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Valójában igen szerencsés az ágazatunk,
hogy közjóléti létesítmények jogcímén
az erdõben, az erdõvel kapcsolatos kü-
lönféle objektumokat létesíthetünk, újít-
hatunk fel. A tevékenység nemcsak a
köznek tesznek jót, hanem elismertsé-
günket is növeli, melyre az utóbbi idõ-
ben nagyon nagy szükség van. 

Hál’ Istennek szép számmal érkez-
nek szerkesztõségünkbe ez irányú
meghívások. Külön örvendetes, hogy
az erdeinkben található egyházi létesít-
ményeket sem hanyagoljuk el, melyre
az utóbbi évtizedekben számtalan pél-
dát találunk. Elég, ha csak az ország na-
gyobb erdõségeiben található pálos ko-
lostorokra, a Kisalföldön és máshol fe-
lállított az államalapításra emlékeztetõ
keresztekre,a Ravazd környékén, és
egyéb helyeken létesített kilátókra, a
Kecskemét határában az arborétummal
szerves egységet képezõ kápolna- és
szoboregyüttesre gondolunk. De sorol-
hatnánk tovább. Megvalósulásukhoz el-
sõsorban szándék, majd anyagi forrá-
sok szükségesek.

Szeptember végén Salföldre invitált a
BAKONYERDÕ Zrt. Monostorapáti Er-
dészete, a salföldi pálos kolostorrom és
erdei pihenõhely avatására.

A 2002-ben elkészült „Balaton-felvi-
déki történelmi emlékhelyek közjóléti
fejlesztése a Monostorapáti Erdészet te-
rületén” címû tervben több templom- és
várrom állagmegóvási, hasznosítási ter-
ve is megtalálható. Az erdészet felvállal-
ta ezen munkák megszervezését és kivi-
telezését. Így sikerült a kolostorrom kör-
nyezetében lévõ régi csemetekerti kõé-
pületet és az erdészlakot esõbeállóvá,
pihenõhellyé átalakítani. Az erdei pihe-
nõhely tervét az erdészet felkérésére az
Állami Erdészeti Szolgálat „Naturplan”
Zöldövezeti Tervezõ Iroda készítette
Veöreös György erdõmérnök vezetésé-

vel. A kivitelezõ a Monostorapáti Erdé-
szet, Farkas Attila erdészeti igazgató,
Kondor Béla építési vállalkozó és Simon
György erdész. Az eligazító, ismertetõ
táblákat Farkas Zsuzsanna erdõmérnök
készítette. Ugyancsak õ volt az ünnep-
ség mûsorvezetõje. A vendégeket Hor-
váth László, a BAKONYERDÕ Zrt. vezé-
rigazgatója fogadta.

Közöttünk volt egyházi és világi tiszt-
ségviselõ egyaránt. Beszédet mondott
Horváth László vezérigazgató, Lasztovic-
za Jenõ, a megyei közgyûlés elnöke, or-
szággyûlési képviselõ, dr. Márfi Gyula ér-
sek (Veszprém megye). Az ünnepség
rangját emelte a tapolcai kamarakórus és
Eperjes Károly színmûvész közremûködé-
se, aki Ady-verset szavalt. A kolostorrom
falánál elhelyezett emléktáblánál a koszo-
rúzás elõtt Bátor Botond atya, a pálos rend
magyarországi tartományfõnöke mondott
beszédet, majd leplezte le a táblát.

Az ünnepségen megjelent Barátossy
Gábor, az Erdészeti Hivatal volt elnöke,

aki messzemenõen támogatta a munká-
latokat.

Rövid interjú Eperjes Károly
színmûvésszel

Hála és köszönet a helyi erdészeknek
és mindazoknak, akik ezt a gyönyörû
magyar emléket ápolják és gondozzák.
Az egyetlen magyar alapítású rend a pá-
los, melyet kanonizált a katolikus egy-
ház. Sajnálatomra errõl a kolostorról
eleddig nem tudtam, de feltétlen elho-
zom a családomat, mert amit itt tettek
az erdészek, az lenyûgözõ. 

– Milyen a kapcsolata az erdõvel?
– Az erdõben mindig jól érzi magát az

ember, különösen az olyanok, mint én,
akik falun nevelkedtek. József Attila azt
mondja az egyik töredékében, hogy
„ahol a szabadság, a rend, mindig érzem
a végtelent”. A szabadság és a rend bel-
sõ harmónia nélkül nem alakulhat ki.

– Szóbeszéd járja, hogy a privatizá-
ció réme leselkedik az erdõk táján is.

Ismét büszkék lehetnek az erdészek

Veöreös György megvalósult elképzelését
mutatja

Utolsó egyeztetés Horváth László és Farkas
Zsuzsanna között



– Csak attól tudnak elvenni valamit,
aki erre alkalmas. Ha alkalmasak va-
gyunk az igazi mély, belsõ szabadságra
és rendre, akkor nem tudnak uralkodni
rajtunk. De már nem is uralkodásról van
itt szó, hanem zsarnokoskodásról. Azok,
akik lélekben, tiszta tekintettel, harmó-
niában, melegségben össze tudnak ka-
paszkodni, és közösségük, nemzetük ér-
dekében teszik mindezt, azoktól úgysem
tudják elvenni. Vagy ha ideig-óráig el is
orozzák, teljesen megtenni nem tudják.

Ezt az erdészek nagyon jól érezhetik, hi-
szen munkájuk tárgya olykor 120 évig
vagy annál tovább él. Az erdõt nem azok
teremtették, akik el akarják venni. Lehet,
hogy átmenetileg bitorolhatják, de el kell
jönni az idõnek, amikor a közt fogja
szolgálni úgy, mint eddig. Hát nem errõl
szól a mai felemelõ ünnepség?!

Összeállította a Bakonyerdõ Zrt.
támogatásával:

Pápai Gábor

Krisztus-kereszt az erdõn

Havas Krisztus-kereszt az erdõn
Holdas, nagy, téli éjszakában:
Régi emlék. Csörgõs szánkóval
Valamikor én arra jártam
Holdas, nagy, téli éjszakában,

Az apám még vidám legény volt,
Dalolt, hogyha keresztre nézett,
Én meg az apám fia voltam,
Ki unta a faragott képet
S dalolt, hogyha keresztre nézett.

Két nyakas, magyar kálvinista,
Miként az idõ, úgy röpültünk,
Apa, fiú: egy Igen s egy Nem,
Egymás mellett dalolva ültünk
S miként az Idõ, úgy röpültünk.

Húsz éve elmúlt s gondolatban
Ott röpül a szánom az éjben
S amit akkor elmulasztottam,
Megemelem kalapom mélyen.
Ott röpül a szánom az éjben.

Bátor Botond atya koszorúzza az emléktáblát Farkas Attila és családja Eperjes Károly színmûvésszel

Márfi Gyula érsek ünnepi beszéde




