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lent írásomon, sõt megerõsített kiala-
kult véleményemben. 

A Kiotói Jegyzõkönyv (KJ) irányelve-
inek az erdõkhöz és ágazatunkhoz
fûzõdõ viszonyáról szóló írásában a
következõ idézet magáért beszél: „A fa-
kitermelések faanyagát az esetek túl-
nyomó többségében emisszióként ve-
szik figyelembe.”

Ez azt jelenti, magyarról magyarra
fordítva, hogy az érvényben lévõ szabá-
lyozás szerint, a kitermelt fa a vágásté-
ren légszennyezésnek, kicsit finomab-
ban, légköri szén-dioxidterhelésnek
tekintendõ. (Ugyanez a fa a villamos
erõmûvek udvarán szén-dioxid-semle-
ges, ÜHG barát, kvótajóváírást lehetõvé
tevõ, a szennyezõnek különleges profi-
tot hozó tüzelõanyag.)

Szeretném eloszlatni Somogyi Zoltán
tévhitét abban, hogy a téma egyedül az
õ, szerinte a téma egyetlen hazai auten-
tikus képviselõjének, az ügye. Vegyük
észre kedves kollégák, hogy a klímahá-
ború a gazdasági erõforrások újraelosz-
tásáról, azaz pénzrõl (is) szól. 

A klímaháborúban az erdõk és az er-
dészeti ágazat vesztésre állnak. Nagyon
gyorsan kell változtatnunk politikán-
kon és a nemzetközi klímapolitikában

elfoglalt pozíciónkon! Most van itt az
ideje. Ebben a harcban, pedig szükség
van minden, a tudományokban kevéssé
jártas erdész szakértelmére is. 

A KJ, amely célul tûzte ki az ember ál-
tali ÜHG kibocsátás csökkentését, odáig
nem jutott el, hogy célul tûzze ki a Föld
ÜHG nyelõképességének a megõrzését,
az erdõségek és élõvizek megóvását is.
Olyan szabályozást hozott a kibocsátók
és a nyelõk egyensúlyának megteremté-
sére, amit legjobban a két mókás rajzfilm
figura, Lolka és Bolka példájával lehetne
szemléltetni. Ez a szabályozás olyan kí-
sérlet, mintha Lolka és Bolka között úgy
szándékoznának egyensúlyt teremteni
egy mérleghinta segítségével, hogy
mindkettõjüket a mérleghinta ugyan-
azon karjára ültetik 

Somogyi Zoltán tanulmányának „Az
erdõk, mint nyelõk és mint kibocsátók”
fejezetében bepillantást enged abba,
hogyan szerelték ki a KJ-féle szabályo-
zásban a libikókából a csavarokat. 

Ezek után, a fejezet végén az egész fe-
jezetnek ellentmondó, önmagával meg-
hasonló kinyilatkozást tesz: „A legtágabb
értelemben vett erdõgazdálkodásnak
azonban – az állami és a magánerdõkben
egyaránt – a jövõben egy új szempontra

mindenképpen oda kell figyelnie: az
erdõk szénegyenlegére”. 

– Miért is? – hiszen eddig pontosan az
ellenkezõjérõl gyõzködött minket:
nagyjából arról, hogy az erdõgazdál-
kodónak és az erdõknek pedig nem
szükséges a klímakereskedelmi törvény
alanyává válnia, mert már a nemzeti
ÜHG leltárban amúgy is számolnak szén-
dioxid körforgalmával.

– Milyen új érdeke fûzõdne szerinte
az erdõgazdálkodónak ezután a koráb-
bi érdekeihez képest (ha nem vonatko-
zik rá a klímakereskedelmi törvény),
hogy a jövõben odafigyeljen az erdõk
szénegyenlegére? – Mi motiválná erre?

A tények azonban lehangolóak és ne-
hezen tagadhatóak: az üvegházhatású
gázleltárok készítésében kimerülõ erdé-
szeti klímapolitikánk jutalma és kizáróla-
gos eredménye ma az, hogy a villamos
erõmûvek kazánjaiban erdeinkkel fûthe-
tünk be a globális felmelegedésnek. 

Nem azonosulhatunk vele!
Megismétlem: a legfontosabb stratégi-

ai lépésünknek a klímakereskedelmi tör-
vény erdõre vonatkozó kiterjesztése kell,
hogy legyen. Ez szükséges feltétele an-
nak, hogy a jövõben a kvótakereskede-
lem az erdõgazdálkodás része legyen.

1972 – ez az a dátum, amikor a Debre-
cen környéki erdõspusztai parkerdõk
fejlesztése tervszerûen elkezdõdött.
Az azóta eltelt 35 évre, és az elvégzett
munkára emlékeztek június elsõ nap-
ján a cívisvárosban megrendezett em-
lékülés résztvevõi.

