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nem veszi figyelembe a termõhelyet, az
erdõtörténetet, a mikroklímát?; miért
pont a faji összetételt és a fajszámot
vizsgálja?

E jogos felvetésekre az egyik válasz
az, hogy egy cikkben nem lehet min-
dent leírni. Akit mélyebben érdekelnek
e kutatás eredményei és módszerei az
ELTE Növényrendszertani és Ökológiai
Tanszék honlapján bõven talál mind át-
tekintõ, mind részletekbe menõ szak-
mai anyagokat, illetve egy fotógaléria is
élõbbé teszi a munkát (http://ramet.el-
te.hu/~ramet/project/ors_erdo/in-
dex.htm). A másik indokunk az, hogy e
cikk nem egy kutatás végén, hanem a
kellõs közepén született. Jelenleg inten-
zív adatgyûjtést végzünk a gombák,
zuzmók, pókok, bogarak tekintetében,
a háttérváltozók közül mikroklímamé-

rés, történeti adatgyûjtés folyik, vala-
mint az NYME Erdõmérnöki Karán zaj-
lik az avar- és a talajviszonyok elemzé-
se. Reméljük néhány év múlva átfogóbb
tanulmányok látnak napvilágot akár e
lap hasábjain, akár más fórumokon.

A fajszám ökológiai és természetvé-
delmi megítélésével csínján kell bánni,
mindig figyelembe kell venni a faji
összetételt is, ugyanis nem mindegy,
hogy egy élõlénycsoport diverzitásához
milyen fajok járulnak hozzá. Ezt a prob-
lémát az élõlénycsoportokon belüli, a
különbözõ funkcionális csoportokra
vonatkozó elemzések oldják fel, amely
több élõlénycsoport esetében megtalál-
ható a honlapon.

E vizsgálat feltárja egyes erdei élõ-
lénycsoportok preferenciáit, de lega-
lábbis hipotéziseket állít fel azok meg-

értéséhez. Felmerülhet azonban a kér-
dés, hogy ezeken az általánosan vagy
regionálisan érvényes összefüggése-
ken kívül, mit tud profitálni az ilyen
jellegû vizsgálatokból a gyakorlati
szakember (erdõgazdálkodó, termé-
szetvédõ)? Az összefüggéséket feltáró
modellek predikcióra is használhatók,
egyszerû, könnyen mérhetõ faállo-
mány-jellemzõk alapján, ismert mérté-
kû bizonytalansággal „jósolni” tudják
az erdei életközösségek biológiai jel-
lemzõit. 

Ezúton szeretnénk megköszönni a
Szombathelyi Erdészeti Zrt. és az Õrsé-
gi Nemzeti Park Igazgatóság szakem-
bereinek, hogy lehetõvé tették mun-
kánkat, az Országos Tudományos Kuta-
tási Alapnak pedig az anyagi támogatást
(OTKA K79158).

2010 országosan Széchenyi István
emlékév volt. Ennek keretében Kár-
pát-medence-szerte számos rendez-
vényen emlékeztek a legnagyobb
magyar halálának 150. évfordulójá-
ra. Az emlékév rendezvényeinek
egyik fõ célját utólag is szeretnénk
azonosítani Jókai Mór 1881. évi ser-
legbeszédében megfogalmazottak-
kal: „Tekintsetek körül. Ahova néz-
tek mindenütt Széchenyi szellemé-
vel találkoztok” Ez az országot építõ
és nemzetet összekovácsoló szelle-
miség nemcsak 1881-ben volt, ha-
nem a 21. század kezdetén is válto-
zatlanul nélkülözhetetlen maradt. 

Jelen írásomban rövid tájékozta-
tást szeretnék adni a Széchenyi-em-
lékévben és 2000 óta évente meg-
rendezésre kerülõ Magyar Tudo-
mány Ünnepérõl, az erdészek által
kezdeményezett és már tizedik al-
kalommal megrendezett Széchenyi-
emléknapról, azt remélve, hogy a
nyugat-dunántúli esemény széle-
sebb körben felkelti erdész baráta-
ink érdeklõdését. Széchenyi élet-
mûve hatással volt a magyar erdõk-
re és erdõgazdálkodásra is. 

