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BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT 
KÍVÁN 

A SZERKESZTŐ BÍZOTTSÁG 

TÖBB IDŐT AZ ERDŐN! 

Az új esztendő köszöbén erdésztársadalmunk boldogulására, szakmai hité
nek és hivatásának erősödésére, erdőgazdálkodásunk eredményeinek hosszú 
távú fejlesztésére vonatkozóan szól az őszinte jókívánság, amelyet ezúton sze
retnék külön kifejezni szakágazatunk valamennyi dolgozójának! Eredmények
ben és küzdelmes munkában egyaránt gazdag volt az 1987-es esztendő. Ke
mény és céltudatos tevékenységre van szükség 1988-ban is azért, hogy erdeink 
állapota kedvezőbbé váljon és a termelési eredmények növelésével arányo
san javuljanak az erdészetben dolgozók életkörülményei. Űjévi terveink, kö
zösségi és egyéni törekvéseink alapja az a cselekvés, amely szerint hatékony 
munkát kell végeznie mindenkinek ott, ahol beosztását ellátja. Csak az ered
mények függvényében, az alkotó ember jogán lehet továbbépíteni az erkölcsi 
és az anyagi alapot az erdészet, valamint az erdészetben dolgozók megbecsülé
sének fokozására. Ezeket a célokat kívánja szolgálni „ A Z ERDŐ" is, amely 
a 125 éve alapított „ERDÉSZETI LAPOK" utódaként, az új esztendőben a 126. 
évfolyamába lép. 

Köszöntőm címéül ilyenkor szokatlan felhívást választottam. Szerencsére sok 
jó, de sajnos nem kevés kedvezőtlen tartalmú „mottó" között is válogathat
tam! volna. Meggyőződésem szerint a 

„több időt az erdőn!" 
szélesebb köriben értelmezve, olyan mondanivalót fejez ki, amelyre az er

désznek az eddigieknél is jobban kell figyelnie akár bizakodóan, akár válság
hangulatban tekint az erdőgazdálkodás jövője felé. Elegendő ennek néhány 
okát felsorolnom: 

— A „tő mellől" való elszakadás egyre több, főleg vezető beosztású erdész 
tevékenységét jellemzi. Magyarázatul szolgál az adminisztrációs feladatok so
kasága, a gépkocsival való együttes közlekedés gyorsasága és még sok egyéb 
tényező. 

— Növekvőben van azoknak a száma, akikben csökken az igény az erdő
vel való közvetlen kapcsolat iránt. 

— Az erdőben közvetlenül tapasztalható hibák figyelmen kívül hagyására 
nagyobb a lehetősége annak a vezetőnek, aki nem észleli azokat. 

— A szakmai lelkiismeret könnyebben háttérbe szorítható, ha kötelező jó 
példák helyett a szakszerűtlenség nem vádol elérhető közelségben. 

— Az erdészet sokszor emlegetett válsága esetleg áthárítható az általános 
gazdasági helyzetre hivatkozva, az erdő alaposabb ismerete nélkül, ha a he
lyenkénti „válsághelyzet" okai a gyakorlatban nem közvetlenül utalnak a 
szakavatott belső cselekvés hiányára. 



A sokféle ok folytatása helyett kiemelem azt a valós kötelezettséget, hogy 
1988-ban is kellő eredménnyel, a belföldi faellátásból és az exportból szár
mazó feladatok teljesítésével kell feladatainkat úgy megoldani, hogy a tarta
mos erdőgazdálkodás céljai maradéktalanul megvalósuljanak, az erdőt sére
lem ne érje! Az új évben is valóság marad, hogy a kitermelt fa és a fafeldol
gozás a vállalati árbevétel, valamint a nyereség döntő forrása, amely a „meg
élhetéshez" nélkülözhetetlen. Persze, az a tény sem változik, hogy nem csak 
ma, hanem hosszabb távlatokban akarunk megélni, sőt utódaink számára a 
jobb élet előfeltételeit a mainál nagyobb teljesítőképességű erdőkkel is meg 
kívánjuk teremteni. Erdeink minőségének és fatermésének növelése, sokcélú 
hasznosítása nincs ellentétben, hanem szoros összefüggésben áll a mindennapi 
jövedelemmel, a jövedelmezőség folyamatos fenntartásával. Ez a nyilvánvaló 
kapcsolat is megkülönböztetetten állítja az erdészek elé az új esztendőben azt 
a változatlan kötelezettséget, hogy: 

— a gondjaikra bízott erdőket alaposan megismerjék, a közvetlen ismere
tekre építve kezeljék és fejlesszék a több célt szolgáló faállományokat, 

— erdőrészletenként világosan fogalmazzák meg a feladatokat úgy, hogy 
azok az erdő fenntartását, funkcióinak érvényesülését és a természeti tör
vényeknek megfelelő gazdálkodást szolgálják, 

— a hozadékszabályozással segítsék elő a hosszú távlatú erdészeti célok, 
a fakitermelési lehetőségek és a folyamatosan eredményes erdőgazdasági 
termelés összhangját, 

— az erdők hozadékát úgy hasznosítsák, hogy a gazdálkodó részére a leg
nagyobb eredménnyel járjon. 

A gazdaságirányítás fejlesztésének egyik, világosan megfogalmazott követ
kezménye szerint az erdő egyrészről vállalati érdekeket szolgál, másrészt 
olyan össztársadalmi követelményeknek kell, hogy megfeleljen, amelyre a kü
lönböző közvetlen és közvetett szabályozási tényezők ösztönzik a vállalatot. 
Természetes következményként kellene arra számítanunk, hogy ha a vállala
tok jövedelmezősége kedvező, akkor a kezelésükben levő erdők állapotának és 
fejlesztésének színvonala is növekszik. Ott, ahol ez nem így van, súlyos a 
vétsége az illetékeseknek az erdővel és a társadalommal szemben egyaránt. 
Azt is látni kell viszont, hogy a korábbi évtizedek növekvő gazdasági ered
ményein túl, olyan valós gondokkal kell erdőgazdálkodásunknak megküzde
ni, amelyekhez ott, ahol indokoltan szükséges, meg kell adni a társadalmi 
segítséget. 

Az erdészeik, a gondok ellenére is bizakodva kell, hogy tekintsenek az új 
esztendő felé. Az erdő maga is alapot nyújt e bizakodásra akkor, ha gondos 
hozzáértéssel kezelik, ha elegendő időt szentelnek rá. Végül is újra csak a 
címként megfogalmazott mondatot kell ehhez ismételnem: 

„több időt az erdőn!" 

Ha ez megvalósul, minden bizonnyal egyik forrásává válik a boldog 
új esztendőnek, amelyet őszinte erdészbarátsággal kíván A Z ERDŐ valameny-
nyi kedves olvasójának 

DR. SÓLYMOS REZSŐ, 
A Z ERDŐ felelős szerkesztője 




