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Az Erdészeti Lapok az elmúlt másfél év-
században kétségtelenül a legolvasot-
tabb erdészeti szaklap volt. A vele pár-
huzamosan, rövidebb-hosszabb ideig
mûködõ más szaklapok közül mindig
ez volt a legnépszerûbb, a legalkalma-
sabb arra, hogy az erdésztársadalom a
nyilvánosságnak szánt mondandóit
közzétegye. Minden bizonnyal ennek
köszönheti hosszú fennmaradását. A
lap stílusa, arculata erre mindig is alkal-
mas volt, még azokban az idõkben is,
amikor a parancsuralmi rendszer idején
a véleménynyilvánítás nem tartozott a
kívánatos dolgok közé. Ekkor a folyó-
irat (Az erdõ címen) a tudományos köz-
leményeknek adott nagyobb teret, a
szakmai társas élet nyilvános vélemény-
cseréje háttérbe szorult, vagy a tudomá-
nyosság árnyékában meghúzódva ka-
pott helyet.

Az eddigiek alapján érthetõ, hogy a
lapban mindig azok a témák kerültek
elõtérbe, amelyek az erdésztársadalmat
a leginkább érdekelték. Az indulás idõ-
szakában az egyik ilyen feszítõ kérdés
az volt, hogy már 54 éve mûködõ erdé-
szeti felsõoktatás mellett a szakképzett
erdõõrök, vadõrök oktatása nem volt
megoldott. A folyóirat szakoktatási té-
májú cikkeinek 1883-ig ez volt a leggyak-
rabban visszatérõ témája.

A kezdet kezdetén, az 1862. februári
számban már ezt olvashatjuk:

» Nem rég az „AUgem. Forst-und Jag-
dzeitung” magyar osztrák határról kelt
levelet közölt, melynek czime így hang-
zik: Zur Characteristik der forstlichen
Zustende in Oesterreich und Ungarn.
„az Osztrák és magyarhoni erdészeti vi-
szonyok jellegzéséhez”, és melybõl mi
a honunkat illetõ helyeket a követke-
zõkben tisztelt olvasó közönségünk tu-
domására juttatjuk; még pedig ez úttal
minden megjegyzés nélkül; utalván
egyrészt „az erdészeti magyar irodalom
ügyében” néhány hó elõtt a Vadász és
Versenylapokban közölt czikkeinkre,
másrészt meg olvasóink saját bölcs íté-
letére. A nevezett czikk reánk vonatko-
zó része tehát így szól:

„Erdõgondárok nevelésére czélzó is-
kolákat akartak állítani, ezekre pedig
Magyarországnak okvetlen szüksége
van, ha nem akar csupa erdõcsõszöket

tisztviselõkül fogadni, vagy olyakat kül-
országból hozatni. Többszöri felszólítá-
sok daczára azonban a nagy erdõbirto-
kosok egyike sem vette e nekik magyar
nyelven megküldött felhívást tekintet-
be. Most arról beszélnek, hogy a ma-
gyar gazdászati egyesület Pesten erdé-
szeti osztályt akar alakítani. Ki fog ebbe
belépni? Természetesen csak magya-
rok, miután ezek az idegen elemet min-
denütt kizárni törekesznek. Léteznek-e
azonban magyar erdészek? Azaz olya-
nok, kik képesek az erdészeti érdeke-
ket a földbirtokosok irányában úgy
képviselni, hogy ezek azokról helyes
fogalmat nyerjenek? E kérdésre csak
nemmel lehet felelnünk, mert a mily ke-
véssé biztosítja egy fecske megjelenése
a tavaszt, ép oly kevéssé fogja azon ke-
vés elszórva élõ magyar nemzetiségû
erdõgazda az erdészeti notabilitásokat
képviselhetni. Magyarország erdõgaz-
dái közül ugyan igen derék erõkre aka-
dunk, ezek azonban csupa idegenek-
bõl állanak, kik mint olyanok rossz
szemmel nézetnek.”»

