
Erdészeti Lapok CXLIII. évf. 7-8. szám (2008. július-augusztus) 257

Az elsõ erdõõri szakiskola avatása
1883. október 10-én délelõtt ünnepé-
lyes keretek között nyitották meg az or-
szág elsõ erdõõri szakiskoláját. Az ün-
nepségrõl a korabeli szegedi napilapok
számoltak be. Az Erdészeti Lapok 1883.
októberi számában Horváth Sándor
egyesületi titkár az elsõ oldalon, ünne-
pélyesen jelentette be a nagy hírt, hogy
Szeged-Ásotthalmon megnyílt az elsõ
erdõõri szakiskola. Ezzel az Országos
Erdészeti Egyesület több évtizedes álma
teljesült, hiszen a kezdetektõl az egyik
központi kérdés volt a szakemberkép-
zés hiányának problémája.

Az ünnepélyes alkalomra Szegedre
várták gróf Széchenyi Pált, a Földmíve-
lés-, Ipar- és Kereskedelemügyi Minisz-
térium miniszterét. Végül helyette Bedõ
Albert miniszteri tanácsos, országos fõ-
erdõmester vett részt a megnyitón, aki
már pár nappal korábban Szegedre ér-
kezett. Rajta kívül az ünnepségen részt
vett Tisza Lajos szegedi királyi biztos,
az OEE elnöke, Kállay Albert belügymi-
niszteri osztálytanácsos, Pálfy Ferenc
szegedi polgármester, Rozinszky Béla
kir. alerdõfelügyelõ, Szeged és Szabad-
ka városok képviselõi, az Országos Er-
dészeti Egyesület képviselõi és sokan
mások. Az intézményt annak elsõ veze-
tõje Révész Károly m. kir. fõerdész mel-
lett Orbán János erdõõr, továbbá  az el-
sõ 11 tanuló képviselte.

Az iskola minden közlekedési vonal-
tól távol, a szegedi tanyák legkevésbé
lakott, futóhomokos, nehezen megkö-
zelíthetõ vidékén épült. A legközelebbi
város Szabadka 18 km-re, Szeged 36
km-re volt az iskolától. A közlekedés
nem volt egyszerû megfelelõ úthálózat
hiányában. A korabeli utazási program-
ból kiderül, hogy a megnyitóra az Al-
föld-Fiumei Vasút szegedi pályaudvará-
ról (a mai rókusi pályaudvar) különvo-
natot indítottak. A vonat reggel 8 órakor
indult, a 110-es számú vasúti õrházhoz
829-kor érkezett meg. Innen fogatokkal
érkeztek az avatás helyszínére.  

Az ünnepség 10 órakor vette kezde-
tét. A megjelentek elõtt Bedõ Albert or-
szágos fõerdõmester nyitotta meg az is-
kolát az alábbi beszédével, amelyet
Horváth Sándor írásából ismerünk:

„Földmivelési miniszter úr õ nagymél-
tóságának megbízásából van szeren-
csém e helyen a czélból megjelenni, hogy

az országban most felállított elsõ erdõõri
szakiskola megnyitását teljesítsem.”

„Szerény, de azért örökre emlékeze-
tessé váló ünnepélye ez a nehéz küzdel-
mek közt fejlõdõ magyar földmivelési
élet körében most hajnalát élõ erdõgaz-
daságunknak. És éppen, mert e nap
ünnepélyességét szívem oly kiváló mér-
tékben érzi át, legelsõ kötelességemnek
ismerem a hálás tisztelet áldását kíván-
ni törvényhozásunkra, melynek böl-
csessége az erdõtörvényt megalkotta, s
ennek alapján a földmivelési miniszté-
riumnak az eszközöket ez intézet felál-
lítására megadta. Miniszter úr õ nagy-
méltósága köszönetét kell tolmácsol-
nom a királyi biztos úrnak, Tisza Lajos
õ nagyméltóságának, ki a kormányt ez
intézet létesítése érdekében fáradhatat-
lan buzgó odaadással, tanácsával és
munkájával egyenlõ mértékben támo-
gatta; ugyancsak miniszter úr köszöne-
tét kell kifejeznem Szeged szab. kir. vá-
ros törvényhatóságának azon nagylel-
kû és hazafias bõ áldozatkészségéért,
melyet az intézeti épületek költségeinek
részbeni viselése s az intézet számára
szükséges erdõ és földterületek birtokba
adása által, az erdészeti szakoktatás
ügyének hozott; nem különben Szeged
és Szabadka sz. kir. városoknak az in-
tézeti tanulók egy részének ingyen való
elláthatására tett alapítványaikért, va-
lamint végül az országos erdészeti
egyesületnek, az intézet szervezése kö-
rül tett javaslataiért és szakértõ üdvös
tanácsaiért.”

