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Kapás Tibor: Amirôl a 
kôrösi fák mesélnek

A famatuzsálemek és faóriások meg-
mentése területén a lokálpatriótáknak
mindig is nagy szerepe volt. Kapás Ti-
bor kertészmérnök a Nagykôrös kör-
nyéki fák összeírásával, fotódokumen-
táció készítésével sokat tett az alföldi
város e sajátos természeti, s egyben kul-
túrtörténeti értékeinek megôrzése érde-
kében. De impozáns, színes fotókkal il-
lusztrált, velúrborítású könyve nem-
csak regiszter, hanem izgalmas olvas-
mány is egyben: honunk, a Kárpát-me-
dence bemutatása után az erdôtakaró-
ról és erdôgazdálkodásunkról is olvas-
hatunk. A Nagykôrös környéki termé-
szeti viszonyok megrajzolása, az itt
folytatott (fôleg botanikai) kutatások is-
mertetése, a nagykôrösi erdôk történe-
tének bemutatása után megható az „ôs-
honos fák siratása” c. fejezet. Ebben
számos kultúrtörténeti érdekességet vo-
nultat fel a szerzô a magyar kôrissel
kapcsolatban, mely a város nevében és
pecsétjén is szerepel, s úgyszintén sok
adalékkal szolgál a homoki erdôk jel-
lemzô állományalkotó fájáról, a kocsá-
nyos tölgyrôl írott rész is. Tudnunk kell,
hogy 1934-ben a város akkori elöljárói
– a polgármester vezetésével(!) – bejár-
ták a Nagykôrös környéki erdôket, s 25
olyan jelfát találtak, amelyek “természe-
ti emlékként való fenntartása kívánatos
volna”. Ezekbôl sajnos már csak 7 talál-
ható meg, s hogy a többinek milyen
sorsa lett, azt jól példázza a híres Basa-
fa esete. Az erdôrészlet véghasználatá-
nál a környék legnagyobb kocsányos
tölgyét is – nagy nehézségek árán – ki-
vágták, törzsét dózerrel az árokba túr-
ták. A fáknak is megvan a maguk sorsa
– mondhatnánk. E szörnyû tettet némi-
leg enyhíti az a cselekedet, hogy a
törzsbôl aztán szobrot faragtak, mely
ma is látható – mementóként – Csemô
falu fôterén.

Viszont szokatlan, de reméljük ha-
gyományteremtô, mindenképpen tisz-
telendô cselekedetrôl is beszámolha-
tunk a kôrösi erdô fái kapcsán. 2000-
ben a Nagykôrösi Nagyerdei Erdôbir-
tokossági Társulat háromfôs bizottsága
– melynek az elnökön, az erdészen kí-
vül az ismertetésre került könyv szerzô-
je is tagja volt – újabb jelfákat, kocsá-
nyos tölgyeket és magyar kôriseket je-
lölt ki a területen. Ezeket nemcsak lajst-

romba vették, hanem olyan személyek-
rôl nevezték el, akik múltbéli ténykedé-
sükkel öregbítették az alföldi város hír-
nevét. Reméljük a régi 7 és az új 14 jel-
fa közül egy sem jut a Basafa sorsára.

Jó kézbe fogni ezt a könyvet. Nem-
csak azért, mert kiemelkedôen szép ki-
állítású, hanem azért, mert minden lap-
jából kiolvasható az a féltô gondosko-
dás, ami Kapás Tibort és segítôit vezé-
relte. Elismerés és köszönet illesse a
szerzôt!

Dr. Bartha Dénes

Üzenet az ereknek
Megjelent Winkler András új verseskö-
tete. Íme néhány a rímekbôl:

KILÁTÁS
A várost füst üli meg.
A várost füst öli meg.
(2001)

DILEMMA
Férfi e tölgy,
vagy hölgy?
(1999)

A FÁRADT ÜGYNÖK
Aktatáskásak a szemei.
(1998)

VADÁSZKALAND
Nyakkendô nélkül
ment ki az erdôbe,
futottak a vadak,
megijedtek tôle.
(2002)

ÔSZINTESÉG
Igaz barátság van köztetek?
Nem.
Felebarátság.
(2001

VENDÉGPROFESSZOROK
A déli széllel
jött a prof,
az esti szél
már vitte el.
A fizetését
vette fel.
(2002)

AZ UNICUMRÓL
Az Unicum olyan, mint a tudás.
Ha egyszer elsajátítjuk, soha senki
nem veheti el tôlünk.
(2000)

A hazai erdôrezervátum-
kutatás célja, stratégiája

és módszerei 
Horváth F.–Borhidi A. (szerk.)

