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A rég i rómaiakná l baloldal i közlekedé s vol t 
A rég i rómaia k szekere i a z úttest baloldalá n haladta k -  tártá k fe l 

brit régésze k az olasz sajt ó beszámolój a szerint . 
A tudóso k eddi g ne m voltak biztosa k abban , hog y melyi k oldalo n 

zajlott a  közlekedé s a  Róma i Birodalma t behálóz ó konzul i utakon , d e 
tudták, hog y létezni e kellet t valamilye n szabálynak . 

A rejtély t eg y nagy-britannia i rég i kőbány a felfedezés e segítet t meg -
oldani. A  bányát , ahonné t építkezésekhe z használ t köveke t fejtettek , 
Krisztus utá n 43-ban , ne m sokkal a  rómaia k Britanniáb a érkezés e utá n 
nyitották a  ma i Blunsdo n Ridge-ben , Angli a délnyugat i részén , ne m 
messze Durocornoviu m róma i kor i településtől , é s a róma i ko r óta ne m 
használták. 

E bány a bejárat a szolgáltatt a a  bizonyítéko t arra , hog y a  rég i róma -
iaknál balr a hajtá s volt , mikén t Nagy-Britanniába n a  ma i napi g is : a 
kővel megrakot t szekere k jóval mélyeb b árko t vájtak , min t a z ürese n 
visszaérkező kocsik . A  bányában talál t keréknyomo k mélyebbe k a  balol -
dalon, aza z baloldal i közlekedésne k kellet t lenni . 

Más róma i uta k homályba n hagytá k a  kutatókat , mive l a  kereke k 
általában középe n hagyta k nyomot . Ebbő l ne m lehetett eldönteni , hog y 
melyik oldalo n kerülté k k i egymás t a  fogatok, h a szembetalálkoztak . 

Nagy-Britanniától, Ausztráliától , Japántól , Írországtó l és néhány má s 
országtól eltekintv e jelenle g a  világo n jobbr a hajts " van . E z azonban 
nem mindi g vol t így , s ne m is mindi g világosa k a z ilye n vag y olya n 
szabály okai . 

A baloldal i közlekedés hagyományá t a hét évszázaddal ezelőtti időkr e 
vezetik vissza , amiko r a  középko r vég e fel é Európába n fellendül t a  ke-
reskedelem ó s az egyre jobban szaporod ó teherszállít ó kocsi k vezető i 
többnyire a  jobboldalon ültek , hog y nagyob b szabadságo t élvezze n az 
ostort tart ó jobbkezük. Másut t Európába n azonban a szekereket egy ko-
csis hajtott a a  foga t ba l háts ó lováról , ahonné t jobban szemme l tudt a 
tartani a  szembejöv ő forgalmat . 

A baloldal i közlekedé s elterjedéséhe z hozzájárul t VIII . Bonifá c páp a 
egyik bulláj a is , amely a z 1300-as éve k elejé n a  Rómába tart ó zarándo -
koknak az t tanácsolta , hog y jobb kezükbe n fegyverre l utazzanak , mer t 
így jobban tudna k védekezn i a z ütonállókkal szemben . 

Európa kontinentáli s részé n Napóleo n vezett e be a jobboldali forgal -
mat, megparancsolv a katonáinak , hog y jobbra igazodv a meneteljenek , 
hogy ezze l meglepjé k a z ellenséget . 

(zászlón h.) 
J 



visszaemlékezése 
Eljárt az idő'. Ebben az év
ben vagyok 75 éves, 50 éve 
lettem OEE tag és 20 éve let
tem az OEE elnöke. Ezt a 
tisztséget 11 évig viseltem, 
az utolsó 5 évben nyugdíjas
ként. 

