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A Szombathelyi Helyi Csoport 2016. március 9-én tartotta
évnyitó rendezvényét a Saághy István Erdészeti Informáci-
ós Központban.

Bakó Csaba HCS elnök és Horváth Gábor titkár köszöntõ-
jét követõen a helyi csoport vezetõsége nõnap alkalmából
apró figyelmességgel lepte meg a jelenlévõ hölgy tagtársa-
kat. A folytatásban egyperces néma csenddel emlékeztünk
meg decemberben elhunyt tagtársunkról, Sõth Ervinrõl, a
Vas megyei erdészeti hatóság nyugalmazott osztályvezetõ-
jérõl.

A továbbiakban Horváth Gábor ismertette a 2016. évi tag-
létszám és tagdíj alakulását, a helyi csoport idei rendezvénye-
it, valamint a jubileumi év legfontosabb egyesületi eseménye-
it, így többek között ízelítõt kaphattunk a 147. Vándorgyûlés
tervezett programjaiból is.

Bakó Csaba HCS elnök összefoglalta a helyi csoport elsõ
félévre tervezett programjait, majd szólt az évnyitó rendez-
vény témájának aktualitásáról. Tavaly több évfordulót is ün-
nepeltünk, így  a Szombathelyen található Kámoni Arboré-
tum alapítójának, dr. Saághy István születésének 150. és ha-
lálának 70. évfordulóját. Ez alkalomból év végén a NAIK ER-
TI és a Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára a Ká-
moni Arborétum Ökoturisztikai Központjában Saághy István
Emléknapot szervezett. 

Méltóképpen tiszteleg a neves dendrológus elõtt a róla el-
nevezett Erdészeti Információs Központ, valamint az azt kö-
rülölelõ 1,6 hektáros park – szintén egykori Saághy-birtok –,
amely napjainkban már a Saághy park nevet viseli. Elmondta
azt is, hogy Saághy István egyik házigazdája volt 1928-ban az
elsõ Vas megyei erdészeti közgyûlés (vándorgyûlés) szom-
bathelyi helyszínének, az általa létesített arborétumban. Év-
nyitó rendezvényünket is dr. Saághy István emlékének szen-
teltük.

Elsõ elõadónk, Mayer László levéltáros elmondta, hogy dr.
Saághy István a Szombathelyi Szépítõ Egyesületben kertésze-
ti felügyelõként, majd késõbb alelnökként végzett kiemelke-
dõ tevékenységet. A szemléltetõ korabeli felvételekrõl nyo-
mon követhettük munkásságát. Szombathelyen számos utca
és park õrzi keze nyomát. A parkosításokhoz sok esetben sa-
ját arborétumi állományából is adományozott a város részére.
A Szombathelyi Szépítõ Egyesület fennállásának 50 éves jubi-
leumát hirdeti az oladi kilátótorony, mely terveinek elkészíté-
sében dr. Saághy István is részt vett. Halálával a Szépítõ Egye-
sületben is lezárult egy korszak.

Következõ elõadóink Varga László erdei iskolai referens Meg-
emlékezés dr. Saághy István születésének 150. és halálának 70.
évfordulójáró címmel tartott elõadást. Áttekintette a Saághy csa-
lád eredetét, többek között a néveredetét is. Megismerhettük dr.
Saághy István pályafutását, azokat a fontosabb és egyben neves
személyeket, akikkel kapcsolatban volt, úgy mint gróf Ambrózy-
Migazzi István, dr. Gayer Gyula és Roth Gyula. A Saághy család
Felsõcsatár közelében is rendelkezett földbirtokkal, így a jápláni
majorban és a közeli erdõtömbökben is bújnak meg olyan fe-
nyõritkaságok, melyek még az emlékét hirdetik.

Utolsó elõadónk, Németh Gábor, a NAIK ERTI Kámoni Ar-
borétum vezetõje dr. Saághy István dendrológiai munkássá-
gát ismertette. Az arborétum kezdeti idõszakát elevenítette
fel, majd a park bõvítésébe is betekintést nyújtott. Elõadásá-
ban elhangzott, hogy dr. Saághy István olyan fajokat ültetett,
amellyel 100 évvel elõzte meg korát. 

