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Szakmánk, azon belül az Országos Erdészeti Egyesület
1866. december 9-i „megalakulásával” kapcsolatos
az elsô magyar levélzáró pecsét megjelenése is.
A levelek lezárása az idáig pecsétviasszal tör-
tént, mely nagyon törékeny volt. Az új le-
vélzáró pecsét papírból készült. A pecsét-
viaszt utánozva megtartotta annak alak-
ját és domború voltát. Használata azon-
ban gyorsabb és fôleg gazdaságosabb
volt a régi viasznál. Ezen elônyös tulaj-
donságokat igyekezett kihasználni az
Országos Erdészeti Egyesület, amikor
megalkotta az elsô magyar színes levélzá-
ró pecsétet. 

Burján Andor Zircen élô bányamérnök tár-
sunk fedezete fel gyûjteményének egyik legérté-
kesebb darabjaként az Országos Erdészeti Egyesület ál-

tal használt levélzáró  színes változatát, amelyet másolat-
ban be is mutatok, hátha valakinek van ilyen „kin-

cse” amelynek létezésérôl nem is tud. 
Az elsô Magyar Országos Erdészeti Egye-

sület által kiadott levélzáró pecsét bizo-
nyítja, hogy egyesületünk még ilyen dol-
gokban is a haladás talaján állott. Talán
fel lehetne újítani használatát – termé-
szetesen jelezve, hogy ez felújított le-
vélzáró pecsét – az Országos Erdészeti
Egyesület levelezésében. Ezzel is öreg-

bíthetnénk egyesületünk jó hírét, múl-
tunk olyanok érdeklôdését  is felkelthet-

né, akik keveset hallottak az Országos Er-
dészeti Egyesületrôl. 

Mészáros Gyula

Az „elsô levélzáró pecsét”

Fekete
Géza
szobrászmûvész és F. Dobi Ágnes fes-
tômûvész közös kiállítását láthattuk az
Erdészeti Információs Központban. Fe-
kete Géza a természetadta formákból
alakítja a fát emberszemléletû, gondo-
latébresztô mûvekké. Láttat, hogy lás-
sunk, biztat, hogy a természetet járva
engedjük szabaddá fantáziánkat, mint
ahogy ô a vésôvel teszi. F. Dobi Ágnes
erdei képei hangsúlyossá tették a kiál-
lítást látogatók intellektuális élményét.

Gomba-
kiállítás
A 40 éve megalakult Magyar Mikológiai
Társaság a Szent István Egyetem Kerté-
szettudományi Karán nagyszerû gom-
bakiállítást rendezett. A csapadékos ôsz
kiváló lehetôséget nyújtott, hogy a láto-
gatók a frissen gyûjtött ôszi gombave-
getációval ismerkedjenek. Különös él-
ményt – és a vásárlóknak gasztronómi-
ai élvezetet – nyújtott a szarvasgomba.
De hazavihettünk laska és siitaki gom-
baspórával oltott termôtáptalajokat is,
melyekrôl szakszerû gondozás esetén
házi termesztésû konyhai alapanyagot
szüretelhetünk.

A minden évben jelentkezô kiállítás
az amatôr gombászoknak hasznos
információt jelent.


