
Vidéki levél. 
(Akantisz Rezső kir. közalap, erdőmester jubileuma.) 

Nagy-Szeben, 1900. márez. ti-án. 

Tekintetes Szerkesztőség! Jelen soraimnak czélja tudó
sítást adni egy jubiláris ünnepélyről, mely folyó évi február hó 
24-én Turócz vármegye egyik erdökoszoruzta kies kis helyiségében,, 
Znió-Váralján folyt le, a hol a megye intelligencziája őszinte 
szeretettel és tisztelettel ünnepelte Akantisz Rezső közalap, erdő-
mester urat, szolgálatának 30 éves évfordulója alkalmából. Most, 
a mikor jókora távolság választ el tőle, az ország legszélsőbb 
részén biztonságban vagyok, hogy szemrehányó tekintete szándé
komban meg nem gátol, megkísérlem tehát, mint neki évekkel 
ezelőtt volt tanítványa és erdőgyakornoka, a jubileum lefolyásáról 
néhány sorban beszámolni. 

Negyed század mult el, hogy Akantisz Rezső mint erdész. 
Znió-Váraljára került, hol exponált helyen, tótajku lakosság köze
pette a fiatal ember nemes ambicziójával fogott hozzá többed
magával ahhoz, hogy Znió-Váralján társadalmi életet, még pedig 
magyar társadalmi életet teremtsen. Nem akarok a küzdelmes 
évekről irni, elég utalnom arra a körülményre, hogy fennjelzctt 
napon a znió-váraljai magyar olvasókör is együtt ünnepelte elnöke 
szolgálati jubileumával fennállásának 25 éves emlékünnepét. 

Hogy a megye közügyeiben minő tevékeny részt vett, hogy 
a tanítóképzés, kisdedóvóda, faragászati iskola és egyébb kultu
rális czélok érdekében mily sokat tett, minek sorolnám el ? Sokkal 
fontosabbnak tartom, ha szólok róla mint erdészről; mint főnökröh 
ki szaktudományával, gyakorlati érzékével, tapintatos modorával és 
nemes szivével magához fűzte a fiatal, elméleti tudománynyal 
megrakott, kezdő szakférfiút, ki az ö lelkiismeretes vezetése mel
lett az iskola porát levetve, megtanult tisztán látni és megtanulta 
az erdészeti szakot önmagáért szeretni. Emberszereteíe, kollegiális 
modora eredményezte azt, hogy volt tanítványai és erdőgyakor
nokai, számszerint tizennégyen, most, a mikor kiki önállóan igyek
szik a hazai erdészetet szolgálni, a régi vonzalommal és sze
retettel emlékeztek meg róla, a ki az élet minden körülményei 
közepette egyaránt nemesen gondolkozik és cselekszik; a kinek 



meleg szive és résztvevő kebele van; a ki a barátjaités pályatársait 
•soha cserben nem hagyja; a ki mindig jelen van. a midőn segítségre, 
a midőn támogatásra van szükség, a ki mint szaktárs, mindig ba
rátságos és mint ember, mindig talpig ember volt. 

Ily erdészember szolgálatának 30 éves jubileumát ünnepelték 
nagyszámú közönség jelenlétében. Délelőtt 11 órakor vette kez
detét a magyar olvasókör díszközgyűlése az állami tanító-képző 
intézet dísztermében. 

Akantisz Rezső nyitotta meg az ülést, aztán felolvasták az 
olvasókör 25 éves történetét és a jubileum emlékét megörökítő 
jegyzökönyvet, mely után Akantisz Rezső erdőmester jubileuma 
vette kezdetét. 

A tisztelgő küldöttségek sorát az erdészkartársak nyitották 
meg. Hinfner György m. kir. közalap, erdész üdvözölte lelkes és 
átérzett szavakban az ünnepeltet, mint volt főnökét és volt gya
kornokainak ajándékaként szép kivitelű ezüst tölgykoszorut nyúj
tott át. melynek leveleire a 14 volt gyakornok neve és jelenlegi 
állása van kivésve. A kegyúri plébánosok és tanítók szeretetét és 
ragaszkodását Benisek Imre znió-váraljai esperes-plébános ecse
telte és emlékként P. Didón abbé Jézus Krisztus czimü remek 
kötésű müvét nyújtotta át. A tanitó-képző intézet igazgató-tanácsa 
nevében, melynek Akantisz szintén tagja, Berecz Gyula kir. tan
felügyelő üdvözölte, kiemelve abbeli érdemeit, melyeket a tanügy 
pártolásával szerzett. A kaszinó nevében Somogyi Géza tanító
képző intézeti igazgató köszöntötte, szép szavakban vázolva az 
ünnepelt érdemeit, melyet a kör létesítése körül kifejtett és végül 
leleplezte a kaszinó ajándékát, Akantisz Rezső olajfestésü arczképét. 

Majd mintegy 120-an banketthez ültek. Az első pohárkö
szöntőt ifj. Justh György főispán mondotta ő Felségére, a királyra. 
Justh Ferencz orsz. képviselő a jubilánsra emelte poharát, köz
ismeretes erényeit és érdemeit méltatva. 

Az ebéd alatt érkezett számos távirat közül dr. Bedő Albert 
•orsz. képviselő, Hirsch István kir. közalap, főerdőtanácsos, Lehotzky 
Antal orsz. képviselőét említem fel. 

Kste jól sikerült, fényes tánczmulatság zárta be az ünnepélyt, 
melv lelkes hangulatban reggelig tartott. , r 7 . _ . : c Molnár Gyula, 

máv. mérnök. 


