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Méltóbban nem is lehetett volna lezárni
a dr. Pethõ József kezdeményezte Wag-
ner Károly emlékévet, mint a Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei Helyi Csoport és
a NYÍRERDÕ Zrt. által az Ungvár mel-
letti Neviczkei vár tövében rendezett
ünnepélyes emléktábla-avatással.

De ne rohanjunk az események elé.
Az anyaországból, a helyi régióból ér-
kezõ autóbusznyi erdész igényes prog-
ramja Munkács várában kezdõdött. Az

idegenvezetõ, Badó Margit (gimnáziu-
mi tanárnõ) hívta fel a figyelmet a fon-
tos látnivalókra.

Ady Endre sorai jutottak eszünkbe…

„S mégis megkérdem tõletek:
Szabad-e sírni a Kárpátok alatt?”

Utunk következõ állomása a sokat
szenvedett és a XXI. századhoz méltat-
lan eseményeket átélt Vereckei emlék-
mû volt. De Adyt tovább idézve…

„Verecke híres útján jöttem én,
Fülembe még õsmagyar dal rivall,
Szabad-e Dévénynél betörnöm
Új idõknek új dalaival?”

…a választ Kató Lászlótól, a nagydob-
ronyi Irgalmas Szamaritánus Reformá-
tus Gyermekotthon intézetvezetõjétõl
és munkatársaitól kaptuk meg, akik egy
erdei tisztáson látták vendégül küldött-
ségünket. Ez a csupa szív vendéglátás

folytatódott a gyermekotthonban, ahol
az intézet ifjú lakói adtak elõ szívet-lel-
ket melengetõ mûsort. (Kató László, a
„kárpátaljai Böjte atya” olyan ember,
aki elõtt, jelenlétében „le kellene ven-
nünk a saruinkat”.

A második napon került sor a prog-
ram igazi céljára, a hajdan lerombolt
Wagner Károly-emlékmû helyén ukrán
barátainkkal közösen felállított emlék-
tábla avatására.

Az ukrán erdészeti erdei iskola gyer-
mekkórusának kedves éneke után a
NYÍRERDÕ Zrt. Halápi Erdészetének
fiatal kürtösei gyönyörûen intonált fan-
fárokkal hívták fel a figyelmet az ün-
nepség kezdetére. Ungvár mellett, a
Neviczkei vár tövében meghatottan áll-
tak az Országos Erdészeti Egyesület
tagjai, az ukrán és szlovák erdészkollé-
gák, továbbá a meghívott magyar és
ukrán vendégek a fehér lepellel, ukrán
és magyar nemzeti színû szalaggal kö-
rülkötött 3 tonnás bazalttömb mellett.

Dr. Vinnai Gyõzõ országgyûlési
képviselõ, Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei kormánymegbízott tartott mél-
tató, avató beszédet. Hivatkozott az
erdõk nemzetközi évére. Kitért Wag-
ner erdészeti törvényalkotásban több
mint 130 évvel ezelõtt játszott szerepé-
re, majd idézett Magyarország új Alap-
törvényébõl:

„A természeti erõforrások, különösen
a termõföld, az erdõk és a vízkészlet, a
biológiai sokféleség, különösen a honos
növény- és állatfajok, valamint a kultu-

„Szabad-e sírni a Kárpátok alatt?”

A lerombolt emlékmû
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rális értékek a nemzet közös örökségét
képezik, amelynek védelme, fenntartá-
sa és a jövõ nemzedékek számára való
megõrzése az állam és mindenki köte-
lessége.”

Így folytatta:
„E helyen és ez alkalommal is köszö-

netem fejezem ki az Országos Erdészeti
Egyesületnek, valamennyi – a törvény-
hozás bonyolult folyamatában részt vett
– erdész barátomnak azért, hogy Wag-
ner Károly szellemi örökségét felvállalva
sokat segítettek nekünk, parlamenti kép-
viselõknek abban, hogy az elõbbi mon-
dat Alaptörvényünkbe bekerülhessen”

O. Ledida kárpátaljai kormányzó
megbízásából a megyei adminisztráció
külügyi fõosztályvezetõje az örök erdõ
fontosságáról, az erdészek munkájának
szükségességérõl, és a határ menti er-
dészeti szervezetek együttmûködésé-
nek jelentõségérõl, ezen belül a baráti
szálak erõsítésérõl fejtett ki figyelemre-
méltó gondolatokat.

Újabb fanfárok hangjai után került
sor a szalagok átvágására, az emlékkõ
leleplezésére. A bazalttömbbe helyezett
fekete gránittáblán ukrán és magyar
nyelvû felirat, valamint Wagner Károly
– igen míves munkával – belegravíro-
zott portréja hirdeti a feledhetetlen ma-
gyar erdész munkásságának százado-
kon átívelõ jelentõségét.

Ezt követõen magyar és ukrán ko-
szorúk borították be a követ, ezzel tisz-
telegtek a jelenlévõk a XIX. századi
nagy magyar erdész emléke elõtt. Elõ-
ször dr. Vinnai Gyõzõ kormánymegbí-
zott és Bacskai József ungvári magyar
fõkonzul koszorúzott. Az OEE és a ma-
gyar erdészeti delegáció koszorúját dr.
Pethõ József az OEE korábbi elnöke, to-
vábbá Szalacsi Árpád, Dégi Zoltán és
Donkó Károly erdészeti egyesületi ta-
gok helyezték el az emlékkövön. Az
ukrán erdészek nevében J.J. Fizik vezér-
igazgató és I. Kostiv ungvári erdõigaz-
gató koszorúzott.

A koszorúzás után – 66 év múltán
minden valószínûség szerint elõször –
az erdész himnusz hangzott fel a hajda-
ni (rég lerombolt) Wágner-emlékmû
közelében felállított, 2011. május 12-én
felavatott kõ mellett.

A házigazdák az Ungvári Állami Er-
dõgazdaság központját ölelõ ókemen-
cei (Kamenica) réten nagyvonalú ven-
déglátással zárták az emlékmûavatást.
Az erdõigazgatóság épületének folyo-
sóján nem lehetett nem észrevenni a 66
évvel ezelõtti hatalomváltás írásos bizo-
nyítékát. 

„Tempora mutantur et nos mutamur
in illis!”

Köszönet az ukrán és az anyaországi
szervezõknek.

Beszámolónkat zárjuk ismét Ady so-
raival:

„De addig sírva, kínban, mit se várva
Mégiscsak száll új szárnyakon a dal,
S ha elátkozza százszor Pusztaszer,
Mégis gyõztes, mégis új és magyar.”

Kép és szöveg: Kovács Gábor és
Pápai Gábor

Balról: Ivan Kostiv, Szalacsi Árpád, Pethõ József, Vinnai Gyõzõ, Kovács Gábor 

Kató László a vendégek gyûrûjében




