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In silva saius 

A z erdők többoldalú hasznosítása világprobléma 
D Ti. K E R E S Z T E S I B E L A 

Az ember a történelem folyamán erősen megváltoztatta a Föld természetes 
növénytakaróját. A népesség szaporodásával és a földművelés terjedésével, de 
leginkább az ipar fejlődésével kiterjedt erdőterületek pusztultak el, másoknak a 
természetes felépítése ment tönkre, ismét mások a racionális gazdálkodás folytán 
alakultak át. A Föld erdőterületei azonban még ma is jelentősek. Az egyes szer
zők nagyon eltérő adatokat közölnek, de nagyjában és egészében elfogadhatjuk, 
hogy a szárazföldnek 22—30%-át borítja erdő. A Föld erdőterülete mintegy 3000 
millió ha, ennek a fele trópusi erdő, egyharmada északi tűlevelű erdő, fennma
radó része pedig mérsékelt égövi lombos erdő. Eredetileg — mintegy tízezer év
vel ezelőtt — az erdőterület valószínűleg kétszer ekkora volt. „Ha a föld erdőru
hájáról beszélünk — írja Köstler (1950) — rögtön hozzá kell tenni, hogy az öreg 
földanya ifjúkora óta erdőruháját illetően is jelentős divatkorszakokon ment vé
gig; a karbon korszak, a harmadkor és az utó-jégkorszak erdői — hogy néhány 
különösen feltűnő példát ragadjunk ki — nagyon eltérők voltak. Csak a jelenkor 
erdőruháján babrálgat ügyetlenül és balgán egy rémes kamasz: az ember". 

Ha az erdőterületek jövendő alakulását fürkésszük, vizsgálnunk kell azokat 
a kapcsolatokat, amelyek az erdő és a mezőgazdaság, az erdő és az ipar, valamint 
az erdő és a lakosság között a múltban fennálltak, illetőleg jelenleg fennállnak. 

Az erdő évszázadokon keresztül többé-kevésbé szorosan kapcsolódott a mező
gazdasági tevékenységhez, akár legelőterületként, akár a tűzi-, épület- és szer-
számfa szükséglet kielégítőjeként. Ettől az általános igénybevételtől eltekintve 
egyes erdőségek rendeltetése a bányák, kohók, üveghuták, sólepárlók tüzelőanyag 
és szerfa ellátása, vagy pedig különleges faválasztékok — pl. hajóépítési fa — ter
melése volt. A mezőgazdasági üzem által az erdőre kényszerített szolgalmak ké
sőbb olyan mértékben csökkentek, ahogy a mezőgazdaság a belterjesség irányában 
fejlődött, ez ugyanis arra késztette a tulajdonost, hogy az erdőt független egység
ként kezelje s ezáltal igyekezzen belőle a lehető legnagyobb jövedelmet nyerni. 

A mezőgazdasági technika mai gyors fejlődése elsősorban a síkvidéki nö
vénytermesztést lendíti fel, mivel itt az öntözés és a könnyű gépesítési lehetőségek 
következtében a termésátlagok gyorsan emelkednek. Ez a fejlődési irányzat felveti 
a kérdéses jövedelmezőségű mezőgazdasági földek beerdősítésének szükségessé
gét, magukon a mezőgazdasági területeken pedig mezővédő erdősávok létesítését, 
illetőleg mezőgazdasági köztes használattal egybekötött ültetvényszerű fatermesz-
tés megvalósítását. Az erdő tehát a síkvidékeken tovább szorul vissza, másrészt 
visszahódítja azokat a hajdanában erdővel borított lejtős területeket, amelyeket 
a földművelés kisajátított magának, nem törődve a gazdálkodás tényleges renta
bilitásával, illetve a talajvédelem követelményeivel. 

A fa mint tüzelő vagy építőipari nyersanyag fokozatosan elveszíti hagyomá
nyos lehetőségeit. Versenytársai az új cseppfolyós vagy gázalakú energiahordozók 



(gázolaj, benzin, gáz és butángáz), valamint a fahelyettesítő anyagok (acél, ce
ment stb.). Másrészt a fafeldolgozó és különösen a fakémiai iparban elért nagy ha
ladás számottevő új felhasználási területeket teremtett. A fa új iparágaknak vált 
nyersanyagává, feldolgozása nagy tőkét mozgat meg és nagylétszámú szakképzett 
munkaerőt foglalkoztat. Ezek az új üzemek vagy olyan fát igényelnek, amely na
gyon szigorú minőségi követelményeknek is megfelel (furnér és enyvezettlemez 
gyártás), vagy pedig — kémiai feldolgozás céljaira — rövid vágásfordulóban ter
melt fával is beérik (facsiszolat, textilpép, farost- és forgácslemez gyártás). 

A felhasználási lehetőségek ismertetett változása, valamint a lakosság gyors 
szaporodása következtében az iparifa szükségletek világviszonylatban állandóan 
növekszenek. A FAO előrejelzése szerint a világ, ezen bélül Európa és Magyar
ország iparifa felhasználása az évszázad végéig megduplázódik 1960-hez képest. 

A z erdő és a lakosság kapcsolatát a hagyományos mező- és erdőgazdálkodás 
kapcsolatának tárgyalása során már érintettük. Ez a kapcsolat azonban nem ma
rad kevésbé szoros a városi civilizáció kiteljesedése idején sem, amelyet hatalmas 
ipari tömörülések létrejötte és a szállítás fejlesztése jellemez. A városokba vándo
rolt embereket az a veszély fenyegeti, hogy elvesztik minden kapcsolatukat a ter
mészettel. Lehetőséget kell tehát biztosítani nekik arra, hogy ráérő idejükben a 
szabad természetbe menekülhessenek, amelynek az erdő az egyik legfontosabb ele
me. A városi civilizáció fejlődése tehát az erdőnek szociális szempontból új érté
ket ad. 

Azokat a kérdéseket, amelyeket az erdő, a mezőgazdaság, az ipar és a lakos
ság közötti kapcsolatok fejlődése vet fel, a területrendezésnek, a földek ésszerű 
hasznosításának keretében lehet megoldani. Vaissiére (1960) az erdőnek a terület
rendezésben és főleg a földek ésszerű hasznosításában elfoglalt helyét oly módon 
határozza meg, hogy az erdészeti szolgáltatások három sajátos kritériumára (érté
kére) — fizikai, ökonómiai és társadalmi — utal. Fizikai kritérium: a talaj és a víz 
mennyiségi és minőségi megóvása. Gazdaságtani kritérium: a faipar nyersanyag 
ellátása. Társadalmi kritérium: a falusi lakosság életfeltételeinek megjavítása és 
a városiak szabad időtöltésének biztosítása. 

Az erdőnek a területrendezésben és különösen a föld okszerű hasznosításában 
elfoglalt helye végső soron az említett kritériumok egyikétől-másikától vagy 
mindegyikétől függ. Ebben a tekintetben két fő távlat bontakozik ki: 1. a három 
kritérium közül az egyiknek a jelentősége jut túlsúlyba: a fizikai, ökonómiai vagy 
szociális kritériumé, anélkül, hogy a két másik kritériumot a választásból teljesen 
kizárná; 2. a kritériumok összhangba hozása abból a célból, hogy ugyanazon az 
erdővel borított területen kiegyensúlyozott és egyidejű termelést érhessünk el, 
mégpelig egyszerre biztosíthassuk a fát, takarmányt, vizet, vadat és üdülést. Ez a 
„multiple-use" fogalma. 

A nyugat-európai országokban az erdészeti beruházási politika főleg az első 
módszerhez folyamodik. Ez az erdőknek ilyen osztályozására vezet: fatermelő er
dők, védelmi erdők, jóléti erdők. Az USA nemzeti (állami) erdeinek mintegy 89 
millió hektár területén viszont már több, mint félévszázada a többoldalú haszno
sítás (multiple-use) elve alapján gazdálkodnak. Ennek lényegét Wilson (in Cliff 
1960) földművelésügyi államtitkár 1905-ben abban jelölte meg, hogy az erdészeti 
politikai és gazdasági kérdéseket „a legtöbb ember legnagyobb javának tartamos 
biztosítása" szempontjából kell eldönteni. A nemzeti erdőkben ennek megfelelő
en a gazdálkodás többféle használati mód (fatermelés, vízgazdálkodás, vadászat
halászat, takarmánytermelés-legeltetés, szabad természetben való üdülés) integrá
lásával és egybehangolásával folyik, mindegyiket bizonyos mértékben úgy igazít
ják és módosítják, hogy a többi használatot ne sértse. 



A többoldalú hasznosítás bevezetését elsősorban a szűkösség problémája k ö 
vetelte meg. A z Egyesült Ál lamokban nemrég tartott népszámlálás szerint az or
szág lakossága 160 év leforgása alatt 5 mill ióról 180 millióra gyarapodott , száza
dunk végére pedig várható, hogy újból csaknem megkétszereződik. Ebből v i lágo
san kitetszik a lakosság dinamikus növekedése és a statikus területalap közötti 
összeütközés. Nem kivétel ez alól az erdők területe sem. Még nemrégiben is sokan 
úgy vélekedtek, hogy az U S A elég erdőterülettel rendelkezik a faanyag, valamint 
az erdő más termékei és szolgáltatásai iránti előre látható szükségletek fedezésé-

Vadászház a Nyírségben — Mátai Ibolya tervezése (foto ERTI — Jérome R. felv.) 

re. Ez idő szerint azonban sok erdőterületet más célokra sajátítanak ki : a városi 
települések, a szuper autóutak, új repülőterek, vil lamos-, kőolaj és földgáz távve
zetékek, gátak és víztárolók, a honvédelem, a mezőgazdaság sok mill ió acre erdő
területet vesznek igénybe. A z igénybevétel az elkövetkező 40 évben az U S A jelen
legi gazdaságilag hasznosított erdőterületének mintegy negyedrészére, vagy a fa
termelési kapacitás egyharmadára terjedhet ki. Másrészt évszázadunk végére az 



U S A faszükséglete is a jelenleginek a kétszerese lesz. Nőnek az igények az erdő 
egyéb termékei és szolgáltatásai iránt is. Így a vízellátás fő bázisai az erdők. A for
rások többnyire az erdőkben erednek. A z USA vízszükséglete az utóbbi 20 évben 
megkétszereződött és a következő 20 évben újabb megkétszereződése várható. A z 
USA nemzeti erdeinek üdülési célra való igénybevétele az utóbbi 12 évben meghá
romszorozódott . A többoldalú hasznosítás mindazonáltal elősegíti a szűkösség 
problémájának a megoldását. Helyes alkalmazása esetén az esztétikai és ökonó
miai szempontokat egyaránt f igyelembe veszik. A z erdők többoldalú hasznosítá
sára irányuló gazdálkodás az erdészeket látókörük kiszélesítésére készteti. A z er
dész gondolatvilágának központjában jelenleg a faanyag áll, munkájának legfőbb 
ága az erdőművelés. A helyesen alkalmazott többoldalú hasznosítás ezt az egyol
dalúságot megszünteti s lehetővé teszi, hogy az erdészszakma fokozott mértékben 
hozzájáruljon az ország jólétéhez. 

A z 1954. évi Dehra Dun-i Negyedik Erdészeti Világkongresszusról készített 
beszámolóban — in Mc. Ardle (1960) — a F A O ezeket mondja : „Kevés olyan or
szága van a világnak, amelyben az erdő használata csak a faanyagra korlátozódna. 
Valójában semmiesetre sem biztos, hogy az egy irányban szakosított földhasznosí
tás — különösen ha az állandó jellegű — ideális lenne. Bizonyos társadalmi és gaz
dasági viszonyok között az ilyen szakosítás nem segíti elő annak az óhajtott célnak 
az elérését, hogy a földből a maximális hozamot biztosítsuk a közösség egészének 
javára. Ezt a kongresszus feltétlenül elismerte akkor, amikor magáévá tette az er
dők »töbh oldalú hasznosításának^ elvét". 

A Seattle-i Ötödik Erdészeti Világkongresszus fő témája volt az erdőterületek 
többoldalú hasznosítása. Ezt egyrészt az indokolta, hogy a többoldalú hasznosítás 
elmélete és gyakorlata az USA-ban alakult ki, másrészt az, hogy a jólét emelkedé
se, személyautók elterjedése, az urbanizálódás következtében az erdők üdülési 
célokra történő igénybevétele korunkban nagymértékben fokozódik. A városiaso
dás folyamata szinte megállíthatatlan. 150 évvel ezelőtt a föld lakóinak csak 3%-a 
lakott városokban, ma világátlagban 30%-a. A legfejlettebb országokban a város
lakók aránya eléri a 80%-ot is. A z előrejelzések szerint 2000-ben 90% i e s z a világ
átlag. A városlakó emberek számára mind nagyobbá válik az erdők esztétikai és 
egészségügyi jelentősége. Jogosan tartják az erdőket a X X . századi megelőző 
egészségvédelem egyik leghatékonyabb eszközének. A z ember — fokozódó szelle
mi megterhelése és zaklatott életmódja miatt —• egyenesen megkívánja az erdők
ben való gyakori tartózkodást, a csendet, a nyugalmat, a természeti szépségek, az 
üde és tiszta környezet élvezetét. A tiszta erdei környezetben aktív pihenéssel egy
bekapcsolt tartózkodás legjobban segíti elő a munkaképesség gyors regenerálódá
sát. A fejlett országokban a lakosság sokféle módon veszi igénybe az erdőket üdü
lés céljára: a táborozás, kirándulás, vadászat, halászat, erdőjárás, úszás, hegymá
szás, tájképfestés, természettanulmányozás, a táj szépségének élvezése, sízés és 
egyéb téli sportolás, nyár idején az árnyas, hűvös erdőkben való pihenés stb.. 
mind egy-egy lehetőség a kikapcsolódásra, a regenerálódásra. 

A z USA-ban az első erdei campingeket a húszas évek közepén rendezték be. A 
j ó utak és a személygépkocsik elterjedésével mind többen jártak üdülni az erdők
be. 1930-ban 6,9 millió látogatót vettek számba, 1959-ben pedig már 81,5 milliót. 
A z előrebecslések szerint 2000-ben 600 millió ember látogatja majd meg üdülés 
céljából az amerikai erdőket. 

A z említett ö t ö d i k Erdészeti Világkongresszuson egyébként éppen a kitűnő 
üzleti érzékkel rendelkező amerikaiak mutatták ki, h o g y az erdőgazdaságban a 
többoldalú hasznosítás biztosítja a maximális összes hasznot. Többoldalú haszno
sítás esetén ritkán lehet ugyan valamely használatból optimális eredményt elérni, 



valamennyi lehetséges használat koordinált gyakorlása azonban feltétlenül a leg
nagyobb összes hasznot eredményezi. 

A Seattle-i kongresszus az erdők többoldalú hasznosításával még inkább álta
lánosságban foglalkozott, a madridi Hatodik Erdészeti Világkongresszus viszont 
már behatóan tárgyalta e témát két szakmai bizottságban is. A VIII. szakbizottság 
a nemzeti parkok, üdülőerdők és vadrezervátumok kérdését vizsgálta, a IX. szak
bizottság pedig az erdők közjóléti hatásait. Különösen előtérbe került az erdők 
üdülési funkciója, amelyet a szakbizottságok állásfoglalása szerint minden körül
mények között összhangba kell hozni az erdők fatermesztési funkciójával. A vitá
ban kifejezésre jutott, hogy az üdülésre történő igénybevételből adódó terheket 
az erdőtulajdonosok nem tudják viselni, szükséges tehát, hogy az üdülés követ
keztében szükségessé váló többlet kiadásokat, az erdőben tett károkat, az üdülők 
érdekeit szolgáló berendezések költségeit az állam megtérítse. Példaként szolgál
hat e tekintetben Hollandia, ahol 1966-ban fogadták el az ún. 60 hollandiai forint 
törvényt. Ennek értelmében a magánerdő tulajdonosoknak évente 20—60 hollan
diai forintot fizetnek a közönség használatára átengedett erdők minden hektárja 
után, a kitermelés korlátozásáért, illetve a faállományoknak üdülési célokra tör
ténő átalakításáért. Felvetették a kongresszuson, hogy az erdőterületeknek az 
üdülés érdekében szükséges berendezéseit az üzemtervekben kell előirányozni. 
Felmerült annak az igénye is, hogy a fahozamon túl vegyék számba az erdők va
lamennyi hasznos funkcióját és mutassák ki az erdészeti termelés teljes termelési 
értékét. Rámutattak, hogy az egyéb funkciók pénzben kifejezett haszna egyes or
szágokban felülmúlja a fahozam értékét. Ezzel kapcsolatban Ausztria javaslatot 
terjesztett elő, amelynek alapján a kongresszus sürgősen megkereste a FAO-t: 
szánjon több figyelmet az erdők egyéb hasznos tulajdonságainak értékelésére. 

A többoldalú hasznosítás elvét érvényesítette nálunk is a Minisztertanácsnak 
az erdőgazdasági termelés fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1040/ 
1954. sz. határozata, amikor a következőket mondotta ki: ,,Az ország meglevő er
dei évi fatermésének növelésével és új erdőtelepítésekkel, fásításokkal biztosítani 
kell nagyobb mennyiségű, jobb minőségű és olcsóbb fa, valamint egyéb erdei ter
mék termelését a lakosság és a népgazdaság számára. Biztosítani kell továbbá a 
felújító vágások elterjesztése és az erdőápolás szakszerű elvégzése útján, hogy az 
erdők teljes mértékben megfeleljenek fatermelő, mezővédő, vízgazdálkodásszabá
lyozó, talajvédő, helyi éghajlat módosító, egészségvédő, esztétikai és egyéb rendel
tetésüknek". 

Később érvényesültek olyan irányzatok is, amelyek bizonyos területek egy
oldalú hasznosítását szorgalmazzák. Erre mutat például az állami vadgazdaságok 
kijelölése, a Duna-kanyar regionális tervének a jóváhagyása, Budapest zöldöveze
tének a kijelölése stb. 

Ezeknek az erdőterületeknek a többoldalú hasznosítás keretébe való vissza
terelésére az elmúlt időben több kezdeményezés történt, amelyeket csak helyeselni 
lehet. A mi kis országunk kevés erdejét célszerűen csak a többoldalú hasznosítás 
elve szerint tudjuk használni, a szűkösség problémája nálunk aztán igazán fenn
áll. Szükséges tehát, hogy erdeink túlnyomó része a fahasználat mellett egyéb 
hasznosítás céljára is rendelkezésre álljon. A munkaidő csökkentése nálunk is na
pirendre került. A IX. Pártkongresszuson Kádár János jelentette be, hogy 1970 
végéig az iparban 48 óráról fokozatosan 44 órára szállítják le a heti munkaidőt. 
Egyes területeken lehetővé válik a kéthetenkénti kettős szünnap is. A növekvő 
szabadidő felhasználásával kapcsolatban az Egészségügyi Felvilágosítás Társadal
mi Tanácsa megkérdezett 35 ezer embert, hogy munka után mivel töltené legszí
vesebben az idejét s a megkérdezettek 63%-a turisztikát, a sétát, a sportot, a ker
tészkedést, vagyis az ún. aktív pihenést választotta. A Központi Statisztikai Hiva-



tal hasonló kérdésére a választ adó férfiak 69%-a tette első helyre a kirándulást, 
a sportot, a testmozgással járó időtöltést. A kirándulás, természetjárás jelentősége 
tehát egyre nő. Helyesen írja Antalffy (1967): , ,A szabadidő gyarapodását fel kell 
használni arra, hogy a nyugtalan, ideges, türelmetlen elvárosiasodott ember kap
csolatát megerősítsük a természettel, ^dajkálkodó anyánkkal^, hogy Tompa Mi
hály szép szavával éljünk". 

A z egyre szaporodó előrejelzésekkel nekünk erdészeknek nagyon komolyan 
számolnunk kell. Erdeinket időben alkalmassá kell tennünk arra, hogy a felüdü
lést kereső tömegeknek kulturált kirándulási és pihenési lehetőséget biztosítsanak. 
Már nincs messze az az idő, amikor a nyári hónapokban hazánk lakosságának 
mintegy kétharmada fogja felkeresni országszerte az üdülésre alkalmas erdőket. 

Irodalom: Antalffy Gy. (1967): Mivel töltené legszívesebben szabadidejét? Magyar Nemzet 1967. 
jan. 8. szám 12. old. — Cliff, E. P. (1960): Multiple-use management on the national forests of the 
United States. Proceedings of the Fifth World Forestry Congress, Seattle, Univ. of Washington, 
Vol. 1. 173—180. old. — Köstler, J. (1950): Waldbau, Berlin—Hamburg, 420 old. — Mc Ardle, R. E. 
(1960): The concept of multiple use of forests and associated lands — its values and limitations. 
Proceedings of the Fifth World Forestry Congress, Seattle, Univ. of Washington. Vol. 1. 143—145. 
old. — Vaissiére, J. de (1960): Politique forestiére et utilisation des terres en Europe (Sauf U. R. 
S. S.). Possibilités d'aplication du „Multiple-use" forestry, Proceedings of the Fifth World For
estry Congress Seattle, Univ. of Washington, Vol. 1. 161—167. old. 

JJ-p E. Kepecmeum: M H O r O C T O P O H H E E HCnOJlb30BAHHE JIECOB flBJlflETCfl  nPOBJIEMOfi 
BO B C E M M M P E . 

B ueJiecooöpa3HOM ncnoJib30BaHHH 3CMJTH Bee öoJiee BbiCTynaeT Ha nepeAHHÜ nnaH Bonpoc MHorocTopoH" 
nero HcnoJib30BaHHH 3eM/in. C yBeJiHHeHMeM HaceJieHHH, ocoöeHHo ropoACKoro, pacTeT noTpeöHocTb B Hacaw 
aeHHH ÖJiaronpHJiTHbiMH ijeHCTBHHMH jrecoB. Teopufl H npaKTHKa 3TOro Bonpoca BO3HHKJTH B ClliA H C STHM 
BonpocoM Bee öojibme 3aHHMajincb Ha MnpoBbix KOHrpeccax JiecoBOAOB. B BeHrpnH B 1954 roAy peuieHHe 
CoBeTa MHHHCTPOB o6paTH.no BHHMÍIHHB AecHoe XO3HHCTBO Ha Heo6xon,HMOCTb MHorocTopoHHee HCnoAb30BaHHe 
jiecoB. rio3>Ke c BbiflcneHHeM rocyAapcTBeHHbix O XOTHHMBHX X03«HCTB H ap. 6bijiH AaHU pacnop«>KeHMH, 
npeAyCMaTpHBaioinHX OAHOCTOpoHHee HCno;ib30BaHHe onpeAeJieHHbix TeppHTopHH. TojTbKO MO>KHO nOAAep-
waTb noiHH AJIH nepefta^H 3THX TeppHTopHH B paMKH MnorocTopoHHero Hcno^b30BaHH«, noTOMy MTO Bee Mame 
nocTynaioT CHn-ia/ibf, yKa3biBaioiHHX Ha 6AHwaHiiiHH orpoMHHM pocT noTpe6HOCTH TaKoro poAa. 

Dr. Keresztesi B.: DIE MEHRSEITIGE NUTZUNG DER WALDER — EIN WELTPROBLEM 
In der rationellen Bodennutzung tritt die Frage der mehrsteitigen Nutzung immer mehr in den 

Vordergrund. Mit dem Anstieg der Bevölkerung und mit den Urbanisierung ist ein rasches Wachs-
en der Ansprüche zur Geniessung der Wohlfahrstwirkungen des Waldes verbunden. Theorle und 
Praxis dieser Frage wurden, in den USA entwickelt und auf den letzten Weltforstkongressen in 
einem zunehmenden Masse behandelt. In Ungarn lenkte schon 1954 ein Beschluss des Ministerrats 
die Aufmerksamkeit der Forstwirtschaft auf die Nötigkeit der mehrseitigen Nutzung. Spáter wur
den aber durch die Begründung staatlicher Jagdwirtschaften, usw. auch Massnalimen zur ein-
seitigen Nutzung gewisser Fláchen getroffen. Es kann nur begrüsst werden, dass neuerdings 
Schritte zur Rückführung dieser Fláchen in die Ralimén der mehrseitigen Nutzung vorgenommen 
wurden, da diesbezügliche Prognosen a u f eine baldige und stetige Zunahme der Ansprüche auf 
eine mehrseitige Nutzung hinweisen. 

