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A következõkben szeretnénk számot
adni Könyvtárunk tavalyi, emlékezete-
sen jó évérõl, az elért eredményekrõl
úgy, hogy a 2014-ben megjelent tudó-
sításokhoz képest lehetõség szerint
minél több új információval szolgál-
hassunk az olvasóknak. 

Az Erdészeti Lapok 2014. évi számaiban
hat alkalommal számoltunk be Könyv-
tárunk gyarapodásáról, az ott lezajlott
fontosabb eseményekrõl. A Wagner Ká-
roly Erdészeti Szakkönyvtár Emlék-
könyvében található bejegyzések tanú-
sága szerint tavaly mintegy 200 látoga-
tót fogadott a könyvtár. Ebbe természe-
tesen nem számoljuk bele a rendszeres-
nek mondható és a könyvtárban meg-
tartott egyesületi rendezvényen résztve-
võk létszámát, csupán az olyan külön-
leges és egyszeri eseményekét, mint
például a Corvinus Egyetem Budai
Campus Környezetgazdálkodási agrár-
mérnök szak 2. évfolyamának, vagy
ugyanezen egyetem tájépítész hallgatói
csoportjának látogatását, vagy azt az al-
kalmat, amikor helyet adhattunk a Ma-
gyarországi Zöld Kereszt Egyesület ülé-
sének. 

Könyvtárunkat tavaly is rendszere-
sen igénybe vette tanácskozásai céljára
az OEE Erdészcsillag Alapítványának
Kuratóriuma és Egyesületünk elnöksé-
ge, de itt tartotta áprilisi szerkesztõbi-
zottsági ülését A Mi Erdõnk címû lap is. 

Az erdészettörténeti és vadászati té-
májú kutatásokkal foglalkozók közül is
sokan ellátogattak hozzánk a korábbi
évekhez hasonlóan. 

Könyvállományunk gyarapodása
rendkívül örvendetes módon jelentõ-
sen felülmúlta még a 2013. évi kiugróan
nagy növekedést is, összesen mintegy
415 (!) kötettel bõvült. Ezek közül az ér-
tékesebb, archív állományba kerülõ
könyvek aránya meghaladja a 20%-ot.
Az elmúlt évekéhez viszonyított növe-
kedés egyrészt a Wagner Károly Alapít-
vány segítségével vásárolt köteteknek,
valamint Holdampf Gyula, dr. Oroszi
Sándor, Fáczányi Ödön, Magyar Lajos,
Tollner György és Ormos Balázs könyv-
ajándékának tudható be, amit ezúton is
szeretnék megköszönni! Külön köszö-
net dr. Szikra Dezsõnek, akinek a segít-
ségével sok értékes régi könyvet tud-
tunk méltányos áron megvásárolni és

dr. Ádámfi Tamás, valamint Kiss Csaba
kollégáinknak, akik többször is ered-
ményesen képviselték Könyvtárunkat
különbözõ árveréseken. 

Figyelemre méltó a birtokunkba jutott
dokumentumok között a régi, értékes
könyvek arányának erõteljes növekedé-
se. A számos érdekes kiadványból most
csak négyet emelnénk ki: Theodor Har-
tig: Németország erdészeti kultúrnövé-

nyei, 1852-53., Tomaschek Ede: Erdõ-
kormányzási tan. Buda, 1847. unikum-
nak számító mûve reprint kiadása, A Bo-
rovszky-féle vármegye sorozat könyvtá-
runkból eddig hiányzó három kötetét
Kiss Csaba utánjárásának köszönhetjük
(ez volt az eddigi legnagyobb értékû,
könyvárverési részvételünk), míg Spor-
zon Pálnak, az Erdészeti Lapok egyko-
ri kiadójának és szerkesztõjének kis-
nyomtatványához a „Gazda, kertész és
erdész leghasznosabb barátai az álla-
tok között” címmel (Budapest,1878.) dr.
Ádámfi Tamás segítségével jutottunk
hozzá.

Könyvtárunk nemcsak könyvekkel,
hanem egy érdekes eszközzel, mûszer-
rel is gyarapodott az elmúlt esztendõ-
ben. Sponga József tagtársunknak kö-
szönhetõen egy „Kubátor” típusú
gömbfa köbözõ átlalóval, és szintén tõ-
le kaptuk meg Bokor Rezsõnek, a nagy
erdész tudósnak az 1924-bõl származó
bekeretezett erdõmérnöki oklevelét is.

A 2014-es esztendõ könyvtárhoz
kapcsolódó tevékenységei közül is ér-

demes kiemelni néhányat. Az elmúlt
évben az Erdész panteonba már 44
nagy erdész elõdünk adatlapja került
fel és szerepel az egyesületi honlapon,
további 5-6 adatlap elbírálás alatt van,
így elértük a félszáz leírást. Az Erdészet-
történeti Közlemények digitalizálása el-
készült, a honlapon elérhetõ, a Könyv-
tár az elõkészítés munkáiba kapcsoló-
dott be. Megjelent a Madas András éle-
térõl szõlõ kétkötetes munka elsõ része,
amiben a Könyvtár a koordinációs fela-
datokat látta el. 

Mint ahogy arról a tavaly decemberi
lapszámban beszámoltunk, a Wagner
Károly Alapítvány támogatásával – a
2014. évi könyvtárfejlesztési tervünkben
leírtaknak megfelelõen – folytatódhatott
a birtokunkban lévõ értékes festmények
restaurálása és a képkeretezési munkák
is. A gróf Tisza Lajos portrét követõen
most Egyesületünk másik elnökének,
báró Tallián Bélának az egész alakos
képe és Decrett József portréja került sor-
ra. Archaikus, épített keretet kapott a ko-
rábban felújított gróf Tisza Lajos portré
(a Wagner Károly, Bedõ Albert és Divald
Adolf festmények keretének pontos má-
sát), továbbá bekeretezték a báró Tallián
Bélát ábrázoló festményt, és az egyesü-
leti könyvtár folyosóján található Bedõ-
féle térképmûvet, valamint  kijavították a
Decrett kép hiányos keretét is. 

Ezúton is szeretnénk külön köszöne-
tet mondani a Wagner Károly Alapít-
ványnak, amiért a 2014-ben a könyvtári,
levéltári szolgáltatások, a könyvtár bérle-
ti díja, biztosítási díja támogatásán túl a
2014. évi könyvbeszerzéseket és a fenti-
ekben részletezett restaurálási, keretezé-
si munkákat is finanszírozta. Külön
öröm számunkra az is, hogy a Könyvtá-
rat segítõ, gyarapító tagtársaink köre ész-
revehetõen és folyamatosan bõvül.

Kérünk mindenkit, hogy támogassa
továbbra is Egyesületünk, Könyvtárunk
ügyét!

Dr. Sárvári János,
a Könyvtár õre
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A Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtár
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HHoonnllaappjjaaiinnkk::
wwwwwwwwwwww.... ooooeeeeeeee .... hhhhuuuu

wwwwwwwwwwww....aaaazzzzeeeevvvv ffffaaaa jjjj aaaa .... hhhhuuuu

wwwwwwwwwwww.... vvvvaaaannnnddddoooorrrrggggyyyyuuuu llll eeeessss .... hhhhuuuu


