
A globális ökológiai problémák iránt érzékeny közvéle
mény figyelmének központjában az egyre gyorsuló erdő-
pusztítás áll. Sokkal kevesebb figyelmet fordítanak arra az 
erdőtelepítő tevékenységre, amely éppen a természetes er
dőkre nehezedő nyomást hivatott kiváltani. A természet- és 
környezetvédők által sokat kritizált és lenézett erdőtelepítés
nek pedig - minden elméletileg indokolható felvetés ellenére 
- nincs alternatívája a globális romlás megfékezésében. 

A. Mather könyvéből kiderül, hogy az erdőtelepítési tevé
kenységről nagyon nehéz globális áttekintést kapni, mert 
fogalmi-statisztikai bizonytalanságok miatt meg a fejlett or
szágok adatai is alig egybevethetők. Az bizonyos, hogy -
éppen a természetes erdők fogyása hatására - az erdőtelepí
tés, az erdőültetvények létrehozása világszerte rohamosan 
növekvő jelentőségei kap. Az ültetvényes erdők területe 
1965 és 1990 között például Brazíliában 0,5-ről 7,15 millió 

ha-ra, Indiában l-ről 14 millió ha-ra növekedett. Az ültet
vénylétesítés üteme a 80-as évek végére csak a trópusokon 
mintegy 2 millió ha/év körül alakult. Globálisan az UNEP 
adatai szerint pedig mintegy 14,7 millió ha/év a mestersége
sen létrehozott erdők területe. Papírforma szerint ez a terület 
alig marad el az erdőirtás évi ütemétől, amelyet 15-17 millió 
ha-ra becsülnek. Az összehasonlítás nehézsége abból adódik, 
hogy a „mesterségesen létrehozott" erdőterület-adatok elle
nőrizhetetlen mértékben vonatkoznak egyszerre erdőtelepí
tésre és erdőfelújításra is. Emellett a statisztikák az erdőpusz-
títást rendre alá-, míg az erdőtelepítést fölébecsülik. 

Mindezen hiányosság figyelembevételével valószínűsít
hető, hogy csökkenő tendenciát mutat az erdőirtás és telepí
tés között tátongó szakadék. Afrikában és Ázsiában is leféke
ződni látszik az erdőterület-fogyás, bár ezt egyértelmű ada
tokkal nem lehet alátámasztani. Az elmúlt 20 évet tekintve 

Kell-e az erdőmérnöknek a pszichológia és a szociológia? 
Amikor elolvastam Alma Materünk 

Társadalomtudományi Tanszék vezető
jének, dr. Lükő István kandidátus, tan
székvezető egyetemi docensnek mér
nökök számára írott „Bevezetés a pszi
chológiába cs a szociológiába" című 
108 oldal terjedelmű cs 1992-ben meg
jeleni egyetemi jegyzetét, az. jutott 
eszembe, hogy mennyivel kevesebb 
konfliktusom lelt volna pályafutásom 
során a többségükben kisstílű, igen kö
zépszerű, vezetésre alkalmatlan mun
kahelyi főnökeimmel, ha a pszicholó
gia és a szociológia elemi ismereteinek 
birtokában lettem volna! 

Igazán örülök annak, hogy az egye
temi tantárgyak között immár helyet 
kapott a pszichológia és a szociológia, 
még akkor is, ha akadnak, akik nem 
szimpatizálnak c tárgyak oktatásával. 
Dr. Lükő igen nehéz cs elismerésre 
méltó feladatra vállalkozott, amikor a 
ma már szinte óceánná nőtt kel tudo
mány tömör, közérthető cs szakszerű 
foglalatai adta közre egyetemi jegyze
tében. Bízom abban, hogy e kél tárgy 
iránt a jövőben mind nagyobb bizalom, 
érdeklődés nyilvánul meg. A kél tárgy 
közül különösen a szociológiát emel
ném ki, meri cz kulcs az ember, a társa
dalom , sőt az erdő jobb megértéséhez, 
a/ értelmiséggé váláshoz és a nagy 
gondolkodói, Bihó Istvánt idézve „az 

értelmiség örök emberi szerep" nagy
szerű feladatának megvalósításához is. 

