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Az Erdészeti Lapokban már bemutatott
Komlóskai Tölgyesbérc Erdõszövetkezet
igazgatóságának elnöke – Szabó Ferenc
erdésztechnikus – kezdeményezésére a
Barlang erdõrészben, a Bisztika-forrás és
az Erdész-pihenõ után újabb erdei emlék-
helyet létesített az 1934-ben kialakított
Wolkenstein-nyiladékon.

Az I. és a II. világháborúban elesett
komlóskai katonák emlékére, az idõtál-
ló zempléni tölgybõl faragott emlékosz-
lopon 32 név alatt magyarul és ruszinul
olvashatjuk:

Itt születtünk,
itt éltünk,

itt dolgoztunk veletek.
A háborúban megöltek minket,

ne feledkezzetek el rólunk!
Hosszas kutatás és egyeztetés ellené-

re a névsor ma sem teljes, de az oszlop
két oldalán újabb nevek is felvéshetõk.

A 2004. augusztus 18-án tartott avató
ünnepségen Szabó Ferenc kiemelte, hogy
minden komlóskai férfi erdei munkás is
volt, ezért stílszerû, hogy az általuk is gyak-
ran faragott tölgyfával emlékezzünk rájuk.

Felidézte a gyerekkorában hallott
emlékeket Doberdóról, az orosz télrõl,
a II. világháborúban elesett 20 kom-
lóskai férfi pedig személyes ismerõse
volt. A nevek hallatán sokan felzokog-
tak és az asszonyok elhelyezték virága-
ikat az emlékhely talapzatán.

Járási Lõrinc a Zempléni-hegység-
ben található számtalan erdei emlék-
helyre és azok szerepére emlékeztetett.
Ez az emlékhely is üzenet az utókor-
nak; emlékeztet a hõsi halottakra és fel-
hívja a figyelmet a tiszteletadásra.

A komlóskai hõsi halottak életükben
sokat dolgoztak a Waldbott és Windisch-
grätz uradalom, majd a makkoshotykai
erdõkincstár erdeiben. Termeltek, talpfát
faragtak, erdõsítettek, tisztítottak, utat épí-
tettek, fuvaroztak. Rájuk is vonatkozik
Vargha Domokos erdõmérnök, a jeles
szépíró verse:

E táj erdeiért akik sokat tettek,
Régieket óvtak, újat ültettek
S ápoltak, neveltek, híven a jövõnek,
Életük múltán is becsüljük meg õket.
Iski István görög katolikus esperes

tábori szertartás keretében méltatta az
emlékhely jelentõségét, majd megál-
dotta, felszentelte.

Az Erdész-pihenõnél tálalt ebéd után
a Komlóskai Ruszin Asszonykórus a rá-
dióból és a dalos találkozókról ismert
ruszin és magyar népdalokkal emléke-
zett az elhunytakra és köszöntötte a 80.
születésnapját ünneplõ Szabó Ferencet,
„a Feri bácsit”.

Járási Lõrinc

Új erdei emlékhely a 
Zemplén-hegységben

Felhívás
Elhangzott az ez évi vándorgyûlés göbösmajori sátrában.

Dr. Andor József okl. erdõmérnök egy, a szakmánkból adódó lehetõség alapján
javasolom, hogy mi erdészek 2006. októberének tiszteletére – mikor is  az 1956-os
Forradalom és Szabadságharc 50. évfordulóját ünnepeljük – ültessünk emlékfát
vagy emlékfákat településeink hõsi emlékmûveinél. Ahol megfelelõ hely van, ott
ajánlatos hét fácskát „H” alakban ültetni, mely betû hõseinket és hazánkat
jelképezné. Amennyiben a hõsi emlékmû olyan helyen áll, hogy csak kevesebb fács-
ka ültethetõ, akkor helyezzük el azokat tetszés szerint. 
Ezúton kérjük az állami és magán erdõgazdálkodókat, hogy biztosítsák a szük-
séges fenyõ, lombos vagy exóta fácskákat az ültetõknek, valamint az erdészkol-
légákat, hogy szaktanácsaikkal segítsenek a fafajválasztásnál. Az ifjúságot pedig
arra kérjük, hogy amennyiben elültették az emlékfákat, ne feledkezzenek el a
késõbbiek folyamán az ápolásról, a védelemrõl. A faültetés alkalmat adhat az ön-
kormányzatoknak az évforduló ünnepélyesebbé tételére. Az emlékfák ültetését
elkezdhetjük akár idén õsszel, vagy a következõ év tavaszán, hiszen mire az évfor-
duló ideje elérkezik, lombjának díszével színesítheti a megemlékezést. A felhívás a
Föld Napján tartott sajtótájékoztatón hangzott el elõször Nagykanizsán, melyet dr.
Andor József erdõmérnök, Törõcsik Pál a FIDESZ-MPSZ Zöld Tagozatának megyei
elnöke és Vargovics József erdõmérnök tartott.

Andor József

Ez évben is megtartották a Nyíri-erdôben az ok-
tóber 6-i megemlékezést a 48-as Szabadságharc
elbukásának és az aradi vértanúk kivégzésének
évfordulóján.  Ismételten jólesô érzés tölti el az
embert, ha belegondol, hogy a hajdani erdész-
házban található emlékkiállítást a helyi erdô-
gazdaságnak és elsôsorban Szulyovszky László
erdésztechnikusnak köszönhetjük.


