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Az „Erdészeti Lapok” szaklap nyelvhe-
lyességi írásokat is közöl, az Országos Er-
dészeti Egyesület az idei székesfehérvári
vándorgyûlésre megjelentette dr. Grétsy
László: A mi nyelvünk címû kötetét.

Ez egyúttal nemcsak azt jelzi, hogy
maga az erdô is költészet, nem csupán
építôanyag, tûzre való fa, hanem eszté-
tikai szépség, a népköltészet és mûköl-
tészet örökös és kifogyhatatlan ihletôje,
s nem is mellékesen: földünk tüdôje. És
jelez még valamit: a magyar erdész
szakemberek mûveltségi szintjét, kultu-
rális igényét.

Apropó, székesfehérvári vándorgyûlés!
Az erdészeti szaklap a négy terepbe-

mutató történetét is ismerteti. Megis-
merkedhetünk Székesfehérvár, Pákozd
(A pákozdi csata), Mecsér puszta,
Soponya, Tácz történetével, a váli va-
daskerttel, s az elmondottak után az
már természetes, ugye, hogy néhai jó
Vajda János (Ady szavai) a Vaáli erdô-
ben címû versét is közlik.

Milyen kár, hogy a mi erdészeink
csak kivételes esetekben juthatnak hoz-
zá ehhez a laphoz.

Nincs pénz, az ebverte!
Sylvester Lajos

(Háromszék, erdélyi napilap)
* * *

Tudták-e, hogy a magyar erdészek
szorgalmas, lelkes amatôr nyelvmûve-
lôk és áldozatkész nyelvápolók,
nyelvôrzôk? Egyáltalán nem kell res-
telkedniük, ha errôl még nem hallot-
tak, olvastak, hiszen jómagam is csak
most, A mi nyelvünk címû, Grétsy
László nyelvészprofesszor nevével
fémjelzett, szívet-lelket gyönyörködte-
tô könyv kézbe vételekor értesültem e
kuriózumról. E testes, államiságunk
millenniumához méltó kötet ugyanis
az “Erdészek a magyar nyelvért” elne-
vezésû, anyagi támogatásban is meg-
nyilvánuló kezdeményezésnek kö-
szönheti megszületését. A maga ne-
mében páratlan, zavarba ejtôen gaz-
dag gyûjteményben megtalálható író-
ink, költôink anyanyelvünkrôl írt ta-
núságtételének színe-java.

(Színes RTV)
* * *

Grétsy László hatalmas munkával
gyûjtötte egybe a rengeteg mûvet.
Munkájához – ne feledjük el megemlí-
teni! – az Országos Erdészeti Egyesü-
let elnöksége is támogatást nyújtott.
Hogy hiába tette volna? Talán nem.

Hisz nemcsak olvasmányt, különleges
tematikájú szöveggyûjteményt készí-
tett, hanem hasznos kézikönyvet is.
Ma, amikor alkalmi és hivatalos szó-
nokok hada tolong a közéletben, kis
és nagy ünnepekre kell beszédekkel
elôrukkolniuk polgármestereknek,
helyi notabilitásoknak, miniszterek-
nek, bizony jól jön egy ilyen súgó.
Csak fel kell lapozni, s máris válogatni
lehet a jobbnál jobb idézetekbôl.

(Magyar Nemzet)
* * *

Ezért érzem nyelvvédô fegyvertény-
nek, hogy a Tinta Kiadó megjelentette
A mi nyelvünk címû, majd félezer ol-
dalas szemelvénygyûjteményét ma-
gyar íróknak, költôknek anyanyelvün-

ket dicsérô, méltató munkáiból. Meg-
lepô, hogy a könyv az Országos Erdé-
szeti Egyesület támogatásával jelent
meg.

