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Ennek a megnyugtató ténynek, és an-
nak a tudatában, hogy – harmadfélszáz
év után – a Lapjaink nemcsak nyomta-
tott, hanem digitális változatban is elér-
hetõk, minden bizonnyal elégedetten
és büszkeségtõl áthatva dõlne hátra a
karosszékében az Erdõszeti Lapok ala-
pító szerkesztõje: Vágner Károly. 

A harmadfélszáz év elõtti sarkos
nemzet- és szakpolitikai alakulások ide-
jén, a példa nélküli alapítói törekvések
közepette ugyanis felvetõdhetett a La-
pok sorsának mérlegelése (nem játszva
a címszavakkal): A napjaink meg van-
nak számolva?

Nem a kishitûség miatt! – hiszen utá-
na lehet nézni. Hogy is lehetett volna
kishitû, aki az újként indított lapjában
eltekintett a beköszöntõtõl (ajánlástól,
elõszótól, bevezetõtõl, preambulumtól
– ld. a mostanság szokásos elõvezetése-
ket). Nem lehetett kishitû, aki helyet
engedett mindjárt az elsõ lapokon a
korszak közérdeklõdésben felvetõdött
szakkérdéseinek, tudva persze azt is,
hogy az a Lapok nem 1862 januárjában
fogant, ha akkor jött is a napvilágra.
Tudva, látva, hogy akaratlanul, de még-
is megvan már az a beköszöntõ! Igen,
már akkor is volt ’nulladik óra’, meg
volt ’-1. óra’ is, képletesen ugyan, de az
elõkészület ezen ’órái’ erõsíthették meg
tudásban, hitében a szerkesztõt, és erõ-
síthettek meg hitükben minden közre-
mûködõt. 

Nos, a közremûködõk …
Lapozzuk csak fel az Erdõszeti La-

pok 1862. évi elsõ számát! 
Az elsõ cím alatt megjelentetett dol-

gozat, talán kevésbé tûnhet érdekfeszí-
tõnek, szakismerettel felvértezett egy-
kori olvasókat feltételezve. Persze,
annyiban kevésbé, amennyiben az
adott erdõ akkor és ott a szakismeret
birtokában lévõ olvasó által kapott kö-
rültekintõ kezelést. 

Ámde, a „Minõ mértékkel éljünk az
erdõszeti magyar irodalomban.” cím
alatt megjelent dolgozat igencsak meg-
dolgozhatta és megdolgozhatja az egy-
kori és mai szakemberek agyát. A m3-es
és normál ûrméteres világból visszafelé
kalandos az idõutazás az elõdök erdei
rakodóihoz, az ott idõzésrõl – számba-
vétel – nem is szólva!  

Ha pedig az érdektelenebbnek lát-
szó ’Levelezések’ rovatot nézzük, kitû-
nik az egyik felsõ sarkon az Inke, okt.
14. 1861. dátum. Úgy gondolom, hogy
alatta olvasható az a lapindító üzenet,

amelyik feleslegessé tette a szerkesztõi
’beköszöntõ’-t. A szöveg a mai olvasó-
nak kissé ’HD-sebb’ a megszokottnál,
de a jelenkori média mutálta képalkotó
készségünk segít jól megértenünk az
egykori inkei uradalmi erdész, Neuszid-
ler János gondolatait. 

„Inke, okt. 14. 1861. 
Sokat szenvedett, s hûn szeretett ha-

zánk még folyvást bizonytalan, s zilált
politikai helyzete s viszonyai közepett,
valóban enyhítõ balzsamként hat sajgó
keblünkre azon öntudat s tapasztalat,
hogy irodalmunk – mint nemzetisé-
günk fõ palládiuma – naponként na-
gyobb és nagyobb mérveket nyer, s a
nap jótékony melegeként lassanként
megérleli azon korszerû eszméket, me-
lyek eddig csak a jámbor óhajtások kö-
zé tartoztak; s felkarolja, ápolja, életre
kelti a szaktudomány azon ágait, me-
lyek eddig különben oly termékeny me-
zején, parlagon hevertek. – Ily dicsõ, ily
nemes hivatása van az Erdõszeti Lap-
nak is, mely a sajtó útján nyilvánuló
közvélemény üterére tapintva, valahá-
ra testté vált; – melyet kétségen túl min-
den magyar erdõsz büszkeség és öröm-

mel mond magáénak! Azért is minde-
nek elõtt legyen szabad lelkem egész he-
vével üdvözölni önöket tiszt. szerkesztõ
urak, kik e nem csekély gond, áldozat,
s fáradsággal összekötött nehéz mun-
kát vállaikra vették, s pedig csak egye-
dül azon magasabb indok s szempont-
ból, hogy így lendületet nyerjen a szak-
tudományok azon ága is, melynek vi-
rágzása félreismerhetetlenül hazánk
nagy terjedelmû rengetegeinek egy jobb
jövõt biztosít! 