„A most megnyitandó intézetnek mi-
nél üdvösebb fejlõdését óhajtva, azt a
képviselõi által itt jelen lévõ erdészeti
bizottság becses figyelme kiváló tár-
gyául kívánom ajánlani; s kérem, hogy
a maga részérõl is õrködjék annak ér-
dekei és hivatásának betöltése körül.”

„Most Önhöz fordulok fõerdész úr,
kit földmivelési miniszter úr õ nagymél-
tóságának bizalma ez intézet ügyeinek
közvetlen teljesítésével s az ahoz tartozó
erdõgazdaság kezelésével ruházott fel.
Szép és nemes feladat ez, melynek meg-
oldását a bizalom egyfelõl az ön kezé-
ben helyezte; de nem is kételkedem ab-
ban, hogy ha ön az alföldi erdõgazda-
ság viszonyait és szükségleteit, annak
természetébe és alapfeltételeibe behatol-
va kellõen megismeri, akkor az ön szak-
értõ tapasztalata kétségtelenül megta-

lálja azon helyes
irányt, melynek kö-
vetésével megfelelend azon várakozás-
nak, melyet a magas kormány és erdé-
szeti szakunk ez intézet életéhez köt.
Nem üvegházi növényt óhajtunk ez in-
tézetben bírni, melynél a valódi értéket
a reá fordított költségek aránytalanul
túlhaladják, hanem a gyakorlati erdõ-
gazdaság igényeinek kell ez intézetnek
minden tekintetben megfelelni, a feles-
leges költségektõl mentes, helyes, oksze-
rû és jövedelmezõ kezelésre példát adó
erdõgazdálkodásnak kell itt gyakorol-
tatni.”

„Végül nektek ez intézet tanulóinak
kötelességtekké teszem a szorgalmas és
buzgó igyekezettel párosult tanulást, a
reátok bízott munkák feltétlenül pontos
teljesítését, és minden lépésetek vagy
cselekedeteteknél a tántoríthatatlan
igaz hûséget, mert ha ezeket ez intézet-
ben megszoktátok s innen eltávozva is,
akként viselitek magatokat, akkor a
tisztességes polgári megélhetés anyagi
eszközeit, mint a becsületes munka há-
ladatos gyümölcsét és legjobb jutalmát
fogjátok bírni.”

„Adja a Magyarok Istene, hogy az
ország ezen elsõ erdõõri szakiskolájá-
ban, melyet ugyancsak az elsõ országos
fõerdõmester nyit meg, a magyar erdé-
szek évezredeken át és az idõk végtele-
néig hirdessék az erdészet tanításait,
adja Isten, hogy ez iskolának hazánk-
ban még számos hasonló társa legyen,
mert ha az ország minden erdejénél a
mivelési és használati munkák teljesíté-
se körül oly erdõõrök fognak munkál-
kodni, mint a minõket ez iskolában ne-
velni kívánunk: akkor az esõtoszlató
kopár homokterületek helyét áldástadó
erdõk fogják elfoglalni, s a távol hegysé-
gek megrontott erdei is viruló állapotba
jövén, sem a Tisza, sem a Maros, sem a
Duna, sem a Vág, sem az Ipoly, sem a
Hernád vizének medrei nem fognak oly
rohamosan emelkedni, mint ez most
történik, és a vízvész okozta romjaiból
most szép jövõre kelõ Szeged szab. kir.
városa is hazánk örömére örökre virá-
gozni fog, s vele együtt ez erdõõri szak-
iskola is, melyet ezennel megnyitottnak
nyilvánítok.”

