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A harmadik oldal

T öbbször hallottam mostanában, hogy lassan ott tar-
tunk: két évszakra zsugorodik az idõjárás, télre és
nyárra. Mindenesetre az idei hosszú tél alátámaszta-

ni látszik ezt a jóslatot. Mert bizony ritkán adódik, hogy folya-
matosan fûteni kell majd’ májusig. Panaszkodtak is a város-
lakók eleget. De tudjuk, hogy minden relatív, így egyfelõl a te-
temes villany- és gázszámla kétségtelenül megterhelõ, másfelõl
az erdõsítõ örül, hiszen az ültetési szezon meghosszabbodásá-
val minden bizonnyal sikeres eredésre számíthat. Különösen
úgy, hogy közben bõséges csapadék is volt. Néhány helyen több
is a kelleténél. Májusra robbanásszerûen megjött a tavasz, il-
letve a nyár, amit a szerkesztõségi szobából is tapasztalhat-
tam. Az egyik hétvégén még épp hogy rügyeztek a Nagy Imre
tér fái, s alig egy hét múlva már harsogó zöld takarta a szem-
ben lévõ Katonai Ügyészség (a futkosó) épületét. 

De nemcsak e gyors metamorfózis látványa jelentett az
utóbbi idõben újdonságot az ablakból kinézve. Egyre több
madár domesztikálódott, amit õsszel a piramistölgy makkjait
gyûjtögetõ, az erdõben többnyire szajkónak nevezett mátyás-
madár, vagy a már évek óta ütemes korrogással a Vár felé hú-
zó hollók is bizonyítanak. 

Most azonban, e hosszú, hideg „tavasz” végén, rendkívüli
látványban volt részem. A naphosszat a Katonai Ügyészség te-
tején tanyázó, sütkérezõ galambcsapat éppen „egészségügyi”
körét repkedte a tér felett, amikor egy vörös vércse vágott közé-
jük. Az elsõ támadás sikertelen volt éppúgy, mint az ezt köve-
tõ próbálkozások, mert a galamboknál tökéletesen mûködött a
kötelékben repülés nyújtotta védelem. A vörös támadó még né-
hányszor próbálkozott, majd szemmel láthatóan kedveszeget-
ten repült az Országház irányába. Azt hittem, hogy valami új-
donságot látok, vércsérõl lévén szó, de madarász ismerõsöm
felvilágosított, hogy bizony ez a faj is régen városiasodott. 

Mire e sorok megjelennek, már eldõlt, hogy kik kapják az
OEE tagságától a felhatalmazást arra, hogy az elkövetkezen-
dõ négy évben az Elnökségben munkálkodjanak. Mivel az ed-
digiekhez képest a nagypolitikában, az államigazgatásban is
jelentõs változások várhatók, pillanatnyilag még nem tudni,
hogy szakmánk felsõbb irányítói milyen erõtérbe kerülnek.
Csak reménykedni lehet, hogy megnyugszik az erdészet–ter-
mészetvédelem közti – olykor áldatlan polémia, és megszûnik
az erdõgazdálkodókra nehezedõ politikai nyomás is (például
a vadászterületek kapcsán felmerült törvénytelenségek), és
végre mindenki az igazi szakmai feladatokra koncentrálhat.
Ahogy a költõ mondja: „Kevesebb vért a köhögésnél És a mun-
kánál több erõt…”

Pápai Gábor

Ez a lapszám az FVM támogatásával jelent meg.




