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A magyar akác címmel jelent meg dr.
Szemerédy Miklós könyve a „Nyírség
aranyáról”. Ki tudná megmondani,
hogy van-e még egy annyira vitatott fa-
faj a magyar erdõgazdálkodásban, mint
az akác (Robinia ps. acacia)? A könyv
megszületését (és a korábban már
négy kiadást megélt Az akác honfogla-
lása a Nyírségben bõvítését) kezdetben
ösztönözte, majd évekre vetette vissza
az akác körül fellángoló szakmai és tu-
dományos viták sorozata.

A könyvben végig érzõdik a szerzõ
akáchoz való ragaszkodása, tisztelete.
Ennek alapjait több évtizedes nyírségi
(FEFAG, NYÍRERDÕ Zrt.), valamint az
akáchoz kapcsolódó kutatói és gazdál-
kodói munkája teszi hitelessé. 

A korábbi kiadások olyan idõszerû fe-
jezetekkel bõvültek, mint Az akác védel-
mében és Változik az akác megítélése.
De újra és újra felvetõdõ kérdés az akác
magyarországi (európai) megjelenésé-
nek idõrendje is, amely borzolja a mel-
lette és ellene kardoskodók kedélyét. 

A szerzõ ezzel kapcsolatban is igyek-
szik alaposan utánajárni a tényeknek, fel-
tevéseknek, majd ezekbõl vonja le kö-

vetkeztetéseit. Próbál választ találni az
egyik legzöldebb kérdésre, miszerint
Amerika felfedezése után vajon behoz-
ták, vagy visszakerült Európába akácunk. 

Ezen múlik ugyanis, hogy az invazív
jelzõ és egyben elmarasztaló megítélés
helytálló-e. A szerzõ sze-
rint ez már erõsen túlha-
ladott és téves értékítélet,
melyen ideje változtat-
nunk. Így elkerülhetõvé
válna, hogy az elfogult
zöldek ismét össztüzet zú-
dítsanak az akác fafajra.
Arra a fafajra, amely a kli-
matikus és fõként termõ-
helyi változások követ-
keztében vándorol, de
minden esetben szolgálni
tudja az embereket.

A könyvben taglalt néhány kérdés az
idõ múltával és az akác hungarikummá
minõsítésével feltehetõen túlhaladottá
vált, megválaszolásuk azonban nem ha-
szontalan, jól bemutatja az idõnként el-
mérgesedõ állásfoglalások, viták alapját.
Érzékelhetjük itt is a statisztikai adatok
„megbízhatóságát”, azoknak a szemben-
álló érintettek saját szempontból történõ

értelmezését. A könyv legfontosabb je-
lentõsége természetesen az akác gazda-
sági fontosságának, tág körû felhaszná-
lási lehetõségének bemutatásában rejlik.
A mag- és gyökérdugványok gyûjtésétõl
a nemesítési munkákon keresztül a fa-
anyag feldolgozásáig követhetjük nyo-
mon az akác faanyagát. Áttekintõ képet
kapunk az akác amerikai szerepérõl, a

nyírségi „akáctemplom-
ról”, de ugyanígy hasznos
információkat találunk a
könyvben az akác vágás-
kori jövedelmezõség ösz-
szefüggéseire vonatkozó-
an is. A könyv hasznos
információkkal szolgál-
hat minden erdész, mé-
hész, természetvédõ, ag-
rárszakember számára.

A címbéli „háborúra”
a szerzõ maga tesz uta-
lást mûvének elején,

mely reményeim szerint békébe tor-
kollt azóta. Vagy itt is igaz lenne a ve-
getiusi mondás, mely szerint „Si vis
pacem para bellum” (Ha békét akarsz,
készülj a háborúra)? A könyv besze-
rezhetõ: Gambrinusz könyvesbolt,
Debrecen. 

Gabnai Ernõ
okl. erdõmérnök

KÖNYVAJÁNLÓ

Erdészeti Lapok CLII. évf. 9. szám (2017. szeptember)

Dr. Sárvári János, Nagy László (szerk.): OEE Almanach I.
Az Országos Erdészeti Egyesület alapításának 150. évfordulója alkalmából Egyesületünk egyik legnemesebb hagyományát követve

2016-ban jubileumi könyvkiadási sorozatot indított útjára, amit 2017-ben is új kiadványok megjelenése fémjelez. 
A Országos Erdészeti Egyesület alapításának másfél évszázados jubileumának kívánunk emléket állíta-

ni azzal, hogy szervezetünk legfontosabb történeti emlékeit, vívmányait két kötetbe foglalva
mutatjuk be a szakmai és nem szakmai érdeklõdõ közönségnek. 

Az Egyesületi Almanach gondolata elõször 2009-ben vetõdött fel, és mára öltött testet.
Rendkívül sok adatgyûjtés és egyeztetés elõzte meg a szerkesztés, összeállítás munkáját. Az
elsõ kötetben Egyesületünk történetének rövid ismertetése után olyan tanulmányokat adunk
közre, amelyek egy nem szakmabeli, de avatott történész szemével láttatja múltunk, mûkö-
désünk egyes szakaszait és annak összefüggéseit a történelmi eseményekkel. A harmadik
fejezetben áttekintjük Egyesületünk neves személyiségeit, kitüntetéseinket, rendezvényeinket
és eredményeinket, amelyekre joggal lehetünk büszkék.

A reményeink szerint rövidesen megjelenõ második kötetben az Országos Erdészeti Egye-
sület helyi csoportjainak és szakosztályainak történetét, életét, mûködését adjuk közre, hi-
szen ezek között a keretek között zajlottak és zajlanak ma is szövetségünk szakmai, baráti,
az erdészek összetartozását folytonosan megerõsítõ mindennapjai.

Az Almanach igényes mûvészeti szerkesztésben, minõségi kivitelezésben készült, matt
fóliázott keménytáblás borítóval, cérnafûzött kötéssel, teljes színes megjelenésben, álló B5
formátumban. 

Az OEE Almanach I. kötet közvetlenül megvásárolható vagy megrendelhetõ 
az Országos Erdészeti Egyesület Titkárságán 

(e-mail: titkarsag @oee.hu, telefon: +36 1 201 6293) vagy a 
www.oee.hu honlap Termékrendelés alkalmazása segítségével, 

3000 Ft/kötet áron.
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