
Erdészeti Lapok CXLVI. évf. 2. szám (2011. február) 41

A 2009-es új erdõtörvény által beve-
zetett természetesség fogalmát és
kategorizálását a közelmúltban
nyilvános fórumokon és e lap ha-
sábjain is több kritika érte. Kevésbé
publikusan, de jól érzékelhetõen
tiltakozik, illetve berzenkedik a
szakma egy része, elsõsorban a jog-
szabályokban megfogalmazott (le-
hetséges) korlátozások miatt. Úgy
véljük, e negatív érzelmek java ré-
sze alaptalan, rossz beidegzõdése-
ken, illetve félreértéseken nyug-
szik. Nem annyira a kategóriák jog-
szabályban rögzített meghatározá-
sát, és nem a kategorizálás jelenleg
használatos számítási módját kí-
vánjuk védeni, bár leszögezhetjük,
hogy mindenkinek és minden el-
képzelhetõ helyzetre jó definíciók
és algoritmusok valószínûleg nem
léteznek. Lándzsát kívánunk vi-
szont törni a fogalom használata,
minden erdõrészletre kiterjedõ mé-
rése, illetve számítása és az értékek
minél szélesebb körû felhasználása
mellett, mert úgy véljük, hogy ezzel
szakmánk egy sokak által felismert,
megkerülhetetlen feladatának tud
megfelelni. 

Nem véletlen, hogy Solymos Rezsõ
akadémikus már egy 1998-as akadémiai
vitaülésen egyértelmûen megfogalmaz-
ta a természetesség alkalmazásával
kapcsolatos elvárásokat, s iránymuta-
tást is adott: „A jelen és a következõ év-
század erdészeti politikájának világo-
san meg kell fogalmaznia, hogy az er-
dõk stabilitásának fokozása, a változó
környezet, az erdõvel szemben támasz-
tott igények bõvülése miatt az eddigiek-
nél határozottabban kell közelednie er-
deinknek a természetes állapothoz. …
Indokolt Magyarországon is megvizs-
gálni azt, hogy milyen mértékben és
miért távolodhattak el erdeink a termé-
szetes állapottól, hogy állunk ezen a té-
ren az európai mezõnyben.”

Mit értünk természetesség alatt?
A nemzetközileg is elfogadott, szigorú-
an szakmai olvasatban a természetesség
egyszerû, elõjel nélküli, származtatott
jellemzõje az erdõnek, olyan, mint a fo-
lyónövedék vagy a fatermõ képesség.
Tény, hogy alkalmazását napjaink egy-
re erõsödõ társadalmi elvárása hívta
életre, de használata alapvetõ gazdál-
kodói érdekeket is szolgálhat. Mivel

minden erdõre kiterjedõen fõleg a faál-
lományra nézve rendelkezünk informá-
cióval, ezért az erdõtermészetesség szá-
mításánál is elsõsorban ezt vesszük fi-
gyelembe. Akárcsak a faállomány fater-
mõ képességét, ezt is jellemezhetjük
egy számmal, és különbözõ kategória-
rendszerben is elhelyezhetjük (mint
amazt a fatermõ-képességi csoportok
vagy a fatermési osztályok valamelyiké-
ben). A mindenkori (folyamatosan vál-
tozó) jogszabályi környezet kérdése,
hogy erdeinknek ezt a jellemzõjét ho-
gyan ítéli meg, és különbözõ értékeihez
milyen jogokat és kötelességeket ren-
del hozzá. Ebben hasonlítható pl. a fa-
állomány záródásához, melynek külön-
bözõ értékeihez most és a múltban is
különbözõ szigorú elõírások társultak.
A kötelezettségek ellenére (remélhetõ-
leg) egyetlen gazdálkodónak sem jutott
eszébe, hogy a záródást átértelmezze,
vagy használatát meg kívánja szüntetni.
Ugyanezt reméljük a természetesség
esetében is.

Hogyan kellene meghatározni a
természetességet?

Nemrégiben e lap hasábjain is bemutat-
tuk az általunk – egy sokkal részlete-
sebb módszer egyszerûsítésébõl szár-
maztatott – még elég jónak, de a min-
dennapi gyakorlatba is bevezethetõnek
tartott, részletesen kidolgozott módszer
vázlatát. Talán nem árt ennek néhány
vonását újra hangsúlyozni.

