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Maradnak az igazak és a jók.
A tiszták és békességesek.
Erdõk, hegyek, tanok és emberek.
Jól gondolja meg, ki mit cselekszik!

Tisztelt Erdészkollégák, kedves Pé-
csiek!

Bár ez a versrészlet 1948-ból való, az
üzenete mégis elér napjainkig. Jól gon-
dolja meg, ki mit cselekszik. Mondhat-
nám úgy is: mindenki azt tegye, ami a
dolga: a susztert és a kaptafát emlegetõ
mondás egy jó világot idéz fel, kedves
kollegák. Hiszen, az az ember, aki nap-
hosszat a kaptafánál ül és cipõket tol-
doz-foltoz vagy újakat készít – igaz,
nem végez látványos munkát, de a dol-
gát végzi. Azt a dolgát, amit csak õ tud
elvégezni, amit más nem csinál meg he-
lyette, és amit más nem is tudna helyet-
te elvégezni. Így van helye a világban
és így van körülötte rendje a világnak. 

És valóban – idézve tovább a ver-
set: törvényei vannak a szeleknek,
esõnek, hónak, fellegeknek – és a vi-
lág felett õrködik a Rend. Nem ezt mu-
tatja a mi munkánk, a mi hivatásunk
is? Ha most körülnézünk, a mellettünk
álló talán ismerõsünk, talán épp mun-
katárs, de ha ismeretlenül áll is ott,
egy dologban mindenképp összetarto-
zunk: azonos az a cél, amiért fárado-
zunk, ami a szívünknek fontos, ami a
napjainkat meghatározó elem. Ha kell,
Kezet nyújtunk egymásnak és me-
gyünk és leszünk Egy Cél és Egy Aka-
rat – zárul a strófa.

Itt állunk, mi az erdészszakma kép-
viselõi, az ország minden szegletébõl.

Száznegyvenegyedszer; folytonos ez
az összetartozás- akkor talán más
szakmai események, problémák fog-
lalkoztatták a szakmát, a futóhomok
megkötése, vagy az ostromvert ország
tüzelõvel való ellátása volt a feladat.
Ma ismét mások ezek a feladatok – ép-
pen a folyamatos erdõborítást kell
megoldanunk a hazai körülmények
között - és bizton állíthatom, a követ-
kezõ százegynéhány év megint más
megoldandó helyzeteket hoz felszínre
majd. De mi ez, ha nem a Rend alkot-
ta összetartozás, amiben erõ van?! Per-
sze, nem mindegy, mire is építettük az
elmúlt évtizedeket, évszázadokat,
amelyek összetartják a szakmát. Nem
mindegy, milyen alapra emelünk épü-
leteket, szobrokat, életeket. 

De az erdõ, amivel dolgozunk, és a
kõ, amibõl ez a szobor is készült, ma-
radandó: Még mindig lesznek, mikor
a rozsda a gyilkos vasat rég felfalta
már. 

Tekintsünk vissza az elmúlt másfél
évszázadra! Hiszen, jól tudjuk, ennyi
idõ telt el az elsõ erdésztalálkozó, az
elsõ találkozásunk óta - igaz ott még
szépapáink ünnepeltek és tanácskoz-
tak együtt. Nagyot fordult azóta a vi-
lág. De ami fontos, ami örökérvényû,
aminek rendje van, az megmarad. Az
erdõ ilyen, kedves Kollégák, és az er-
dész ehhez igazítja életét. És ezért áll
itt és figyelmeztet minket ezentúl az
„Erdészemlék”:

„Az erdõ: életek közössége – a közös
életünk.”

Horváth Péter Brúnó 

Szoboravató a Tettyén A szobron a következõ felirat olvas-
ható:

„Az Országos Erdészeti Egyesület
Vándorgyûlései a Mecsekben: 1884,
1907, 1935, 1958, 1978, 1995,
2010

Állíttatta a Mecseki Erdészeti Zrt. az
Országos Erdészeti Egyesület 141.
Vándorgyûlése alkalmából, 2010-
ben.
Hálából neves elõdeinknek, amiért
lelkiismeretesen kezelték a MECSEKI
ERDÕKET és kérve utódainkat, hogy
töretlenül folytassák e munkát. A
szolgálatban lévõ erdészek

Az erdõ: életek közössége – a közös
életünk.

Scholtz Péter”




