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2000-ben, a Millennium évében sokat
hallhattunk a rádióban, láthattunk a te-
levízióban és olvashattunk az újságok-
ban az 1956-os magyar forradalom és
szabadságharcról, a megemlékezések-
rôl. Távol áll tôlem, hogy az országos
nagy eseményekhez hasonlítsam az er-
dészek, erdészeti dolgozók részvételét
az ‘56-os magyar forradalom és szabad-
ságharcban. Mégis felvetôdik bennem a
kérdés: mi erdészek, erdészeti dolgo-
zók megteszünk-e mindent forradalmi
tetteink feltárására, ismertetésére? Sze-
mélyes tapasztalatom, hogy nem, leg-
alábbis, ami az utóbbit illeti. A forrada-
lom és szabadságharc után 45, a rend-
szerváltás után 11 évvel nem kell tarta-
nunk attól, hogy nyilvánosságra hozzuk
erdészeknek, erdészeti dolgozóknak a
forradalom és szabadságharcban való
részvételét.

Az idô múlik, s egyre kevesebben
vannak, vagyunk, akik életüket, jövôjü-
ket kockáztatva valamilyen formában
részt vettek az erôszak, a szovjethata-
lom elleni tiltakozásban. A megemléke-
zések azt a célt szolgálják, hogy fele-
désbe ne vesszenek tetteink, a fiatalab-
bak szemszögébôl nézve, elôdeik tettei.

Igaz ugyan, hogy a rendszerváltás
után az Erdészeti Lapok fôszerkesztôje
videóra felvette egyes személyek be-
számolóját – köztük az én elmondáso-
mat is – a forradalomban való részvétel-
rôl. A felvételekhez csak másolással le-
het hozzájutni. Tizenegy évvel a rend-
szerváltás után nekünk, erdészeti dol-
gozóknak sem kellene titokban tarta-
nunk tetteinket. Az érintettek, a helyszí-
nek azonban megérdemelnék, hogy
emlékezzünk, hiszen egyesek nagyon
sokat kockáztattak a szabadabb, jobb
jövô, a ma társadalma (köztük az erdô-
gazdálkodásból élôk) érdekében. Úgy
vélem, nekünk, idôsebbeknek köteles-
ségünk felhívni a fiatalabbak figyelmét
arra, hogy Selmec szellemében (a haza-
szeretet, a becsületesség, a segíteni-
akarás, a tiszteletadás szellemében) em-
lékezzünk ‘56-ra.

Igaz, hogy az Országos Erdészeti
Egyesület Alapszabálya (1999. május
29. Erdészeti Lapok CXXXV. évf. 3. szá-
mának melléklete 1. paragrafus 4. pont-
ja) kimondja: „Az Egyesület közvetlen
politikai tevékenységet nem folytat...”
Föl kell vetni a kérdést, hogy politikai
tevékenységet jelent-e emlékezni azok-
ra, akik valamilyen formában részt vet-
tek a forradalom és szabadságharcban.

Pl.: leverték a vörös csillagokat, segítet-
ték a forradalmárokat, a szovjet harcko-
csik ellen akadályt építettek, az utcára,
a térre kivonulva tiltakoztak a szovjet
erôszakhatalom ellen és tapsoltak a sza-
badabb, jobb életért, jövôért.

Ha elismerjük és kimondjuk, hogy
ez nem politikai tevékenység, akkor
az Egyesület és tajgai sem vétenek az
Alapszabály ellen és büszkén kiállha-
tunk az erdésztársadalom, de az or-
szág közvéleménye elé is. Emiatt ne
szégyenkezzünk. Szégyen inkább, ha
hallgatunk. Lehet, hogy tájékozatlan-
ságomat árulom el, de nem tudok ar-
ról, hogy hol, hányan és milyen mér-
tékben vettek részt erdészek, erdésze-
ti dolgozók a forradalom és szabad-
ságharcban.

