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Verõfényes májusi nap sétálni a rhodo-
dendronok között a Jeli arborétumban
szívet-lelket tisztító élmény. A szombathe-
lyi Erdészeti Zrt. Gróf Ambrózy-Migazzi
István emlékházának avatására invitálta a
meghívottakat. Stílszerûen a parkban fel-
állított Ambrózy-szobornál a virágtenger
közepén köszöntötte a megjelenteket
Kronekken József vezérigaztató.

„Tíz év munkájával, öt hektárnyi te-
lepített gyûjteménnyel büszkélkedhe-
tett. Azonban alig indult útjára élete fõ
mûve, amikor 64 évesen – megvalósu-
latlan terveit hátrahagyva – 1933-ban el-
ragadta a halál. Nyugvóhelyéül Jeli-
hálást választotta, az arborétum melletti
érintetlen természetet, ahol sírkövén
ma is olvasható jelmondata: „Semper
vireo” – Örökké zöldellek.

Hogy a mediterrán virágos Nizza,
vagy a gyermekkori családi birtok kör-
nyezete váltotta ki Amrózy-Migazzi Ist-
ván botanika iránti lelkesedését, azt csak
feltételezhetjük. Azt azonban biztosan

tudhatjuk, korának legnagyobb kertépí-
tõje volt. „A virágos gróf.” Amikor Malo-
nyán, felesége birtokán megkezdte
kísérletezõ munkáját az örökzöldekkel
talán elsõsorban maga és családja örö-
mére díszítette a 70 hektáros parkot.

De mûvész lett, aki alkotott, csodát
teremtett. Azt vallotta: „A kertek az em-
berek, s nem a kertészek számára van-
nak! A kertek manapság a tömegek
kultúrszükségletévé váltak, életszük-
ségletté lettek az egyén, mint a társada-
lom számára.” Arra törekedett, hogy
kertje minden évszakban szép legyen. 

Ma a több mint 100 hektáros terüle-
ten tavak, menedékházak, padok,
jelzõtáblák találhatók, és sétautakon
járható be a folyamatosan gazdagodott
növényanyag. Aztán fokozatosan
bõvültek a kiszolgáló létesítmények is,
melynek jelenleg utolsó épülete a ma
felavatandó emlékház.”

Pilnay Ildikó magyar népdalokat
énekelt, fokozva a látvány keltette emó-
ciót.

A felvezetõ után átsétáltunk az em-
lékházhoz, melynek alapkõletételét a
tavalyi Vándorgyûlésen láthattuk.

Azóta felépült a Ház. Az avatási cere-
móniát Hámori Péter szavalata nyitotta
meg, majd Stankowsky Endre csellójá-
téka bûvölte el a megjelenteket.

Horváth Ágota szavalt gyönyörûen,
melyet követõen Klemencsics András
fõosztályvezetõ mondotta el avatóbe-
szédét, melybõl idézünk:

„Az Ambrózy Emlékház gondolata
legutóbb az arborétumhoz készített er-
dészeti fejlesztés kapcsán fogalmazó-
dott meg 2001-ben. 

A helyi szakemberek a tervezõvel
együtt az arborétum turisztikai vonzere-
jét növelõ és szakmai rendezvények le-
bonyolítására is alkalmas épületet ál-

modtak meg, amely bemutatja
Ambrózy-Migazzi István életútját, alkal-
mas az arborétumhoz kapcsolódó szak-
mai rendezvények fogadására, helyet
ad az arborétumhoz kapcsolódó oktatá-
si-kutatási feladatoknak, lehetõséget
biztosít a diákoknak, hogy közelebbrõl
és behatóbban megismerhessék a ter-
mészetet.

Az emlékház az arborétum szezoná-
lis, május-június hónapokra koncentrá-
lódó látogatottságát, kiterjesztését is
elõsegítheti az év egészére.

A Jeli Arborétumban az elmúlt évek-
ben a Szombathelyi Erdészeti Rt. komoly
anyagi ráfordításával, az Állami Erdésze-
ti Szolgálat Szombathelyi Igazgatóságá-
nak segítségével és a Földmûvelésügyi
és Vidékfejlesztési Minisztérium támoga-
tásával jelentõs infrastrukturális fejlesz-
tés valósult meg. A fejlesztési program
keretében az arborétum területén
pihenõházak, kerti bútorok, az arboré-
tum területén kívül vendéglátó erdei pa-
vilon, szociális épület, parkolók épültek.