A szerző kiemeli, hogy a mérnö
köknek „társadalomtudományi szemlé
letmódra" (79. oldal) van szükség, to
vábbá „a mérnökök számára sugallja 
azt a segítséget, amelyet a szociológia 
jelenthet a „láthatatlan" társadalmi sa
játosságok „láthatóvá és mérhetővé té
telében" (65. oldal). Egyetértek, sőt na
gyon fontos és megszívlelendő figyel
meztetésnek ítélem a szerző azon meg
állapítását, „hogy külföldön sokkal na
gyobb jelentőséget tulajdonítanak a jö
vő erdőmérnökeinek felkészítésekor a 
filozófia, szociológiajogi, erdészettör
téneti és politikai, pszichológiai, veze
tés-menedzsment ismeretek elsajátítá
sának. Ezek nélkül ugyanis nem lehet 
hatékonyan, eredményes mérnöki tevé
kenységet végezni, mivel a szűk tech
nokrata, ökonomista szemlélet akadá
lyozza a rugalmas, szakmát és pályát is 
váltani tudó értelmiségi munkát és a 
szélesebb értelemben vett társadalmi 
fejlődést" (94. oldal). „Felértékelődik 
az értelmiség kultúraközvetítő szerepe 
a vállalaton, üzemen belül is." (90. ol
dal) 

A jegyzet gerincét két markáns 
blokk alkotja, az egyik a pszichológia 
és a szociálpszichológia, a másik a szo
ciológia. A jövőben célszerű lenne e 

két témakört szétválasztani és külön-
külön jegyzetben megjelentemi. A 
jegyzetben foglaltak elsajátítását segíti 
elő az egyes fejezetek sajátos felépíté
se. A fejezeteket rövid összefoglaló, a 
fontos kulcsfogalmak csokorba gyűjté
se, a vitakérdések és az iroda
lomjegyzék zárja. Dicséretes a szerző 
azon törekvése, hogy a legfrissebb 
szakirodalmat ajánlja, közöttük a tudo
mányág neves és hazai művelőinek 
munkáit. Az egyes fejezeteknél emlí
tett szakmai példák kétségkívül a jobb 
megértést szolgálják. Ezekből leheteti 
volna több is. Az erdőtervezők körében 
végzett szociológiai vizsgálat említé
sén túlmenően a szerző bővebben szól
hatott volna dr. Tóth Árpád vizsgálatá
ról, illetve annak eredményéről, amit 
az erdőmémökök körében végzett. 

Dr. Lükő István újszerű, korszerű és 
színvonalas jegyzete érdeklődésre tart
hat számot nemcsak a hallgatóság, de a 
végzett mérnökök körében is. 

Hadd zárjam e kitűnő egyetemi 
jegyzet méltatását a szerző gondolatá
val: „Az általános emberi és demokra
tikus társadalmi értékekre épülő értel
miség-képzésben helyt kell kapjon a 
pszichológia és a szociológia." (6. old.) 

A címben feltett kérdésre a válasz 
úgy vélem, egyértelmű: IGEN! 

Dr. Csötönyi József 

Negyed évszázad globális erdőtelepítése a mérlegen 
(erdőtelepítés: politika, tervezés és fejlődés) 

Szerkesztette A. Mather, Belhaven Kiadó, London, 1993. 



kontinensenként eltérő erdőterület-változási tendenciák fi
gyelhetők meg. Míg Európában 2%-kal nőtt az erdőterület, 
Afrikában 2%-kal, Ausztráliában 4%-kal csökkent. 

Egyelőre nehéz megjósolni, hogy a fejlődő országok ké
pesek lesznek-c az erdőterület drasztikus csökkenését megál
lítani, és a területnövekedést mesterséges úton elérni, ahogy 
az az európai államokban a múlt század óta megfigyelhető. A 
népesség alakulása jelentős bizonytalansági tényező. Jellem
ző, hogy a gyorsan gyarapodó népességű országokban a leg
gyorsabb az erdőirtás üteme, de országok között nagy kü
lönbségek vannak, amiket a természeti tényezők mellett a 
politikai körülmények, azon belül az agrár- és az erdészeti 
politika alakulása befolyásolnak. 

