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2004. május 10-én, szombaton
reggel nagy feltûnést keltettünk a
Moszkva téren az alkalmi munkát
keresõ csángók és székelyek kö-
zött. 28-an gyülekeztünk az óra
alatt, hogy egy rövid eligazítás
után kérdõívekkel és golyóstol-
lakkal fölfegyverkezve párosával
elinduljunk a Budai-hegység nép-
szerû kirándulóhelyei irányába.
Régóta készültünk erre a napra.

Ha tetszik, ha nem,  Magyaror-
szágon  az erdõgazdálkodóknak
ma már mindenhol szembesülniük
kell az erdõjáró polgárok elvárásai-
val, bírálataival. A Pilisi Parkerdõ
Rt. Budapesti Erdészete mégis sajá-
tos helyzetben van. Ha a Budai-
hegység belsõ területein
megkezdõdik egy fakitermelés,
szinte biztos, hogy egy-két napon
belül a kirándulók és környékbeli
lakosok felháborodottan tiltakoz-
nak. A WWF Magyarország több
mint 3 évvel ezelõtt indította el Bu-
dai-hegység programját, így aztán mi is jó
néhány lakossági fórumon és terepi bejá-
ráson hallgathattuk az õszinte – ezért
rendszerint indulatos – véleményeket.
Annak is már majdnem két éve, hogy Ba-
kon Gáborral, a Budapesti Erdészet
vezetõjével megegyeztünk, hogy az
erdõgazdálkodónak és a civil természet-
védelmi szervezetnek különbözõ felada-
tai vannak, de ettõl még nem törvénysze-
rû, hogy szembenálljunk egymással. In-
nen már csak néhány tucat személyes ta-
lálkozásra, e-mail-váltásra, telefonra volt
szükség ahhoz, hogy megfogalmazzunk,
majd néhányszor módosítsunk egy terve-
zetet, majd 2003 végén közös programot
indítsunk. A címek  folyamatosan változ-
tak, az egyik szakmaibb, a másik közért-
hetõbb, de ha néhányat ideírok, talán ki-
tûnik, hogy mit szeretnénk elérni: „Mo-
dellprojekt a budai erdõk kezelésének
átállítására a természetvédelmi és közjó-
léti célok fokozott elõtérbe helyezésé-
vel”, „Természetközelibb erdõfelújítási
módszerek bemutatása és kommunikáci-
ója”, „Így is lehet fát vágni!”. Pályázatunk
elnyerte a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium anyagi támogatását. A pro-
jekt gazdája a Pilisi Parkerdõ Rt. Buda-
pesti Erdészete, de a WWF is magáénak
érzi. A munka a jeles szakértõk által írt ta-
nulmány kinyomtatásával, a bemu-

tatóterületek kialakításával és a népsze-
rûsítõ kiadvány elkészítésével nem zárul
le, a lényeg éppen az, hogy az erdõ-
gazdálkodó és a civil természetvédelmi
szervezet saját lehetõségeivel élve közö-
sen dolgozzon a program valóra váltá-
sán. Reméljük, hogy a szakértõk javasla-
tairól még az Erdészeti Lapok hasábjain
is beszámolhatunk, de most térjünk vis-
sza a kiinduláshoz, a nagyközönség véle-
ményének felméréséhez.

A WWF önkéntesei a Moszkva téren
két nagy feladatot kaptak. Számolják
össze, hogy a jó elõre meghatározott
ponton 3 óra alatt hány kiránduló halad
át, és minél több arra járóval töltessék
ki a 10 kérdésbõl álló kérdõívet. Ezen
kívül már csak annyi dolguk volt, hogy
a térkép és a BKV járatai segítségével
odataláljanak állomáshelyükre, majd
munka végeztével az eredményeket
visszaszállítsák a Moszkva térre. A mun-
kát igyekeztünk alaposan elõkészíteni.
A kérdéseket a munkacsoport tagjai,
Bakon Gábor, Bartha Dénes, Csépányi
Péter, Gadó György Pál és Tímár Gábor
több körben javították és pontosították.
A felmérés módszertanát a Cognative
Piac- és Közvéleménykutató Kft.-vel
közösen dolgoztuk ki. Utólag is megál-
lapíthatjuk, hogy a profi közvélemény-
kutatók tapasztalataira  a kapcsolat-

felvételi technikán  és a válaszok
rögzítésén kívül a kérdésekre
adandó válaszok megfogalmazá-
sakor is szükségünk volt. Arról
nem is beszélve, hogy a kérdõívek
értékelését is rájuk bízhattuk. Ne-
hézségek persze így is adódtak.
Nem tudtuk elõre átgondolni,
hogy mi a teendõ, mikor a
kérdezõk mellett a sétaúton egy-
szerre 10 turista, 4 futó, három ku-
tya és nyolc kerékpáros süvít el.
Aki nem próbálta, el sem tudja
képzelni, hogy milyen fárasztó há-
rom órán át folyamatosan moso-
lyogni és kérdezni. Az én állomás-
helyem a Normafától 100 méterre
volt, azt hiszem, most már jól is-
merem a felmérés nehézségeit.
Minden megpróbáltatás ellenére
az újdonsÜlt kérdezõbiztosok
(többnyire diplomások vagy egye-
temisták) hihetetlenül össsze-
szedetten és találékonyan oldot-
ták meg a feladatokat. 450 értékel-