EGYESÜLETI ÉLET

Évnyitó rendezvény dr. Saághy István
örökségének szellemében

Koszorúzás a Saághy-emléktáblánál
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Honosítási kísérleteket is végzett és kiválóan megérezte a
keleti egzóták telepítésében rejlõ lehetõségeket. A szakma
számára elsõsorban a fenyõfélék kutatásában és meghonosí-
tásában elért eredményei jelentõsek. Ezen kívül a fenyõfélék
nemesítésével és keresztezésével is foglalkozott, dr. Gayer
Gyula õt nevezte a „fenyõfélék legjobb magyar ismerõjének”.
Nevéhez fûzõdik még a világon elsõként tudatosan elõállított

fenyõhibrid a Saághy-luc (Picea saághi), melybõl 3 példány
található a Saághy parkban.

Az elõadások után Németh Gábor segítségével megtekint-
hettük a Saághy család gyûjteményét: egy korabeli maggyûjtõ
szekrényt, fajtajelölõ táblákat, egyéb használati tárgyakat és
fényképeket az arborétum alapítójáról.

Ezt követõen az Információs Központ bejáratánál gyûltünk
össze és Varga László beszédét követõen a 2011-ben dr. Saághy
István emlékére elhelyezett táblát koszorúzta meg a helyi csoport
elnöke és az arborétum vezetõje, majd elénekeltük a Himnuszt.

Utolsó programpontként Németh Gábor és Varga László szak-
vezetésével közelebbrõl is megismerkedhettünk a Saághy
parkkal, a Saághy István édesapjának, Saághy Mihály munkás-
ságának emlékére létrehozott „méhesházzal” és szemügyre ve-
hettük a különleges Saághy-lucokat. Utunk a szomszédos ká-
moni temetõben ért véget, ahol Varga László megemlékezõ
szavai után a Saághy család síremlékeire helyeztük a megemlé-
kezés koszorúit és virágait. Ez a délután remek lehetõséget
adott arra, hogy aki esetleg eddig nem ismerte dr. Saághy István
munkásságát, az most kellõképpen elmélyülhessen benne. Ba-
kó Csaba elnök zárógondolataival ért véget a rendezvény. 

Szöveg: Nagy-Khell Melinda
OEE Szombathelyi Helyi Csoport

Fényképek: Hunyadi Géza, Markó András
OEE Szombathelyi Helyi Csoport
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Az ismertetésre kerülõ mû alkotójának
neve ismerõsen csenghet, hiszen négy
évtizede a környezeti nevelés meghatá-
rozó alakja, számos szakcikk és isme-
retterjesztõ könyv szerzõje, tanulmányi
versenyek zsûrijének résztvevõje, vagy
ahogy õ magát nevezi, szíve szerint er-
dõpedagógus. 

Az 1996-ban indult Év fája mozga-
lom keretében tavaly választottuk épp a
huszadikat. Ezt az alkalmat ragadta meg
dr. Nádai Magda, hogy az elmúlt két
évtizedben az év fáinak választott fafa-
jokról kötetet állítson össze.

A fajokról nem szab-

ványszerû, elõre meghatározott szem-
pontok szerinti ismertetést kapunk, a
szerzõ elsõsorban a velük kapcsolatos
érdekességeket gyûjtötte össze, szedte
csokorba. Így a névfejtegetés, rokon fa-
jok kövületeinek bemutatása, jellemzõ
rovarfajok, betegségek, népi hiedel-
mek, gyógyító hatások ugyanúgy rész-
letezésre kerülnek, mint a famatuzsále-
mek, az év fái faanyagából készült fafa-
ragványok, ételek, italok ismertetése, s
így minden fafaj esetében színes kaval-
kád állt össze. 

A kötetet sok szépirodalmi alkotás-
ból vett idézet, s még több fénykép il-
lusztrálja, teszi élvezetessé. Dicséretes,

hogy a könyv meg-
jelentetését vala-
mennyi állami erdé-
szeti részvénytársa-
ság és nemzeti park
igazgatóság a szívü-
gyének érezte, s hoz-
zájárult költségeinek
fedezéséhez. A kötet
az Erdõk Nemzetközi
Napja alkalmából már-
cius 21-én látott napvi-
lágot, s az állami erdõ-
gazdaságok ökoturiszti-
kai létesítményeiben

és/vagy közjóléti programjainak hely-
színein kaphatók. 

Nádai Magda könyve elsõsorban a
tanulóifjúságnak készült, de bárki
kézbe veszi, legyen az éppen erdész,
kertész vagy biológus végzettségû, ta-
lál benne érdekességeket, csemegé-
ket, ami miatt nehéz lesz e kötetet le-
tenni.

Dr. Bartha Dénes

MADÁRCSERESZNYÉTÕL A KOCSÁNYOS TÖLGYIG 
AZ ÉV FÁI 1996–2015 KÖZÖTT

Megemlékezés a sírhelynél


