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A magyar emberek szívében a magyar
nyelv különleges helyet foglal el. Ennek
nem egyszerûen csak az az oka, hogy a
magyarok anyanyelve magyar, mert en-
nek olyan természetesnek kell lennie,
mint – mondjuk – a bennünket körülve-
vô levegônek. Csak ha kevés van belô-
le, ha fulladozunk, akkor vesszük ész-
re... A magyar nyelv mélyen beépült a
nemzettudatba, a kulturális nemzettudat
része: talán a legnyilvánvalóbb eleme.
És ennek tudatosítását mindig fontos-

nak tartotta az irodalom, ezért a magyar
irodalomból mindig szép antológiát le-
hetett összeállítani a kifejezôeszközzel,
a nyelvvel kapcsolatos gondolatokból.

A gyûjteményben találtam olyan ver-
set is, amely egyenesen a nyelvmûve-
lést, a nyelvi kultúrát szolgáló nyelvész-
nek, Grétsy Lászlónak szól (Bujdosó
Ágnes verse). Talán nem véletlenül Vá-
ci Mihály jut eszembe (újabban, mintha
kevesebbet beszélnénk róla, e kötetben
azonban két idézettel is szerepel):

A mi nyelvünk

Akit a nép ajkára vesz, vállára veszi azt,
akit a nép vállára vesz, szívébe zárja azt,

akit a nép szívébe zár, nem hal meg soha az.
Majd él papír, folyóirat és könyvek nélkül is,
és nô nyomdák és kiadók és tévé nélkül is,

majd házról házra jár, ügynökök nélkül is.
Dallá válik, mit esténként a puszták szele visz,
legenda lesz és népmese, közmondás szava is,
jövô, ígéret lesz, akit mindenki várva hisz...

Megkapóan szép jelkép, hogy a kötet
megjelentetését az Országos Erdészeti
Egyesület támogatta. Az erdészek, a ter-
mészet ôrei, a gondozói így nyújtanak
segítséget a nyelvészeknek, az emberi
élet alapvetô jellemzôje, a nyelv ôrzôi-
nek, ápolóinak. Most mind a természet,
mind a kultúra területén különös gon-
dosságra, odafigyelésre van szükség.
Ezért született meg a biodiverzitás (az
élôvilág sokféleségének) védelme mel-
lett a kulturális (és nyelvi) diverzitás vé-

delmének, a kulturális (és nyelvi) kör-
nyezetvédelemnek, a nyelvökológiának,
a „fenntartható nyelvnek” az eszméje.
Ezekbôl a gondolatokból hamarosan
egy újabb kötet lesz összeállítható!

Szükség lesz rá, mint erre a könyvre
is, mert nyelvek és – hisszük – anya-
nyelvek(!) – nélkül nemcsak szegé-
nyebb lesz a Föld, hanem lakhatatlan is,
akárha a levegôt vonnák meg tôlünk.

Balázs Géza
(Új horizont)

2001. március 15. csütörtök és 18. va-
sárnap  között kerül sor a szakma éves
találkozója, a HOLZ-HANDWERK 2001
megrendezésére.

A HOLCZ-HANDWERK 2001 legfon-
tosabb témája a famegmunkáló gépek és
szerszámok, melyek a kiállítási terület
több, mint a felét foglalták el, Ezen- felül
a gyártóeszközök, mint az elektromos és
pneumatikus szerszámok, csiszoló- és
polírozóanyagok, vasalatok, zárak és
szerkezeti elemek, úgy, mint a fa és fa-
alapanyagok, minden látható lesz. Kere-
ken 600 kiállító áll érdekes szakmai be-
szélgetésekhez az Önök rendelkezésére.

Tájékozódjanak Önök is  a HOLZ-
HANDWERK 2001 kiállításon, hogy a mo-
dern technika és a magas minôségû gyár-

tóeszközök alkalmazásával a napi munka
során, milyen eredmények érhetôek el.

Peinhard Erzsébet
vásárképviselô

Tel.: (1) 345-7645

Mintaszerû 
erdôgazdálkodás
Magyarországon elsôként kapott FSC mi-
nôsítést a  Nyírerdô Nyírségi Erdészeti
Részvénytársaság. A tanúsítás arról szól,
hogy a társaság kezelésében lévô 60 ezer
hektárnyi kincstári erdôben  folyó mun-
kák megfelelnek a nagyon szigorú köve-
telményrendszernek, amelyet a fenntart-
ható erdôgazdálkodásért a Mexikóban

HOLZ-HANDWERK 2001
Famegmunkáló és -feldolgozó kézmûvesek 

bejegyzett tanúsító cég megkövetel. A
Nyírerdô Rt. erdeibôl kikerülô faterméke-
ken mostantól jogszerûen lehet használni
a zöld színû, élô fára emlékeztetô jelké-
pet. Az Európai Unióban egyre több fa-
feldolgozó ragaszkodik ahhoz, hogy
alapanyaga és ennek következménye-
ként készterméke is  FSC minôsítésû le-
gyen, mert ez meggyôzi a fogyasztót ar-
ról, hogy az általa vásárolt termék fa-
alapanyaga nem károsodott. A Nyírerdô
reményei szerint  meglévô piaci pozíció-
ik  megerôsítését, esetleg új piacok  meg-
nyílását is elôsegítheti a tanúsítvány.

(Sz. K. Magyar Nemzet)

Világörökségért
a királyi
erdôbirtokkal
Az UNESCO Világörökség Bizottságához
benyújtott pályázat a visegrádi palota, a
fellegvár, és az egykori vadaspark együtte-
sét ajánlja a bizottság figyelmébe. A
vadaspark Mátyás király uralkodása  óta
egységes erdôbirtokként maradt fenn,
amely – átvészelvén a török hódoltság ko-
rát – a Habsburg-uralom idején is a kincs-
tár birtoka maradt. A mintegy 60 ezer hek-
táros  állami erdôterületen jelenleg egye-
dülálló bioszféra-rezervátum mûködik. A
világörökségi védelmet élvezô helyszínek
jogosultak arra, hogy emlékeik  rendben
tartásához, feltárásához, a legszüksége-
sebb rekonstrukciós, illetve állagmegóvó
munkákhoz UNESCO-s pályázatokon
anyagi támogatást szerezzenek. Az ide-
genforgalmi szakemberek szerint a világ-
örökségi minôsítés vonzza a turistákat.

(Élet és Tudomány)

Az ember és 
az erdô
Nem is remélt mennyiségû alkotás érke-
zett az Északerdô Rt . által kiírt „Az ember
és az erdô kapcsolata” címû pályázatra. Az
Országos Erdészeti Egyesület által hagyo-
mányosan megrendezett Erdôk hete prog-
ramsorozathoz  kapcsolódva, elôször
küldhettek be alkotásokat öt korosztály
pályázói, a megye minden részébôl, rajz,
fotó, vers, mûfajban. Összesen 987 alkotás
érkezett, legtöbben rajzzal, az általános is-
kolás korosztályból pályáztak. A legjobban
sikerült  alkotások  készítôi  tegnap az Ifjú-
sági és Szabadidô Házban vehették át jutal-
mukat. A pályamûvekbôl megnyílt kiállítás
február 2-ig tekinthetô meg ugyanitt. 

(Észak Magyarország)