A z erdők szerepe a talajvédelemben 
D R . S Z Ő N Y I L Á S Z L Ó 

Különleges szerepe van az emberiség történetében az erdőnek. Mindig ott irtották 
legjobban, ahol a legerősebb volt az élet üteme. Napjaink legmagasabb kultúrájú népei 
erdőktől elhódított területeken, a mérsékelt égöv erdőtalajain építették ki sajátos élet
közösségüket. A z erdő létet fenyegető ellenség vagy szabad préda, de évszázadokon át 
olyan valami volt, amihez ha nyúlni akartak, nehézség nélkül találták meg a módját. A 
természet enged az emberi akaratnak, de a maga törvényeit követi. Alig van még egy 
növénytársulás, amely olyan keményen tanította volna erre meg az embert, mint az 
erdő. Árvíz, értékes területek eliszapolása voltak az első, egyre súlyosabbá váló jelek. A 
fák alatt fejlődött és azok jelenlétét kedvelő talajok rohamos pusztulása volt a követ
kező. Ma világosan látható: az erdő természeti elem. Olyan mint a tűz vagy mint a viz. 
Ellene nem lehet büntetlenül vétkezni. 

A z erdő ma sok egyéb haszna mellett a veszélyesebb körülmények között pusztuló 
talajok utolsó mentsége. A talajvédő gazdálkodás azonban az erdőt elsősorban mint föld
rajzi jelenséget, mint a vízgyűjtő alkotó elemét tartja számon. Vízgyűjtőkben való gaz
dálkodás a neve ma a leghaladóbb államok nyelvén mindenütt annak a tevékenység-
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nek, amely az erdő szerepét világosan meghatározza a tájat művelő, hasznosító eljárások 
sorában. A vízgyűjtőkben való gazdálkodás a neve ma a leghaladóbb államok nyelvén 
mindenütt annak a tevékenységnek, amely az erdő szerepét világosan meghatározza a 
tájat művelő, hasznosító eljárások sorában. A vízgyűjtőkben való gazdálkodás távol
ról sem védelmi jellegű feladat már. A z ismeretek színvonalán állók ma „talajvéde
lemről" egyre kevesebbet beszélnek. Vízgyűjtőkben való gazdálkodásról olvashatunk, 
amelynek első feladata ugyan a káros természeti tényezők megfékezése, további rombo
lásuk megakadályozása, de legalább ilyen súlyú tevékenység irányul a vízgyűjtő egé
szének rendeltetésszerű hasznosítása és harmadsorban a vízhozamok megjavítása irá
nyába. A z erdésznek ma mind a három feladatot jól és együtt kell látnia. Mondják, hogy 
a jó erdőművelés a fenti kívánalmakat is kielégíti. Ez nem szükségszerűen pontos meg-
meghatározás. Mi az erdész feladata a három területen és mit tettünk eddig? 

A termőtalaj védelme 

A romboló erők visszaszorítása a vízgyűjtőkben való gazdálkodás első feladata. A 
felszínen lefolyó víznek a vízmosásokban igyekeztek legkorábban ellenállni. Ma tudjuk, 

1. Még élnek néhányan azok közül, akik ezen a ma gyenge legelőn egykor 
állott 50—60 cm vastag tölgyeket letermelték. A víz gyorsan és könyörtele
nül pusztít. A termőtalaj védelmével nem lehet késlekednünk (Kísnána) 

hogy a vizet addig kell felfogni, amíg annyi fel nem halmozódik, hogy magának medret 
vág. Nem a vízmosást, hanem annak fejét kell tehát elsősorban rendezni. Fásítás ritkán 
eredményes, hiszen nagy mennyiségű víz beszivárogtatására nagy avarfelületet kellene 
kialakítani. Célszerűbb, sokszor nélkülözhetetlen a partján gyepesített, vagy cserjékkel 
erősített ugróárok rendszer. Ha fonatot alkalmazunk, azt a talajba süllyesztjük be, hiszen 
a víz a felszínen folyik. A vékony gallyakat vágjuk le, mert hamar elkorhadnak és a fo-
nat összeroskad. Élő, önmagát fenntartó vesszők nélkül fonatot készíteni nem szabad. 
Gyakran gyepes, a be- és kifolyási helyeken előregyártott lapokból kiképzett burko
lattal ellátott levezető létesítendő. A vízmosások bedöntése vonzó és látványos műszaki 
feladat lehet, de gazdaságossága, hatása igen kérdéses. Nyers, bizonytalan vízgazdálko
dású talajfelszín alakul ki. A vízvezetés külön megoldandó. 

A vízmosás rendezésének alapelve, hogy a benne levonuló víznek helyet kell hagyni. 
A medret ezért nem célszerű fásítani, cserjésíteni. A fenék esése alapján kiosztott gáta
kat a fenékbe és a rézsűkbe kell mélyíteni; a víz terelésére a korona középvonala felé 



lejtsenek. Mindig kettős, középen földdel döngölt, fonott műveket csak kisebb terhelésű, 
felső szakaszon, élő anyaggal vegyesen célszerű kivitelezni. Nagyobb terhelésű középső 
vagy alsó szakaszokon csak kő, vagy előregyártott elemekből épített gát lesz állékony. 
Több kisebb, mint kevés számú nagy berendezés előnyösebb lehet. Szivárgókról gon
doskodjunk. A vízmosásokat, berendezéseiket rendszeresen gondozni kell. 

A zárt erdő alól is sok víz folyhat ki. Erre az erdőnek magának is szüksége lenne, de 
a kártételtől is meg kell kímélni a szomszédos területeket. Ilyen helyeken az állomány
ban ugróárok rendszert lehet kialakítani. Elrendezésük, alapjuk a talajtípustól, a lejtés
től függ. Karbantartásuk nélkülözhetetlen. A z erdőkben levő vízmosásokról keveset be
szélünk, pedig gyarapodnak, helyenként elérik a 100, esetenként a 800—1100 fm/ha meny-
nyiséget. Ne ezek rendezésére, hanem újak keletkezésének megakadályozására összpon
tosítsunk. A rosszul vezetett feltáró hálózat, a gondozatlan közelítő nyomok, kidőlt fák 
tuskóhelyei legtöbbször az előidézők. Ha rendezésüket megtakarítjuk, törvényszerűen 

2. A vízgyűjtők hasznosításakor fatermelést szolgáló, de egyre több talaj
javító, talajvédő állományt is kell telepíteni (Háromhuta) 

számoljunk a víz medresítő hatásával, a vízmosások növekvő területével. A z elha
nyagolt, szabdalt területeken a későbbi feltárások, szállítások alkalmával kell a maga 
idején megvont jelentéktelen költségeket többszörösen megfizetni. 

A talajvédő telepítések rétegvonalat követő padkás talaj előkészítése országosan el
terjedt és világviszonylatban is felszínen levő. Gépesítéssel oldandó meg. Ebben a lejtés 
foka és a talajtípus döntő, de a hálózattal is jellemezhető biológiai kívánalmak inkább a 
keskenyebb, ritkább padkarendszert látszanak gazdasági okokból is indokolni. Ebben a 
nélkülözhetetlen kezelő sávokat is időben és jobban ki lehet alakítani, fenn lehet tar
tani. A z ilyen területeken termőhelyi okokból nagyobb arányú fenyvesek avartakarójá
nak bontására, lombos fafajok soronkénti vagy a termőhely — talaj, felszín — útmuta
tását követve csoportosan történő elegyítésére gondolhatunk. A vetésnek, az ápolás vegy
szeres eljárásainak lényegesen szélesebb körű alkalmazása lenne indokolt. A teljes talaj
előkészítést követő zöld- és műtrágyázás az ápolási költségek csökkentésének gazdaságos 
eszközévé válhatik. 

A védőerdő telepítések földrajzi elrendezése terén a zárt erdőtömbök, a művelési 
irányt jelző fa- és cserjesorok, csoportok lesznek a leggyakoribbak. A víz- és hordalék
fogó erdősávok telepítéséről egyre kevesebbet hallunk, mivel lejtőink rövidebbek ahhoz, 
hogy elegendő szélességű vízbefogadó sávval lehessen azokat megbontani. A z erdők el
rendezésének és hatékonyságuk mértékének meghatározására ma már egyszerű formu
lákat lehet alkalmazni. Ezek magyarországi alkalmazása sok esetben előnyös lehet. Segít
ségükkel világosan megállapítható, hogy nagy erdősültségű tájakon is lehet az erdők ta
lajvédő hatása kicsi akkor, ha eloszlásuk nem megfelelő. 

A termőtalaj védelmével a kutatás is foglalkozik. A kisnánai eróziómérő állomás 
az egyetlen olyan objektum, ahol az erdő, és talajpusztulás kapcsolatát vizsgálják. 



A vízgyűjtők rendeltetés szerinti hasznosítása 

Ennek keretében olyan módszereket dolgoznak ki, amelyek biztosítják, hogy a víz
gyűjtő termőképességének megőrzése, sőt növelése közben azt tartamosán, eredménye
sen és gazdaságosan használhassák fel mezőgazdasági, ipari települési, kommunális stb. 
célokra. Erre a rendkívül fontos feladatra kevesebb gondot fordítottak. A még le nem 
romlott állapotban levő vízgyűjtő karbantartása megakadályozza a romboló erők ki
bontakozását is. Ugyanakkor sokkal kevésbé költséges, mint az elhárító, védő berende
zések létesítése. A munka a népgazdaság valamennyi ágának legszorosabb együttműkö
désével oldható csak meg. 

A vízgyűjtők egeszének hasznosításakor a fafaj politika, a fatermelés magas szín
vonalát magától értetődőnek tartják és a figyelmet elsősorban az erdőtalaj fizikai, vala
mint az avartakaró tulajdonságaira összpontosítják. A természetes erdőtípusok talajá

nak benedvesedését, üreg- és morzsarendszerében adott víztároló és vezető képességét, 
levegőháztartását eszményinek tartják. A gyökérfeltárások, a talajfizikai tulajdonságok, 
a vízmozgás törvényszerűségei alapján dolgozták ki többek között vízszegény, nagy lakó
sűrűségű és alkalmas talajtípusokkal rendelkező tájak szennyezett vizeit regeneráló 
rendszereit. Ezek során pl. az egységnyi térfogatú szennyezett vizet több regeneráló 
tudja egymás után hasznosítani azáltal, hogy azt felhasználás után az erdőre permete
zik, majd a talajon át derített vizet bocsátják be újra a közműhálózatba. Magyarorszá
gon ma még nem tartunk itt. A z avar képződésére, bomlására vonatkozó kutatásaink 
azonban kiterjedtek. Minden olyan rendszabály; amely az avargazdálkodás kialakításá-



val jár, egyben a vízgazdálkodás megjavítását is célozza. A z avar védelmének elmulasz
tása vízgazdálkodási zavarokat is von maga után. 

A vízgyűjtők vízhozamának megjavítása 

A harmadik és legbonyolultabb feladat a vízhozamok megjavítása. Olyan eljárá
sokat értünk ezen, amelyek segítségével növelhető az összes vízhozam, vagy az emberi 
szükségletekhez jobban alkalmazható annak időbeli eloszlása. Napjainkig erre fordítot
tak legkevesebb gondot. A természeteshez képest azonban éppen ez jelent előrehaladást. 
A munka a vízgyűjtőben tevékeny valamennyi ágazatot érinti. Mértékadó elsősorban 
az ipar. 

Ennek a feladatnak a megoldása a legbonyolultabb. Még nem is fogalmazták meg 
világosan, mit várnak tulajdonképpen e tekintetben az erdőtől. Nagyon bonyolultak és 
hosszú időt igénylők a vizsgálati rendszerek is. A magyar erdészeti kutatás Mátrafüre
den rendezett be olyan 100 ha nagyságú vízgyűjtőt, amelyben rendszeres vízháztartási 
vizsgálatokat folytatnak. 

A vízgyűjtőkben való gazdálkodás szervezése 

A vízgyűjtőkben folyó, talaj védő gazdálkodás Magyarországon ma már nem csak 
rendeletekkel szabályozott, hanem gyakorlata gazdag tapasztalatokkal is rendelkezik. 
A z ország lejtőkategória térképe, a vízgyűjtők feldolgozása és értékelése az országos 
vízgazdálkodási kerettervben, a rendezésükre készített irány- és különböző szintű kiviteli 
tervek ma megadják az erdészeti feladatok földrajzi kereteit. A 100 000 ha nagyságrendű 
teendők megoldásának ütemét telepítési kapacitásunk szabja meg. A számos új fogalom, 
eljárás elsajátítására a Mérnöktovábbképző Intézet adott színvonalas lehetőségeket. 

Ilyen szemléletben vetődik fel ma a talajvédelem, és abban ilyen jellegűek az erdé
szeti teendők. Magyarországon változatlanul az első feladat áll a jövőben is előtérben. 
A két utóbbi feltehetően hosszú ideig a kutatás szintjén marad akkor is, ha részeredmé
nyeit a gyakorlat hasznosítani tudja. 

JJ-p TI. Cema: POJIb J1ECOB B 3ALUMTE nOMB. 
3aiHHTa nOMBbi npoBOAHTca Ha BOAOCÖopubix njiomaAflx. ríepBoft 3aAaqetö 3THX paGoT HBJIHCTCH 3a-ropMO-

weHHe BpeAHbix ecTecTBeHHbix (J>aKTopoB, 3aTeM Hcnojib30BaHHe Bceíí BOAOCÖO-PHOH njiomaAH no npeAHa3HaMe-
HHK>, H HaKOHeu yjiymueHHe npnTOKa BOAbi. Bo Bcex 3aAaqax jiecHHK HrpaeT Ba>KHyio poj ib . B BeHrpnn B Ha-
croflmee BpeMfl H B öyAytueM Ha nepeAHeM njiaHe CTOHT nepBaji 3aAaqa, ABe noarceAyiomHe 33A3MH noBHAHMOMy 
j o j i r o e BpeMj* ocTaHy-rcfl o6"beKTaMH nccjieAOBaHHfl A a w e H TorAa, ecrni npaKTHKa HcnoJib3yeT nacTHMHbie pe-
3yj7bTaTbI. 

Dr. Szőnyi L.: DIE BEDEUTUNG DER W Á L D E R IM BODENSCHUTZ. 
Die Bodenschutzwirtschaft erfolgt in Einzugsgebieten. Ihre Hauptaufgabe ist die Hemmung 

der schadlichen Natureinwirkungen. A n diese schliesst sich die bestimmungsmassige Nutzung des 
gesamten Einzugsgebiets und auch die Verbesserung der Wasserergiebigkeit an. Der Forstmann 
ertüllt in allén drei Aufgaben eine wichtige Rolle. In Ungarn steht heute und auch in der über-
sehbaren Zukunft die erste Aufgabe im Vordergrund; die beiden letzteren bleiben voraussichtlich 
noch lange auf dem Niveau der Forschung, obwohl ihre Teilergebnisse in der Praxis schon ange-
wandt werden können. 

Városaink zöldövezetének kialakítása az erdészet 
feladata 

D R . T Ó T H S Á N D O R 

Az erdészet feladatát számtalan megfogalmazásban hallhatjuk. Általánosan 
jellemző e meghatározásokra a feladatok szűk szakmai keretek közé szorítása, fi
gyelmen kívül hagyva az erdők többoldalú hasznosítását, amely megköveteli az 
erdész szemléletének tágulását, az erdők széleskörű gazdasági és társadalmi szere
pének érvényre juttatását. Ilyen szemlélettel az erdészet feladata óvni és fejlesz
teni a meglevő erdőket, fásításokat, kezdeményezni az új erdők és fásítások külön
böző célú létesítését, kezdeményezni a hasznosítás elveinek kidolgozását, tevéke
nyen részt venni a hasznosításban bárkinek a kezelésébe is kerül az erdő, ellen
őrizni a hasznosítás elveinek betartását, megteremteni az ellenőrzés alapjait az élő 



erdő és az erdei termékek hasznosítására vonatkozóan. A z erdők, a fásítások és ál
talában az élőfa fatermelésbe és mellékhasználatba vonásán túl az erdészetnek 
fokozottan kell érvényesíteni a gazdaságilag mérhető e lőnyök elérése mellett az 
erdők közjóléti, táji, kulturális, népegészségügyi és különböző védő szerepét, m e g 
teremtve a hasznosítás elveinek olyan összehangolását, hogy adott területen az el
sődleges cél érvényesülése mellett optimális szinten jusson kifejezésre az erdő kü
lönböző haszna. Ennek alapvető követelménye, hogy az erdészet kezdeményezze, 
irányítsa és koordinálja a hasznosítást. 

Sajátos hasznosítási problémákat vetnek fel a városi és városkörnyéki erdők, 
ahol az uralkodó ökonómiai szemlélettel szemben fokozottan kell érvényesíteni a 

Részlet a budai hegyekből 

közjóléti törekvéseket. A zöldövezetek kialakítása sajátos erdészeti feladat. V é g 
rehajtása megkövetel i , hogy az erdészet bekapcsolódjék a várostervezésbe, v e 
gyen részt az ilyen feladatok kidolgozásában (pl. városrendezési tervek, regionális 
tervek, kiemelt fásítások, levegőegészségügyi előírások, védőlétesí tmények stb. 
tervének elkészítésében), kezdeményezze a területkijelölési eljárásokat, a fásítási 
feltételek és rendszabályok kidolgozását. A z együt tműködés kölcsönös feladata a 
városrendezőnek és erdésznek. Természetes folyamat, hogy a városiasodás fokoz 
za a tömeges üdülési igényt, amelynek kielégítése a városrendezési terv alapvető 
fejezete, az erdészet objektumai pedig — a várost övező, tagoló, fellazító zöld l é 
tesítmények — bázisai a tömeges üdülésnek. A zöldövezet a város folytatása. Eb
ben építi ki a várostervező az üdülő övezeteket, szanatóriumokat, út törőtáboro
kat, campingeket stb. A z erdészet csorbítatlan jogává kell viszont tenni a korlá
tozások alkalmazását, az engedélyezéseket, a felügyelet gyakorlását az erdőterüle
tet használó szervek erdőt érintő munkája felett. Csakis ez eredményezheti a zöld
övezetek fejlesztését, egységes kezelését, állományainak védelmét , az erdő eszté
tikájának óvását az illetéktelen és erdőbe nem illő beavatkozásokkal szemben. 

A zöldövezeti tervezés alapvető része hárul az erdészetre. Erdővel körülvett 
vagy lényeges erdőterületekkel rendelkező városokban megfelelő vágásmódokkal , 
műszaki berendezésekkel alakítja a parkerdőket, üdülőerdőket, míg a nyílt fátlan 



Városaink erdőterületei mint a zöldövezetek kialakításának alapjai 

Sor
szám V á r o s 

A lakosok 
száma, fő 
(1960— 
62-ben) 

A város 
területe, 

ha 

Az erdő 
területe, 

ha 

Az egy 
főre eső 
erdő, m 2 

A város 
üdülőerdő 
szükség
lete, ha 

1. Budapest 1 874 947 52 520 4 000 21,3 5 625 

Nagyvárosok 

2. Debrecen 129 000 44 210 144 11,2 387 
3. Miskolc 143 360 22 534 818 57,0 430 
4. 119 000 14 357 470 39,5 357 
5. Szeged 102 000 7 553 282 27,6 306 

Nagyobb városok 

6. Békéscsaba 
7. Győr 
8. Hódmezővásárhely 
9. Kecskemét 

10. Nyíregyháza . . . . 
11. Székesfehérvár . . . 
12. Szolnok 
13. Szombathely 
14. Tatabánya 

50 000 17 660 104 20,8 150 
78 810 8 113 1 236 156,7 236 
53 500 44 640 748 139,8 160 
67 000 7 585 862 128,7 201 
56 900 16 270 613 107,8 170 
57 760 15 955 99 17,1 173 
47 920 17 514 279 58,0 144 
55 850 9 152 955 171,0 168 
54 640 8 906 2 968 573,2 164 

Közepes városok 

15. Baja 31 000 17 527 4 615 1488,7 93 
16. Cegléd 39 000 24 418 531 136,1 117 
17. Dunaújváros 35 000 5 207 362 103,4 105 
18. Eger 34 000 9 123 2 088 614,0 102 
19. Esztergom 34 000 8 992 2 343 689,1 102 
20. Haj dúböszörmény 32 200 30 782 77 23,9 97 
21. Jászberény 

Kaposvár 
30 210 21 900 718 237,6 91 

22. 
Jászberény 
Kaposvár 43 500 3 356 1 301 299,0 130 

23. Kiskunfélegyháza 33 200 25 385 264 79,5 100 
24. Makó 29 900 20 793 248 82,9 90 
25. Nagykanizsa 34 200 9 244 2 274 664,9 102 
26. Orosháza 32 100 20 024 84 26,2 97 
27. Ózd 34 155 5 575 1 858 543,9 102 
28. Sopron 42 330 13 273 5 670 1339,4 127 
29. Szentes 31 960 20 016 475 14,9 96 

Kisvárosok 

30. Ajka 
31. Balassagyarmat 
32. Csongrád 
33. Gödöllő 
34. Gyöngyös 
35. Gyula 
36. Hajdúnánás . . . 
37. Hajdúszoboszló 
38. Hatvan 
39. Kalocsa 
40. Karcag 
41. Kazincbarcika . 
42. Keszthely 
43. Kisújszállás 
44. Kiskunhalas . . . 

6 100 4 582 1 519 2490,1 18 
11 500 2 275 213 185,2 35 
23 000 11 560 293 127,3 69 
17 740 990 2 215 1248,0 53 
28 700 5 298 1 992 695,0 86 
24 610 17 726 690 280,3 74 
18 400 25 724 480 260,8 55 
19 600 23 658 392 200,0 59 
19 950 6 557 89 44,6 60 
13 700 5 238 21 153,2 41 
26 100 38 330 657 252,0 78 
15 300 3 634 71 46,4 46 
14 900 7 206 1 530 1026,8 45 
13 800 20 307 543 393,4 41 
26 500 30 922 2 117 798,8 80 



Sor
szám V á r o s 

A lakosok 
száma, fő 

(1960 
—62-ben) 

A város te
rülete, ha 

Az erdő 
területe, 

ha 

Az egy 
főre eső 
erdő, m 2 

A város 
üdülőerdő 

szükséglete, 
ha 

45. Komárom 9 900 4 300 130 131,3 30 
46. Komló 24 900 7 344 3 652 1465,8 75 
47. Kőszeg 

Mezőtúr 
9 820 5 417 2 965 301,9 30 

48. 
Kőszeg 
Mezőtúr 23 600 28 714 781 330,9 71 

49. Mohács 18 000 11 108 604 333,5 54 
50. Mosonmagyaróvár 21 200 8 458 1 024 483,0 64 
51. Nagykőrös 25 900 22 418 6 183 2387,2 78 
52. Oroszlánv 13 000 7 040 4 783 367,9 39 
53. Pápa 25 630 6 080 39 15,2 77 
54. Salgótarján 27 460 5 772 1 516 552,0 82 
55. Sátoraljaújhely . . . 16 370 5 521 1 604 891,0 49 
56. Szarvas 18 950 16 008 127 67,0 57 
57. Szekszárd 19 950 9 505 1 047 524,7 60 
58. Szentendre 10 760 4 231 1 263 1173,5 32 
59. Tapolca 8 580 4 182 — 

1173,5 
26 

60. Tata 17 600 6 532 369 209,6 53 
61. Tö'rökszentmiklós 23 570 18 320 407 173,0 71 
62. Túrkeve 12 240 19 830 357 291,6 37 
63. Vác 26 700 7 257 841 314,9 80 
64. Várpalota 22 850 9 375 1 974 863,8 69 
66. 26 780 5 727 1 124 419,7 80 
65. 24 890 5 611 544 218,5 75 

Összesen 4 115 992 946 341 80 638 196,0 12 351 

területeken nagy kiterjedésű, erdőjellegű telepítéseket hoz létre, majd tájalakító 
vágásokkal az adott városrészhez, üdülési, esztétikai érdekekhez idomítja a zöld
területeket. 

Az erdészet, a városrendezők, a tanácsi szervek együttműködése biztosítja a 
határozott zöldövezeti politikát, amely ma, sajnos, különböző szemléleti és anyagi 
okok eredményeként korántsem egyértelmű és meglevő erdeink sem tölthetik be 
a városok körül közjóléti feladatukat. Városaink többsége nem folytat üdülőerdő
gazdálkodást, nem rendelkezik a lakosság tömeges üdülését szolgáló feltárt erdők
kel, holott erdőterülete már ma is jelentős a város lakosságához viszonyítva és egy
re égetőbben vetődik fel a zöldövezetek megfelelő formálásának problémája. 

Jogos panaszok, kérések hangzanak el a lakosság és a városi vezetők részéről 
az erdészet tartózkodó álláspontja miatt, amit gyakran tapasztalhatunk az új 
parkerdők, üdülési központok, turista objektumok stb. kijelölésénél. Ugyanígy jo
gosak az üdülési és esztétikai szempontból értékes állományok nem kielégítő keze
lésével kapcsolatos kifogások. Az erdészet válaszút előtt áll. Vagy elébemegy az 
igények kielégítésének, vagy állandó támadásnak lesz kitéve és külső nyomásra 
kényszerül kialakítani a városok üdülőerdeit. 

