
JAVASLAT ERDÉSZETI PANTEON LÉTESÍTÉSÉRE 

A z Országos Erdészeti Egyesület alapszabályainak 206. pontja alatt az egye
sület céljairól — többek között — a következőket olvashatjuk: „ A z erdészet, 
valamint az egyesület történelmi emlékeinek megőrzése, e nemes hagyomá
nyadnak ápolása, folytatása és továbbfejlesztése". Úgy vélem, hogy az OEE 
alapszabályaiból vett megfogalmazás ideológiailag alátámasztja az erdészeti 
panteon létesítésére vonatkozó javaslatomat. 

Javaslom, hogy közös akarattal és. összefogással, létesítsünk erdészeti pan
teont a gyakorlat, a tudomány, az oktatás nagyjainak emlékére és tiszteletére! 

A z erdészeti panteonban tölgy kopjafákat kellene állítani mindazoknak, akik 
kiemelkedő munkát végeztek az erdőgazdálkodás érdekébén és méltán meg
érdemlik az utókor háláját, tiszteletét és elismerését. A kopjafán a név mellett 
néhány mondat őrizné az illető személyiség munkásságát, érdemeit. 

A z erdészet nagyjait hirdető panteon helyéül a budakeszi arborétumot javas
lom. Ez a páratlan gazdag élőfagyűjtemény kitűnő és méltó keretül szolgálna 
az erdészeti panteonnak. A z arborétum Budapest tövében fekszik. A z arboré
tum kedvező, centrális fekvése egyáltalán nem közömbös kérdés a látogatott
ság és nem kevésbé a megközelítés szempontjából sem. 

A z arborétum főbejáratát övező piramistölgy fasorban lehetne fokozatosan 
elhelyezni erdésznagyjaink tölgy kopjafáit. A személyekkel kapcsolatos év
fordulók és egyéb erdészeti rendezvények jó alkalmat nyújtanának a meg
emlékezésre, a kopjafák ünnepélyes keretek között történő elhelyezésére. 

A z OEE helyi csoportjai az általuk kiválasztott személynek vagy személyek
nek állítanának -— emlékeztetőül — kopjafákat. 

A z erdészeti panteonban helyet lehetne adni továbbá a Bedő^díjasoknak is 
oly formában, hogy tölgytáblára vésnék az adott évben Bedő-díjjal kitüntetet
tek nevét. Ezeket a táblákat ugyancsak az arborétum forgalmas útjai men
tén lehetne elhelyezni az OEE helyi csoportjainak gondozásában. 

A panteonban sor kerülhetne emlékfák ültetésére egy-egy budapesti hazai 
vagy külföldi fontos és kemelkedő erdészeti rendezvény alkalmával. 

A budakeszi arborétum nemcsak gyönyörködtetné, oktatná a látogatót, ha
nem a benne létesült erdészeti panteon emlékeztetné mindazokra az erdészek
re, akik erdőbe vésték álmaikat és akik kiemelkedő munkát végeztek és el
évülhetetlen érdemeket szereztek a gyakorlat, a tudomány, az oktatás terén 
a magyar erdőgazdálkodásért. 

Dr. Csötönyi József 

A Colour Atlas of Flowering Trees and Shrubs címmel újabb dendrológiai mű 
látott napvilágot hazánkban. Közép-Európa parkjainak, kertjeinek és utcafásításai
nak 608, gyakrabban kultivált taxonját mutatja be ez a könyv. A rövid tömör 
jellemzéseket Tóth Imre dendrológus, a művészi akvarelleket Csapody Vera nö
vényfestőnk készítette. A kertészmérnökökön, kert- és tájépítő szakmérnökökön kí
vül haszonnal forgathatják azok is ezt a művet, akik a dendrológia e szűkebb 
területe iránt érdeklődést tanúsítanak. A szerzők nem a jelenleg használt rendszer
tani sorrendet követik, ez azonban nem okoz problémát az atlasz használatában. 
Az angol nyelvű leírások és a borsos ár miatt bizonyára nem válik olyan nép
szerűvé, mint a közelmúltban megjelent Európa fái és bokrai c. könyv. 

(Akadémiai Kiadó, 1983. pp. 312 — 440,— Ft Re t : Bartha Dénes) 


