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A nevét tehát ismerjük, de vajon ismer-
jük-e személyét, munkásságát, mely
alapján megemlékezhet róla az utókor?
A válasz feltehetõen az, hogy nem elég-
gé, vagy még inkább: alig-alig.

A kerek évforduló alkalmat kínál az
ismeretek pótlására, s röviden felidéz-
hetjük a Saághy család eredetét, majd
dr. Saághy István és édesapja, Sághy
Mihály életét és munkásságát.

Dr. Saághy István édesapja, Sághy
Mihály 1820-ban született Németújvárott
a történelmi Vas vármegyében. „Tetõtõl
talpig mezõgazda volt e derék férfiú”,
tudhatjuk meg Sághy Mihályról báró
Ambrózy Béla A méh címû, 1896-ban
megjelent könyvébõl. Az említett mû is
sejteti, hogy munkásságából a méhészet-
ben elért eredményei talán a legkima-
gaslóbbak. Kámoni földbirtokosként, a
Vasvármegyei Gazdasági Egyesület tiká-
raként, majd elnökeként dolgozott, s ka-
sos méhészetét, Magyarországon úttörõ
módon, már 1855-ben keretes kaptáros-
sá fejlesztette. Legelsõ követõi közé tar-
tozott az Európa-hírû bajor Jan Dzier-
zonnak. Méhcsaládjait a mai Saághy Ist-
ván Erdészeti Információs Központ terü-
letén tartotta, s azt emiatt a környékbeli-
ek Méheskertnek nevezték. Fontos meg-
említenünk, hogy mind az arborétum,
mind a Méheskert elsõ fáit õ ültette az
1860-as években, így a Saághy park ka-
pujában álló mamutfenyõ korát megkö-
zelítõen 155 évben állapíthatjuk meg. 

Sághy Mihály 1875. december 5-én
Kámonban hunyt el. A Saághy parkban
sétálva, megállva a méhesház mellett és
a határos kámoni temetõ felé fordulva,
láthatjuk a sírját jelzõ obeliszket. 

Fia, dr. Saághy István, a Kámoni Ar-
borétum alapítója, a Sághy–Saághy csa-
lád legismertebb tagja, 1865. szeptember
26-án született Kámonban, Sághy Mi-
hály és Spettl Franciska egyetlen gyer-
mekeként. Középiskoláit Sopronban a
Csöndes-féle magángimnáziumban

kezdte és Szombathelyen a premontrei
fõgimnáziumban fejezte be, ahol 1883-
ban érettségizett. Már ez utóbbi helyen
is foglalkozott a természettudományok-
kal, és cikkeket írt a gimnázium Bimbó-
füzér címû önképzõköri értesítõjébe. 

Az érettségi után Budapesten jogot
hallgatott, majd 1887-ben államtudomá-
nyi doktorátust szerzett.  Pályafutása
elején vármegyei aljegyzõként dolgo-
zott, késõbb átvette öröklött birtokának
kezelését, s 1891-tõl kezdte meg az ar-
borétum fokozatos kialakítását. Szintén
1891-ben Náraiban feleségül vette kõ-
vágóörsi Eörssy Irént és házasságukból
négy gyermek született.

Jogászi végzettsége mellet valójában
õ dendrológus volt, azzá képezte ma-
gát. Ismereteit mindenekelõtt saját ta-
pasztalataiból merítette, hiszen soha

nem volt állandó kertésze, a növények
szaporítását, nevelését és a kertépítés
minden mozzanatát saját kezûleg vé-
gezte. A növényrendszertan fás szárú
növényekkel foglalkozó ágának, tehát a
dendrológia tudományának Európa-hí-
rû tudósa lett. Ehhez kiváló segítséget
jelentett a gróf Ambrózy-Migazzi Ist-
vánnal, Jeli megálmodójával, gróf Er-
dõdy Ferenccel, a vépi park tulajdono-
sával, báró Baich Mihállyal, a Szelestei
Arborétum létrehozójával, a szintén jo-
gász, botanikus dr. Gayer Gyulával,
Horváth József ivánci esperessel, Ma-
gyar Gyula kertészeti fõiskolai pro-
fesszorral, valamint az erdõmérnök dr.
Fehér Dániellel és dr. Roth Gyulával ki-
alakított szakmai és baráti kapcsolat. 

Aktív közszereplést vállalt, hiszen tag-
ja volt többek között a Természettudo-

mányi Társaságnak, a Deutsche Dendro-
logische Gesellschaftnak, a Magyar Ker-
tészeti Egyesület Dendrológiai Szakosz-
tályának, választmányi tagja az Országos
Magyar Gazdasági Egyesületnek. 

