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175 éve, 1828. június 1-jén született
Selmecbányán Divald Adolf. Erdômér-
nöki oklevele megszerzése után erdé-
szeti szolgálatát Coburg hercegnél kezd-
te, ahonnan állami szolgálatba lépett.
1862-ben Selmecbányán, kincstári erdô-
mesteri minôségében Wagner Károllyal
együtt megalapította az Erdészeti Lapo-
kat. 1867-tôl, a Kiegyezés után a Pénz-
ügyminisztériumban a kincstári erdésze-
ti ügyosztály élén miniszteri tanácsos,
1872-tôl a szlovéniai kincstári erdészet
vezérigazgatója, majd az erdészet fel-
oszlása után az Eszterházy hercegi ura-
dalmak igazgatója; a Magyar Erdész
Egyletnek 1864-tôl tagja; az Országos
Erdészeti Egyesületnek 1867-tôl választ-
mányi tagja, majd alelnöke.

Mindennapjaink zajló életében egy
gondolatnyi idôre arra a férfiúra emlé-
kezünk, aki 1862-ben a teljesen hiány-
zó magyar erdészeti irodalom úttörôje,
egyik alapítója és fômunkatársa az Er-
dészeti Lapoknak. Arra, aki a Magyar
Erdész Egylet 1866. december 9-én Pes-
ten tartott rendkívüli közgyûlésén a ma-
gát 15 év óta magyarnak nevezett er-
dészegylet Alapszabály-ellenes tevé-
kenységét bírálta; nézeteit, véleményét
kifejtette többek között és nevezetesen
arról, miszerint ez az egylet a német aj-
kú erdésziskolák alapítását támogatta, a
magyar erdészeti irodalom elômozdítá-
sára pénztárából egy garast sem jutta-
tott, a magyar erdôgazdaság védelme és
elômozdítása érdekében semmi érdem-
legest nem tett. Arra a hazafiúi lelkület-
tel telített férfira, aki az Alapszabályok
módosítására kidolgozott javaslatát –
mintegy névadóan – az Országos Erdé-
szeti Egyesület Alapszabályaiként a
közgyûléstôl elfogadni kérte. Arra, aki a
magyar erdészeti érdekek szolgálatá-
ban a legelsôk egyikeként fáradozott,
aki tolla és kitartó munkássága révén
hazánk erdôgazdasági ügyeinek akkor
tett elévülhetetlen érdemeket, amikor a
legyôzhetetlennek jelentkezô nehézsé-
gekkel kellett megküzdenie. Arra, aki
kiemelkedô ügybuzgalommal és meg-
gyôzô érvekkel küzdött azért, hogy le-
gyen magyar erdészet. Arra, aki fárad-
hatatlan, alapvetô munkát végzett az er-
dészeti szaknyelv magyarosítása érde-
kében, közremûködôen egy Magyar–
német és Német–magyar erdészeti mû-
szótár kidolgozásában. Emlékezzünk
Divald Adolfra úgy is, mint akit a ma-
gyar erdészeti szakirodalom megindítá-
sáért és jelentôs mûveiért az MTA leve-

lezô tagjává választotta, a királytól pe-
dig „berencsi” elônévvel magyar ne-
mességet kapott. De emlékezzünk úgy
is Reá, mint akit a magyarságért, a nem-
zeti-hazafiúi érzelmeiért a német nyel-
vû és érzelmû hivatalos körök ellensé-
ges magatartásnak minôsítve 1872-ben
kiléptették az állami szolgálatból.

Divald Adolf mint az önálló magyar
erdészeti szakirodalom alapítója (Wag-
ner Károllyal) annak élesztéséért rend-
kívül sokat kockáztatott; eszközöket
védett ki, amelyeket visszariasztására,
elnémítására használtak fel. Ô azonban
a haza érdekében áldozatot is hozva hû
és kitartó maradt.

A sors különös fordulata, hogy a már
említett rendkívüli közgyûlésen az
Alapszabályokat módosító elôterjeszté-
se indokolásában az egyesület székhe-
lyének Pozsonyból Pestre történô áthe-
lyezését létkérdéssé tette.

Ugyanakkor halála után földi marad-
ványait 1891. november 15-én Po-
zsonyban, a Szt. András temetôben he-
lyezték örök nyugalomra. Magunkénak
vallva ôt, alkalomadtán, akár egyénileg,
akár csoportosan, ha Pozsonyba látoga-
tunk, adózzunk kegyelettel sírja elôtt.

Szálljon emlékezésünk születése e
jeles évfordulóján a mélységes hála és
köszönet széles útján Felé! Hajtsunk fe-
jet személyében Egyesületünk történel-
me legnagyobbjai egyike elôtt. Merít-
sünk erôt példamutató magatartásából,
hazafiságából, a magyar erdészet iránti
elkötelezettségébôl, tenni akarásából.
Érezzük át az Országos Erdészeti Egye-
sület elsô magyar Alapszabályai esz-
köztárából a kitûzött cél magasztossá-
gát, amely mindannyiunkat átmelegít és
tettekre lelkesít.

Riedl Gyula

Emlékezés – hála – köszönet

Szerkesztette: Jakucs Erzsébet–Vajna
László (képünkön). A/4 méretû, 478 oldal,
151 színes fotó és 235 fekete-fehér ábra.

Kiadói ára: 8200 Ft + postaköltség
Egy nagyszabású, új vállalkozás

eredményét veheti kezébe az érdeklô-
dô olvasó. Magyar nyelven a mikológia
ilyen széles területét felölelô szakkönyv
elsô alkalommal jelenik meg.

Létrejöttét a gombákról szerzett is-
meretek gyökeres változása, a mikoló-
giának mint önálló tudományágnak a

kibontakozása és lendületes fejlôdése
tette szükségessé.

A húsz szerzôbôl álló rangos szerzôi
gárda arra vállalkozott, hogy áttekintse
a mikológia elméleti és alkalmazott tu-
dományterületeit.

Megrendelhetô az AGROINFORM Ki-
adóban, 1096 Budapest, Sobieski J. u. 17.

Telefon: 215-9187

A bükk növekedése
és egyes ökológiai
tényezôk
Európa-szerte 36 kiválasztott bükkösben
kísérelték meg lemérni a címben jelzett
kapcsolatot. Az évgyûrûk vastagodását
találták erre a célra alkalmas eszköznek.
Eszerint 1950 óta Közép-Európában az
alacsonyabb térszintekben elhelyezkedô
állományokban erôsödött a növekedés,
míg a magas fekvések bükköseiben
gyenge csökkenést észleltek. A jelensé-
get a troposzféra ózonkoncentrációjá-
nak növekedésével magyarázzák. Ez hat
erôsen a bükkösök ökológiai tényezôk-
kel kapcsolatos állóképességére.

Ref. dr. Szodfridt István
(Forest EMgmt., 2003. 63–78. o.)

Bemutatták a Mikológia
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