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A Bakonyerdõ Zrt. 2006. október 20-án
avatta fel  az Ugodi Erdészet erdejének
egyik magaslatán megépített, Witt Lajos
erdõmérnökrõl elnevezett BAKONY
EMLÉKMÛVET.

A helyszín a Bakony egyik legszebb
kilátást, élményt nyújtó magaslata, gyö-
nyörû panorámát biztosítva e tájegy-ségrõl. 

Az emlékmû megálmodója és egy-
ben alkotója Fodor Zoltán fafaragó mû-
vész volt. Az avató ünnepségen így
kezdte beszédét: „Olyan fa akarok len-
ni, melyet ha kivágnak is, tovább él.”

Mûvész által formába álmodott élet,
az az élet, amelyet a Bakony, a keresz-
ténység és a bakonyi ember alakított
évszázadokon át. A fa, a bakonyi fa te-
hát tovább él a mûvész és a bakonyi
ember lelkében.

Az emlékmû megjelenésében hûen
fejezi ki e hármas kötõdést. Anyaga fa,
szimbolizálja e tájat, a kettõs kereszt a
kereszténységet, a két kopjafa a nõ és a
férfi motívumaival pedig az itt élõ em-
bereket.

A hármas egységet, a kölcsönhatást

sugározza felénk a meghalt, de az em-
lékmûben a mûvész keze által újra élet-
re keltett fa. 

Az avatás alkalmával Horváth László
vezérigazgató szólt a mû keletkezé-
sérõl, hangsúlyozva, mennyire hûen fe-
jezi ki a Bakony és az itt élõ emberek
évezredes kapcsolatát, de kitért arra is,
hogy vidékünk mit jelent a magyar
nemzetnek, a magyar kereszténység-
nek. Kiemelte, hogy a mûalkotás tisztel-
gés a természet nagysága és küzdelmes
történelmünk elõtt, melynek egyik
nagy eseménye az 1956-os forradalom,
mely éppen ebben az idõszakban tekint
vissza önmagára, ötven esztendõ törté-
nelmi magaslatáról.

Avató beszédében dr. Kovács Zol-
tán, Pápa város polgármestere,  elsõ-
sorban az 1956-os októberi eseménye-
ket említette, melynek szele a Bakonyt
és az itt élõket is megérintette. Hangsú-
lyozta, az emlékmû a múlt, a jelen és a
jövõ Bakonyának állít emléket.

A mûalkotást Tornavölgyi Krisztián
ugodi római katolikus plébános szen-
telte fel. Példázata a keresztény ember,
Isten és a természet hármas kapcsolatát
emelte ki.

A felszentelés után Kincses László
elõadásában Tóth Árpád Erdõszél címû
versét hallhattuk.

Az emlékmûavató ünnepség fényét
emelte vadászkürtöseink közremûködése. 
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„Dicsértessék a Bakony”

Ugyancsak az Ugodi Erdészet területén
került sor október 26-án a Hubertlaki
kereszt újraépítése alkalmából rende-
zett ünnepségre.

Az eredeti keresztet Esterházy Tamás
állítatta Hubertlakon, hálából, a tanács-
köztársaság leverését követõen. 

Esterházy Tamás a kommunista rém-
uralom kegyetlenkedései elõl ugodi
birtokaira menekült. A hite és a Bakony
rengetege oltalmat nyújtott neki a vörös
terror  idején.

Az általa emelt kereszt az idõk folya-
mán egyre rosszabb állapotba került, így a
Bakonyerdõ Zrt. vezetése és a Zalai Bor-
barát Hölgyek Társasága közös elhatáro-
zására, a kereszt teljes rekonstrukciójának
megtervezése után, megbíztuk Fodor Zol-
tán fafaragó mûvészt az új kereszt elkészí-
tésével, amely az eredeti hiteles mása, egy
újabb élettöredékkel gazdagítva. (A régi

kereszt konzerválás után a hubertlaki va-
dászház falán kerül elhelyezésre.)

A Baráti Társaság egy kedves társuk-

nak kívánt emléket állítani, aki sajnos
már nem lehet köztünk, de bakonyi ki-
rándulásai alkalmával sokszor elidõzött
ezen a helyen, és a  Hubertlaki kereszt
újra barátai közé emeli Õt.

Diósi Gyula termelési vezérigazgató
avató beszédében elmondta, hogy a
múlt emlékeinek megõrzése fontos,
hisz a múlt ismerete tud bennünket a je-
lenben éltetni és a jövõbe láttatni.

Sípos Péter erdészeti igazgató pedig
azt hangsúlyozta, milyen fontos szere-
pet tölt be az Esterházy család a Bakony
és a bakonyi emberek életében.

A keresztet Tornavölgyi Krisztián
ugodi római katolikus plébános szen-
telte fel.

Köszönet Fodor Zoltánnak, a baráti
kör tagjainak, különösen Kulcsár Dé-
nesnek és feleségének, és mindazok-
nak, akik segítettek e nemes feladat
megvalósításában.
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