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A harmadik oldal

K étségtelen, kevés szakma mondhatja el magáról,
hogy az ország házában tarthatott sajátos össze-
jövetelt. Nos, esetünkben másodszor fordulhatott

elõ.
A 2003-as rendezvényt az Erdõk Hete megnyitója alkal-

mából az „Így látom az erdõt” címmel a honi és a határon
túli magyar diákoknak kiírt rajzpályázat eredményhirde-
tése tette emlékezetessé több száz gyermeknek és az õket kí-
sérõ pedagógusoknak is, jó pontokat szerezve  a szakmá-
nak és egyesületünknek.

Az idei más volt. Szakmaibb, hivatalosabb. Óriási meg-
tiszteltetést jelentett a köztársasági elnök személyes részvé-
tele és rendkívül tanulságos köszöntõ beszéde. 

A zsúfolásig megtelt felsõházi teremben egymás után
szólaltak fel a meghívott és felkért elõadók. Szinte minden-
ki, aki jelenleg érintett az „erdõszakmában”. Sajnálatos,
hogy a felszólalók között nem hallhattuk az újonnan ki-
nevezett fõosztályvezetõnket, mert hiányzott e ponton a
nagy nyilvánosság elõtti „székfoglaló beszéde”. Annál is
inkább, mert a miniszterelnök-helyettes az elõadói pulpi-
tusról kérte fel egyesületünk elnökét, hogy készítsünk diag-
nózist ágazatunk helyzetérõl, természetesen a jobbítást
elõsegítõ terápiával, egyeztetve az erdészek munkáját be-
folyásoló „külsõsökkel”.

Mivel véleményem szerint problémáink kérdéskörét lénye-
gében négyszöghöz lehet hasonlítani, amelynek oldalait a
közismert tényezõk alkotják: erdõgazdálkodás, természetvé-
delem, vadászat és társadalmi elvárások. A természetvéde-
lemmel lassan de biztosan kezdenek összesimulni erdõne-
velési és -használati szándékaink. Errõl itt, e mértékadó fór-
umon több szó is esett. Az utóbbi évtizedekben a tevékeny-
ségünkrõl kialakított kép megváltoztatása jórészt rajtunk
múlik. Így a négyszög oldalaiból marad a vadlétszám,
amely most is a legneuralgikusabb, épp úgy, mint az elmúlt
idõkben. Jól tudjuk, túltartott vadállomány mellett termé-
szetszerû erdõt nevelni lehetetlen. Be vagyunk kerítve. 

(Az egyik, természetvédelmet képviselõ elõadó elismerte
erdeink természetszerû nevelésére tett erõfeszítéseinket,
egyben reményét fejezte ki, hogy ezekben az erdõkben még
a hiúz is otthonra lelhet… néhol. Meg talán a farkas is, és
ezzel ott vélhetõen megoldódna az illegális fakitermelés
problémája is.)

Ezért hiányzott fõosztályvezetõnk állásfoglalása, hely-
zetértékelése, a „hogyan tovább” felvázolása. Különösen
most, amikor olyan felvetéseket hallani, mint a dámvad
hungarikummá nyilvánítása vagy az akácerdõk szociális
rászorulókkal való letermeltetése.

Kívánjunk sok erõt és kitartást a miniszterhelyettes által
felkért és az egyesület által létrehívott grémiumnak, amely-
nek – reméljük – sikerül a „négyszög körösítése”, hogy az
erdészek végre zavartalanul végezhessék munkájukat.

Pápai Gábor 




