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Az Országos Erdészeti Egyesület idei,
135. vándorgyûlésének lélekemelõ
programja volt a szilsárkányi. A vándor-
gyûlés valamennyi résztvevõje együtt
emlékezett szakmánk kiemelkedõ alak-
jára szülõházánál. Munkásságát dr. Fir-
bás Oszkár méltatta, amely megjelent
az Erdészeti Lapok hasábjain. Kiss Fe-
renc a Kisalföldön, Szilsárkányban szü-
letett, de a Dél-Alföldön alkotott mara-
dandót. Rendkívül gazdag, kiemelkedõ
életpályáját jelzi, hogy a szegedi egye-
tem 1939-ben díszdoktorrá avatta, az
OEE pedig1940-ben a legmagasabb ki-
tüntetésben részesítette, tiszteletbeli tag
címet adományozott részére. Nevére,
munkásságára számtalan emlékhely
emlékeztet szülõfalujában és a Dél-
Alföldön egyaránt.

Szilsárkányban még ma is áll
szülõháza, az ország egyetlen emlékhá-
za, amely egyúttal erdészeti emlék is.
Ebbõl az egyszerû kis parasztházból in-
dult eredményekben gazdag életpályá-
ja. A házat a Kisalföldi Erdõgazdasági Rt
állíttatta helyre, amely tájházként várja a
látogatókat. Halálának 25. évforduló-
ján, 1977-ben az OEE emléktáblával je-
lölte meg Szilsárkányban azt a régi isko-
laépületet, amelyben Kiss Ferenc az
elemi iskoláit végezte. Ez az épület ma
óvodaként mûködik. Legutóbb a ván-
dorgyûlés résztvevõi szülõháza udva-
rán avattak emlékoszlopot.

A szegedi Erdészeti Technikum
1960-ban vette fel Kiss Ferenc nevét,
majd a fõépület elõtt 1961-ben avatták
fel a névadó kõbõl készült mellszobrát,
Madarassy Walter alkotását. A névadó
születésnapján (április 24.) rendezi meg
az iskola a „Kiss Ferenc Napot”. Ekkor
adják át a legjobb végzõs tanulónak a
tanári kar döntése alapján a Kiss Fe-
renc-díjat.

Szeged belvárosában, a Tisza Lajos
körút 56. sz. alatt található egykori lakó-
háza, a Reök-palota, amelynek falára az
OEE Kiss Ferenc halálának 30. évfordu-
lóján emléktáblát avatott. Ugyanekkor
helyeztek el egy másik emléktáblát Sze-
geden, a Belvárosi temetõ egyik kriptá-
ján, ahol Kiss Ferenc végsõ nyughelye
van. Ezt l980-ban agrártörténeti emlék-
ké nyilvánították. Ugyancsak szegedi
vonatkozású, hogy a Csongrád megyei
Természetvédelmi Egyesület l987-ben
az õ nevét vette fel.

Kiss Ferenc tevékenységének jelen-
tõs része köthetõ a mai Ásotthalom te-
rületéhez. A település szélén állt egyko-

ri tanyája, amelyet közel egy évtizede
bontottak le. A település határában, a
Szegedet Bajával összekötõ út mentén
található a Kiss Ferenc Emlékerdõ,
amely Csongrád megye egyik legkoráb-
ban – 1944-ben védetté nyilvánított te-
rülete. A terület névadója még 1886-
ban, a szegedi erdõk állami kezelésbe
vételekor jelölte ki ezt az erdõrészt an-
nak megörökítésére, hogy ebben az
idõben milyen erdõk jellemezték a kör-
nyéket. Halálának 25. évfordulóján,
1977-ben a közút közelében egy emlék-
oszlopot avattak, amelyet Cs. Kovács

László szobrászmûvész alkotása, egy
bronz portréja díszit. Kiss Ferencet több
helyen említik „a szegedi erdõk atyja”-
ként, amely elnevezés Móra Ferenc író-
tól származik. Ez a felirat olvasható az
emlékoszlopon is.

Ásotthalmon 1978 augusztusában utat
neveztek el Kiss Ferencrõl. Ezen az úton
található az erdészeti szakiskola is, melyet
a névadó hajdan sokszor meglátogatott. A
helyi általános iskola nevelõtestülete a
szülõkkel és a diákokkal egyetértve 2000
júniusában határozott Kiss Ferenc nevé-
nek felvételérõl, amelyet a képviselõ-
testület 2000. augusztus 28-án hagyott jó-
vá. A névadó ünnepségre 2001. március
18-án került sor. Ekkor leplezték le az is-
kola falán látható márványtáblát. Az ün-
nepség során az iskola udvarán álló ter-
metes, közel 150 éves kocsányos tölgyet
ünnepélyesen Kiss Ferenc emlékfának
nevezték el. Az emlékfa nevét minden lá-
togató elolvashatja a fa alá helyezett osz-
lop réztábláján. Az iskola tanárai és diákjai
minden év április végén a Kiss Ferenc Hét
keretében emlékeznek névadójukra.

Egykor a Rívó erdõben állt Kiss Fe-
renc fája, amely ma már csak a kör-
nyékbeliek emlékezetében él. Az általá-
nos iskola a helyi erdészekkel karöltve
a jövõ év tavaszán az egykori fa helyére
egy facsemetét tervez ültetni. Ezzel to-
vább bõvülne az emlékhelyek száma.

Andrési Pál

Kiss Ferenc (1860–1952) emlékezete

... a 2004. áprilisi Erdészeti Lapokban
dr. Péti Miklós és dr. Papp Tivadar
összefoglaló értekezésében megjelent
„Az erdõmûvelés témája az Akadémián”
c. tájékoztató cikkéhez.

Én nem tudom. Én nem tudom, hogy
minek van Magyarországnak Tudomá-
nyos Akadémiája? Biztos vagyok benne,
hogy ez nem valami hóbort. Mivel az
akadémikusok némelyikét személyesen
ismerem, teljes meggyõzõdésem, hogy
teljesen alkalmasak arra, hogy lerakják
egy szakmailag legmegfelelõbb követel-
ményrendszer alapjait. Amelyet – némi
kiegészítõ vita után – az országgyûlés is
jóváhagy. Ez a lehetõ legfontosabb do-
log. Hiszen az ország legértékesebb „élõ
aranyáról” az ERDÕRÕL van szó.

Tisztelt Uraim. Ez lenne a normális.
Így lenne jó. Hát akkor miért nem ezt
tesszük? – Miféle téves nézet dolgozik

bele a mi szakmánkba:? – Meg tudná ezt
valaki mondani? – Hát persze. Tudni azt
tudná, csak nem akarja. Hiszen a gyeplõt
már régen a „lovak lába közé dobták”.
Hogy én miért merem mindezt így meg-
írni? – Hogy honnan veszem ehhez a bá-
torságot? – Hát mert a 41 éves becsületes
munkám után, az Erdészeti Lapokból –
amelyeket most ráérek részletesen elol-
vasni és kielemezni – kihallom az ország
hivatásos erdészeinek a jajkiáltását és
felelõsségérzetét, valamint erdõféltését.

A magyar erdõterület oly kicsi és oly
kevés, hogy nem szabadna különbözõ
érdekeltségi csoportokra „felszabdalni”.
Hanem tudományos fórumok erdõkeze-
lési ajánlásait és az erdõtulajdonosok
szerepét a legmegfelelõbb formába kéne
összehozni.

Hiszen azt „mi erdészek” pontosan
tudjuk, hogy mirõl is van szó? – Igaz
persze, hogy a nyerészkedõk is.

Schandl Lajos
nyugdíjas erdész

Hozzászólás...