S valóban, ha Magyarország topo-
graphiáját s azon messze nyúló conti-
guitását tekintjük a rengetegeknek, me-
lyek édes hazánk kelet-nyugoti, dél s éj-
szaki határai közt úgyszólva szakadat-
lan lánczolatot képeznek, el kell ismer-
nünk, hogy az erdei culturára, mint
nemzetgazdaságunk emez egyik nagy-
szerû tõkéjére, az eddiginél csakugyan
nagyobb s tudományosabb gondot kell
fordítanunk. 

De másként is korunkban, mely mél-
tán neveztetik a haladás korszakának,
égetõ kérdéssé vált reánk magyar erdõ-
szökre nézve az, hogy legyen egy szak-
közlönyünk, mely regestrálva, s éber fi-

A Lapjaink megvannak...

Saját magvait elvetõ növényt fedeztek fel
Északkelet-Brazíliában, az Atlanti esõerdõben olyan növényt fedezett fel egy
amatõr botanikus, amely lehajol, hogy magvait a talajba juttassa. A Spigelia ge-
nuflexa névre keresztelt fajt az orosz származású Alex Popovkin írta le a Phyto-
Keys címû szaklapban. Az amatõr botanikus már több mint 800 fajt azonosított
és fényképezett le a brazil Bahia államban elterülõ birtokán. Popovkin számos
ország szakértõjét megkereste, végül Lena Struwe, az amerikai Rutgers Egyetem
botanikusa ajánlotta fel segítségét az új faj tanulmányozásában.

A növény sajátos magültetési stratégiáját több ok miatt fejleszthette ki – ma-
gyarázta Struwe a BBC-nek. Legvalószínûbb, hogy rövid, pár hónapos élettarta-
ma és szórványos elõfordulása miatt akkor a legsikeresebb a szaporodás, ha
közvetlenül maga mellé ülteti el magvait, és nem szórja szét kevésbé alkalmat-
lan élõhelyekre. Mivel csak pár hónapig él, a következõ évben kikelõ utódaival
nem kerül versenyhelyzetbe. Más, sziklapárkányokon növõ növények is ugyan-
ezt a stratégiát fejlesztették ki, hogy biztosítsák utódaik túlélését.

A Popovkin által azonosított növényfajok közt akadnak olyan ritkaságok is,
amelyeket több mint hatvan éve nem gyûjtöttek már be Brazíliában. A lelkes
amatõr régi álmát valósította meg azzal, hogy Oroszországból a trópusra költö-
zött, és annak növényvilágát közelrõl tanulmányozhatja.

„E történet is jól példázza, hogy a kutatóknak szükségük van az amatõrök,
természetbarátok, városi kutatók segítségére bolygónk elképesztõ sokféleségé-
nek felfedezésében és leírásában – vélekedett Struwe. Nap mint nap fedeznek
fel új fajokat, de még mindig rengeteg az ismeretlen.”

A felfedezés az Atlanti esõerdõ védelmének sürgõsségére is felhívja a figyel-
met, hiszen létét erdõirtás fenyegeti. A botanikus szerint ott mérhetõ a Föld
egyik legnagyobb biológiai sokfélesége, számos faj csak ebben a szegletben él.
A terület egyben az egyik legveszélyeztetettebb is: nagy kiterjedésû részeket
vágtak már ki belõle és alakítottak át mezõgazdasági területté, ezért is szüksé-
ges, hogy a megmaradt töredékek védelemben részesüljenek.

(MTI) 



gyelemmel kísérve az erdei culturára
vonatkozó minden momentumokat,
nekünk gyakorlati s elméleti ismeretek,
útbaigazítások s felvilágosítások jóté-
kony s kiapadhatatlan forrásául szol-
gáljon. – Mert ki az közülünk? a ki oly
szerencsés és kedvezõ helyzet és körül-
mények közt volna, hogy rendelkezésé-
re állanának mindazon eszközök, me-
lyek segítségével birtokába léphet azon
ismereteknek, melyeket ignorálnunk
korunkban nem lehet és nem szabad! –
mert régi és bebizonyult igazság az,
hogy: aki nem halad – elmarad.”… etc.

Az erdõszeten kívüli politikai, gazda-
sági környezetre igazán csak mértékkel
utaló erdészelõdünk magyar anyanyel-
vünk balzsamozó, lélekemelõ kristályo-
sodása, közkinccsé válása egyik várva
várt letéteményesét köszönti a Lapok-
ban. A nyomtatott kincsek közül az er-
dészeti szaktudományok hasznosulását
a nagy terjedelmû rengetegeink jobb jö-
võjének biztosításához tartja fontosnak.
Meglátása szerint a szakközlöny, mint
forrás, bõséges elméleti és gyakorlati is-
meretekkel lehet segítségére ebben a
magyar erdõszöknek. 

