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A harmadik oldal

H a a harmadik évezred elején egy magyar erdész
a szakmájáról beszél a médiában, a paradigma-
váltás témáját nem kerülheti meg.

A felkapott kifejezés mögött az áll, hogy le kell vetkõz-
nünk a fatermék-elõállító, köbméterekben, forintokban
kalkuláló, termelõ erdész arculatát. Hiszen a modern tár-
sadalom igényeit kiszolgáló, az erdei életközösség egészé-
ben gondolkodó, nívós közjóléti és természetvédelmi szol-
gáltatásokat nyújtó szakemberek vagyunk. 

Ám „nem elég annak lenni, annak is kell látszani!” Saj-
nos sokan állítják, hogy a favágáshoz jobban ért a vállalko-
zó, az erdõrõl többet tud az ökológus. Egy szkeptikus hason-
lat szerint a tévémûszerészek egyesülete hiába tüntet a szak-
májuk megmentéséért, ha képtelenek meghaladni a tran-
zisztort és a forrasztópákát. Napjaink televíziója egypaneles
szerkezet, mûszerészre hovatovább nincs szükség.

Tehát: el kell fogadtatnunk a közvéleménnyel, hogy tovább-
ra is az erdészek az erdõk ügyének letéteményesei, különben –
annyi más szakma után – mi is eltûnhetünk a süllyesztõben.

Így van ez, de ismét átestünk a ló túlsó oldalára. Ott tar-
tunk, hogy óvatosan kell fogalmaznia egy erdésznek, ha gaz-
daságosságról, netán jövedelmezõségrõl nyilvánosan beszél.

Most álljunk meg, és nézzünk körül a hétköznapok rög-
valóságában! Az erdõkre fordítható költségvetési pénzek
végletesen elapadtak. Erdeink értéknövelésére, az erdõk
közcélú szolgáltatásaira alig van más forrásunk, mint az
erdõgazdálkodásból származó jövedelem.

A társadalom érdeke, hogy az erdõgazdálkodó rendel-
kezzen a színvonalas erdõvagyon-kezelés képességével. Ez
nem mûködhet a szükséges pénzügyi források tartós, meg-
bízható megteremtése nélkül.

Az elmúlt években a közcélok kiszámíthatatlan finan-
szírozása világosan megmutatta, hogy a jelen helyzetben
az erdõkezelést támogatásokra alapozni illúzió. Az ehhez
nélkülözhetetlen jövedelmet az erdésznek továbbra is a
piacról kell elõteremtenie, önfenntartó gazdálkodással,
elõrelátó tartalékképzéssel, versenyben a környezetével.

Belátható: a piac még hosszú ideig az erdész-hétközna-
pok elválaszthatatlan része lesz. Legyen hát továbbra is
szalonképes téma a közbeszédünkben! 

Az Erdészeti Lapok archívumában tallózva láthatjuk,
hogy lapunk témaválasztása minden idõben korszerû
volt, hitelesen tükrözte az adott kor hétköznapi valóságát.

Ma is erre van szükség. Ha azt akarjuk, hogy az Erdészeti
Lapok hiteles, olvasott folyóirat maradjon, nagyobb hang-
súllyal kell szólnunk a gazdaság és a piac aktuális kérdéseirõl. 

Gazdasági vezetõink, kereskedõink elfoglalt, racionális,
kevéssé közlékeny emberek – nehéz rávenni õket, hogy
gondolataikat papírra vessék. Bízom abban, hogy a Szer-
kesztõ Bizottságnak mégis sikerülni fog tollat adni a ke-
zükbe – ezáltal több gazdasági témájú hírrel, elemzéssel,
prognózissal szolgálni az olvasót.

Haraszti Gyula