Kérdés, hogy nem jelentene-e aránytalanul nagy terhet az erdészet számára 
az üdülőerdők kijelölése és kezelése a többoldalú hasznosítás elvének megfelelően, 
nem okoz-e rendezhetetlen anyagi terhet az üdülőerdőgazdálkodás lényeges ki
terjesztése. 

A kérdés eldöntéséhez vizsgáljuk meg városaink erdőterületeinek kiterjedését 
és a városrendezési normaszabályzat alapján lakosonként 30 m 2 erdőszükségletből 
kiindulva a kijelölendő üdülőerdők területét. 

Városaink üdülőerdő igénye a kimutatás szerint kicsiny, mindössze 12 351 ha. 
Budapest nélkül 6726 ha. Vehetjük ezt a területet felső határnak, mivel városaink 



egy része falusias település jellegű, tehát az üdülőerdő-igénye maximális . (Termé
szetesen más kérdés a városok körüli erdők telepítésének szükségessége, amelyek 
fontos közjóléti funkciót töltenek be, de bennük elsődleges a gazdasági célok m e g 
valósítása.) 

Ezek szerint egyértelműen kimondhatjuk, hogy az üdülőerdők területi igé
nye — f igyelembe véve a bennük folyó fahasználatot is — nem jelent olyan meg
terhelést, ami miatt kijelölésétől tartózkodni kellene. 

Hasonló választ kell adnunk az üdülőerdőgazdálkodás anyagi terheit illetően. 
Budapest 4000 hektárnyi erdőterületére mintegy 3,5 mill ió forint parkerdő fenn
tartással kapcsolatos különleges költség esik. A zöldövezetek fenntartási költsége, 
ha a táblázatban jelzett 12 351 ha szintig kiépítjük és a budapesti fenntartási költ
séget vesszük alapul, nem haladja meg összesen a 10,5 millió forintot éves szinten 
számítva. Olyan teherrel állunk tehát szemben, amely elviselhető az erdészet szá
mára, amit feltétlenül vállalnunk kell az erdők közjóléti szerepének fokozása ér
dekében. Ezt a költséget pedig az erdőfenntartási alapból kell fedezni, annál is in
kább, mer t az erdészet köteles megvalósítani az erdő és annak valamennyi hasz
nának bővített újratermelését, beleértve az erdők védő, üdülési, egészségügyi, 
esztétikai és kulturális hasznát a sok egyéb gazdasági hasznosítás mellett. 

JJ-p 111. Tom: C 0 3 A A H H E 3EJIEHOTO KOJIbliA HALUMX TOPOAOB HBJIflETCfl 3AflAMEfl 
J1ECHHMECTB. 

H C X O A H H 3 ncrrpeBHOCTH B jiecHoí i TeppHTopHH B 30 M s Ha flyuiy  HaceJieHHH, M O W H O nosCMHTaTb, <rro 
pa3Mep HaMeHaeMbix jrecoB AJIÍJ OTAbixa BOKpyr ropoAOB He3naMHTe.nbHO MBJI no cpaBHennio c .necHOH njiomaAbio, 
OTHOCHUienCH K jiecHOMy x03HHCTBy . Ha ocHOBe pacxoAOB Ha c o A e p w a H H e jreconapKa r. EyAaneurra M O W H O 
ycTaHOBHTb, HTO pacxoAbi Ha c o A e p w a H H e jieconapKOB no Bcen cTpaHe C H O C H M RJW jiecHHMecTBa. tloKpbiTHe 
3 T H X pacxoAOB M O W H O CAejiaTb 3a CHeT ct)OHAa coAepwaHHfl jieca. 

T a K H M oöpa30M 3aAaqa c03AaHHH . leconapKOB B paMKax MHorocTopoHHero ncno.ib30BaHH H nenocpeA-
cTBeHHO B03AaraeTCH Ha necHH^ecTBa. 

Dr. Tóth S.: DIE AUSFORMUNG DES GRÜNEN GÜRTELS UNSERER STADTE IST DIE AUF-
GABE DER FORSTWIRTSCHAFT. 

Unter der Voraussetzung eines Waldbedarfs von 30 m 2 je Einwohner kann errechnet werden, 
dass die Ausdehnung der in der Umgebung der Stadte einzurichtenden Erholungswálder unansehn-
lich klein im Vergleich zur Flache der für die Holzerzeugung bestimmten Walder ist. Auf Grund 
der Erhaltungskosten der Parkwalder von Budapest kann festgestellt werden, dass die Forstwirt-
schaft diese Kosten auch auf der Landesebene tragen kann. Die Deckung der Erhaltungskosten 
könnte dem Aufgabenbereich des Walderhaltungsfonds zugewiesen werden. So gebührt diese 
Aufgabe im Ralimén der mehrseitigen Nutzung der Walder unmittelbar der Forstwirtschaft. 

Közös úton... — Erdészet és turisztika — 
DK. PÁPA M I K L Ó S 

Akik szeretik az erdőt és útjait járják, nem állhatnak távol egymástól. . . A k ik n e m 
t é v e d n e k e l az e r d ők s ű r ű j é b e n , b i z t o s a n e l t u d n ak i g a z o d n i egymá s é r z e l e m - é s g o n d o -
l a t v i l á g á b a n is . M i s em te rmésze teseb b m i n t az , h o g y a z erdészek, vadászok , t e r m é s z e t -
b a r á t o k m e g é r t s é k e g y m á s t . .  . 

* 

Így volt ez már a kezdet kezdetén is. 1888-ba n a l a k u l t m e g a z első b u d a p e s t i t u r i s t a 
sze rveze t é s m ár a  k ö v e t k e z ő é v b e n szép számmal találunk tagjai között erdészeket is. 

T a g j a v o l t BecZ ő Albert országo s f ő e r d ő m e s t e r , a k i Divald Adolffal é s Wagner Ká
rollyal e g y ü t t els ő e r d ő t ö r v é n y ü n k e t a l k o t t a m e g . 

T a g j a v o l t Guckler Károly f ő v á r o s i e r d ő m e s t e r , a k k o r m é g e r d ő t i s z t , a k i a B u d a i -
hegység e rdős í tésébe n szerze t t k i v á l ó é r d e m e k e t . Ö  é p í t e t te a z ó b u d ai h e g y e k g y ö n y ö r ű 
o l d a l ú t j á t is . E z a s ű r ű n l á t o g a t o t t , k ö z k e d v e l t sé taú t m a is az ő n e v é t v i s e l i . 

T a g j a v o l t a  szokolyahutai ( m a : K i r á l y r é t ) é s a zelizi e r d ő m e s t e r , a  máramaros-
szigeti a l e r d ő f e l ü g y e l ő , a  bethleni, a  gó'döZZői , a  pilismaróti f őe rdész , a  telki (! ) k ö z a l a -
p í t v á n y i erdész , a visegrádi erdész . 



Tagja volt id. Hoffmann Sándor főerdőtanácsos, aki a Dobogókő alatt egy stílszerű 
faházat létesített a turisták részére, mely 8 éven keresztül, míg a dobogókői faház fel
épült, az egyetlen szálláslehetőség volt a környéken. A korabeli turista sajtó így emlé
kezik meg róla: 

„(1890) június 15-én volt a pilis-maróthi Hoffmann-gunyhó felavatása. A rendkívül 
kedvezőtlen idő dacára 35 tagból (köztük 6 hölgy) álló társaság vasúton Szobra ment, 
innen óriási viharban átkelt a Dunán Pilis-Maróthra, ahol Csupor István vallásalapít
ványi főerdész, Galambos Béla és ifj. Tirts Rezső erdészek fogadták. Innen kocsikon 
mentek Pilis-Maróthon át a Hoffmann-gunyhóig, mely ez alkalommal nyílt meg előszór 
a turisták előtt. A szép fekvésű gunyhó előtt volt a közös ebéd, mely alatt dr. Szabó 
József egyet, tanár, gróf Csáky Albert vallás és közokt. miniszter, dr. Téry Ödön — báró 
Eötvös Loránd nevében — id. Hoffmann Sándor főerdőtanácsost éltette, kik az Osztályt 
(a Magyarországi Kárpát Egyesület már említett budapesti osztályát) működésében oly 
hathatósan támogatták." 

Thirring Gusztáv 1900-ban „Budapest környéke" c. útikalauzában így emlékezik 
meg e nevezetes létesítményről: 

„ A Hoffmann-gunyhó néhai Hoffmann Sándor közalapítványi főerdőmester nevé
ről elkeresztelt erős blokkház, melyben szoba, konyha s megszállásra alkalmas egyszerű 
berendezés van. Kulcsa a M T E (Magyar Turista Egyesület) hivatalos helyiségében át
vehető. A gunyhótól 1—2 percnyire van a kitűnő vizű Hoffmann-kút forrása, idylli szép 
helyen." Az erdészetnek köszönhetjük tehát az első turista jellegű létesítményt a főváros 
környékén. 

Tagja volt a turistaegyesületnek Prokop Géza pilisszentkereszti főerdész is, akit sze
mélyes jóbarátság fűzött dr. Téry Ödönhöz, a hazai turistamozgalom egyik legnagyobb-
jához. Prokop Géza adományozott telket a dobogókői turistaház felépítéséhez. És fele
ségével együtt ők szereztek vállalkozót is, a ház felépítésére. „Téry aztán is sűrűn láto
gatott el Pilisszentkeresztre — írja Prokop Géza — és az egyesületnek szinte minden 
ügyét megbeszélte velem." 

íme, az első főváros-környéki turista-menedékház egy erdész telkén épült fel! El 
lehet-e képzelni ennél eszményibb kapcsolatot? Hálából a turistaházzal egyidejűleg fel
avatott Erzsiké-forrást — a Dobogókő fennsíkján —, Prokop Gézáné tiszteletére nevez
ték el. 

És tagja volt a turista társulatnak dr. Darányi Ignác országgyűlési képviselő is, ki 
később mint földművelésügyi miniszter oly hathatós segítséget adott Kaán Károly ter
mészetvédelmi munkásságához. 

így kezdődött. . . így indult el — közös úton az erdészettel — a hazai turistamoz-
gaiom. 

* 

Az 1920-as évek második felében a turistáskodás erőteljesen fellendült Magyaror
szágon. A turistaegyesületek taglétszáma megkétszereződött. A megerősödött egyesüle
tek új turistaalkotásokkal gyarapították a főváros-környéki erdővidéket. Tizenöt mene
dékház épült 1925 és 1933 között a Budai-, a Pilis, a Cserhát- és a Börzsöny-hegységben! 
És új kilátótornyok, újonnan foglalt források is jelezték az új erőre kapott mozgalom lel
kes tevékenységét. A megduzzadt létszám azonban felhígulást is jelentett: a régi, tapasz
talt turista-gárda mellett új emberek is megjelentek a terepen. Őket is a természetszere
tet s a haza megismerésének a vágya vonzotta ki a szabadba. De mert tájékozatlanok vol
tak, még semmiféle oktatásban, kiképzésben nem részesültek, egyben új feladatot is je 
lentettek a turistamozgalom részére: meg kellett szervezni a turista tömegek oktatását. 
Ekkor indult meg a túravezetői tanfolyam, mely a túrák vezetőit igyekezett alaposan 
kiképezni, sokoldalú ismerettel felruházni. Nekik kellett ezeket az ismereteket a túrák 
résztvevőinek tovább adni. A kötelező tantárgyak között már akkor ott szerepelt a 
természetvédelem is! (Furcsa iróniája természetvédelmi helyzetünknek, hogy éppen 
azok részesültek ilyen oktatásban, akiknek a szívében amúgyis elevenen élt a természet 
szeretete s akik abban amúgysem tettek volna kárt; és nem azok, akik üzleti vállalko
zásból kőfejtéssel, mészégetéssel tették tönkre sok szép vidékünket.) 

A túravezetői képesítő tanfolyamok ma is folynak: szélesebb területen, nagyobb lét
számmal és gazdagabb anyaggal, mint a múltban; és most már három fokozatban. 

Az oktatásnak megvolt a kedvező hatása. Ez visszatükröződik az akkori erdész-
vadász véleményekben: 

„Mi vadászok szeretjük a turistákat" — mondotta Mathisz Gyula börzsönyi erdő
mester. „Nekünk nem ártanak. Ez a régi felfogás már megdőlt. A z állatok megszokják 
az embereket és így a vadásznak tulajdonképpen még könnyebb dolga van, mint eddig. 



A turisták ma már sokkal fegyelmezettebbek, mint a múltban voltak és a vadászér
dekekre is tekintettel tudnak lenni, csak fel kell őket világosítani''. 

Józan, okos s zavak . . . De nemcsak szavak! Amikor a Magyar Turista Élet c. lap 
1936 tavaszán nagylétszámú turistavonatot indított a Börzsönybe, a látogatókat az erdő
birtokosok és erdőbérlők túlnyomó többsége nagy megértéssel fogadta. Azt írja erről a 
lap „A megértés útján . . ." c. cikkeben (1936. április 30.): 

„ A z erdőhivatalok is a legnagyobb készséggel állottak rendelkezésre . . . a megértés 
és az ügyszeretet jegyében válaszoltak. Néhány erdőbirtokos elnézést kért, hogy szemé
lyesen nem fogadhatja a turistákat. . ." 

Más hegyvidékek is akadtak, ahol barátságos kapcsolat alakult ki; méghozzá ál
landó jelleggel. Egy mátrai erdőbirtokos a tulajdonát képező egyik erdőőri házat 3 szobá
val kiegészítette, s ezt átadta turistamenedékhaz céljára. S amikor a házat kezelő turista
egyesület ezt kibővítette, ezt is erőteljesen támogatta. Így létesült a ma is működő ágas
vári turistaház. — A korábban elzárt Vértesben is kialakult az útjelzés-hálózat és Gesz-
tesvár romjai között turista-menedékház létesítését is lehetővé tette a területtulajdonos 
megértése. 

Hasonló megértés mutatkozott turista részről is. Amikor 1933. őszén felavatták Dorog 
közelében a feketehegyi luristaházat, — mely Esztergom város támogatásával épült — 
az ünnepi beszéd során ez is elhangzott: 

„Esztergom városa megalkotta ezt a házat, mely éppen úgy óhajt szolgálatot tenni 
az erdészetnek, mint a turistaságnak. Ezzel bebizonyította azt is, hogy az erdészeti érde
kek harmonikusan kapcsolódhatnak a turistaság érdekeivel, egymást támogatják, kiegé
szítik". 

A szervezett turista mozgalom felfejlődésével egyidejűleg megnőtt azonban a szer
vezetlen kiránduló-tömegek érdeklődése is. A hegyeket, erdőket sokan látogatták olya
nok is, akik kívül álltak a turista-egyesületeken. Hozzájuk már nem ért el a turista ok
tató, nevelő munka. Jóindulatukhoz, jóhiszeműségükhöz nem fér kétség. De tapasztalat
lanságuk folytán akaratlanul is követtek el hibákat, okoztak kisebb-nagyobb károkat, 
így velük kapcsolatban több, jogos panasz merült fel. Ekkor és ezért válik szét a „turista" 
és a „kiránduló" fogalma, s ez utóbbiak — érthetően •— kevésbé szívesen látott vendé
gek az erdőterületeken. 

Mai felfogásunk szerint ezek az ún. „kirándulók"' ís értékes elemei a „zöldbe" igyek
vők sokaságának: megtették az első lépést a szabad természet felé vezető úton. Támo
gatni, segíteni kell őket ebben a törekvésükben. E tekintetben sokat nyújthat a Társa
dalmi Erdei Szolgálat, melyről a későbbiekben még szólunk. 

* 

Ilyen nemes hagyományok alapján bonlakozott ki az az egészséges együttműkö
dés, mely a mai erdész —• vadász — turista kapcsolatokat jellemzi. Kiteljesedéséhez szük
ség volt a nagy társadalmi átalakulásra. Korábban az erdőbirtokos, vagy a vadászbérlő 
személyétől függött a jó vagy rossz viszony. Belátása szerint engedett szabad utat, vagy 
állított sorompót. Megnyitotta erdejét, vagy lezárta az utakat: tetszése szerint. Ma vi
szont az új erdőtörvény, az 1961. évi VII. törvény indokolása kimondja, hogy az erdők
nek — többek között — „ . . . — számottevő szerepük van . . . az egészségvédelem terén 
is". És erre való tekintettel a 26. §. elrendeli: 
,, (1) A z országos erdészeti hatóság vezetője köleles megtenni a szükséges intézkedése

ket, hogy az erdők •— az alapvető célkitűzések sérelme nélkül — a dolgozók üdü
lését, pihenését is szolgálják. 

(2) A z erdei utakat közlekedésre, az erdőt üdülésre, pihenésre bárki használhatja." 
Ha még hozzávesszük, hogy a IX . fejezet teljes egészében a vadászattal foglalkozik, 

kimondhatjuk, hogy az erdőtörvény valósággal alaptörvénye a három társadalom, 
az erdészek, vadászok, turisták erdőn belüli együttélésének. 

Amit az erdőtörvény kimondott, csak jogszabályba foglalása volt annak a megúj
hodott szellemnek, mely a különféle méltányos intézkedésekben már korábban is ta
pasztalható volt. 

Ez a gondoskodás kedvező visszhangot váltott ki a turistatáborban. A turisták, ter
mészetbarátok most már valóban magukénak érezték az erdőt. Nyilvánvaló, hogy a ter
mészetjáró csak azt az erdőt érezheti igazán a magáénak, ahoim be is mehet. A z az erdő, 
amit kerítéssel zárnak el előle, idegen marad számára. És miután magáénak érezte az 
erdőt, részt kért a megvédéséből is. Már nem csupán békés együttélésről van szó, de 
békés együttműködésről is. S megszületett szocialista társadalmunk egyik szép mozgal
ma: a Társadalmi Erdei Szolgálat. 

Így kezdődött: 1961 szeptemberében tanácskozásra gyűltek össze a magyar erdészek, 
vadászok és turisták képviselői. Az egykori tilos terület szívében, a Lajos-forrásnál, a 



Ságvári turistaházban. A találkozót a Vörös Meteor Természetbarát Egyesület szer
vezte; módot kívánt nyújtani a sokak által óhajtott együttműködés kibontakozására. A z 
éjfélig tartó, baráti hangú megbeszélés felejthetetlen marad mindnyájunk számára. Ezen 
vetette fel Végvári Jenő, a Pilisi Erdőgazdaság igazgatója az erdők társadalmi védelmé
nek gondolatát: „ . . . a társadalmi őrök az erdészekkel karöltve vigyáznának az erdőre a 
rendbontókkal szemben." A következő nyár elején Követkuty György erdőmérnök már 
kifejezetten igényli ezt a segítséget a Budai erdészet részére. A Vörös Meteor vállalja. Ez 
év júliusában lesz öt éve, hogy vasárnap reggel Spirk Tibor, ezüstjelvényes túravezetőnk 
vezetésével felsorakozott az első járőr a budai erdészet udvarán. És megkezdik a szolgá
latot . . . Még tapasztalatlanul, de óriási lelkesedéssel. Nemsokára már két, majd három 
járőrt indít az egyesület. Később átveszi az erdei szolgálat irányítását a Budapesti Ter
mészetbarát Szövetség. Egyre szélesebb területre terjed ki a főváros környékén s az évek 
során országos mozgalommá válik. 

Megkezdődik a szolgálat tagjainak elméleti és gyakorlati oktatása is. 
A Társadalmi Erdei Szolgálat elsőrendű feladata az erdő állományának védelme és 

főképpen az erdei tüzek megakadályozása. Ezen túlmenően védi az erdő erdészeti, vadá
szati és turista berendezését is. A magaslesek és vadászkunyhók védelme épp úgy fel
adatkörébe tartozik, mint a turista útjelzések és útírányító táblák megóvása. De e tárgyi 
védelmen túl nem csekély feladata a kiránduló tömegek tájékoztatása, oktatása, nevelése 
is. Ilyenirányú működésétől is sokat várunk. 

* 

A bevezetőben elmondottuk, milyen sok erdész tagja volt az első budapesti turista
szervezetnek. Nagy öröm lenne részünkre, ha ismét sorainkban üdvözölhetnénk az erdé
szet munkatársait. 

Vadászat — sport — üdülés 
I! A K K A Y L Á S Z L Ó 

A mai rohanó élet forgatagában az embereknek mind kevesebb részük van abban, 
hogy a természet ölén regenerálódjanak és idegeiket, szervezetüket feltöltsék azzal a 
nyugalommal, egészséges, szennyezésmentes levegővel, amit a rendelkezésükre álló élet
forma nem tud hétköznapjainkban rendszeresen megadni. A z emberek túlnyomó több
sége városokban vagy városszerű településekbe tömörülve éli életét, aminek természe
tes következménye, hogy mind nagyobb és nagyobb mértékben jelentkezik az igény en
nek a regenerálási lehetőség biztosításának tekintetében. 

Ha az ember munkaszüneti napokon figyeli az utcákon közlekedő embereket, köny-
nyen megállapíthatja, hogy majdnem kivétel nélkül a napfényt, a nyugalmat, a termé
szet közelségét keresik és csak abban van különbség közöttük, hogy melyik milyen for
mában találja meg ezirányú vágyai kielégítését. Vannak akik a városi parkokban, vagy 
napfényes sétányokon már elérik céljukat, nem mintha ez már kielégítené őket, hanem 
vagy kialakított programjuk vagy egyéb kötöttségük nem ad rá megfelelő időt, hogy elér
jék az erdőt vagy a zavartalan távolbanézés lehetőségét, ami biztosítani tudja a hétköz
napok kiszellőzését. 

Ezek azonban csak kényszermegoldások, amihez viszonylag kevesebben folyamod
nak. A legtöbben megkeresik az erdőt és annak szélén igyekeznek otthagyni a városi 
élet szokásait, kötöttségeit, amelyektől megszabadulva szívják magukba az üdítő tiszta 
levegőt és főleg mindazt a természetes élményt, amit a kőrengeteg elrabolt tőlük. Érde
kes figyelni az ilyen embereket, akik egy ösztönszerű vágytól hajtva keresik a termé
szetet, és azt föllelve idegenül érzik magukat. Sután viselkednek, de mindent élveznek 
és nem tudnak betelni az ismeretlen vagy ritkán látott élményekkel és valósággal hab
zsolják, amit kapnak, pedig éppen járatlanságuk, gyakorlatlanságuk következtében csak 
azok elenyésző részéhez tudnak hozzájutni. Láttam már szűk, tűsarkú városi cipőben 
botladozva sántikáló nőket vánszorogni az erdei ösvényeken, akik nem tudtak dönteni, 
hogy a lábfájásukat szenvedjék vagy a naplementében gyönyörködjenek, mert mind a 
kettő igénybevette a figyelmüket. Mások az erdő szélén olyan menet-tempóba kezdtek, 
hogy perceken belül kimerültek a fáradtságtól a szokatlan úton, pedig ők csak többet 
akartak látni. Ismét másokat a szomjúság kínzott, mert egyszerűen nem gondoltak arra, 
hogy meg is szomjazhatnak és nem lesz a közelben ivóvíz. 



Persze ezek mind könnyen elhárítható nehézségek és nem haladják meg a tandíj 
mértékét, de megtakaríthatók a gyakorlottak tanácsai révén. Ugyanezek a tanácsok 
szükségesek az élmények meglátása, felfedezése és befogadása érdekében. A természet 
és ezen belül az erdő hasonlítható a legnívósabb képtárlathoz, amelyben minden szép, 
csak mindenegyes képben meg kell találni a szépet. Ha egy jó ismertetés vagy egy jó 
kalauz megmondja, hogy hol és miben kell keresni a szépet, akkor sokkal több élmény 
részesévé lehet az ember, mint ha a maga megfigyelésére kell csupán támaszkodnia és 
magának kell megtalálnia a legszebbeket. De könnyebb az, ha valaki megmondja, hogy 
itt keresd. 

Ez a szépkeresés a természetben minden emberben benne van, kérdés csupán az, 
hogy egyénileg ki mennyire találja meg a módját és a kielégülését. Aki megtalálja, bol
dogabb, egészségesebb ember lesz és jobban felvértezi magát a mai rohanó élet idegrom
boló igénybevétele ellen. 

A természet szépségeinek megtalálásához a legegyszerűbb formában vezető út az 
üdülés. Ez a fogalom nem csupán a fizetett szabadság idejét foglalja magába — mint 
ahogy manapság ez a közértelmezésben elfogadott —, hanem minden olyan kikapcsoló
dást, amely a természet szépségeihez hozza közelebb az embert. A mindennapi robottól 
egészen eltérő életkörülményekre tereli a figyelmet és feltétlenül egészségesebb élet
körülmények közé viszi az embert, legyen az egyszerű séta munka után a jó leve
gőn, vagy egynapos kirándulás a környéken, avagy egy kéthetes tartózkodás a hegyek 
között vagy a vízparton. Regeneráló hatása azonban csak akkor van, ha kiszakítja magát 
az ember a gyárak füstjéből, az aszfalt porából és a tülekedő embertömegből. 

