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A Soproni-hegységben – a városköz-
ponttól légvonalban alig 2,5 kilométer-
nyire – található Károly-magaslati kilátó,
az ország egyik leglátogatottabb erdei lé-
tesítménye. A magaslat (394 m) és az
1934-ben, kôbôl épített kilátó (21 m),
Romwalter Károly (1825–1902) soproni
nyomdász és újságkiadó nevét viseli. ô és
fia, R. Alfréd – saját költségen – ácsoltat-
tak itt kilátót, az 1800-as évek végén,
majd 1902-ben. Az idôjárás viszontagsá-
gainak kitett második torony folyamatos
felújítása, egyre nagyobb terhet jelentett a
Soproni Városszépítô Egyesületnek, mint
tulajdonosnak. A roskadozó kilátót, az
1930-as évek elején „közbiztonsági okok
miatt”, le kellett bontani. Ez jelentôsen
meggyorsította az 1924 óta vajúdó terv: a
kôépület felépítésének megvalósítását.

Az egyesület országos pályázatot hir-
detett és az ötven(!) pályázat közül
Winkler Oszkár mérnök tervét fogadta
el. Az építés megmozgatta a város pol-
gárságát, voltak persze „akadékosko-
dók” is. Heimler Károly, a Soproni
Városszépítô Egyesület akkori elnöke
róluk is szólt 1936. június 12-én, az ava-
tó ünnepségen:
„Sok támadás érte az egyesületet a to-

rony miatt. Egy közéleti személyiség az-
zal utasította el hozzájárulási kérésünket,
hogy az hiábavaló vállalkozás, mert emi-
att egy idegennel sem jön több Sopron-
ba. Ezzel szemben tény, hogy a torony
huszonhétezer pengôs összköltségének
nyolcvan százaléka munkabér, amelyet a
soproni iparosok és munkások kaptak. A
toronynak idegenforgalmi jelentôségén
felül nagy etikai értéke is van.”

Az „etikai jelentôség” tartalmáról így
vallott: „A soproniak örömmel fogják el-
kísérni ide barátaikat, hogy a kilátóról
bemutathassák az Istentôl kapott táj
szépségeit és az ember formálta, szere-
tett városukat.” Heimler e célkitûzéssel
összefüggésben szorgalmazta, hogy –
„az éltetô eszmévé finomult múlt jegyé-
ben” – állítsanak méltó emléket olyan
tudósoknak, erdészeknek, akik a leg-
többet tettek e vidék élôvilágának meg-
ismeréséért és megismertetéséért, az er-
dôk gazdagításáért, az idegenforgalom
fejlesztéséért. Emlékhelyek, emléktáb-
lák állításán kívül a kilátó helyiségeinek
ilyen jellegû felhasználására is gondolt.
Utóbbi terve nem valósult meg. A jól ki-
épített utaknak is köszönhetôen azon-
ban már az elsô években, és azóta sem
csökkenôen, az ide feljutottak ezrei bi-
zonyították, hogy nem az akadékosko-

dóknak volt igazuk. A második világhá-
borút követôen a „szocializmus építésé-
nek durva kísérlete” elvette a kilátót a
Soproni Városszépítô Egyesülettôl. A
kezelô turisztikai vállalat helyet adott itt
a munkásôrségnek is. A rendszerválto-
zással 1994-ben a város lett a tulajdonos.
A város képviselôtestületének közgyû-
lése 1996 júniusában adta vissza a rend-
kívül elhanyagolt állapotban lévô kilátót
az egyesületnek, amely annak szaksze-
rû kezelését a Soproni Tanulmányi Er-
dôgazdaság Rt.-ra bízta. Az egyesület el-
nökségében született meg az a javaslat,
hogy a Soproni Erdôkért Környezetkul-
túra Alapítvány (létrehozója az erdôgaz-
daság volt) – együttmûködve a Fertô-
Hanság Nemzeti Park Igazgatóságával, a
város egyetemével és több civil szerve-
zettel – a kilátó elsô emeletén rendez-
zen be a városhoz sok-sok szállal kötô-
dô, három Európa-hírû természetkutató
– Kitaibel Pál, Gombocz Endre, Kárpáti
Zoltán (képek sorrendje) – munkásságát
bemutató, állandó kiállítást. A feladat
megtervezését e sorok írójára, a kivitele-
zést pedig, amely a kilátó fogadóteré-
nek felújítását is jelentette, a fentebb
említett alapítványra bízták.

