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Ennek az írásnak az a célja, hogy
összefoglalja az erdei sportolás leg-
fõbb szempontjait, röviden ismertesse
a jelenlegi és a jövõben várható szerep-
lõket és vitát indítson arról, hogy mi is
az erdõgazdálkodó szerepe az erdei
sportéletben. Ez nem az Erdészeti La-
pok sportrovata, ezt annál komolyab-
ban kell venni. Szakmánk hagyomá-
nyosan védekezõ helyzetben van. Csak
a legjobbak tudnak defenzívából
elõnyt kovácsolni. Mi nem vagyunk
ezen a téren a legjobbak, ez már bebi-
zonyosodott. Mi tehát a megoldás? A
válasz logikus: a kezdeményezés és az
elõremutató cselekvés. Kérem és ja-
vaslom, hogy ezzel a szemlélettel ol-
vassák ezt az írást.

Az idei tavasz késik. Még most, április
elején is csak próbálkozik a jó idõ. A
rossz körülmények ellenére is egyre
többen keresik fel az erdõket sportolás
céljából. Az erdõ mindig nyitva áll. 

Legyen hó, vagy kánikulai meleg, az
erdõ mindig az ország legnagyobb sta-
dionja lesz. Szakmánk felelõssége az is,
hogy a közjóléti szerepnek ez az egyre
inkább növekvõ szelete nehogy az erdõ
kárára fejlõdjék, viszont az emberek ja-
vát szolgálja.

Manapság a sport és az egészséges
életre nevelés fokozott figyelemben ré-
szesül, a média is mind többet foglalko-
zik a témával. Az erdõket ellepik az ott
sportolók. Az ún. extrém sportolók pe-
dig olyan „sportszernek” titulált szerke-
zetekkel is megjelennek, amelyekre

még a legnagyobb álmodozók sem
gondoltak. Ez a jelenség és tendencia
az erdészekre egyre nagyobb feladato-
kat ró. 

Van szerencsém jól ismerni az ország
leginkább látogatott városi erdõterüle-
tét. Magam is rendszeres erdõlátogató
vagyok a szakmai munkámon felül, el-
sõsorban sportolási céllal. A budai he-
gyekben minden elõfordul. Hatalmas
tömegek sétálnak, futnak, síznek, ke-
rékpároznak, paplanernyõznek, kutyát
futtatnak (majd keresnek), tájfutnak,
nordic-walking-olnak, tömegverse-
nyeznek, lovagolnak, downhill-eznek,
motoroznak, quadoznak, keleti küzdõ-
sportot ûznek, meditálnak, szerelmes-
kednek, piknikeznek, taposnak, gyûjtö-
getnek, rongálnak, és szemetelnek, sze-
metelnek, szemetelnek (Hofi G.). Mit
tehet az erdészet? Küzd és küzd. De be-
folyásolni csak vajmi keveset tudja az
erdõlátogatókat. Se ereje, se ideje, se
pénze hozzá. És ez nemcsak Budapes-
ten van így.

Hogyan lehet becserkészni és befo-
lyásolni ennek a tömegnek legalább
egy részét. Ennek alapvetõen két mód-
ja lehet: tiltással és büntetéssel, vagy
bevonással és meggyõzéssel. Az elsõ
módszer Magyarországon nagyon kis
hatásfokkal mûködik (gondolom min-
denkinek azonnal a közlekedés jut az
eszébe). Ezen felül az erdõgazdálkodó-
nak a büntetéshez is csak áttételesen
van jogosítványa. Ezt nem taglalom,
mert írásom könnyen átlendülhet a si-
ránkozás mezejére. Marad tehát a má-

sodik, a bevonás és a meggyõzés, foly-
tatom: a partnerség, a közös felelõsség,
a barátság stb. Ma ezt a módit divatosan
kommunikációnak nevezik. És hogyan
találkozik az erdészeti kommunikáció
és a sport? Egyszerû! A fatolvajokon és a
gyûjtögetõkön kívül az erdõt elsõsor-
ban a sportolók veszik igénybe. Ebbõl
következik: az erdészek a leghatéko-
nyabban a sportolókon (no meg a gye-
rekeken) keresztül tudják megszólítani
a társadalomnak ezt a rétegét. Nézzük
meg, kik a leginkább hasznos célcso-
portok, mi a kialakítandó stratégia elve.