(Szabad Föld)
* * *

Mint ahogy az sem baj (sôt!), hogy mert
mai nyelvészeink, könyvkiadóink öne-
rejébôl – pénz, pénz, pénz! – belátható
idôn belül aligha láthatott volna napvilá-
got egy, a nyelvünket dicsérô-ünneplô
félezer oldalas kötet, hát a hazai erdé-
szek fogtak össze: ez egyszer ne faülte-
téssel, hanem jeles íróink, költôink nyelv
ihlette alkotásainak összegereblyézteté-
sével hagyjanak emléket a következô
nemzedékeknek.

(Népszabadság)

Sajtóvisszhang a „Mi nyelvünk”-rôl

Egyre több erdôgazdaság keretein be-
lül hallani olyan hangokat, hogy erdé-
szeket is vállalkozói formában szeretné
az erdôgazdaság foglalkoztatni. Persze
erre még kialakult formáról nem hallot-
tam, de ezért hadd szabadjon rövid
eszmefuttatást végeznem a témában. A
gazdaságok vezetôsége már nagyon
korán rájött arra, hogy a legnagyobb ki-
adásokat a dolgozók munkabére adja,
melyeken spórolni nagyon nehéz és
egy bizonyos összeg alatt nem is lehet.
Ezért kezdték már a rendszerváltás
után a fizikaidolgozó-állományt a leg-
minimálisabb szintre (több helyen nul-
lára) csökkenteni, mert így olyan kia-
dások alól mentesültek, amelyek a
munkabérek terén óriási megtakarítá-
sokat eredményeztek. Arra senki nem
gondolt, hogy azok között a dolgozók
között voltak olyan munkások, akik az
erdôn élték le az életüket és a kisujjuk-
ban volt az összes erdei munka. A
munkájuk minôsége is az erdôt szolgál-
ta. Ezek után az erdészekre bízták,
hogy hozzanak vállalkozókat a mun-
kákra, mert ugye csak ezeknek a mun-
káknak az elvégzésébôl van az erdô-
gazdaságoknak is bevételük. Ekkor
alakult ki az, hogy a tsz-traktoros faki-
termelô vállalkozó lett, a munkanélküli
bányászból, kohászból erdômûvelô, és
bár nem értett hozzá, de az erdész nagy
türelmének és jó oktató voltának kö-
szönhetôen 10 év alatt végre elmond-

hatjuk, hogy kineveltünk néhány jó bri-
gádot, míg a valóban erre képzett szak-
emberek (erdészeti szakmunkások) zö-
me eltûnt az erdôbôl.

Most, hogy már elfogyott a leépíthe-
tô fizikai dolgozók hada, átterelôdött a
figyelem az erdészek körére. Egy ideig
csak a kerületnagyságokat növelték a
csillagos égig, nem foglalkozva avval,
hogy szegény embernek mennyi mun-
kát adnak, és ezt el tudja-e  végezni,
esetleg még egy kicsit tetézték munká-
ját a vadászattal is, hogy ne legyen se éj-
jele, se nappala. Mindezt persze olyan
fizetésekor, hogy otthon már a család
zúgolódott. Erre most beállítanak hoz-
zá, hogy legyen vállalkozó, mert akkor
már ô sem terheli a vállalati büdzsét a
munkabérével. Persze a becsületes er-
dész addigra annyira elszegényedett,
hogy csak annyit tud kérdezni, hogy:
mibôl? No, de most próbáljuk megnéz-
ni, mire kell ez a pénz. Miközben az er-
dészek fizetését nem, csak a feladataik
mértékét növelték, azalatt a vezetôk
pénze a többszörösére emelkedett. Ha
még az erdész vállalkozó lenne, akkor
az ô munkabére is felszabadulna. Ha
csak a havi illetményeket vesszük figye-
lembe, akkor látható, hogy egy mérnök
fizetése 2-3 erdész fizetését teszi ki. Hol
itt a takarékoskodás? A mai viszonyok
között több a mérnök a gazdaságoknál,
mint az erdész. Ezt az urak az egyre nö-
vekvô feladataikkal magyarázzák, mi-

Hurrá, vállalkozunk!
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közben ugyanezt az erdésznél észre
sem veszik.