Elsõ gondolatként indokolt kiemel-
ni, hogy 1825. november 3-a a magyar
tudományosság történetének kiemelke-
dõ napja volt. A pozsonyi országgyûlé-
sen ezen a napon ajánlotta fel Széche-
nyi István birtokainak egy évi jövedel-
mét hazai tudós társaság megalapítá-
sára. A Magyar Tudományos Akadé-

mia történetére, Széchenyi és társainak
áldozatvállalására emlékezve ezért
tartjuk évente november 3-án a Ma-
gyar Tudomány Ünnepét, amely napja-
inkra már az egész november hónapot
átfogva a Tudomány Hónapjává bõ-
vült. Az ünnepet megelõzõ napon Szé-
chenyi-emléknap megrendezésére ke-
rült sor 2010. november 2-án is, amely-
nek programja az erdészek által létesí-
tett sopronpusztai emlékerdõben faülte-
téssel kezdõdött, majd koszorúzással
folytatódott Nagycenken a Széchenyi-
mauzóleumban, és tudományos üléssel
fejezõdött be.

Az MTA alapításának 175 éves jubi-
leuma alkalmából azért döntöttünk em-
lékerdõ létesítése mellett, mert a sok-
oldalúan értelmezhetõ erdõk és a fák
szerepe közül a Széchenyi-emléknapon
az erdõk és a fák történeti vonatkozá-
sait kívántuk kiemelni. Felfogásunk
szerint az erdõ egy olyan élõ történe-
lemkönyv, amelynek lapjait az egyes
fák alkotják. Az évgyûrûk átölelik a fa
szívét és elmesélik életét. A történelem-
könyv lapjain a fa évgyûrûi jelentik a
sorokat. A fák a történelem nagy tanúi.
Ennek figyelembevételével tíz eszten-
dõvel ezelõtt, a Magyar Tudományos
Akadémia alapításának 175 éves jubi-
leuma alkalmával Sopronpusztán az er-
dészek az Akadémia történetének
olyan élõ emlékmûvét kívánták létre-
hozni, amely évrõl évre egy-egy újabb
fával gyarapszik. Ezek a fák folyamato-
san növekszenek és arra hivatottak,
hogy évszázados idõtávon át hirdessék

a magyar tudomány növekvõ szerepét.
Egyszersmind akadémiánk élõ törté-
nelemkönyveként tanúsítsák: „Ecce
vivimus – Semper vireo” – vagyis : Ime
élünk és virulunk, miként a jó termõ-
helyre ültetett erdõ fája, a gondokkal,
bajokkal szemben rezisztensek va-
gyunk. Rezisztenciánkat erkölcsi meg-
alapozottságunk és a tudomány iránti
elkötelezettségünk alapozza meg. 

2010-ben már olyan erdõben tiszte-
leghettünk az akadémia alapítója, gr.
Széchenyi István és támogatóinak em-
léke elõtt, amelyben az elõször ültetett
kislevelû hárs sorfák is már egy évtize-
de szimbolikusan hirdetik, hogy a 185
éve alapított Magyar Tudós Társaság fá-
ja nemzetközileg elismert Tudományos
Akadémiává terebélyesedett. Hazánk
tudományos életének meghatározó,
legfelsõbb köztestületévé vált. Elért
eredményeinek elismerését is jelenti,
hogy évente sor kerül a Magyar Tudo-
mány Ünnepére. Ennek keretében az
ünnep elõestéjén Széchenyi szûkebb
pátriájában elültetjük a soron levõ fát,
megkoszorúzzuk az alapító sírját és tu-
dományos ülést rendezünk.

2010 kiemelkedõen jelentõs eszten-
dõ volt, mert – amint ismeretes – ebben
az évben emlékeztünk Széchenyi halá-
lának 150. évfordulójára. Az idei Tudo-
mány Ünnep keretében külön hang-
súlyt kapott az igazság, amely szerint a
tudomány nem ismer határokat.