A megújult kilátó és az elsô emeleti
állandó kiállítás avatóünnepsége 1999.
június 20-án volt. Dr. Gimesi Szabolcs
Sopron város polgármesterének kö-
szöntôje után dr. Matskási István, a Ter-
mészettudományi Múzeum (Budapest)
fôigazgatója mondott ünnepi beszédet,
majd Bindes Ferenc plébános és
Szimon János evangélikus lelkész szen-
telték fel a kilátót.

Már a megnyitás évében csaknem
8000(!) látogató tekintette meg a kiállí-
tást és ismerkedett Kitaibel Pál

(1757–1817) orvosbotanikus, a Kárpát-
medence természeti értékeinek feltárá-
sában kiemelkedô eredményeket elért,
polihisztor kutatóval, Gombocz Endre

(1882–1945) tanár-botanikus, muzeoló-
gus tudománytörténésszel és Kárpáti
Zoltán (1907–1972) kertészeti-egyetemi
tanár, dendrológussal. A faborítású kis
helyiségben üveges tárlókban elhelye-
zett dokumentumok (pl. anyakönyv,
fotók, kéziratok, levelek, folyóirati cik-
kek, könyvek, megemlékezések – ki-
emelten a soproni kapcsolatok) nyúj-
tanak figyelemfelhívó áttekintést éle-
tükrôl, munkásságukról, korunkat át-
szövô hatásukról. A falfelület nagyobb
részét Csapody Vera (1889–1985) olyan
növényakvarelljei „díszítik”, amelyeket
Kitaibel Pál és kutatótársa, erkölcsi-
anyagi támogatója, gróf Waldstein F.
Ádám írtak le, és tudományos nevük
ma is ôrzi emléküket. Mellettük látható
néhány herbáriumi lap fénymásolata
Kitaibel és Gombocz (utóbbi esetében
a 15 éves diák által a Soproni-hegység-
ben gyûjtöttek) múzeumi anyagából.
Ugyancsak a falfelületen kaptak helyet
a Fertô-Hanság Nemzeti Parkot és a
Soproni Tájvédelmi Körzetet bemutató
nagyméretû, színes tablók. A kiállításról
a kilátó „fogadótermében” tájékozód-
hatnak a látogatók, és kaphatják meg a
múzeumi szoba kulcsát.

Idézetek a kiállítás vendégkönyvébôl:
– „Szokatlan helyen találtunk a kiállí-

tásra. Meggyôzôdhettünk azonban ar-
ról, hogy hiányozna, ha nem itt lenne. A
csodálatos erdei környezet, a fentrôl él-
vezhetô panoráma méltó keret a három
botanikus bemutatásához.” (Kirándu-
lók Budapestrôl)

Botanikusok emléke erdei kilátóban
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– „Nagyon köszönjük, hogy itt meg-
tudhattuk, kinek az utcájában lakunk!”
(A soproni Kitaibel Pál utcában lakó
család)

– „Ôszinte örömmel találkoztam a
Kitaibel–Gombocz–Kárpáti emlékkiállí-
tás igazán tartalmas és esztétikus bemu-
tatójával. Reménykedem, hogy tudós
elôdeink munkás és erkölcsös élete
megszívlelendô üzenet lehet a mai fia-
tal nemzedékek számára is.” (Balogh
Lajos botanikus, muzeológus, Szombat-
hely, Savária Múzeum)

Nevek a vendégkönyvbôl:
* Gyôrffy Miklós egyetemi tanár (Bu-

dapest), Gombocz István egyetemi ta-
nár (Vermillion, USA), Gombocz Endre
unokái, Galgócziné Kárpáti Ágnes, Kár-
páti Zoltán leánya, Priszter Szaniszló
botanikus, az MTA doktora, Szabó T.
Attila, Lipták János, Szabó László Gy.,
Czimber Gyula, Andrásfalvy Bertalan
egyetemi tanárok, Dosztányi Imre, a
Természetbúvár folyóirat fôszerkesztô-
je, Ralf Neuhauser és Roland Migende
német, illetve Franz Lhori svájci erdei-
iskolai vezetôk.