„Egybefüggõ rengetegek…; nagyobb és
tudományosabb gondot fordítani…; a ha-

ladás korszaka…; birtokába léphet azon
ismereteknek, amelyeket figyelmen kívül
hagyni nem lehet és nem szabad…”

Neuszidler János inkei uradalmi erdé-
szelõdünk képzelt, névtelen utódai, az õ
példájára, késõbbi vágás/csapás/ok után
lelkesítõ írásba foglalt véleményükben,
szintén nem kerülhetnének ki politikai
és gazdasági vonatkozású utalásokat.
Szembetûnõ lenne ezek közül a ’topo-
gráf’ egybefüggõ rengetegek mértéktar-
tóbb ’campestre’ megfogalmazása, mi-
közben sormintába rendezõdnének a
macskakörmök a ’nagyobb és tudomá-
nyos gondoskodás’…, ’a haladás korsza-
ka (ld. még: atomkor, TTF, ûrkor stb.)’ és
a ’figyelmen kívül hagyni nem lehet és
szabad!’… sorok alatt.  

A mostani jeles évforduló idején, a
Lapok megjelenését követõ 1800. hó-
napban például az inkei erdõk kezelé-
sével megbízott erdész minapi gondo-
latait nem tudjuk itt megosztani az olva-
sóval. A Lapok tartalmával kapcsolatos
véleményét, jövõbeni elképzeléseit,
minden olvasónk véleményét, elképze-
lését, ötleteit, reményeit, a jubileumi
idõszakban közzétett kérdésekre várt
számottevõ választ értékelve kívánja
hasznosítani a szerkesztõbizottság.  

A Lapok által is megõrzött magyar
erdészeti múlt ébresztette öröm, elége-
dettség, féltés, remény, kiállás, tetterõ
stb. – az egykori inkei elõdünk példáján
– ehhez milyen lelkesítõt segíthet meg-
fogalmazni bármelyikünknek? 

Nekem gyakran eszembe jut az egyko-
ri szolgálati körzetben talán még megta-
lálható másfél hektáros ’reliktum’ a hate-
zer hektáros erdõtömbben. Ott néhány, a
Lapokkal közel egyidõs kocsányostölgy-
törzs alkotta az erdészet legidõsebb fa-
csoportját, egy-egy hegyi juhar társaságá-
ban. A nyilvántartás szerint nagyjából a
kiegyezés idejébõl származtak, és a szo-
katlan helyen, 450 m tszf. magasban,
K–DK-i fekvésben, termõképesen díszlet-
tek. Az ezredfordulókor megerõsödött
újulatra is alapozva, esetleg egy-egy
egészséges hagyásfa árnyékában, mára
biztosan megtörtént az erdõfelújítás. Ta-
lán nem is majdani kocsányostölgy-fama-
tuzsálemeket remélve, hisz tudvalévõ:
odafent, mostanság már másképpen
megy a ’megkapaszkodás’, a ’kiegyezés’.

Mindenesetre, a legfontosabb ottani
tényezõk – az ’irány’ és a ’szint’ – mint a
Lapok életében is, stabilan határozzák
meg a remélt újabb százötven évet.      

Apatóczky István

Az utóbbi idõk felmérése szerint egyre kevesebbet olvas az em-
beriség, és ez alól – mint számtalan közvetett bizonyíték igazol-
ja – az erdészek túlnyomó része sem kivétel. Pedig aki nem ol-
vas, hanem a klaviatúrát választja a könyvespolc helyett, sajnál-
hatja, hogy nem veheti le róla a Molnár Sándor–Börcsök Zoltán
szerkesztette Barátaink a fák címû kötetet. 

Noha az Erdõk Éve alkalmából megjelent mû – melyet a
Napkori Erdõgazdák Zrt. adott ki a Vidékfejlesztési Miniszté-
rium és a Nyugat-magyarországi Egyetem támogatásával –
elsõsorban a tanulóknak szól, bizony, hasznos, érdekes in-
formációkkal szolgál a témában kíváncsiskodóknak. A leg-
fontosabb fa- és cserjefajok morfológiai és mûszaki leírásán
kívül neves szerzõktõl, költõktõl idézett részletek színesítik
a kiadványt. Megtudhatjuk például, hogy Magyarországon
másodpercenként 0,41 köbméter bruttó faanyag képzõdik.
Hogy a világ legnagyobb tömegû élõlénye a Sherman tábor-
nokról elnevezett mamutfenyõ, amelynek törzstérfogata
1486 köbméter (egyetlen fáé!). Hogy az észak-amerikai Fe-
hér-hegységben található legöregebb növényegyedek a
4000–5000 évig is elélõ szálkásfenyõk.  

A szerkesztõk hivatkoznak a témában már eddig megjelent
mûvekre és szerzõikre dr. Mátyás Csabától (Az erdõk nagy
képeskönyve) Jankovics Marcellig (A fa mitológiája).

A borítón lévõ mottón mindenkinek érdemes hosszabban
elgondolkoznia. 

Száz szónak is egy a vége, nem bánja meg, aki megrende-
li a kiadványt a MEGOSZ titkárságán.

Ref.: Pápai Gábor 

Barátaink a fák
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