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A gemenci kisvasút végállomásától indul
az a két és fél kilométeres tanösvény, me-
lyet a Gemenci Erdô- és Vadgazdaság Rt.,
a Duna–Dráva Nemzeti Park és a WWF
Magyarország közösen készített az odalá-
togatóknak. A Bárányfoki tanösvényt
Márkus Ferenc, a WWF Magyarország
igazgatóhelyettese, Csonka Tibor vezér-
igazgató, dr. Iványi Ildikó és Kocsis Imre
Antal, Szekszárd polgármestere adott át a
közönségnek. A tanösvényen mintegy
egyórás sétát tehetünk, ismerkedve
Gemenc történetével, földrajzával, nö-
vény- és állatvilágának legfontosabb kép-
viselôivel. A holtágak és az úgynevezett
fokok mentén végül is visszaérkezünk a
kisvasúthoz. Csak reménykedhetünk,
hogy az igényesen elkészített demonstrá-
ló táblák egy év múlva is épségben tájé-
koztatják a kirándulókat, éppúgy, mint
ahogy a pihenôhelyeken állított vastag
tölgyfaasztalok és padok sem válnak a
szociális és egyéb vandálok áldozatává.

Pápai Gábor

Tanösvényavató a Gemenci
erdôben

Tanzániában erôsödik a törekvés az ôs-
honos fafajok erôteljesebb felkarolására.
Az képez akadályt, hogy a szóbajöhetô
fafajok széles elterjedési területen, azon
belül változatos klíma- és talajviszonyok
között fordulnak elô. Emiatt nagy a gene-
tikai változatosságuk. Márpedig magot
akkor lehet sikerrel használni, ha a fel-
használás helyének termôhelyi adottságai

megegyeznek a maggyûjtés helyének vi-
szonyaival. A nehézségek elhárítása céljá-
ból magszármazási körzeteket alakítanak,
és a magforgalmazást ennek megfelelôen
bonyolítják. Ezen túl szorgalmazniok kell
a magbiológiai és maggenetikai kutatáso-
kat.

Ismerôsnek hangzanak a leírtak? Há-
la két kiváló kutatónknak – Mátyás Vil-

Országos erdeimag-program
Tanzániában

mosnak és Marjay Zoltánnak – ez az
ötvenes években nálunk is élô gyakor-
lat volt. Most nekünk kell ezt Tanzánia
gyakorlatából újra tanulnunk? Hm.

(Forrás: People and Plants. WWF ki-
advány, 1999. június)

Ref. Dr. Szodfridt István

Diákhagyomány:
Balekélet
Fenti címmel idôszakos kiállítás nyílt az
Erdészeti Múzeumban (Sopron, Temp-
lom u. 4.)

Megnyitotta egy balek: Lomniczy
Gergely, alias Kalevala erdômérnök-
hallgató

Látogatható: szerda kivételével, na-
ponta szeptemberben 13–17, október-
ben 10–13 óráig

Támogatók:
FVM Erdészeti Hivatala (Budapest),

Balatonfelvidéki Erdô- és Fafeldolgozó
Rt. (Keszthely), Muray Lászlóné (Sop-
ron), Perkovátz-Ház (Sopron).

Dr. Tuskó László
emlékkô-avatása
Ráckevén
2000. június 24-én a ráckevei Peregi Park-
erdôben emlékkövet avattak dr. Tuskó
Lászlónak, a Soproni Erdészeti Techni-
kum egykori igazgatójának tiszteletére.

A Naszály hegybôl hozatott hatalmas
kôtömbbe
DR. TUSKÓ LÁSZLÓ VÖRÖSFENYVES
feliratot vésettek az igen tisztelt és nem-
zetközi hírû pedagógus és kutató ráck-
evei vörösfenyô (hárssal elegyes) tele-
pítéseinek megörökítésére.

Az emlékkövet az 1963-ban Sopron-
ban végzett erdésztechnikusok találkozó-
ja alkalmából dr. Jereb Ottó erdômérnök,
az iskola egykori tanára és a résztvevô
IV.a., IV.b. osztály osztályfônöke avatta



fel, aki meleg hangon emlékezett meg dr.
Tuskó László igazgató emberi értékeirôl,
pedagógiai és szakmai munkájáról.

A találkozó alkalmából dr. Jereb
Ottó erdômérnök-tanár és Sebestyén
László erdésztechnikus a magyar er-
dôkért és a magyar erdészek összefo-
gásáért végzett áldozatos munkáju-
kért a Savoyai Universitas Alapítvány
arany emlékérme kitüntetésben része-
sültek.

Kép és szöveg: Dr. Czerny Károly

„Ciánméreg és
vidravédelem”
Idén év elején súlyos balesetsorozat ér-
te a Szamost és a Tiszát. Elôbb a cián-
méreg, majd a nehézfém-szennyezés.

Az említett kutatások a megmérge-
zett folyóknál élô vidraállomány vizs-
gálatát is magukban foglalták. A vidra
elterjedési területén mindenhol ki-
pusztult vagy közvetlenül a kipusztu-
lás szélére sodródott. Ugyanakkor ha-
zánkban még egységes és fejlôdô állo-
mánya él, s a legerôsebb populáció ép-
pen a Szamos és Tisza mentén fordul
elô (ez hozzávetôleg 300–400 vidrát
jelent, ami körülbelül annyi, mint
nyugat- és észak-európai elterjedési
területén összesen). A ciánmérgezés
után felvetôdött a kérdés: átvészeli-e a
szamosi és a tiszai állomány a mérge-
zést? Ha igen, hol és milyen mérték-
ben? Milyen mértékû a pusztulás? A
mérgezés hogyan érinti a tavaszi és
nyári szaporulatot?