Igen fontosnak tartjuk, hogy a (tör-
vényben is nevesített) fafajösszetételen
felül egyéb lényeges (a faállomány-
szerkezetet, cserjeszintet, az erdõt ért
károsításokat jellemzõ) ismérveket is fi-
gyelembe vegyünk. Ezen ismérvek egy
része a gazdálkodó erdész számára

közvetlenül is lényeges, pl. az erdõvé-
delmi szempontból is fontos élõlények
élõhelyeinek biztosítása vagy az elmúlt
években tapasztalt széldöntésekkel és
egyéb kalamitásokkal szembeni elle-
nálló képesség növelése révén. Felhív-
juk a figyelmet arra, hogy ezek nagy-
részt olyan jellemzõk, amelyeket a gaz-
dálkodó mindennapi tevékenysége so-
rán közvetlenül, akár gyorsan is tud ja-
vítani. Így a természetesség az õ számá-
ra is fontos jellemzõk változását tudja
érzékenyen, napra készen kimutatni.

Fontosnak tartjuk, hogy a természe-
tesség értékét folytonos matematikai (0-
tól 100-ig terjedõ) skálán helyezzük el.
Ez az értékelés egyrészt magától értetõ-
dõen jóval érzékenyebb a változásokra,
mint bármilyen kategorizálás, másrészt
ebbõl bármilyen kategóriarendszerbe
át tudjuk konvertálni az eredményt. 

Itt szeretnénk kitérni a kategóriák
számának kérdésére. Ennek csökkentése
(a rendszer egyszerûsítése) a gyakorlat
részérõl érthetõ kezdeményezés minden
esetben, de a túlzott leegyszerûsítés (a
napjainkban dívó szlenget alkalmazva:
„lebutítás”) a gazdálkodóra nézve is sú-
lyos következményekkel járhat. Valahol a
tudományosan még elfogadható, ugyan-
akkor a gyakorlat számára könnyen alkal-
mazható határmezsgyén kell a megoldást
megtalálni, ami természetesen nem egy-
szerû feladat. A kategóriák számának
csökkentése egyrészt gátja lehet egy ra-
cionális támogatási rendszer mûködteté-
sének, hiszen akár egy sok munkával és
költséggel járó, jelentõs természetességja-
vításra is érzéketlenné teszi a rendszert
(illetve csak a kategóriák egymástól távo-
li határán értékeli a gazdálkodó erõfeszí-
tését). Másrészt ugyanilyen rosszul jelzi a
természetesség romlását, így igazságta-
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lanná válik az esetleges szankciók alkal-
mazása. Mindez szakmán belül nehezen
feloldható feszültségekhez vezetne. 

Ismét szeretnénk rámutatni, hogy egy
többfokozatú (legalább a mostani 6, de
még inkább egy 10 fokozatú) értékelõ
rendszernek biztos alapot nyújthat a ko-
rábban felvázolt 0–100 tartományban al-
kalmazható folytonos skála. Elismerjük,
hogy a differenciált támogatásra, ösztön-
zõ rendelkezésre egyszerûbb egy kellõ-
en finom kategóriarendszert alkalmazni,
de jó, ha azt is tudja a gazdálkodó, hogy
egy kategórián belül éppen hol áll, mit
kell tennie ahhoz, hogy kategóriajavu-
lást érjen el, s milyen veszélyei vannak
az esetleges romlásnak. E két rendszer
éppen nem zárja ki egymást, a folytonos

skála alapján korrekt módon képezhe-
tõk a (kellõ számú) kategóriák.

Meggyõzõdésünk, hogy a kategóriák
számának csökkentésével a problémát
nem csökkenteni, hanem éppen növel-
ni lehet, viszont a fenti kettõs (százalé-
kos és finomkategóriás) alkalmazás le-
hetõvé teszi az erdõtermészetességi
mutató korrekt alkalmazását, a támoga-
tások igazságos felosztását.

Mire használható a természetesség?
Érzésünk szerint (leginkább gazdálkodói
részrõl) a hozzáállás alapvetõen azért ne-
gatív, mert a természetesség alkalmazásá-
ban az érintettek leginkább a szankcioná-
lás „viharfelhõjét” érzik. Ezért vélik érde-
küknek a minél rosszabb besorolás meg-

szerzését. Egyrészt meggyõ-
zõdésünk, hogy a helyesen
végzett (akár vágásos) gazdál-
kodás nem rontja a természe-
tességet (más okból bekövet-
kezõ romlást pedig a jelenlegi
törvény nem tilt). Másfelõl ez
az értékelés lehet egy támoga-
tás elnyerésének kritériuma is.
Ez esetben pedig mindenki
érdeke a „jó minõsítés”, illetve
az olyan érzékeny értékelõ
rendszer használata, ami a po-
zitív elmozdulások detektálá-
sára alkalmas. Ismét utalunk
rá, hogy a természetesség szá-
mos eleme (leginkább a káro-
sításokkal szembeni ellenálló
képesség révén) a gazdálko-

dó anyagi érdekeltségére is közvetlenül
és pozitívan hat. Emlékeztethetünk arra
is, hogy nemrég még minden prominens
erdész (többek közt e lap hasábjain is)
amellett tört lándzsát, hogy mennyire ter-
mészetesek a magyar erdõk. Külsõ szem-
lélõ számára alighanem igen furán veszi
ki magát, ha a szakma most egyszer csak
180 fokot fordul.