A. Mather könyve az erdőtelepítések regionális helyzetét 
kiválasztott országok példáján mutatja be, amely fejezeteket 
helyi felkért szerzők készítetlek el. Elsősorban azok az orszá
gok kaplak helyeta könyvben, amelyek jelentős eredménye
ket értek el az erdőtelepítésben. Európa térségéből öt, hagyo
mányosan erdőtelepítő ország szerepel: Nagy-Britannia, Ír
ország, Dánia, Spanyolország és Magyarország. A hazánkról 
szóló fejezet Keresztesi Béla munkája. Az Európán kívüli 
térséget Algéria, Kína, Chile, Új-Zéland, Ausztrália, Japán és 
az Egyesült Államok képviselik. 

Kétségtelen, hogy minden egyes ország erdőtelepítési po
litikája, a mesterséges erdők szerepe és jelentősége más és 
más; különösen nehéz párhuzamul vonni a mérsékeltövi és a 
trópusi országok helyzete között. Önmagában az erdőtelepí
tés, a faültetvények létesítése nem garancia arra, hogy a 
természetes erdőterület zsugorodása megáll. Thaiföldön és 
Chilében is megfigyelhető, hogy a faültetvényeket a még 
megmaradt természetes erdők rovására hozzák léüe, ezért 
inkább az erdőpusztításhoz, mint a helyzet stabilizálódásá
hoz járulnak hozzá. Nem segítenek a faültelvények akkor 
sem, ha az erdőket nem a faanyagnyerés, hanem az agrárter
melés bővítése érdekében pusztítják. Hiába finanszíroznak 
pl. Ausztráliában erdőtelepítési programot akkor, amikor 
egyidejűleg az erdőterület csökkenése legelő- és szántóterü
let nyerése érdekében tovább folyik. 

Aktív telepítési politikára ösztönző körülmény az, ha az 

Néhány ország erdőterületének változási trendje 
1365-1989 közön 

Ország 
Erdőterület (ezer ha) 

Erdőterület-arány 
változása % Ország 

1965 1989 1965 1989 

Nagy-Britannia 1 804 2364 8 10 

Írország 194 341 3 5 

Magyarország 1 422 1 688 16 18 

Spanyolország 11 616 15 650 27 31 

Algéria 3 045 4 699 1 2 

Ausztrália 133 700 106 000 18 14 

Egyesült Államok 302 049 293 900 32 29 

Vüág összesen 33 31 

Európa 31 33 

erdőfogyás közvetlen fahiánnyal fenyeget. Erre példa Nagy-
Britannia vagy Magyarország, a fejlődő országok köréből 
pedig Kína és Algéria. A fahiány várható súlyos következ
ményeire vonatkozó, sokszor a telepítési programok politikai 
hátszelét megteremtő jóslatokat utólag megvizsgálva megál
lapítható, hogy azok sok esetben túlzóak voltak; ma már a 
faipar és fakercskedelem nemzetközivé válásával ez kevésbé 
tűnik nyomós érvnek. 

Mindinkább előtérbe kerülnek ezzel szemben a környe
zetvédelmi és ökológiai megfontolások. Ezen belül egyre 
gyakrabban jelentkezik az erdő azon szerepének hangsúlyo
zása, hogy a globális felmelegedésben fontos szerepet játszó 
széndioxid tartós lekötését teszi lehetővé. Számos erőműtár
saság fogott például nagyszabású erdőtelepítési programok
ba a fejlődő országokban vagy Kelet-Európában annak érde
kében, hogy ellensúlyozza az általa kibocsátott szén-dioxid 
kedvezőtlen légköri hatását. 