A folyóknál történô vidrakutatásról
február elsô napjaitól május végéig ter-
jedô idôszakot átölelve – egy könyvet je-
lentetünk meg: „Ciánméreg és vidravé-
delem” címmel. Ebben a megnevezett
idôszak alatt lefolytatott kutatásokról, a
tapasztaltakról és az eredményekrôl
adunk számot, arról, hogy valójában mi
is történt az Európa-szerte egyedülálló-
an egységes vidraállománnyal a balese-
tek után.

Gera Pál
ügyvezetô elnök

A mi nyelvünk
Íróink és költôink a magyar nyelvrôl
Válogatta, szerkesztette és a kötetet a

szerzôk életrajzi adataival kiegészítette
Grétsy László

Útbaigazító
A könyv címe nem tôlem és nem is a

gyûjtemény kiadását támogató lelkes
erdészektôl származik, hanem a ma-
gyar nyelvújítás vezéralakjától,
Kazinczy Ferenctôl. A mi nyelvünk – ez
valójában Kazinczy egyik, anyanyel-
vünkrôl szóló, szép versének címe. Ez a
költemény már maga is beleillik a kötet-
be – benne is van –, címe pedig nagyon
is alkalmas arra, hogy tájékoztatást
nyújtson könyvünk lényegérôl, azaz
egyúttal a könyvnek is címe legyen.

Ami pedig az Országos Erdészeti
Egyesület Elnökségének kezdeménye-
zését illeti: ritka öröm számomra, hogy
törekvéseink így egybeesnek. Jeles er-
dészeinket a millennium késztette arra
a nemes elhatározásra, hogy támogas-
sák egy olyan munka megjelentetését,
amelyiknek a magyar nyelv dicsérete,
méltatása, középpontba állítása a fô tár-
gya, én pedig hosszú évek óta dédelge-
tem magamban azt a gondolatot, hogy
egyszer összeállítok egy olyan bôséges,
lehetôleg nagy anyagot magában fogla-
ló kötetet, amelyben költôk és írók, te-
hát az anyanyelvvel már hivatásuknál
fogva is a legszorosabb alkotó kapcso-
latban álló emberek mondják el gondo-
lataikat, érzéseiket legfôbb munkaesz-
közükrôl, a magyar nyelvrôl. Vannak
ugyan már ilyen kiadványok, sôt egy-
kettôhöz nekem is van némi közöm, ez
a mostani azonban – igaz, nem csekély
gyûjtô munka árán – minden tekintet-
ben jóval felülmúlja az eddigieket. De
ez így is van rendjén, hiszen millenniu-
mi kiadványról van szó!

Azt, hogy mi a kötet fô célja, nagyon
szépen megfogalmazta az Országos Er-
dészeti Egyesület Elnöksége. Az erdé-
szekkel együtt, akik a magyar erdészeti
szaknyelv kialakulása, a 19. század kö-
zepe óta mindig is sokat törôdtek mind
szaknyelvükkel, mind általában anya-
nyelvünkkel, magam is elengedhetet-
lennek tartom, hogy „államiságunk mil-
lenniuma alkalmából... jelenjen meg
egy könyv anyanyelvünk tiszteletére”.
Azért rendkívül fontos ez, mert nyel-
vünket éppen napjainkban minden
gazdasága és ereje ellenére is számos

veszély fenyegeti, legfôképpen az ide-
gen szavak és idegenszerûségek túlzott
méretû behatolása. Nagyon remélem,
hogy más, hasonló törekvések megva-
lósításán-megvalósulásán túl többek
között ezzel a kötettel is sikerül meg-
erôsíteni a magyarságban, legalábbis
annak határainkon inneni részében
meglehetôsen meggyengült, sôt meg-
rendült nemzeti, egyszersmind anya-
nyelvi tudatot.

Grétsy László
* * *

A könyv kiadásának ötletét és a hoz-
zá szükséges forrás túlnyomó részét
Bánó László erdômérnöknek, az
UTILIS Kft.-nek és az egyéni adomá-
nyozóknak köszönhetjük.

A megvalósításban közremûködött
Balogh László, Pápai Gábor, Szikra De-
zsô.

A kiadvány terjesztését jelentôs
összeggel támogatta az „Ember az Er-
dôért Alapítvány”.

Megrendelhetô az Országos
Erdészeti Egyesületnél 1027

Budapest, Fô u. 68.
ÁRKEDVEZMÉNNYEL

FOHÁSZ
Ne csak magyarul,
de magyarán is
engedj szólni, Uram,
azaz egyenesen,
mint a kaszasuhanás.
Vágjon rendet a szó
a dudvarostú beléndek-beszédben,
hogy szárban bátorodva égre szökjön
az értelem aranyfejû kalásza.
Hozz bénakórt nyelvemre, hogyha
méregbe mártott heggyel döfni készül
s nem rendet vágni ezüst suhogással.
Métely tôrének, sandaság nyilának
ne légyen barlangbiztos arzenálja
– míg szólni tud – a szám.
Magyarul úgy
suttogjak és kiáltsak,
hogy mindig magyarán!

Baranyi Ferenc
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A mi könyvünk, terjesszük

A Szerkesztôség

elnézést kér Baranyi Katalintól, hogy
a Kaán Károly emlékérem átadásakor
Baranyainak tüntette fel. (De azért szép
a mecseki táj is.)


