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Halk szavú, jó szemû emberek az erdé-
szek. Ez közhely, de íme a bizonyíték.
Legalább is, ami a jó szemeket illeti. Az
Erdôk világnapjáról fotókiállítással em-
lékeztünk meg az Erdészeti Információs
Központban. Az Erdei színek és formák
felvételeit Detrich Miklós, Greguss Lász-
ló Géza, Kmoskó András, Szakács Lász-
ló és Zétényi Zoltán rögzítette. A mélta-
tást Duska József, az OEE általános alel-
nöke, a Bükki Nemzeti Park igazgatója
vállalta. 

A gyönyörû képek láttán érzett örö-
münkbe némi szomorúság vegyült. A
sajtó szép számú (három kamera, há-
rom rádió) képviselôjén kívül csak né-
hány vendég tisztelte meg az ünnepi al-
kalmat. Szeretettel hívjuk és várjuk a
Kollégákat!

Z.Z.

A megnyitóval egyidôben mutatták
be az „Erdô és az Ember” videosorozat
ötödik részét, mely az erdészeti oktatás
hagyományait mutatja be Selmecbányá-
tól Ópusztaszerig, jelezve a nézônek,
hogy az erdészek évszázadok óta jelen-
tôs közjóléti tevékenységet folytatnak.

Erdészfotósok tárlata

1. Szakács László: A tél színei
2. Detrich Miklós: Kócos fekete szépségek
3. Zétényi Zoltán: Pókháló
4. Kmoskó András: Piros, fehér, zöld
5. Greguss László Géza: Nappali pávaszem
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A harmadik oldal     

N
e tagadjuk, ágazatunk sem tudott kibújni a
kegyetlen monetáris politika hatása alól, mert
jelenleg nem a biológia törvényeinek megfelelô

tevékenység, hanem az ökonómiai mutatók minôsítik.
Tulajdonképpen kit érdekel az erdô mint életközösséget?
Mi jut eszébe vajon a szakembernek például a Drá-

vasíkon fekvô Bürüs 16A, 110-180! éves bükkelegyes
kocsányos tölgyes katedrálisról, ahol a megtelepedett
újulatfoltok már a jövô erdôképét is elôrevetítik?

A válaszokból egyértelmûen kiderül kiknek mi a fontos:
• növényföldrajzi különlegesség, stabil életközösség,

védendô természeti érték, egészséges emberi kör-
nyezet, biológiai sokféleség,

• hatékonysági mutató, nyereségérdekelt gazdálko-
dás, a nemzetgazdaság materiális igényeinek ki-
elégítése, piacorientált termelés,

Nem nehéz eldönteni, hogy a közvélemény melyik tá-
bort részesíti kedvezôbb elbírálásban. Igen, mert nem
volt olyan felelôs erdész az elmúlt tíz év során, aki egy-
értelmûen a nyilvánosság elé tárja az 1879. évi korsze-
rû törvény szellemében több mint száz éve európai szin-
ten folyó erdôgazdálkodásunkat!

Mi történt velünk? kérdezi Nemeskürty tanár úr a XX.
századot elemzô könyvében. Tudjuk, de nem tanultunk
belôle!

Mi történt velünk erdészekkel? Fogyunk! A haté-
konysági mutató szakember-áldozattal jár. Csökken a
súlyunk a nemzetgazdaságban. Védekezünk, magya-
rázkodunk. Nincs erdészeti politikánk! A tulajdonos
mind a mai napig nem döntött az erdôvel kapcsolatos
képviselhetô célokról.

Mi zajlik az erdôben? Az erdész örül a megtelepedô
tölgy, bükk újulatának, elvégzi a felújítóvágást, majd el-
kezdi a legszebb erdészmunkát – az új erdô felnevelését.
Nem tesz mást, mint gondozza ezt a csodálatos életkö-
zösséget! Sajnos nem gondol a reklámra.

Eközben folyik az ökonómiai elemzés-értékelés. A
költségek misztikus fogalommá válnak olyannyira,
hogy nincs jelentôsége az erdész által is megalkotott
stabil életközösségnek. Kiderül, hogy az erdô már
nem képes ennyi ember ellátására. Valakik felesleges-
sé válnak. Természetesen az erdészek, az alkotók! Egy
teljesen elhibázott filozófia áldozataivá válhatunk.
Az ilyen döntést sugallókat sohasem érdekelte az
ERDÔ!

Vissza kellene térni az 1879. évi bölcsôt jelentô elvek-
hez. Együtt, igen a természetvédelemmel közösen, bizto-
san többre jutnánk!

Dr. Papp Tivadar
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