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fenntartás gyakorlatát megnehezítõ
esetleges genetikai változások, mutáci-
ók kiszûrésében is. A módszer alkalmas
arra, hogy minimális mennyiségû növé-
nyi rész felhasználásával (levél, dug-
ványrész, rügy, gyökér stb.) az egyedi
genotípusokat azonosítsuk, így a fajta-
azonosság kérdése, a jogszerû és tisz-
tességes fajtahasználat ellenõrzésének
szakmai háttere rendelkezésünkre áll. 

Ezzel eljutottunk egy kényes kérdésig,
a fajták üzemi anyatelepein termelt dug-
ványok hasznosításáig, az értékesítésük
után fizetendõ díjig. A fajtafenntartói já-
rulék befizetésével a felhasználók a
nemesítõi munka eredményét ismerik el
és hozzájárulnak ahhoz, hogy jó
minõségû, fajtaazonos szaporítóanyag
álljon folyamatosan a rendelkezésükre,
de egyúttal részt vállalnak abban is, hogy
a jelenlegi kutatás-támogatási környezet-
ben életben tartsák a hazai intézményes
erdészeti nemesítést. A korábbiakban le-
írtakból következõen talán felesleges
hangsúlyozni, hogy ez nem csupán ér-

zelmi szempont, hanem a nemesítõk és
felhasználók közös gazdasági érdeke!

Összefoglalás
1. A „zöld” áram termelésének következ-
tében hazánkban az energetikai célra fel-
használt fa mennyisége és ára az utóbbi
években drasztikusan növekedett, elsõ-
sorban a különbözõ erõmûvek részben
faalapanyagra történõ átállása miatt. En-
nek következtében a fakereslet jelenleg
meghaladja azt a mennyiséget, amelyet
az erdõgazdálkodás képes kielégíteni. Az
idei évre prognosztizált hiány nagysága
meghaladja az 1 millió köbmétert. 

2. A kereslet gyors kielégítését egy-
részt a hagyományos erdõgazdálkodás-
ban rejlõ kitermelési tartalékok jobb ki-
használásával (gazdasági és törvényi
korlátok megszabta mértékig), másrészt
új, a felhasználói igényekkel szorosan
összefüggõ alapanyagbázis-bõvítéssel
lehet megoldani. Ez olyan ipari- és
energetikai igények kielégítése érdeké-
ben telepített faültetvényeket jelent,

amelyeket rövid vágásfordulóval és
nem erdõmûvelési ágban kezelünk. 

3. Az energetikai faültetvények léte-
sítése és üzemeltetése jövedelmezõ vál-
lalkozás lehet, amennyiben a termõhe-
lyi adottságoknak megfelelõ fajtákat al-
kalmazunk és követjük a szigorú ter-
mesztés-technológiai elõírásokat. Eb-
ben az erdészeknek megfelelõ szakmai
tapasztalataik vannak, így minden esé-
lyük megvan arra, hogy kiaknázzák a
megújuló energiatermelés faalapú meg-
oldásaiban rejlõ üzleti lehetõségeket.

Köszönetnyilvánítás
A közölt kutatási eredményeket az ERTI
Nemesítési Osztály munkatársai érték el,
akik közül a szerzõ név szerint szeretné
megköszönni dr. Gergácz József, Benke
Attila, Cseke Klára, Kráner Lászlóné és
Takács Roland munkáját. A kutatás
anyagi hátterét az ERTI nemesnyár fajtá-
it termelõk által befizetett fajtafenntartói
járulék és az NKTH-4/011/2005. pályá-
zati forrás biztosította.

Régi igény, hogy létesüljön a Kitten-
berger Kálmán neves Afrika-vadász, ku-
tató és tudós munkásságának, életének
bemutatására emlékmúzeum, ahol
lehetõség nyílna hagyatékának, tevé-
kenységének méltó reprezentálására. E
múzeum ideális helyszíne Nagymaros –
az író, a tudós, a vadász lakóháza –,
megvalósításának elõfeltétele pedig
egy alapítvány létrehozása.

Kittenberger Kálmán 38 éven át élt
Nagymaroson a Kovács Ödön-féle ház-
ban. Kovács Ödön Afrika-kutatóval az I.
világháború kitöréséig szoros kapcsolatot
tartott fenn, az indiai fogsága és Kovács
Ödön 1916-os nyomtalan eltûnése szakí-
totta meg szakmai és emberi barátságu-
kat. Kittenberger 1920 után, a hadifogság-
ból való hazatérését követõen fölkereste
Nagymaroson a Kovács-családot, majd
rövidesen feleségül vette Líviát, a hajdani
barát húgát. Fekete István csodálatosan
írja le ezt az eseményt Kittenberger Kál-
mánról szóló életrajzi könyvében. Ezek
után az afrikánus vadász és tudós sok
szállal kötõdött Nagymaroshoz.

Az örökösök évtizedek óta hû ápolói
Kittenberger Kálmán hagyatékának,
õrzõi személyes tárgyainak, bútorainak,
a könyvtárának. Saját erõbõl felújították
a házat, megõrizve annak szerkezetét,

stílusát, berendezéseit. Az épület és
minden tartozéka helyi önkormányzati
védettséget élvez, de a város – szûkös
anyagi helyzete miatt – nem tudja a mú-
zeum létesítéséhez és fenntartásához -
mûködtetéséhez, programjaihoz, az in-
gatlan potenciális lehetõségeinek
megfelelõ fejlesztésekhez - a forrásokat
biztosítani. A család most hajlandó el-
adni az ingatlant, ami ragyogó alkalmat
kínál egy vadászattörténeti, kulturális,
közmûvelõdési és turisztikai intézmény
megteremtésére.

Ennek kiindulópontja a Kittenberger
Kálmán Alapítvány létrehozása. Az ala-
pítók között potenciálisan intézmények

és magánszemélyek egyaránt szerepel-
hetnek. Kiemelkedõen fontos lenne
megnyerni ehhez állami szerveket
(FVM, KvVM, OKM, Duna-Ipoly Nem-
zeti Park, Turizmus Rt.), társadalmi
szervezeteket (OMVV, OMVK, VKE),
kulturális intézményeket, múzeumokat
(Természettudományi M., Mezõgaz-
dasági M.), szerkesztõségeket (Nimród,
Magyar Vadászlap, Magasles, Búvár,
Élet és Tudomány stb.), gazdasági szer-
vezeteket (erdõgazdaságokat). Az ala-
pítványt az alapítók által választott és
kinevezett kuratórium fogja irányítani.

Mecénásokat, szponzorokat, önzetlen
támogatókat várunk kezdeményezésünk
segítésére, hiszen annak kultúrmissz-
ióján túl a házhoz tartozó ingatlan, a
szelidgesztenyés kert, a páratlan panorá-
ma szabadidõs programok, erdészeti-va-
dászati bemutatók, természetvédelmi an-
kétok rendezésére, társadalmi-közösségi
ünnepségek szervezésére is alkalmas.

2008-ban lesz Kittenberger Kálmán
halálának 50. évfordulója. A megemléke-
zés méltó eseménye lenne, ha erre az
idõre létrejönne az alapítvány, és ha rész-
ben el is készülne az emlékmúzeum.

Minden segítõ szándékú közremû-
ködést – pénzügyi támogatást, egyéb
anyagi hozzájárulást, szervezési és köz-
remûködési javaslatot, ötletet – köszö-
nettel fogadunk.
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