Az erdőtelepítések munkalehetőség-teremtő beruházás
ként való kezelése nem mindig sikeres. Lényeges, hogy mi
lyen típusú agrártervékenységet vált fel és hogy sikerül-e a 
helyi lakosságot a telepítési munkákba bevonni. A legtöbb 
esetben a tapasztalatok inkább negatívak (Spanyolország, 
Chile, Portugália, Anglia). Egyedül Új-Zélandban mutatták 
ki, hogy a korábban elnéptelenedő vidéki területeken az er
dőtelepítések hatására az elvándorlás megállt. 

A huszadik századi ültetvények többsége az eddigiekben 
ipari üzemek facllátásának biztosítására létesült. Az évszá
zad vége felé közeledve az „ipari" szemléletű erdőtelepítése
ket - különösen a fejlett világban - egyre nagyobb ellen
szenvvel fogadják. Az európai típusú országokban a korábbi
akhoz képest természetszerűbb erdőállományok létrehozása 
várható, az alkalmazott fafajok között nagyobb lesz a lombos 
fajok aránya. A „poszt-indusztriális" erdőtelepítések terjedé
se egybeesik azzal a megfigyelhető tendenciával is, hogy 
míg korábban csak a leggyengébb minőségű földeket enged
ték át erdőtelepítésre, a mezőgazdasági túltermelés miatt az 
átengedett földek minősége javul, ami nagyobb lehetőséget 
kínál az erdőművelőnek. Sajnos az ilyen telepítések létreho
zása költségesebb, ezért egyéni vállalkozásra ezen a téren 
csak nagyvonalúbb állami támogatással lehet számítani. Az 
állam kivonulása az erdőtelepítést közvetlen irányító és kivi
telező szférából egyébként általánosan megfigyelhető. A ma
gánszektor helyettesítő szerepe viszont csak megfelelő ösz
tönzők alkalmazása esetén lehet sikeres. Úgy tűnik, az eddi
giekben az erdészek sehol sem fordítottak elegendő figyel
met az erdőtelepítéssel összefüggő politikai, agráipolitikai és 
szociális kérdésekre, pedig ez jövőbeni sikerességük záloga 
lehet. 

Összességében A. Mather könyvéből némi reményt merít
hetünk, hogy ha nem is minden országban, de a helyes gazda
ságpolitikát folytató térségekben középtávon lefékezhető az 
erdők katasztrofális fogyása, még ha ezt egyelőre statisztikai 
adatokkal alátámasztani - az ismertetett okokból - alig lehet. 
Magyar olvasóként örömmel kell nyugtázni, hogy Keresztesi 
akadémikus jóvoltából a hazai erdészet nemzetközi összeha
sonlításban is kimagasló eredményei széles körben ismertté 
válhattak az angolul olvasó, és Kelet-Európáról úgyszólván 
semmit sem tudó világban. 

Dr . Mátyás Csaba 



Felsőfokú agrár-tankönyvek az ITSZB gondozásában 
A/ Erdészeti Lapok 1993. áprilisi számában, a „Könyvespolc" 

rovatban több helyen is említésre kerültek az agrár tankönyvek és 
hozzájuk kötődően a/. Intézményközi Tankönyv kiadási S/.akmai 
Bizottság (a továbbiakban ITSZB) tevékenysége. Tekintettel arra, 
hogy elsősorban az egyetemi hallgatók tankönyvhöz jutásának kér
désében több pontatlan információ jelent meg, szükséges az ITSZB 
és a/, általa koordinált felsőfokú agrár tankönyvkiadás jelenlegi 
helyzetéről tájékoztatást adni. 

1992 elején a földművelésügyi miniszter külön pénzalapot ho
zott létre a felsőfokú agrár tankönyvkiadás helyzetének javítására. 
Megalakította továbbá - a pénzalap felhasználására és a tan
könyvkiadással kapcsolatos s/.akmai kérdések eldöntésére - az In-
lézményközi Tankönyvkiadási S/.akmai Bizottságot. Az ITSZB-
ben a Földművelésügyi Minisztérium irányítása alá tartozó vala
mennyi főiskolai és egyetemi kar. valamint a minisztérium képvi
selteti magát. A rendelkezésre álló pénzalap évente 15-20 tankönyv 
megjelenését leszi lehetővé, a könyvek terjedelmétől függően. 