Aki bármelyik formájába belekóstol, feltétlenül saját magán kell hogy érezze az 
ilyen kikapcsolódás jótékony, felfrissítő hatását és mindinkább vágyódik annak mielőbbi 
megismétléséhez, mindaddig, míg egyszer csak észreveszi magán, hogy rendszeres élet
szükségletévé vált. Pihentség, kiegyensúlyozottság és általános jobb közérzet az ered
mény. Erre természetszerűen mindenki vágyódik. 

Aki a természetjárásban a sportot is meg tudja találni, az még több élvezetnek a 
részese. Ez már tervszerűbb, céltudatosabb kiaknázása a természet szépségeinek. Ha az 
egészséges szabad levegőn való tartózkodás idejét bizonyos teljesítmények elérésével 
kapcsolja össze az ember, akkor az összes addigi előnyökhöz még csatlakozik a teljesítés 
öröme. Maga a sportszerűség egy rendszerezettebb formát biztosít a természet szépsé
geinek az élvezéséhez, ami természetszerűen mennyiségbeli fokozást is jelent. 

A rendszerezettség biztosítja mindazoknak a sutaságoknak az elmaradását, amiről 
a bevezetőben szóltam. Biztosítja a zavartalan gyönyörködést és amellett vitathatatla
nul testfejlesztéssel is jár. Itt azonban — mint minden sportban — ügyelni kell a túlzá
sok elkerülésére. Nem kritériuma a sportnak a versenyzés és méginkább nem a túlhaj
tott versenyzés. A teljesítmények elérése nem jelentheti a szervezet túlzott igénybevé
telét. A természetjárás mint sport, csak addig szolgálja a lényeget, ameddig az az egész
séges kifáradással együttjáró felüdülés határait nem lépi túl. Ha ezt a határt túllépjük, 
akkor a teljesítménynek dolgozójává válunk, tehát munkát csinálunk a sportból, vagyis 
oda a regeneráló hatás és annyira leköt a teljesítmény utáni rohanás, hogy a természet 
szépségeinek magunkbaszívására nem marad idő, de erő sem. 

A természetjárás legkomplexebb formája a vadászat. Ebben egyesül az üdülés a 
sporttal és még valamivel, amit teljes egészében nagyon nehéz megfogalmazni. Általá
ban a nem vadász emberek azt hiszik, hogy a vadászat lényege a vad elejtése. Ez alap
vető tévedés. Vérbeli vadászok elbeszéléseit vagy írásait figyelve láthatjuk, hogy szá
mukra az élményt, az emléket sohasem az elejtés adja, hanem mindig azok az utak, amik 
a vad megtalálásához, megfigyeléséhez vezetnek. Ezeken az utakon csak azok tudnak 
járni, akik élvezetet találnak abban, hogy kitanulják a vad életmódját, életszükségletét, 
viselkedését, ezer és ezer tulajdonságát, ami mind a természettel, az erdővel, a mezővel, 
a széllel, az esővel, a hőmérséklettel, a napszakkal, az évszakkal és sok-sok más termé
szeti adottsággal a legszorosabb összeköttetésben van. 

Ez olyan iskola, amit kijárni sohasem lehet, de a tanulás mindig újabb és újabb 
élvezetet ad. Ehhez állandóan figyelni kell a vadat, de ezzel együtt a természet minden 
jelenségét, mert mind-mind hatással vannak a vad viselkedésére és ezek figyelmen kívül 
hagyásával sohasem fogjuk tudni meglelni vagy utóiérni. 

A vadászat a vérbeli vadászt rákényszeríti a természeti tényezők részletes meg
figyelésére és előbb-utóbb odavezet, hogy nem is tudja, hogy melyik az érdekfeszítőbb: 
a megfigyelés-e vagy a vadászat. 

Nem is beszélve aztán a kiválasztásról. Ehhez ismerni kell a vadnak minden egyéni 
tulajdonságát, korát, nemét, sajátos alaki megjelenésének titkait. Na aztán még az, hogy 
jól látom-e vagy nem egészen biztos az az ismérv, amit látni vélek rajta. Ez mind-mind 



a legszebb és legizgalmasabb szórakozás az igazi vadásznak, amivel nem lehet betelni és 
amire nem lehet elég időt áldozni. 

És ez mind-mind kettesben történik az erdőben, mert olyankor nincs más, csak én 
és a vad. A többi az mind csak segítség vagy akadály. 

A vadászat nemcsak a vad elejtését, megfigyelését és életjelenségeinek ellesését je 
lenti, hanem igen jelentős mértékben a vad megsegítését is. Gondoskodni kell a vad 
életkörülményeinek megjavításáról, szűkös időben etetéséről és minden időben a vadat 
fenyegető veszélyek elhárításáról. Az ellenségeit féken kell tartani, legyen az ragadozó, 
kóbor kutya, szárnyas kártevő vagy éppen ember, vagy akár természeti csapás, árvíz 
vagy feneketlen hó. 

Ez mind-mind a legszorosabb kapcsolat a természettel, néha nagy-nagy fáradsággal, 
de mindig élvezettel és mindig újabb és újabb élményekkel. 

Az „üdülés", „sport", „vadászat" a megadott sorrendben mind többet és többet 
nyújt a természetből az embernek. Megközelítőleg ebben a sorrendben csökken az ezek
hez hozzájutók köre. Nagyon nagy gondot kell fordítani arra, hogy mindenki megkap
hassa a természetből azt, amire igényt tart. A gyakorlatban sok-sok ellentét adódik 
ezeknek az igényeknek a kielégítése körül. Szervezetten gondoskodni kell arról, hogy 
mindenki megkaphassa azt, amit a természetjárási lehetőségből kíván. Ehhez csak egy 
út vezethet: a megértés és a kölcsönös megbecsülés. 

A legtöbben az üdülők vannak, de ezeknek a hatósugara viszonylag kurta. A váro
sok és nagy települések környékén gondoskodni kell parkerdőről és parkszerű erdők
ről, ahova ezek a viszonylag kisebb igényű természetáhítók kimehetnek és megtalálják 
azt, amire vágynak, ami szebbé teszi az életüket. 

Az érdekellentétek a sportszerűtlen természetjárók és a vadászok között csúcsosod
nak ki. A természetjárók szervezett tagjai vonatkozásában ellentétről nem lehet szó, sőt 
az utóbbi évek gyakorlata azt bizonyítja, hogy tőlük még érdemleges segítséget is kapnak 
a vadászok és kart karba öltve igyekeznek megakadályozni a szervezeten kívüli sport
szerűtlen természetjárók szabadosságait és túlkapásait. A szervezett természetjárókkal a 
vadászok mindig megegyeznek és egymás érdekeinek figyelembevételével osztoznak a 
közösen látogatott területeken. A szervezeten kívülállók viszont nem ismerik s így nem 
is tartják be a megállapodásokat és itt keletkeznek az érdekellentétek. A közös munká
val sikerülni fog ezeket a nehézségeket mind szűkebb mederbe szorítani és minden re
mény megvan arra, hogy hamarosan a legteljesebb egyetértésben fognak a természet
járók és a vadászok gyönyörködni az erdők szépségeiben. 

A közutak mentén létesített fásítások feladatairól 
O K B A Y 1 8 1 V j ! N 

A célszerűen telepített fásítás mind építési, mind forgalomtechnikai szem
pontból a korszerű utak szerves része. Az utóbbi években készült-úttervek már 
figyelembe veszik a környezet természeti szépségeit és igyekeznek ezeket a maguk 
szolgálatába állítani. A jó vonalvezetésű út a tájba simul, ahhoz idomul, annak 
részévé válik. A jó úttervező a legkedvezőbb műszaki szempontok mérlegelése 
mellett gondol az út használóira: a gépkocsivezetőkre és a gépkocsik utasaira is. 
Mindezekre kell gondolnia az út fásítójának is. Nem szabad az út egyhangúságá
val fárasztania a gépkocsi vezetőjét, elő kell segítenie a balesetmentes, biztonságos 
vezetést, az utasnak pedig esztétikai élményt kell nyújtania. 

A táj szépsége pl. erdővel borított hegyoldal vagy festői völgy olyan élmény, 
amely feledteti az utassal az utazás kényelmetlenségét, a hétköznap gondjait. Az 
autós turisták száma ezért is nő esztendőről esztendőre. Az utazó ember már olyan 
helyre is eljuthat, melyet gépkocsi nélkül talán sohasem, vagy csak anyagi és idő
áldozat árán keresett volna fel. 

Hazánkban kevés az olyan tájrészlet, amely útjainkon haladva megragadja az 
utas figyelmét. Az útkörnyék fásítását, tájba illesztését többnyire mesterségesen 
kell kialakítani. Az út építésének befejezésével azonnal meg kell kezdeni a fásítás 
munkáját mindazokon a helyeken, ahol azt a környezet indokolttá teszi. Az is elő-



fordulhat — mint pl. a balatoni autóúton —, hogy a fásítást már a földmunkák be
fejeztével elkezdhetjük. 

Útépítési és fásítási szempontból megkülönböztetünk hegy-, d o m b - és sikvi-
déki utakat. 

A hegy- és dombvidéki útjaink építése során a műszaki követelmények kielé
gítése érdekében sok bevágás és töltés létesül. Ezek a terepen mély sebeket ejte
nek, összefüggését megbontják. A magas töltések és mély bevágások rézsűjének 
megkötése, tájba illesztése részben az útépítők, részben a fásítók feladata. A kizá
rólagosan fűmaggal való bevetés nem nyújthat nagyfelületű rézsűk számára ele
gendő védelmet még akkor sem, ha a rézsűre fektetett termőtalaj humuszban gaz
dag. Mielőtt a fű megköthetné a rézsüt, egy hirtelen lezúduló zápor vize megbont
ja és elmossa azt. Célravezető a cserjével történő rézsümegkötés. A rézsűk cserjé-
sítésekor két rézsüfajtát kell megkülönböztetni. Amennyiben a gépkocsiból a töl
tés rézsűje csak kismértékben látható, azt teljes egészében cserjével lehet borítani. 
Ha a bevágás rézsűjének a teljes felülete látható, már az esztétikai szempontok is 
jelentős szerepet játszanak. A változatos formájú és fajösszetételű cserjefoltok az 
esztétikai hatást fokozzák. Jelenleg is folynak a kísérletek: hány százalékát kell a 
teljes rézsűfelületnek becserjésíteni. Ennek elsősorban a műszaki követelménye
ket kell kielégítenie anélkül, hogy az esztétikait sértené. 

Határozott irányelv, hogy az alföldi, illetve a síkvidéki útkörnyezet fásítá
sára, rendezésére különös gondot kell fordítani. Mintegy színfalat kell állítani az 
út mindkét oldalán, hogy csak annak a résein át villanjon fel időközönként — a 
síkság. Ilyen kulisszaszerű kiképzésnél ügyelni kell a hófúvás veszélyére, mert a 
fásítás következtében hóakadályok keletkezhetnek. 

Hazánk közútjainak közel 60%-a síkvidéki jellegű (2—3% alatti hosszesésű). 
Ez kb. 16 500 km úthossznak felel meg. Téves lenne kijelenteni, hogy a síkvidéki 
út környezete a gépjárművezető, az utas számára mindig eseménytelen, fárasztó, 
unalmas. A Körösök vidékén pl. szép látványt nyújtanak a fel-felvillanó fo lyó-
részletekkel az ártéri erdők. 

Meg kell emlékezni a Hortobágyon keresztül vezetett utak fásítási kérdésé
ről is. Idegenforgalmi szerveink egyedülálló nevezetességként hirdetik a „Pusz
tát". Nyilván csalódni fog az, aki az utat szegélyező fásítások miatt nem látná az 
az erdőtől a pusztát. A mostoha talajviszonyok miatt egyébként is csak egyhan
gúan lehetne a fásításokat elhelyezni. 

A közúti fásításokat azok sokrétűsége jellemzi. A velük szemben támasztott 
követelményeket az alábbiakban rendszerezhetjük: 

1. Útépítéssel kapcsolatos feladatok a 
— rézsűfelületek állékonnyá tétele, 
— hó elleni védelem, 
— kő, lavina, homokfúvás és eliszaposodás elleni védelem, 
— szél elleni védelem; 

2. Forgalomtechnikai feladatok a 
— biztonságos vezetés elősegítése, 
—• optikai vezetés, 
— vakítás elleni védelem, 
— úthatár kijelölése (hóban, ködben) , 

pihenőhelyek létesítése; 
3. Tájrendezési feladatok az 

— útnak a környezettel való összekapcsolása, 
— a zöldterület kiterjesztése; 

4. Biológiai feladatok a 
— helyi klíma javítása, 



— méhlegelő létesítése, 
—• védelem a hasznos madarak számára; 

5. Gazdasági feladat a 
— fahozam emelése. 

A hófúvás okozta forgalmi akadályok megelőzéséről is kellene néhány gon 
dolatot felemlíteni. A folyamatos hóesés hóréteget gépkocsikkal gyorsan és folya
matosan el lehet az út területéről távolítani, ezért i lyenkor forgalmi akadály nem 
képződik. A szél hatására keletkező hófúvás elleni védekezés már más termé
szetű. Hófúvás idején nem lehet a keletkezett hótorlaszokat megbontani . Meg 

1. ábra. Még mindig találkozunk szakszerűtlen ún. „sep
rűre nyesett" nyarakkal, főképpen a Szeged környéki je

genyenyár és tiszaháti nyár fasorokban 

kell várni, míg eláll a szél. Ez néha napokig is eltarthat. Csak azután lehet a h ó 
akadályok elhárításáról kézi és gépi munkával, nagy anyagi áldozat árán gon
doskodni. 

A közúti szolgálat egyik feladata az utak átmenő forgalmának, zavartalan
ságának, a városok és községek megközelítésének minden időben akadálytalan 
biztosítása. Ily módon a téli forgalom szempontjából elsőrendű fontosságú a h ó -
védművek kialakítása. Közöt tük a hóvédő erdősávok telepítése a leggazdaságo
sabb. A hófogó és hőtároló-képességük sokszorosan meghaladja a hagyományos 



hóvédő rácsokét. Egy évre vetített anyag és fenntartási költségük alig egyne--
gyede a rácsokénak. A mezőgazdasági szakemberek azonban nem szívesen mon
danak le szántóterületekről a hófogó erdősávok céljára. A hófogó erdősávok te
rületét a dolog természeténél fogva a talaj és a termőhely minőségétől függetle
nül kizárólag a műszaki megfontolások alapján jelöljük ki. 

Az ötvenes években telepített hóvédő erdősávokban a fafaj a nyár volt. 
Gyorsan nőtt és így az erdősáv hamarabb elérte a célját. Ma már a nyárfák túl
nőttek az optimális magasságon és ahelyett, hogy a védeni szándékozott utat 
megóvnák a hófúvástól, éppen arra terelik a havat. Az ilyen erdősávok rossz pél
dák, az erdősáv-ellenzőknek malmára terelik a vizet. Egyik napról a másikra 
mégsem szabad letermelni az egész erdősávot. Meg kell ritkítani és olyan, lehető
leg télen is lombtartó fafajiakkal kell alátelepíteni, amelyek a keletkező hófúvást 
feltartóztatják. Az átalakítási munkálatok már ez évben elkezdődnek. 

A hóvédő erdősávok szerkezetére, szélességére, a védeni szándékozott úttól 
való távolságára vonatkozó hazai és külföldi adatok és leírások különbözőek. Ki
alakult és optimális erdősávtípust — talán a helyi különleges adottságok sokré
tűsége miatt — még nem sikerült találni. Szándékunk ezért a közeljövőben egy 
olyan összehasonlító erdősáv létesítése, amelyben azonosak a talajviszonyok, 
azonos a szélirány és így vizsgálható a különböző szerkezetű erdősávok hatásfoka. 

A forgalomnak átadott M 7 autóút általános vonalvezetése az uralkodó ÉNY-i 
szélirányra majdnem végig merőleges. A nagy bevágásokat követő töltésszaka
szok átmeneténél a bevágásból kiérkező gépjárműveket már közepes erősségű 
szél esetén is oldalirányú lökések érik. Ez a kellemetlen hatás súlyos balesetekhez 
vezethet akkor, ha a gépjárművezetőket váratlanul éri, mert kocsijuk a Balaton 
felé menet a szembenjövő nyomra szalad át, Budapesti irányába haladva pedig 
korlátnak ütközhet. Ezt a balesetveszélyes és a megnövekedett sebesség miatt 
egyre nagyobb veszélyt rejtő körülményt megfelelő fásítással megszüntethetjük. 
Átmenetet biztosíthatunk a bevágás és a töltés határán, ezzel gátat vetve a vá
ratlan szélnyomásnak, majd esztétikailag kedvező optikai vezetést létesítünk az
zal, hogy a bevágásból kijövő szakasz sűrű fásítását fokozatosan ligetessé fá-
sítjuk. Ilyen telepítéssel elérjük, hogy a gépjármű a lökésszerű szélhatás helyett 
fokozatosan érkezik a fásítással már nem védett, a szélviharoknak kitett töltésre. 

A forgalomtechnikai feladatok közül a biztonságos és balesetmentes gépjár
művezetés elősegítését kell kiemelni. Törekednie kell az útfásításnak a vezetés 
miatt amúgy is feszített idegállapotban levő gépkocsivezetők helyzetének a köny-
nyítésére. Az út környezetének változatossá tételével a vezető figyelmét kell ser
kenteni. Nem szabad kilométereken keresztül szabályos fasorokat telepíteni, mert 
ezek ritmikus hangvisszaverődése, az árnyéksávok szabályos vetődése, rácsha
tása, a bezártság kellemetlen érzése a gépkocsi vezetőjének, utasának korai ki-
fáradását okozza. Azonban a túlhajtott változatosság sem célravezető. Akkor jó 
az útkísérő fásítás, ha az egyes fákat és cserjéket az utazó alig veszi észre, csak 
kellemesen üdítő összbenyomás marad az emlékezetében. 

A gyorsan haladó járművekben ülők a felvillanó egyes fákra nem figyelnek. 
A szín- és formahatás csak akkor érvényesül, ha a növényzetet csoportokban, fol
tokban, ezek változataiban helyezzük el. Különösen áll ez a most épülő, gyorsfor
galmi utakra, ezek mellett a nagy sebesség miatt a fákat és cserjéket nagyobb, ele
gyetlen foltokban kell ültetni, a virágzás és lombozat színharmóniáját szem előtt 
tartva. A növények megválasztásakor kerülni kell a tájba nem illő, idegen fajták 
tervezését. 

Az út könyezetét úgy kell kialakítani, hogy előre figyelmeztesse a vezetőt 
az útirány változására. Az egyenes útpálya tengelyének meghosszabbításában az 



ívek külső oldalára ültetett sűrű facsoport jól lezárja a teret, keretezi a tájat és 
minden figyelmeztető táblánál j o b b előjelző. Hasonló szerepet töltenek be a fák 
emelkedőn, ahol csak a fák kimagasló koronája mutathatja, hogy a d o m b után 
merre vezet az út. 

A pihenőhelyek létesítését is a forgalomtechnikai feladatok közé kell so
rolni. A pihenőhely nem azonos sem a parkolóhelyekkel , sem a több napi tartóz
kodásra kialakított camping táborokkal. Azért létesítjük, hogy a gépjárműben 
tartózkodók a hosszú egyhelyben ülést rövid időre megszakíthassák. A köze l jö 
vőben — az első ütemben — az országos főhálózati utak és az idegenforgalom 
által használt alsóbbrendű utak mentén, 85 helyen tervezik ilyenek létesítését. 

2. ábra. Hazánk egyik legszebb, a korszerű tájfásítás követelményeit min
denben kielégítő mintája a Ny ír egy h áza -vásá rosna menyi útf ásítás 

A pihenőhelyeket el kell választani a forgalmi úttól, és úgy kell kiképezni, hogy 
az utazás alatt mozdulatlanságra ítélt gyermekek a já rműből kiszállva ne tudja
nak a forgalmas főútra kiszaladni. Biztosítani kell a víz közelségét, a szél védett
séget is. A fásítók feladata, hogy a kijelölt helyeket árnyas fákkal betelepítsék, 
hogy alattuk az utasok, gépjárművek meghúzódhassanak. A fáradt utasok fel
üdülését padok és asztalok biztosítsák. 

A főközlekedési utak menti fák vágáskorát nem állapítjuk meg. Ha a fa egész
séges, a forgalmat nem zavarja, kivágása nem indokolt . Alsóbbrendű útjaink 
mentén telepíthetünk a papíripar fejlesztése érdekében nyárfákat. Ezek nem tar
toznak szorosan az esztétikai, ligetes fásítás csoportjába. Egyre nagyobb ütemben 
távolítjuk el főleg a padkákról az örökösen csonkolásra szoruló eperfákat. Ezek 
az amerikai szövőlepke fertőző gócai. Eltávolítjuk a nemesített gyümölcsfákat is, 
mert a lehulló termésük az utat szennyezi, síkossá teszi, gyümölcsérés idején pe
dig az illetéktelenek pusztítják és rongálják a fákat. 



Sok ismert kérdés érintésével felvetettem talán néhány olyan gondolatot is, 
amit a biztonságos és balesetmentes forgalom érdekében a közutak fásítójának 
meg kell oldania. Célunk az, hogy a fásítással a forgalom zavartalanságát elő
segítsük és annak ne legyünk kerékkötői. 

M. Opöau: O 3A.0AMAX OBUECEHMH BJTOJIb AOPOr. 
BFLOAFA AOPO R B E H R P H H K  COWAJIEHHI O MAJI O T S K H X neH3a>KEH, KOTOPBI E n p H B j i e K a f O T B H H M A H H E NACANCNPOB . 

rio3TOMy cjieA^ET YAEJTHT B B H H M A H H E OÖ/IECEHHI O NOPOR , OCOÖEHH O H A P A B H H H H B I X MECTAX . 3 T H o6\NECEHHH 
AOJL>KHBI OTBEMAT B B  N E P B Y IO OHEPEA B T P E Ö O B A H H H M CTPOHTEJIBCTB A FLOPOT  H  T E X H H KH FLBHWEHHÍÍ,  H O H FLOJIWHBL 
YAOBJ IETBOPNTB NOTPEÖHOCT H yjiymuemiH n e H 3 a > K A , A  TATOK E 6noJiorHMecKHe M  3K0H0MHMecKne NOTPEÖHOCTH -
B 3TOM NPOFLBJIFLETC H 3Haqenne OÖ/ IECEHH H BAOJI B 3,OPOR . 

Orbay I.: DIE BEDEUTUNG DER B A U M P F L A N Z U N G E N A N DEN STRASSEN. 
Entlang D E R ungarlschen Strassen sind leider nur wenige attraktive Landsehaftsbilder zu se-

hen. Es soll daher vor allém im Tiefland für die Bepflanzung der Umgebung der Strassen gesorgt 
werden. Die Pflanzungen sollen die Forderungen des Strassenbaus und der Verkehrstechnik be-
Iriedigen, sie sollen aber auch den B E L A N G E N der Raumordnung, Biologie und ökonomie gerecht 
werden. Auf diesen Gebieten tritt die Bedeutung der Strassenpílanzungen ebenfalls hervor. 

Autóspihenők létesítése az országutak menti erdőkben 
C E B E Z O L T Á N 

A Közlekedés és Postaügyi Minisztérium Közúti Főigazgatósága elrendelte a forgal
masabb főközlekedési utakon a leállóhelyek és pihenőhelyek létesítését. Leirata szerint 
a két létesítmény meghatározása a következő: 

Leállóhelyek: „ A leállóhelyek a kisebb javításokhoz szükséges, vagy egyéb rövidebb 
időtartamú leállások céljára szolgálnak. Lehetőleg árnyas helyen kell létesíteni, de fa a 
szegélytől 1 méternél közelebb nem lehet." 

Pihenőhelyek: „ A nagyobb távolsági és üdülő jellegű forgalmat lebonyolító utakon 
pihenőhelyet kell létesíteni, ahol a járművezetők és utasok pihenés, felüdülés céljából 
hosszabb ideig is tartózkodhatnak. A z elsőrendű főutakon 20—30 kilométerenként lehe
tőleg váltakozva az út két oldalán, a Balaton körüli utakon, a Dunakanyar, Mátra, Bükk 
nagyobb turista forgalmú útjain, mindazokon a helyeken, ahol kedvező a kilátás, víz, 
erdő, műemlék vagy egyéb látványosságok miatt a járművezetők meg kívánnak állni, 
a várható igényeknek megfelelően 5—20 gépkocsi számára elegendő pihenőhelyet kell 
létesíteni. 

A pihenőhelyek létesítésénél, kijelölésénél figyelembe kell venni a megfelelő kilá
tást, árnyékot az utasok és járművek részére, lehetőleg víz közelségét, szél védettséget, 
elválasztást az út porától, zajától." 