A korábbi mennyiségi munka minõsé-
gi fejlesztéssé változott 35 évvel ezelõtt,
amikor egy csapat elhatározta, hogy köz-
kinccsé teszi az erdõspuszták értékeit –
mondta az ünnepségen Kaknics Lajos, a
Nyírerdõ Nyírségi Erdészeti Zrt. vezérigaz-
gatója. Debrecen 28 ezer kataszteri holdas
erdõbirtokának különleges színfoltja volt
a XIX.  század végéig a terület, ahol nyílt
vizek, lápok, virágos rétek, erdõfoltok vál-
tották egymást, de a vízrendezés megvál-
toztatta a táj arculatát. Kaknics Lajos az el-
múlt három és fél évtized munkálatairól
szólva kiemelte dr. Szemerédy Miklós sze-
repét. A nyugalmazott fõmérnök könyvbe
foglalta a tudnivalókat az erdõspusztákról,
az alkotásnak erre az alkalomra jelent
meg újabb kiadása. A társaság jelmondat-
ára emlékeztetve a vezérigazgató úgy fo-

galmazott: bízik benne, hogy a Nyír-
erdõnél az erdõspuszták is jó kezekben
vannak.  

Az is kultúra, ami körülvesz bennün-
ket, a természetes kultúra, amelyet mi
alakítunk: az elvégzett 35 éves munka
azt szolgálta, hogy Debrecenben jó le-
vegõ van – hívta fel a figyelmet Somogyi
Béla, a Debreceni Önkormányzat kultu-
rális bizottságának elnöke. Barátossy
Gábor, az FVM Erdészeti Hivatalának
nyugalmazott el-
nöke pedig arról
beszélt, hogy a
különbözõ szakte-
rületek – a vízügy,
az erdészet, és a
város – szerencsés
t a l á l k o z á s á n a k
eredménye az el-
végzett munka. A
magyar közjólét
jövõjérõl szólva
úgy fogalmazott:
borúsan látja a
jövõt, hiszen meg-
szûntek, vagy csök-

kentek a támogatások, de ennek ellené-
re szerinte nem szabad csüggedni.

Kertész József, az Országos Erdészeti
Egyesület elnökségének tagja tolmácsol-
ta dr. Pethõ József elnök üdvözletét, majd
Szabó Lõrinc Szerelmes erdõ címû költe-
ményének elmondásával járult hozzá az
ünnepséghez. A jelenlevõket köszöntöt-
te a 95 éves rubindiplomás erdõmérnök,
Kollwentz Ödön is. Papp Ferenc, a volt
Viziterv nyugalmazott vezérigazgatója a

35 év az erdõspusztai parkerdõkért
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„vízügyi oldalról” idézte fel a munkákat.
Dr. Szemerédy Miklós történelmi össze-
foglalójában arra emlékeztetett: az erdõs-
pusztákat másfél évszázaddal ezelõtt 417
ezer koronáért vásárolta meg a koronától
Debrecen városa, a pénzt a város lakói
adták össze. 

Az Erdõspusztákat érintõ tervezett
fejlesztésekrõl Orbán Ernõ, a Tiszántúli
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgató-
ság osztályvezetõje számolt be. Elmond-
ta: a Civaqua nevet viselõ program célja,
hogy javuljon Debrecen környezeti álla-
pota, a Nagyerdõ vízháztartási helyzete,
de általa megoldódna az Erdõspuszták
vízpótlása, és lehetõség nyílna egy ka-
jak-kenu pálya kialakítására is. Az elkép-
zelések lényege az, hogy a térségbe a
Keleti-fõcsatornán keresztül érkezõ Ti-
sza vizét Balmazújváros környékén szi-

vattyúkkal ki akar-
ják emelni, majd
vezetékeken ke-
resztül Debrecen
közelébe juttatni. A
szakemberek mint-
egy 40 millió köb-
méteres vízforga-
lommal számolnak
évente. A becslé-
sek szerint a mun-
kálatokhoz két
ütemben 12 milli-
árd forintra lenne
szükség, a pénzt a
Nemzeti Fejlesztési

Terv II. révén szeretnék elõteremteni.   
Az emlékülésen kitüntették azokat,

akik kiemelkedõ munkát végeztek az
elmúlt évtizedekben az erdõspuszták
fejlesztésében. Erdõs Lajos, a Debreceni
Erdészet nyugalmazott közjóléti mûsza-
ki vezetõje keze munkáját dicséri az a
kiállítás, amely képek, fotók, dokumen-
tumok segítségével foglalta össze az
erdõspusztai parkerdõk eddigi történe-
tét. A tárlat megnyitásán Juhász Lajos, a
Nyírerdõ Zrt. Debreceni Erdészetének
igazgatója azt mondta: a közjóléti fej-
lesztések nemcsak itt, hanem országo-
san is komoly fejlõdésen mentek át az
elmúlt 35 évben. Szerinte az az
erdõkezelõ, aki a közjólétet elfelejti,
vagy az eddiginél alacsonyabb szinten
akarja mûvelni, nem lesz sikeres. 