Az országos tudomány ünnepi ren-
dezvény vezértémája mellett, azzal
egyetértve, az ünnepet beharangozó

Széchenyi-emléknap a Wagner Károly- évben 



Erdészeti Lapok CXLVI. évf. 1. szám (2011. január) 27

Széchenyi-emléknapon az erdészek kü-
lön is kifejezésre kívánták juttatni Szé-
chenyi nyelvmûvelõ, anyanyelv-fenn-
tartó törekvéseit és a gazdasági élet,
ezen belül az erdõk fejlesztésével kap-
csolatos fáradozásait. Szeretnénk ismé-
telten hangsúlyozni azt, hogy Széche-
nyi tevékenységének eszmei tartalma
az erdészetre is jelentõs hatást gyako-
rolt. Az egyik legjelentõsebb hatás –
amint már említettem – a magyar erdé-
szeti szaknyelv megteremtése volt. Két
neves erdész szakemberünk: Divald
Adolf, az elsõ erdész akadémikus és
Wagner Károly erdõmérnök 140 évvel
ezelõtt adta ki az elsõ német-magyar és
magyar-német szakszótárt. Divald
Adolfot a magyar erdészeti szaknyelv
megteremtéséért választották az akadé-
mia tagjai sorába.

A 150 éves Széchenyi jubileummal
együtt Wagner Károly születésének 180.
évfordulóját is ünnepeltük a 2009. évi
selmeci közgyûlésünkön elõterjesztett
OEE elnöki javaslatnak megfelelõen. A
Széchenyi-emléknapon a legnagyobb
magyar iránti tiszteletünket 2010-ben
megkülönböztetett nagyrabecsüléssel
úgy is kifejezésre juttattuk, hogy Széche-
nyi István és Wagner Károly érdemeit a
magyar nyelv mûvelése és fejlesztése te-
rén egymással is kapcsolatba hoztuk.
Nem lehet vitás, hogy Széchenyi hatással
volt az erdészeti szaknyelv megteremté-
sére, az erdészettudomány magyarul va-
ló terjesztésére. Irodalmi állásfoglalások
(Tagányi) szerint: „az 1820-1830-as
évektõl kezdve már nem annyira az ok-
levelek mutatják hazánkban az erdészet
fejlõdését, hanem inkább egy új tényezõ
idézi elõ. Ez a hazai erdészeti tudo-
mány és irodalom…” Nem véletlenül
esik egybe ez a dátum a Magyar Tudo-
mányos Akadémia megalapításával, Szé-
chenyi törekvéseivel. Szívesen emléke-
zünk ismételten arra, hogy 1862-ben az
elsõ magyar nyelvû erdészeti szaklapot,
1868-ban az elsõ magyar-német, német-
magyar erdészeti mûszótárt is kiadták.
Az 1866-ban megalakult Országos Erdé-
szeti Egyesület céljai között szerepelt:
„Tûzzük ki az erdészeti tudományok
magyar nyelven való mûvelésének lobo-
góját”. Ennek a lobogónak a hátszelét
Széchenyinek az 1825. november 3-án
magyarul elmondott beszéde szolgáltat-
ta. Ebben az idõben a magyar nyelvnek
az országgyûlésen való használata szo-
katlan volt, hõsi tettnek számított.

Wagner Károly 1867-ben kidolgozta
a magyar nyelvû erdészeti és bányásza-
ti szakoktatás teljes dokumentációját.
Ebben az idõszakban jelent meg az elsõ

két erdészeti magyar nyelvû szakkönyv
és alkották meg a nemzetközileg elis-
mert elsõ magyar erdõtörvényt.

A felsorolt néhány, de nagyon jelen-
tõs erdészeti eseményen túl más szaká-
gazatok is fel tudnának mutatni több
olyan kiemelkedõ tudományos és gya-
korlati eredményt, amelynek létrejötté-
ben meghatározó szerepe volt Széche-
nyi példamutató tevékenységének. En-
nek a példamutatásnak köszönhetõen
Széchenyivel együtt több magyar fõúr is
támogatta jelentõs összegekkel a Ma-
gyar Tudományos Akadémia megalapí-
tását. Közöttük kiemelkedõ volt
Batthyány Strattman Fülöp, a körmen-
di herceg, Vas megye örökös fõispánja

