
Az Erdészeti Lapok 150 éves évfordu-
lójára emlékezett az Országos Erdé-
szeti Egyesület küldöttsége a Lapok
alapításának helyszínén, Selmecbá-
nyán. Az Elnökség és a Szerkesztõbi-
zottság jelenlegi tagjain kívül a prog-
ramon részt vettek az Egyesület ko-
rábbi elnökei, fõtitkárai, korábbi fõ-
szerkesztõk és szerkesztõbizottsági
elnökök, egyesületi tiszteletbeli ta-
gok, valamint a pártoló tagi tanács
képviselõi.

A mintegy negyvenfõs küldöttség október 12-én délután
részt vett az Akadémisták Selmecen programsorozat városi ün-
nepségén, ahol a hagyományoknak megfelelõen a Selmeci
Akadémia jogutód intézményeinek képviselõi elõtt emlékeztek
az Akadémia alapítására. Az alapító Mária Terézia császárnõ „je-
lenlétében” tartott ceremóniának az idén külön rangot adott az
alapítás 250. évfordulójára való emlékezés. A régi városháza
elõtti ünnepség után a részvevõk a különbözõ karok diákjainak
menetét követve szalamanderben vonultak az akadémiai épü-
letekhez. A Bányászati Palota elõtt az Akadémia alapításának
250 éves évfordulójára emlékeztetõ márványtáblát avattak,
majd az utódintézmények vezetõi beszédben köszöntötték a
résztvevõket. Az Erdészeti Palotában az esemény erdész részt-
vevõi megkoszorúzták a soproni diákok által Selmecbányára
tolt rönköt.

Az Erdészeti Lapok jubileumi ünnepsége október 13-án,
szombaton a Bányászati Palotában kezdõdött a tavaly helyreállí-
tott magyar nyelvû emléktábla elõtti fõhajtással. Itt dr. Varga Ta-
más, a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdészeti Múzeumának
igazgatója röviden bemutatta az Akadémiai Örökség Programot,
melynek keretében a Múzeum az Akadémisták Selmecen pro-
gram magyar koordinátora volt. Szintén a Bányászati Palotában
tekintették meg a résztvevõk a soproni múzeum gyûjteményébõl
összeállított földméréstani kiállítást, amely az egykori Akadémián
használt mûszereket mutatta be.

Az Erdészeti Lapok emlékkonferenciára a Kémiai Palota
nagy elõadójában került sor, ahol a soproni diákokkal kiegészült
mintegy 70 fõs hallgatóság az eredeti akadémiai padokban fog-
lalhatott helyet. Zambó Péter elnök köszöntõje és Haraszti
Gyula szerkesztõbizottsági elnök összefoglaló elõadása után az
emlékkonferencia keretében a Lapok történetében meghatározó
szerepet játszó szakemberek mutatták be az elmúlt idõszak
eseményeit. Visszaemlékezett dr. Solymos Rezsõ, Az Erdõ
1980-1989 közötti szerkesztõbizottsági elnöke, dr. Szikra De-
zsõ, az Erdészeti Lapok 1998-2006 közötti szerkesztõbizottsági
elnöke, és Pápai Gábor, az 1990-2012 kö-
zötti idõszak SZB elnöke és fõszerkesztõje.

Dr. Sárvári János, a Wagner Károly
Erdészeti Szakkönyvtár õre a Lapok
könyvtári elhelyezésének bemutatása mel-
lett az elsõ, Selmecbányán nyomtatott év-
folyamokat is bemutatta a hallgatóságnak.
Így a 150 évvel ezelõtt Selmecbányán
nyomtatott eredeti lapszámok járhattak is-
mét az akadémiai városban. Kiemelte a

szabadon kereshetõ digitális archívum megteremtésének jelentõ-
ségét.

A Lapok digitális archívumát és a megújult egyesületi honlapot,
azok látogatottságát ismertette Nagy László újonnan hivatalba lé-
pett fõszerkesztõ. Lomniczi Gergely fõtitkár az Erdészeti Lapok
kiadásának fedezetét, tényszerû adatait mutatta be röviden. Az
anyagi fedezet elõteremtésének mindenkori fontosságára emlé-
keztetett hozzászólásában Schmotzer András korábbi elnök. 

Az emlékkonferenciát dr. Király Pál felbecsülhetetlen érté-
kû, meglepetésnek tartogatott adománya zárta méltó módon. Az
1971-1985 közötti idõszak fõtitkára az Országos Erdészeti Egye-
sület eredeti alapszabályát, az Erdészeti Lapok megvásárlásának
1872-es okiratát, a Lapok betiltásáról szóló 1950-es minisztériumi
értesítést és „Az Erdõ” indításának engedélyezését igazoló okira-
tot adta át Zambó Péter elnöknek. A Wagner Károly Erdészeti
Szakkönyvtárba kerülõ eredeti dokumentumokat, és megõrzé-
sük kalandos történetét a honlapon és az Erdészeti Lapok követ-
kezõ számában részletesen bemutatjuk.

Az így, meglepetéssel végzõdõ emlékülés után Prof. Dr.
Bartha Dénes és Prof. Dr. Oroszi Sándor vezetésével rö-
vid sétát tett a küldöttség Selmecbányán. Elsõ megállóként az
Erdészeti Palota átadásának 120. évfordulójára emlékeztünk.
A Botanikus Kertben felkerestük a Wagner-ligetet, ahol Dr.
Oroszi Sándor és Haraszti Gyula SZB elnök fényképeken és
terveken bemutatta azt a már elkészült Wagner-emlékkövet,
melynek felállítását sajnos még nem engedélyezték ezen a
helyszínen.

A városi séta leginkább várt állomása az elsõ Erdészeti Lapok
nyomtatásának helyszíne, a tulajdonos Joerges Ágostról elne-
vezett, Joerges Nyomda volt. A késõbb a legendás nyomdász
özvegye és fia által vezetett Szentháromság-téri nyomda épületé-
nél a soproni hallgatók koszorút helyeztek el. 

A selmecbányai emlékkonferenciával megvalósultak a jubi-
leumi év tervezett programjai és célkitûzései, az emlékév zá-
rására az év végi Közgyûlésen kerül majd sor. Az egyszerre

jó hangulatú, méltóságteljes és ismeretbõ-
vítõ selmeci rendezvény méltó emléket
állított a 150. jubileumát ünneplõ Er-
dészeti Lapok számára, és bizalommal
tölt el a Lapok jövõjével kapcsolatban.

(A selmecbányai rendezvényrõl képga-
léria az Egyesületi események webal-
bumban érhetõ el az oee.hu honlapon.)

Kép: Antli István,
Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt.
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AKTUALITÁSOK

Emlékkonferencia Selmecbányán
Lomniczi Gergely – OEE, fõtitkár

OEE küldöttség a Joerges nyomda elõtt

Emlékkonferencia a Kémia Palotában