Kép és szöveg: Vereb István

Kinn tombol a kánikula, áll a fülledt le-
vegõ, újabb és újabb forróság érkezik
Afrika felõl. Az újságok hõségriadóról
cikkeznek. Aztán váratlanul érkezik az
enyhülés. Postás érkezik és kézbesíti dr.
Szemerédy Miklós „Az erdõspuszták
parkerdei” címmel Debrecenben megje-
lent pompás könyvét. Lapjain üde, zöld
erdõk képei sorakoznak, tófelületek, vi-
zek kelletik magukat. Ezeket szakszerû,
veretesen fogalmazott magyarázatok
egészítik ki. A Debrecen melletti erdõs-
puszták természeti háttere, egy nagysze-
rû kiránduló központ tervének megszü-
letése, a megvalósítás lépései, majd mû-
ködtetése kap helyet. Igazi csemege an-
nak, aki természeti környezetben szere-
ti szabad idejét tölteni. Megragad az a
lelkes nekibuzdulás, amivel több szak-
ma - erdészet, vízügy és Debrecen város
vezetõi - összefogtak, hogy egy páratlan
pihenõhelyet alakítsanak ki a fátlan,
száraz Alföld közepén és egyik nagyvá-

rosunk közvetlen közelében. Az ered-
mény igazolja a tájépítés egyik motorjá-
nak, Botos Géza erdõmérnöknek azt a

A debreceni erdõspuszták – könyv alakban

megállapítását, hogy „Aki nem mer pa-
lotát álmodni, az kutyaólat sem fog épí-
teni.” A könyv fejezetei ezt a munkát tá-
lalják elénk. Engem az összefogás ténye
ragad meg és juttatja eszembe a költõ,
Mécs László egyik sorát: „Egységben az
erõ, erõben a holnap.”

Az üdülési igényeket kielégítõ épüle-
tek mind tájbaillõk, erdei iskolák, erdé-
szeti múzeum, a vákáncsosok életét õrzõ
gyûjtemény, vendéglátóhelyek, pihenõ
központok, csónakház bemutatása jelzi a
terület sokoldalúságát. A kiállítások nem-
csak esztétikai élményt nyújtanak, de ta-
nítanak is. Utóbbi igazán ráfér az odaláto-
gatókra, mert elszomorodva olvashatjuk a
vissza-visszatérõ megállapításokat: „Ezt
vandál kezek bemocskolták, vandál ke-
zek szétszedték, vandál kezek felgyújtot-
ták” stb. stb. Ékes bizonyíték arra, hogy
évtizedeken keresztül nem ügyeltünk a
kulturált viselkedés normáinak oktatásá-
ra. Hol vagyunk már attól, amit a hazai er-
dei tájépítés nagy öregje, Madas László
említ a soproni erdõket szolgáló nagyap-
járól. „Ha szeméttel találkozott erdõjárásai
során, nem volt rest botja szeges végére
felszedni az eldobált papírokat.”

Hát, ettõl messze kerültünk. De az is
tapasztalat, hogy a garázdák jobban kí-
mélik azt, amit rendben tartanak, gon-
doznak. Talán a debreceni erdõspuszta
ehhez is jó iskola lesz!

A szerzõ bemutatja a jövõbeli terve-
ket is. Gyógyhatású hévizek vannak a
területen, sportolási lehetõségeket te-
remthetünk és megannyi okos ötlet vár-
ja megvalósítását. AZ erdõt szeretõ és
értõ szerzõ az erdõgazdálkodás, vízgaz-
dálkodás, közlekedés lehetõségeit és
gyakorlatát is bemutatja. Jó ezt olvasni,
példa elökonomizálódott, elmechanizá-
lódott szakmánk követõi számára.

Nem volna teljes a könyv bemutatása,
ha a szövegben részletesen ismertetett
Zsuzsi-vasútról nem esne szó. Ezt a kes-
kenyvágányú vasutat egyelõre még nem
érte el a mindent leépítés dühe. Sínpárja
az erdõk fái között kanyarog, télen-nyá-
ron, de különösen akácvirágzás idején pá-
ratlan szépséget nyújt a rajta utazóknak.

Ha az ismertetett könyvet végigol-
vassuk, számtalan névvel találkozunk.
Azokéval, akik fáradhatatlanok voltak
ötletek adásával, jó megoldások kivite-
lezésével. Olyannyira, hogy a miniszté-
riumi pénztárcákat is képesek voltak
megnyitni. Köszönet és hála vala-
mennyiüknek! Ajánlom a könyvet
mindazok kezébe, akik szeretik a szé-
pet és képesek másoknak dolgozni,
másoknak örömet szerezni.

(Ismertette: Dr. Szodfridt István)