(Természetbúvár Alapítvány Kiadó,
Bpest, 2002)

Korunk egyik legnagyobb gondja a
Föld népességének rohamos szaporo-
dása és a természeti erôforrások véges-
sége közötti ellentmondás. Gazdasági
minôsítésekben is a GDP növekedésé-
nek üteme kap értékmérô szerepet. De
ez meddig, milyen határig fokozható?
Földünk természeti erôinek rovására
megfogalmazott mégoly szép tervek is
semmissé válnak, ha idejében nem fi-
gyelünk olyan káros jelenségekre, ame-
lyek a jövô generációk életminôségét
lehetetlenné tehetik. Szükség van tehát
a természetet ért emberi hatások mérle-
gelésére. Alapját csak az teremtheti
meg, ha a természetet magát alaposan
megismerjük és szórványos próbálko-
zások helyett rendszerré formált erôfe-
szítéseket teszünk a természetet alkotó
tényezôk mûködésének tanulmányozá-
sára. Ebbôl következtetünk a változtatá-
sok, változások valószínû hatására,
mondunk ítéletet egy-egy intézkedés
vállalhatóságáról, esetleg leállításáról.

A címben jelölt mû ezen törekvések
jegyében született. Hazánkban még fel-
lelhetô természetes erdôfoltokon széles
körû kutatóközösségek próbálják a be-
vezetôben említett folyamatokat szerve-
zetten, egységes alapelvek szerint feltár-
ni. A könyv e munkaterv hazai összefog-
lalását, módszertanát mutatja be.

Nem hiányzik belôle a kitekintés Eu-
rópa országaiban folytatott hasonló
munkákra, a tervezett hazai vizsgálatok
jogi, szervezeti és szerkezeti adottságai-
ra, valamint a tényleges munka meg-
osztására. A kutatás egészének távlatait,
módszertanát külön fejezetben találjuk,
benne helyet kapott az erdôállomány
történet, az erdôben lejátszódó folya-
matok figyelése, a faállomány-szerke-
zet és termôhely megismerése és ennek
módszerei, valamint az erdô növényze-
tének, gombaflórájának, állatvilágának
figyelése is. A számtalan adatot, megfi-
gyelést hozó vizsgálatok eredményeit
korszerû eszközökkel lehet csak tárol-
ni, értékelni, ezért az erdôrezervátum-
kutatás informatikai alapjainak bemuta-
tása sem maradt el a kötetbôl. Az egész
mûvet a szakirodalmi felsorolás zárja.

Lenyûgözô vállalkozásról kaphatunk
itt képet. Bíztató, hogy ebben nemcsak
alapkutatással foglalkozók vállaltak

Könyvespolc
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részt, hanem az erdôgazdálkodásban
jártas kutatók, oktatók is szép számmal
belekapcsolódnak.

Az elmondottakhoz a recenzens meg-
jegyzései: 1. Nem lehetne-e hasonló
részletességû felvételezést tervezni a so-
kak által bírált akácosok vagy fenyvesek
valamelyikében, hogy összehasonlíthas-
suk ôket természetes párjukkal és erre
alapozva ítéljük meg jövôbeli sorsukat?
2. Ha ilyen nagyszabású vállalkozásról
olvasok, felvetôdik bennem: nem kelle-
ne-e a vizes élôhelyek, nedves rétek, lá-
pok stb. hasonló mélységû feltárásával is
foglalkoznunk? Édesvíz-készleteink ag-
gasztóan csökkennek, következményeit
élôviláguk sínyli meg. Legalább a gon-
dolat felvetéséig el kellene jutnunk, mert
az emberi civilizáció itt nyúl bele legér-
zékenyebben a természet világába és ve-
szélyezteti legértékesebb éltetô forrása-
ink egyikét, a vizet. 3. A felhasznált iro-
dalmi források közül hiányolom Dan-
szky I., Járó Z., Magyar P., Róth Gyula
vagy a külföldiek közül Morozov és Rub-
ner munkáinak megjelölését. Végtére is
erdôkkel foglalkozik a tekintélyes kuta-
tógárda, ehhez az erdészkutatók munká-
it is alaposan ismerni kell.

Végezetül egy bíráló megjegyzés. A
szép összeállítás értékét gyengítik a sem-
mitmondó, hivatali bikkfanyelv kinövé-
sei, mint pl. a „célkitûzés”, „adat-
minôség-biztosítás” és társai. A magyar
nyelv tisztaságának, természetes eredeti-
ségének megôrzése is fontos feladatunk!

A könyv egyelôre még nem tartal-
maz vizsgálati eredményeket, csupán a
célokat és az elérésükhöz szükséges
szervezési tervet és módszereket mutat-
ja be. Így is hasznos azok számára, akik
erdôkkel foglalkoznak, az erdôt alapo-
sabban ismerni kívánják. Ezek kezébe
ajánljuk az MTA Ökológiai és Botanikai
Kutatóintézetébôl (Vácrátót) megsze-
rezhetô könyvet.

