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„Az elsõ magyarországi csemeteker-
tek létrehozója”. (Lásd Schmotzer már
idézett cikkét.)

Csemetekertek (faiskolák) létesíté-
sérõl már az idézett Mária Terézia-féle
„Erdõrendtartás” is rendelkezik. Elõírja,
hogy megyénként faiskolákat létesítse-
nek és ebbõl a lakosság szükségletét is
fedezzék. Ezenkívül már a 19. század
elején létesített erdészeti tanintézetek:
Kismarton 1804, Keszthely 1806.,

Selmec, 1808, is rendelkeztek csemete-
kertekkel.

Hasonlóképpen nem képzelhetõ el,
hogy fõnemeseink hatalmas birtokain, a
18. század közepétõl kezdve létrejött
francia és angol kertek (parkok) néha
több kilométeres fasorokkal, csemeteker-
tek nélkül megvalósíthatók lettek volna.

Ezek a „helyreigazgatások” azonban
nem kisebbítik Decrett József munkás-
ságának érdemeit. Azt, amit a Felvidék

erdeiért és az ezekben dolgozó embe-
rekért tett, az tényleg korának nagy er-
dészei közé emeli õt.

Ezért remélhetõ, hogy a róla elneve-
zett új egyesületi díj jobban segíti emlé-
két megõrizni a magyar erdészek köré-
ben is, mint ez eddig történt.

A tanulmányt kutatta, összeállította
és a fotókat készítette:

Leipold Árpád
erdésztörténelem-kutató

A Duna és a Tisza szorításában
A 2006. évi árvizek és belvizek

kronológiája
A 2006. évi dunai és tiszai árvizek, vala-
mint a velük társult belvizek rendkívüli
próbatétel elé állították –
más, önfeláldozóan küzdõ
szervezetek és a lakosság
mellett – a magyar vízügyi
szolgálatot is. Az árvédelmi
szervezet folyamatosan jól
vizsgázott: rengeteg, elõre
nem látható nehézséget le-
küzdve sikerült a gátak kö-
zött tartania a kiönteni
készülõ folyókat. Részesei
voltak ennek a védelem
irányítói, a gátakon gyors
döntéseket meghozó ta-
pasztalt szakemberek, a
töltéseket felvigyázó
gátõrök és segédeik, a vé-
delmi központokban az in-
formációkat elemzõ, dön-
téseket elõkészítõ mérnö-
kök, munkatársaik, s kívü-
lük is még sok mindenki.

Az árvízvédekezés egyéves évfordu-
lójára a Környezetvédelmi és Vízügyi Mi-
nisztérium Vízügyi Szakállamtitkársága
gondozásában, népes közremûködõi
gárda munkájaként, dr. Szlávik Lajos
szerkesztésében egy háromszáz oldalas
reprezentatív kiállítású könyv jelent
meg. Ez a kiadvány a küzdelmes munkát
megörökítve tiszteleg az árvízvédeke-
zést irányító és zömmel végrehajtó víz-
ügyi szolgálat dolgozói elõtt.

A könyv – a bevezetõje szerint – nem
a szakmai-tudományos elemzést és ér-
tékelést tûzte ki célul, hanem döntõen
ismeretterjesztõ jelleggel szándékozik
felidézni, nyomon követni és doku-
mentálni a történteket. A kötet szerke-
zetét tehát alapvetõen az események
idõrendje határozza meg. A történések

adatait, mozaikdarabkáit „vízügyes
szemmel” összerakosgatva, fölidézhetõ
két nagy folyónk, a Duna és a Tisza ár-
vizének kialakulása, a védekezés szer-
teágazó eseményeinek egymásutánja, s

mindez sok képpel, magyarázó ábrával,
táblázattal, híradásokkal, történeti pél-
dákkal, grafikonokkal és térképekkel, a
pusztító áradat elszomorító és az embe-
ri helytállás felemelõ példáival illuszt-
rálva – úgy, ahogy az akkori napok kró-
nikásai rögzítették.

A szerkesztõ a közölt adatok szak-
szerûségét mindennél fontosabbnak
tartotta, attól a meggyõzõdéstõl ve-
zérelve, hogy évek múlva talán ez a ki-
advány lesz az utókor egyik forrásmun-
kája az árvíz eseményeinek fölidézésé-
ben, megismerésében, egyes összefog-
laló adatok nagyságrendjének megíté-
lésében. 

A könyv oldalain megismerhetjük az
árvízi és belvízi események megannyi
részletét, az idõjárási helyzetektõl a vé-

delmi szervezetek tevékenységéig, az
árvizeket kiváltó okoktól a jelenségek
lefolyásának áttekintésen át egészen a
védelmi mûvekben keletkezett károk
helyreállításának eseményeiig. A 2006.
évi árvizek és belvizek idõrendbe sze-
dett eseményeit kiegészítik a legfonto-
sabb vízkárelhárítási szakkifejezések
fogalommagyarázatai, a vízügyi létesít-

mények adatait össze-
foglaló táblázatok és tér-
képek, árvíz- és belvíz-
történeti leírások és
fényképek, a védekezési
munkák által érintett
számos település rövid
bemutatása.

A könyv függelékében
megtalálható annak a
csaknem háromezer víz-
ügyi dolgozónak a neve
és védelmi beosztása, akik
az állami vízügyi szolgálat
dolgozójaként, vagy oda
kirendelve, az Országos
Mûszaki Irányító Törzs,
valamint a környezetvé-
delmi és vízügyi igazgató-
ságok szervezeti kereté-
ben vettek részt az árvízi
védekezésben és – vala-

milyen szinten – e hatalmas védelmi mun-
ka szervezõi és vízügyi irányítói voltak, a
gátõröktõl a védelemvezetõkig. Mindenki
nem kaphatott kitüntetést, de minden
közremûködõ megérdemli, hogy megem-
lékezzenek a munkájáról. Ez a könyv –
amelyet valamennyien megkaptak – vala-
mennyiük számára a megbecsülés, a meg-
tisztelés jele, hogy kései utódaik is büsz-
kén emlegethessék õket, mint a 2006. évi
árvízi és belvízi események elleni eredmé-
nyes, embert próbáló küzdelem cselekvõ
részeseit.

A könyvek – korlátozott példányszám-
ban – kereskedelmi forgalomba is kerül-
nek, megvásárolhatók 2.500 Ft-os bruttó
áron. Érdeklõdni a szlavik@hu.inter.net
címen lehet.

Szlávik Lajos

Könyvismertetés


