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Az Erdészettörténeti Szakosztály
2014. január 30-án Sopronban szer-
vezte meg legutóbbi ülését. Örömteli
körülmény, hogy ülésünket stílszerûen
az egyetem még Selmecbányáról szár-
mazó mûemlék könyvtárának környe-
zetében, a Soproni Helyi Csoport né-
pes érdeklõdõ tagjainak társaságában
tartottuk meg.

Szakosztályülésünk keretében a közel-
múltban megjelent erdészettörténeti vo-
natkozású kiadványokat mutattuk be.  

Elõször Dr. Oroszi Sándor ismertette
„Az erdõgazdálkodás története Erdély-
ben’ címû, 282 oldalas összefoglaló jel-
legû könyvét, amely az Erdészettörté-
neti Közlemények  sorozatának legú-
jabb, immár 88. köteteként jelent meg.

Dr. Oroszi Sándor már 20 éve foglal-
kozik Erdély erdészettörténetének le-
véltári dokumentumokon alapuló kuta-
tásával. Ennek a fáradhatatlanul végzett
grandiózus vállalkozásnak az eredmé-
nyeképpen ez a kiadvány a tizennegye-
dik, egyben záró kötet, amely az Erdé-
szettörténeti Közlemények keretében,
magyar nyelven, teljes körûen mutatja
be az erdélyi erdõgazdálkodás 1920-ig
terjedõ történetét.

Ezt a hatalmas teljesítményt látva az
a kívánság fogalmazódik meg az em-
berben, hogy bárcsak a többi, mai hatá-
rokon belül és kívül esõ Kárpát-meden-
cei tájegység erdészettörténetének fel-
dolgozása is megszületne egyszer.

A továbbiakban Dr. Bartha Dénes
(jobbra) ismertette H. D. Wilckens Erdé-
szettan I-II. címû könyvét. Mint ismere-
tes, Heinrich David Wilckens (1763-
1832) az erdészeti felsõoktatás elsõ ta-
nára volt Selmecbányán. Német nyelven

tartott elõadásait 1814-1815-ben Nedec-
zei Nedeczky Ferenc korabeli erdész-
hallgató jegyezte le példamutató szorga-
lommal és külalakkal. A német nyelvû
jegyzeteket 1973–1975 között Zakar Já-
nos fordította magyarra, majd tudo-
mánytörténeti értékeléssel kiegészítve
dr. Bartha Dénes adta közre az idén. A
könyvbõl egyértelmûen kitûnik, hogy a
selmecbányai erdészeti oktatás színvo-
nala messzemenõen megfelelt a korabe-
li nyugat-európai felsõfokú tanintézetek
színvonalának. Meg kell jegyezni, hogy
H. D. Wilckens elõadásait a korabeli
jegyzetelõ öt kötetben jegyezte le. Most
Bartha professzor
csak a növénytani
vonatkozású köte-
teket adta közre.
Reméljük, hogy
példáján felbuz-
dulva a további
kötetek tudomány-
történeti értékelés-
sel kibõvített ki-
adása is megjelen-
het a közeljövõ-
ben. 

Következõ na-
pirendi pontként
Schweighardt Ottó
ismertette az általa
szerkesztett „Meg-
emlékezés a MEV-
ME-rõl” címû köte-
tet. A Magyar Erdészeti és Vadászati Mû-
szaki Segédszemélyzet Országos Egye-
sülete, a MEVME évtizedeken keresztül
szinte a teljes feledés homályába merült.
A Schweighardt Ottó, Inokai Balázs és
mások által végzett lelkes erdészettörté-
neti kutatás emelte vissza ezt a régi

egyesületet a szakmai köztudatba. A Ta-
tabányán tavaly rendezett erdészeti ván-
dorgyûlés résztvevõi már megtekinthet-
tek egy színvonalas kiállítást a MEVME
tevékenységérõl, a megmaradt tárgyi
emlékekrõl. Szakosztályülésünk kereté-
ben is elhangzott egy elõadás az egye-
sület történetérõl, a most megjelent repre-
zentatív kötet pedig végleg méltó emlé-
ket állít a MEVME-nek. Az 1926-tól a II.
világháborúig mûködött egyesület szel-
lemiségét a gyönyörû, zászlójukra hím-
zett jelmondat fejezi ki a legjobban: „Is-
tenfélelem, szeretet, munka, erre tanít
bennünket az erdõ örök bölcselete”. 

Végül Köveskúti György szakosztály
tagtársunk ismertette a „Hagyásfák üze-
nete” címû kötetet, mely az 1954-ben
végzett erdõmérnökök életútját tekinti át.
A könyv korábbi megjelenése nem ka-
pott elég figyelmet, ezért most utólag ke-
rült sor egy figyelemfelkeltõ ismertetésre.
Az 1954-ben végzett évfolyam a legnehe-
zebb idõkben látogatta a hajdani fõisko-
lát. Akkoriban dúlt legélesebben az „osz-
tályharc”, ez volt a diákhagyományok ül-
dözésének idõszaka.  Így történhetett – a
könyv alcímére utalva – hogy az 1954-
ben végzett erdész évfolyam kék valéta
szalaggal valétált. A gyakorlati életbe lé-
pésük után rövidesen megkezdõdött a
magyar erdészet aranykorának nevezett
felívelõ idõszak, mely bõséges teret nyúj-
tott az akkori fiatal erdõmérnökök alkotó
kedvének. Említésre méltó az a baráti er-
dész összetartás, amelyet az évfolyam
tagjai, még jóval az aranydiploma meg-
szerzése után is ápolnak. 
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