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Létezik harmónia?
S a Teremtõ alkotott. Lett víz, puszta
meg erdõ. A tikkadt puszta felõl érkez-
ve a  fás rengetegben  vizenyõk, tócsák,
laposok, egyhajúvirág,  kosbor, hóvi-
rág,  páfrány, ibolya, kankalin, csormo-
lya,  nõszirom, csillagvirág, zsálya,  nõ-
szõfû,  borkóró,  szellõrózsa,  ezerjófû,
kökörcsin, béka, õz, farkas, nyuszt,
nyest, róka, holló, szalakóta, harkály,
törpe és  békászó sas,  kishéja,  fekete
gólya , meg barna kánya , denevér, har-
matkortyoló mohák, cincérek, lepkék,
fürkészek, piros és sárga kalapú gom-
bák, hangyák és taplók. Lények millió-
nyi lüktetése. Idõs és odvas tölgy, kõris,
szil, juhar és nyárfák, kidõlt óriások és
sok fiatal, elegyesen meg csoportosan,
sûrûn és hézagosan, cserjékkel, lékek-
kel, avarral és szerte újulattal. A termé-
szet tökéletes összhangja a hétköznapi
embernek látszólag rendetlenség. Pe-
dig csak háborítatlan vadon. Meseerdõ.
Õserdõ. Harmónia.

Önmagát újraterítõ  asztal?
Késõbb született a szomszéd. Debrecen
város. Számára az erdõ tiltott, fanyar
vadgyümölcs, majd hosszan kiböjtölt
királyi adomány. Élni és használni kez-
di. A tûzvészek pusztításainak épületfá-
val való orvoslására, szappan- és salét-
romfõzésre, töröknek adózásra, cívisek
tûzifájának, kondák makkoltatására, tí-
márok cserzõlevéhez, meglágyítani vá-
gyott nemes vendégek vadászatára, ki-
égett legelõjû nyarak után õszi legelte-
tésre és telelésre. Utak nyílnak a tölgye-
sekben, szekerek örömös seregének.
Persze a város tétován védi is. Árokkal
és kapukkal. Õrt álló erdõinspektorok-
kal gallyszedõk és tûzgyújtók ellen. Ár-
kok védik az élet terét, õrök vigyázzák
a kíméletnyi idõt. A pihentetett erdõ
vadjában, gyümölcseiben és fájában
éled. Így újítja önmagát a terülj-terülj
asztal.

A Tisza szabályozása mérföldkõ. S
követik nyírvíz-lecsapoló csatornák.
Szûnnek a laposok, tocsogók. Száraz
hátakra mászik az akác. Az elsõ, majd a
második világégés erdõt is tiporva jár.
Védelmi törekvések talmi sikere. Vá-
káncsosok serege húzza a megújítás
idõjét s hizlalja a piacra szánt sertést,
meg az édes dinnyét. Késõbb az erdõ
alatti vízteknõbõl kirántottuk a dugót.
Vénült erdõk helyén serkennek fenyve-
sek, vörös tölgyesek. A nagyfeszültségû
távvezeték a kerek erdõ testének foly-

ton percegõ húrja, s kidugja a lombok
fölé a tévétorony csíkos, nem kíváncsi,
de sugárzó fejét.

Magát vendégségben felejtett
szomszéd?

Térkép az erdõrõl. Vonalak közé zárt élõ
szövet idõbeli metszete. Pillanatfelvétel.
Rajzolt határai fölött a valóságban átre-
pül a madár, alatta lopakodik a víz. Még-
is dokumentum. Rólunk a szomszédról,
a magunkat vendégségben felejtõkrõl.
Papírra álmodott körzõs, vonalzós park-,
sport-, üdülõ- és sétaerdõk. Emberek
komfortérzetét növelõk. Hát járj benne!
Évente születik egy hektár parkerdõ.
Száz évünk „parkszáz” hektár. Tûzrakó,

esõbeálló, szemétgyûjtõ, íves sétaút,
kandeláber, lövölde,  templom, bölcsõ-
de, óvoda, állatkert, vidámpark, játszó-
tér, aszfaltozott utak sûrû szövevénye,
egyetem, mûtó, híd, villamos, vígadó,
strand és fürdõ, stadion, parkoló, kem-
ping, számûzött cserjék és nyírt pázsitok,
szállodák,  villasor, lovas iskola,  klinika,
meg jegyváltó automata, öregotthon,
gyógyszergyár, tájékoztató tábla – mint
néma idegenvezetõ, és a  temetõ.

Harmónia? Tér és idõbeli szabadsá-
gát vesztett torzó. Felaprózódott, szom-
jas, útcsíkok olló éles szorításában ver-
gõdõ szövet. S néma agónia.

Nagyerdõ. Még nagy. De meddig erdõ?
Gencsi Zoltán

Nagyerdõ ismereti tanösvény

Kevey Balázs: Magyarország erdõ-
társulásai (Tilia, Sopron, 2008.)

Könyvében nemcsak a növényi össze-
tételbõl levezetett szukcessziósorokat
mutatja be, de azon kevés növénycöno-
lógusok egyike, akik a termõhelyi
adottságok feltételezett változásait is
mérlegelik. Ez az erdészeti szemlélet-
hez közelebb áll, ezért is ajánlatos a
mûvet (a NYME Erdõmérnöki Kara Nö-
vénytani Tanszéke által szerkesztett, Ti-
lia c. folyóirat köteteként jelent meg)
alaposabban tanulmányoznunk. A
„Zöld könyvek” sorozatának megújított
kiadásához jó segítséget nyújt.

Az egyes erdõtársulásokat a követke-
zõk szerint mutatja be: 1. Korábbi szak-
irodalmi közlések, rendszertani hely-

megjelöléssel. 2. Termõhelyi viszonyok,
zonalitás. 3. Fiziognómia. 4. Fajkombiná-
ció. 5. Dinamika. 6. Rokon társulások. 7.
Földrajzi elterjedés. 8. Az erdõtársulás
helye a társulások rendszerében. 9. Ter-
mészetvédelmi vonatkozások.

Kritikai megjegyzésként annyit tennék
hozzá: keveslem az erdõtipológiai szak-
irodalom felhasználását, valamint a ter-
mõhelyi vonatkozások némi pontosításá-
ra is szükség lenne (pl. élesebb különb-
ségtétel a kõzet és talaj megjelölések kö-
zött, pl. a „mészkerülõ” és „mészkedve-
lõ” erdõtársulások megjelölésekor).

A mûvet ajánljuk mindazok kezébe,
akik az erdõk biológiai vonatkozásait,
természeti adottságait elmélyültebben
akarják ismerni.
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