Rendszeresen ellátogatott a tiszti ka-
szinóba, szeretett tarokkozni. Jápláni
erdejében vadászgatott. Nem volt sike-
res gazdálkodó, inkább mûvészlelkû,
tudós ember.

Dr. Saághy István tehát a dendroló-
gia tudományának kiváló mûvelõje
volt, s számos, idegen tájakon honos fás
szárú növényfaj esetében bizonyította
azok télállóságát hazánk természeti vi-
szonyai között. Az erdészet számára
mindenekelõtt a fenyõfélék kutatásá-
ban, meghonosításában elért eredmé-
nyei a legszámottevõbbek. Az Erdésze-
ti Lapokban 1920-ban megjelent cikké-
ben Gayer Gyula részletesen írt a Ká-
moni Arborétumról, ahol akkor már 244
féle fenyõtaxon élt, a 310 féle lombos
mellett, s 1930-ban pedig a fenyõk
száma 260-ra emelkedett, a 600 féle
lombos mellett. A fenyõfélék nemesíté-
sével, keresztezésével is foglalkozott, s
joggal nevezte õt dr. Gayer Gyula a „fe-
nyõfélék legjobb magyar ismerõjének”.

Nevét örökíti meg az általa kereszte-
zés útján létrehozott Saághy-luc (Picea x
saághyii Gayer), mely a távol-keleti ajáni
luc (Picea jezoensis) és a kanadai szürke
luc (Picea glauca) hibridje, s amit dr.
Gayer Gyula írt le a tudomány számára. 

A honosítási és keresztezési kísérle-
tek során szerzett tapasztalatait, a dél-
szaki növények hidegtûrésével kapcso-
latos megfigyeléseit A Kert címû szakfo-
lyóiratban, a Természettudományi Köz-
lönyben, a Kertészeti Lapokban és a
Kertészeti Szemlében tette közzé.

Ismereteinek bõvítése érdekében so-
kat utazott, bejárta hazánk faiskoláit,
botanikus kertjeit, és külföldön is mély-
reható tapasztalatokat szerzett a kerté-
pítés mûvészete terén. Utazásai során
tudományos, baráti és cserekapcsolato-
kat létesített Horvátországban, Ausztriá-
ban, Németországban, Svájcban, Fran-
ciaországban, Olaszországban, Belgi-
umban és Angliában élõ dendrológu-
sokkal, kertészekkel, tudósokkal.  

Dr. Saághy István jó anyagi helyzete
eleinte lehetõvé tette a lendületes,
nagyvonalú fejlesztést, de késõbb az ar-
borétum létesítésének és fenntartásá-
nak költségeit a szintén e területen ki-
alakított faiskolából származó bevétel-
bõl finanszírozta, így abban az idõben
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150 éve született dr. Saághy István
Saághy István nevével ma már na-
ponta találkozhatunk. Olvashatjuk
például a Szombathelyi Erdészeti
Zrt. központjának bejáratánál, mely
egyre gyakrabban szerepel a hírek-
ben mint rendezvények helyszíne.
Így lassan megtanultuk a róla elne-
vezett utcát megkülönböztetni a
Sági úttól, és megszoktuk azt is,
hogy az erdõgazdaságot is össze-
kössük nevével. 
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Saághy-faiskola néven ismerték a ko-
rábbi Méheskertet. 

E helyütt említjük meg a Szombat-
helynek nyújtott szakmai tanácsadó
munkáját, mellyel hozzájárult a város
különleges fafajokkal történõ fásításá-
hoz, s amelynek hatása még ma is érvé-
nyesül. A Széll Kálmán utcában járva a

nyugati ostorfák (Celtis occidentalis), a
Paragvári utcában a feketefenyõ-sor
(Pinus nigra), míg a Jáki úton a ritka ja-
pán gyertyánszilek (Zelkova serrata)
idézhetik fel Saághy István emlékét.

A Saághy család Felsõcsatár határá-
ban, Jáplánpusztán is rendelkezett föld-
birtokkal, és gazdálkodásuk emlékeként

ott is állnak mamutfenyõk, de a közel-
ben fekvõ, a Szombathelyi Erdészeti Zrt.
kezelésében álló erdõterületen található,
jelenleg már 100 évnél idõsebb sárgafe-
nyõk (Pinus ponderosa), szurkosfenyõk
(Pinus rigida) és feketefenyõk (Pinus
nigra) alkotta erdõállomány is dr. Saághy
István munkásságára emlékeztetheti az
erdõ látogatóját.

Dr. Saághy István 1945 márciusában
a háborús események hatására és rom-
ló egészségi állapota miatt otthona el-
hagyására kényszerült, s családját kö-
vetve az ausztriai Attersee-be költözött.
Ott is halt meg 1945. augusztus 1-jén, s
ott is temették el. 