A K P M rendelete csak lassan fog érvényre jutni, mert pénzügyi és tervezési, kivi
telezési okokból a végrehajtás csak lassan haladhat. Ez a munka azonban nem szen
vedhet hosszabb halasztást. A közeljövőben meginduló — és részben már megindult — 
nagy autós roham mindenképpen érinteni fogja erdeinket, és ez könnyen azok súlyos ká
rára válhat. A z autóút fárasztó és aki meg akar pihenni, az feltétlenül az erdők közt fog 
megállni —• ha az út erdőterületet érint. — Ez a megállás rendszerint ötletszerű, szét
szórt, ellenőrizhetetlen, a károsítás kivédése így lehetetlen, de a pihenni vágyó saját pi
henési igényét sem tudja maradéktalanul kielégíteni, mert az erdő a maga mivoltában 
rövid időre szolgáló, kulturált pihenési célokra nem alkalmas. 

A fentiek következtében ránk vár az a feladat, hogy kulturált körülmények közt 
fogadjuk ezt a fokozódó, elháríthatatlan forgalmat, és ezzel irányításunk, ellenőrzésünk 
alá vonjuk azt. 

E célok elérése érdekében az országutak mellett levő erdőterületeken a forgalom
tól függő távolságokban autóspihenőket kell létesítenünk a helyi adottságok kihaszná
lásával, hogy a lehető legkisebb költséggel a kívánt célt elérjük. Ezen helyeket védelmi 
célokon kívül kiválóan felhasználhatjuk erdész propaganda céljaira, hogy a nagyközön
ség is megismerje munkánkat, becsülje az erdészek erőfeszítéseit és eredményeit. 

Autóspihenők létesítése és fenntartása 

a) Helyválasztás. 
A z országút melletti erdőkben az erdővédelmi céloknak megfelelő állományokat kell 

kiválasztani, melyek az esztétikai és a műszaki szempontoknak legjobban megfelelnek. 



Autóspihenő Vas megyében 

Kiritkult, idősebb erdőrészletek a legalkalmasabbak erre a célra, tőképp, ha erdei tisz
tás van mellettük. Minél idősebb az állomány, annál jobb. Lomb-állományok a tűzveszély 
elkerülése miatt jobbak, mint a fenyőállományok. A nyugati széleken természetesen a 
fenyő-állományokat nem tudjuk mellőzni. Kedvező, ha nyiladék vagy erdei út fut ki 
mellette vagy rajta keresztül az országútra, mert akkor ez képezheti a forgalmi kialakí
tás gerincét. Amennyiben nincs ilyen állományunk, akkor lehetőleg olyan területet 
keressünk, mely a lehető legtöbb kedvező szempontnak eleget tesz. Idősebb állomány he
lyett a középkorú is megfelel, de akkor számolni kell azzal, hogy erősebb gyérítéssel, 
út és parkolóhely vágással az állományunkat fel kell lazítanunk. Kultúrerdeink nem na
gyon alkalmasak pihenők létesítésére, mesterséges egyöntetűségüket nehéz esztétikailag 
feloldani. Ez főképp fiatal korban érvényes. 

Egész fiatal erdőrészletek árnyékhiány, erdővédelmi szempontok miatt nem megfele
lőek. Feltétlenül kerülni kell a fiatal erdeifenyvesek közvetlen közelségét a rendkívül 
nagy tűzveszély miatt. 

A rontott erdők rendszerint megfelelnek a célnak, így nem vonunk ki a termelés 
alól értékes erdőállományt és a kiritkult, torz alakú törzsekből álló erdő esztétikai 
hatása sokszor nagyon jó, hézagos, ligetes jellege biztosítja az erdő feloldottságát. Ter
mészetesen száradó, korhadó egyedek nem lehetnek a területen, mert főképp erős szél 
esetén rendkívül balesetveszélyesek és esztétikailag sem odavalók. 

b) Feltárás. 

Legideálisabb akkor a helyzet, ha a forgalmat két úttal, körforgalom jelleggel tudjuk 
megoldani. Ilyenkor a balesetveszély a legkisebb, az autók forgolódásukkal nem zavar
ják egymást, és így viszonylag kis helyen sok autót lehet elhelyezni. Sajnos ez nem min
dig oldható meg, mert rendszerint az autóspihenőket egy meglevő feljáróra, nyiladékra 
telepítjük rá, és még egy feljáró építése tetemesen emelné a költségeket. Természetesen, 
ahol mód van rá, nagyon helyes, még kisebb áldozatok révén is kialakítani a körforgal
mat, az egyirányú közlekedést. 

Ha nem tudjuk a körforgalmat biztosítani, akkor célszerű nagysugarú fordulóhelyrői 
gondoskodni. A z utak burkolása egyszerű kavicsborítás, de profilkiképzésről és árkolás-
ról gondoskodni kell. A pihenőkön bent 15 km az engedélyezett sebesség, így az utak 
nincsenek túlságosan igénybevéve, csak akkor, ha tolatással kénytelenek fordulni a ko-



esik, mert a sok fékezés, kanyarodás erős igénybevételt jelent. A KPM rendszerint szí
vesen segít, ha a közelben útépítés van, és a kavicsterítést bitumen lefújással látja el. 

Természetesen a helykijelölést, kialakítást, belsőforgalmat a KPM Igazgatóságával 
és a rendőrséggel minden esetben meg kell beszélni. 

Jelzőtáblák: A pihenőhely elé 500 méterre ki kell tenni a „P" táblát, 500 m megjelö
léssel. Majd 200 méterre újra egyet, 150 méterre egy egyéb veszélyt jelző táblát, alatta: 
„Autóspihenő" felirattal. 

A bejáratnál egy parkírozó ,,P" táblát úgy kell elhelyezni, hogy mindkét irány
ból lehessen látni. Ugyancsak a bejáratnál a 15 km-es sebességkorlátozó táblát, és 
amennyiben egyirányú forgalom van, akkor az egyirányú forgalom táblát is. A kijárat
nál „Stop" táblát, és egyirányú forgalomnál a„Behajtani tilos" táblát. A táblákat a KPM 
rendszerint a rendelkezésünkre bocsátja. 

c) Kényelmi berendezés 
Autóspihenőink berendezése állandóan ki van téve az időjárás viszontagságainak, 

kíméletlen használatnak, ezenkívül erdei környezetben állnak, az erdészek létesítik és 
tartják fenn. A fentiek azt követelik, hogy jellegükben és célszerűségükben megfelelje
nek a nehéz követelményeknek és beleilleszkedjenek környezetükbe. Ezeknek a szem
pontoknak legjobban a látszólag durva, nehézkes tölgyfaasztalok és padok felelnek meg. 
Legegyszerűbben kettévágott, vastag bányafából, vékony rönkből lehet készíteni ezeket 
szalagfűrésszel. Minden esetben csak kérgezett anyagot használjunk, és közvetlen fel
dolgozás után csónaklakkal többször is kenjük be, mert csak így tudjuk elkerülni meg-
szürküléseket. A lábak is legalább 15—17 cm vastagok legyenek, nem X alakúak, hanem 
csapolásnál beillesztettek. 

Hangsúlyozni kell mindenütt a fa súlyosságát, erejét, az erdő stabilitásának jellegét. 
Nyírfa használatát, vékony fenyőanyag, kérgezett fa beépítését mindenesetre kerülni 

kell, hamar tönkremegy, ideiglenesség jellegét kelti, nem lehet karbantartani. A nyírfa 
különösen csábít giccs munkákra. 

Az asztalokat egymástól kissé távolabb helyezzük el, hogy a pihenő csoportok el
különülhessenek. Az asztalok alá kavicstakarót tegyünk, (a cigarettából adódó tűzveszély 
elkerülése végett), ahol ez nem lehetséges, ott le kell sarabolni a füvet. 

Szemétládák: Megfelelő mennyiségben kell elhelyezni, hogy a terület tisztántartásá
ról gondoskodni lehessen. A billenthető megoldás a legjobb, mert ennek kiürítése a leg
könnyebb. Feltétlenül zárt legyen, tetején egy kis ajtóval, melyet a szemét bedobása után 
vissza lehet csukni. DDT-vel a szeméttartók hangya- és légvmentesítéséről gondoskodni 
kell. 

d) Egészségügyi berendezés 
Legfontosabb, hogy az egészségügyi követelményeknek eleget tegyünk. Egyszerű, 

deszkából, hézagmentes fallal készült WC-t kell építeni, a pöcegödör teljesen zárt legyen, 
a pihenőhelytől távolabb elhelyezve, bokrokkal takart helyen, ahová 0,7 m széles ka-
vicsozott út vezessen. 

e) Erdészeti propaganda tábla: 
A következő szövegű táblát helyeztük el: 
„A Szombathelyi Állami Erdőgazdaság Erdészetének dolgozói köszöntik 

Önt és kellemes pihenést kívánnak. 
örülnénk, ha ez a pihenőhely kényelmét szolgálná, kellemesebbé tenné útját. 

Szombathelyi Áll. Erdőgazdaság 
Erdészetének dolgozói." 

j) A pihenőhelyek karbantartása: 
Csak úgy érdemes pihenőhelyeket létesítenünk, ha rendszeres, feltétlenül gondos 

karbantartásukról, takarításukról gondoskodni tudunk. A pihenőhelynek mindig a gon
dozottság képét kell mutatnia. Ez a legjobb módszer, mert a gondozott terület kulturált 
viselkedésre kényszeríti a látogatókat. 

A szemétládák két-három napi ürítése, a WC. lemosása elengedhetetlen. 
Kavicsozott területek vegyszeres gyomirtása szintén nagyon hatásos, mert ezek gyo-

mosodásának megakadályozása más módon szinte lehetetlen. 
g) Tűzvédelem. 
A pihenőhelyeket feltétlenül tűzpászlával kell körülvenni, de még ennél is jobb egy 

mély árok létesítése. 
A padok, asztalok alatt kavicsozni kell, a parkírozó helyeket szintén. Az egész terüle

tet tisztán kell tartani a gyúlékony lomb avartól és a száraz gallyaktól. 



A W C . környékét is el kell látni tűzvédelmi pasztával. 
Minél több esztétikailag megfelelő tűzvédelmi táblát kell elhelyezni. Legjobb, ha a 

többi tábla stílusával megegyező táblát festetünk. 
Külön figyelmet érdemel a tűzrakás kérdése. A z autóspihenő nem camping és nem 

táborhely. Célja az elfáradt autósok rövid ideig való ellenőrzött és irányított pihenése, 
kisebb javítások elvégzésének lehetősége. Körülbelül '/ 2—1 óra tartózkodást számítunk 
egy gépkocsira. így a tűzrakást meg kell tiltani. Véletlen, engedély nélküli tűzrakás ese
tén a tűzhelyet azonnal el kell tüntetni, mert egy elhagyott tűzhely mindig újabb tűzra
kásra csábít. 

Ugyancsak nem szabad megengedni az éjszakai sátorverést, mert ezek károsítása, 
rendetlensége rendszerint zavart okoz. 

h) Szolgáltatások. 
A pihenőhelyeken üdítő italok, ételek árusítása nem fér össze a létesítmény jellegé

vel, ezenkívül az egészségügyi követelmények nem megoldhatók. 
A mi legnagyobb szolgáltatásunk az, hogy a rohanó forgalomban egy csendes, nyu

godt, üde területet biztosítunk a fáradt utasoknak. 

Az eddigi autóspihenők létesítésének, fenntartásának kiértékelése 
A Szombathelyi Állami Erdőgazdaság területén a 8-as számú Budapest—Grác főút

vonal a legfontosabb közlekedési út, jelentős átmenő idegenforgalommal. Erdeinket egy 
75 kilométeres szakaszon, 3 helyen érinti, és ezen a három helyen létesítettünk autóspihe
nőket. Ez a három hely a következő: Rábai uzes, Csákánydoroszló, Szemenye-Hosszúpe-
reszteg közt. A pihenők létesítését 1965. tavaszán kezdtük el. A létesítés után a környék 
lakossága eleinte kirándulóhelynek használta a pihenőket, de később a látogatottság nor
mális méretre csökkent. Forgalom szempontjából a leglátogatottabb a Szemenye-Hosszú-
peresztegi, mely nagyobb kiterjedésű erdőtömbben, egy kiritkult, ligetes erdőfoltban he
lyezkedik el. 

3. IJeőe: C03AAHME CTOHHOK flJIH I1POE3WMX C MAUÍMHAMM B JIECAX BllOJIb UJOCCEH-
H b l X AOPOr. 

B Ö J 7 H 3 H Ba>KHeHUIHX C TOMKH 3peHHÍt 3aLUMTbI H HBHWeHMfl LUOCCeHHblX rtopor C.neAyeT C03AaTb CTOflHKH 
HUH n p o e 3 w n x c MauiHuaMH. B STHX CTOHIIIOX Haoo cocpeflOTOMHTb pa36pocaHHbie MecTa HJIH ocTaHOBOK-
Oőopyflo-BaHHe MX HOJIWHO HMeTb JieCHOH xapaKTep H AOJIWHO ocymecTBJiflTbCfl TítwcnbiM öpeBHaMH. Hy>KHO 
3a60THTbCH 06 yxofle HX H 06 HCnojtb30BaHHH HX AJIH jrecHOfi nponaraHflbi. 

Cebe Z.: R A S T P L A T Z E FÜR AUTOFAHRER IN DEN W A L D E R N E N T L A N G DER STRASSEN. 
Neben den Strassen, die einen grossen Verkehr aufweisen und demzufolge die angrenzenden 

Wálder gefahrden, sollen Rastplatze für Autofahrer angelegt werden. Diese Plátze sollen einladend 
wirken und eine Uberwaehung der sonst zerstreut anhaltenden Fahrer ermögliehen. Bei der Ein-
richtung dieser Rastplatze soll auf den forstlichen Charakter geachtet werden, dessen Betonung: 
durch die Anwendung schwerer Holzartikel ermöglicht wird. Man soll auch für ihre Erhaltung 
sorgen und sie auch für die Zwecke der forstlichen Propaganda ausnützen. 

Erdészet és természetvédelem 
V A B G A I M R E 

A természetben állandóan és következetesen érvényesül az ökológiai köl
csönhatás törvénye. Az élőlények élettevékenységük során szüntelen hatást fe j 
tenek ki környezetükre és ezáltal fokozatosan, állandóan változtatják azt. Emel
lett állandóan változnak az élettelen természeti tényezők (hőmérsékletváltozások, 
levegő- és vízmozgás stb) is. Mindez visszahat az élőlényekre. 

E benyolult folyamatok utóbbi szakaszaiban egyre fokozódó szerephez jut 
az ember. Létfenntartásához szükséges javait, kultúrájának anyagát állandóan a 
természetből meríti. Ehhez tudatosan formálja környezetét. A technika fejlődé
sével fokozódik az embernek a természetre gyakorolt hatása és növekszik az em
beri jólét. Ugyanakkor mind ritkábbá válnak a természet viszonylag érintetlen 
foltjai. Egyre több növény és állatfaj pusztul ki, értékes geológiai képződmény és 
tájbeli szépség semmisül meg. Csak az utóbbi időkben elért kulturális és gazda
sági színvonal tette szükségessé — egyben lehetségessé — a természet kevésbé 



zavart helyeinek, megmaradt ritkaságainak védelmét. Ez az ember és környezete 
közötti kölcsönhatásnak egy újabb jelensége. Ezért joggal mondják, hogy a ter
mészetvédelem a kultúrszínvonal egyik fokmérője . 

í gy vált maga a haladás azzá a kényszerítő tényezővé, melynek hatására a 
kultúrállamok többségének — lényegében századunk első felében, tehát majd
nem egyidőben — a legkülönbözőbb intézkedéseket kellett hoznia a pusztuló ter
mészeti ritkaságok, tudományos értékek megóvása érdekében. 

Hazánkban legelőször Csokonai Vitéz Mihály fejezett ki természetvédelmi 
gondolatot 1790-ben, midőn a kócsagok mérhetetlen pusztítását ostorozta. E ma
darak tolldísze ugyanis keresett divatcikk volt hajdan, s ezért pusztították őket. 
Utána Széchenyi István az ősi fák védelméről s a fás és fátlan tájak különböző ér
tékeiről írt egyik művében. Ezt követően hazánk is fokozatosan abba a korszakba 
ért, amikor egyre növekedett a természetvédelem szükségessége. Természettu
dósok és természetbarátok egyre szélesebb köre sürgette a természetvédelmi in
tézkedéseket. Ezek megvalósulása elé azonban sok nehézséget gördítettek a gaz
dasági helyzet következményei és a magántulajdoni viszonyok. E nehézségek le
küzdéséből számos szerv, intézmény és egyesület (Magyar Orvosok és Természet
vizsgálók, Magyar Természettudományi Társulat, Magyar Tudományos Akadé
mia, Földművelésügyi Minisztérium stb.) mellett oroszlánrészt vállalt erdész szak
közönségünk is, a külföldi erdészek példáját követve. 

A z alábbiak nem tartalmazzák a magyar természetvédelem teljes történetét. 
Annak csak az erdészettel kapcsolatos részét vázolják e sorok az események 
időrendi egymásutánjában. 

A z erdésztársadalom természetvédelmi tevékenysége mind bel-, mind kül
földön az erdészek közismert természetszeretetében gyökerezik. A z erdő pedig, 
mint az egyik legmagasabbrendű növényi és állati életközösség — a lápokhoz és 
nádasokhoz hasonlóan — viszonylag zavartalan természeti környezet maradt 
még e korszakban is. Számos tudományos értékű természeti ritkaság ennek k ö 
szönhette fennmaradását. 

Az erdészet múltbeli természetvédelmi munkája 

A z okszerű erdőgazdálkodás már eleve bizonyos fokú természetvédelmi te
vékenység, de kialakulása huzamos folyamatot igényelt. Magyarországon ugyan 
1807 óta már kezdeti törvényes rendelkezések valamelyes mértékig biztosítják az 
erdő védelmét, de ez még nem eredményezett jelentős fejlődést. 

A z 1879-ben megjelent erdőtörvény ( X X X I . te.) már hatékonyabban segíti a 
természetvédelem szolgálatát. Védi a hegyoldalakon levő olyan erdőket, amelyek 
letárolása káros következménnyel járna. Ezáltal oltalmat nyert számos értékes 
geológiai alakzat és szép tájképi részlet is. Ez az első természetvédelmi hatású 
törvényes intézkedés fokozottabban terelte a figyelmet a természet pusztuló ér
tékei felé. Mindjárt 1879-ben meg is jelent egy cikk az Erdészeti Lapokban „a 
magyar erdők óriási és aggastyánjai érdekében". 

A z 1883-ban kiadott vadászati törvény ( X X . tc,) tilalmi rendelkezéseivel és 
az énekes madarak mindenkori védelmével segítette a természetvédelmet. 

Majd a nyugati országok nagyobb részének kormányait megelőzve, 1900-ban 
a magyar földművelésügyi miniszter rendeletben hívta fel az államerdészet szol
gálatát ellátó hivatalokat, hogy gondosan őrizzék és tartsák fenn azokat a fákat, 
facsoportokat, amelyekhez történelmi emlék, monda, hagyomány fűződik, vala
mint azokat, amelyek a tájkép szépségét emelik, illetve alaki tulajdonságaiknál, 
vagy az illető vidéken fajuknál fogva kitűnnek. A gyakorlati eredmény sajnos 



csekély volt, mert nyilvántartásbavétel nem történt még az állami birtokokon 
sem. 

1908-ban Kaán Károly kezdeményezésére az Országos Erdészeti Egyesület 
indított mozgalmat egyes őserdőjellegű erdőrészletek fenntartásának biztosí
tására. A Magyar Természettudományi Társulat csatlakozásával olyan lendületet 
kapott e mozgalom, hogy hatására a földművelésügyi miniszter „ A természeti 
emlékek fenntartása" c. munka megírásával bízta meg Kaán Károlyt. Majd e 
dolgozat szétküldésével egyidőben miniszteri leiratban szólította fel az összes tör
vényhatóságokat a fenntartásra érdemes természeti emlékek összeírására. Az 
összeírás megtörtént. Következett volna a magyar természetvédelmi szervezet 
megteremtése. Abban a természettudományok művelői és a természetbarát tár
sadalom képviselői mellett komoly feladatot szánt a kormányzat az erdészet
nek is. Az első világháború azonban mindezt megakadályozta. 

A háború utáni nehéz gazdasági körülmények nem tették lehetővé önálló 
természetvédelmi szervezet alakítását. Áthidaló megoldásképpen 1923-tól az ál
lami erdőfelügyelők látták el a természeti értékek ellenőrzésének feladatát. 

Közben az említett 1883. évi vadászati törvény tilalmainak megszigorításával 
1925-től állandó oltalmat nyert több, mint tíz ritka madárfaj (a kócsagok, batla, 
kékvércse, a baglyok stb). Bár a nehéz gazdasági viszonyok miatt nem történt 
gyakorlati természetvédelem, a tudományos köröket egyre erősebben foglalkoz
tatta e kérdés. A Magyar Tudományos Akadémia 1925-ben nyílt pályázatot hir
detett egy természetvédelmi tárgyú könyv megírására. A pályázók közül Kaán 
Károly kapta a megbízást, aki ebben a nálunk akkor még kevéssé felkarolt kér
désben már fejtett ki irodalmi tevékenységet. „Természetvédelem és a természeti 
emlékek" című átfogó munkája 1931-ben jelent meg 312 oldal terjedelmű könyv 
alakjában. Az Akadémia Vitéz József-díjjal jutalmazta ezt az alapos művet, 
melyben közel 200, védelemre érdemes természeti ritkaságunkat is felsorolja a 
szerző a természetvédelem általános ismertetése mellett. (Tájékoztatásul itt kívá
natos megemlíteni, hogy jelenleg 294 természetvédelmi terület, illetve védett ter
mészeti emlék és két tájvédelmi körzet — Tihany-félsziget és a Badacsonyhegy — 
van hazánkban.) 

E könyv megjelenése tovább fokozta a közvélemény és a tudományos körök 
természetvédelmi igényét. Ugyanakkor egyre nagyobb veszélyben forgott számos, 
legértékesebb természeti emlékünk (Badacsonyhegy). A körülmények azonban 
továbbra sem voltak alkalmasak önálló természetvédelmi szervezet létesítésére, 
de végülis országgyűlési indítványra úgy nyilatkozott a földművelésügyi minisz
ter, hogy a készülő erdőtörvényjavaslatban kíván gondoskodni a természeti rit
kaságok védelméről. E javaslat előkészítésében részt vett Kaán Károly is. 

1935-ben jelent meg az új törvény: Az erdőkről és a természetvédelemről 
szóló IV. tc. Ez az első magyar természetvédelmi törvény. Az általa létrehívott 
Országos Természetvédelmi Tanács végrehajtó szervei gyanánt az állami erdő
igazgatóságokat, illetve az állami erdőfelügyelőségeket jelölte meg. 

Talán nem túlzás azt mondani, hogy ezzel a magyar természetvédelem hős
kora zárult le 1935-ben. Ezután a törvény által nyújtott új keretek között váll
vetve végezték a természetvédelmi munkát az érintett tudományok művelői, a 
természetbarátok és az erdészek, a földművelésügyi miniszter felügyelete alatt. 
Munkájuk nyomán 1939. október 10-én mondta ki az első védettséget a földmű
velésügyi miniszter a debreceni Nagyerdő ÉK-i sarkában levő, fehérnyárral és 
szillel elegyes. 100 esztendős kocsányostölgyesre, mint a táj egyik jellegzetes er-



dőrészletére. (Sajnos azóta már törölni kellett a Természetvédelmi Törzskönyv
ből, mert — feltehetőleg a háborús események révén — elpusztult.) 

Megállapíthatjuk, hogy az első természetvédelmi törvény nyomán keletke
zett nagy lendületben sok olyan természeti értéket is védetté nyilvánítottak, 
amelynek jelentősége nem indokolta és körülményei esetleg nem is tették szük
ségessé a hatósági védelmet. Példának említhető e téren jónéhány fa, facsoport, 
forrás. Továbbá egyes olyan erdőrészek, amelyek nem képeztek rendkívüli erdé
szeti vagy botanikai tudományos értéket, csupán szépek voltak. Magas koruknál 
és környezeti viszonyaiknál fogva azonban nem volt biztosítható huzamos fenn
tartásuk és még kevésbé volt lehetséges ugyanolyan jellegű állománnyá való fel
újításuk. Az akkori körülmények ismeretében megértéssel kell tekintenünk elő
deink e munkáját, mely azt a törekvést tükrözi, hogy minél többet védeni abból 
ami védhető, ha már nem óvható meg minden rendkívüli érték. Korunk feladata, 
hogy a természettudományok mai állásának megfelelően, ökológiai szemlélettel 
vizsgáljuk meg e védett természeti értékeket. 

