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tések elhelyezési lehetõségei” címû cik-
kében javasolja, hogy »A gyorsan növõ
fenyõket elsõsorban a rontott erdõk he-
lyén telepíthetjük.«

1969. február
Dr. Tóth Károly: „A mezõgazdasági

cellulóz-nyárfatelepítés tapasztalatai
Bács-Kiskun megyében” tájékoztat a

nyárfatelepítés céljára alkalmas terüle-
tek kijelölésérõl, valamint a mezõgaz-
dasági cellulóz-nyárfatermesztésrõl
szóló 1/1966. FM-PM sz. miniszteri ren-
delet terület-felmérési tapasztalatairól.

2005. március
Dr. Tímár Gábor, Balogh Lajos, dr.

Kovács Gábor, dr. Madas Katalin:

„Megújult Az egyes termõhelytípus-
változatokon alkalmazható célállo-
mányok címû táblázat.” Az új kiad-
vány jelentõs változásokat hozott a
fafajpolitikában. Tovább csökkent az
idegenhonos fafajok alkalmazhatósá-
ga. 

(Folytatjuk)
Urbán Pál

Mire van a magyar erdészetnek szüksége.
Ama régi latin példabeszéd, hogy: összetartás által kis dolgok nagygyá lesznek, és megfordítva, a legnagyobbak is megsem-
misülnek, saját szakunkra nézve is örök igazságot tartalmaz.

A magyar erdészet épen ugy, mint Európa többi nemzetének erdészete, kivéve a német nép magasra fejlett és a többi
népeknek is útmutatóul szolgált erdészetét, életének tavasz-korában áll, s a fejlõdés emez idejében a munkásság és
küzdelmek megfeszített erejét igényli.

A fának, melytõl életerõs fejlõdést, vészszel-viharral szembeszálló szilárd törzset, s egészséges gyümölcsöt várunk, gondos
kezek ápolására van szüksége. Épen igy áll ez szakunkra, ha azt akarjuk, hogy ez képessége és rendeltetése egész mérvében kifej-
lõdhessék, s minden irányban megfelelhessen azon várakozásnak, melyet országos érdekeink szempontjából betölteni hivatott.

A magyar erdészet értelmi fejlõdése képezi zálogát a magyar erdõk jó állapotának. Ha az erdõk és ezekre gondot viselõ
erdészek iránti tisztelet palotában és kunyhóban egyenlõ mértékben nyilvánul, ha nemzetünk minden értelmes tagja kellõ
fogalommal birand azon, ma csak szájon hordott, de lényegében kevesek által ismert kincsrõl, melyet Magyarország erdeiben
bir: akkor a magyar erdõgazdaságot és jövõjét többé félteni okunk nem lehet, mert ekkorra már oly erõs gyökeret vert a nemzet
szivében és mint a nép életfenntartására szolgáló nélkülözhetlen forrás annyira ismertté lett, hogy a felette való õrködés és
fejlesztésére irányuló törekvés általános közszükségletté vált. Mindaddig azonban, mig ez óhajtott idõ eljövend, mindannyi-
unknak: erdõbirtokosoknak és erdészeknek, a közös nemzeti és a kölcsönös egyéni érdekek által is sugalt összetartó munkásság-
ra, az egymást felvilágosító, serkentõ, oktató és támogató gazdasági eljárásra van szükségünk.

Az, a mit erdõgazdaságunk javára kormány-részrõl legközelebbrõl és mint legszükségesebbet várhatunk, mire e sorok vilá-
got látnak, a létesülés fokához, egy hatalmas lépéssel közelebb jut. Az erdõtörvényjavaslat a képviselõház asztalára tétetik.
És ha elfogadtatik ez azon szövegben, és illetõleg alap-elvekkel, melyekkel a kormány beterjeszti, akkor hitünk szerint meg-
nyertük a magyar erdõgazdaság emelkedhetésére szükségelt azon egyik eszközt, melynek segélyével az értelmes és lelkiis-
meretes végrehajtó munkásság, az erdõbirtokosok és erdészek támogatása mellett, üdvösen építhet.

