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Sajnos, az utóbbi idõben – és ez csak a
magamfajta amatõr vagy profi tollforga-
tók értik meg – olykor meglehetõs betû-
unalmam van. Ám a napi posta felbontá-
sakor az azzal járó látens izgalom mindig
hatalmába kerít. Így volt ez most is, nem-
rég, amikor a felbontott borítékból elõ-
húztam, újabb kötetedet. És most sem
csalódtam, mert azt az élményt éltem át,
amit eddigi köteteid során is tapasztal-
tam. A mindennapok nyomorult esemé-
nyeirõl rímbe szedett gondolataid most
is magukkal ragadtak. Babits örökérvé-

nyû sorait, gondolatait nem lehet meg-
kerülni rímeid olvasásakor, s bár igaz
„hogy nem is olyan nagy dolog a halál”,
érdemes rajta elévõdni mindaddig, amíg
valóban el nem jön. No de, ki tudja,
hogy ez mikor következik be? Minden
bizonnyal addig még jó néhány kötete-
det ajánlom a tisztelt olvasóknak, hogy
okuljanak a maguk nyomorúságos létén,
és becsüljék meg egészségüket, vagy be-
tegségükbõl felépülve gyógyulásukat.

Isten éltessen sokáig!
Pápai Gábor

Nyílt levél Winkler Andrásnak

2006 májusában az Erdõvédelmi Szak-
osztály a Nyírerdõ Zrt. vendégeként a
Fehérgyarmati Erdészet területén a
Szatmár-Beregi tájon tartotta az évi szo-
kásos vándorgyûlését.

Az elsõ nap elsõ programjaként
meglátogattuk a szatmárcsekei neveze-
tes csónakfejfás temetõt. Az itt lévõ szé-
pen koszorúzott Kölcsey síremléket mi
is megkoszorúztuk, s ahogy az illik el-
énekeltük a Himnuszt. Majd ezután
mintegy rögtönözve, a hely szelleme ál-
tal indíttatva (az a bizonyos „genius
loci”) néhány mondatban elmondtam a
kollégáknak egy régi olvasmányélmé-
nyem alapján a költõ egyik szeme vilá-
ga elvesztésének történetét:

1939-ben Szentimrei Jenõ erdélyi
írótól megjelent egy Kölcsey életrajzi
regény „Ferenc tekintetes úr” címmel.

Az elsõ fejezet „Az ötödik miatyánk
után” pár oldalon szemléletesen leírja a
költõ jobb szeme világa elvesztésének
körülményeit az álmosdi szülõi háznál.

A himlõtõl hólyagos sebekkel elborí-
tott testû fiúcskát az akkor szokásos né-
pies gyógymód szerint betették egy me-
leg kemencébe. Ott addig kellett volna
bent lenni, amíg a szülõk elmondanak
hét Miatyánkat.

Az ötödik Miatyánk közben a hõség-
tõl kifakadt a gyermek szemeit is eltaka-
ró himlõs hólyag, s ekkor örömmel el-
kezdett kiáltozni, hogy újra látok. Ekkor
az aggódó édesanyja ijedtében feltépte
a kemenceajtót és a huzat azonnal egy
parázsdarabot vágott a jobb szemébe,
melytõl örökre és gyógyíthatatlanul ki-
égett a szemgolyó.

A regényes életrajz a továbbiakban
nagyon szépen végig követi a költõ

életútját a tizenkilencedik század elsõ
harmadában a diákkortól haláláig. Sze-
repelteti benne a korai reformkor sok
számottevõ olyan emberét, aki részt
vett az irodalmi, közéleti-politikai küz-
delmekben: Csokonai, Kazinczy, Szé-
chenyi, Wesselényi, Döbrentei, Kos-
suth, Vörösmarty, a két Kisfaludy stb.

Ha ezt a könyvet napjainkban valaki
meg akarja szerezni, ugyancsak boga-
rászhat az antikváriumokban.

Érdeklõdésem és legjobb tudomá-
som szerint erre a nagyon szép, tartal-
mas és hitelesnek tekinthetõ regényes
korrajzra 1939 óta sem akadt kiadó
(Csokonai: Debrecen!). Nem kötelezõ,
vagy ajánlott olvasmány, még az iroda-
lomszakos egyetemi hallgatóknak sem.

Kis hazánk könyvpiacát évtizedek
óta, de különösen az ún. rendszerváltás
óta százezres példányokban elárasztja a
bestseller – angolban szó szerint „a leg-
jobban fogyó”, illetve a „lektûr”, mely
franciában tulajdonképpen ugyanezt je-
lenti: szórakoztató, könnyû „szépiro-
dalmi” mûvek.

Ezeket a túlnyomórészt ponyvairo-
dalomnak tekinthetõ „remekmûveket”
jóformán manapság csak tonnákban
mérhetjük, különösen a multi-áruházak
sokméteres hosszú polcain.

A szatmárcsekei Kölcsey Emlékház
egyik vitrinjében is ez a régies, zöld fe-
delû példány árválkodik.

