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A megnyitó minden évben kiemelkedõ
eseménye a mezõgazdasági könyvek és
szakfolyóiratok kiadóinak, melyet mi
sem bizonyít jobban, mint a  Mezõgazda-
sági Múzeum dísztermét ilyenkor meg-
töltõ munkatársak, újságírók látványa.
No meg a meghívott elõadók, akik ez al-
kalommal dr. Pálinkás József (jobb
oldali kép), a Magyar Tudományos Aka-
démia elnöke és dr. Horn Péter Prima
Primissima-díjas akadémikus. 

Pálinkás József emlékeztetett rá,
hogy a Kárpát-medence földje és adott-
sága világviszonylatban is kiváló, de mit
sem ér az adottság, ha azt a tudással ki-
egészítve nem használjuk ki. És itt van
kiemelt szerepe a szakirodalomnak, a
könyveknek és a szakfolyóiratoknak.
Mivel földmûvelõk voltak felmenõi, fo-
kozottan érzi, hogy a könyvek elsõsor-
ban a földet mûvelõknek szólnak. Ám
az oktatás folyamatához sem nélkülöz-
hetõ a könyvekben megjelentetett tu-
dáskomplexum, a kellõ szûrõkön át-
ment tudáshalmaz. A földet védeni kell.
Elõdeink a haza földjét védték Nándor-
fehérvárnál, Egernél, Szigetvárnál, ép-
púgy, mint ma, amikor a szennyezéstõl
és a nemzetnek nem hasznos tulajdon-
lástól védjük. 

Horn Péter kiemelte, hogy a könyv-
hónapok sorát ez alkalommal nyitotta
meg elõször az Akadémia elnöke. Az
emberi kultúra alapja a mezõgazdálko-
dás volt, melyet oly magas fokon mûvel-
tek õseink. Akiknek nem voltak csoda-
mûszerei, melyek a mai szakembert oly-
kor vakká teszik. Manapság „nem látjuk
a fától az erdõt” mondotta az akadémi-
kus. Az a mérhetetlen információ, mely a
kommunikációból ránk zúdul, kellõ fel-
készültség és tudás hiányában csak meg-
zavar, elbizonytalanít, felszínessé tesz.

A sok ezer éves tapasztalatból vett
tudás olykor sokkal erõsebb, mint a
modern mûszerek és vegyi anyagok se-

gítségével alkalmazott tudás Az elõbbi
környezetbarát, míg az utóbbiról az
esetek többségében ez nem mondható
el. Példaként hozta fel, hogy a rómaiak
idejébõl származó rajzok alapján láthat-
juk, hogy a szõlõmûvelési módok töké-
letesen azonosak a maiakkal. Ha nem
felkészült fiatal veti bele magát az inter-

netes világba, az többet árt, mint ameny-
nyit használ. 

A könyvek a jövõben is oly fontosak
lesznek, mint a történelem során voltak. 

Az év szakújságírója díjat Galambos
Béla kapta, aki erdésznek indult, s lett a
Kelet-Magyarország munkatársa.

Pápai Gábor

Mezõgazdasági könyvhónap – Vajdahunyadvár

Gelsei bükkfa. Fotó: Vaski László

Érdekességek a természetben