Az elmarasztaló, egyáltalán nem ma-
gyarbarát vélemény jól tükrözi a kor fe-
szítõ ellentéteit és bár jóslata szerencsé-
re nem vált valóra, abban jó információi
voltak a levélírónak, hogy az Országos
Magyar Gazdasági Egyesület valóban
tett erõfeszítéseket az erdészeti szak-
képzésért. Az alábbi idézetet a lap a
Magyar Gazdasági Egyesület 1983. ápri-
lisi választmányi ülésnek jegyzõköny-
vébõl meríti:

» Felolvastatott ennélfogva a nm. m.
kir. Helytartó Tanács f. ó. febr. 25-én
9300 sz. a. kelt következõ leirata: 

„Megelégedéssel s méltánylással fo-
gadta ezen királyi Helytartó Tanács az
Egyesület f. é. jan. 28-ára kelt jelentésé-
ben a gazdasági iskolák rendezésére
vonatkozó alapos javaslatát, s midõn
ahhoz képest az ország különbözõ gaz-
dasági vidékein –ugyanazok viszonya-
inak megfelelõ öt gazdasági tanodá-
nak annak idején leendõ felállítását az
e téreni legfontosabb teendõk sorába ik-
tatja – úgy nem késik ez alkalommal
megtenni a kellõ lépéseket, melyek által
a már mostan létre hozható gazdasági
tanodák minél elõbb megnyittathassa-
nak.

Erre nézve egyik gazdasági és er-
dészeti tanoda helyéül már az e rész-
ben a közelebbi idõszak alatt is folyt
tárgyalások nyomán kitûzött, s mostan
az Egyesület által is indokoltan ajánlott
Debreczen sz. kir. várost ezen kir. Hely-
tartó Tanács mind helyzeténél, mind
egyéb minden ide vágó viszonyainál, s
e czélra tett nemes ajánlatánál fogva
legalkalmasabbnak találván, az erre
nézve még szükséges elõkészületek
iránt megfelelõleg intézkedett.

A másik tanoda székhelyéül alkal-
masnak tetszõ Székesfehérvár sz. kir.
Város, és Készthely mezõváros…»

Ne feledjük, hogy a magánbirtoko-
kon a mezõgazdasági és erdészeti mûve-
lés egymással párhuzamosan mûködött,
egy kézben volt, ezért természetesnek
mondható az igény olyan szakemberek
képzésére, akik mindkettõben megfele-
lõen jártasak. A gondolat népszerûségét
jelzi, hogy más városok is jelentkeztek,
hogy helyszínt adjanak a leendõ gazda-
sági és erdészeti tanodáknak, például a
felvidékrõl Igló és Eperjes.

A jelzett tanodák egyike sem mûkö-
dött tartósan. A leírásokból az sejthetõ,
hogy a helyt adó városok „önzetlen”
ajánlkozásukért túl sok ellenszolgálta-
tást szerettek volna kapni. Mivel ez a
képzési forma nem hozott megoldást, a
képzett erdõõrök iránti igény tovább
fokozódott, mindaddig, míg 1883-ban
Szeged-Királyhalmán megnyílt az elsõ
erdõõri szakiskola, majd nem sokkal
ezt követve további három tanintézet
(Temesvár-Vadászerdõ, 1885; Liptóúj-
vár, 1886; Görgényszentimre, 1893.) állt
az erdõõri képzés szolgálatába.

Idõközben több cikk foglalkozik a
Selmeci Akadémián folyó képzésrõl, és
a rendszerint Budán zajló erdészeti ál-
lamvizsgák adataiból kiderül, hogy a
selmeci erdõtiszt-jelöltek száma folya-
matosan növekszik a konkurens Mária-
brunni (Bécs közelében) és más külho-
ni intézményekbõl érkezõ vizsgázók-
hoz képest.