Domokos Gergely
erdész

Tisztelgés a Himnusz költõje elõtt

Schmidt Gábor – Tóth Imre:
(2006): Kertészeti dendrológia –
Mezõgazda Kiadó, Budapest, 404

oldal, ára: 5985,- Ft

Díszítõ értékû fákkal és cserjékkel fog-
lalkozó könyv hazánkban utoljára
1980-ban jelent meg Nagy Béla szer-
kesztésében „Díszfák, díszcserjék ter-
mesztése és felhasználása” címmel. E
témában egy újabb könyv megjelente-
tésének nemcsak az az indoka, hogy
azóta több mint negyedszáz év telt el,
hanem az is, hogy a rendszerváltás óta
a faiskolákban termesztett taxonok (fa-
jok és fajták) száma közel két és félsze-
resére nõtt. Amíg 1990-ben 1075 díszfa,
ill. díszcserje (ebbõl 756 lombos, 319 fe-

nyõ) volt forgalomban, addig tizenöt
évvel késõbb – rózsák nélkül – ez a
szám 2619-re nõtt (1773 lombos, 846 fe-
nyõ taxonnal). Ezt a faj- és fajtarobba-
nást a díszfaiskolai termesztõterület ug-
rásszerû növekedése is jól jelzi: míg az
elõzõ idõpontban 620 ha, az utóbbiban
már több mint 1300 ha.

Valamennyi taxon bemutatására a
könyv nem vállalkozott, de nem is vál-
lalkozhatott, mert a liberalizált fajtaim-
port következtében ugyan ugrásszerû-
en megnõtt a fajták száma, de a közel-
jövõben – az indokolatlanul nagy – vá-
lasztékból várhatóan több kikopik majd
a termesztésbõl. A könyv stílusára a
gyakorlatias megközelítés jellemzõ, a
tömör és lényegre törõ taxonleírások

Kertészek fákról, cserjékrõl
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mellett hiányoznak a nomenklatúrai
szófacsarások, a tudományoskodás lát-
szatát messze elkerülik a szerzõk. Érde-
kes a bevezetõ fejezet, melyben a
niche-elméletet, a szukcessziót, az erdõ
„hierarchiáját” értelmezik a díszfák és
díszcserjék szempontjából, s sok ta-
pasztalat ötvözõdik az ültetéssel, gon-
dozással foglalkozó részben is. Újdon-
ság, s gyakorlati szempontból jól hasz-

nálható a mintegy 80 oldalt kitevõ táb-
lázatos melléklet, amelyben a kritikus
és nagyszámú fajtát tartalmazó taxonok
(pl. hamisciprus, hibridciprus, tuja, bo-
róka, juhar, iszalag, kõris, alma, Prunus-
ok, berkenye, gyöngyvesszõ, hárs, ró-
zsalonc) jellemzését, megkülönböztetõ
bélyegeit, termesztésükre, felhasználá-
sukra vonatkozó információit találjuk.
A könyvet habitusrajzok, hajtás- és le-

vélrajzok illusztrálják. Külön érték a
CD-melléklet, amelyben 932 fás szárú
taxon – nagyítható, rendezhetõ – fotói-
ban gyönyörködhetünk.

Mivel az erdészkollégák jó része dísz-
fák, díszcserjék szaporításával, termesz-
tésével is foglalkozik, ezért eligazodás-
és tájékozódásképpen jó szívvel ajánlha-
tó nekik a fent bemutatott könyv.

Dr. Bartha Dénes

„...A helyes történelmi stratégia:  Elis-
merni a természetjog, 
a kozmikus rend törvényeit és igazodni
hozzájuk..”

(S.P. Huntington) 

Az OEE Szeniorok Tanácsa munkaterv-
ben elfogadott ülését az elmúlt évben
az OEE tanácstermében tartotta. Az el-
nök a tagság üdvözlését követõen kö-
szöntette dr. Pethõ Józsefet, az OEE el-
nökét és a meghirdetett napirend elfo-
gadását követõen felkérte „A magyar
erdészet helyzete, az OEE lehetséges –
mozgástere –, feladatai.” c. bevezetõ
gondolatainak elmondására. 

Dr. Pethõ József bevezetõjében vá-
zolta, hogy az új elnökség – kialakult
személyi összetétele révén – remélhetõ-
leg megfelel a mai igen változó elvárá-
soknak. Az elnökség függõsége – 3
nyugdíjasával – csökkent a különbözõ
hatalmi tényezõk irányzataitól és tágult
lehetõsége a határozottabb érdekérvé-
nyesítésben. Az eddigi jelek arra utal-
nak, hogy a kialakult „csapat” talán job-
ban aktivizálódhat a kihívások elõidéz-
te nehézségek leküzdésére, mindemel-
lett továbbra is kiemelt célkitûzésként
szerepel:

– az erdészegység megõrzése, a
szakma dolgozói érdekeinek határozot-
tabb képviselete,

– az állami erdõk privatizációjával
összefüggõ gondok szakérdekû kezelése, 

– az erdõterület gyarapításának igé-
nyes, szakszerû folytatása,

– az erdészszakma és a civil társada-
lom közötti kapcsolat erõsítése, a pár-
beszéd javítása, 

– illetve a fel nem sorolt igen sok ré-
tû feladatok ellátása mellett a szakága-
zatot érintõ átszervezési alternatívák-
ban való érdekérvényesítés formáinak
megtalálása. 

