
A 2007-es ún. wolfenbütteli Leibniz év-
ben, Wilckens szülõvárosában egy elõ-
adás keretében emlékeztek meg életé-
rõl és munkásságáról.

„Wolfenbüttel. Giacomo Casanova
1764-ben a Kommiss utcai ’Spanyol Koro-
nához’ címzett vendégfogadóban szállt
meg” – áll a homlokzaton elhelyezett em-
léktáblán. Azt, hogy egy évvel azelõtt eb-
ben az épületben egy nagy wolfenbütteli
született, azt nem jelzi emléktábla.

Az egykori erdészeti igazgató, Hart-
mut Kleinschmit (aki az elõadást tartot-
ta) úgy véli, hogy a legkevesebb, ami-
vel a város az egyetemes tudósnak tar-
tozik, az egy emléktábla elhelyezése a
szülõházán. A történelmi tanácsterem-
ben Kleinschmit annak a férfinek az
élettörténetét adta elõ, aki többek kö-
zött Göttingenben tanult, és az akkori
magyar selmecbányai Bányászati és Er-
dészeti Akadémián tanított.

Az erdészeti tudományok magyar-
országi megalapozójának mindkét vá-
ros maradandó emléket állított. Mi-
chael Jakob Wilckens, udvari pince-
mester fia, 1782-ben érettségizett a
hercegi gimnáziumban, de már 15
évesen az Auguszta Könyvtárban ta-
nulmányokat folytatott. Kleinschmit
kiemelte, hogy tudományos érdeklõ-
dése egyetemes volt. Braunschweig-
ben természettudományi és nyelvi,
majd Helmstedtben orvosi tanulmá-
nyokat folytatott, ahol 1878-ben eb-
ben a szakban doktorált. Azután a
göttingeni egyetemen általános tanul-
mányokat hallgat.

1791-1808-ig – 2 év megszakítással –
mint magántudós Wolfenbüttelben dol-
gozott, ahol ezalatt az idõ alatt majd-
nem valamennyi tudományterületen
számos értekezést tett közzé.
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II. Vilmos német és Ferenc József oszt-
rák-magyar császár és király is koptatta
azokat a padlólapokat, melyek megszé-
pülve, megújulva a karapancsai kastély
és major épületegyüttesében ma is fel-
lelhetõk.  A Gemenci Erdõ- és Vadgaz-
daság befejezte azt a több éves pro-
gramját, melynek alapján felújította a
gazdálkodása alá tartozó mûemlék épü-
leteket. Átadták a „Karapancsa Kas-
tély és Major” öko- és lovasturisztikai
centrumot, melynek nyereséges mû-
ködtetése egyben új irányt is szabhat az
állami társaság gazdálkodásának. „A
vállalt új irány az ökoturizmus, melynek
segítségével az élõ természet értékeit
nemcsak bemutathatjuk, hanem foko-

zottan védhetjük is gazdálkodásunk so-
rán” – emelte ki az átadóünnepségen
Csonka Tibor vezérigazgató.

Az épített örökség védelmében az
erdészet megújította a területén fellel-
hetõ fontos mûemlék jellegû épülete-
ket és a vadászházakat. A munkálatok
során többek között teljesen helyreállí-
tották a Frigyes fõherceg által a XX.
század elsõ éveiben emelt, ma Béda
Vadászházként elnevezett épületet.
Megújították a „Báta”, a „Gemenc”, a
„Hajószentgyörgyi,” a „Pandúri”, és a
„Pörbölyi” Vadászházat, a mûemlék
jellegû bátaszéki erdõgondnoksági
épületet, létrehozták az üveghutai tör-
ténelmi emlékhelyet. Mindezeket a

beruházásokat a Gemenc Zrt. tudatos,
sikeres és eredményes gazdálkodása
tette lehetõvé. 

A Gemenci Erdõ- és Vadgazdaság
számára lényeges természetvédelmi és
egyben gazdasági cél is, hogy eredmé-
nyes mûködése során egyre karaktere-
sebben jelenjen meg az ökoturizmus. A
társaság cégfilozófiája, hogy a gemenci
ártéri táj jellegzetes arculatát, különle-
ges ökoszisztémáját, erdõtársulásait, vé-
dett növény- és állatfajait fenntartsa, és
megõrizze a következõ generációk
számára úgy, hogy mindez az eredmé-
nyes gazdálkodás mellett a nemzet ja-
vát szolgálja.

Kép és szöveg: Baricz Árpád

Heinrich David Wilckens (1763–1832)

A kép jobb oldalán látható Heinrich David
Wilckens szülôháza a „Spanyol Koronához”
címzett vendégfogadó. A kép eredetije mint
akvarell a wolfenbütteli Városi Múzeumban
látható. 

Ökoturisztikai központ Karapancsán