A természetesebb erdõ egyébként (el-
lentétben a szakmán belülrõl érkezõ né-
hány megnyilvánulással) igenis nagyobb
széntároló képességgel rendelkezik, te-
hát akár ma is forintosítható (eladható)
hasznot hoz. Szakmánk egyik nagy hiá-
nyossága, hogy ebben a témakörben ed-
dig nem tudta alapvetõ érdekeit érvénye-
síteni, nyilvánvaló eredményeit haszno-
sítani. Megemlíthetjük továbbá az éghaj-
latváltozást is, ami akár néhány éven be-
lül is komolyan felértékelheti a természe-
tességet, mint az erdõ jellemzõjét, és for-
rásokat rendelhet hozzá. 

Összefoglalva tehát, úgy gondoljuk,
egy jól meghatározott természetesség
lényeges szempontból, objektíven jel-
lemzi az erdõket, az erdész számára is
fontos célokat szolgálhat, és jelentõs
mértékben hozzájárulhat erdeink álla-
potának megõrzéséhez, illetve javításá-
hoz. Az elmondottak alapján meggyõ-
zõdésünk, hogy erdeink minõségi álla-
potának – így természetességi állapotá-
nak is – a felmérése, a minõségben be-
következett változások nyomon követése
egyre sürgetõbb elvárás az erdõterve-
zéssel szemben.

Tóth Mariann (szerk.): Poéták a
katedrán

(Sopron 2008)
Korfordulós köszöntésre érkezõ egyete-
mi rektorunk ajándékcsomagjában lel-
tem a most bemutatott kötetre. Szívbéli
gyönyörûséggel lapozgattam, és a ben-
ne rejlõ versek hatására Reviczky Gyula
költõnk gyönyörû versének utolsó sza-
kaszában megfogalmazott hangulatra
leltem „Úgy tekints az emberekre, Hogy
a világ se jó, se ferde, Se öröm, se bú ta-
nyája, Csak Magadnak képe, mása, Ki
sóhajt, ki mulat, A világ csak hangulat”.

Ezek az érzések bujkáltak a versek
soraiban, eddig nem ismert költõi vé-
nákban gazdag egyetemi oktatok jóvol-
tából.

Winkler Andrásról sokan tudtuk,
hogy szeret verselni, mi több, a zene is
eszköztárában sorakozik. A többieknek

eddig jobbára szakemberi mivolta volt
ismerõs elõttünk. Költõi erejük szépsé-
get hirdetõ sorai rejtve maradtak. Albert
Levente, Bácsatyay László, Báger Gusz-
táv, Fekete György, Herczegh János ne-
mes veretû sorait olvashatjuk a kötet-
ben. Õk idézik fel az õsszel szokásos el-
múlás érzésvilágából azokat az örömö-
ket, amelyek életünket szebbé, boldo-
gabbá tehetik. Az erdélyi falu tiszta,
romlatlan világát, ahonnan a totyogó lé-
pések indultak, vagy az édesanya ar-
cunkra lehelt csókja, a Hitvessé neme-
sedett Kedves, az õrzõ és óvó szeretet
fényei világítanak a versekbõl. A szere-
tet lényei õk, akik vigyázzák, óvják
esendõ lényünket, ha az öregség vagy a
romló egészség árnyai eltakarják elõ-
lünk a napot.

Szép versek sorakoznak és adnak
igazi keretet a sokat emlegetett selmeci

hagyományoknak. Vagyis a kötet versei
megtanítanak örülni a hétköznapok
sokszor elsuhanó apróságainak.
Gyöngyszemek vannak elõttünk, érde-
mes lehajolni értük. Belemerítkezhe-
tünk a nyelvünk szépségeit hirdetõ
verssorokba és a mély érzésekbe.

Jó dolog olyan egyetemen tanítani,
ahol ilyen emberek törekednek a sze-
mek nyitására, a tudás gyarapítására,
mert ha jobb jövõt akarunk, nem a pénz
mindent elsöprõ hatalmára kell alapoz-
nunk, hanem a lélek gazdagítására is. A
világot alkotó szépség együttes csodája
is megérdemli figyelmünket. Ezek tel-
jességükben teszik igazán egyetemmé
az univerzitást.

Dicséret a könyvért azoknak, akik
ezt a szándékot nem feledték, akik
tiszta forrásból kívánták gazdagítani a
szaktudás tárházát, gyakorlati hasznos-
ságát. Jó munkát végeztek! Köszönet
érte!
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