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ALAPÍTVA

1862-BEN

Magyar erdômérnök a cédrusokról
Jean TOTH: A cédrus Franciaországban

A közelmúltban jelent meg a párizsi
l’Harmattan Kiadónál a Nizzában élõ,
nyugdíjas magyar erdõmérnök-kutató
(képünkön) könyve a Franciaországban található cédrusokról.
A szerzõ a téma alapos ismerõje, 30
év kutatásait tudományos alapossággal
és igényességgel, egyben mindenki
számára élvezhetõ stílusban összegzi a
könyvben, amely minden részletre
kiterjedõen ismerteti a cédrusok
tulajdonságait. A könyv nyolc fejezetre tagolódik, amelyekben a
szerzõ részletesen tárgyalja a
Cedrus nemzetség botanikai
jellemzõit, beszámol a virágzásés termésbiológiai kutatásainak
eredményeirõl, a cédrusok – különösen a Cedrus atlantica –
franciaországi meghonosításának történelmi tapasztalatairól, a
négy cédrus-faj – a Cedrus
atlantica, a C. libani, a C. deodara, valamint a C. brevifolia –
erdészeti és tájesztétikai jelentõségérõl. Különösen nagy értéke a könyvnek a virágzásbiológiával és a magkezeléssel foglalkozó fejezet, valamint a cédrusok

Önmagában véve ez a második,
francia nyelven megjelenõ szakkönyv,
amely magyar erdõmérnök tollából került ki. Az elsõt prof. dr. FEHÉR Dániel
1939-ben írta Mikrobiológiai kutatások
a sivatagi talajokon (Recherches sur la
microbiologie des sols désertique – Paris) címmel.
Az elmúlt évtizedekben számos magyar erdõmérnök látogatta meg Jean
TOTH-ot, aki mindenkinek, akit
érdekelt, örömmel mutatta meg a
Dél-Franciaországban
elhelyezkedõ kísérleti területeit, önzetlenül átadva kutatásainak
eredményeit.
Barátságát minden magyar erdész nevében köszönjük, a
könyvéhez gratulálva kívánjuk,
hogy egészségét visszanyerve,
más fafajok évtizedes kutatása
során összegyûjtött ismereteinek közzétételére is legyen
energiája.
(TOTH, Jean 2005: Le cèdre de
France – Étude approfondie de
l’espèce. L’Harmattan, Paris. p.
207.)
Fotó: Pápai G.
Dr. Barna Tamás

termõhelyi igényeinek és fatermõ
képességének tisztázása.
A könyvet 45 fekete-fehér fénykép, 14
ábra, 17 táblázat, valamint 6 térkép gazdagítja. A könyv értékét jelentõsen növelte volna, ha a kiadó színes képek megjelentetésére is vállalkozik. Erre minden
lehetõsége meglett volna, hiszen a közölt
képek eredetileg színes diák. Az idézett
szakmai mûvek száma 56.

A harmadik oldal

Tartalom

„Ne légy szeles. Bár munkádon más keres.” Csoda-e,
hogy az utóbbi idõben sokszor eszünkbe jutottak ezek a
József Attila-sorok. Például amikor a SAPARD és az
AVOP-pályázatokból egyszerûen kifelejtették az erdõt.
Vagy összeállították az ország költségvetését 2006-ra
úgy, hogy semmilyen támogatást nem kapott az erdõ.
Illetve az erdészet a saját befizetésein keresztül több forráshoz jutott.
A MEGOSZ ezek után elindított egy olyan érdekérvényesítési folyamatot, ahol minden lépcsõ végigjárásával
egészen a bejelentett demonstrációig eljutott. Mielõtt
azonban erre sor került volna, olyan megegyezés született az agrárminiszterrel, mely a magyar erdõgazdálkodás és magán erdõgazdálkodás jövõjét biztosíthatja.
Mindenképp eredmény, hogy FVM képviselõi elismerték, az erdészeti költségvetés az erdõ közcélú szerepénél
fogva is alá lett tervezve. És az is, hogy most egy olyan
megállapodás jött létre, amely biztosíthatja az erdõfenntartás folyamatos mûködésének feltételeit, determinációját.
Az erdõtelepítések útján az ország erdõsültségének
növelését, annak finanszírozását. A Nemzeti Agrár Vidékfejlesztési Tervben kivétel nélkül minden jogcímen
szerepelteti nem csak az erdõtelepítést, hanem az
erdõfenntartást is. Az eddigi erdõgazdálkodási jogcímeket a jelenlegi finanszírozási rendszer átalakításáig
változatlan mértékben fenntartja, és annak kifuttatásáig a szükséges források folyamatosan rendelkezésre
állnak.
Meggyõzõdésünk, hogy mindezek együttesen biztosítják a szakma jövõjét, és azt, hogy az erdõ megfeleljen
a közcéloknak is. Ilyen horderejû megállapodást
elõször sikerült elérni, ami a mi oldalunkról mindenképp szakmaiságunk és egységességünk eredménye is.
A MEGOSZ a 2005. december 15-i Megállapodást tette az erdõgazdálkodók karácsonyfája alá. 2006-ra pedig azzal kíván Boldog Új Évet minden erdõért és
erdõbõl élõnek, hogy a munkánkhoz adott legyen valamennyi feltétel, s azt a lehetõ legnagyobb tudással végezzük el. És keressünk is vele. Legalább annyit, amennyit a munkánk ér…
Luzsi József
A MEGOSZ elnöke
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