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Sebeôk János szellemesen és szépen tud
írni. Írásában egynémely bukfencet ta-
láltam, essék szó ezekrôl!

Írásában hadat üzen a szaktudás-
nak, szakértelemnek. És példákat is
felsorakoztat ennek bizonyítására. A
Manhattan-terv tudósai hirosimai
atomsivatag okozói voltak, az atom-
erômû építôinek szakértelme
Csernobilban robbanáshoz vezetett és
így tovább. Ebbôl pedig az követke-
zik, hogy nem kell a szaktudás, az
csak halált, dögvészt, pusztulást hoz,
jobb a nemtudás, a laikus dilettantiz-
mus. És mindjárt jó példával is szolgál.
A Nagykovácsi út melletti bükkösben
látott felújító vágás utolsó fázisát tar-
vágásnak, mi több, erdôirtásnak látja,
és ez még nem volna baj, de írja is, és
ezzel jól odacsördít a semmiházi és
gaz erdészek nyaka közé.

Kedves Sebeôk János, álljunk meg itt
egy pillanatra. Ha Önnek valami beteg-
sége van, feltételezem, hogy szakkép-
zett doktorokhoz fordul, nem pedig a
kutyabürgözdi Mári néni javasasszonyt
keresi meg orvoslásért. Hát miért rossz
az, hogy az erdész igyekszik erdejében
tanult szakmája szabályai szerint dol-
gozni? Az Ön által említett bizonyíté-
kok sem mind helytállók! Az Ön hivat-
kozásai közül Julius Binder nevét emlí-
tem példaként. Ô az, aki a bôsi vízi
munkák szakértôje volt. Szakértelme a
kisalföldi Duna-szakasz balpartján szá-
mos kedvezô fordulatot hozott – a szlo-
vákoknak. Hogy a magyar oldalon ki-
száradhatnak az erdôk és ezrek ivóvíz-
bázisa kerül veszélybe? Hát azért fôjön
a magyarok feje, miért kapaszkodott az
egykori állampárti miniszterelnök
annyira a szerzôdéskötés után, ha egy-
szer ilyen dolgokban semmiféle szak-
tudással sem rendelkezik? Vagyis: a ba-
jok forrása nem a szaktudás, hanem a
szaknemtudás. Nem érdemes ezért
síkraszállni!

A másik logikai bukfenc: ha bármi-
lyen, erdôben zajló tevékenységet os-
torozunk, jó lett volna elôtte rögzíteni,
mi végre van az a természeti jelenség,
amit erdônek hívunk. Csak a széplel-
kek dédelgetésére? Ha igen, akkor iga-
za van. Nem szabad fát kivágni (= kiir-
tani – Ön szerint). Nincs szebb látvány
a kidôlt fákkal tarkított erdônél. A fek-
vô törzseken vígan lakmároznak a
gombák, hangyák milliói nyüzsögnek
és a fabontásban jeleskedô bogarakban

sincs hiány. Kopácsolhat utánuk a har-
kály. Hát ez valóságos kéjhömpöly (a
kifejezést Pócs Tamás botanikus bará-
tomtól oroztam) a pesti flaszteren fel-
nôtt és csak a járda szélén tengôdô,
verebeklepte satnya fákat látó ember-
nek! De ha az erdôt természeti erôfor-
rásnak tartjuk, amit környezetünk vé-
delmére és az ember javára folyamato-
san és tartamosan fenn kell tartanunk,
akkor az újulat fölül levágott öreg bük-
kös az erdészi munka szép példája,
amit nem illene megkérdôjelezni, an-
nál inkább nem, mivel ez van – férfia-
san megvallva – kisebbségben, pedig
másutt is ez lenne jó. Igaz, ennek belá-
tásához szakismeret is szükségeltetne!

Hozzá kívánom tenni, alkalmam volt
néhány éve a szilvásváradi „ôserdôben”
járni. A kidôlt fák mellett alig láttam úju-
latot. És Ausztriában is láttam hallgató-
immal egy ôserdô-lucfenyvest. Újulat
abban se nagyon mutatkozott, a hely-
beliek szerint azért, mert sok a vad. Fur-
csamód a mellette lévô idôs, ültetett
lucosban viszont bôségesen volt. Vagyis
nem a vaddal volt a baj, hanem az utób-
biban az erdészek tettek valamit a jövô
fenyvesre érdekében. Valahogy úgy,
ahogy Bakon Gábor erdészetvezetô és
munkatársai cselekedték a nagykovácsi
bükkösben.

