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lanná válik az esetleges szankciók alkal-
mazása. Mindez szakmán belül nehezen
feloldható feszültségekhez vezetne. 

Ismét szeretnénk rámutatni, hogy egy
többfokozatú (legalább a mostani 6, de
még inkább egy 10 fokozatú) értékelõ
rendszernek biztos alapot nyújthat a ko-
rábban felvázolt 0–100 tartományban al-
kalmazható folytonos skála. Elismerjük,
hogy a differenciált támogatásra, ösztön-
zõ rendelkezésre egyszerûbb egy kellõ-
en finom kategóriarendszert alkalmazni,
de jó, ha azt is tudja a gazdálkodó, hogy
egy kategórián belül éppen hol áll, mit
kell tennie ahhoz, hogy kategóriajavu-
lást érjen el, s milyen veszélyei vannak
az esetleges romlásnak. E két rendszer
éppen nem zárja ki egymást, a folytonos

skála alapján korrekt módon képezhe-
tõk a (kellõ számú) kategóriák.

Meggyõzõdésünk, hogy a kategóriák
számának csökkentésével a problémát
nem csökkenteni, hanem éppen növel-
ni lehet, viszont a fenti kettõs (százalé-
kos és finomkategóriás) alkalmazás le-
hetõvé teszi az erdõtermészetességi
mutató korrekt alkalmazását, a támoga-
tások igazságos felosztását.

Mire használható a természetesség?
Érzésünk szerint (leginkább gazdálkodói
részrõl) a hozzáállás alapvetõen azért ne-
gatív, mert a természetesség alkalmazásá-
ban az érintettek leginkább a szankcioná-
lás „viharfelhõjét” érzik. Ezért vélik érde-
küknek a minél rosszabb besorolás meg-

szerzését. Egyrészt meggyõ-
zõdésünk, hogy a helyesen
végzett (akár vágásos) gazdál-
kodás nem rontja a természe-
tességet (más okból bekövet-
kezõ romlást pedig a jelenlegi
törvény nem tilt). Másfelõl ez
az értékelés lehet egy támoga-
tás elnyerésének kritériuma is.
Ez esetben pedig mindenki
érdeke a „jó minõsítés”, illetve
az olyan érzékeny értékelõ
rendszer használata, ami a po-
zitív elmozdulások detektálá-
sára alkalmas. Ismét utalunk
rá, hogy a természetesség szá-
mos eleme (leginkább a káro-
sításokkal szembeni ellenálló
képesség révén) a gazdálko-

dó anyagi érdekeltségére is közvetlenül
és pozitívan hat. Emlékeztethetünk arra
is, hogy nemrég még minden prominens
erdész (többek közt e lap hasábjain is)
amellett tört lándzsát, hogy mennyire ter-
mészetesek a magyar erdõk. Külsõ szem-
lélõ számára alighanem igen furán veszi
ki magát, ha a szakma most egyszer csak
180 fokot fordul.

A természetesebb erdõ egyébként (el-
lentétben a szakmán belülrõl érkezõ né-
hány megnyilvánulással) igenis nagyobb
széntároló képességgel rendelkezik, te-
hát akár ma is forintosítható (eladható)
hasznot hoz. Szakmánk egyik nagy hiá-
nyossága, hogy ebben a témakörben ed-
dig nem tudta alapvetõ érdekeit érvénye-
síteni, nyilvánvaló eredményeit haszno-
sítani. Megemlíthetjük továbbá az éghaj-
latváltozást is, ami akár néhány éven be-
lül is komolyan felértékelheti a természe-
tességet, mint az erdõ jellemzõjét, és for-
rásokat rendelhet hozzá. 

Összefoglalva tehát, úgy gondoljuk,
egy jól meghatározott természetesség
lényeges szempontból, objektíven jel-
lemzi az erdõket, az erdész számára is
fontos célokat szolgálhat, és jelentõs
mértékben hozzájárulhat erdeink álla-
potának megõrzéséhez, illetve javításá-
hoz. Az elmondottak alapján meggyõ-
zõdésünk, hogy erdeink minõségi álla-
potának – így természetességi állapotá-
nak is – a felmérése, a minõségben be-
következett változások nyomon követése
egyre sürgetõbb elvárás az erdõterve-
zéssel szemben.

Tóth Mariann (szerk.): Poéták a
katedrán

(Sopron 2008)
Korfordulós köszöntésre érkezõ egyete-
mi rektorunk ajándékcsomagjában lel-
tem a most bemutatott kötetre. Szívbéli
gyönyörûséggel lapozgattam, és a ben-
ne rejlõ versek hatására Reviczky Gyula
költõnk gyönyörû versének utolsó sza-
kaszában megfogalmazott hangulatra
leltem „Úgy tekints az emberekre, Hogy
a világ se jó, se ferde, Se öröm, se bú ta-
nyája, Csak Magadnak képe, mása, Ki
sóhajt, ki mulat, A világ csak hangulat”.

Ezek az érzések bujkáltak a versek
soraiban, eddig nem ismert költõi vé-
nákban gazdag egyetemi oktatok jóvol-
tából.

Winkler Andrásról sokan tudtuk,
hogy szeret verselni, mi több, a zene is
eszköztárában sorakozik. A többieknek

eddig jobbára szakemberi mivolta volt
ismerõs elõttünk. Költõi erejük szépsé-
get hirdetõ sorai rejtve maradtak. Albert
Levente, Bácsatyay László, Báger Gusz-
táv, Fekete György, Herczegh János ne-
mes veretû sorait olvashatjuk a kötet-
ben. Õk idézik fel az õsszel szokásos el-
múlás érzésvilágából azokat az örömö-
ket, amelyek életünket szebbé, boldo-
gabbá tehetik. Az erdélyi falu tiszta,
romlatlan világát, ahonnan a totyogó lé-
pések indultak, vagy az édesanya ar-
cunkra lehelt csókja, a Hitvessé neme-
sedett Kedves, az õrzõ és óvó szeretet
fényei világítanak a versekbõl. A szere-
tet lényei õk, akik vigyázzák, óvják
esendõ lényünket, ha az öregség vagy a
romló egészség árnyai eltakarják elõ-
lünk a napot.

Szép versek sorakoznak és adnak
igazi keretet a sokat emlegetett selmeci

hagyományoknak. Vagyis a kötet versei
megtanítanak örülni a hétköznapok
sokszor elsuhanó apróságainak.
Gyöngyszemek vannak elõttünk, érde-
mes lehajolni értük. Belemerítkezhe-
tünk a nyelvünk szépségeit hirdetõ
verssorokba és a mély érzésekbe.

Jó dolog olyan egyetemen tanítani,
ahol ilyen emberek törekednek a sze-
mek nyitására, a tudás gyarapítására,
mert ha jobb jövõt akarunk, nem a pénz
mindent elsöprõ hatalmára kell alapoz-
nunk, hanem a lélek gazdagítására is. A
világot alkotó szépség együttes csodája
is megérdemli figyelmünket. Ezek tel-
jességükben teszik igazán egyetemmé
az univerzitást.

Dicséret a könyvért azoknak, akik
ezt a szándékot nem feledték, akik
tiszta forrásból kívánták gazdagítani a
szaktudás tárházát, gyakorlati hasznos-
ságát. Jó munkát végeztek! Köszönet
érte!

Bemutatta: Dr. Szodfridt István
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Kedves Bányászok, Erdészek, Kohászok! 
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