Az emberi természet tulajdonához tartozik, hogy azt, a mit alapos tudással nem ismer, rendesen félszegen itéli meg. Igy
vagyunk az erdészettel is, melyet hazánkban még kevés birtokos méltatott arra, hogy belõle vagy róla annyit tanuljon meg,
mennyit attól követelhetni, ki a gazdasági és tudományos miveltség színvonalán állani kíván. A bámulat és néha rémülés
szállja meg az embert, ha itt vagy ott, egy vagy más, különben a jelesekhez számított férfit hall az erdészetrõl beszélni s annak
az erdõkrõl, az erdészetrõl és az erdészeti tudományokról bírt fogalmáról meggyõzõdést szerez.

Ha az erdõbirtokosok irányában lehet jogosult várakozásunk, nem kevésbé van ugyanennek helye azok irányában is, kik
hivatva vannak az erdészetnek mint annak saját akaratukból vállalkozott culturális munkásai szolgálni. Az erdészeti
tisztviselõktõl, szakértõ erdész-társainktól s általában mindazoktól , kik igényt tartanak a szakértõ erdész szép czimére,
kiknek gondviselésére erdõ bizatott, vagy a kik életöket arra szentelik, hogy az erdészetet szolgálják s jövõjüket is ezen a
pályán keresik, a legjogosultabban lehet elvárni azt, hogy az erdõgazdaság vezetéséhez és kezeléséhez szükséges szak-
ismereteket a lehetõ legkiterjedtebb mértékben bírják.

Ma még nagy azok száma is, kik a zöldgalléros kabátot mint erdészek viselik, de vajmi kevés tudománynyal birnak az
erdészetrõl s használhatóságuk ugyszólva egy ölfa-kimutatás vagy munkabérjegyzék szerkesztéséig s a tettenért erdõ-tolvaj
megfogásáig terjed. Miként az e fajta emberek nem érzik szükségét annak, hogy erdészeti könyvet és lapot olvassanak: épen
ugy nincs szüksége az erdészetnek is rájuk.

Szükségünk van tehát arra is, hogy az ilyen sem nem tudó, sem tanulni nem vágyó elemeket olyanok váltsák fel, kik szak-
mánkon nem csak élõdni tudnak, de akarattal és képességgel is birandnak arra, hogy az erdészeti tudományokban magukat
miveljék s arra törekedjenek, hogy tanulás, az erdõ természetének szorgalmas megfigyelése és lelkiismeretes munkásság által
a kezükre bizott erdõnek javára váljanak, hogy a szolgálatot-adó birtokos hálára és jutalmazásra legyen kötelezve, s utódjuk
tisztelettel említse nevöket.

Ha az erdõbirtokosok és erdészek kölcsönösen szövetkeznek arra. hogy az orsz. erdészeti egyesületet és szakirodalmunkat
a jól megérdemelt erkölcsi s anyagi segélyben részesítsék, és szakadatlanul munkaképes állapotban tartsák, akkor ezek utján
sikerülni fog a polgári közélet azon többi tényezõit is, kiknek erdészeti ügyek intézésére befolyásuk van vagy kötelességükben
áll, a szak igényeinek megfelelõ irányba terelni s mûködésüknek oly utat jelölni, melyen haladva az erdõgazdaság hátrányára
szolgáló intézkedéseket nem, vagy kevésbbé követnek el.

Régi igazság az, hogy megfelelõen díjazott munkától lehet jobb sikert várni, ugyanezért szükség az is, hogy erdõbirtoko-
saink erdészeiket a tõlük kivánt munka értékének megfelelõ díjazásban és erkölcsi elismerésben részesítsék, s ezek amannak
kiérdemléséül szintén a legjobb szolgálatot teljesítsék.

Az, a ki magát magyarnak vallja, s kinek szivében a haza és nemzet iránti szeretet lángja kialvófélben nincs, ki óhajtja és
szereti azt, hogy nemzetünk culturális életének összesége és ennek egyes részei, összehasonlítva a mivelt népek hason irányú
munkásságával, a versenyt kiállja: annak akarni és kívánni kell azt is, hogy a magyar erdõgazdaság fejlõdése nem csak hogy
akadályra ne találjon, de minél magasabb mértékben történjék, s hogy az erre szükséges anyagi és erkölcsi támogatást, minden
honpolgár, de kiválóképen az, kinek e szak irányában kötelezettsége van, buzgón teljesítse.

Bedõ Albert
(EL 1878. január, 3. oldal. Szerkesztett változat)




