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Idén is a városligeti Vajdahunyadvár
adott otthont a Mezõgazdasági Könyv-
hónap megnyitójának. Zsúfolásig meg-
telt az emeleti tanácsterem, ahol Sári
Enikõ és Lelkes Lajos köszöntötte a meg-
jelent vendégeket. Felkért elõadóként
Forgács Barnabás szakállamtitkár
(FVM) a „Szakirodalom szerepe a vidék-
fejlesztésben”, Tabajdi Csaba EU parla-
menti képviselõ „A közös agrárpolitika
jövõje” címmel tartottak elõadást. Gõgös
Zoltán államtitkár (FVM) nyitotta meg a
könyvhónapot, kiemelve az agrárium-

ban a szakkönyvkiadás fontosságát. Te-
kintettel arra, hogy az ez évi könyvhó-
nap Keszthelyen, Mezõhegyesen, vala-

mint az ukrajnai Beregszászon tartja ki-
helyezett bemutatóját, az érintett helysé-
gek képviselõi is köszöntötték a megje-
lenteket. Jó volt nézni a szakkiadók pol-
cain a szebbnél szebb kiadványokat,
melyek között elvétve erdészeti témájú
szakkönyveket is találhatott az érdeklõ-
dõ. Az Erdészeti Lapok is helyet kapott a
Mezõgazda Kiadó polcán. Háttérbeszél-
getéseken a szerzõk és a kiadók sza-
kemberei sajnálattal állapították meg,
hogy egyre szûkösebb forrásból kell
gazdálkodniuk, melynek következtében
a kiadványok száma is csökken.

Pápai Gábor

A Magyar Turista Egyesület 120 évvel eze-
lõtt alakult meg a Magyarországi Kárpát
Egyesület Budapesti Osztálya néven. Tria-
nonban megnyirbálták alkotásainkat,
majd elkobozták minden ingó és ingatlan
vagyonunkat, s mûködésünket betiltották
1947-ben. De immáron ismét élünk, s élni
akarunk, hogy folytassuk elõdeink nagy
álmának építését: a magyar természetjárás
európai színvonalú kultúrájának megte-
remtését, éltetését. Mi szeretjük a termé-
szetet, s kívánjuk, hogy minél többen fe-
dezzék fel ennek lelket, testet, szellemet
edzõ, nemesítõ voltát. Ennek megterem-

tésért dolgozunk. Ha lassan is, de mind
többen és többen csatlakoznak hozzánk
és támogatják törekvéseinket. Köszönjük
és kérjük, hogy a továbbiakban se nélkü-
lözzük a megértõ segítséget. Erre nem
csak egyesületünknek, hanem meggyõ-
zõdésünk szerint országunknak, nemze-
tünknek is nagyon-nagy szüksége van.

Születésnapunkat 2008. december
28-án Dobogókõn, az egyesület mene-
dékházában, a báró Eötvös Loránd me-
nedékházban ünnepeltük. 
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A harmadik oldal

Az elmúlt száz évben számos olyan társadalmi
trauma (Trianon, államosítás, a soproni alma
mater csonkítása, egyetemi kizárások, az Erdé-

szeti Lapok betiltása, az ’56-os exodus, vállalati átszer-
vezések, az állami [szak]igazgatás leértékelése, konku-
rens kompetenciaigény) érte köreinket, amely elegendõ
egy szakma önértékelésének súlyos sérüléséhez. A legú-
jabb „féreg” a bolognai folyamat, amely alapjaiban
kezdi ki emberarcú képzésünket. Véleményem szerint
ez a struktúra azért is veszélyes, mert egy rendkívül
fontos szakmai identitásképzõ elemet gyengít. A hagyo-
mányok ugyanis nem csupán a nótákat és szokásokat
jelentik, hanem a szolidaritás mûhelyét, és egy látha-
tatlan hálózat kiépülését is. Ez pedig maga az identitás
kerete. 

Sajnos, éppen ez az, amivel a legnagyobb bajok van-
nak. A lassan évszázados sérüléssorozat nem múlt el
nyom nélkül. Már egy 1984-es OEE elnökségi nyilatko-
zatban (Az Erdõ) is az olvasható, hogy érdemes-e vála-
szolni egy támadó újságcikkre, nem lesz-e még na-
gyobb baj belõle. A szövegbõl sugárzik a szorongás, a
kisebbrendûség. És ezzel ma is lépten-nyomon találkoz-
hatunk a szakmai hierarchia minden szintjén. 

A legsúlyosabb trauma pedig éppen ebbõl az irányból,
a tömegkommunikációból éri szakmánkat. Ennek hatá-
sa odáig fajult, hogy egyes szaktársak már nem merik fel-
ölteni az egyenruhát, nehogy becsméreljék õket. A társa-
dalom megdolgozása tehát meglehetõsen hatékony az er-
dészeti kommunikációhoz képest. Ezt pedig illõ végre ko-
molyan venni! A fenyegetettség, a szorongás nem a
„spájzban”, hanem már a nappaliban van. 

Nincs más lehetõség, mint Münchhausen báró mód-
jára kirántani magunkat ebbõl a rossz helyzetbõl. Erre
a kreatív teljesítményre elõdeinktõl is láthatunk példá-
kat. A megcsonkított ország erdészei elõálltak az Alföld-
fásítással. A megcsonkított alma mater kitalálta a Fai-
pari Mérnöki Kart. A kudarc okozta feszültséget alkotó
teljesítménybe fordítani, igazi kreatív munka! Ezt kell a
ma élõ nemzedékeknek is megvalósítani. Be kell lát-
nunk, hogy a kommunikáció nemcsak termelõerõ, ha-
nem létkérdés. Ezt már sokan belátták, hisz’ egy évtize-
de még alig volt honlap a szakmában, s ma már egyre
több a frissülõ oldal. Aki nincs az interneten, az nincs.
Aki nem kommunikál, az nem lesz. Ezt nem várjuk
meg, hanem megszervezzük az ágazati kommunikáci-
ós konferenciát.

Zétényi Zoltán