A/. ITSZB gondozásában eddig megjelent felsőfokú tankönyvek 
a következeik: 
Szántóföldi növénytermesztés szerk. Bocz E. 
Takarmányozás tan szerk. SchmidtJ. 
F arm gazda lkod ás ford. Nemessályi Zs. 
Talajtan Stefanovits P. 
Agrokémia és növényvédelmi 
kémia Loch J. - Nosticzius A. 
A háziállatok diagnosztikai 
boncolása Vetési F. - Mészáros M. 
Élelmiszerkémia 1. szerk. Gaszionyi K. - Lászlity R. 
Dendrológia Gencsi L. - Vancsura R. 
Lótenyésztők kézikönyve szerk. Hccker L. - Bodó I. 
Talajvédelem és vízrendezés 
dombvidéken szerk. Thyll Sz. 
Német-magyar növénytermesztési 
s/.aks/.ólár szerk. Petrikás A.-né 
Angol-magyar növénytermesztési 
szakszótár szerk. Petrikás A.-né 
Francia-magyar növénytermesztési 
szakszótár szerk. Petrikás A.-né 

nek 

1993. 

A sorozatban 1994 végéig - ha a kéziratok határidőre clkészül-
c - a következő könyvek jelennek meg: 

Hulladékhasznosítás Vermes L. 
Állattenyésztés I. szerk Horn P. 
Tejgazdaságtan szerk BedŐS. 
Mezőgazdasági géptan szerk. SzendrŐ P. 
A biokémia alapjai szerk. Sajgó P. 
Számvitel és 
pénzgazdálkodás szerk. Tóth P. 
Földművcléstan szerk. Nyíri L. 
Állattan szerk. Bakonyid 
Háziállatok szülészete és 
szaporodásbiológiája Harati J. - Zöldág L. 
Állatorvosi belgyógyászat Kársai E. - Vörös K. 
Növényvédelmi állattan Sáringer I. - Mészáros Z. 
Háziállatok élettana és 

Sáringer I. 

anatómiája szerk. Húsvét F. 
Mezőgazdasági és erdészeti 
meteorológia szerk. Szász G. - Tőkei L. 
Genetika Heszky L. 
Spanyol-magyar növénytermesztési 
szakszótár szerk. Petrikás Á.-né 
Orosz-magyar növénytermesztési 
szakszótár szerk. Petrikás Á.-né 

1994. 
Bevezetés az alkalmazott 
matematikába szerk. Kósa A. 
Gyepgazdákodás szerk. Vinczeffy I. 
Agrobotanika szerk. Turcsányi G. 
Matematikai módszerek 
az agrárgazdaságban szerk. Batos A. - Harnos Zs. 
Élelmiszerhigiénia Bíró G. 
Közgazdaságtan szerk. Molnár J. 
Mezőgazdasági alapismeretek Hajós L. 
Erdészeti termőhelyismerettan Szodfridt I. 
Kertészet szerk. Cselőtei L. 
Növényvédelemtan szerk. Petróczi I. 
Műszaki hőtan Beke J. - Vas A. - Szabó G. 
Vadon termő és termesztett 
gyógynövények szerk. Bernáth J. 
Erdészeti fatermés- és 
faállomány-szerkezettan szerk. Sólymos R. 
Állategészségtan Duduk V. - Egry B. - Szovátay Gy. 
Agrármarketing szerk.: Lehota J. 

Minőségi élelmiszergyártás (Management Fuide for microbiolo-
gical quality c. könyv fordítása) ford. és szerk. Farkas J. 

Agrárkémiai higiéné 
Faipari műveletek 
Térképek és vetületek 

Vámagy L. 
Sitkai Gy. 
Bácsatyai L. 