Az eredményesebb munka érdekben
az elnökség megosztotta feladatait. Kor-

szerûsítették a szükséges szabályzatokat.
A kitüntetési szabályzat felülvizsgálata so-
rán új Decrett József-díjat alapítottak és el-
készült az egyesület honlapja is. Az érté-
keinkre figyelemmel hagyományaink
gondozását jelentették; az 1956-os ese-
ményekkel összefüggõ rendezvények
szervezése, cikkek megjelentetése, törté-
netiséget reprezentáló könyvkiadás foly-
tatása. Sikerült az Alkotmány utcai Szék-
házunk régi tanácstermének rekonstruk-
ciója, „majdnem” birtokba vétele. Hason-
ló szellemiségben fogant a Riedl Gyula
emlékszoba kialakítása, a Kaán Károly év
keretében elindult diákverseny és ván-
dorkiállítás megszervezése, az Erdész bál
felújítása, az évenként ismétlõdõ Erdésze-
ti Vándorgyûlések szervezõinek a segíté-
se. Augusztusban emlékezni és tiszteletet
adni készül az Egyesület az 1882-ben, Ti-
sza Lajos elnökletével a fekete Tiszánál
történt közgyûlésre stb. 

A vázoltak mellett kiemelt kötelesség-
ként tartják számon a mintegy 4300 fõs
tagság, illetve közel 6000 dolgozó érde-
keinek képviseletét és védelmét, mert az
elnök úr úgy véli, hogy jelentõs érték és
felelõsség nyugszik e szakmai réteg vál-
lán, amelynek társadalmi megbecsülése
aránytalanul alacsony. A mai „elszaba-
dult” közállapotú helyzetben sok gondot
okoz felismerni a valós jogok és kötele-
zettségek arányait, a közös érdekalap ki-
alakításának, érvényesítésének eszköze-
it, miközben egyre problematikusabb a
faállomány megvédése is. 

Az államigazgatásban sem a helyén
kezelik a szakunkat, pedig az tény, hogy
a napjainkban értük el az erdõterület 2
millió ha-os nagyságrendjét, amely ön-
magában is figyelemre méltó. Ezzel az or-
szág területéhez viszonyított 20 %-os, ill. a
termõterület 26 %-ának hasznosítási for-
máiban való állásfoglalás nem kis szak-
mai felelõsség, a helytállás pedig köteles-
ségünk. A jelzett kiterjedésû területen fel-
újult, illetve létesült erdõ szolgáltatásaival,

olyan értéket akkumulál, amely nem egy-
két évjárat, vagy ciklusok „eredménye”,
hanem évtizedek „terméke”. Ezen túl az
erdõ a 3 legfontosabb hazai megújítható
természeti erõforrások egyike, amellyel
csak távlatos tervek, igen hosszú távú filo-
zófia szerint lehet gazdálkodni. Azt nem
lehet az idõszakosan változó irányzatok-
nak alávetni illetve aktuális „eszközévé”
„degradálni”. Ugyanis az erdõ biodiver-
zitásával olyan életközösség, amely eb-
ben a minõségében nemzeti vagyonként
szolgálhatja – távlatosan is – a helyi kö-
zösségeket, a társadalmat és a nemzet-
gazdaságot. Tartamos gondozásáért –
amely a fenntarthatóság követelményei-
vel egybeesik – használatának optimális
formáiért e szakágnak kell tisztességgel
szolgálni az érdekeit érvényesíteni. 

E vonatkozásban szükségszerû,
hogy – ebben az értékválságos idõszak-
ban – az erdei életközösség forgalom-
képességét fokozottan korlátozottá kell
tenni, mert állami vagyonkénti kezelése
kockázatos jelekre is utal, különösen
akkor, ha a tulajdonjog – természetel-
lenesen – az Élet-közösségek – ter-
mészetes ökoszisztémák – fölé helye-
zõdne. Az állami vagyon bizonyos ele-
mei forgalomképességének és haszná-
latának lehetséges ugyan több változa-
ta, de pl. más megítéléssel kezelhetõk
azok a monokultúra jellegû faültetvé-
nyek – energia erdõk –, amelyeknél a
magánosítás aránya alakulhat aktuáli-
san. Meghatározóbban érvényesülhet-
nek a vállalkozási jellegû piaci szemlé-
let, illetve a „termék”-elõállítás gazdasá-
gi követelményei. A következõ idõszak
kérdései éppen az elõzõ jellegû terüle-
teken jeleznek kockázatokat. 

A téma kapcsán élénk véleménycsere
alakult ki, amelyben részt vettek: dr. Er-
dõs L., dr. Király P., Tokodi M., Zágoni
I., Schmotzer A., Varga B., dr. S Nagy L..

Vita további tárgyát képezte az erdé-
szetnek, az összevont szakigazgatáshoz

Gondolatok egy tanácsülésrõl