Az erdészet jelenlegi természetvédelmi tevékenysége 

A természetvédelemről szóló 18 1961. sz. törvényerejű rendelet életrehívta az 
önálló magyar természetvédelmi hatóságot, az Országos Természetvédelmi Hiva
talt (OTvH), mely közvetlenül a Minisztertanács alá tartozik. A védettséget e hi
vatal elnöke mondja ki. Az OTvH tanácsadó szerve a 14 főből álló Országos Termé
szetvédelmi Tanács. Tagjai a különböző minisztériumok, a Magyar Tudományos 
Akadémia, Tudományegyetem stb. által delegált egy-egy fő. 

E törvényerejű rendelet az állami erdőgazdaságok feladatává tette a védett 
területek gyakorlati kezelését — hacsak az OTvH elnöke nem bíz meg más szer
vet a kezeléssel. A nagyobb természetvédelmi feladattal rendelkező erdőgazdasá
gok valamelyik csoportvezetője, előadója megbízott természetvédelmi ügyintéző
ként működik (Balatonfelvidék, Keszthely, Nyírség, a bükki erdőgazdaságok stb.). 
A természetvédelem helyi hatósági feladatait pedig a megyei tanácsok mező
gazdasági osztályai látják el, többnyire erdészeti-vadászati felügyelőjük által. 

A természetvédelem célja általában valamely ritka növényi, vagy állati elő
fordulás, geológiai képződmény stb. fenntartása, illetve valamilyen természeti 
folyamat (szukcesszió) zavartalanságának tartós biztosítása. Ezért általában nem 
végezhető gazdálkodási tevékenység a védett területeken, azaz csak kivételes ese
tekben és a természetvédelmi cél által meghatározott mértékig engedhető meg. 
Erdőben levő védett területek esetében az üzemterv is hangsúlyozza, hogy azok 
rendeltetése nem fatermelés, hanem természetvédelem. A védett területeket is 
érintő üzemterveket az OTvH kell jóváhagyja. A természetvédelmi gyakorlat so
rán — az emberi vonatkozásokon túl — a természet állandóan változó tényezői
vel állunk szemben. Ezek hatására a védett növényi, állati ritkaságok környezete 
is természetszerűleg átalakul. Ezért ritkán járt eredménnyel a régebbi idők több
nyire passzív természetvédelmi felfogása, a be nem avatkozás elve. A védett érté
kek fennmaradását csak tudományosan megalapozott és korszerű ökológiai szem
lélettel megválasztott, speciális intézkedések biztosíthatják. Ehhez mindig kész
séggel nyújtanak és nyújtottak szaktanácsot az érintett tudományok legkiválóbb 
művelői. Jelenleg az ilyen jellegű gyakorlati kivitelezésben végeznek közvetlen 
természetvédelmi munkát az erdőgazdaságok, az említett rendelet előírásai 
szerint. 

Ezen túlmenően jelentős az erdészet közvetett természetvédelmi tevékenysége 
is. Az erdész szakközönség a felelős gazdája az erdőnek, amely tájaink egyik leg-



értékesebb természetes alkotóeleme. Korunkban pedig egyre fontosabbá válik az 
erdő közjóléti szerepe. Így az erdészetnek a jövő nemzedékeivel szemben nem
csak az a feladata, hogy gazdaságosan biztosítson megfelelő mennyiségű és minő
ségű faanyagot, hanem az is, hogy természeti értékekben a jelenleginél legalábbis 
nem szegényebb tájakat őrizzen meg. 

Ez a mindennapi erdészmunka során valósul meg, részben ösztönös természet
szeretet révén, részben céltudatos természetgondozással. Például egy-egy forrás, 
különleges sziklaalakulat, üde völgy, szép kilátást nyújtó terasz, látványos hegy
gerinc stb. területén az idős állomány kisebb-nagyobb részének a legmaga
sabb korig való fenntartása. Különleges értékű fák, facsoportok tartós megőrzése 
{bakonyszentlászlói „Iszonyatos fenyők"). Egy-egy, az embernek üdítő tisztás vagy 
ligetes erdőrész természetes állapotban való meghagyása a mesterséges eredetű 
állományok között. Elegyítésnél, erdőszegély kialakításánál esztétikai szempon
tok is figyelembe vehetők, többnyire gazdasági és erdőművelési célokkal egyezően. 
Komolyabb törődést igényel a hegyvidéki vágásterületek elrendezésénél a tájgon
dozási szemlélet, de külföldön már fokozott figyelmet fordítanak erre is, sőt ná
lunk is akad rá példa (Mátrai Erdőgazdaság). 

Különleges erdészeti természetvédelmi feladat származhat abból, hogy a fo
kozódó ültetvényrendszerű erdőgazdálkodás erdőterületeink egy részén teljesen 
megszünteti a természetes erdőtípusokat. Sőt még a természetszerűbb állomány
szerkezetekben is egyre több kultúrhatás érvényesül. Példának említhető a kor
szerű mélyforgatásos talajelőkészítés ilyen hatása. Joggal merül fel és a fejlődéssel 
általánossá válik az igény, hogy egy-egy erdőgazdasági táj ma még viszonylag 
érintetlen, természetes erdő- és termőhelytípusainak, tájrészleteinek legjellegze
tesebbjeit, vagy éppen megfelelően kiválasztott sorozatát a legmagasabb korig 
őrizzük meg a jövő tudományos vizsgálata, a természetes szukcessziós folyama
tok tanulmányozására és összehasonlító elemzések számára. Ezek majdani termé
szetes elhalása után pedig lehetőség szerint azonos jellegű felújításuk szüksége 
jelentkezik. 

Mindebben elsődleges szerep jut az erdőrendezőknek, erdőművelőknek, de a 
nem állami erdők szakirányítóinak is. 

Szükséges itt megemlíteni, hogy az ilyen jellegű erdészeti természet-, illetve 
tájgondozás, a parkerdőgazdálkodással ellentétben, többnyire nem igényel külön 
kiadásokat és nemigen jelent bevételcsökkenést sem. Az ilyen szempontból érin
tett erdők ugyanis elenyésző kicsiny hányadát képezik erdőterületeinknek. Ezen
felül sokszor éppen a kis értékű véderdők alkotják a tájkép legjellegzetesebb 
erdeit. 

A szakközönség számára érdekesek lehetnek az (állami és nem állami) erdők
ben levő természetvédelmi területek és egyes védett természeti emlékek alábbi 
adatai: 

Tudományos érték miatt védett erdőterület (erdészeti, növény-
és állattani, geológiai stb. érték) 6079 ha 

Tájképi, turisztikai, egészségügyi okból védett erdőterület 1911 ha 
Műemléki romok környezetét képező védett erdőterület 138 ha 
Egyes védett fák, facsoportok területe 16 ha 
Források védett erdei környezete 5 ha 
Erdőben levő természetvédelmi terület összesen: 8149 ha 

Ezek az adatok az előzőekben említett felülvizsgálat során módosulnak. 
* 



Az Országos Erdészeti Egyesület most iktatta munkatervébe a természetvé
delmi kérdésekkel való rendszeres foglalkozást. E sorok rendeltetése az, hogy eb
ből az alkalomból felfrissítsék az erdészek számára egyáltalán nem új természet
védelmi gondolatot. 

M. Bapea: JTECHHMECTBO H O X P A H A nPMPOAbl. 
rípaKTHMecKaíi oxpaHa npnpoAbi H B BeHrpMw TecHo CBíiaaHa c jiecHbiM XO3AHCTBOM. P YKOBOAHT o x p a H O ü 

npHpoAbi. YMpoKAeHHe no oxpaHe npHpoflbi, noflBeAOMCTBeHHOe HenocpeACTBeHno CoBery M HHHCTPOB. Y XOA 
aa 3anoBeAHnKaMK ocyinecTB^MioT jiecxo3bi na jiecHoíí TeppHTopHH B HacTOHinee BpeMa HMCIOTCH sanoBeAHHKH 
pa3MepoM 8 1 4 9 ra. OömeCTBo .necoBOAOB BeHrpnw npHHfl.no B CBOH n/iaH paöOT cHCTe.waTHMecKH 3aHHMaTbCfl 
BonpocaMH oxpaHw npMpoAbi. 

Varga I.: FORSTWIRTSCHAFT UND NATURSCHUTZ. 
Der praktische Natursehutz steht auch in Ungarn in enger Beziehung zur Forstwirtschaft. Das 

Naturschutzamt ist unmittelbar dem Ministerrat unterstellt, es besorgt für die Lenkung des Na-
turschutzes. Die geschützten Fláchen werden von den Staatlichen Forstwirtschaftbetrieben be-
treut. Die Ausdehnung der in den Waldern bezeichneten Naturschutzfláchen betragt derzeitig 
insgesamt 8149 ha. Der ungarische Landesforstverein hat die regelmassige Behandlung der Fragen 
des Naturschutzes in seinen Arbeitsplan aufgenommen. 

Egy ittfelejtett őstölgyesről 
K O V Á C S J Ó Z S E F 

A z Ecsedi láptól alig néhány kilométerre tisztásokkal, nyírlápokkal váltakozó ős-
tölgyes áll — a Fényi erdő. Nevét az országhatáron túlra került Mezőfény községtől 
kapta. Most Aporliget vallja magáénak; a határ másik részén van Bátorliget, ez a nö
vénytársulási rezervátum, ahol alig száz holdnyi területen érdekes módon találkozik a 
magas hegység, a tőzegláp és a szibériai síkság növényvilága. 

A régmúlt idők tulajdonjogi viszonyairól ma is meglevő levéltári adatok tanúskod
nak. Ezek egyike szerint az erdő már 1381 előtt a Károlyi család birtoka. 

Évszázadokig hársas-tölgyes volt. A hárs nagyobbarányú előfordulására következ
tetni lehet a szomszédos puszlateremiek egykori jelentéséből, amit az ecsedi udvar
bíróhoz küldtek 1648-ban: „Amint pedig az falubeliek, praetendálják az bátoriak poten-
sebb emberek lévén az hárs hánytassál igen vesztegetik az erdőt, melyet hagy eligazít
son az ecsedi udvarbíró uram kívántatik." A hárskéreg hántása az adatok szerint évszá
zadokig tartott. Tehát feltehető, hogy a hársak eltűnését nem a lecsapolások következté
ben megváltozott ökológiai viszonyok, hanem a nyírbátori szőlősgazdák okozták, akik a 
háncsot annak idején szőlőkötözésre használták. 

A Fényi erdőt ma kettészeli az országhatár. A hozzánk tartozó erdő kiterjedése 
mindössze 756 ha. Ebből az Országos Természetvédelmi Tanács 1660/1953. sz. határoza
tával mintegy 340 ha-t természetvédelmi területté nyilvánított. A határozat indoklása: 
„ A védett terület sok tekintetben hasonlít a közelében elterülő bátorligeti ősláphoz, 
előnye vele szemben, hogy itt az erdő még áll, évszázados tölgyekkel, a nedvesebb helye
ken magaskőris, a szárazabb részeken ezüsthárs csoportokkal. Az egész Nyírségben nincs 
több ilyen eredeti ősállapotban megmaradt állomány, mely a jégkorszak utáni beerdő-
sülés minden fázisának botanikai emlékeit épségben megőrizte". E rövid és tömör kife
jezések a természetvédelem időszerűségét és szükségességet kellőképpen dokumentálják. 

A terület erdőtípusban gazdag. A bokor-füzesektől kezdve, a láperdőkön és a tölgy
kőris-szil ligeterdőkön keresztül a gyöngyvirágos tölgyesekig, sokrétű erdőtípust és nö
vényritkaságokkal teletűzdelt aljnövényzetet találunk. Anélkül, hogy a fitocőnológiai 
elemzés hallatlanul érdekes, de e dolgozat keretét messze túlhaladó ismertetésébe bocsát
koznék, néhány növényritkaság felsorolásával érzékeltetem e rendkívül érdekes termő
helyet. 

A vizes és mocsaras részeken gyakran kerül elénk a kievi csalán (Urtica kioviensis), 
a mocsári pajzsika (Thelypteris palustris) a vidrafű (Menyanthes trifoliata) és még szá
mos kevésbé szembetűnő növény. A száradó lápréteken, régebben zsombékokat al
kotva, ma ritkán és szálanként fordul elő a szibériai nőszirom (Iris sibirica), a fehér 
zászpa (Veratrum album) és néhány kosboríéle (Orchis). Az erdők szélén a turbánliliom 
(Lilium martogon) örvös levele és rózsaszín virága hívja magára a figyelmet, odébb pe
dig földfelé fordított tulipánszerű virágával, a kockás kotuliliom (Tritillaria meleagris) 
alkot elragadó kis telepeket. Beljebb az erdőben messziről érződik a medvehagyma (Al-
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lium ursinum) illata, világosabb foltokon a farkasszőlő (Paris quadrifolia), míg a bokrok 
alján a szerény kis árnyékvirág (Maianlhemum bifolium) díszíti a rőtszínű avart. 

A fásnövények doyenje a 100 évet elérő, vagy azt jóval meghaladó kocsányostölgy 
(Quercus robur) hűséges kísérőjével, a mezei szillel (Ulmus minor). Utóbbit a vész ala
posan megtizedelte. Hol szálanként, hol pedig csoportosan kisebb-nagyobb hézagok ke
letkeztek ezáltal az erdő állományában. A mélyebb részeken magaskőrisek (Fraxinus 
excelsior) utolsó példányai keverednek a rezgő-, fehér- és szürkenyárakkal. Ezek mind
egyike túltartott, elöregedett, méretes törzsüket vastagon belepték a mohák és zuzmók. 
Mindkét nyír (Betula pendula és Betula pubescens) csoportokban és szálanként egymás
sal kereszteződve fordul elő, festő ecsetjére érdemes részletek bővelkednek körülöttük. 
A z ezüsthárs (Tilia argeníea) és a kislevelűhárs (Tilia cordata) már csak néhány csoport
ban található. Hatalmas, idős példányok, kiemelkedő, vagy uralkodó szintben körülöttük 
sok fiatal természetes újulattal. 

A teljességre való törekvés nélkül, főbb vonásokban néhány szót a domborzati és a 
talajviszonyokról. Csupán csak annyit, amennyi a termőhelyi összefüggések megértésé
hez szükséges. 

Magas homokbuckákkal határolt, kiterjedésének többségében mélyfekvésű, lapos 
terület. A tisztások alatt vastag „A" szintes réti talaj helyezkedik el. A fekete színű, 
karbonát-mentes „A" szint alsó részén, szinte mindenütt vastag gyepvasérc réteg teszi 
nehezen erdősíthetővé a területet. De nincs is szükség a beerdősítésére, mert a virág-
szőnyeges tisztás úgy ahogy van, szerves része ennek a tájnak. Szépségét csak fokozzák 
az elszórtan mutatkozó, félbevágott gömb alakra formálódott rekettyefűz csoportok. 

Az állományok alatt gyakran jelentkezik az agyagbemosódásos rozsdabarna erdő
talaj. Néhol beérett öntés erdőtalaj vagy megfeneklett rozsdabarna erdőtalajok válta
kozva fordulnak elő. A homokbuckákon mindig jelen van a kovárvány, e nagyszerű víz
tartó réteg, hol vékonyan, hol pedig araszos vastagságban. Ez ad magyarázatot arra, hogy 
idős kocsányostölgyek egészen magas térszintben is előfordulnak rövid, vaskos törzzsel, 
derékvastagságú ágakon nyugvó hatalmas koronával. Utolsó példányok, melyek eltávo
lítása után ezt a fafajt többé ide visszaerdősíteni nem lehet. A meglevők örökös harcban 
állanak az őket fojtogató galagonyával (Crataegus monogyna) és a mind jobban betola
kodó akáccal. 

Az Ecsedi láp eltűnt. Le lehet törölni a térképről. Helyén bőven termő szántóföldi 
növények ontják a termést. Eltűnt a láp, eltűnt a víz, de eltűnt a Fényi erdő talajából is. 
Magának az erdőnek a korát, egy kis túlzással évezredekben lehet kifejezni. Ebből az 
utolsó 100 esztendő — mely alatt mintegy 3400 km belvízlevezető csatorna épült a Nyír
ségben — végzetes volt az erdő életére. A tölgy már természetes úton nem újul, a fej
lődés megállott, sőt az elöregedett erdőn a degenerálódás jelei mutatkoznak. Féltjük ezt 
az utolsó foltot, amely még megmutatná, milyen volt egykor a félnedves termőhelyen álló 
hársas-tölgyes. 

Alig egy évszázaddal korábban sok hasonló erdőfolt akadt a Nyírségben. Helyükön 
ma telepített nyárasok sorakoznak, meg akácosok. A termőhelyi feltételek megváltoztak, 
változott a népgazdaság szükséglete és mások a velünk szemben támasztott alapanyag
termelési követelmények. 

A jövő útját keresők számára a telepített erdőkön keresztül a farostlemezgyárig vagy 
' a papírgyárig vezet az út. A Fényi erdőre csak a múltbapillantás igényével kell eljárni. 

Az emberi beavatkozás, a kultúra terjeszkedése rontott itt be a természet rendjébe, 
következménye nem elsivatagosodás, hanem egy szukcessziós folyamat meggyorsítása 
lett. Most ugyancsak az ember vette védelem alá és igyekszik konzerválni a következő 
nemzedékek számára az élő természet ittfelejtett emlékét 

fi. Koem: OB OAHOfl 3 A B H T O H HCKOHHOfl AYBPABE. 
B BOCTOMHOM yrojiKe cTpaHbi Ha Kparo SbiBiiiero öojioTa Haxc-AHTca HCKOHHajq n,y6naBa O a H b H apaa. 3 TOT 

jiec BeKaMH öbui JwnoBoií AyöpaBoií. OcyuieHHe ÖOJIOT, npc-BeneHHoe 3a nocneAHHe 1 0 0 jreT OKa3ajioCb POKOBHM 
AJTH nepBOHaMajibHoro cooömecTBa. A y 6 y w e He B03o6HOBAHeTC« eCTecTBeHHbiM nyTeM, Ha ApeBoCToe BHAHU 
npn3HaKH AereHepauHH. JIecx03 npnHHMaeT BceB03M0H<Hbie Mepbi AAH n c-AAepwaHHH nocjieAHHX MaccHBOB 
A y ö p a B K a K MOHCHO AOAbuie. 

Kovács J.: DIE DAGEBLIEBENEN ÜBERRESTE EINES SICH IM URZUSTAND BÉFINDÉN-
DEN EICHENWALDES. 

In der östlichen Ecke des Landes ist a m Rande eines einstigen Moors der Eichenurbestand des 
Fényi—Waldes z u finden. Dieser w a r Jahrhunderte lang ein Linden-Eichenwald. Die umfangreichen 
Entwasserungsarbeiten der letzten 100 Jahre wurden f ü r die ursprünglichen Pflanzengesellschaften 
z u m Verhángnis. Die natürliche Verjüngung der Eiche versagt, der Bestand weist Zeichen der 
Degeneration auf. Der Forstwirtschaftsbetrieb griff z u allén möglicnen Massnahmen, um die letz
ten Teile je lánger erhalten zu können. ; 



Zöldövezeti telepítések irányelvei 
H É D S E S A N D O K — M É S Z Ö L Y G Y Ő Z Ő 

A zöldövezet különböző összetevő egységeire jellemző, hogy azok elsősorban az em
berek pihenését, üdülését, vagy védelmét szolgálják, s csak másodlagos céljuk lehet a 
gazdasági haszon, A z ilyen telepítések zöld tömegükkel meg tudják változtatni a tájké
pet. Mindig arra törekedjünk, hogy ez a változás pozitív irányú legyen, azaz a tájkép 
keretezésével, tagolásával az emberekre gyakorolt hatása kellemes érzéseket, maradandó 
élményt jelentsen. Ilyen hatásokat csak úgy érhetünk el, ha telepítéseink beleillenek a 
természeti tájba és kialakításukkal törésmentes átmenetet biztosítunk a beépített terü
letek zöldterületei, parkjai és a természetes erdők között. Mivel a természeti táj min
denütt más és más formában jelentkezik, érthető, hogy a zöldövezeti egységek tervezé
sét nem lehet sablon szerint végezni. Ez nem jelent a tervező számára korlátlan szabad
ságot, hanem ellenkezőleg, csak növeli felelősségét és megköveteli, hogy ismerje mind
azokat az eszközöket és módokat, amelyeket fel lehet használni a célszerű kialakításhoz. 

A z üdülési célt is szolgáló zöldövezeti egységeknél általános irányelv, amelyből min
den alkalommal kiindulunk, hogy azoknak — tájformáló és védőhatásukon kívül —• a 
bennük üdülést, pihenést kereső tömegek érdekeit is szolgálniuk kell. Ennek megfe
lelően, az ilyen zöldövezeti egységeket úgy alakítsuk ki, hogy azok 

— természeti hatást váltsanak ki, 
— esztétikai élmény forrásai legyenek, 
—• megfelelő műtárgyakkal el legyenek látva, 
— oktassanak, tanítsanak. 

Ezek kulturális, egészségügyi és esztétikai igények, melyek a szocialista életforma 
velejárói. Céltudatosan ilyen igények kielégítésére egyéb erdősítési és fásítási feladatok 
megoldásánál nem törekszünk, ezért a feladat újszerű, de helyes megoldásához könnyen 
eljuthatunk. 

A domborzati és egyéb terepadottságok mellett a különböző zöldövezeti egységek 
legfontosabb alkotó és formáló eszköze a fásnövényzet. Tehát a fafaj megválasztáson, 
az elegyítésen, a fásnövények térbeli elhelyezésén, zárt és tisztás foltok alkalmazásán 
keresztül érvényesíthetjük az esztétikai hatás eszközeit is. A z esztétikai hatás kialakí
tásánál mindenekelőtt arra ügyeljünk, hogy zöldövezeti telepítéseink természeti hatást 
keltsenek. 

A kultúrember általában — de a városi ember különösképpen — vágyódik a termé
szetes, zöld környezetbe. Azt a hatást, amit a természetes környezet gyakorol a kultúr-
emberre, természeti hatásnak nevezzük. 

A szabad természettől elszakadt emberben a természeti hatást bizonyos mértékben 
a városi díszkertek, kultúrparkok is kiváltják. Kirándulások, üdülések és természetjárás 
során a szabad természettel kapcsolatba került mai városi emberben ezt a természeti ha
tást elsősorban a természetes környezet, az erdők változatos képe idézi fel. 

A z üdülési, pihenési célokat szolgáló zöldövezeti egység nagyságát — amennyiben ez 
a tervezőkön múlik — a látogatottság várható nagysága szerint állapítjuk meg. Ügyel
jünk arra, hogy az ne legyen zsúfolt, mert ez a természet közelségének élvezetét zavarja 
és a természeti hatás érvényesülését gátolja. A természeti hatás követelménye megszabja 
a zöldövezet megjelenési formáját is. A m i a természetes erdőkben, az erdő és a táj ter
mészetes kapcsolatában szép és megkapó, azt kell nyújtani a zöldövezeti telepítésnek. 
Az érintetlen erdőkben, erdőszéleken, vízpartok mellett megfigyelhető harmonikus egy
ségre, — mely a színek, formák kapcsolatában és arányában megnyilvánul —• a zöld
övezeti telepítéseknél tudatosan törekedni kell. Ez azt jelenti, hogy a természet útmuta
tásait mindenkor vegyük figyelembe a fafaj megválasztásban, az egyes fafajok elhelye
zésénél, mind a különböző helyzetekben, mind a fafajok egymáshoz viszonyított kap
csolatában. 

A természeti hatást fokozhatjuk térkialakítással és útvezetéssel oly módon, hogy 
egyrészt magában a zöldövezeti telepítésben a változatos kép minél inkább érvényesül
jön, másrészt ebből, mint keretből, a természeti táj szépségei feltáruljanak. Kerülnünk 
kell a merev szabályos formákat térkialakításban, útvezetésben, és a fafajok telepítésé
ben. A tájképben a sorba ültetett fák, sövényszerűen telepített cserjék, vagy szabályosan 
ismétlődő elegyítés mesterkéltnek hat és a természeti hatást lerontja. Hasonló okok miatt 
kerüljük a szabályos, kerek tisztás foltok kialakítását is. 

A zöldövezeti telepítésekkel szemben támasztott követelmények közül igen fontos 
az, hogy esztétikai élményt jelentsenek. A z esztétikai élmény egyik leghatásosabb esz
köze a változatosság. A feltáruló tájképben is a hegyes — völgyes, változatos domborzatú 



Laza, ligetes telepítéssel és egymásba csatlakozó tisztás-foltokkal változatos 
képet alakíthatunk ki 

vidék, a kiugró sziklafoltok, a völgyekben kanyargó patakok vonala az, ami gyönyör
ködtet bennünket. Erdei úton haladva egy-egy úthajlás után élményt jelent egy újabb 
kép feltűnése, vagy zártlombú szakasz után, ha egy tisztás bukkan fel előttünk. A tisz
tásokon körülnézve az erdőszél és cserjeszegélyének változatossága az ami díszíti a ké
pet, ha pedig a domboldal sötét erdősátorát nézzük, szemünk jól érzékeli a világos szín
hatásokat, mint például a fehéren csillogó ezüsthárs lombját. 