Bedõ lelkes éljenzéssel fogadott be-
széde után Tisza Lajos, mint az Orszá-
gos Erdészeti Egyesület elnöke köszön-
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te meg a kormány tevékenységét, mely-
lyel az egyesület évtizedes kérését sike-
rült megoldania. Végül Pálfy Ferenc
polgármester tolmácsolta Szeged város
háláját, hogy az elsõ erdõõri szakiskola
a város határában épülhetett meg.

A megnyitón ünnepélyes keretek
között került sor az iskola céljaira szük-
séges 50 kat. hold illetményföldek, to-
vábbá 651 kat.hold erdõterület átadásá-
ra. Szeged városa nevében Pálffy Fe-
renc polgármester a földterületeket át-

adta a királyi biztosnak „mindaddig,
amíg ezen iskola fennáll, vagy ennek
megszûntével az iskola épületek más,
de kimondottan erdészeti érdekeket
szolgáló módon használtatnak”. Tisza
Lajos viszont a kormány által kiküldött
Bedõ Albert fõerdõmesternek adta át a
földterületek tulajdonjogát. Mindkét
ünnepélyes aktusról jegyzõkönyvet vet-
tek fel.

Az ünnepség után a megjelentek
megtekintették az intézetet, amely

„Mint elsõ az országban, ennek szerve-
zete minden példánykép nélkül, önál-
lólag és függetlenül volt fejleszthetõ, és
így a kezdet nehézségeivel erõsebben
küzdött.” Az ünnepség végén a foga-
tok a 114-es számú vasúti õrházhoz vit-
ték a megjelenteket. Innen a különvo-
nat 1122-kor indult visszafelé, és Sze-
gedre déli 12-kor érkezett meg.

Andrési Pál
(Bátyai Gitta és Horváth Sándor 

írásaiból összeállítva)

Az Országos Erdészeti Egyesület Szom-
bathelyi Helyi Csoportja 2008. május
24-én „Családi Nap”-ot szervezett a Jeli
Arborétumban azzal a nem titkolt céllal,
hogy a civil társadalom megismerked-
jen Egyesületünk mûködésével és bete-
kintést nyerjenek szakmánkba is. En-
nek elsõ lépéseként az egyesületi tagok
családtagjait láttuk vendégül egy isme-
retterjesztéssel egybekötött rendezvény
keretében.

10 órakor Zsuppán Ernõ, a Szombat-
helyi Helyi Csoport titkára fogadta,
majd a 2006-ban elkészült Ambrózy-
házba invitálta a vendégeket. Köszön-
tötte a résztvevõket, bemutatta Egyesü-
letünket, szólt az OEE történetérõl, te-
vékenységérõl, programjairól. 

Házigazdaként Sipos László fahasz-
nálati mûszaki vezetõ a Vasvári Igazga-
tóságról, majd a Jeli Arborétum létrejöt-
térõl beszélt. 

Gróf Ambrózy-Migazzi István egy té-
len-nyáron zöldellõ kertet álmodott meg,
amelyet malonyai (ma Szlovákia) birto-
kán kezdett el megvalósítani. Az I. világ-
háborút lezáró békeszerzõdés következ-
tében elvesztett birtokáról a Vas megyei
Tanára (ma Tanakajd) költözött. Álma
megvalósítására a Kám melletti Jeli-hálás-
nak nevezett borókás nyíres, ligetes terü-
letet találta a legalkalmasabbnak. 1922-
ben kezdte meg kertépítõ munkáját. Me-
diterrán vidékekrõl, távoli tájakról, föld-