Térjünk vissza az erdész vállalkozá-
sára. Tudjuk, hogy ez már mûködô do-
log, hiszen sok kolléga végzi a magán-
erdôk a magánerdôk feladatainak inté-
zését vállalkozásban. Tehát nem
újkeletû dolog, és véleményem szerint
minden jó erdész ezt el is tudná végez-
ni. Azonban itt most akad egy bökke-
nô. Ha ugyanis az erdész elvállalja egy
erdôterület erdészeti munkájának az
irányítását az éves tervek készítésétôl
kezdve az összes munka megszervezé-
sén és kivitelezésén át az eladásig, ak-
kor mindek oda egy teljes erdôgazda-
sági apparátus, akik láttamozni fogják
az elvégzett munkákat, elszámolják a
bért és beszedik a pénzt. Hol itt a lét-
szám-racionalizálás? Ehhez elegendô
lenne az erdôfelügyelôségek néhány
fôvel való felfejlesztése, mint ahogy
azt a vadgazdálkodásban tették. Az er-
dôfenntartási járulék kérdését kellene
központilag megoldani. Az erdészek
pályázat útján nyernék el bizonyos te-
rületek kezelésének jogát és kész. A
felügyelôség erdôtervezési irodákat
bízna meg az erdôtervek elkészítésé-
vel, akár azt is vállalkozói formában, il-
letve megnövekedne a fakereskedôk
köre is, akik az erdészeket járva vásá-
rolnák fel a faanyagot.

Tudom, most sok emberben ezek a
sorok megütközést keltettek, és min-
denki azt gondolja, hogy ez az ember
nem normális. Ha mégis belegondo-
lunk, ez már mûködik a magánerdô-
birtokosoknál, miért ne mûködne ez az
állami területeken. Itt az lenne a kü-
lönbség, hogy az esetleges hasznot az
állam kasszírozná be. Akkor sok vezetô
beosztású személy vakarhatná a fejét,
nem mindegyik tudna versenyezni az
erdészeivel szakmai téren, pedig a ver-
seny itt egyenlô esélyes lenne. Még azt
is el tudnám képzelni, hogy néhány rá-
termett vezetô összefogva régi erdésze-
it, egy olyan vállalkozást indít, ahol ez a
társaság nagyobb terület kezelését vál-
lalná fel.

A másik oldalról valószínûleg az a
támadás érne, hogy a mérnökök ellen
vagyok. Nos, erre nagyon egyszerû a
válaszom, hogy magam is mérnök va-
gyok, de akár a tô mellett is megállom
a helyem. Ha az általam felvázoltak
mûködnének, akkor én is egyenlô
eséllyel indulnék a munkák megszer-
zésében, hiszen a tudásunk lenne a
mérce.

Azt is tudom, hogy ez a rendszer
nem feltétlenül válna az erdô javára,

hiszen minden erdész célja az lenne,
hogy minél több hasznot termeljen ki.
Ez igaz, de nézzünk körül most a há-
zunk táján. A jelenlegi rendszerben az
erdôgazdaságok is nyereségorientált
vállalatok. Az ÁPV Rt. minden évben
kiadja erdôgazdaságokra vetítve, hogy
milyen éves eredményt kell produkál-
niuk, és egyáltalán nem foglalkozik
avval, hogy milyen úton-módon teszi
ezt. Persze a vállalatok vezérigazgatói
is ezt fogják kihajtani a beosztottakból
és így átvitt értelemben az erdôbôl, hi-
szen az ô székük forog kockán egy
rossz év végi mérleggel, hiszen min-
den bizonyos keretszámokhoz van
kapcsolva. Itt azért szeretnék a vezér-
igazgatók pártjára állni, hiszen az ô ál-
lásukat nemcsak az erdôgazdaság
mindenkori gazdasági helyzete, ha-
nem a változó politikai helyzet is inga-
taggá teszi. A piacgazdaság nem fo-
gadja el a szociális indokokat. A baj
csak egyedül az, hogy a fa mögött már
nem látják meg az erdôt. Kérdem én,
itt akkor nem a rablógazdálkodás ér-
vényesül? A nagy öregek már évszáza-
dokkal ezelôtt megmondták, hogy

amit kiveszünk az erdôbôl, azt vissza
is kell tennünk. Csak így érhetünk el
tartamos gazdálkodást. Ehhez viszont
jó és állandó szakemberekre van szük-
ség kinn az erdôn és nem az irodákat
megtöltô, a bürokráciát erôsítô embe-
rekre.

