Emlékezés – hála – köszönet
175 éve, 1828. június 1-jén született
Selmecbányán Divald Adolf. Erdômérnöki oklevele megszerzése után erdészeti szolgálatát Coburg hercegnél kezdte, ahonnan állami szolgálatba lépett.
1862-ben Selmecbányán, kincstári erdômesteri minôségében Wagner Károllyal
együtt megalapította az Erdészeti Lapokat. 1867-tôl, a Kiegyezés után a Pénzügyminisztériumban a kincstári erdészeti ügyosztály élén miniszteri tanácsos,
1872-tôl a szlovéniai kincstári erdészet
vezérigazgatója, majd az erdészet feloszlása után az Eszterházy hercegi uradalmak igazgatója; a Magyar Erdész
Egyletnek 1864-tôl tagja; az Országos
Erdészeti Egyesületnek 1867-tôl választmányi tagja, majd alelnöke.
Mindennapjaink zajló életében egy
gondolatnyi idôre arra a férfiúra emlékezünk, aki 1862-ben a teljesen hiányzó magyar erdészeti irodalom úttörôje,
egyik alapítója és fômunkatársa az Erdészeti Lapoknak. Arra, aki a Magyar
Erdész Egylet 1866. december 9-én Pesten tartott rendkívüli közgyûlésén a magát 15 év óta magyarnak nevezett erdészegylet Alapszabály-ellenes tevékenységét bírálta; nézeteit, véleményét
kifejtette többek között és nevezetesen
arról, miszerint ez az egylet a német ajkú erdésziskolák alapítását támogatta, a
magyar erdészeti irodalom elômozdítására pénztárából egy garast sem juttatott, a magyar erdôgazdaság védelme és
elômozdítása érdekében semmi érdemlegest nem tett. Arra a hazafiúi lelkülettel telített férfira, aki az Alapszabályok
módosítására kidolgozott javaslatát –
mintegy névadóan – az Országos Erdészeti Egyesület Alapszabályaiként a
közgyûléstôl elfogadni kérte. Arra, aki a
magyar erdészeti érdekek szolgálatában a legelsôk egyikeként fáradozott,
aki tolla és kitartó munkássága révén
hazánk erdôgazdasági ügyeinek akkor
tett elévülhetetlen érdemeket, amikor a
legyôzhetetlennek jelentkezô nehézségekkel kellett megküzdenie. Arra, aki
kiemelkedô ügybuzgalommal és meggyôzô érvekkel küzdött azért, hogy legyen magyar erdészet. Arra, aki fáradhatatlan, alapvetô munkát végzett az erdészeti szaknyelv magyarosítása érdekében, közremûködôen egy Magyar–
német és Német–magyar erdészeti mûszótár kidolgozásában. Emlékezzünk
Divald Adolfra úgy is, mint akit a magyar erdészeti szakirodalom megindításáért és jelentôs mûveiért az MTA leve186

lezô tagjává választotta, a királytól pedig „berencsi” elônévvel magyar nemességet kapott. De emlékezzünk úgy
is Reá, mint akit a magyarságért, a nemzeti-hazafiúi érzelmeiért a német nyelvû és érzelmû hivatalos körök ellenséges magatartásnak minôsítve 1872-ben
kiléptették az állami szolgálatból.
Divald Adolf mint az önálló magyar
erdészeti szakirodalom alapítója (Wagner Károllyal) annak élesztéséért rendkívül sokat kockáztatott; eszközöket
védett ki, amelyeket visszariasztására,
elnémítására használtak fel. Ô azonban
a haza érdekében áldozatot is hozva hû
és kitartó maradt.
A sors különös fordulata, hogy a már
említett rendkívüli közgyûlésen az
Alapszabályokat módosító elôterjesztése indokolásában az egyesület székhelyének Pozsonyból Pestre történô áthelyezését létkérdéssé tette.

Ugyanakkor halála után földi maradványait 1891. november 15-én Pozsonyban, a Szt. András temetôben helyezték örök nyugalomra. Magunkénak
vallva ôt, alkalomadtán, akár egyénileg,
akár csoportosan, ha Pozsonyba látogatunk, adózzunk kegyelettel sírja elôtt.
Szálljon emlékezésünk születése e
jeles évfordulóján a mélységes hála és
köszönet széles útján Felé! Hajtsunk fejet személyében Egyesületünk történelme legnagyobbjai egyike elôtt. Merítsünk erôt példamutató magatartásából,
hazafiságából, a magyar erdészet iránti
elkötelezettségébôl, tenni akarásából.
Érezzük át az Országos Erdészeti Egyesület elsô magyar Alapszabályai eszköztárából a kitûzött cél magasztosságát, amely mindannyiunkat átmelegít és
tettekre lelkesít.
Riedl Gyula

Bemutatták a Mikológia
címû könyvet
kibontakozása és lendületes fejlôdése
tette szükségessé.
A húsz szerzôbôl álló rangos szerzôi
gárda arra vállalkozott, hogy áttekintse
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Egy nagyszabású, új vállalkozás
eredményét veheti kezébe az érdeklôdô olvasó. Magyar nyelven a mikológia
ilyen széles területét felölelô szakkönyv
elsô alkalommal jelenik meg.
Létrejöttét a gombákról szerzett ismeretek gyökeres változása, a mikológiának mint önálló tudományágnak a

Európa-szerte 36 kiválasztott bükkösben
kísérelték meg lemérni a címben jelzett
kapcsolatot. Az évgyûrûk vastagodását
találták erre a célra alkalmas eszköznek.
Eszerint 1950 óta Közép-Európában az
alacsonyabb térszintekben elhelyezkedô
állományokban erôsödött a növekedés,
míg a magas fekvések bükköseiben
gyenge csökkenést észleltek. A jelenséget a troposzféra ózonkoncentrációjának növekedésével magyarázzák. Ez hat
erôsen a bükkösök ökológiai tényezôkkel kapcsolatos állóképességére.
Ref. dr. Szodfridt István
(Forest EMgmt., 2003. 63–78. o.)
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