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A harmadik oldal

A legutóbbi egyesületi választások finisében, 2006.
április 27-én, az alábbi szakmai tükröt tartottam
tagságunk elé. 

A rendszerváltás a magyar erdészet legújabb kori törté-
netének, sorsfordító idõszakát hozta. Elõbb az erdõkárpót-
lás kuszálta össze 40 %-nyi erdõterületen a szálakat, majd
az ún. természeti törvények hármasa (LIII-LIV-LV/1996)
árnyalta tovább a természetvédelem-erdõgazdálkodás-
vadgazdálkodás markáns eltéréseit. Már a XXXVII/2009-es
új erdõtörvény erdõre és erdészre egyaránt zártabb védel-
met jelent. Mindezeken túl az erdészeti felsõoktatás gyakor-
latot erõsítõ oldala elhalványult, az erdészeti kutatás jelen-
tõs tért veszített, az állami erdõgazdálkodás egysége gyen-
gült. Erdészeti Hivatalunk névváltozása és karcsúsítása
sem csupán formai elemeket takart. Végeredményben szak-
mai tekintélyünk csorbult. A vázolt történelmi tabló kiala-
kulásához az erdõ összetett szerepe iránt megnyilvánuló
felfokozott társadalmi érdeklõdés sokszor fellelhetõ ellentét-
párjai is hozzájárultak.  De a nemzetünkre rázúduló anya-
gi és erkölcsi válság is tovább gyengítette erõinket.

Mindez az erdészek szerepének újragondolására kész-
tetett bennünket. Erdészek vagyunk, a hazánk területének
1/5-én elõforduló erdõ ügyének szakmai letéteményesei,
de irányítói is, tõ mellõl a minisztériumig bezárólag. En-
nek kiteljesedéséért munkánkat az ökológia-ökonómia-
humánum teljes vértezetében kell közvetítenünk a társa-
dalom felé. Ugyanakkor meg kell õriznünk hivatásunk
morálját, mely szakmai tudásra, közösséget összetartó
szociális érzékenységre, szolidaritásra épül. A szakma be-
csületét erõsítõ folyamatban a nagy múltú Országos Erdé-
szeti Egyesület a megbízható háttér, esetenként a konstruk-
tív harcos elõõrs. Ezen megtisztelõ feladatok egyesületi fel-
vállalása és vitele erkölcsi felelõsséggel jár. 

Megválasztásunk után ez volt az a vezérlõ elv, amely át-
vezetett bennünket négy év göcsörtös útjain. Érdekvédõ küz-
delmünk külsõ és belsõ ellentétek szorításában, kicsinyes
praktikák akadályain át, bukdácsolva telt el. E zavaró kö-
rülmények ellenére sikerült megõrizni szakmánk alapérté-
keit, kivédeni egységünk megbontására szövetkezõk rafinált
próbálkozásait. Az egyetlen fegyverünk, a szakma igazsá-
gaira támaszkodó véleményformálás és õszinte beszéd volt.
Bírálatot mindig kaptunk, osztatlan elismerést még szak-
mán belül sem vívtunk ki soha. Feszültség és folyamatos üt-
közés kísérte ezt az önzetlenül vállalt szolgálatot, de „az
ember nem arra született, hogy legyõzzék” (E. Hemingway).

Köszönöm az Egyesület Tisztségviselõinek kitartó mun-
káját; Tagságunknak hûségét. Kérem, segítsék a Választási
Bizottság elõkészítõ tevékenységét a közelgõ egyesületi vá-
lasztásokra. Bár az OEE leendõ új vezetésének könnyebb
éveket nem jósolhatok, de egy békésebb országot talán igen.

Jó szerencsét! Üdv az Erdésznek!
Dr. Pethõ József

elnök