Ezután az MTA Veszpré
mi Akadémiai Bizottságában 
az Erdészeti Szakbizottság 
elnöke voltam. Itt folytattam 
az OEE-ben megkezdet t 
munkát. Az Egyesület fóru
main a több év alatt kialakult 
véleményeket, az NSZK-ban 
és Skandináviában szerzett tapasztalataimmal kiegészítettem, 
majd a Szakbizottság keretei között lezajlott három nyilvános 
vita után a VEAB Értesítőben publikáltam is (Az erdőgazdál
kodás sajátosságai és sarkalatos elvei humánökológiái szem
léletben a piacgazdálkodás körülményei között. VEAB Értesí
tő, 1993. 53-65. old.), de persze ezt kevesen olvasták. Elküld
tem ugyan számos döntéshozónak, de nem tudom, hogy az er
dőtörvény szövegezésénél hasznosították-e. 

Eközben folyt a harc a természetvédőkkel, sok túlzással, 
irrealitással és indulattal. A természetvédelmi törvény előké
szítésében közreműködtem egy olyan javaslattal, amely mind
két fél reálisan gondolkozó munkatársait kielégíthette és érzel
meiket se sértette. 

E két munka után egyre romlott a hangulatom és egyre re
ménytelenebbnek láttam a közéleti tevékenységemet. Ha keres
tem ennek okát, akkor sajnos sok mindent találtam. Csak né
hányat említek ezekből. 

A kilencvenes évek elején a vezető kormánypártnak volt 
egy erdészeti szakértői bizottsága jobbnál jobb szakem
berekkel, de elérni valamit is abból, amit a szakma szeretett 
volna, semmit se tudtak. Volt egy nyilvános találkozás is a 
miniszterelnökkel, de nem volt előre elkészített határozatterve
zet - amelyet a szakma nagy része el tudott volna fogadni - , 
így aztán az eredmény se volt az, ami lehetett volna. Pedig a 
miniszterelnök erdészetből jól felkészülve érkezett. 

Az Egyesület elnöke és főtitkára arra is lehetőséget kapott, 
hogy személyesen adja elő a miniszterelnöknek gondjainkat. 
Sajnos az illetékes államtitkár durván kitöltötte a rendelkezsére 
álló időt. 

Ezeknél még rosszabb élmény volt a privatizáció. Olyan kis 
erdőterületeket osztottak ki, amelyeken erdőgazdálkodást - se 
ésszerűt, se ésszerűtlent - folytatni lehetetlen, olyan új tulaj
donosoknak, akiknek korábban nem is volt erdejük. Mert azt 
még meg lehetett volna érteni, ha valaki saját tulajdonát kéri 
vissza. Itt olyan politikai erők működtek, amelyekkel szem
ben az Erdészeti Hivatal és az OEE is tehetetlen volt. 

A szakmával való kapcsolatom ezután három szakosztály 
rendezvényeire korlátozódott. A Feltárási Szakosztálynak 1957 
óta tagja voltam, az Erdőhasználati Szakosztály akkor hívott 
meg tagjai sorába, amikor e tárgykör egészének oktatásáért let
tem kényszerűen felelős, és ez nagy segítség volt számomra. 

Az Erdők a Közjóért Szakosztály is megtisztelt azzal, hogy 
tagjai sorába fogadott. 

Ezen a három helyen jól követni tudtam az erdőgazdálkodás 
változásait és ismerem jelenlegi helyzetének fő vonásait. Az 
aggodalom szakmánkért egyre nőtt bennem. 

Az erdészet jövője négy helyen dói el: a Soproni Egyetem 
Erdó'mérnök Karán, az OEE-ben, a minisztériumban és a 
tulajdonosoknál. 

Az első a legfontosabb, önmagában is reményt ad, a má
sodik a szakmaszervező, véleményt alakító erő, a harmadik
nál van a hatalom, de a legsebezhetőbb, mert ki van szolgál
tatva a kicsinyes napi politikai harcoknak. Ennek kivédésére a 
fent említett törvény-előkészítő munkában javaslatot tettem, de 
persze ez nem került be a törvénybe. A negyedik helyen em
lített tulajdonosok viselkedése a birtok nagysága szerint válto
zik, és aszerint, hogy állami vagy magánbirtokról van szó. 