Van alkalmam beszélni sok idôs
nyugdíjas erdésszel, akik egész életü-
ket az erdôben élték le, és mindannyi-
an azt mondják, hogy az erdészetnek
már megszûnt a varázsa, a mai viszo-
nyok között semmi pénzért nem csi-
nálnák. Az erdônek állandó jó felké-
szültségû kezelôkre van szüksége,
akik nemcsak egy részlet fakitermelé-
sét vagy telepítését, felújítását tudják
levezetni, hanem az erdô történelmét
is ismerik, és minden fát ismerôsük-
ként üdvözölnek. Hát kedves veze-
tôk, kérem gondolkozzanak el ezen,
és javaslom, inkább becsüljék meg
ezeket az embereket, mert ha egy vál-
lalatnál elfogynak a beosztottak, ak-
kor a végén már a fônöknek kell dol-
gozni!

Erdész üdvözlettel:
Tesch Tamás

Az Erdészeti Lapok június számához
mellékelt „Vita az erdôrôl” kiadvány
késztet arra, hogy a lakóhelyemen és a
szomszédos község területén végzett
tavaszi fásításról hírt adjak.

Az itt élô nyugdíjas erdész és nyugdí-
jas hivatásos vadász szorgalmazására a
Vasvári Erdészeti Igazgatóság hirdetése
nyomán Gencsapáti község önkor-
mányzata 300 db, Perenye község ön-
kormányzata 200 db lucfenyôcsemetét
rendelt a községek közterületeinek fásí-
tásához.

Április 12-én a községek belterületén
fiatalok serénykedtek, ültették a facse-
metéket. Kovács Attila tanár irányítása
mellett a szombathelyi Herman Ottó
Mezôgazdasági Szakközépiskola és
Szakmunkásképzô Intézet érettségi
elôtt álló vadásztanulói – gyakorlati ok-
tatás keretében – nyújtottak segítséget a
két községnek.

A fásítást a községek belterületein,
sportpálya, temetô, játszótér környékén
végezték. Munkájukkal bebizonyítot-
ták, hogy tanulmányaik során nemcsak
a vadászati ismereteket sajátították el,
hanem az erdészeti tudományok terén
is jártasságra tettek szert.

A községek lakosai méltán bízhatnak
abban, hogy a diákok által elültetett cse-
meték szépen díszlenek majd. Lomboza-
tuk felfogja a szálló port, a gépkocsik ál-
tal kibocsátott kipufogógázt, elnyeli a
szén-dioxidot és ózondús levegôvel
árasztja el környezetét. Felnôve megtörik
a kellemetlen szél erejét, felfogják a nagy
mennyiségû csapadékot, elárasztástól
megvédve a környezetet. Nem utolsósor-
ban kellemes esztétikai benyomást kelte-
nek – fôleg télen –, amikor zöldellô koro-
nájukkal emelik a községek képét.

A két község önkormányzata, meg-
köszönve a diákok munkáját, a helyi
„Hírmondó” útján fordult a lakosság-
hoz, kérve, hogy a tanulók által ültetett
fácskákat gondozzák, védjék meg a
vandál pusztítóktól.

A leírtakból is megállapíthatjuk,
hogy az erdész az életét a fa, az erdô
nevelésének, szeretetének szenteli.
Ettôl az érzésétôl a haláláig nem sza-
badult, hanem amíg ereje engedi, le-
hetôségei szerint cselekszik a termé-
szetért, az ország faállományának nö-
veléséért.

Schalkház Lipót
alpolgármester

Nyugdíjasok a közért