(Bemutatta: dr. Szodfridt István)

Magyarország ipari fái
(Wood species of Hungary)
Dr. Molnár Sándor–dr. Bariska Mihály

A Szaktudás Kiadó Ház a hazánkban al-
kalmazott ipari fákról impozáns könyvet
jelentetett meg 2002-ben. A kiadvány
különlegessége – ami szokatlan még a
szakmánkban –, hogy kétnyelvû: ma-
gyar és angol nyelven egyaránt megtalál-
juk a leírásokat. A magyar rész Molnár
Sándor professzor érdeme, az angol vál-
tozat a Svájcban élô Bariska Mihály pro-
fesszor készítette. Ez a megjelentetési

mód, a tükörszöveg ténye kiváló alkal-
mat nyújt a faanyagismeret-tan angol
szakszövegének elsajátításához. A 8 fe-
nyôfaj, 24 lombos fafaj, illetve nemzet-
ség ismertetése meghatározott szem-
pontok szerint történik: a nemzetség rö-
vid bemutatása, a faj gyakoribb idegen
elnevezései, szinonim nevek, elterjedés,
az élôfa jellemzôi, a fatest makroszkopi-
kus és mikroszkopikus jellemzôi, fahi-
bák, károsodások, tartósság, fizikai (me-
chanikai) kémiai tulajdonságok, erdei
választékok, megmunkálási sajátossá-

gok, felhasználási területek. A leírásokat
a fa habitusáról, faanyagáról és mikro-
szkópos metszeteirôl készített fotók il-
lusztrálják. A könyv végén Magyarország
erdô- és fagazdaságáról találunk átfogó
statisztikai bemutatást, továbbá az erdô-
gazdaságok, faipari vállalatok fôbb jel-
lemzôit olvashatjuk. A jó minôségû papí-
ron nyomtatott, dekoratív megjelen-
tetésû könyvet az egyetemi hallgatóin-
kon kívül valamennyi erdész és faiparos
kollégának szíves figyelmébe ajánljuk.

Dr. Bartha Dénes

A KvVM és az OEE között 2002. év-
ben megkötött megállapodást a felek
továbbra is érvényben tartják. A meg-
állapodás mellékleteként megfogal-
mazott „Éves munkaterv”-et a felek
az alábbiak szerint aktualizálják a
2003. évre.

Mindkét fél erôsíteni és bôvíteni kí-
vánja az együttmûködést. Az együttmû-
ködés további erôsítését az OEE tagsága
azzal is kifejezte, hogy két nemzeti park
erdômérnök-igazgatóját is beválasztotta
az Egyesület 11 fôs elnökségébe.

Az együttmûködô felek a követke-
zôkben határozzák meg munkatervü-
ket: 

1).Az együttmûködô felek meghív-
ják a másik felet rendezvényeikre,
és kölcsönösen képviseltetik szer-
vezeteiket a rendezvényeken.
A Természetvédelmi Hivatal elnö-
ke részt vesz az Állami Erdôgaz-
dálkodók Pártoló Tagi Tanácsá-
nak soros ülésén. 

2).A felek egy munkacsoportot állí-
tanak fel. A munkacsoport felada-
ta a közös és közösen képviselhe-
tô szakmai pontok meghatározá-
sa, valamint az egyes pontok kö-
zös megoldási javaslatainak kidol-
gozása. 

3).Összegyûjtik a természetvédelem
és az erdôgazdálkodás mûködé-
sét, illetve együttmûködését hát-
rányosan befolyásoló tényezôket,
tényeket és közös szakmai javas-
latokat tesznek a felszámolásuk
érdekében.

4).Az írott sajtót – mint hatékony
kommunikációs lehetôséget –
kihasználva, a felek továbbra is
rendszeresen megjelentetnek az
Országos Erdészeti Egyesület
havi lapjában, az Erdészeti La-
pokban a természet-, a környe-
zetvédelem és az erdészet ügyét
és együttmûködését támogató
írásokat. A lap az együttmûkö-
désben foglaltak megvalósításá-
ról folyamatosan tájékoztatja az
olvasókat.

5).A KvVM Természetvédelmi Hiva-
tala képviselteti magát a WOOD
TECH Erdészeti Szakvásáron. Ter-
mészetvédelmi területtel bôvítik a
kiállítást (2003. szept. 10-13.). A
felek együttmûködnek az
„ERDÔK HETE” rendezvénysoro-
zat programjaiban.

6).Az OEE Erdészeti Erdei Iskola
Szakosztály és a nemzeti park
igazgatóságok tapasztalataira
építve együttmûködnek az erdei
iskola mozgalom közös fejleszté-
sében.

7).Az OEE helyi csoportjai a szék-
helyük szerint illetékes nemzeti
park igazgatóságokkal az együtt-
mûködés keretében keresik a kö-
zös rendezvények megtartásának
lehetôségeit. 

Budapest, 2003. február
Haraszthy László

KvVM TvH helyettes államtitkáR
Cserép János

OEE elnök

Éves munkaterv
2003. évre

a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és az
Országos Erdészeti Egyesület között kötött
együttmûködési megállapodás melléklete