részekrõl származó, valamint hazai örök-
zöld fenyõkkel és cserjékkel létrehozta a
mai Jeli Arborétum alapjait. A II. világhá-
ború után a terület állami erdészeti keze-
lésébe került. A Szombathelyi Erdészeti
Zrt. jogelõdje vitte tovább a megkezdett
munkát, melynek eredményeként az
Ambrózy által létrehozott 5 ha-os kertet
mára 75 ha nagyságúvá, a kiszolgáló egy-
ségekkel 100 ha-t meghaladó területûvé
fejlesztették. A növénykert legfõbb látvá-
nyossága április végétõl június elejéig a
rododendronok színpompás virágzása,
amely tízezreket vonz az ország külön-
bözõ vidékeirõl, sõt külföldrõl is. 

A rövid ismertetõ után dr. Markovics
Tibor, a Kõszegi Tájvédelmi Körzet osz-
tályvezetõje tartott érdekes, látványos
képekkel illusztrált elõadást Vas megye
védett növényritkaságairól.

Az elõadást arborétumi séta követte
a kert egyik legjobb ismerõje, Németh
Imre kerületvezetõ erdész szakmai ka-
lauzolásával. Amíg a felnõttek a rodo-
dendronok virágzásában gyönyörköd-
tek, addig a gyerekeknek az arborétum-
ban kialakított játszóterek nyújtottak
önfeledt szórakozási lehetõséget. 

A résztvevõk – a mindenkit kelle-
mesen elfárasztó séta után – a vendég-
látók által, helyben fõzött, ízletes vad-
disznópörkölttel töltõdhettek fel. Ba-
ráti beszélgetés és gróf Ambrózy-Mi-
gazzi István emlékmúzeumának meg-
tekintése zárta a szándékunk szerint
hagyományteremtõ napot. Az érdek-
lõdõk több mint 100 fõs létszáma is
jelzi, hogy van igény az ilyen jellegû
rendezvényekre.

Kép és szöveg: Horváth Gábor

„Családi Nap” a Jeli Arborétumban

Az Erdészeti Kommunikációs Hálózat
Bilbaóban tartotta éves munkaértekez-
letét. A találkozó résztvevõit a baszk
kormány, a Bizkajai Erdészeti Szolgálat
és az USSE (Dél-Európai Erdészek Szö-
vetsége) látta vendégül. A tanácskozá-
son, melyen Ingwald Gschwandtl, az
ausztriai FCN vezetõje elnökölt, 16 or-
szág és 7 nemzetközi szervezet képvi-
seletében 43 fõ vett részt.  

A háromnapos tanácskozás napirend-
jén az alábbi témakörök szerepeltek:
kommunikációs lehetõségek a klímavál-
tozás témában, a faanyag népszerûsíté-
se, az európai erdõk hete 2008. évi ren-
dezvényei, a miniszteri konferencia az
európai erdõk védelmérõl kommuniká-
ciója, valamint a legjobb kommunikáci-
ós gyakorlati példák bemutatása is.

Az eszközök, tippek és technikák
kommunikációs szakemberek részére
elnevezésû szekcióban többek között a
kommunikációs lehetõségekrõl, kihívá-
sokról és stratégiákról esett szó. 

A hozzájárulás az európai erdészeti
cselekvési tervhez munkacsoportban a
Brüsszeli Bizottság magyar szakértõje,
Szedlák Tamás és Ingwald Gschwandtl
az erdészeti kommunikáció stratégiai
aspektusairól adott elõ. 

A találkozóról az elért fõbb eredmé-
nyek és határozatok dokumentálására,
beszámoló jelentés készült, mely eligazí-
tást nyújt és tájékoztat a hálózat tevékeny-
ségérõl, meghatározza azokat a legfonto-
sabb feladatokat és prioritásokat, melyek-
re a közeljövõben összpontosítani kell. 

(ForestPress)

Az UN-ECE/FAO Erdészeti Kommunikációs
Hálózat 16. találkozója