Nem folytatom gondolataimat. Úgy
vélem, ha az erdôgazdálkodáson javíta-
ni akarunk, akkor talán célszerûbb az
odavaló szakemberrel is beszélni. Vég-
tére is az ember nem érthet mindenhez.
De ha így van, többre jutunk, ha meg-
hallgatjuk a hozzáértôt is.

Dr. Szodfridt István
* * *

Szodfridt professzor hozzászólásával
a szerkesztôség befejezettnek tekinti az
utóbbi évtizedek legterjedelmesebb – a
nagyközönség elôtt zajló – vitát, melyet
egy, az erdôkért aggódó állampolgár
indított különösebb erdészszakmai is-
meretek nélkül.

Ki-ki vérmérséklete és meggyôzôdé-
se szerint szólt hozzá a témához, mely
túlnôtt a szigorúan vett és a hagyomá-
nyokon alapuló erdôgazdálkodási kér-
déseken.

Meggyôzôdésem, hogy a közel egy
évig tartó gondolatváltás csak akkor éri
el célját és használ az erdésztársadalom
jövôjének, ha az írásokat alaposan ele-
mezve a kor erdôt védô és egyre sürge-
tôbb elvárásainak eleget teszünk. A

Föld erdeit nem az erdészektôl, hanem
a fogyasztói ôrülettôl kell védeni.

A magyar erdôket sem az erdészektôl,
hanem a lassan elavulttá váló szemlélet-
tôl kell védeni. Mondhatjuk másképpen:
szakmánk jövôje saját kezünkben van.

Szíves elnézést kell kérnem azoktól a
kollégáktól, akiknek írásait a sokszoros
gondolatismétlés okán nem közöltük. Írá-
saik jelzik, hogy a „variációk egy témára”
mily összetartó és azonos hangú lehet.

A Szerk.

Lánytermészet
Erdélybôl, a Székelyföldrôl áttelepedve
magammal hoztam az ottani Kárpátok
emlékképét. A Berecki-havasokét, a
Bodoki-havasét, melyet kamaszként
megmászva egyszer a felhôk fölé jutot-
tam, s a fel-felszakadozó felhôrétegen
át a napfénnyel együtt „sütött rá” sze-
mem a messziség mélyén megbúvó
szülôfalumra. Persze, élt bennem ro-
mantikus-vad fantáziakép a Bakonyról
is, ennek világát az irodalomból rajzol-
tam meg magamnak.

Veszprémbe települvén az újságíró
kollégák örömmel mondták: „Most elvi-
szünk a Bakonyon keresztül” ...A gép-
kocsi robogott, Farkasgyepünél szépen
megmutatkozott az erdô. Vártam a na-
gyobb, mélyebb erdôvilágot, a „renge-
teget”, ám csodálkozásomra Bakonyjá-
kónál kiegyenesedett az út.
„Hol a Bakony” – kérdeztem értet-

lenkedve. „Most jöttünk át rajta” – ne-
vettek a kollégák.

Késôbb jöttem rá: Bakonybél felé kel-
lett volna mennem elsô találkára! Ott tá-
rul föl Bakonyerdônek az a szépsége,
amit Simon István úgy jellemez: ember-
méretû. Én inkább azt mondanám: lány-
természetû! Olyan hajlékony, romanti-
kus, szelíd az alkata, egész lénye, s mi
szerfölött tetszô: domborzatos a teste.

Valahányszor Bakonybélbe megyek,
megcsodálom az Akli-pusztát, Ker-
teskôt, Somhegyet övezô hegyhajlato-
kat, mely úgy vonzza a tekintetet, mint
a fészekrakó helyet keresô madárt a
lombos fakorona.

Számomra Bakonyerdôt a lányter-
mészet teszi széppé, vonzóvá. Ölelni
való táj.

Balogh Ödön
BEFAG Híradó

Hozzászólás a vitához