Felsőoktatásunk a nagy átalakulás korszakában van. Remél
jük, hogy képes lesz az új, nagy intézmény gerincévé válni és 
a Selmeci Kör is meg tudja őrizni a szellemet. Az erdésztár
sadalom kötelessége, hogy mind az állami vezetést, mind az 
ifjúsági szervezetet erősítse és védje meg a lejáratástól. 

Magam is 30 éven keresztül a kisebb egységben (önállóan) 
végzett erdészeti szakoktatást képviseltem. A Göttingeni Egye
tem Erdészeti Karát Hannoversch-Mündenből vezényelték át, 
hozzánk hasonlóan az IMF nyomására. Úgy látszik, hogy meg 
tudták őrizni sajátosságaikat, és volt előnye a beolvadásnak. 

Az OEE a szakosztályok munkájából ítélve jól működik. 
Kicsit furcsának tűnik, hogy a választmány a helyi csoport tit
káraiból és elnökeiből áll. Ez olyan, mintha az ország parla
mentjét a megyei közgyűlés elnökei alkotnák. A soktulajdono
sú erdőgazdálkodás is felvet néhány kérdést, amit jó lenne tisz
tázni. 

A minisztériumnak kellene gondoskodni a prioritások érvé
nyesítéséről. 

A sorrend a következő: a) Az erdő területe, hozamtermő 
képessége, ökológiai és irnmateriális értéke nem csökkenhet, 
b) Minden erdőállomány-gazdálkodásban a tartamosságot biz
tosítani kell. A tartamosság nemcsak mennyiségi (fatömeg), 
hanem minőségi (árbevétel) állandóságot is jelent egy erdőterv 
keretein belül. Ez természetesen csak akkor valósulna meg, ha 
a választékok eladási ára állandó lenne, c) Jövedelmezőség biz
tosítása, d) A kereslet kielégítése. Ez utóbbi a „szükségletek 
kielégítése" helyére lép, amely azonban gyakran a túlhaszná-
latok indoklása volt. 

Az erdőtulajdonosokkal kapcsolatban először is tisztázni 
kell, hogy mi legyen az OEE feladata. Nyilvánvalóan nem 
szakszervezeti érdekvédelem, hanem javaslatok olyan kompro
misszumra, amelyben a tartamosság és mindaz, amit a priori
tások között felsoroltam, biztosítva van. Ennek betartása érde
kében állami támogatás is indokolt. Mindezek megvalósítására 
két dologban nyújthat az OEE segítséget. Kisebb kötetlen ta
lálkozókkal közelebb hozni az embereket, jó közhangulatot 
kell kialakítani, amelyben a felemelkedésünkhöz elengedhe
tetlenül szükséges magasabb erkölcsi színvonal megvalósul, és 
akik nem tisztességes, becsületes munkát végeznek, azokat ki
közösíteni. Pályafutásom emlékezetes befejezése volt az a ki
tüntetés, amelyet a Német Erdészeti Egyesület vándorgyűlésén 
vehettem át 1990-ben. A Bernhard-Eduard-Fernow Plaket
tet az USA Erdészeti Egyesülete és a Német Erdészeti Egye
sület közösen alapította és évenként váltakozva adományozzák 
a nemzetközi erdészeti együttműködés fejlesztéséért. Én vol
tam az első magyar, aki ezt megkapta. 

O 
Továbbija erőt és egészséget kívánunk valamennyi olvasónk 

nevében. 

ERDÉSZETI LAPO K 1999 . K Ü L Ö N S Z Á M 



DR. CZERNY KÁROLY 

H o g y a n s e g í t s ü k a 
m a g á n e r d ő - g a z d á l k o d á s i ? 
Hozzászólás Bartha Pál: A magánerdő-gazdálkodás aktuális problémái 
címűi cikkéhez 

Bartha Pál a tőle megszokott alapossággal és szakmai 
érzékenységgel elemzi a magánerdő-gazdálkodás problémá
it, és ebben is kiemelt hangsúllyal az osztatlan közös tulaj
donlással kapcsolatos gondokat. 