hetõ kérdõívet kaptunk, ami nagyon jó
eredmény. Ehhez persze jó partnerekre
volt szükség. Nem lett volna meglepõ,
ha elutasítást tapasztalunk, hiszen ki-
nek van kedve még az erdõben is kér-
désekre válaszolni? Nos, a kirándulók
rendkívül készségesek voltak. Becslé-
sem szerint 30 % alatt maradt azoknak a
száma, akik nem válaszoltak Ha volt
idõnk elmondani, hogy mit szeretnénk,
a legtöbben úgy érezték, hogy errõl a
témáról határozott véleményük van.
Sokszor inkább az okozta a nehézséget,
hogy a beszélgetést hogy tudjuk abba-
hagyni.

A tíz kérdés közül ötöt emelek ki. 
1. Az erdõknek többféle hasznuk

van. A Budai-hegység erdei esetében
Ön mennyire tartja fontosnak az alábbi-
akat? jó levegõt biztosít / kirándulóhely
/ faanyagot ad (megújuló nyersanyag)
/ védett állat- és növényfajok élõhelye.

A megjelölhetõ válaszok: egyáltalán
nem fontos / kevésbé fontos / fontos is,
meg nem is / elég fontos / nagyon fontos. 

A jó levegõt  a válaszadók 92%-a a
nagyon fontos kategóriába sorolta, a
védett állat- és növényfajok élõhelye
79% szerint, a kirándulóhely 73% sze-
rint nagyon fontos, míg a faanyagot
csupán 16% tartja nagyon fontosnak, ez

Mit gondol a nagyközönség a Budai-
hegység erdeinek kezelésérôl?
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a szempont a megkérdezettek csaknem
fele számára kevésbé vagy egyáltalán
nem fontos. 

2. Hol kirándul a legszívesebben? 
aszfaltúton 2%
kavicsos sétaúton 11%
erdei ösvényen 88%
az utakat elkerülve, erdõn át 12%

3. Nem mindenki egyformán ítéli
meg a vágásterületeket. (Olyan
területekrõl van szó, ahonnan az öreg
fákat mind – vagy majdnem mind – ki-
vágták.) Ön a budai erdõkben mekkora
vágásterületet tart elfogadhatónak?

nincs jelentõsége, ha a helyén új, ter-
mészetszerû erdõ nõ 19%

legfeljebb 3 hektárt (pl. 200x150 m) 5%
legfeljebb fél hektárt (kb. egy focipá-

lyányi terület) 15%
legfeljebb 0,1-0,2 hektárt (kb. 20-25

m sugarú kör) 27%
semmiféle fakitermelést nem tartok

elfogadhatónak 27%
nem válaszolt 7%

4. Ön szerint a Budai-hegységben
mennyi kidõlt fa, gally fekszik az erdõk
aljában a földön?

nagyon sok 28%
elég sok 29%
közepes 33%
elég kevés 7%
nagyon kevés 3%

5. Mi a véleménye errõl?
„Nem értem, hogy miért nem takarít-

ják ki az erdõ alját.” 29%
„Ez számomra nem lényeges kér-

dés.” 9%

„A földön fekvõ korhadó fák hozzá-
tartoznak az erdõhöz.” 59%.

A kérdezõk a megkérdezettek korát,
nemét, iskolai végzettségét is feljegyez-
ték. Az elemzõk próbáltak összefüggé-
seket kimutatni a felsorolt jellemzõk és
a kérdésre adott válaszok között, általá-
ban sikertelenül. Ám éppen a 6. kérdés
esetében az életkor és az erdõben
fekvõ holt faanyag megítélése között
szignifikáns összefüggés volt, amit így
foglalhatunk össze: Az 50 év alattiak
között 20 % körül van azok aránya, akik
az erdõ alján nem szívesen látnak kor-
hadó fákat, míg az 50 év felettiek között
ez az arány csaknem 40 %. 

A felmérés eredményét június végén a
sajtó munkatársainak és erdõmérnök kol-
legáknak már ismertettük, így az elsõ re-
akciókat is ismerem. Volt aki azt kérdez-
te, biztosak vagyunk benne, hogy a 450-
es mintaszám elegendõ, a mintavétel és a
feldolgozás elég alapos volt-e. Erre hatá-
rozottan igennel kell válaszolnom. Van
olyan adat, amit elsõ olvasásra meg lehet
kérdõjelezni. Például. a 2. kérdésre adott
válaszok százalékos értékeit összeadva
113 %-ot kapunk, pedig a nyelvtan szabá-
lyai szerint legszívesebben csak egyféle
úton kirándulhat az ember, vagyis az
összegnek 100 százalékot kellene adnia.
Ám mit tehetünk, ha valaki többféle vá-
laszt is megjelölt? Csak annyit, hogy
mindegyik választ figyelembe vesszük.
Ez a választások hitelességét nem kérdõ-
jelezi meg. A közvéleménykutatóknak
van gyakorlatuk az adatfeldolgozásban.