Az alkalmazott növényanyag megjelenési formája — mérete, habitusa és színhatása 
— eltérő. Ennek ismeretében tudatosan törekedhetünk a változatosság fokozására, esz
tétikai élmények előidézésére. A fák habitusa egyúttal hangulati elemeket is tartalmaz, 
így megválasztásuk és egymáshoz való arányuk egymagukban is kifejező erőt képvisel. 
A nyírott, vagy mesterségesen kialakított fa és cserjeformák természetellenesen hat
nak, ezért zöldövezeti telepítésekben nem alkalmazhatók. 

A formai eltéréseken kívül a színhatás is változatosságot jelent. A különböző fa- és 
cserjefajoknak jellemző színárnyalatuk, tónusuk van, mely a kéregre, lombozatra, vi
rágra és termésre egyformán jellemző. Ugyancsak lényeges az egyes fajoknál a lomb őszi 
színeződése is. Mindezeket a színekben jelentkező különbségeket vegyük figyelembe az 
egyes csoportok elhelyezésénél úgy, hogy az eltérő színhatásúak váltogassák egymást, és 
a világos tónusú foltoknak sötétebb csoportok adjanak hátteret. 

A változatosságra való törekvés mellett elsőrendű követelmény a formák és színek 
alkalmazásánál az összhang megteremtése. A természeti táj éppen harmonikus össz
hangjával vált ki esztétikai élményt, így a természeti hatás elérése érdekében telepíté
seinknél az arányokban, színekben és formákban jelentkező összhatást is hasonlóképpen 
alakítsuk ki, hogy az a szemlélőre kedvező legyen. A z összhang érdekében a fák és cser
jék elhelyezésénél és a tér kialakításnál is nagyvonalúságra törekedjünk, az elaprózást 
kerülve. 

A fák és cserjék változatos formája és színhatása csak úgy érvényesül, ha azokra a 
rálátást biztosítjuk, azaz a zöldövezeti telepítéseket úthálózattal feltárjuk. Maga az át
vezetés is lehetővé teszi a változatosság fokozását azáltal, hogy egymást követő külön
böző hatású részleteken vezetjük át. 

Az esztétikai hatás eszközei közül a térhatás az, amelyet mindig érzékelünk és jó, 
vagy rossz irányba befolyásolja az elénk táruló képről szerzett benyomásainkat. A z erdő 
sűrű állományában vezető sétaúton zárt térben vagyunk, körülöttünk és felettünk is tér-



fal korlátozza szabad kilátásunkat. A térhatás itt a bezártság, magánosság érzését váltja 
ki belőlünk. 

Ha sűrű állományból tisztás foltra térünk, melynek füves térségét fák és cserjék 
határolják és a kép, mely elénk tárul, tágasabb, felfelé nyitott, akkor a térhatás meg
nyugtató, kellemes érzésekben jelentkezik. 

A két példával illusztrált- szélsőség között számos közbenső megoldás fordulhat elő. 
A térhatás érdekében a feltáruló képet mindig térfallal határoljuk. A térfal keretez, 

meghatározza a felület alakját. A le nem határolt bizonytalan háttér zavarólag hat. Tér
fal határolja a tisztás foltokat is, melyek a zöldövezeti telepítések lényeges alkotórészei. 
Kívánatos, hogy a tisztások kapcsolódjanak egymásba, biztosítva ezáltal a nagyobb táv
latokban való szemlélődést. Az egymásba kapcsolódó tisztások teszik lehetővé, hogy 
például a parkerdő a gazdasági erdőnél lényegesen több esztétikai élményt nyújthasson, 
mert így a fák és cserjék formájukban, színükben és fényjátékukban jobban érvényesül
hetnek. 

A hévízi parkerdő (fotó: Mészöly) 

Zöldövezeti fásításnál éppen úgy, mint általában minden erdőtelepítésnél, fontos 
szempont a termőhelynek megfelelő fafaj megválasztása. Egy adott termőhelyen — a 
szélsőséges termőhelyi viszonyoktól eltekintve — több fafaj is megtalálja optimális fel
tételeit. A gazdasági erdőknél is elv az elegyes és többszintű állományok kialakítására 
való törekvés. A zöldövezeti fásításoknál a változatosság érdekében még elegyesebb, 
több fafajból összetett, szintekben és térben is jobban tagolt állományok kialakítása a 
cél. A zöldövezetben főfafajnak minden esetben, de töltelék fafajnak is lehetőleg zömé
ben őshonos fafajokat alkalmazzunk. A z őshonos fafajoknak is igen széles a skálája és 
felhasználásukkal nagyon változatos, színekben és formákban gazdag állományokat tu
dunk kialakítani. A termőhelynek megfelelő fafaj megválasztásának követelménye igen 
fontos, mert a zöldövezetben egészséges fejlődésű, jó növekedésű egyedekkel érhetünk 
csak el esztétikai hatást. A sínylődő, korcs növekedésű, korán csúcsszáradó és beteges 
faegyedek egyáltalán nem díszítő hatásúak. 

Üdülőerdők elsődleges rendeltetése, hogy lehetőséget adjanak a szabadban való tar
tózkodásra, tehát sétálni és letelepedni lehessen bennük. Ezekben az emberek tömegesen 
mozognak, sétálnak. Ennek a forgalomnak lebonyolítására feltétlenül szükséges, hogy 
kellően méretezett úthálózatot alakítsunk ki. Ennek egyik célja, hogy a látogatókat olyan 
helyekre vezessük el, ahol a zöldövezet egy-egy részlete, vagy a környező tájkép szépsége 
élményszerűen hat. Egyúttal megakadályozhatjuk segítségével, hogy a területen sétálók a 
növényanyagban kárt tegyenek. 



Annak érdekében, hogy a forgalom, valójában az utakon bonyolódjék le, az útvonal 
vezetésnél figyelembe kell vennünk a fő forgalmi irányokat. Kerüljük a hosszú egyenes 
útszakaszok tervezését, de céltalanul vezetett kacskaringós utak kialakítását is. Tagolt, 
lejtős területeken a terephajlásokat követve enyhe ívekkel vezessük a sétautat úgy, hogy 
az nagyjából a rétegvonalak mentén haladjon. A közlekedési, illetve sétautak mellett ad
junk módot a lepihenésre, vagy letelepedésre. Erre a célra megfelelő helyeken padokat 
helyezzünk el. A padok helyét úgy válasszuk meg, hogy onnan a zöldövezet kisebb, vagy 
nagyobb részletére, vagy a környező tájra jó rálátás nyíljon. 

Pihenőhelyek, forgalmasabb csomópontok közelében szükség lehet úgynevezett eső
házak építésére is, melyek a kirándulóknak a hirtelen támadt nyári zivatarok ellen me
nedéket nyújtanak. A padok, pihenőhelyek, esőházak mellett célszerű szemétgyűjtő ko
sarakat elhelyezni. 

Általában a szükséges műtárgyak kivitelezésénél törekedjünk az egyszerűségre, cél
szerűségre. Ezek ne legyenek feltűnőek, hivalkodók, hanem illeszkedjenek bele az erdei 
környezetbe. Anyaguk lehetőleg rusztikus kidolgozású fa legyen, amit ne fessünk be 
különböző színekre. Tartósságuk növelésére esetleg színtelen védőlakkot használhatunk. 

Zöldövezet kialakításánál a meglevő növényanyagot —• amennyiben azok a tájba 
beleillenek és jő fejlődést mutatnak, — minden esetben kíméljük. Ezek mintegy „nagy
korúsítják" telepítéseinket. 

Gyakran előfordul, hogy gazdasági erdőket, vagy fásításokat alakítunk át parker
dővé, vagy sétaerdővé. Az átalakítás módja különböző aszerint, hogy fiatal, középkorú, 
vagy idős állományról van szó. Ezeken belül is lényeges különbség, hogy a meglevő állo
mány zárt-e, vagy kiritkult. A kialakítás módjai tehát különbözők, de minden esetben 
a fent leírt irányelvek szerint végezzük munkánkat. Ez természetes, mert akár új zöld
övezeti egység telepítéséről, akár meglevő erdőállomány átalakításáról van szó, az el
érendő cél azonos, csak a cél érdekében alkalmazott eljárások változóak. 

III. Xedep: riPHHUHnbl O 3AKJ1AAKAX 3EÜEHbIX 30H. 
MaccHBLi 3eJieHoro Kcnbua, cnywauiHe H RJIH OTAbix, cneAyeT co3AaBaTb TaKiiM o6pa30M, MToöbi OHH 

npoH3BeJiH ecTecTBeHHbiH 3(|)(l)eKT, cnywHJiM HCTcmmiKOM scTeTHMecKHX BneMa-meHHH, MTOőbi OHH SbiAH o ő o p y -
AOBaHbl K0M(})0pTa6eJlbHbIMH COOpy>KeHHHMH, MTOÖbl OHH OÖyMajIH H yiHJlH. riOMHMO OnpeACneHHfl K pa3H0OC"-
pa3H0CTH Ba>KHbIM HBJIÍieTCH C03AaHHe HJIH >Ke n O A A e p w a H H H rapMOHHMHOCTH. COOTBeTCTBeHHO H3A0 0praHH30-
BaTb ABH>KeHHe Macc. CoopyweHHfl cneAyeT o^opMJiflTb ecTecTBeHHO noAOÖno, COOTBeTCTBeHHO jiaHAuia4)Ty. 

Héder S.: DIE RICHTLINIEN DER PFLANZUNGEN IM GRUNEN GÜRTEL. 
Die Einheiten des grünen Gürtels, die auch der Erholung dienen, sollen so gestaltet werden, 

dass sie na-turnahe wirken und zu Quellén ásthetischer Erlebnisse werden. Sie sollen mit Bequem-
lichkeitseinrichtungen versehen sein und aueh Lehrzwecken dienen. Ausser der Bestrebung auf 
Verschiedenartigkeit ist die Schaffung und Erhaltung der Harmonie von grosser Bedeutung. Der 
Massenverkehr soll entsprechend organisiert werden. Man soll auf die naturnahe Ausbildung der 
Kunstbauten aehten, damit sie sich in die Landschaft einfügen. 

Homoki erdeink védőszerepéről 
C S O N T O S G Y U L A 

Hazánk homoktájain az erdők és a fáskultúrák lényeges szerepe — eltérően az or
szág többi tájaitól — a mezőgazdasági termelés megsegítése, a védőhatás biztosítása, 
főként a szélerózió csökkentése. 

A homokon gazdálkodók számára ismert tény, hogy a szélerózió korlátozása nélkül 
laza homoktalajokon eredményes gazdálkodás nem folytatható. A hazai homokjavítás 
két évszázados története tulajdonképpen a szélerózió elleni védekezés — egyrészt a szél
erózió megakadályozásának, másrészt az okozott károk, talajhibák kijavításának — a 
története. Áttekintve az erdők és védőfásítások hazánk homoktájain betöltött szerepét 
megállapítható, hogy jelentőségüket nálunk — megelőzve ebben Európa szinte vala
mennyi országát — korán felismerték. Elég utalnunk Vedres István szegedi erdőtelepí
téseire. Kecskemét város levéltárában található, a X I X . század első éveiből származó 
jegyzőkönyvek is bizonyítják, hogy a fásítás nyújtotta védelem, az erdők elhelyezésével 
szemben támasztott követelmények tekintetében már abban az időben is komoly tapasz
talatokkal rendelkeztek. Így pl. a szőlő, valamint az erdőterületek egymás melletti elhe
lyezésének meghatározott rendjét alakították ki. 



A szélerózió által kiváltott talajpusztulási folyamat és az ennek eredményeként ki
alakult változatos terepalakzat az elmúlt évezredek, évszázadok során jött létre. A jelen
kori szélerózió csak esetenként és igen kis területen (pl. a most is mozgó fülöpszállási 
buckák), vagy esetleg nagyobb — mesterségesen megbolygatott (talajelőkészített) — te
rületek megfelelő védelmének és hasznosításának elmulasztása esetén vezethet új fel
színi formák kialakulásához. Ilyen jelenség a Duna—Tisza közén több helyen napjaink
ban is megfigyelhető. Így pl. 1964-ben Ladénybene község határában mintegy 30 ha terü
leten gyümölcstelepítés céljára talaj egy engetéssel egybekötött talaj előkészítést végez
tek. A gyümölcstelepítési program az utóbbi időben megakadt és ma már minden kétsé
get kizáróan megfigyelhető a buckaképződés: a terület lassan az előző felszíni jellegét 
veszi fel. Hasonló jelenség nemcsak az elegyengetett, hasznosítatlan területeken, de az 
újonnan telepített szőlő- és gyümölcsültetvényeken is jelentős mértékben megfigyelhető. 

A z ember tudatos védőtevékenysége — elsősorban az erdőtelepítések — eredménye
ként homoktájainkon megszűnt ugyan a homok „mozgása", de most is gyakran megfi
gyelhető a vetések kifúvása vagy homokkal elborítása ott, ahol az erdők, fásítások hiány
zanak. 

Amennyiben erdővel borított a terület, a talajfelszín feletti szélsebesség a homok
mozgás előidézéséhez szükséges küszöbértéket nem érheti el. Következésképp szélerózió 
sem lehetséges. A z erdők, facsoportok, erdősávok, fasorok a szél sebességét az általuk 
elfoglalt területen csökkentik. Mérséklő hatásuk — meghatározott távolságban — a kör
nyezetükre is kihat, s ez egyet jelent azzal, hogy a széleróziót kisebb-nagyobb területen 
megakadályozzák. 

A védett terület nagyságát befolyásoló tényezők közül legfontosabb a faállomány 
magassága és erdősávok, fasorok esetében azok szerkezete, széláteresztő képessége. Ma 
már hazánkban is kiterjedt adatok állnak rendelkezésünkre az erdők, facsoportok, főként 
az erdősávok szélerőiséget módosító hatásáról. Megállapítható, hogy szerkezetüktől füg-
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Talajvizsgálati eredmények összehasonlítása a pusztavacsi akác erdősávok 
hatáslávolságában 

gően a zárt, tömör, széles erdősávok hatásukban többé-kevésbé megegyeznek az erdők, 
facsoportok szélerősség módosító hatásával. A szélfelőli oldalon a szél sebességének 
csökkenése 10—20-szoros famagasságnak megfelelő távolágban figyelhető meg, ugyan
akkor a védett oldalon 20—30-szoros famagasságnak megfelelő távolságban észlelhető. 
A hézagos, áttört szerkezetű erdősávok esetében az erdősáv szélfelőli oldalán a szélse
besség csökkentő hatása megegyezik a tömör erdősávok hatásával, illetve annál valami
vel nagyobb, a szélvédett oldalon viszont az előző védőhatásának mintegy kétszerese. 



Az erdők, facsoportok, erdősávok, fasorok — azáltal, hogy egy meghatározott térség
ben az eróziót előidéző legaktívabb tényezőnek, a szélnek a sebességét csökkentik, — 
egyben befolyásolják a mikroklíma többi tényezőit, sőt megváltoztatják a talaj fizikai 
kémiai, biológiai állapotát is. 

Az erdővel, erdősávokkal határolt, mezőgazdaságilag művelt táblák maximális, il
letve minimális védettségű pontjaiban felvett talajszelvények mikroagregátum-elemzési 
adatainak összehasonlítása egyértelműen azt bizonyítja, hogy a nagyobb védettségű pon
tokban a durva és finom szemcsecsoportok százalékos aránya — a finomrész javára — 
kedvezőbb, mint a kisebb védettségű pontokban. 

Az erdőket, facsoportokat, erdősávokat, fasorokat meghatározott rend szerint kell 
elhelyezni. A megfelelő elhelyezéssel elérhető az erdősávok körül fekvő mezőgazdasági
lag művelt területen a szélesebesség oly mérvű csökkenése, hogy ez a szélsebesség a ho
mokszemcsék mozgását már kizárja, vagy jelentős mértékben csökkenti. Sikerül tehát 
vagy teljesen megakadályozni a széleróziót, vagy pedig a lavina-hatás csökkentését érjük 
el. A szemcsék kinetikus energiája ugyanis — a gördülés, pattogás folyamán — mind több 
talaj részecskét szabadít fel. A mozgásban levő részecskék számának csökkentésével, en
nek az ún. lavinahatásnak a csökkentésével a mozgásba jövő részecskék száma is csök
ken, tehát az eróziós folyamat lassul. 

A homokhordás, a szélerózió által okozott károk nagysága a mezőgazdasági terme
lésben közvetlenebbül értékelhető. Jelentőségében azonban sokkal nagyobb az a kár, 
amely — különösen néhány évtizeddel ezelőtt — a homoktalajú vidékeken előforduló 
nagyszámú tüdőmegbetegedés formájában jelentkezett. 

Statisztikai adatok bizonyítják, hogy a felszabadulás előtt a Duna—Tisza közi ho
mokhát az ország tbc-vel leginkább fertőzött területe volt. Ladánybene, Tatárszent
györgy községek Európa legfertőzöttebb területei közé tartoztak. A nagyarányú fertő
zés ugyan nem magyarázható csupán a belélegzett homokszemcsék káros hatásával, köz
vetve mégis a szélerózió kártételének számlájára írható. A z itt élő lakosság fő jövedel
mi forrása mindig a mezőgazdaság volt. A mezőgazdasági termelés biztonsága, az elér
hető jövedelem nagysága legtöbb esetben — különösen ott, ahol külterjes gazdálkodást 
folytattak — alig haladta meg az élet fenntartásához szükséges minimumot. Az egyol
dalú és nem kielégítő táplálkozás, a nem megfelelő lakásviszonyok, egyszóval a szegény
ség annyira csökkentette az emberi szervezet ellenálló képességét, hogy a fertőzés veszé
lye jelentősen megnőtt. A felszabadulás után a mezőgazdaság szocialista átszervezésével 
kialakított termelési viszonyok a homoktájakon a termelőerők nagyarányú és forra
dalmi fejlődést tették lehetővé. Számos változás bizonyítja, hogy e tájakon is gyökeret 
vertek a mezőgazdaság belterjes fejlesztésére irányuló törekvések. Mindez a népegész
ségügy terén is óriási előrehaladást hozott magával. A felszabadulás előtti szegénység 
és összes velejárója ma már a múlté. 

A tulajdonviszonyokban végbement változások, a nagyüzemi termelési viszonyok, 
a mezőgazdasági termelés biztonságának fokozása, a szélerózió kártételeinek csökken
tése során tovább növekedett az erdők, a fáskultúrák jelentősége, s ez újabb feladatok 
elé állítja az erdészeti szakembereket. 

A meglevő erdők, facsoportok, erdősávok által nyújtott védelem nem elégséges a 
nagyüzemi táblák növénykultúrája számára. Ezt bizonyítja, hogy az utóbbi években he
lyenként jelentősen megnövekedett a szélerózió kártétele. Így a Duna—Tisza közi ho
mokhátságon gazdálkodó állami gazdaságok napraforgó vetésterületét a nagyarányú 
homokverés az egynegyedére csökkentette. Igen gyakoriak a hasonló kártételek más 
növényféleségeknél is. Szélsőséges években a homokverés okozta károk meghaladják a 
termelési érték 10%-át is. 

Az erdészeti szakembereknek azonban nemcsak a megnövekedett szélerózió-veszély 
kiküszöbölését kell a megváltozott viszonyok között biztosítaniok. Ki kell dolgozniok a 
mezőgazdaság területi és üzemi tervezés, fejlesztés során a komplex hasznosítás érdeké
ben az erdők, a facsoportok, az erdősávok, a fasorok — új feladatként az intenzív nyár
ültetvények — elhelyezésének rendjét is. Ezzel a munkával kell és lehet minél szélesebb 
körben érvényt szerezni annak az igazságnak, hogy az erdőre, erdősávra — általában 
a fáskultúrákra — szükség van a mezőgazdasági termelés biztonságosságának fokozása 
során. Ma már világos és mindenki elismeri, hogy a komplex hasznosításban az erdők, 
a fáskultúrák igen fontos és semmi mással nem helyettesíthető szerepet töltenek be. 

A helyes üzemi arányok kialakításával nemcsak a termelés biztonsága növelhető, de 
növekszik az adott terület potenciális hasznosítása és ezzel egyidejűleg növekednek az 
erdők, a fáskultúrák közjóléti hatásai is, s azok kedvezően befolyásolják a táj lakosságá
nak munkakörülményeit, szociális és kulturális viszonyait. 



Erdő a művészetben 
D L M A J E R A N T A L 

A z élő természet legmagasabb szervezettségű társulása, sokrétű és titokzatos 
jelensége az erdő. Már eleve magánviseli a szépség fontos elemeit: a sokoldalúsá
got , a nagyszerűséget, az összhangot. Ezért az erdő a szépségnek is örök forrása. 
A z erdő nemcsak termékeivel szolgálja és védi az embert, hanem tanítja, üdíti, 
vidámítja és lelkesíti is. Elkövetkezhet az az időszak, amikor az emberiségnek fa
anyagra nem is lesz szüksége, az erdő akkor is fontos szerepet tölt majd be az e m 
ber életében; védi egészségét, festői szépségével szórakoztatja, hangulatával üdíti 
és sokrétű életmegnyilvánulásával gondolatokra készteti. A z erdő a művészet
nek is kútforrása. Mintaképe festőinknek, hangulatát öntik dallamokba zené
szeink és az erdőben született gondolatokat szedik versbe költőink. 

A z erdő művészi ábrázolása mindig hűen tükrözi azt a kort, a társadalomnak 
azt a szemléletét, amelynek talaján létrejött. A z erdőnek és a fának a szerepe a 
művészetekben tehát a korral fejlődött, követte a társadalmi szemlélethez idomult 
művészeti irányzatokat. Ez a fejlődés a festők alkotásaiban, a zeneszerzők és a 
költők műveiben egyaránt lemérhető. 

I. A középkori festészetben az erdő és a fa elemeit általánosított, sematizált 
formában, elsősorban kézzel írt könyvek illusztrálására, esetleg falfestmények 
díszítő elemeiként használták. Ennek ellenére Tizian, a velencei festőiskola hí
ressége a X V I . században már szerves részként, háttérnek használja fel a fának 

1. ábra. Markó Károly; Diana a vadászaion (1833) 

lombját , amikor a festményein bibliai alakokat, illetve mitológiai jeleneteket áb 
rázol. A tájfestés és vele az erdőábrázolás Európa-szerte önállóan csak a barokk 
korban, a X V I I . század kezdetén, a holland művészek festményein jelentkezik. A 
természetet mint fenségest, mint különlegest, pl. viharban ábrázolják. (Rubens, 
Ruysdael). Mitológiai, illetve vadász jel énetek színpadi díszlete csak az erdő a 
klasszicizmusban is. A X V I I . század francia klasszicistái (Poussin, Lorraín) eszmé
nyi tájat, jelképes fákat festenek. Képeiken jellemző a simaság, a munka külső 
nyomait, az ecsetnyomot is eltüntetik. 

Bár a XVII I . század végén vannak már kezdeményezések a hazai tájképfesté
szet terén is, pl. Schallhas Károly tájképe, de a magyar erdőábrázolás megalkotójá-



2. ábra. Molnár József: Fürdő nők (1885 
körül) 

nak id. Markó Károlyt tartják. Képein idealisztikus erdők, fák, sziklák és romok 
uralkodnak, bibliai vagy mitológiai témával, vadászjelenetekkel vagy életképek
kel. A z erdő csak keret, csak színpad, díszlet. Fái eszményített, a valóságban nem 
létező, aranyragyogású fák. Sok nélkülözés után Olaszországban telepedett meg 
és elismert, korának nagy festője lett, a firenzei akadémia tanára is. Hazai festők 
soraiból sokan keresték fel, festőiskolát teremtett maga körül. Markó kortársa 
volt Barabás Miklós. Bár elsősorban mint arcképfestő tevékenykedett, de életké
pein már a természethű ábrázolás nyomai is felfedezhetők. A „Vásárra utazó ro 
mán család" című képén ma is a legszebb bükkábrázolást találjuk. 

Amint az erdő lefestese az idealisztikus erdőábrázolással kezdődik és vadász
jelenetek hátteréül szolgál, így kezdődik az erdő ábrázolása a zenében is, vadász
kürttel, kutyával. A nagy Mozart apja, Leopold Mozart „Vadászkantátá"-jában a 
hangulatot vadászkürt, hahózás és kutyaugatás adja. Haydn „Évszakok" vadász
kórusában is a vadászkürtnek és a hajhózásnak jut lényeges szerep. Bach Vadász
kórusa is idesorolható. 

