13 A városi erdőhivatal szakmai kapcsolatai
1929-ben a soproni Erdészeti Kísérleti Állomás vezetője, Roth Gyula, egye
temi tanár, munkatársaival fokozatos felújítási és gyérítési kísérleteket állított
be; az „A” gazdasági osztály 43-56-os tagjaiban, összesen 114 kát. holdon
jelöltek csoportos-, vonalas-, ékvágásos-, pásztás- felújításra és gyérítésre
területeket. A jelöléseket a kísérleti állomás alkalmazottai végezték, kiterme
lése az erdőhivatal feladatát képezte. A kísérleti területeket 1945-ben a meg
szálló szovjet katonák önhatalmúlag letermelték.263
Pécs sz. kir. város erdeiben folyó erdőgazdálkodás színvonalát bizonyí
totta az, hogy a soproni erdőmémök-hallgatóknak több ízben, 1928-ban,
1934-ben és 1935-ben, az eberswaldei erdőmémök-hallgatóknak 1936-ban,
a szeged-királyhalmi erdőőri szakiskola tanulóinak 1937-ben szervezett
tanulmányutakon vitéz Rábay Gyula erdőmester ismertette az erdőben folyó
munkákat.
Ugyancsak több ízben, 1884-ben, 1907-ben és 1935-ben tartotta az Or
szágos Erdészeti Egyesület vándorgyűlését Pécsett. Az erdőgazdaság ismer
tetését 1884-ben Girtl Vincze, 1907-ben Suha Rezső, 1935-ben vitéz Rábay
Gyula tartotta. A Magyar Erdészeti és Vadászati Műszaki Segédszemélyzet
Országos Egyesület 1933. május 20-iki vándorgyűlésének résztvevőit Pécs
város a Kozári vadászházban látta vendégül.264
Az 1936-os év a magyar erdészet részére rendkívüli jelentőségű volt,
mert az Erdészek Második Világtalálkozóját és az Erdészeti Kutatóintézetek
Nemzetközi Szövetségének IX-ik kongresszusát 1936. augusztus 24 - szep
tember 9-ike között Magyarországon tartotta. A programba Pécs városi erdő
bemutatását is tervbe vették, ezért már 1934-ben Vendl Miklós, soproni
egyetemi tanár és ifi. Fekete Zoltán, geológus a kongresszus számára a pécsi
erdőkben geológiai felvételeket végeztek.265
A pécsi programot augusztus 28-29-re ütemezték. A résztvevők Pécsre
augusztus 28-án Balatonfuredről érkeztek. 19 országból 56 tudós (amerikai,
angol, belga, cseh, dán, finn, francia, holland, indiai, japán, jugoszláv, len
gyel, német, norvég, olasz, román, skót, svéd, svájci), magyar részről 13 fo;
Molcsány Gábor , az FM Erdészeti Főosztályának vezetője, Roth Gyula, Vági
István, Fehér Dániel, Vendl Miklós, egyetemi tanárok, Lengyel Sándor erdő
igazgató, Dr. Magyar Pál, Ijjász Ervin, Haracsi Lajos egyetemi tanársegé
dek, Dr. Mihályi Zoltán, Országos Erdészeti Egyesületi titkár, Szeles István,
ifi. Roth Gyula, kutatási segéderők és Kossow Józsefné, vendég (Roth Gyula
leánya) vettek részt. A pécsi program délután 3 órakor kezdődött. 15-18 óra
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között a városi erdőben létesített kísérleti területek megtekintése és a kísérle
tek ismertetése után - és a Fehérkúti Menedékházban elköltött uzsonnát
követően - a városnézés következett. A kongresszus rendes tagjai a székesegyházat, a római katakombát, a belklinikái udvaron álló minaretet, a vendé
gek és a családtagok a „Litke” pezsgőgyárat és a Kozári vadászházat tekin
tették meg, ahol uzsonnával fogadták őket. A város törvényhatósága a Pécsi
Nemzeti Casinóban a résztvevők tiszteletére vacsorát adott, amelyen a város
közönsége nevében Makay István, helyettes polgármester üdvözölte a kong
resszus résztvevőit.
A tudományos ülést augusztus 29-én az „Erzsébet Tudományegyetem”
aulájában tartották, a következő előadásokkal: Ludwig Fabricius, egyetemi
tanár, München: „Varázsvessző az erdészetben”, Peter Georgievics, Belgrád: „Szilfabetegség a jugoszláv erdőkben”, Magyar Pál, egyetemi tanárse
géd, Sopron: „Homokfásítás”, Marian Nunberg: „Másodlagos károsítok az
erdeifenyő-bagolypille által megtámadott állományokban”, Marian Sokolowsky, egyetemi tanár, Varsó: „A lengyel vörösfenyő”, Roth Gyula, egye
temi tanár, Sopron: „Vonalas szálalás”, Weingarth „Regionális áterdőlés az
erdőgazdaságban”. A pécsi tudományos ülésen a vármegye erdőtisztjei szép
számban vettek részt. A pécsi rendezvény alkalmával négy tolmács: angol,
francia, német és szláv nyelven biztosították az előadások fordítását és a
szükséges vendégkíséretet, Dr. Sík Lajos né, vitéz Rábay Gyuláné, Gosztonyi
Elemérné és Dr. Gombos Lilly. A Nádor Szálló éttermében tartott búcsúebéd
után, délután 4 órakor, autóbusszal Sikondára utaztak, ahol a gyógyfürdő
megtekintése és uzsonnázás után a következő állomáshelyre, Szegedre men
tek. A vendégek mind a szakmai programról, mind a vendéglátásról nagy
elismeréssel szóltak.266
Pécsett 1907-ben országos kiállítást rendeztek. Ennél az erdészeti pavi
lont Tripammer Károly, városi erdőmester és Pánczél Ottó, erdőfelügyelő
rendezték be. A városi erdőhivatal a Parkerdő díszesen kiállított üzemtervét
is, mint akkor különlegesen érdekes anyagot, kiállította. A kiállítást Frigyes
főherceg és felesége, Auguszta főhercegasszony is megtekintette, akiket
Erreth János főispán kalauzolt.267
1929-ben Kaposvárt rendeztek regionális kiállítást, amely augusztus
24-én nyílt meg. Az erdészeti rész felelős rendezője Haracsi Lajos, segéderdőmémök volt. Pécs városi erdőhivatala erdészeti termékeket állított ki, és
aranyéremmel és elismerő oklevéllel tüntették ki. Az aranyéremért 12 Pengőt
kellett volna elküldeni, amit a város nem tett meg.268 (24. melléklet.)
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