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A harmadik oldal
„Az erdõk emlékeznek rátok!”. Ez a fel-
irat áll a bokodi parkerdõben megbújó,
csonkán kettétört fatörzset ábrázoló em-
lékmû talapzatán, melyet a máig létezõ
és élõ fogalom, az erdész kegyelet állíta-
tott 30 évvel ezelõtt, az üzemi balesetek-
ben elhunyt helyi kötõdésû erdész kollé-
gák emlékére. 

Az emblematikus és rendkívül kifejezõ alkotás a derékba
tört hazai erdész sorsok országos szimbóluma is lehetne, így jó
érzés volt olvasni a hírt, hogy idén a kissé eldugott és távol esõ
emlékhely – a gemenci kollégák jóvoltából – tovább gazdago-
dott egy erdei pihenõhellyel. 

De nem csak a váratlanul megszakadt erdész életutakra
emlékezünk november elején, nem csak értük gyúlnak az or-
szág számos pontján erdész kezek által meggyújtott mécsesek
vagy gyertyák, nem csak értük kerülnek az Egyesület díszsza-
lagjával ékesített koszorúk a sírhelyekre.

Az OEE elnöke és elnöksége kifejezetten fontos szakmakul-
turális törekvésnek tartja a múlt megbecsülését a jelenben, hi-
szen ezek azok az alapok, amelyekre a jövõnket építhetjük.
Ezért is kell a helyi közösségeink szervezésében a szakma és az
Egyesület neves alakjainak sírhelyeit ápolnunk, emléküket az
erdész kegyelet hagyományai szerint õriznünk. S ennek meg-
valósítására a Halottak Napja az egyik legméltóbb alkalom.

Minden álszerénységet félretéve talán joggal jelenthetjük ki,
hogy nagyon kevés hagyományos szakma, egyedül talán csak
az erdészek mondhatják el magukról, hogy az évnek e napján
nem csak a közvetlen családtagjaik sírhelyeit, de a szakmai
elõdök, kollégák nyughelyeit is felkeresik országszerte, a zalai
domboktól a tolnai dombokig, a mecseki hegyektõl a soproni
hegyekig, a Kisalföld síkjától a Duna-Tisza-közi síkságig. 

S a múltra tekintõ kegyelet leróvása mellett erdei emlékhe-
lyek újulnak meg, új pihenõhelyek születnek és kopjafák emel-
kednek az elõdök emlékére, de már a jövõbe mutatva. Folytas-
suk hát, éltessük hát, teljesítsük ki az erdész kegyelet eme
megnyilvánulásait, még hosszú-hosszú éveken, évtizedeken ke-
resztül! 

Nagy László
fõszerkesztõ