Egyik évben sem ültethetjük el az
Akadémiai Emlékerdõ hársfáját anélkül,
hogy ne iktatnánk az emlékezések sorá-
ba az emlékerdõvel határos páneurópai-
piknik-park történelmivé vált szerepét,
amely megfelel Széchenyi szellemiségé-
nek és a magyarországi tudományosság
hazai és nemzetközi vonatkozású fela-
datainak. 1989 augusztusában megnyi-
tották a 246 km hosszú vasfüggönyt. A
páneurópai piknik szerepe ebben meg-
határozó volt, amelynek fõrendezõje-
ként több erdõmérnök, soproni egyete-
münk oktatója vállalt nem kis veszélyek-
kel járó aktív szerepet. Évrõl évre meg-
ünnepeljük a páneurópai pikniket e he-
lyen, amelynek szomszédságában az
akadémiai emlékerdõ is egy évtizede
hirdeti, hogy a nemzet sorsát döntõen
meghatározó rendszerváltoztatás alap-

vetõ hatással volt és lesz a magyarorszá-
gi tudományosságra, a tudományos cél-
kitûzések, a tudás alapú társadalom
megteremtésének ügyére is. Miként Szé-
chenyi hatására egykoron, úgy a jelen-
ben is felerõsödõben van a nemzetben
való gondolkodás. A Magyar Tudomá-
nyos Akadémia támogatja és segíti a ha-
táron túli magyar tudósok tevékenysé-
gét.  Nemzetközi kapcsolataink bõvül-
nek, de nem javul a magyar nyelv helyes
alkalmazása. A határok nélküli tudo-
mány gondolatát átszövi a „Nyelvében él
a nemzet” igazsága, hogy a jövõben is el-
mondhassuk a nagycenki Széchenyi-
szobor talapzatának a feliratát ismételve:
„Magyarország nem volt, hanem lesz!”

A 185. fa elültetését hívõ lélekkel
kapcsoltuk össze Széchenyi minden-
napi imájával, amelynek felidézésé-
vel szeretném bensõségesebbé tenni a
Széchenyi-emlékév és a Magyar Tudo-
mányos Akadémia alapításának 185.
éves jubileuma alkalmával a 10. Széche-
nyi-emléknapot:

„Mindenható Isten, hallgasd meg
mindennapi imádságomat. Töltsd el
szívemet angyali tisztaságú szere-
tettel embertársaim iránt, hazám
iránt és honfitársaim iránt… Sugalld
nekem, mit és hogyan kell kezde-
nem, hogy egykoron a tõkével, ame-
lyet reám bíztál, elszámolni tudjak.
Gondolkodni és dolgozni akarok éj-
jel nappal, életem fogytáig.”

Solymos Rezsõ
akadémikus

Galapagos S.O.S.
Az UNESCO levette a Galapagos-szigete-
ket arról a listáról, amely a veszélyeztetett
világörökségi helyszíneket tartalmazza. A
tudósvilág értetlenül áll a politikai döntés
elõtt, hiszen Galapagos veszélyeztetettsé-
ge egy csöppet sem csökkent. Az egyedül-
álló élõvilágot felvonultató, közigazgatási-
lag Ecuadorhoz tartozó vulkán eredetû
szigetcsoport még 2007-ben került fel a
listára. Világhírû állatait, így az elefánttek-
nõsöket, a tengeri és szárazföldi leguáno-
kat, a röpképtelen kormoránt, a kéklábú
szulát stb. számos környezeti hatás fenye-
geti. Ezek között szerepel az illegális halá-
szat, a kontinensrõl egyre nagyobb szám-
ban áttelepülõ népesség (immár 30 ezer
fõ), a szigeteket olajjal ellátó hajók idõn-
kénti balesete és szennyezõ hatása, és
meglehetõsen nagy a turizmus nyomása
is. Külön gondot jelent az idegen fajok be-
hurcolása, mely egyáltalán nem mai kele-
tû veszély. 

Génmódosított
fákat tesztelnek
Az amerikai papíripar genetikailag mó-
dosított eukaliptuszfák ültetését tervezi: a
három nagy papírgyárral társult Arbor-
Gen biotechnológiai vállalkozás a követ-
kezõ néhány évben 29 termõhelyen 250
ezer ilyen fát telepít. Jóval kisebb parcel-
lákon már évek óta nõnek génmódosított
fák néhány államban. Az Ausztráliában
õshonos eukaliptuszfajok gyorsabban
nõnek, mint a tengerentúl honos ke-
ménylombos fafajok, ráadásul az elõbbi-
bõl a papírgyártáshoz kiváló minõségû
cellulóz nyerhetõ ki. A kísérleti fajtákon
olyan genetikai módosítást végeztek,
amellyel a fák a fagypont körüli hõmér-
sékleteknek is képesek ellenállni. Az ül-
tetvényerdõvel azt tesztelik, hogy hol
van a legészakibb határ, ahol az eukalip-
tusz még megél.

(Élet és Tudomány)