Jeli napok – emlékház avatással
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Megvalósult a terület vízzel és elektro-
mos energiával történõ ellátása is. 

A mai napon az arborétumhoz méltó
infrastruktúra-fejlesztés befejezéseként
avathatjuk fel a Jeli Arborétum megala-
pítójának emléket állító Ambrózy Em-
lékházat.

Bízom abban, hogy az épület mind
funkcióját, mind megjelenését tekintve
méltó emléket fog állítani Jeli zseniális
alapítójának, Ambrózy-Migazzi István-
nak, továbbá ékes példája lehet az
erdõgazdálkodási tevékenység sokszí-
nûségének, rávilágít annak közjóléti és
kulturális szerepére, és segítheti a meg-
értését Széchenyi István híres jelmon-
datának: „Csak a múltnak a megbecsü-
lésére épülhet fel a jelen”.”

Bárics Lajos kanonok megáldotta az
épületet, ami elõtt rövid beszédet tar-
tott.

„Jeli áldás
Urunk, Te vagy forrása minden örö-

münknek, melyet alkotásod, a teremtett
világ annyi szépsége nyújt nekünk. A
természet nyugalma felüdíti lelkünket,
elûz bánatot, gondot szívünkbõl. Min-
dent értünk teremtettél. Adományidat
meg kell becsülnünk, hálát kell adnunk
azokért… Át kell éreznünk, hogy a te-

remtett világnak részei vagyunk… Ott-
hon érezzük magunkat itt a földön is,
különösen ott, ahol annyi szépség van
együtt, mint e helyen, melyeket ember-
társaink gondoskodása, hozzáértõ
munkája létesített, óvott, gondozott, óv
és gondoz sok-sok szépre, jóra-érzé-
keny emberek javára, hogy nyugalmat,
békét leljen e környezetben, és gazda-
godjék, nemesedjék általa. – Itt szelí-
debbé, alázatosabbá, türelmesebbé vá-
lik az ember.

Urunk, Te szeretted a természet szép-
ségeit… Azt mondtad: „Salamon király
minden dicsõségében sem volt úgy fel-
öltözve, mint egy virág.” Azt is mondtad:
„A mustármag, mely kisebb minden más
magnál, felnõ, fává terebélyesedik, jön-
nek az ég madarai s fészket raknak ágai
között.” Add, hogy a Te szemeddel lás-
suk a természet szépségeit. Köszönjük,
hogy az ide telepített sok szépség ezt a
látást megadja nekünk.

Enyhülést, felfrissülést ad e hely –
Köszönjük Urunk!

A fán ülõ kis cinke így szólt a pinty-
hez: „Én nem értem az embereket,
szõnek-fonnak terveket, és egymás el-
len fenekednek. A pinty azt mondta ne-
ki: Talán nincs nekik gondviselõ, Meny-

nyei Atyjuk.” Ezt egy öreg szerzetes hal-
lotta ki a madarak énekébõl.

Add Urunk, hogy érezzük gondviselõ
jóságodat, mint e kis madarak, melyek-
bõl itt is sokan vannak. Áldd meg Urunk
a természetnek e szép gyöngyét, az Ar-
borétumot, melyet Te gondoltál ki, s az
emberek értõ lélekkel elterveznek, ren-
deznek. Õket is áldd meg, és áldd meg
ezt a hajlékot, amelyet a Tõled kapott
képességgel az ember gondolt ki, ho-
zott létre, hogy akik ide belépnek, sok
örömben legyen részük. Ámen.”

Kronekker József és Klemencsics And-
rás leleplezték Ambrózy emléktábláját,
melyet dr. Sipos Endre, dr. Pethõ József,
Nagy Imre, az ÁESZ szombathelyi igazga-
tóság vezetõje és Bakó Csaba erdõgaz-
dasági igazgató, a helyi erdészet nevében
Orbán Lajos igazgató és Galambos István
mûszaki vezetõ koszorúztak meg.

A hivatalos ünnepség után Szép Tibor
kereskedelmi igazgató, mûsorvezetõ az
emlékház megtekintésére invitálta a
megjelenteket.

A tudósító örömmel gratulál az
alkotóknak, hogy ismét egy erdészhír-
név-növelõ létesítménnyel gazdagítot-
ták az országot.
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