Ennek ellenére elterjedt a hír, mely
szerint a Máriabrunni tanintézet 1867-es
akadémiai rangra emelése a selmeci tan-
intézet megszüntetését vonja magával.
Az ebben a kérdésben az Egyesület ál-
tal a nemzetes Helytartótanácshoz inté-

Az erdészeti szakoktatás a 150 éves
Erdészeti Lapokban, 1. rész

Dr. Folcz Tóbiás – NyME Róth Gyula Gyakorló Szakközépiskola, igazgatóhelyettes  
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zett felterjesztésére az Egyesület a kö-
vetkezõ választ kapta:

» A selmeczi erdészeti akadémiának
további fönnállása érdekében m. é au-
gusztus 30-án 256. sz. a. kelt fölterjesz-
tésére f. é. január 15-én 19460. sz. a.
kelt kegyelmes udvari rendelet alapján
az egyletnek válaszoltatik, hogy a maria-
brunni erdészeti tanintézet szervezése
tekitetében a szükséges tárgyalások foga-
natba tétettek ugyan, mindazonáltal ez
aggályra okot nem szolgáltathat, mivel
az erdészeti tantárgyak elõadásának a
selmeczi akadémián leendõ beszünteté-
se egyáltalában nem czéloztatik. - Kelt
Budán, a magy. kir. Helytartótanácstól
1866-ik év január hó 24-én.»

Végsõ megnyugvást az 1875. decem-
berében megjelent írás adott:

»A máriabrunni erdészeti-taninté-
zet, a jövõ tanévtõl kezdve Bécsbe téte-
tik át, illetõleg az ott lévõ földmívelési
felsõ tanintézetbe (Hochschule für Bo-
dencultur) olvad be.»

A szakoktatás kialakulásának és kez-
deti fejlõdésének korában sokat foglal-
kozott a folyóirat a külföldi intézmé-
nyek mûködésével, elsõsorban a német
és osztrák mintákkal, de mellettük Eu-
rópa, sõt a világ minden területének er-
dészeti szakképzésével.  Olvashatunk
több német intézet tanterveirõl, de be-
tekinthetünk a skót, francia, svájci, finn,
kanadai, japán és kínai erdészképzés-
be.  Ezt a mintakeresés – ha csökkenõ
mértékben is – napjainkig megmarad a
Lapokban.

A kezdetektõl fogva gondot jelentett
a gazdaságoknál letöltendõ gyakorla-
tok kérdése, mert a kis- és középbirto-
kok nem jeleskedtek sem a szakembe-
rek alkalmazásában, sem azok gyakor-
lati idejének letöltéséhez nyújtott segít-
ségben. E téren inkább a nagybirtokok
voltak élenjárók:

»…..Az erdészeti szakosztály részérõl
tett azon felszólításra, hogy nagybirto-
kosaink rendes személyzettel ellátott er-
dõgazdaságaikat nyitnák meg az or-
szág minél több részén a végre, hogy
azokban az élelmezési költségek méltá-
nyos megtérítése mellett egy évig körül-
mények szerint több idõre is erdészeti
gyakornokok felfogadtathassanak: ed-

digelé gróf Zichy nep. János lengyeltóti,
gr. Schönborn Ervin munkácsi uradal-
ma és gróf Festetics György úr õ méltó-
sága részérõl küldetett be ajánlat illetõ
erdõgazdaságaikban gyakornokok fel-
fogadtatása iránt……»  (1886. szeptem-
ber)

A fontosabbnak tûnõ hírek mellett
találhatunk utalásokat a selmeci diák-
élet nehézségeirõl, vagy éppen „pikan-
tériáiról” is. Plenzner Frigyes az Ifjúsági
kör akkori elnöke írta A fõiskolai hall-
gatók két sóhaja címmel a szakmai tár-
sadalom segítségét kérve Selmec várost
célzó kritikáját:

»…Alig van, ki ne ismerné azokat a
mostoha természeti s közlekedési viszo-
nyokat, melyek a magyar erdészet böl-
csõjét, a tagjait nevelõ egyetlen magyar
erdészeti fõiskoláját a modern haladás
színvonaláról mélyen leszorítják. Vaj-
jon nem lehetne-e ezen segíteni? Nem
lehetne ezt a helyet a szaktudás elsa-
játítására fennálló sok-sok szép intéz-
mény mellett, a kor igényeit legalább
részben kielégítõ diákvárossá átalakíta-
ni, hol a hallgatóság a sok szellemi mel-
lett megtalálja a kellemes fizikait is,
megtalálja a barátságos és egészséges
lakást, a tiszta egészséges táplálkozást?
Sajnos, ez a kérdés mindeddig felelet
nélkül maradt s a benne rejlõ eszme
megvalósítására nem volt eddig vállal-
kozó-képesség sem a város vezetõségé-
ben, sem a polgárságban. Nem is lehe-
tett, hiszen a kor már annyira túlha-
ladta Selmeczbányát, hogy azt többé
utólérnie lehetetlen, vagy legalább is
emberfeletti……»

A felszólalás eredményeként alakult
meg szakmai összefogással az akadé-
miai menza intézménye.

Ebben az idõben már több alapít-
vány (köztük a Bedõ és Eszterházy Ala-
pítványok is évrõl évre hirdetik ösz-
töndíjaikat, hogy lehetõséget adjanak a
szegény sorsú, de arra érdemes fiata-
loknak a tanulásra.

Az érem másik oldalán az 1910. júniu-
si számban a következõk olvashatók:

»Az erdészeti fõiskolát bezárták. 
Az erdészeti fõiskola ifjúsága a Sel-

meczbányán elfajult választási moz-
galmakban élénk részt vett, annyira,

hogy a fõiskolát május hó 31-én bezár-
ták, – reméljük, hogy csak rövid idõre!»

Selmecbánya alkalmatlansága okán
az akadémia máshol való elhelyezése
több ízben is felmerült, amely ellen a
város természetesen küzdött és idõn-
ként erõfeszítéseket, vagy legalább ígé-
reteket tett.  Utoljára 1918 áprilisában
Roth Gyula tollából olvashatjuk:

»Az Országos Erdészeti Egyesület
múlt évi közgyûlése tudvalevõleg ismét
foglalkozott az erdészeti fõiskola szék-
helyének kérdésével és egyhangúlag el-
fogadta az igazgató választmány ja-
vaslatát, amely elsõsorban kiemeli,
hogy „feltétlenül fenn kell tartani to-
vábbra is azt a régóta elfoglalt állás-
pontot, hogy az erdészeti fõiskola Sel-
meczbányáról, mint az erdészeti sza-
koktatásra minden tekintetben alkal-
matlan helyrõl, minél elõbb elvitessék”.»

Itt jegyzem meg, hogy ugyanez a
kérdés késõbb Sopron vonatkozásában
is többször felmerült. A javaslatevõk
leggyakrabban a rangosabbnak vélt bu-
dapesti elhelyezést szorgalmazták. (Ma-
gam is egykori soproni diák lévén, örü-
lök, hogy ezek a kezdeményezések ku-
darcot vallottak.)

1929-ig az akadémián végzett hallga-
tók, illetve a szakiskolák végzõs növen-
dékei állami vizsgabizottság elõtt tehet-
tek államvizsgát, illetve erdõõri, vadõri
szakvizsgát. Az erdõtiszti vizsgák rend-
szerint Budán (késõbb Budapesten), a
szakvizsgák egy idõben több vidéki vá-
rosban zajlottak.  A Lap rendszeresen
közli a vizsgákról szóló hirdetményeket
s azok eredményeit is.  Az oktatók, vizs-
gáztató számára ma is tanulságos Illés
Nándor beszámolója az 1864. évi erdé-
szet államvizsgákról:

»A múlt évi erdészeti államvizsga,
mely október 10- és 11-én tartatott meg
Budán, az eddigi államvizsgák között
a leggyászosabb eredményû volt. E
megdöbbentõ eredményt azonban nem
lehet egyedül a vizsgáltak készületlen-
ségének felróni...

