
TERMESZÉT

HAMAR JÓZSEF

'Sokat akar a szarka,
de nem bírja a farka '

(magyar közmondás)

Naturexpo 96' - magyar módra

Valahogy így kezdődhetett:
— Uram, szereti Ön a természetet?
— Természetesen, nézze az idén is itt Magyarországon. Ózdon nyaraltam a családdal,

csodálatos volt. De miért kérdi?
— Rendezünk Budapesten egy nemzetközi kiállítást és szívesen látnánk az Ön cégét

is. Pár milliócska az egész!
— De mi luxus autókat gyártunk! Nem lesz ez feltűnő?
— Ugyan már! Nem lesznek egyedül. Szépség és esztétika, meg vidámság és

könnyedség — ez a fontos! Nézze a tervrajzot, az Önök pavilonját ide tesszük a Legoland
és a tollaslabda pálya mellé. Nem messze Önöktől gyerekek játszhatnak a
müagyagosoknál és megcsodálhatják a hordozható telefonokat is. De legmerészebbek
a paksi atomerőművesek!

— Atomerőmű, itt...
— 'Sugárözönben élünk' — ez a szlogenjük. Aranykeretes természetfotók alatt fehér-

ruhás lánykák propagálják majd a céget. Fenomenális húzás!
— És hol vannak a nagyobb nemzetek, az USA, Anglia. Németország. Kanada és

a többiek?
— Nézze, a nemzeti kiállítások ideje lejárt, azonkívül nem hozhatjuk ide a

Yellowstone Nemzeti Parkot. De lesz itt egzotikum. Peru esőerdő bemutatásával
jelentkezett.

— Az jó, hallom, sokat kárálnak miatta, szerencsére a mi cégünknek semmi köze a
pusztításukhoz.

— Nekünk sem, ezért nem is engedtük, hogy egy egész erdőt hozzanak ide. így aztán
a környékbeli kertészetekből szerzik be majd a növényeiket. Még mindig jobb, mintha
műanyag orchideákat és páfrányokat raknának ki!

— Látom, a hivatalos magyar természetvédelem is kiállít és itt lesznek a zöld
mozgalmak is.

— Mi sem természetesebb, demokráciában helyük van ortodoxoknak is.
— Ez a szőrmepavilon nincs túl közel a Zöldekhez? Még moroghatnak miatta...
— A Zöldek örüljenek, hogy ingyen kapnak egy kis pavilont. Azonkívül meg-

győződésem, hogy ezek a szőrmék elhullott állatok bundái. Tán nem hagyjuk veszni
őket!

— Mi lesz még?
— Nézze ezt a másik pavilont! Itt állítják ki a vadásztrófeákat és a vadászfegyvereket.

Elvégre nekik is közük van a természethez!
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— Látom, szabadtéri programok is lesznek.
— Természetesen! Az egészséges életmód, , Kultúra, a mozgás és kikapcsolódás

természetes eleme az emberi: '. Ezért ezekre a programokra nagy súlyt fektetünk.

Mivel e meglehetősen rosszindulatú sorok írójának kilétét nem fedheti homály,
magyarázattal és a tanulságok levonásával sem szabad adósnak maradnom.

A legbosszantóbb az egészben, hogy ez a marketing filozófiájában is újszerűnek
tetsző kezdeményezés megint a régi jó magyar módivá silányult. Nem akarjuk vagy
nem tudjuk belátni, hogy hol van a helyünk, mi a lehetőségünk és hogy mi lehet a
szerepünk ebben a világban. Ha túlértékeljük magunkat, sokszor nevetségessé válunk,
s így újra és újra tapasztalnunk kell — a legjobb szándék mellett is —. megint túllőttünk
a céloa

Jómagam, mint környezetvédő szakember és egy társadalmi szervezet képviselője,
nem amiatt füstölgők, hogy a klasszikus értelemben vett természetvédelem mellett más
is megjelent a kiállításon. A rendezők túlméretezett elképzelései, és laza, végülis feladott
marketing filozófiája vezetett oda, hogy mindenki jöhetett, ha a borsos kiállítási árakat
meg tudta fizetni. Mert ez csak a profitra menő rendezés volt, ahol csak egy számított:
a nyereség. így lett az egészből egy nagy tohuvabovu, egy fradi leves — mindent
bele —, ahol mindenki veszített.

A baj nem az, hogy a környezetünket kevésbé kímélő cégek is megjelentek egy ilyen
kiállításon. Talán hasznosabb lett volna, ha termékeik propagálása helyett saját
környezetvédelmi törekvéseiket, gyakorlatukat mutatták volna be. Nem az irritálta a
jobb érzésű látogatókat hogy kiállítottak a vadászok, de kevesebb ellenszem irányult
volna feléjük, ha a kiállítás felét kitevő szőrme-, trófea- és fegyvertömeg helyett, az
annyira hangoztatott természetszeretetükről és kíméletükről győztek volna meg
bennünket.

Nagyon figyelemre méltó volt, hogy a rendezők szakítani próbáltak a természet
múzeumszerű megjelenítésével és bővíteni kívánták azt a kört. amely bemutathatja,
milyen az ember kapcsolata az élővilággal, a természettel és a tájjal, lett légyen
védelemről vagy környezetbarát hasznosításról szó. Attól tartok, nemcsak rajtuk múlott,
hogy ez nem sikerült.

Tetszett, hogy a nálunk szokásos és merev — én kiállítom te bámulod — kiállítási
módszert a rendezők oldani kívánták könnyedebb, szórakoztatóbb és interaktív
programok beiktatásával, elsősorban a fiatalokat célozva meg. Ugyancsak hasznosnak
tekinthető az expo részeként megrendezett konferencia is.

Úgy tűnik, hogy hasonló kiállítás alkalmatlan a különben nemes és hasznos célok
elérésére. Ugyanakkor a természeti értékek felértékelődése, megóvásának és
hasznosításának társadalmi és gazdasági szükségessége indokolja azt, hogy az említeu
témákban meginduljon a társadalmi párbeszéd, amelynek jó keretet adhat egy
bemutatókkal, találkozókkal, tapasztalat- és információcserével tarkított rendezvény.
Semmi sem indokolná, hogy ezt ne itt a mi régiónkban, a Jászkunságban kezdjük el.
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