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módszereket találjanak, melyeket – e funkciók messzemenõ
kielégítése mellett – az erdõ gazdasági, értékteremtési célját
is szem elõtt tartva alkalmazhatnak.

A Kõszeg 43 B 15,6 ha-os fokozottan védett erdõrészletre
az elõbbi szempontok kielégítése miatt esett a választás, to-
vábbá a kocsánytalan tölgy elegyes bükkös állomány kora
(2005-ben 79 éves) is kedvezõ a hosszú távú átalakításhoz.

2005-ben az Õrségi Nemzeti Park munkatársaival közösen je-
lölték ki a kivágandó fákat, a védett élõlényekre és élõhelye-
ikre figyelemmel. 2006-ban végezték el a fakitermelést.

A tapasztalatcserén láthattuk, hogy az újulatkúpok szépen
kialakultak, viszont a kialakított lékek már majdnem be-
záródtak. Bakó Csaba elmondta, hogy az újulat és az anyaál-
lomány törzssûrûsége, illetve törzseinek elhelyezkedése
miatt a következõ évben újabb lékeket kell megnyitni, illetve
a meglévõket helyenként bõvíteni szükséges.

Örvendetes, hogy látványosan megindult az egykorú erdõ
többkorúvá válásának folyamata. Az elnök úr felkérte dr. Né-
meth Csabát, az Õrségi Nemzeti Park Igazgatóság osztályveze-
tõjét, hogy értékelje az erdõrészlet eddigi állapotát. Németh
Csaba többek között elmondta, hogy a jelölés, a fakitermelés a
természetvédelmi érdekeknek megfelelõen történt. A holtfa
mennyisége megfelelõ, és megõrzendõ a jövõben is. A követ-
kezõ termelések során is meg kell óvni a vizes élõhelyeket, a
meglévõ idõs, böhöncjellegû, korhadó, odvas fákat, pionír fa-
fajokat. Összességében megállapítható, hogy természetvédel-
mi szempontból az élõhely további javulása várható a jövõben.

Horváth Gábor
titkár, OEE Szombathelyi HCs
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Pápai Gábor erdõmérnök 22 éven keresztül — 1991 és 2012
— között szerkesztette az Erdészeti Lapokat. Mint sokoldalú
és irodalmi tehetséggel bõven megáldott egyéniség maga is
sok publikációval gazdagította ezt a nagy múltú folyóiratot.
Írásainak gyûjteménye korrajz, hû tükre közel negyedszázad
magyar erdõgazdálkodásának, tiszteletteljes megemlékezés
a múltról, a korszak eseményeirõl és azok szereplõirõl.

Ez alatt a 22 év alatt az Erdészeti Lapok megújult, a szakmai-
tudományos jellegû folyóiratból színes és nagyobb formátu-
mú egyesületi magazin lett, amelyben a tu-
domány, a szakmapolitika, a beszámoló és
minden egyéb érdekesség jól megférnek
egymással. Így illenek be a Lapok oldalaira
Pápai Gábor írásai is.

Olyan könyvet tarthat kezében az olvasó,
amelyben emberrõl rossz szó nem hangzik
el, amelyben a magyarság és a magyar
nyelv képezi az írások lelkét, és amelyben
még a mûszaki tények is lírává olvadnak.
E szelíd hangvétel hátterében viszont ott
dübörög az erdésztársadalom és a szakma
féltése, elismertetésének igénye is.

Az erdészgyakornoknak, az erdész-
technikusnak, az erdõmérnöknek, a
színésznek, a publicistának és fotósnak
az írásairól mindent el lehet mondani,
csak azt nem, hogy unalmasak, és csak
arról szólnak, hogy beteljen az oldal.

Az Erdészeti Lapoknak hû olvasó-
ja voltam és vagyok. A most újra
közreadott cikkek többségét is elolvas-
tam hajdanán. Mind érdekesek voltak, és kitûntek a szigorú-
an szakmai hangvételû anyagok közül. Pápai Gábor írásai
színesek, magyarul szólnak, és bárki számára érthetõek.

A kötet több mûfajt is képvisel. Tájleírás, erdészetpolitika,
életrajzok, novellák, útleírások, tudósítások sorakoznak szé-
pen témakörök szerint csoportosítva. A fõszerkesztõ fõ had-
színtere, a „Harmadik oldal” ugyanúgy része a gyûjtemény-
nek, mint „Micsidi” bácsi szép, de szomorú története.

Gyakran visszatérõ gondolatkör az erdészek és az erdé-
szet féltése és elismertetése a társadalommal. Ezek a filozofi-
kus írások a sokat olvasott és tanult emberrõl vallanak. Szá-
mos jeles gondolkodót idéz, és sokszor ironikusan fogalmaz.
Jó módszer, a mondandó így könnyebben célba talál. Próbál-
ja megértetni, hogy „A problémát valóban az ember jelenti.

De nem az erdész, hanem az emberiség,
amelynek kialakulása, fejlõdése és
minden káros tevékenysége kozmikus
nézõpontból éppúgy természetes –
még ha az ember számára valószínû-
leg tragikus kimenetelû is –, mint ma-
ga a világegyetem.”

Pápai Gábornál nagyon fontos a
nyelv. E téren is a múltból merít: „Aki
veszi a fáradságot és nyomon követi az
1862-tõl megjelent lapok nyelvezetét,
olyan élményben lesz része, mint aki kõ-
sivatagban járva azt észleli, hogy az éles,
hegyes kövek fogynak, s egyre kényelme-
sebb a »járás«, az írásokat olvasva tisztul,
szépül édes anyanyelvünk.”

Írásaiban érezni, hogy valaha fogta a fej-
sze nyelét, markában érzi a cserfa rücskös
kérgét, és érzi a virágok illatát, hallja a ma-
dárdalt, és látja a tavasszal kipattanó tölgy-
rügyekbõl kibontakozó erdészcsillagot.
Könyve rávilágít a mûveltség erejére, és em-

berszeretetre tanít.
Gerely Ferenc
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