... A vizsgáló bizottmány talán túl
szigorú is volt, s türelmét hamar elvesz-
te, sõt egyik tagjának bánásmódja, ille-
delmességi fogalmainkkal is ellenkezett. 

Harmincz negyven éves tapasztalás-
sal és tanulmánynyal furcsán eshetik
ugyan egy kezdõ néha igen hiányos
elõadását hallgatni, de azon meg-
bosszankodni a vizsgáló részérõl gyön-
geség. A vizsgánál inkább a szakkép-
zettséget, mint a magasabb tudomá-
nyosságot kell tekintetbe venni, mert
sok jó erdész van, ki rosszul definiál de
igen helyesen kezel...» 
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Wagner Károly-emléktábla avatása Aknasugatagon 
Példamutató együttmûködés Wagner szülõhelyén 

Emlékkövet avattak és kétnyelvû emléktáblát helyeztek el ma-
gyarországi és romániai erdészek Aknasugatagon, Wagner Ká-
roly szülõfalujában. Az ünnepség a bányászhimnusz magyar és
román nyelvû éneklésével kezdõdött, majd Aknasugatag pol-
gármestere köszöntötte a résztvevõket. Wagner Károly életútjá-
nak ismertetése után Kiss László, az Országos Erdészeti Egye-
sület alelnöke tartott avató beszédet, amelyben utalt Wagner Ká-
roly magyar erdészeti szaknyelvet megteremtõ munkásságára,
nemzeteket és országokat összekötõ szakmai tevékenységére. 

„Leírhatatlanul nagy a mi veszteségünk. Szomorú volt a
mi karácsonyunk 1879-ben és bizonyára vigasz nélküli a mi
újévünk is; mert kidõlt közülünk a hazafiságban elõljáró,
ítéletben elfogulatlan, tanácsban bölcs és gazdag vezér!” Így
búcsúztatta Bedõ Albert az Országos Erdészeti Egyesület
szaklapjának, az Erdészeti Lapoknak 1880. januári számá-
ban Wagner Károlyt. Azon Erdészeti Lapok hasábjain,
amelynek címlapján 18 éven keresztül ott állt a Wagner Ká-
roly név, aki az idén már 150 esztendõs lapunknak nem
csak alapítója, tulajdonosa, majd szerkesztõje, de fáradha-
tatlan munkatársa is volt – mondta beszédében az alelnök.

A romániai kollégák nevében szólt az emlékkõ felállításá-
nak ügyét felkaroló Sajerli Mihály korábbi máramarosi erdõ-
igazgató, majd az emlékkõnél koszorút helyezett el Adrian
Danci, a máramarosi erdõigazgató helyettese. Az Országos Er-
dészeti Egyesület tölgylevelekbõl készült koszorúját Kovács
Gábor nyugalmazott vezérigazgató, az esemény fõ szervezõje
és Lomniczi Gergely fõtitkár helyezték el az aknasugatagi er-
dõigazgatóság pihenõházának udvarán felállított táblához. A
gyönyörû vörösfenyõk alatt álló követ mind a helyi katolikus
plébános, mind az ortodox parókus megáldotta.

A szeptemberi esemény példaértékû folytatása a dr. Pethõ
József elnöksége alatt 2010-ben meghirdetett Wagner Károly-
évnek, és a tavalyi kárpátaljai emlékkõ-avatásnak, ahol idén
tavasszal ismét magyar küldöttség helyezett el koszorút. 

Az eseményen részt vett Szalacsi Árpád, a Nyírerdõ Zrt.
vezérigazgatója, és számos nyírségi erdész kolléga. Romániai
részrõl a fõ szervezõ Sajerli Mihály mellett külön köszönet
illeti Balogh Sándort, a ROMSILVA korábbi vezérigazgató-
helyettesét. Az aknasugatagi Wagner Károly-emlékkõ és a
máramarosi erdõk a jövõben méltó célpontjai lesznek a szak-
mai és szakmatörténeti tanulmányutaknak, látogatásoknak.