Az állandó kiállítás látogatói közül az
érdeklôdô általános és középiskolás
csoportokat vezetô pedagógusok, a
Kitaibel nevét viselô tanulmányi ver-
senyre készülôk, valamint egyetemisták
vetették fel, hogy a bemutatott doku-
mentumok tanulmányozásához, fel-
jegyzések készítéséhez, csoportos fog-
lalkozások tartásához teremtsünk lehe-
tôséget. Számosan keresték a tájvédel-
mi körzet élôvilágának leírását is. Egye-
temi hallgatók, fiatal kutatók kértek itt
néhány napra olcsó szállást.

Alapítványunk ezen igények fokoza-
tos kielégítését szem elôtt tartva alakí-
totta ki a Kilátó közvetlen közelében lé-
vô épületben a méltatlanul elfelejtett

Gombocz Endre nevét viselô Termé-
szetismereti Házat. Ennek külsô termé-
ben 15–20 fô ismerkedhet meg
Gombocz Endre életével, munkásságá-
val (a róla megjelent valamennyi közle-
mény birtokában), valamint a környék

természeti értékeit bemutató dokumen-
tumokkal, folyóiratokkal. A belsô helyi-
ségben pedig négyágyas szállást hoz-
tunk létre.

A természetismereti házat 2001. ápri-
lis 21-én – a Gombocz Endre-emléknap
keretében – avattuk fel. Avató  beszédet
dr. Dank Viktor egyetemi tanár, a Ma-
gyar Természettudományi Társulat el-
nöke mondott.

Alapítványunk, illetve a Soproni Ta-
nulmányi Erdôgazdaság Rt. – együttmû-
ködve a Soproni Városszépítô Egyesü-
lettel, az „alma matert” jelentô soproni
Széchenyi István Gimnáziummal és a
Kitaibel Pál Környezeti-nevelési Okta-
tóközponttal – 2001. október 19-én ren-
dezte meg a Kárpáti Zoltán-emlékna-
pot. Ennek elsô mozzanataként a kilátó

melletti területen emlékfákat ültettünk
és emléktáblát állítottunk Kárpáti Zol-
tán tiszteletére. Az emléktáblán a követ-
kezô sorok olvashatók: „Kárpáti Zoltán
Sopron város szülötte, növényvilágá-
nak kutatója, kertészeti egyetemi tanár,
dendrológus, aki a berkenyékkel meg-
különböztetett érdeklôdéssel foglalko-
zott.”

A Szent István Egyetem Kertészettu-
dományi Kara ajándékaként házi berke-
nye, a növénynemesítô kertészmérnök,
Barabits Elemér felajánlásával pedig,
Sorbus latissima, S. Decipientiformi és
S. Simonkaina ôrzi a tudós emlékét.

Ugyanezen a napon a természetis-
mereti ház elôtt két olyan nyárhibridet
ültettünk, amelyek szerepelnek
Gombocz Endre: Vizsgálatok hazai
nyárfákon címû, a Botanikai Közlemé-
nyekben megjelent írásában. Ebbôl
idézzük az alábbi mondatokat: „Mikor
1908-ban megjelent dolgozatomban azt
az állítást kockázattam, hogy a Populus
alba és a Populus tremula között kev-
erékfaj (hybrid) nincs, nem támaszkod-
hattam elegendô vizsgálati anyagra. Az-
óta azonban számos olyan alakkal talál-
koztam, melyek hitemben már régeb-
ben megingattak. A hazai fehér és rez-
gô nyárfák formakörének tanulmányo-
zása mellett ezért éppen ennek a kér-
désnek végleges tisztázását tûztem ki
fôcélul, annál is inkább, minthogy az
irodalmi adatok is jórészt ellentmon-
danak egymásnak.”

A Károly-magaslati kilátó állandó ki-
állítása megnyitóján a neves botanikus,
Priszter Szaniszló felesége a „botaniku-
sok szentélyének” nevezte a múzeumi
szobát.

Érdemes meggyôzôdni állítása igazá-
ról!
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