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A harmadik oldal

Az Országos Erdészeti Egyesület a XX. század ma-
gyar történelmének legfényesebb tettére, az
1956-os forradalomra és szabadságharcra emlé-

kezik. Október dicsõ napjaira, amikor a „Te Deum lau-
damus…” örömet és reményt sugárzó éneke járta be ha-
zánkat. Emlékezünk a minden magyar ember szabad-
ságvágyát kifejezõ, megrendítõ és csodálatos két hétre.

Igaz, a forradalom elbukott. Petõfi Sándor jóslata
most is bevált, mert „A Kárpátoktól le az Al-Dunáig… áll’
a viharban maga a magyar”, és most sem volt segítség.
De az elnyomott népek reménysugarát mégis a nagyvi-
lág égboltjára vetítette, s igazságos kardja rést ütött a
zsarnok áttörhetetlennek hitt páncélján.

Ezen a vártán a forradalom és szabadságharc esz-
méiért kiálló és halni kész hõsök, a Pesti Srácok, a vidék
bátor fiai, de hozzánk erdészekhez mégis legközelebb a
soproni fõiskolások, egyetemisták álltak. Peéry Rezsõ így
írt róluk: „Ti voltatok itt minden, az Alma Mater büsz-
kesége, a város reménysége”. Nagymértékben hozzájá-
rultak ahhoz, hogy most nagy múltú lapunk oldalai az
emlékezés soraival telnek meg.

A forradalom és szabadságharc erdész szereplõinek
nagysága a bukás után bontakozott ki, amikor ha-
zánkban már „…nincs… kikelet, az élet fagyva van, s
megdermedett” (Tompa Mihály). A menekülõk új hazá-
ba kényszerültek, de a Szülõhazát sohasem tagadták
meg, inkább elért eredményeikkel öregbítették hírnevét.
A Kanadai Divizióról így ír Bruce McLean: „Mi szeren-
csések vagyunk Brit Columbiában, hogy hasznunkra
vált a magyar erdészek befolyása hivatásunk
fejlõdésében.” A Nyugat-Európaiakról Kató Ferenc egy
párbeszédet jegyzett fel. A kérdés: „Mondja, ugye Német-
országba a soproniak legjobbjai kerültek?”. A válasz:
„Nem, mi mind ilyenek vagyunk”. Az itthonmaradot-
takra a megaláztatás, börtön, hallgatás várt. Mégis túl-
élték, megtalálva a helyes utat, melyrõl Majer Antal így
vall: „Olyan eredmények születtek, amelyekrõl az
erdõmérnökök sosem álmodhattak”.

Kedves Tagtársaim!
Emlékezzünk az ’56-os forradalom és szabadság-

harc magyar erdész hõseire. Olvassuk lapunk októberi
ünnepi számának minden sorát, hisz RÓLUK szól.

Pethõ József
az OEE elnöke
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