Erdészek néha ingerülten válaszol-
nak az elsõ kérdésre (az erdõk haszna)
adott válaszokra. Valahogy így:  

„Igen, szóval a faanyagtermelés nem
fontos? Akkor ez azt jelenti, hogy a ked-
ves kirándulónak asztalra sincs szük-
sége?“. Ezt a kérdést  valóban meg lehet
vitatni, de a kérdõívre adott választ sze-
rintem akkor is jelzésként kell elfogad-
nunk, ha esetleg nem teljesen egységes,
érett szemléletet tükröz. Komoly
erõfeszítéseket tettünk, hogy a válaszadó-
kat ne próbáljuk befolyásolni, ne sugall-
juk, hogy milyen választ várunk tõlük. 

Egy másik lényeges kérdés, hogy:
„Akkor ezután majd a kirándulók fogják
megmondani, hogy mit csináljunk az
erdõben?”  Bennem is felvetõdik: „Ha az
5. kérdésben nem 29%, hanem 52%
mondaná, hogy az ágakat el kell távolíta-
ni az erdõbõl, akkor az lenne a dolgunk,
hogy kihúzkodjuk az erdõbõl az ágakat?”
Nem hiszem. Most az a feladatunk, hogy
sokoldalú ismeretterjesztéssel 29%-ot
kell meggyõznünk a holt faanyag bioló-
giai jelentõségérõl, ha tájékozatlanság
miatt 52 akarná eltávolíttatni a földön
fekvõ ágakat, akkor 52%-ot kellene tájé-
koztatnunk. Természetesen nem mérhe-
tünk kétféle mércével, a nagyüzemi
erdõgazdálkodás híveinek sem kell uta-
sításként fogadnia egy közvéleményku-
tatás eredményét. Ám bárhogy gondol-
kozik a gazdálkodó, óriási hiba lenne
semmibe vennie a nagyközönség véle-
ményét. Inkább arra kellene töreked-
nünk – erdõgazdálkodóknak, természet-
védõknek, szociológusoknak egyaránt –,
hogy jobban megértsük, mit várnak a la-
ikusok az erdõktõl. Ez a felmérés csak
egy lépés volt ezen az úton.

Gadó György Pál
WWF Magyarország

Budai-hegység program

Balassi Bálint 1554. október 20-án
született a felsõ-magyarországi Zó-
lyom várában. Gyarmati Balassi János
báró és Sulyok Anna gyermeke.
Öccse Ferenc, húgai Anna és Mária.
Családja református vallású, de az
evangélikus Bornemisza Péter papot
fogadják mellé nevelõnek. A Habs-
burg udvar 1569-ben összeesküvés
koholt vádjával letartóztattatja Balassi
Jánost. A család lengyelországi birto-
kaikra menekül, itt fordít le Balassi
Bálint németbõl egy vallásos elmélke-
dést Beteg lelkeknek való füves ker-
tecske címmel (Krakkó, 1572). A
könyvecske megjelenésének évében
kap kegyelmet Balassi János, és az új

király, Rudolf koronázási ünnepségén
az ifjú Bálint az egész udvart elkáp-
ráztatja juhásztáncával, legalábbis a
történetíró Istvánffy Miklós szerint. 

Báthory István erdélyi és
lengyelországi udvarában

Balassi János a bécsi udvarnak enge-
delmeskedve 1575-ben csapatot kül-
dött Erdélybe a 21 éves Bálint vezeté-
sével. Feladatuk az volt, hogy csatla-
kozzanak a Báthory István erdélyi fe-
jedelem ellen induló Bekes Gáspár se-
regéhez. De már Erdély határában el-
fogják õket. Így került Balassi az erdé-
lyi udvarba, ahol rangjához illõen bán-

tak vele. Báthoryt egy év múlva len-
gyel királlyá választják, s Balassi Bálint
az új király kíséretének tagjaként ízleli
meg a lengyel királyi udvar életének
gyönyörûségeit. Igazi udvari ember
válik belõle. Ért a kardforgatáshoz és
mûveltsége is kiváló; nyolc nyelven
tud a magyaron kívül: latinul, szlová-
kul, horvátul, lengyelül, románul, tö-
rökül, németül és olaszul. Bécsben vi-
szont nem nézik jó szemmel az ifjú fel-
ségárulását, és bütetésképpen újra el
akarják fogatni az apát, Balassi Jánost.
1577-ben Bálint hazaindul, de mire
Liptóújvárra ér, apját már nem találja
az élõk sorában. 

(ELTE)

450 éve született Balassi Bálint


