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A borító negyedik oldalán: „Gyere pajtás, a mi idõnk lejárt” (Fotó: Pápai Gábor)

A harmadik oldal

H úsz éve történt. „Az Országos Erdésze-
ti Egyesület 126 éves történetében elsõ
ízben rendezhetjük meg vándorgyû-

lésünket a Zemplén hegységben, ahol a tájnak
és minden településnek történelmi hangulata
van. A mai kor embere is történelmi idõket és
eseményeket él át. Vonatkozik ez szeretett szak-
mánkra is. Az erdész akkor áll hivatása ma-
gaslatán, ha legalább egy évszázadra vissza és
egy évszázadra elõre tekint, és ebbe az idõtar-
tamba helyezi el saját aktív 30-40 éves tevé-
kenységét. Ha faggatjuk a múltat, rájöhetünk,
hogy akkor vagyunk bölcsek, ha a jót és a szak-
szerût, amit elõdeink alkottak, méltó utódként
tiszteletben tartjuk és mindennapi munkánk
során alkalmazzuk.

A fogyasztói társadalom rádöbbent arra,
hogy a Föld tartalékai végesek, felismertük azt,
ha nem jól sáfárkodunk természeti értékeink-
kel, az emberiség puszta létét veszélyeztetjük. A
világörökség része a magyar erdõ is. Mi ezt az
örökséget szeretnénk szakmai igényességgel az
ökológiai szempontok elõtérbe helyezésével
megõrizni és fejleszteni.”

(Schmotzer András elnök)

Az Erdész imája fiáért

Növeld magas szilnek, fenyõ egyenesnek
Reggel, mint a madár, fütyüljön, nevessen
Olyan erõs legyen, mint a tölgyfa ága
Oly tiszta a lelke, mint a hárs virága.

Tanítsd meg, hogy árnyat, menedéket adjon
A nála gyengébbnek – ingyen hû maradjon
Engedd, hogy éjszaka higgyen virradásban
S lelje örömét a hajnalhasadásban.

Városban a lelke talán megvakulna
Napos magasságból le a porba hullna,
Mikor csak a szellõ suttogását hallja
Engedd, hogy az erdõt hazájának vallja.

Tay Suclefawn
(EL 1992. szeptember)




