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2005. október 7-9. között ünnepelte a te-
mesvári iskola /Grupe Scolaire Forestier
Timisoara/ alapításának 120 éves évfordu-
lóját. Az iskola 1885. október 27-én nyitot-
ta meg kapuit Temesvár Vadászerdõnek
nevezett részén. Egy korabeli fénykép is
igazolja, hogy a tanítás ekkor egy régi,
még a török idõkbõl fennmaradt nyolc-
szögletû alaprajzú, kétszintes épületben
kezdõdött. Ez a történelmi nevezetességû
kastély korábban a temesvári hadparancs-
nok vadászkastélya volt. Az akkori fény-
képen szerepel egy másik épület is, mely
napjainkban is áll. Kocsis László
erdõmérnök-tanár elmondása szerint en-
nek az épületnek egyik gerendájába be-
vésve az 1735-ös évszámot találták meg. A
ma ismert fõépület az 1901-2-es években
épült fel. Az építkezés költségeit az orszá-
gos erdei alapból elõlegezték meg, majd a
kölcsönt a szakiskola tanulmányi erdejé-
nek jövedelmébõl törlesztették.

Az ünnepség elsõ napján a városban
található „Adam Muller Guttenbrun” kon-
ferenciaterem adott helyet a „120 éves az
erdészeti oktatás Temesváron” címû ren-
dezvénynek. Ennek keretében ismertette
Kocsis László az iskola történetét, illetve
bemutatta az újonnan megjelentetett is-
kolatörténeti monográfiát. Elõadás hang-
zott el többek között az irodalom és az er-
dészet kapcsolatáról, az egész életen át
tartó tanulásról. A konferencián német és
holland elõadók is szerepeltek. 

Este a program résztvevõi díszvacsorán
vettek részt. A meghívottak között szere-
peltek a város vezetõi, az iskola jelenlegi
és volt tanárai és diákjai, az erdészszakma

képviselõi. A házigazdák a vacsora köz-
ben kitûnõ programokról is gondoskod-
tak. Így fellépett a Temes néptánce-
gyüttesbõl négy pár. Az est folyamán ne-
ves temesvári énekesek is felléptek. A ma-
gyar erdészszakmát az ásotthalmi Bedõ
Albert Középiskola, Erdészeti Szakiskola
és Kollégium vezetõsége képviselte.

Szombaton az ünnepség résztvevõi a
Szörényi Érchegységbe, a Szemenik
Nemzeti Parkba tettek tanulmányutat. Be-
tekintés kaptunk az ott folyó erdészeti és
természetvédelmi munkába is. Házigaz-
dánk Ioan Tobugan, a Karánsebesi
Erdõigazgatóság igazgatója volt. Vasár-
nap a tanulmányút tovább folytatódott
Temes megyében.

A jeles évforduló tiszteletére melléke-
lem a Temeswarer Zeitung 1885. évi ok-
tóber 28-ai számában megjelent írás fordí-
tását, amelyet Kocsis László és Király Ár-
pád erdõmérnök-tanárok fordítottak le.

A Vadászerdei M.Kir. Erdõõri
Szakiskola megnyitása

„A Vadászerdõ, mely egykor ádáz pár-
bajok által vált ismertté, ma nem véres
harc, hanem egy szép ünnepély színhe-
lye volt. Délelõtt 11-kor Bedõ Albert or-
szágos fõerdõmester és miniszteri taná-
csos úr Ö Méltósága, valamint nagyszá-
mú hivatalos vendégsereg jelenlétében
megnyitották az erdõõri szakiskolát.

Délelõtt 10-kor a Losonczy téren (ma
Dóm tér(Piata Unirii)), 20 magánhin-
tó várta a hivatalos személyeket, hogy
kiszállítsa õket Vadászerdõbe. A legel-
sõ, négylovas hintóban Bedõ Albert fog-

lalt helyet, hivatalos egyenruhában, il-
letve Ormos alispán úr Õ Méltósága.
1045-kor a hintók kiértek  Vadász-
erdõbe, ahol a kerek iskolai épület bejá-
rata elõtt két oldalon felsorakozva 24
erdõõr éljenzéssel fogadta az érkezõket. 

Vadas Jenõ úr, az iskola igazgatója
köszöntötte Bedõ miniszteri tanácsos
urat, egyben felkérte, hogy fáradjon be
az iskola épületébe. Ezt követõen vala-
mennyi jelenlévõ bevonult az elsõ emele-
ti tanterembe, ahol Bedõ Albert úr az
erdõõri iskola fontosságáról tartott beszé-
det, feltárva alapításának céljait. Többek
között elmondta, hogy a Vadászerdei
minta iskola létrehozása a kormány
szándéka, célja, hogy a Temesvári Erdé-
szeti Igazgatóság erdeiben gazdálkodó
személyzetet felkészítse. Befejezésül a mi-
nisztérium nevében a vármegye támoga-
tását kérte és sok sikert kívánt az iskolá-
nak. Beszédét éljenzés fogadta.

Ezután Dobó László, a vármegye fõ-
jegyzõje köszönetet mondott és biztosí-
totta a minisztériumot a vármegye tel-
jes támogatásáról. Bedõ Albert úr vála-
szában megköszönte a támogatást és
megígérte, hogy a fõvárosba érkezése
után azonnal jelenteni fog a miniszter
úrnak a szép megnyitó rendezvényrõl.

Az ünnepség végén megtekintették az
iskolát, mely két tanterembõl, egy háló-
szobából, egy ebédlõbõl, egy igazgatói
irodából és tanári lakásokból áll. Jelen-
leg tíz tanulója van az iskolának. Végül
egy rögtönzött ebédet szolgáltak fel.
Bedõ úr pohárköszöntõjében egészséget
kívánt Temesvár vármegyének.

Délután 13 órakor újra csend volt a
Vadászerdõben.”

Andrési Pál

120 éves az egykori Temesvár-
Vadászerdei Erdôôri Szakiskola
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