Honlap hivatkozás: http://www.oee.hu/hirek/egyesuleti-
hirek/Aknasugatag

A 22 magyar állami erdõgazdaság finanszírozásával
készült el a devecseri kápolna 

Átadás és avatás a vörösiszap katasztrófa évfordulóján
Átadták a vörösiszap-katasztrófa második évfordulójánnDe-
vecserben az ökumenikus kápolnát, amelyet a 22 magyar
állami erdõgazdaság finanszírozásával, Makovecz Imre
tervei alapján építettek a helyi lakóparkban.

Kovács Zoltán, Veszprém megyei
kormánymegbízott avató beszédében
kiemelte: egy évvel a katasztrófa után
sikerült elérni, hogy mindenkinek tetõ
legyen a feje felett, és felszámolták a
károkat, két évvel a tragédia után pedig
újabb fontos emléket emeltek. Úgy fo-
galmazott, hogy a templom arany tû-
ben végzõdõ, 13 méteres tornya azo-
kért az áldozatokért fohászkodik az ég-
hez, akiket elsodort a vörös áradat.

Az új lakóparkban emelt szentély-
ben Kun Éva képzõmûvész alkotása
kapott helyet. Ez egy tisztáson álló bá-
rányt ábrázol, amely egy vörös kígyó fejét tapossa. A kor-
mánymegbízott hangsúlyozta: a kápolna emléket állít annak,
hogy az újjáépítésben és a helyreállításban a kormány, az ön-
kormányzatok, az egyházak, a karitatív szervezetek és magán-
személyek a világon egyedülálló módon fogtak össze. Hozzá-
tette, hogy Makovecz Imre az utolsó munkáját Devecsernek
ajánlotta, s az erdészetek teremtették meg a lehetõséget
az újjászületés kápolnájának megépítéséhez. A kápolna
megépítésének költsége 30 millió forintot tett ki.

Toldi Tamás (Fidesz-KDNP), Devecser polgármestere
közölte, hogy a lakópark – amely a Makovecz park nevet
kapta – a kápolnával vált teljessé. Kiemelte, hogy a kápolna
emléket állít a városban a katasztrófa után tapasztalt példát-
lan összefogásnak.

Baranyay László, a Magyar Fejlesztési Bank elnök-vezé-
rigazgatója a 22 állami erdõgazdaság nevében testi-lelki meg-
újulást kívánt az érintetteknek az átélt szenvedések után, s azt
mondta: a kápolna Isten hajlékaként a gondokon való felül-
emelkedést, a túlélést és a reménységet szimbolizálja.

Az újjászületés kápolnáját Márfi Gyula érsek szentelte fel, és
Róna Tamás, az Alföld régió fõrabbija, Polgárdi Sándor, a
Veszprémi Evangélikus Egyházmegye esperese és Steinbach
József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke áldotta
meg. A kápolna átadása után több száz emlékezõ indult el gyer-
tyákkal a lakóparkból. A fáklyás menet útja az elbontott házak
helyén létesített emlékparkban ér véget, a Rotary Háznál.

A Magyar Alumíniumtermelõ és Kereskedelmi (Mal) Zrt.
Ajka melletti tározójából 2010. október 4-én kiömlõ vörös-
iszap három települést öntött el: Kolontárt, Devecsert és
Somlóvásárhelyet. A katasztrófa következtében tíz ember
meghalt, több mint kétszázan megsérültek, több száz ház lak-
hatatlanná vált.

Honlap hivatkozás: http://www.oee.hu/hirek/agazati-
szakmai/devecser_kapolna

Frissen induló rovatunkban az Egyesület weboldalán mûködõ kategorizált hírfolyamból tükrözünk nyomta-
tásban is, közérdeklõdésre számot tartó, rövidebb, hosszabb híranyagokat, mindazok számára, akik valami-
lyen oknál fogva nem érik el, vagy nem látogatják az OEE honlapját. Esetleg a mindig gyorsan változó, új és
újabb tartalmakkal frissülõ hírek naprakész nyomon követésérõl maradtak le. Bízunk abban is, hogy ezzel a
kis válogatott „web-kóstolóval” még több tagtársat, olvasót bíztathatunk arra, hogy naponta nyissa meg – a vi-
lághálót böngészve – a www.oee.hu oldalt.