Bár az erdő a magyar népmesékben és népdalokban a legrégibb időkben tár
gya már költészetünknek, erdő szavunk már a XII . század írott szövegében is fel
bukkan, költői jelentést csak a reneszánszban kap. Első nagy lírikusunk, Balassi 
Bálint már a végvári vitézi életet a természet ragyogó kereteibe helyezi: „az szép 
ligeterdő sétáló palotájok". A magyar irodalom csak a XVIII . században, a barokk 
korban kezd igazán kibontakozni. Akkor az erdő, a műerdő éppolyan beépített 
díszítő elem a költészetben, mint amilyennek láttuk a képzőművészetben. Pl. 
Csokonai: „Boldogság" , Berzsenyi: „ A közelítő tél" c. verse a lugast, a ligetet csak 
kulisszának használja, fontos díszítőelem. 

II. A lugasból csak a X I X . századi romantika festői és költői jutnak vissza a 
szabad természetbe. A hazai festészetben a romantika megjelenése Kisfaludy Ká
roly nevéhez fűződik („Éji szélvihar"), aki Bécsben festőnek készült és később 



cseréli csak fel a művészetet az i rodalommal. A romantika korában az erdő fontos 
hangulatkeltő elem lesz. Aranytónusú fák á lmodozó, mesés hangulatot árasztanak. 
(Brodszky, Keleti, Ligeti, Lotz, Molnár József). 

Erdei hangulatot keltő romantikus művek születnek a zenében is. A mesés 
hangulatot állathanggal keltik Liszt és Wagner: , ,Erdőzsongás"-a, Schumann: 
..Erdei jelenetek" stb. 

Köl tő ink műveiben is az erdő varázsában gyönyörködhetünk, verseikben a 
romantikus vágyódást , az ellentétek hangsúlyozását, a vad rohanás és erdei nyu
galom közti hatást szemlélhetjük. Pl. Arany János: „ T ö l g y e k alatt". A magyarság 
egyik legnagyobb géniuszának, Petőfi Sándornak, aki ugyan „a zordon Kárpátok
nak fenyvesekkel vadregényes tájait" csodálja, de nem szereti, a magyar lankák 
lomberdeiben azonban szívesen megpihen (pl. „ E r d ő b e n " című köl teménye) . 

III. Valósághű, realista tájképfestészet a francia Barbizonban, egy francia 
erdei falucska festőiskolájában alakul ki. Itt dolgozik a legnagyobb erdőfestőnk, 
Paál László is. A korán, 35 éves korában elhunyt festő melankolikus egyénisége 
nem az emberekben, hanem a természetben talál kiengesztelődést. Bár kezdetben 
az erdőt és a fákat ő is aprólékosan, levélről levélre ábrázolja, pl. a „Magyaro r 
szági erdőrészlet"-ben, később azonban a fény és árnyék tökéletes, de fájdalmas 
érzéseket keltő ellentéte a valósághű ábrázolásmódhoz vezeti. A z erdőben nemcsak 
a különlegest, hanem a nyugalmat, a harmóniát keresi. Leszűkíti képeinek dimen
zióját, legfel jebb a lomb között átderengő, kis darab éggel lazít fel, vagy az erdő 
mélyébe vezető ábrázolást erdei úttal érzékelteti. Paál kortársa és barátja vol t a 
legnagyobb magyar festő, Munkácsy Mihály. Munkácsy az életképek és jel legze
tes népi és munkás alakok valósághű ábrázolásában hozott nagyot . A z örök erdei 
festőtémában, a „Rőzsehordó nő"-ben , a realista igazságot fejezi ki szenvedé
lyesen. D e egyéb műveiben is felkeresi a természetet, az erdőt. Pl. „Pihenés" , 

3. ábra. Paál László: Fontainebleaui 
erdőrészlet (1875—76) 



,,Erdőrészlet", „Fasor" stb. A realisztikus ábrázolásnak igen jellemző alakja Mé
szöly Géza. A magyar tájakat és erdőket szelíd, sárgásbarna pasztellszíneivel áb
rázolja. (Pl. a „Balatonparti táj" fehérnyárai.) 

A zenében is az érzések és az indulatok kifejezése lesz úrrá. Ilyen erdei han
gulatból született, érzésekkel telített műként Mahler III. szimfóniáját említhetjük. 

A X I X . század második felében költészetünknek is megszületik a Paál 
Lászlója Vajda János személyében. Ez a modern realista irányzatú költő erdész
szülők gyermeke volt. Egy évszázaddal ezelőtt azon kesereg, hogy „költőink kép-
zelmét feltűnően kevésbé foglalkoztatják a természet nagyszerű és bájos szépsé
gei". Verseiben is ezen próbál segíteni, amikor az erdővel való egybetartozását 
hangsúlyozza. (Pl. a „Vaáli erdőben".) 

IV. Az eddig bemutatott műveken a természetszerűséget, az erdő hű ábrázo
lását kutattuk. A múlt század végén azonban kezd kialakulni egy olyan irányzat, 
amely eltér a természet másolásától. A benyomásokat igyekszik érvényrejuttatni, 
az impressziókat eltalálni. A festészetben a sok szín és kép láttán merészen von 
össze vonalakat, a szecesszióban már egyszerűsíti és sűríti a színeket. Elhagyja az 
árny és fény hatását. Gyakran síkszerűek lesznek a képek és a színhatásból is 
csak egy domborodik ki. 

4. ábra. Szinyei-Merse Pál: Oculi (1894) 

Az impresszionizmusnak magyar úttörője Szinyei Merse Pál volt. Ö a való
ság megnemesítője, pl. a „Szurokfenyő", „Oculi", „Csend" stb. Még a természet 
legkisebb részleteiben is felfedezi a nagyszerűt és a költői szépséget, pl. a „Lilaru
hás nő" háttereként megszépítve ábrázol két szürkefoltos bükktörzset sötétzöld 
levelekkel. Ehhez az irányzathoz tartozik a X X . század elejének nyugtalan, bo
lyongó különce, Mednyánszky László is. Életét szinte a szabad természetben tölti, 
erdőben végzett megfigyeléseit emlékezet után, látomásszerűen vetítette műte
remben vászonra. Egyre inkább mennek ki művészeink a szabad természetbe, az 
erdőbe témáért. így alakulnak ki a vidéki művésztelepeink is. A nagybányai mű
vészcsoport legnagyobbja Ferenczy Károly. Igen nagy természetrajongó, az erdő 



nyers ábrázolásának művelője, naturalista. A z erdő sejtelmes hangulatát ábrá
zolja és ehhez keres alakokat, pl. „Hazatérő favágók", „Madárdal". „Márciusi est"' 
stb. 

5. ábra: Ferenczy Károly: Madárdal 
(1893) 

A zenében is az erdő mint ihlető szerepel. Beethoven művei mélyen az erdő
ben gyökereznek. Pl. az V. szimfóniájának (c moll) sors-kopogásához a fakopáncs 
adta a motívumot. „Pastorale" szimfóniájának 2. tétele végén a fülemüle, a fürj, 
a kakukk is megszólal. 

6. ábra: Bartha László: Erdő mélye (1961) 

23.T 



A szimbolista irányzat megteremtői közé hazai költészetünkben a forradalmi 
költészetünk elindítóját, Ady Endrét és követőit soroljuk. (Pl. „Hosszú az erdő"). 

V. A modern alkotások közül Csontváry-Kosztka Tivadar műveit említhet
jük, amelyeket az expresszionizmus előfutáraként emlegetnek. A valóságot vízió-
szerűen eleveníti meg (pl. „Magányos cédrus"), amelyben egyedüllétének szim
bólumát, különleges lényét festette meg. A ma működő festőink közül érdekes 
Bartha László, aki erdőciklusával az elmúlt évek során igen nagy sikert ért el. 
Erősen absztrakt ábrázolásban, a zöld, a sárga és a piros színek változatossága és 
játékossága utal csak az erdő hangulatára. 

Zeneművészetünk legnagyobb termései között is van példa az erdő ihletet 
nyújtó szerepére, pl. Bartók III. zongoraversenyének középső tételében magyar 
motívumokkal szőtt erdei hangulatba szövi a madarak énekét. Aki ismeri hegy
vidéki erdeink éjszakai hangulatát, könnyen felismeri Kodály zenéjéből a „Hegyi 
éjszakák" c. kórusából a megkapó és magávalragadó erdei hangulatot. 

Költészetünkben Ady után a „második nemzedék" legjelentősebb költője, 
Szabó Lőrinc erdőhöz való ragaszkodását a „Szerelmes erdő" c. költeményéből 
ismerhetjük meg. A mai magyar líra legnagyobb erdőrajongója pedig Áprily La
jos, akitől kötetek jelentek meg csupa erdei témáról. („Jelentés a völgyből", „Ábel 
füstje".) Forradalmi költészetünk nagy alakjának, József AítzZónak „Akácokhoz" 
című költeményét, valamint a szocialista-realista irányzat legszebb, erdőről, fáról 
szóló költeményét, Lukács László: „A fa" című versét érdemes megismerni. Az új 
magyar irodalomnak kiemelkedő alakja, vezéregyénisége Illyés Gyula. A nép 
képzelet- és érzelemvilágához közelálló verseszményt alakít ki. Mély természet
élménye a tolnai erdőkből táplálkozik. Remek természetmegfigyeléséről több 
költeménye tanúskodik: „A fenyők násza", „Csererdő". Méginkább foglalkoz
tatja az erdő a legfiatalabb költőnemzedéket. Pl. Simon István: „Gyümölcsoltó", 
Váci Mihály: „Akác a forgószélben" verskötetei. 

* 
A művészeti alkotásokon keresztül ismerhetjük meg, hogy hogyan látja a mű

vész, az író szebbnek alkotásunkat, hangulatosabbnak, érdekesebbnek, kifeje
zőbbnek az erdőt. Az erdők esztétikai fejlesztésének ugyanis számtalan lehetősége 
van és ennek letéteményesei mi vagyunk, erdészek. Kezünk alatt nemcsak értéke
sebbnek, de szebbnek, a művészetekre is vonzóbbnak kell lennie a jövő erdeinek! 

K O L E S Z N I K O V , A. I.: DÍSZlTÖ DENDROLÓGIA 
— (Dekorativnaja dendrológija) Moszkva, 1960. — 

Kolesznikov professzor értékes munkát bocsátott az építészek, kerttervezők, kerté
szek rendelkezésére. Napjainkban, amikor az erdők közjóléti szerepe egyre nagyobb je-
lehetőségűvé válik, a könyv ajánlását ki kell terjeszteni erdészeti szakembereinkre, akik
nek munkája nyomán üdülőerdőgazdálkodásunk kezd kibontakozni, akik a gazdasági 
célon túl a dekoratív, a maradandó esztétikai élményt nyújtó erdőket formálják. Helyén
való ez az ajánlás azért is, mert a szerző munkája elsősorban a természetes környezet
ben tenyésző fa- és cserjefajokra támaszkodik — tehát az erdei fákra és cserjékre — 
hangsúlyozva, hogy az állományok állékonyságát és magas korát a helyi fafajok bizto
sítják és ezeket kell a zöld területek gerincévé tenni, míg az egyéb díszítő elemeket csak 
kiegészítésként kell alkalmazni. Különösen érvényes ez az üdülőerdőket tervező erdé-



szek munkájára, melynek során téves esztétikai szemlélettel gyakran erőltetik a szép és 
honos fafajok mellett az idegen fa- és cserjefajokat az állományok díszítésére. Értékes 
vezérmotívuma a könyvnek a hazai tájak fáinak felkarolása és díszítő értékének mélta
tása, ami ugyanúgy érvényes hazai viszonyainkra, ha az adott vidék jellegét, tájképé
nek hangulatát kívánjuk visszaadni. Ezt a szemléletet országhatártól függetlenül sugallja 
Kolesznikov, A. I. könyve. 

A terjedelmében is tekintélyes mű öt fejezetben ad kimerítő ismertetést a fa és cser
jefajok díszítő tulajdonságairól, alapul véve a természetes díszítő sajátosságokat: a ko
rona alakját és felépítését, a levelek alakját és színét, a virág és a termés formáját, szí
nét stb. Ugyanakkor kellő tájékoztatást nyújt a fa- és cserjefajok ésszerű alkalmazásá
hoz szükséges biológiai tulajdonságokról. Külön fejezetben foglalkozik a fák és cserjék 
nyírásával, nyesésével, alakjuk mesterséges megváltoztatásával, részletesen ismertetve 
az alakításra alkalmas fafajokat és alkalmazásuk helyét. Illusztrált példákat sorol fel a 
kertművészeti kompozíciók alakítására, amelynek alapelvei a parkerdőkben kerülhet
nek felhasználásra. 

A könyv utolsó fejezete 703 fa és cserje részletes leírását adja meg. Ismerteti ezek 
elterjedését, lehetséges alkalmazását, azokat az állományokat, erdőket, facsoportokat, 
fasorokat stb., amelyekben az adott fafaj a legjobb díszítő hatást fejti ki. 

A könyv mondanivalóját 286 fekete-fehér és színes fénykép, rajz és ábra illusztrálja. 
A színes és táblázatos mellékletek értékes kiegészítői a leírásnak. 

Kolesznikov, A. I. könyvéből erdész szakembereink hasznos ismereteket meríthet
nek látókörük bővítéséhez, az erdők többirányú hasznosításából fokozottan rájuk háruló 
feladatok megoldásához. 

Dr. Tóth Sándor 

A közúti közlekedésnek a vadállományhoz való viszonyát két szempontból kell tár
gyalni. Egyrészt a közlekedésbiztonság, másrészt az állat védelme szempontjából. A 
számszerű adatok azt mutatják, hogy a baleseteket okozó állatfajok száma korlátozott, 
de az elgázolt, azaz balesetet szenvedő állatfajok száma nagy. 

A z útpályára lépő állat okozhat a saját sérülése nélkül balesetet a vezetőben kel
tett hirtelen meglepetéssel. Figyelemre méltó a balesetet okozó állatok alábbi statiszti
kája a TCS (Touring-Club Schweiz) és az ACS (Automobil-C. Sch.) szerint 1963—1965. 
között: 

Állatfaj 
Baleset 
száma 

Megoszlási 
/o 

Őz 2260 91,6 
Szarvas 91 3,7 
Nyúl 40 1,6 
Szárnyasvad 20 0,8 
Borz 13 0,5 
Róka 12 0,5 

10 0,4 
Egyéb 23 0,9 

2469 100,0 

így tehát az automobil forgalom szempontjából legveszélyesebb az őzben gazdag 
vadászterület. 

A balesetnél áldozatul esett vad száma 4—5-szöröse a balesetet okozóknak. A nős
tény állat több, mint a hím. 

A napszakok közötti eloszlás két fő balesetet okozó állatfajra a következő: 

Őz nappal 21 ,7% éjjel 78 ,3% 
Szarvas nappal 18,7% éjjel 81 ,3% 

Érdekes, hogy az újonnan épült utaknál, út korrekcióknál a környezet természetes 
egyensúlyi állapotának megzavarása miatt növekszik a baleset. 

A z utak sózása télen növeli a balesetek számát. Az intenzív mezőgazdaság csökkenti 
a vad életfeltételét és odacsalja őket az út körüli bokros, fás részre. Ugyancsak nő a bal
eseti szám a két oldalt kerítéssel övezett útszakaszon, ahol a vad nem talál kiutat. 

(Strasse und Verkehr, Zürich 1967. 3. sz. p. 121—129. — Ref.: dr. Pankotai G.) 



A z augusztusban sorra kerülő vezetőség
választó közgyűlés előkészítésére a jelölő
bizottság Marton Tibor elnökletével meg
tartott első ülésén úgy határozott, hogy fel
veszi a személyes érintkezést a helyi cso
portok vezetőivel. Április 25-ig a jelölő bi
zottság tagjai a következő beosztásban vé
gezték el a helyi csoportok véleményének 
messzemenő meghallgatása alapján a je
lölés munkáját — Bognár Ignác: Eger, Mis
kolc, Mátrafüred, Balassagyarmat; Borso

di Imre: Nyíregyháza, Debrecen, Sárospa
tak; dr. Herpay Imre: Sopron, Győr; Mar
ton Tibor: Szolnok, Gyula, Gödöllő; Ra-
konczay Zoltán: Budapest, Székesfehérvár, 
Budakeszi; Schmal Ferenc: Tatabánya, 
Veszprém, Pápa, Esztergom; Schneider Je
nő: Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Szombat
hely, Zamárdi, Keszthely; Szeverényi Ist
ván: Kecskemét, Szeged, Baja; Zaklajda 
József: Pécs, Kaposvár, Tamási. 

A központi szakosztályok munkája 

A szerkesztő bizottság tárgyalta Az Erdő 
II. és III. negyedévi laptervét. A rendelke
zésre álló anyag csoportosításával a lap 
fő témája májusban az erdők többirányú 
hasznosítása, júniusban az erdővédelem és 
kemizálás időszerű kérdései, júliusban a 
nyártermesztés, augusztusban gépesítési és 
műszaki kérdések lesznek. Közben állan
dóan napirenden tartja a lap az új gazda
ságirányítás kérdéseit. 

Az erdészettörténeti szakosztály első vi
déki ülését Sopronban tartották. Sallay Fe
renc elnöki megnyitója után dr. Ágfalvy 
Imre szakosztályvezető ismertette a külön
böző tulajdonjogi és birtokjogi formák ha
tását az erdők állapotára, dr. Nemky Ernő: 
A főiskolai sportélet történetéből, dr. Csa
pódj/ István: Sopron egykori erdeinek tör
ténete a X I I I — X X . században, Komlós 
Géza: A röjtökmuzsaji Nagyerdő történe
téből, dr. Csőre Pál: A z erdőtörténeti ku
tatások helyzete és további feladatai cí
men tartott előadást. A szakosztály mun
káját hozzászólásaikkal segítette dr. Majer 
Antal, Hiller István és Béky Albert. 

Az erdei vasutak szakosztálya ülésén az 
erdei vasúti szakszolgálat végrehajtási uta

sításának tervezetét vitatták meg. Tóth 
Gyula, Nigriny Zoltán és Gauzer Pál elő
adásait felkért hozzászólóként Duka Leo-
nid, Kenderes Gyula és Király Pál egészí
tette ki. 

Az erdőrendezési szakosztály azokkal 
a fejlesztési elgondolásokkal foglalkozott, 
amelyek már 1970-ig is bevezethetők az er
dőrendezés gyakorlatába. Elsősorban a ho
zadéknak korlátozott megállapítása és az 
ellenőrzés hármas tagozódása került napi
rendre. A tsz erdők üzemtervezésével kap
csolatosan a szakosztály tagjai megvizsgá-
landónak tartották azokat az ésszerű ha
tárokat, ameddig a terepi dolgozónak a tsz 
erdők üzem tervezése során el kell menni. 

A mikológiái szakosztály a nyugdíjas 
gombászok részére rendezett munkaülést. 
Ismertették a magyar mikológia úttörőit. 
Előadást tartott dr. Kürthy Sándor és dr. 
Pokorny Ferenc. 

A filmbizottság az Egyesület helységé
ben klubdélutánt tartott Jeróme René ve
zetésével. Kisfilmeket vetítettek Kana
da és Svédország erdőgazdaságáról, Japán 
cellulóziparáról. 

A helyi csoportok életéből 

A pilisi csoport elhatározta, hogy az er
dővel kapcsolatos helyes szemlélet kiala
kításához a fiatalság részére segítséget ad. 
Ezért Esztergomban, a Petőfi Filmszínház
ban filmdélutánt rendeztek. A Városi Ta
nács oktatási osztályának közreműködésé
vel meghívták a mezőgazdasági politech
nikával foglalkozó általános iskolák hete
dik és nyolcadik osztályainak növendékeit 
nevelőikkel együtt. A z előadás résztvevői 
megtekintették A zöld arany, Komplex fa

ipar, Vadpatakszabályozás és kopárfásítás 
című kisfilmeket, valamint az Erdész Film
újság újabb számait. 

* 
A mátrafüredi csoport megválasztotta 

új vezetőségét és közgyűlési küldötteit. El
nök: Hangyái Tibor, titkár: Reményfy 
Lászlóné, szervező titkár; Sohler István, 
gazdasági felelős: Zsigmond Gizella. A cso
port tagjai a taggyűlés alkalmával meg-



hallgatták Király László: A z új erdőren
dezési utasítás tervezete címen tartott 
előadását. 

* 
A Baranya megyei csoport a pécsi M ű 

szaki Propaganda Hónap keretében vita
délutánt rendezett. Vitaindító előadást tar
tott Gyapay Jenő: A fagyártmánytermelés 
gazdaságossága címmel. 

* 

A gyulai csoport vezetőségi ülésen tár
gyalta meg a soron következő feladatokat, 
majd klubdélutánt tartottak s ott dr. Tóth 
Béla: Az erdőművelés gépesítése terén el
ért eredmények és a további fejlesztési le
hetőségek iránya a Kőrösök vidékén címen 
tartott előadást. 

* 
A gödöllői csoport a Nemzetközi Nőnap 

alkalmával klubdélutánt szervezett. Mu
rányi János köszöntötte az Erdőgazdaság 
női dolgozóit. 

A szakmai továbbképzés keretében a he
lyi csoportokban a következő előadásokat 
tartották: 

Budapesten Koronczy Imréné: A gom
batermesztés és szaktanácsadó szolgálat 
fejlesztése a Duna tsz programjában, dr. 
Törley Dezső: Fehérjék, dr. Nedzlkovits 
János: Zsírok és szénhidrátok, Schuster 
Viktor: A szaktanácsadó szolgálat az N D K -

ban és az NSZK-ban, dr. Pápa Miklós: Ter
mészetjárás és egészség, dr. Józsa Tivadar: 
A kullancsok életmódja és veszélyességük; 

Gödöllőn Király László: Az új erdőren
dezési irányelvek; 

Pápán dr. Káldy József: A tuskózás gé
pesítésének helyzete és lehetőségei hazánk
ban; 

Kaposváron dr. Farkas Vilmos: A lineá
ris programozás alkalmazása erdőgazda
sági szállítási problémák megoldásában; 

Kecskeméten Lengyel György: Beszámo
ló a mongóliai útról (diavetítéssel); 

Veszprémben Jakóts László: Koncentrált 
vágásterületek, nagyüzemű erdőművelés; 

Miskolcon Benedek Attila: Az erdőhasz
nálat újabb irányelvei; 

Nagykanizsán dr. Majer Antal: Üj irány
zatok az erdőművelésben; 

Nyíregyházán Váradi Géza: A z erdőgaz
dálkodás gazdaságpolitikai céljai és a gaz
daságirányítás egyes kérdései; 

Mátrafüreden dr. Pankotay Gábor: Alsó 
rakodók gépesítése (vetítéssel) és dr. Radó 
Gábor: Lettországi tapasztalatok (vetítés
sel); 

Vácott dr. Madas András: Űj gazdasági 
mechanizmus az erdőgazdálkodásban; 

Esztergomban dr. Káldy József: A z Egri-
kérgezőgépek, valamint a VK—16 finn kér
gezőgép alkalmassági vizsgálata; 

Egerben, Zalaegerszegen és Esztergom
ban Erdős László: A fahasználati munkák 
gépesítésének eddigi eredményei (vetítés
sel) címmel. 

A Z E R D O 

A z Országos Erdészeti Egyesület (Budapest, V., Szabadság tér 17.) kiadványa 
Szerkesztő: KERESZTESI BÉLA, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) doktora. Főmunkatárs: 
JÉROME RENÉ. Szerkesztő bizottság: ÁKOS LÁSZLÖ, BABOS IMRE, a mezőgazdasági tudományok 
(erdészet) doktora, B A K K A Y LÁSZLÖ, DR. B A L A S S A G Y U L A , FÖLDES LÁSZLÖ, HARACSI L A 
JOS, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa, HERPAY IMRE, a mezőgazdasági tudo
mányok (erdészet) kandidátusa, K Á L D Y JÖZSEF, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandi
dátusa, KOCSÁRDI KAROLY, KOLLÁR GYULA, M A D A S ANDRÁS, a mezőgazdasági tudományok 
(erdészet) kandidátusa, PARIS JÁNOS, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa, RADO 
GÁBOR, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa, SALI EMIL, a mezőgazdasági tu
dományok (erdészet) kandidátusa, SZEPESI LÁSZLÓ, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) 

kandidátusa, SZÖNYI LÁSZLÖ, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa, 
T Ö T H SÁNDOR, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa. 

Kiadja: a Lapkiadó Vállalat. (Budapest, V. , Lenin körút 9—11.) Felelős kiadó: S A L A SÁNDOR. 
Kapják az Országos Erdészeti Egyesület tagjai. Előfizethető még a Posta Központi Hírlap Iroda 
(Budapest V., József nádor tér 1.) és a lapterjesztéssel foglalkozó egyes postahivatalok útján. 

6 7 - 5 - 4 3 1 4 Révai Nyomda, Budapest. 
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