Javasolom, kérem, hogy az Egyesü-
let vezetôi, fórumai: elnökünk, fôtitká-
runk, lapunk fôszerkesztôje, az elnök-
ség és választmány – ha szükséges, a
közgyûlés – tegyék lehetôvé, hogy az
elkövetkezendô 2001. évben – a 45. év-
forduló alakalmával – az Erdészeti La-
pok minden számában jelenhessen
meg egy rövid ismertetés – a volt pártál-
lam megfogalmazása szerint az ellen-
forradalmárok tetteirôl. De nemcsak az
Erdészeti Lapokban való megjelenés le-
hetôségét kell biztosítani, hanem a he-
lyi csoportok titkárainak – tagjainak –
segítségével önkéntes alapon feltárni és
leírni, hogy nyilvánosságra kerüljenek.
Hasonlóan ahhoz, mint ahogy az Erdé-
szeti Lapok ismerteti a rendezvényeket.
A helyi eseményt és következményeit
kellene felkutatni és ismertetni, meg-
örökíteni. Neveket felsorolni nem volna
etikus, kivéve a nagyobb jelentôségû
eseményeket, amelyeket haláleset, bí-
rósági vagy más módon dokumentálni
lehet. Egyéb meghurcoltatás (elbocsá-
tás, alacsonyabb munkakörbe helyezés,
mely rendszerint áthelyezéssel és fize-
téscsökkentéssel járt) esetében a beosz-
tást kellene megnevezni. Ebbôl az
összetételre (fizikai, mûszaki, mérnök,
adminisztratív) lehetne következtetni. A
fiatalabbak a jövôben ennek alapján
folytathatnák a megemlékezéseket
szerte e hazában. Ne engedjük feledni a
forradalom és szabadságharcban részt-
vevô bátor erdészek, erdészeti dolgo-
zók tetteit.

Úgy vélem, hogy a nagy múltú Or-
szágos Erdészeti Egyesületnek csak elô-
nyére válna ennek megvalósítása.

Pechtol István

Emlékez(z)ünk ’56-ra! Életünk nyelve
Legszebb népmeséink gyönyörûségesen
abszurd fordulatait idézi emlékezetembe
az a tény, hogy ezeréves államiságunk
ünnepe alkalmából az Országos Erdé-
szeti Egyesület Elnöksége támogatásával
jelent meg A mi nyelvünk címû, igényes
kiállítású kötet, mely íróink és költôink
vallomásait gyûjti egybe anyanyelvünk-
rôl, a magyar beszédrôl. Óhatatlanul a
„nyelv erdeje” (mint allegorikus képzet,
kifejezés) jut az eszembe, habár, gondol-
hatjuk, erdészeink foglalatossága-mes-
tersége és az anyanyelvi hagyomány
ápolása igencsak különbözô szakmákat
érint. Erdészet és nyelvészet népmese-
fordulatos találkozása számomra gyö-
nyörködtetôen szuggesztív: konkrét ér-
telemben nagyszerû megnyilvánulása a
felelôsségérzetnek, társadalmi, nemzeti
és emberi összetartozásunk tudatának.
Kicsit elvontabban pedig: valahogyan a
nyelv varázslatos erejére emlékeztet:
olyan ez, mármint az anyanyelvápoló er-
dész képe, akár egy meglepô, új szókap-
csolat, mely „a nyelv erdeje” jelsoránál is
frissebb és váratlanabb. Mintha maga a
nyelv, anyanyelvünk lelke, teremtô és
teremthetô változékonysága ihlette vol-
na a magyar erdészeket...

(Új Könyv Piac)

Közbirtokossági
Hírvivô
Fenti címen megjelent a „Minden széke-
ly-földi erdôtulajdonos lapja”. A havon-
ta megjelenô újság felvezetôjében olvas-
suk: A Közbirtokossági Hírvivô minded-
dig páratlan kezdeményezés a magyar
sajtó palettáján, hiszen ilyen nevû és
ilyen jellegû kiadvány még nem látott
napvilágot. Közbirtokossági tagoknak
még soha nem volt saját lapjuk, annak
ellenére, hogy meglehetôsen régi és
számottevô társadalmi rétegrôl van szó.
Számottevô nemcsak létszámában,
hanem közösségformáló, megtartó és
összetartó erejében is.

Mindenekelôtt a közbirtokossági ta-
gokért született ez a lap – róluk, hozzá-
juk szól és mindazokhoz, akiket érdekel
a közbirtokosságok sorsa, foglalkoznak
a múltjával, jelenével, s akik bíznak a jö-
vôjében. Egyszerre kíván segíteni, tájé-
koztatni és hasznos olvasmányt nyújtani.

Úttörô voltára utal a lap nevének má-
sik összetevôje is, ugyanis Erdély legel-
sô magyar újságja az Erdélyi Magyar
Hírvivô volt. 1790. április 3-án, Nagysze-
benben jelent meg az elsô száma.