A cikkben foglaltakat, mint a magánerdőkkel (is) foglal
kozó gyakorló erdőgazda - az alábbi jó hírekkel, illetve 
javaslatokkal szeretném kiegészíteni: 

1. Az osztatlan közös tulajdonok koncentrációja 

A társtulajdonosi helyzet jó irányban mozdult el, hiszen 
azok, akik árveréseken csak taktikai befektetők voltak, rö
vid időn belül értékesíteni kívánták a megszerzett tulajdon
részüket, míg a tartós gazdálkodásra berendezkedők az el
adó részek kivásárlására törekedtek. 

Ismerek olyan százhektáros erdőtömböt, ahol az indulás
kor még 70 fő felett volt a tulajdonostársak száma, míg 
mára ez a szám a kivásárlások eredményeképpen 22 főre 
csökkent, és további kivásárlások várhatók. 

Gyakori, hogy valaki el is adná a tulajdonrészét, de ven
ne is, tehát a tulajdonosi szerkezet még eléggé mobil, és 
további koncentráció várható. 

A birtokösszevonásokat elvben a 8/1999 . (1.20.) FVM 
rendelet is támogatja, de a 345. § szerinti 20%-os vétel
ár-támogatás nem igazán vonzó - és gondolom, nem is na
gyon tülekednek érte - , helyette inkább a normatív, kb. 20-
50 000 Ft/ha (de legfeljebb 50%-os) mérték és mód lenne 
igazán hatásos, mert a 20%-ot az adó és az illetéktöbblet 
amúgy is azonnal lefölözi. 

2. A társtulajdonosi passzivitás és az 
erdőgazdálkodói bejegyzésről 

Valóban gyakori, hogy a több tulajdonostárssal terhelt 
erdőben egyesek passzivitása, netán tudatos távolmaradása 
miatt nem jön létre az erdőgazdálkodói bejegyzéshez szük
séges 100%-os meghatalmazás, még többszöri tulajdonosi 
bejárás, illetve szervezés után sem. 

A Ptk. 142. § viszont „az állag megóvásához és fenntar
tásához feltétlenül szükséges munkálatok elvégzésére bár
melyik tulajdonostársat" feljogosítja, és ehhez már csak az 
erdészeti szakhatóság állásfoglalása kellene, hogy az üzem
tervekben előírt feladatokat „feltétlenül szükséges állagme
góvásnak és fenntartásnak" minősítse, mert ez esetben az 
aktív (de nem feltétlenül az összes) erdőtulajdonos által 
meghatalmazott közös képviselő, egyben mint erdőgazdál
kodó, már eljárhatna az erdő ügyeiben, természetesen úgy, 
hogy minden társtulajdonost időben kiértesítene, és velük 
korrektül elszámolna. 

3. A magánerdő-gazdálkodók eszközellátottságáról 

Az crdőtulajdonlás és az erdőgazdálkodás a magánerdök 
területén ma már ugyanúgy szétválik, mint az állami erdé
szetben, és ahogyan van állami erdészet, amelynek egyetlen 
motorfűrésze sincs, ugyanúgy a magánérdekben sem szük
séges, de nem is lehetséges a teljes körű felszerszámozott-
ság. 

A magánerdő-gazdák az erdősítések kézi vagy gépi ápo
lására vagy az ápolóvágások elvégzésére még elegendő kézi 
erővel vagy talaj ápoló géppel rendelkezhetnek, de a vég
használat, a tuskózás, a mélyforgatás, a csemetetermelés és 
a gépi ültetés munkáit már az ezen feladatokra szakosodott 
külső vállalkozók végzik, amelyek felszereltsége egyre 
jobb, és ma már több ajánlatból is lehet válogatni. 

A vállalkozói kör eszközellátottságának támogatása tehát 
már közös magánerdészeti és államerdészeti érdek, hogy a 
még több és még jobban felszerelt vállalkozó színre lépé
sével a fajlagos költségek csökkenthetők legyenek. 