Mint látható, a sorozatban szűkebb szakterületünk - az erdészet, 
a faipar és a geodézia - több könyvvel képviselteti magát (köszönet 
érte a könyvírásra vállalkozó szakembereinknek), de számos alap-
és alapozó tárgyú tankönyvet is eredményesen forgathatnak majd 
hallgatóink. 

A tankönyvekhez minden agrár-felsőoktatásban tanuló hallgató 
kedvezményesen juthat hozzá, ami jelenleg az önköltségi ár 25%-át 
jelenti. A különbséget az e célra elkülönített pénzalap fedezi. A 
könyveknek egyébként több ára van, nevezetesen 

- hallgatói ár (az önköltségi ár 25%-a), amelyen az agrárfelsőok
tatási intézmények graduális képzésben résztvevő hallgatói vásárol
hatják a könyveket, az intézményeken belül, szigorú nyilvántartá
sok vezetése mellett, minden hallgató könyvenként egy-egy dara
bot; 

- ITSZB-én belüli Önköltségi ár, amelyen az agrár-felsőoktatási 
intézmények posztgraduális képzésben résztvevő hallgatói, a főis
kolák, egyetemek oktatói, kutatói és könyvtárai juthatnak hozzá a 
tankönyvekhez; 

- bolti ár (a kiadói önköltségi ár kereskedelmi árréssel növelt 
értéke), amelyen a könyvesbolt-hálózaton keresztül bárki vásárol
hatja az agrár tankönyveket. Például szakterületünkhöz kötődően a 
már megjelent Gencsi L. - Vancsura R.: Dendrológia című könyv 

- hallgatói ára 477 Ft 
- ITSZB-n belül önköltségi ára 1908 Ft 
- bolti ára pedig 3020 Ft (az árak 6% ÁFÁ-t tartalmaznak). 
A könyv tehát a korábbi szám információival ellentétben, az 

erdő- és faipari mérnök-hallgatók számára - akik e könyvet tan
könyvként használják — is megfizethető. 

Egyes könyvek esetén - ha a forgalmazást a hivatalos könyves
bolti hálózaton kívüli szervezet elvállalja - a szakterület szakem
berei a bolti árnál olcsóbban juthatnak hozzá a tankönyvekhez. 
Például a Gencsi L. - Vancsura R.: Dendrológia című könyv az 
Országos Erdészeti Egyesületen keresztül a bolti árnál lényegesen 
kedvezőbb áron elérhető. Várhatóan ez a lehetőség a további szak
irányú könyveinknél is megmarad. Itt jegyzendő meg, hogy a tan
könyvek végső árai nagymértékben függenek a példányszámtól, 
amelyet a könyvekre vonatkozó igényfelmérések alapján állapíta
nak meg. Könyveink tehát olcsóbbak lesznek, ha azokat nagyobb 



példányszámban tudjuk megjelentetni. Ezért, ha a különböző csa
tornákon, köztük az Erdészeti Lapokon keresztül is megjelenő 
igényfelmérésekkor szakembereink közül többen jelentkeznek, a 
könyveket olcsóbban vásárolhatjuk majd meg. 

A Földművelésügyi Minisztérium által létrehozott pénzalap az 
agrár-felsőoktatás hallgatói számára olyan könyveket is elérhetővé 
tesz, amelyek nem az ITSZB gondozásában jelennek meg. Ilyen 
könyvek esetében az ITSZB mindig egyedi elbírálás alapján dönt. 
Szakterületünkhöz kötődően jelenleg folyik például a szintén a múlt 
lapszámban bemutatott Simon T.: A magyarországi edényes flóra 
határozója című könyv - amelyet a Tankönyvkiadó jelentetett meg 

- tankönyvkenti elfogadtatása, amelyet az erdőmémök-hallgalók a 
közeljövőben szintén kedvezményes áron vásárolhatnak majd meg. 

Biztató jelei vannak annak, hogy az agrár felsőfokú tan
könyvkiadásra jelenleg biztosított pénzalap folyamatosan és hosszú 
távon is rendelkezésre áll majd, és ezzel a tankönyvkiadás jelenlegi 
helyzete lényegesen javul, sőt néhány év múlva mindenki számára 
kielégítő lesz. 