Még az 1970-es években dr. Madas
László (hajdani élsportoló és mindvégig
sportkedvelõ) nagy érzékkel választotta
ki azokat a célcsoportokat, akiken ke-
resztül rendezni tudta a Pilisi Parkerdõ-
re zúduló tömeg okozta egyre súlyos-
bodó gondokat. Õk pedig az autósok
és a gyalogos turisták voltak. Akkoriban
az ún. teljesítménysportok (futás, ke-
rékpár) még nem mozgattak akkora
amatõr tömegeket, mint manapság.
Stratégiája az volt, hogy az autósokat le-
kötötte az erdõterület közutakkal hatá-
ros parkolóiban (sétaösvény, erdei tor-
napálya, padok stb.), a gyalogos turis-
tákat pedig jól kijelölt és berendezett
turistaútvonalakra terelte. Sípályákat,
sífelvonókat építtetett és mûködtetett
az erdõgazdaság síszakosztályának a
segítségével. Ezáltal a Pilis jelentõs ré-
sze megmenekült a terheléstõl. Az
együttmûködés csúcspontja pedig a
Társadalmi Erdei Szolgálat volt, tagjai
hétvégeken gondosan õrizték a pilisi
utak bejáratát. Ez a tudatos kommuni-
káció és a jó együttmûködés eredmé-
nye volt. Jó példa, gondolom senki
nem vitatja.

Menjünk kicsit Németországba, a Fe-
kete-erdõbe. Az 1960-as évek végén a
hajdani NSZK-ban (nyilván az egészség-
megõrzés hivatalos politikájának kö-
szönhetõen) nagyon népszerû lett a ko-
cogás, illetve télen a sífutás. A Fekete-er-
dõ sífutásra alkalmas terepet kínál, nem
csoda, hogy ezeket a hegyeket ellepték
a sífutók. Taposták a szûz havat, mentek
utakon, utak mellett, árkon-bokron át.
Nem csupán az erdészek munkáját za-
varták, de egyebek közt az ott élõ több
mint száz siketfajdot is. Az erdészek
(akik között neves sportolók is akadtak)
eldöntötték, hogy rendet teremtenek.
Elõször is meg kellett ismerniük, hogy
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mi is a sífutók igénye. Sílécet kötöttek te-
hát és beálltak a sorba. Erdészverse-
nyekkel népszerûsítették maguk között
ezt a sportot. Csatlakozva a sífutók tábo-
rához, megértették a problémákat. Ezu-
tán jöhetett a tervezés és a végrehajtás.
Az eredményt nem részletezem, minden-
esetre több mint 1 millió sífutó látogatja
télen ezt a területet, de ettõl még a 150
egyedet kitevõ siketfajdállomány is szép
nyugodtan megél. A Baden-Württenber-
giek, élükön Erwin Lauterwasser erdõ-
igazgatóval kiengedték a palackból az
erdészsportok szellemét. A tartományi,
majd szövetségi szintû erdészeti északi
síverseny kilépett Németországból. A
legnépesebb biatlonversenynek mond-
ható Európai Erdészeti Északi Síverseny
(EFNS) már a 45-ödik születésnapját üli.
Esetenként 600-1200 sífutó erdész vesz
részt a szakmai tapasztalatcserével egy-
bekötött versenyeken, hogy utána oda-
haza nagyobb hozzáértéssel járuljon
hozzá az erdei sportokkal kapcsolatos
feladatok megoldásához. 

Melyek ma Magyarországon az erdõ-
látogatók legjelentõsebb célcsoportjai?
Elõször is a gyalogos turisták. Õk érzé-
kelik a leginkább az erdõt, annak válto-
zásait, a legtöbb kritika tõlük érkezik.
Számukat csak becsülni lehet, sokan
vannak. Szövetségekbe és szervezetek-
be tömörülnek.

A másik nagyon jelentõs célcsoport a
hegyikerékpárosok népes csapata. Lét-
számuk jelentõs, ma már bõven megha-
ladja a 100 ezret. Szervezettségük révén
komoly befolyással bírnak, nagyon fon-
tos partnereink lehetnek. Felkészült
szervezeti hátterük van.

