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Az Országos Erdészeti Egyesület Sop-
roni Helyi Csoportja 2008. október
15-én tartotta rendezvényét a hegy-
vidéken. Ennek során két emléket
is megtekintettek, a Berzsenyi fát és
a Deák-kútnál az új millenniumi
emléktáblát. Az Asztalfõn pedig az
óriás lucfenyõ-törzsfák meglátoga-
tása történt meg.

Köveskúti Zoltán erdõmérnök, a TA-
EG Zrt. Soproni Erdészetének vezetõ-
helyettese, a helyi csoport titkára üdvö-
zölte a megjelenteket. Kihasználva a rit-
ka pillanatot, külön köszöntötte a meg-
jelent három hegyvidéki erdészetveze-
tõt: Mollayné Madas Gabi nénit, Mol-
nár Ákos és Csapó József erdõmérnökö-
ket. A Berzsenyi fáról Gabi néni hozott
információkat. Eszerint a bükk fafajt
igyekeztek népszerûsíteni az úthoz kö-
zel ültetett, de mára alászorult bükk
egyeddel. A Berzsenyi Líceumra emlé-
kezve kaphatta a nevét a fa. A rendez-
vényre kiszabadított szép alakú fáról bi-
zonyára többet is lehet tudni, de ehhez
adatok gyûjtésére van szükség.

A csoport gyalogosan vonult fel a
Deák-kúthoz, ahol dr. Jereb Ottó erdõ-
mérnök tanár mondott beszédet a mil-
lenniumi emlékfáról. A szép kivitelû táb-
la a Roth Gyula Gyakorló Szakközépis-
kolában készült. A tanár úr beszédét vá-
gatlanul közöljük:

EMLÉKFA a Deák-kút felett
Az 1940-es évek második felében gyak-
ran jártam ezen a területen, de eleinte
csak a Deák-kút vízének szépítõ hatásá-
nak híre csalogatott ide. Egyik alkalom-
mal azonban feltûnt a kút megett egy
különleges feliratú kõ. Szövegét azóta
sem tudom elfelejteni, mely így szólt:

„Ég vándora, vidd hírül észak, kelet,
dél és nyugatra,

Hogy szent határairól a magyar nép le
nem mond soha, soha, soha.”

Ezt látva megkérdeztem Tamás Jó-
zsef erdõgondnok fõnökömet, hogy
tud-e errõl nekem valami részletesebb
magyarázatot adni? Ugyanis nem ér-
tettem, hogy mivel érdemelte ki ez a
hely, a millenniumi emlékkõvel ezt a
különleges kitüntetést?

Õ ezeket mondta: „A Berzsenyi Gim-
názium már régen is itt tartotta a bal-
lagások ünnepségét. Szüleire hivatkoz-
va elmondta, hogy a Deák-kút mit je-
lentett a soproni ifjúság számára ak-
kortájt, de felhívta a figyelmet arra a
magaskõrisre is, amit a millennium
évében ültettek ide. Eredetileg 7 db su-
háng félkörívben vette körül az emlék-
mû /7 vezér tiszteletére/ Kõszeg forrást/,
de ezekbõl csak ez az egy maradt meg
millenniumi emlékfaként.

Ezután a soproni levéltárban átnéz-
tem az erre vonatkozó írásokat, melyek
dióhéjban a következõket mondták:

A Soproni Líceumnak, mely gimná-
zium, teológia és jogászatból állt, ab-
ban az idõben, egyik fõ jellemzõ tulaj-

donsága volt min-
dig a hagyo-
mánnyá vált önte-
vékeny önképzés.
Így 1790-ben a Lí-
ceum itt tartotta
az ország elsõ ön-
képzõkörét és
1827-ben ez a tár-
saság hozta létre a
Deák-kúti várme-
gyét. Az ifjúság
minden év máju-
sában kivonult a
kúthoz és itt meg-

választotta tisztikarát. Elsõ fõispánja
Horváth Dániel volt. A forradalom után
az ünnepségek 1864-ig szüneteltek.
Majd folytatva az utolsó egyetemi gyû-
lés 1883. május 3-án volt.

1918-ban újra alakult, ezt követõen
a Berzsenyi Gimnázium itt tartotta meg
mindig a ballagási ünnepségeket. is.

A vármegye idõszakos mottóját,
amely sokszor változott, a kút falára fel-
írták. Egy-két írás a sok közül.
„Deák-kút légy forrása sokúnk ártatlan

örömöknek. (1873)”
„Itt lobogott a Deák-kúti vármegye lobo-

gója egykor a következõ felirattal: Szellem
mostan is int, ifjú szeresd a HAZÁT!”
Mindezek indokolták az emlékmû

helyének kiválasztását.

Az emlékkövet a 49-50-es években –
irredenta szövegnek vélve – darabokra
törték, amelyek néhány év alatt eltûn-
tek a területrõl. 1950-52-ben még egy
pár darab ott volt, s akkori tanítvá-
nyaimnak ezeket be is mutattam az
elõbb említett magyarázattal.

Ki sejthette volna akkor még a tria-
noni tragédiát, de még a fasizmus sem
létezett.

Örülök, hogy az OEE helyi csoportja
megértette sürgetõ kérésemet, s legalább ez
az egy kõrisfa jelzi elõdeink végakaratát.

Szeretném megköszönni fõtitkár úr-
nak, a helyi csoport OEE titkárának, az
erdõgazdaságnak, az erdészeti iskolá-
nak és mindazoknak, akik segítettek ab-
ban, hogy ez az emlékfa végre a város
számára hirdesse azt az ezer évet, mely
bennünket hazánk területéhez köt. ”

Az emlékezés után a csoport buszra
szállva, Csapó József erdõmérnök, a So-
proni Erdészet vezetõje kalauzolásával
jutott el a Hidegvíz-völgybe. Éppen a
nagy zivatarral együtt érkezett meg a
Roth emlékmûhöz és annak közelében
lévõ kutatóházhoz. Dr. Jereb Ottó itt
folytatta ismertetését a lucfenyõ törzs-
fákról, melyek a közeli területen talál-
hatók. Közben a társaság ázott kívül és
lassan belül is, hiszen a TAEG Zrt. jó-
voltából az esõ oltotta tábortûz mellett
és a kutatóházban is fogyaszthatták a
kitartó tagok a meleg teát, a jó soproni
kékfrankost és hozzá szervírozott ha-
rapnivalót. 

A dörgés és villámlás elmúltával még
a terepi bejárást is megejtette az õszi er-
dõben a csapat. Közben Budapestrõl
megérkezett a csoport elnöke, dr. Ró-
nai Ferenc igazgató, aki köszöntötte a
csoport tagjait és további tartalmas pro-
gramokat ígért az év során. 
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