Az erdészeti igazgatás sokat segíthetne abban, hogy az 
éves támogatások és elszámolások összegükben és idejük
ben is kiszámíthatóbbak legyenek, bár tudott, hogy az er
dészeti pénzek a közös FVM alapban mozognak, ami a ter
vezhetőséget sajnos megnehezíti. 

4. Az erdőrendezésről és az üzemtervekről 

A magánerdő-tulajdonlás ideális állapota az lenne, ha 
minden erdőrészletnek csak egy tulajdonosa lenne, de ez 
olyan utópia, amire csak törekedhetünk, de elérni sajnos so
ha nem tudjuk. 

Néha persze már annak is örülni kell, ha az új üzemter
vezéskor nem történik felesleges erdőrészlet-összevonás, 
és a külön-külön hrsz-ban érdekelt tulajdonosok összetársí-
tása. 

A példa kedvéért egy most megújított üzemterv erdőrész
let tervezett kialakításait szeretném vázlatosan bemutatni. 

A „C" tulajdonos erdejét az X és Y tulajdonos erdejétől 
egy önálló helyrajzi számos, földes közút választja el. 

A „C" tulajdonos erdeje 
C 1 - szürke nyáras és 
C 2 - nemes nyáras erdő

részletekre osztandó fel. 
Az üzemtervező a C 1 szür

ke nyárast - „X" szürke nyara-, 
sával, a C 2 nemes nyárast - ' 
„Y" nemes nyárasával vonta 
össze - teljesen feleslegesen -
egy erdőrészletbe. 



A korrektséghez hozzátartozik annak elmondása, hogy a 
már lezárt üzemtervi anyagot kérésemre felnyitották, és kor
rigálták ezt a hibát. 

Az üzemtervezést vagy az adattárat körüllengő titokza
tosság, és az érdeklődési-tájékoztatási hiányosságok felol
dását jelenthetné, ha nemcsak a bejegyzett erdőgazdálkodó, 
hanem bármely erdőtulajdonostárs is kikérhetné az üzem
tervi kivonatokat vagy legalább az erdőrészlet-lapokat, hogy 
legalább időben megismerhesse az erdőrészletre vonatkozó 
előírásokat, ha esetleg a tulajdonosi kör nem tudott volna 
közös képviselőt, erdőgazdálkodót kijelölni. 

5. És végül... 

A gondok mellett szerencsére egyre több öröm is éri az 
embert, 

- mert az erdőfelügyeletnél (Állami Erdészeti Szolgálat
nál) ma már jól kialakult a magánerdőkkel kapcsolatos fog
lalatosság rendje, 

- mert a társtulajdonosok többsége szívesen foglalkozik 
az erdejével, és szorgalmasan együttműködik a gazdálko
dásban, 

- mert a fák akkor is nőnek, ha mi éppen mással vagyunk 
elfoglalva, 

- mert kevés nagyobb öröm lehet egy erdésznek, mint 
végigsétálni a saját erdejében, és néha még fotókat is ké
szíthet kedves vadjairól, az őzekről is. 

Üdv a magánerdő-gazdáknak (is)! 

(Fotó: Dr. Czerny Károly) 

GÖDE GABRIELLA ANNA 

Ne bántsátok a lombokat! 

Ne bántsátok a lombokat -
susogta George Sand a halál előtt 
Nem értették meg, én megértem őt. 
Ne bántsátok a lombokat, 
Hadd nőjenek, simuljanak az égre, 
Hadd mosolyogjanak napban, esőben, 
Hadd ringassák a békés fészkeket, 
Küldjék magasba a rigók dalát, 
Hadd boruljanak össze boldogan, 
Ha alattuk a szerelem tanyázik 
És hadd terítsenek álompalástot 
Az élettől elfáradt vándorokra, 
Ne bántsátok a lombokat, 
Hadd játsszanak alattuk gyermekek, 
Akik az első lépést most teszik, 
Tipegve ismeretlen cél felé, 
És hadd pihenjenek meg a halottak 
Zöld sátraik alatt a rögök ágyán, 
Ne bántsátok a lombokat, ti élők! 

w 