Nagy László – OEE
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Az erdészekrõl is megemlékezett Áder János a rátóti
emlékparkban tartott ünnepi beszédében

A köztársasági elnök Deák emlékfái alatt emlékezett az aradi
vértanúkra

Rátót, ez a vasi falu, az egyetlen település hazánkban, ahol az
1849. október 6-án kivégzett szabadságharcos fõtiszteknek,
mind a 13 aradi vértanúnak van emlékhelye. Tölgyfákkal,
amelyeket a helyiek szerint Deák Ferenc ültetett 1860 körül.
A „haza bölcse” Vörösmarty Mihály árváinak gyámjaként gyak-
ran járt ide, hiszen Vörösmarty Ilona, a késõbb miniszterel-
nökké lett Széll Kálmán földbirtokoshoz ide, Rátótra jött férj-
hez. Október 6-án délelõtt ott, az aradiak emlékparkjában
vett részt a nemzeti gyásznap emlékünnepségén Áder Já-
nos, Magyarország köztársasági elnöke.

„Szerencsés az a nemzet, amelynek legendáriuma olyan
gazdag, mint a miénk, magyaroké. Szerencsés, mert történe-
teink velünk élnek. Szájról szájra szállnak. Ránk köszönnek.
Megállítanak, a rácsodálkozás erejével gondolkodásra kész-
tetnek. Beavatnak. És múltunkból sok mindent újra átélhetõ-
vé tesznek.” – kezdte az aradi vértanúkra emlékezõ ünnepi
beszédét Áder János köztársasági elnök.  ”Rátótra érkezve ezt
érzi az ember. Az Aradi Emlékparkba lépve pedig különösen.
A legenda itt elevenedik meg a szemünk elõtt. 13 tölgy tövé-
ben 13 szimbolikus sírkõ. Rajtuk 13 név. Az aradi vértanú-
ké. Amikor e tölgyekre nézünk, látva a még élõ lombok büsz-
ke méltóságát, lelki szemeink elõtt egy legendás történet kép-
zeletbeli filmkockái is életre kelnek. Látjuk Deák Ferencet,
amint óvatos kézzel 13 facsemetét ültet az aradi 13-ak em-
lékére.” – folytatta. 

„Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, Deák emlékeztetni
akart. Jelet hagyni a jelenben, és üzenni közös jövendõnk-
nek. Ezért ültetett tölgyfákat. Mert a tölgy az istenek fája.
Mely már csemeteként is csillagot formázva öt levelével, égi
jelként üzen az örökkévalóságnak. Az életerõ, a rendületlen
kitartás és az elõdök tiszteletének jelképe. Nem véletlen,
hogy azok az erdészek is, akik e parkot rendbe hoz-
ták, s akik a legtöbbet tudnak a fákról, épp a tölgycse-
metét tekintik erdészcsillagként saját jelképüknek. E
tölgyeket pedig, melyekkel Deák állított emléket, erõs, élettel
teli fákká nevelte az idõ. Hiába telt el másfél évszázadnyi idõ
ültetésük óta, sok közülük ma is él. Ezek a fák dús lomkoro-
nájukkal ma is éppoly büszkén kapaszkodnak az égbe, mint
ahogy erõs és mély gyökérzetükkel kapaszkodnak kiszakítha-
tatlanul az anyaföldbe. Ahogy az aradi 13-ak is kiszakítha-
tatlanok emlékezetünkbõl. – emlékezett meg az emlékparkot
rendbe hozó és ma is fenntartó magyar erdészekrõl a köztár-
sasági elnök.