Nagy csoportot képeznek az erdõ-
ben sportolási céllal rendszeresen futó,

gyalogló amatõrök. Õk általában nem
tartoznak sportszervezethez. Annak ki-
derítéséhez, hogy hányan vannak, friss
felmérés kellene. Számuk napról napra
növekszik.

A tájékozódási sportok mintegy 5
ezer fõt számláló csoportja fontos part-
ner. A szakágak jellegébõl (szellemi/fi-
zikai sport) adódóan a versenyzõk je-
lentõs része magas színvonalú szellemi
munkát végez. A tájékozódási sportok
közül a tájfutás érinti az erdõ legbel-
sõbb részeit és kívánja leginkább a ver-
senyek gondos elõkészítését, lebonyo-
lítását. A tájfutók között aránylag sok az
erdész végzettségû versenyzõ, ezért
részben a belsõ kommunikáció, rész-
ben az OEE Erdei Sportok Szakosztálya
révén a sportolók kellõen tájékozottak.
A versenyek rendezéséhez segítséget
nyújt a néhány éve elkészült Terep-
használati útmutató és kiemelt figyel-
met kapnak a környezetvédelmi szem-
pontok.

Nem szükséges elemezni, hogy az
egyre növekvõ rohamot nem lehet
megállítani csak tiltással, fõleg azért,
mert fokozott állami biztatás mellett
mind több támogatást kap a szabadidõs
sportolási tevékenység. Szakmánk már
korábban elébe ment a dolgoknak, ezt
a kiépített parkerdõk, kirándulóerdõk,
a turisztikai berendezések és erdei
sportlétesítmények sora bizonyítja. Bi-
zonyos területeken azonban ez nem
elég, élõ kapcsolat szükséges az erdõlá-
togatókkal. A kapcsolattartás legkézen-
fekvõbb módja, ha a fiatal – és akár az
idõsebb – kollégák maguk is beállnak a
sportolók sorába, és az erdõgazdálko-
dók, ha csekély mértékben is, de
szponzorálják a sportolókat. Ezt nyilván
nem lehet kötelezõvé tenni, de biztatás-

sal, támogatással, erdészeti sportkörök
beindításával sokat el lehet érni. 

Dicséretes módon, az erdõgazdasá-
gok rendeznek sporteseményeket és
szponzorálnak klubokat. Jó volna, ha
minél nagyobb mértékben támogatnák
saját sportoló dolgozóikat is. Mert amel-
lett, hogy az erdõlátogatók igényeinek
jobb megértését, a jó kommunikációt
szolgálná az erdészsport, kollégáink-
nak sem ártana az egészségesebb élet-
vitel. Rendezvényeinken elszomorító
látni az elhízott erdészeket. Nem egy
csoportképen sörhasak sorakoznak. És
ez nem csupán látványnak szomorú és
elgondolkodtató. Az elhízottság és a
mozgáshiány visszaüt az egyén egész-
ségére, munkavégzõ képességére is. El-
csépeltnek tûnik, de él az örök igazság,
miszerint: „ép testben ép lélek”. Az nem
lehet kifogás, hogy nincs idõ a mozgás-
ra, sportra. Arra igenis mindig lehet mó-
dot találni, fõleg úgy, ha csoportba
szervezetten és rendszeresen végezzük.
Közhely a selmeci hagyományok emle-
getése, de mégis meg kell tennem. Ne
feledjük, hogy hazánk legrégebbi sport-
egyesülete az 1860-ban létrehozott
SMAFC, amelyet öntevékeny diákok
alapítottak, mert tisztában voltak vele,
hogy a testedzés elengedhetetlen. Kö-
vessük ezen a téren is elõdeink jó pél-
dáját. A sportos és magabiztos megjele-
nésû erdész biztos nagyobb sikerrel
tudja ellátni feladatát és nemcsak az er-
dei sportok tekintetében.

Jó volna, ha ez a cikk nem végezné
be pályafutását az Erdészeti Lapok Ar-
chívumában. Érdemes lenne errõl a té-
máról véleményeket hallgatni, fórumo-
kat kezdeményezni. 

Gerely Ferenc, elnök
OEE Erdei Sportok Szakosztály


