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– 6–10 évesek leginkább. Ebben a
korban megkezdett környezeti nevelés
a leghatékonyabb annak a célnak eléré-
séhez, hogy a jövõ felnõtt nemzedéke
egy valóban környezettudatos generá-
cióvá váljék. De nem fordulunk el a 
12-14 éves korosztálytól sem. Való igaz,
a kamaszok érdeklõdését nehezebb fel-
kelteni a természet iránt, de megfelelõ
módszerekkel õket is meg lehet nyerni.
Emlékszem, mikor egy esõs délután
nyolcadikosok jöttek hozzám követség-
be, hogy a kicsikkel játszott erdészjáté-
kot velük is játsszam el, ha máskor
nem, hát vacsora után… De öröm volt
látni azt is, ahogy szarvasbõgés idején
nyomoztak a hatodikos „rettenetesek” a
bika nyomát követve, sõt a vadles szín-
helyét is beosztották egymás közt…

1993 óta szervezzük óvodások tábo-
roztatását is. Megható és egyben fel-
emelõ érzés, mikor huszonéves fiatalok
kopogtatnak be hozzánk mostanában,
kik egykor kis óvodásként szerezték itt
az elsõ élményeket a természetrõl.

Évente hatezren látogatnak hozzánk,
egy részük egynapos foglalkozást, na-
gyobb részük többnapos erdei iskolá-
inkat vagy egyhetes nyári táborainkat
igénybe véve. Egy éve felnõtteket is fo-
gadunk. Érdekes, hogy az õsi városla-
kóknak ugyanolyan újdonságot jelent
sokszor az erdõ, mint az iskolásoknak.
Egész évben nyitva vagyunk, hiszen va-
lamennyi évszakban van látni- és tanul-
nivaló.

– Erre való az „erdei ünnepek” prog-
ramsorozat.

– Igen. Októberben az Õsz-köszön-
tõvel kezdjük, ezt követi az Erdei kará-
csony, az Erdei farsang, s lezárásként az
Erdei húsvét. Ezekben a programokban
valósul meg az a komplex célkitûzé-
sünk, ami a magyar hagyományok, ün-
nepi szokások átadását, a természet-
ben, a természettel való együttélés él-
ményét foglalja össze. Nagyon sikeres
ez a programunk is.

– És a kollégák?
– Schaub Gáborné Kata már nyolca-

dik éve virágoztatja fel az Erdei Mûvelõ-
dés Házát a szó szoros és átvitt értelmé-
ben egyaránt. Keze nyomán ember- és
gyermekközelivé vált az a sok kis sa-
rok, mely régebben legfeljebb raktár-
ként funkcionált. Bergmann Pál a legré-
gibb parkerdõs köztünk. Õ már itt volt
a jurtás korszakban is, feladata ezeknek
a régi, hagyományos foglalkozásoknak
továbbvitele, mint például az íjászat, a
madárvédelem. A fõ szezonban termé-
szetesen több szakvezetõ dolgozik ná-
lunk, ki a víz élõvilágát, Visegrád törté-
nelmét, ki a madárgyûrûzés rejtelmeit
osztja meg a nebulókkal. 

Úgy érzem, e lelkes kis csapat mun-
kájának eredménye, hogy az Erdei Mû-
velõdés Háza most, húsz év után is a
hazai környezeti nevelés fellegvárának
tekinthetõ.
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Pompás könyvet kézbesített ma a pos-
tás. A jelzõ nemcsak a kiállításnak szól,
még inkább az a tartalma miatt is. Hogy
miért e dicséret? Íme néhány indok:

– A Szerzõnek volt türelme a százéves
erdészeti és vadászati lapokat végig-
böngészni, hogy a tárgyalt erdõkrõl
(Hanság és Cser erdei) adatokat találjon.

– A Szerzõ minden olyan fontos kö-
rülményt bemutat, ami erdeinek faji
összetételét stb. meghatározta.

– Nagyszerû leírásokat készített a
hansági erdõk fájának kihozataláról a
vízi szállítástól a repülõvágányokig és
az ökröktõl a traktorokig.

– Tanulhatunk a hansági nemesnyá-
rasítás történetébõl, és abból az úttörõ
munkából, amit pályatársaink kitaláltak
a siker érdekében.

– Részletesen szól a hansági tõzegki-
termelésrõl és ennek erdészeti követ-
kezményeirõl.

A könyvet olvasva úgy érezhetjük
magunkat, mint amikor csendes nyári
estén az apa maga mellé ülteti fiát és
megosztja vele mindazt, ami az évtize-
dek során felhalmozódott benne.

Horatiustól vett hasonlattal „ércnél
maradandóbb” emléket állít erdõmér-
nököknek, erdészeknek, hanyõröknek
életútjuk, fényképük leírásával. Megis-
merhetjük pályakezdõ ifjúkorunk bál-
ványait, mert azzá tette õket szaktudá-
suk, becsületes emberségük.

Ez a könyv akár tankönyv, de lega-
lább kötelezõ olvasmány is lehetne az
erdészeti szakoktatás diákjainak. Bi-
zonyságot nyújt arról, hogy sikeres er-
dõgazdálkodást csak a biológiai és mû-

szaki, valamint közgazdasági ismeretek
birtokában lehet folytatni. Különösen
az ilyen, elemek sújtotta, szélsõséges
területen.

Mint botanikával foglalkozó embert,
meggyõzött arról, hogy erdõtörténeti
tanulmányok nélkül nincs a mai vegetá-
cióról hiteles kép.

Köszönjük a Szerzõnek alapos és le-
letmentõ munkáját. Jó szolgálatot tett
szakmánknak is, hazánknak is!
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