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Kidõlt egy nemes tölgy a magyar
erdészet templomának oszlop-
csarnokából.

Az Országos Erdészeti Egyesü-
let nagyrabecsült néhai elnökét, dr.
Herpay Imre okleveles erdõmér-
nököt, mindannyiunk tanítómes-
terét, professzorát gyászolja. Rava-
talánál, ebben a szívszorító órában
még egyszer idézzük fel alakját, al-
kotó életpályájának legösszetet-
tebb 11 évét, és szembesüljünk
1979. (X.13.) és 1990. (IV.28.) kö-
zött az egyetemes magyar erdésze-
tért vállalt elnöki szerepével, an-
nak göröngyös erdei útjával, meg-
határozó állomásaival.

Az erdészszak megtisztelõ felké-
rését akkor vállalta el, amikor –
hogy szavait idézzem – a magyar
társadalomban, így az erdészetben
is – a konszolidáció elõrehaladásá-
val – sokasodtak a negatív jelensé-
gek. Akkor vállalta, amikor az er-
dészszakma szilárdnak hitt talapza-
tán is repedések támadtak, amikor a
hatalmi törekvések rést ütöttek
alapintézményeinken.

De vállalta a szolgálatot, mert hitte,
hogy az erdészet veszélyes vizekre té-
vedt hajóját megfelelõ erkölcsi magas-
latról, jó szellemû hozzáállással, az Or-
szágos Erdészeti Egyesület tekintélyes
hátterével, jó irányba lehet navigálni.

Bízott abban, hogy személye egyút-
tal biztosítja az átmenetet a II. világhá-
ború befejezése utáni korszak távozó
nagy nemzedéke és a felkészült új ge-
neráció között.

Hittel vallotta, hogy csak „a szakma-
szeretet erõsítése, az összetartozás érzé-

sének ébrentartása, a barátság ápolása
teremti meg azt a légkört, amelyben az
emberek áldozatokra is képesek,
„amelyben alkotókészségük kibontako-
zik.” Elnökségének minden napját ez-
zel a szilárd erkölcsi alappal, szakmai
tudásának teljes vértezetében szolgálta.

Emberséget sugárzó egyénisége, a
vitatott szakmai kérdésekben megmu-
tatkozó nyitottsága és hozzáértése, a
szakmánkat ért belsõ és külsõ támadá-
sok hárítása során mutatott higgadtsá-
ga, mind-mind hozzájárult ahhoz, hogy
megõriztük ágazati egységünket, s így

Egyesületünk tekintélye, társadal-
mi elismertsége is nõtt.

Elnöksége alatt kidolgozott er-
dészeti politika nyitást jelentett a
jövõ erdõgazdálkodása egyetlen
lehetséges útja, a humánökológia
irányába.

Európai erdész volt, méltó az el-
nöki szerepre, hisz a magyar erdõ-
gazdálkodás elismert külföldi képvi-
seletével bezártságunk kapuját nyi-
totta ki a nagyvilág erdészete felé.

Egyesületünk páratlan története
elõtt mindig õszinte tisztelettel adó-
zott. Tanulságul csak egy mondat
az 1986-ban a jogosan visszaköve-
telt székházunk emléktáblájának
avatásán elhangzott beszédébõl:
„Az a sok pozitív, a társadalom szá-
mára a mai napig hasznot hozó tö-
rekvés, amely e házban alakult ki,
álljon példaként elõttünk és adjon
erõt ahhoz, hogy legalább úgy szol-
gáljuk a közösséget, mint az a nem-
zedék, amely a székházat létrehoz-
ta és ezzel áldozatkészségbõl is pél-
dát mutatott.”

Igen, ember maradt az embertelen-
ségben. Mennyire rá vonatkoznak az
író szavai: „ha embertársad, szaktársad
cselekedetét menteni nem tudod,
mentsd a szándékait; ha a szándékai
nem menthetõk, mentsd élete körülmé-
nyeit: ha ezzel sem mentheted – terítsd
rá a Szeretet köpenyét.

Tisztelt Elnök Úr!
Most már hiába várjuk oly sokszor

felénk nyújtott szereteted köpenyét. El-
távoztál közülünk! A magyar erdészek
tisztelettel adóznak az értük végzett
Szolgálatért, õszinte fõhajtással köszön-
nek el Tõled. Szeretett erdeid halk õszi
lombja fájdalmat közvetít felénk.

Alakod távolodik, már a mennyei
magasságok erdejébõl szólsz hozzánk.
De most is a szakmánk iránti féltõ, ag-
gódó, utódod felé áradó erõsítõ és biz-
tató szavaidat hallom.

Fennmaradásunk záloga csak az az
erdei ösvény lehet, amelyen Te is jártál.

Továbbra is figyelj ránk, óvd lépteinket.
Nevedet aranybetûkkel írtad be

Egyesületünk történetébe.
Emlékedet megõrizzük.
Isten Veled!
Legyen Neked könnyû a Föld!
Nyugodjál békében!
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