A Szombathelyi Erdészeti Zrt. az egy-
kori Méheskertben építette fel Vas megye
erdõgazdálkodását szolgálni hivatott er-
dészeti központot Saághy István Erdésze-
ti Információs Központ néven. Így kívánt
megemlékezni az egykori tulajdonos Sa-
ághy családról és tisztelegni dr. Saághy
István dendrológiai munkásságága elõtt.

Varga László
erdei iskolai referens

Szombathelyi Erdészeti Zrt.  
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Mindenekelõtt külön köszönjük Jérome
René 1984-ben kiadott arany oklevelét
és a gyönyörû merített papírra nyomta-
tott 1928. évi Balek-báli meghívót, ahol
is, mint olvasható: „a zenét Bóczi Rudi
zenekara szolgáltatja”. 

Az újabb fotóadományok közül is
szeretnénk kitérni Madas András idõs-
kori fotóira és az egyesületi elnököket
együtt megörökítõ képre. A Riedl Gyu-
la bácsi soraival kísért két 19. század
eleji verset is érdemes újra meg újra fel-
eleveníteni. 

Kihagyhatatlan és megismételhetet-
len az Erdészeti Lapok 1993. áprilisi és
novemberi száma, amelyben két akkori
miniszterelnök, Antall József és Boross
Péter sorai és eredeti aláírása találhatók. 

Ugyanúgy nem pótolhatók a Bocsás-
satok meg! címû írás és az Erdészeti La-
pok kiadásával kapcsolatos levelek,
cikkek, amelyek felidézik az egykori, a
rendszerváltás körüli nagy viharokat és
csatározásokat is. 

Az a dosszié, ami a rendkívüli jelentõ-
ségû gyarmatpusztai, 1992. januári szak-
értõi értekezlet eredeti dokumentumait
tartalmazza, akár egy külön tudományos
dolgozat tárgya is lehetne ma már. 

A számtalan szerkesztõségi levél,
üzenet, jelzés a laikus számára is meg-
mutatja, hogy mennyire nem egyszerû
dolog egy lapot mindenki megelégedé-
sére szerkeszteni. 

Külön borítékban összegyûjtve kap-
tuk meg Leipold Árpád gondolatait, meg-
jegyzéseit, amelyek legalább annyira ér-
tékesek, mint Buda Ernõ életrajzi beszá-
molójának legépelt példánya. A 100 éves
Görgényszentimrei Erdészeti Szakiskola
történelmi leírását Retkes M. László er-
dész tollából két példányban is megkap-
tuk. Nem lenne érdektelen elgondolkod-
ni nyomtatásban való közreadásán. 

Különleges meglepetés volt számunk-
ra Nagyszalánczy (Frõhlich) Brúnó
egykori miniszteri tanácsos életrajza és
az 1935-ös erdõtörvény elõkészítésé-
ben való rendkívül jelentõs szerepválla-

lása kapcsán íródott anyagok kézhez-
vétele, amelyeket a nálunk már meglé-
võ Nagyszalánczy hagyatékhoz lesz ér-
demes csatolni. 

„Az erdészpályám” sorozathoz beér-
kezett eredeti anyagok között rendkívül
érdekes életrajzokat, személyes vallo-
másokat olvashatunk, amelyek a mai
kor erdészének is sok megszívlelendõ
életbölcsességet rejtenek magukban. 

A Magyar Erdõszegylet és az Orszá-
gos Erdészeti Egyesület Pécsen megtar-
tott 1854. és 1907. évi vándorgyûlésérõl
készített cikkek, tudósítások, hivatalos
levelezések másolatai tökéletesen egé-
szítik ki a két eseménnyel kapcsolatban
megjelent erdészeti beszámolókat.

Csak vázlatosan tudtuk felsorolni
azokat a leveleket, cikkeket, feljegyzé-
seket, hivatalos iratokat és képanyagot,
amelyek gyakorlatilag az 1810-es évek-
tõl napjainkig átívelik erdõgazdálkodá-
sunk történetét, megvilágítva annak
egy-egy fontos eseményét, mozzanatát. 

Még egyszer szeretnénk köszönetet
mondani Pápai Gábornak ezért a nagy-
lelkû és rendszerezve összeállított ado-
mányért, amit Könyvtárunk levéltárá-
ban egy helyen archiválunk majd. 

Dr. Sárvári János
a Könyvtár õre

Értékes adományok Pápai Gábortól
Pápai Gábor Bedõ-díjas erdõmér-
nöktõl, az Erdészeti Lapok egyko-
ri fõszerkesztõjétõl sokszínû, kü-
lönlegességeket rejtõ dokumen-
tumokat kapott az egyesület
könyvtára. Az adományban az ér-
tékes, kuriózumnak számító pa-
pírképeken és negatívokon kívül
izgalmas kordokumentumokat is
találhatunk.