Dr. Horváth Béla, 
az Erdőmérnöki Kar dékán helyettese, 

az ITSZB tagja 

MEGJELENT 
a Képtelen erdészetrajz 

30 év - válogatott írásokban 
képek sík és görbe tükörben, 90 oldalon. 

Megrendelés: utánvéttel, egy példány 250 Ft + postaköltség 
10 példány felett 10% kedvezmény. 

Apatóczky István, 2092 Budakeszi, Pf.: 74. 

Üzen az erdő 
címmel jelent meg Wentzely Dénes elbeszéléseinek válogatott gyűjteménye. Aki olvasott már 
„Wentzely, az erdész"-től, bizonyára nagy élvezettel veszi kézbe a Zalai Erdő- és Fafeldolgozó 
Gazdaság, a Balatonfelvidéki Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság és a HM Veszprémi Erdgazdaság 
támogatásával megjelent kötetet - ha még nem fogyott el. 

Kedves Erdész, Vadász és természetet kedvelő Barátaim! 
Hosszú töprengés után szántam rá magamat, hogy gyerek

kori emlékeimből, meg a 40 éves erdész-vadász életemből, 
legtöbbször vidám, ó'kor szomorkás hangvételű elbeszélése
imnek egy csokrát elküldjem Nektek. 

Úgy érzem, hogy ebben a rohanó, embertpróbáló időben a 
favágók, meg a hajtók tüzének már az emléke is elhamvadt 
bennünk! 

Csak kesernyés füstje csípi még szemünket és attól 
könnyes. 

Egy marék parázs kell, mert kihűlt hamuban fázik az 
ember! 

Én ezekkel az elbeszéléseimmel szeretném felszítani azt a 
marék parazsat, hogy lelketek mélyén újra lobogva égjen az 
erdei tűz! Hogy melegítsen sok fagyos nappalon és világítson 
sok sötét éjszakában. 

Nekem nincs se gazdag ősöm, se pénzes barátom, de még 
ilyen ismerősöm sincsen. 

Csak a papír! 
Arra írtam rá a szívemben őrzött régvolt, tegnapvolt erdei 

történeteket, amelyek Veletek is megtörténhettek, csak nem 
vettétek észre, vagy nem figyeltetek rá! Az öregisten a ta
núm, hogy összeszedett kis elbeszéléseiméi nem akartam én 
„babérokat aratni"! Csak azért szedtem össze őket, hogy 

maradjon emléke egy vidám erdész-vadász elemek. Mint 
erdész, közvetlen erdőkben élő, úgynevezett „tő-mellettí" 
ember voltam hosszú éveken át. 

Egyszerű emberek között éltem, de meg-megjelentek va
dászatok idején a „nagyok" is! 

Volt közöttük uborkafára felkapaszkodott, de akadt üszte-
letre méltó is! 

Apámmal gyerekfejjel részt vettem uradalmi nagyvadá
szatokon mint önálló lőállásra állított „vadász" és sokszor 
voltam magasszintű miniszteri vadászatokon a 60-as, meg a 
70-es években vadászatrendező, hajtásokat irányító - fuss 
ide, fuss oda - erdészeü műszaki vezető. 

Tehát van bennem mihez viszonyítani! 
írásaim között böngészve, úgy éreztem, hogy a „Távoli 

harangszó" hangulata fejezi ki a magányos erdészlakokban 
élő erdészek-vadászok meghatóan tiszta emberségét. 

Megvallom őszintén, azért írtam le ezt az igaz történetet, 
hogy rácáfoljak azokra a mendemondákra, amelyek az er
dészt basáskodó, embertelen és szolgalelkű uradalmi vagy 
kincstári cselédnek tüntették fel! 

Vallom, hogy az erdészek nagy része hivatásának: az ER
DŐ és a VAD szeretetének a bűvöletében élt! 

Én is ezekhez tartozónak érzem magamat! 
A szerző 




