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EGYESÜLETI ÉLET

Az alábbiakban szeretnénk beszámolni egyesületi könyvtá-
runk életének legfontosabb eseményeirõl az elmúlt bõ ne-
gyedévet illetõen. Itt szeretnénk jelezni, hogy a Wagner
Károly Erdészeti Szakkönyvtár életében meghatározó je-
lentõségû mûszaki fejlesztés indult meg az év közepén,
amelynek keretében modern számítástechnikai eszközök
és egy csúcstechnikát képviselõ, nagy teljesítményû
könyvtári szkenner beszerzését valósítottuk meg a Wagner
Károly Alapítvány támogatásával. Errõl és a megindítás
elõtt álló könyvtári digitalizálási programról külön tudósí-
tásban számolunk be.

Május
Feiszt Ottó nagyra becsült kollégánknak e helyen is szeret-
nénk megköszönni ajándékát, amellyel Könyvtárunk állo-
mányát, értékét növelte. A több mint 150 könyvbõl és az
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újkori évfolyamának
mívesen bekötött pél-
dányaiból álló ado-
mány kiemelt jelentõ-
ségû Könyvtárunk
gyarapodása szem-
pontjából. 

A könyvek közül
külön is meg kell em-
líteni az 1950-es évek-
ben kiadott Mezõgaz-
dasági Szakkönyvtár,
Mezõgazdasági Kis-
könyvtár sorozatok-
ban megjelent 15 er-
dészeti kiadványt és
az ezt követõ évtize-
dek számos erdészeti
alapmûvét. 

Neves vadászati
könyvgyûjtõként az

ebbe a témakörbe tartozó kiadványok sem hiányoztak
Feiszt Ottó adományából. Itt kell kiemelni az 1910-es évek-
ben kiadott, nagyvad és apróvad vadászatáról szóló szép
kiállítású, összefoglaló mûveket vagy Stanley afrikai vissza-
emlékezéseinek négy kötetét az 1890-es évekbõl. A sokszí-
nû könyvcsomagot olyan ritka mûvek egészítik ki, mint az
Osztrák–Magyar Monarchia történelmi dokumentumait tar-
talmazó album vagy Kogutowicz Károlynak a Dunántúlt és
a Kisalföldet bemutató kétkötetes munkája. 

Az egyesületi köszönõlevél személyes átadására 2017 au-
gusztusában került sor Nagykanizsán, amirõl a mellékelt
kép is tanúskodik. Még egyszer hálásan köszönjük a támo-
gatást!

Június
A könyvtár trófeagyûjteménye egy kitömött dürgõ nyírfajd-
kakassal gyarapodott (dr. Sárvári János ajándéka).

Július
Dr. Nádai Magda neves szakíró legutóbbi köteteit nemrég
méltattuk lapunk hasábjain. Ezúttal köszönetünket szeret-
nénk tolmácsolni az Országos Erdészeti Egyesület Könyvtá-

rának átadott értékes
ajándékáért, neveze-
tesen 15 korábban
megjelent könyvének
egy-egy példányáért.
Az adományt köszö-
nettel megõrizzük, és
külön öröm számunk-
ra, hogy gyûjtemé-
nyünkben egy gaz-
dag írói munkásság
számos példánya egy
helyen lesz elérhetõ.
Kívánunk jó egészsé-
get a szerzõnek, és
várjuk az erdõ, a ter-
mészet szeretetére ta-
nító, nevelõ további
kiváló könyveit.

Augusztus
Alig négy éve adtunk hírt arról, hogy Nyirádi Lajos rendkí-
vül értékes éremgyûjteményét a családja könyvtárunkban
helyezte letétbe, és itt is mutattuk be az érdeklõdõknek az
OEE Erdészettörténeti Szakosztálya fél évszázados jubileu-
mi rendezvényének keretében.

Nagy örömünkre ismét megkeresett minket dr. Nyirádi
László, aki maga és testvérei, Nyirádi Ágnes és Nyirádi La-
jos nevében felaján-
lott könyvtárunknak
42 darab könyvet és
kü l ön l enyoma to t
édesapjuk hagyatéká-
ból. 

A dokumentumok
átadására a könyv-
tárban került sor.
Közöttük olyan kü-
lönleges könyvek is
találhatók, mint Krip-
pel Móric Adatok a
helyes magyar erdé-
szeti szaknyelvhez
címû munkája vagy
Fehér Dániel pro-
fesszornak a Szaha-
rában tett talajbioló-
giai expedícióját
leíró könyve. 

Nagyon értékesek
az Egyesület 1958 és
1968 közötti vándor-
gyûléseirõl szóló tájé-
koztató kiadványok, amelyek némelyike hiánypótló jelleg-
gel kerül be gyûjteményünkbe. Ezúton is szeretnénk
köszönetet mondani a Nyirádi családnak nagylelkû adomá-
nyáért, és kérjük, támogassák továbbra is könyvtárunk
ügyét! 

Dr. Sárvári János
a könyvtár õre

Könyvtári hírmondó

Dr. Sárvári János megköszöni az OEE
nevében az adományt Feiszt Ottónak.

Dr. Nyirádi László és dr. Sárvári János
a Könyvtárban