Az ünnepségen részt vett Baranyay László, a Magyar Fej-
lesztési Bank Zrt. elnök-vezérigazgatója is, aki felszólalásá-
ban kiemelte az erdészek áldozatos munkáját az emlékpark
megszépítéséért.

Honlap hivatkozás:http://www.oee.hu/hirek/agazati-
szakmai/ader_ratot

Fazekas Sándor szakmai elismeréseket adott át 
október 23-a alkalmából

Emlékfa kitüntetést kapott Fritsch Ottó és Dr. Bácsatyai
László, elismerõ oklevél Kristó István Lászlónak

A világtörténelemben páratlan ez a szabadságharc, minden
dicsõséget megérdemelnek fiataljaink. Honvédségünk, mun-
kásságunk, földmûves népünk példát mutatott az együttes
hazaszeretetre – idézte Mindszenty József szavait a vidék-
fejlesztési miniszter az október 23-a alkalmából tartott ünnep-
ségen. Ennek keretében szakmai munkát elismerõ kitünteté-
seket adott át Fazekas Sándor.

Életfa Emlékplakett Ezüst
fokozatát adományozta Fritsch
Ottó erdõmérnöknek, nyugal-
mazott erdõfelügyelõnek, mé-
hészmesternek a budapesti és a
fõváros környéki erdõkért kifej-
tett tevékenysége, illetve a ma-
gyar méz elismertetése érdeké-
ben végzett munkájáért.

Életfa Emlékplakett Bronz fokozatát adományozta Dr.
Bácsatyai Lászlónak, a Nyugat-magyarországi Egyetem Geoin-
formatikai Kar egyetemi tanárának, a geodézia és a távérzékelés
területén hosszú idõn át végzett oktatói, kutatói tevékenységéért 

Emellett Miniszteri Elismerõ Oklevelet kapott Kristó
István László, a VM ASZK Mátra Erdészeti, Mezõgazdasági
és Vadgazdálkodási Szakképzõ Iskola és Kollégium erdõmér-
nök-tanára, az erdészeti szakoktatás területén végzett három
évtizedes munkájáért, illetve „Kétmilliomodik hektár magyar
erdõ” ágazati sajtódíjjal korábban kitüntetett Mangel Gyön-
gyi Klára, az MTVA Kossuth Rádió szerkesztõ-mûsorvezetõ-
je, társadalom-ökológiai témákat feldolgozó, kimagasló szín-
vonalú újságírói tevékenységéért.

A díjazottaknak ezúton gratulálunk!
Honlap hivatkozás: http://www.oee.hu/hirek/agazati-

szakmai/kituntetes_fritsch

Tisztelt Olvasó, Kedves Tagtársak!

Azzal a kéréssel fordulunk hozzátok, hogy amennyiben bir-
tokotokban lenne valamilyen írott dokumentum, fotó, eset-
leg egyéb tárgyi emlék az 1926-ban megalakult, majd a II.
világháború után megszûnt Magyar Erdészeti Vadászati
Mûszaki Segédszemélyzet Országos Egyesületével (MEV-
ME) kapcsolatban – és amennyiben számotokra ez nem
okozna gondot – bocsássátok az OEE rendelkezésére. 
Az eredeti fotókat, dokumentumokat, tárgyi emlékeket vagy
az azokról készített digitalizált másolatokat tartalmazó elek-
tronikus eszközhordozót kérjük, hogy az Egyesület könyv-
tárának vezetõje részére az alábbi címre juttassátok el: 

Országos Erdészeti Egyesület
1021 Budapest,
Budakeszi út 91.

Ha a fotókról, vagy egyéb dokumentumokról digitalizált má-
solatot e-mailben kívántok küldeni, kérjük azt  

Dr. Sárvári János könyvtárvezetõ részére a 
megosz@mail.datanet.hu, 

illetve Schweighardt Ottó tagtársunk részére az 
s.otto57@freemail.hu

postafiók címekre tegyétek meg.
Köszönettel.

Dr. Sárvári János a könyvtár õre


