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I. Beköszöntő
Mi a célja ennek az írásnak?
Néhány éve, 69 évesen kellett átadnom dolgozószobámat, s azóta
egy hallgatói laboratórium sarkában dolgozom önindításból, 73.
évemet taposva, egy sublótnyi kis kézikönyvtár segítségével. A
folyosón is megmaradt még egy szekrényem. Most kezdem haza
hordani a négy szekrényt megtömő kéziratokból azokat, melye
ket kis lakásunkban még valahogy el tudok helyezni. Illetve azt,
amit még meg tudtam menteni. Ugyanis megdöbbenve vettem
észre: néhány év elég volt, hogy a nedves tanszéki pincében az
írások enyészetnek induljanak, olvashatatlanná fakuljanak. Hiá
ba szortíroztam papírdobozokba és vettem leltárba őket. Ez az
öregedő ember sorsa! Megjubiláltunk öreg! Mit akarsz még? Menj
Isten hírével!
Mit tudtam nagyjából megmenteni?
- 31 kötet vegyes tanulmány (20 kötet félvászonba kötve, a
többi kemény műanyag gyűjtőbe fűzve),
- 22 zsebnotesz 1952. III. 5-től kezdve,
- 2 gyűjtő „Veszprémi Akadémiai Bizottságai (továbbiakban:
VEAB) ügyirat,
- 2 vastag gyűjtő MTA opponensi ügyekről, bírálóbizottsági
feladatokról, OTKA, MŰFA bírálói munkákról,
- 3 terjedelmes gyűjtő kb. 150 MTA kandidátusi és doktori
disszertáció tézissel,
- 22 dosszié levelezésekről, vegyes feljegyzésekről, jegyző
könyvekről,
- 4 gyűjtő külföldi tanulmányutakról (72 beszámoló 24 ország
ban tett szakmai útról),
- 2 gyűjtő meghívókról, magánvéleményekről, OEE ügyekről
(a többi nincs meg),
- 1 doboz újévi üdvözlet, főleg külföldi, a díszesebbekből,
- 2 gyűjtő a tómalmi Tanulmányi Csemetekertről,
- 1 gyűjtő állami szakmai törvényekről, rendeletekről (Magyar
Közlöny, Erdészeti Értesítő, Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Ér
tesítő, Vízügyi Értesítő).
Ezek legalább 15 ezer oldalt tesznek ki.
5

Megsemmisült:
- több dosszié külföldi levelezésem,
- az asztali naptárakból csak az utolsó öt évi van meg, pedig
ezeken számoltam el minden percemmel, fél évszázadon át,
- a szennyvizes munkacsoport 2 értékes dossziéja is elenyé
szett,
- nincsenek meg az oktatásról-nevelésről szóló brosúrák, fel
jegyzések, kivonatok dobozai,
- kb. 150 tervet készítettünk tsz-eknek, állami gazdaságoknak,
útügyi, vízügyi szerveknek, minisztériumoknak stb., mely mun
ka során kiváló, kreatív embereket ismertünk meg és sok-sok
barátot szereztünk,
- hiányoznak 1945-tól 1950-ig az üzemi munkáimról készített
feljegyzéseim.
Ifjú barátaim, Bartha Dénes és Oroszi Sándor igyekeztek lelket
önteni belém, és biztattak: írjam le, amit még lehet. Mert csak az
történt meg, amit leírtunk. Legyen belőle legalább az OEE Erdé
szettörténeti Szakosztály Közleményeinek egy kötete. Márkus
László, Szodfridt István, Zilahi József bátorító szavaira is szükség
volt.
így született meg 1996 első felében ez a szakmai memoárféle,
melyet ki kell egészítenie majdan egy családregénynek. Célja,
hogy bemutassa egy erdész oktató-nevelő-kutató nagyon válto
zatos életútját, szolgálatát. írjátok meg, barátaim, hogy érdemes
volt-e egy csomó papírból megmenteni, amit lehetett. Márkus
László azzal biztatott, hogy elveszett munka nincs. Bizonyítsuk,
hogy sokan vagyunk másodrendű állampolgárok a hazában, akik
nem szolgáltunk ki elvtelenül, de nem is árultunk el senkit, mert
nem pénzre és hatalomra vágytunk, hanem önnön etikánk szerint
próbáltunk tisztességesen dolgozni.

Életutamról
1923. július 1-jén születtem Kisbaconban, az egyik legnagyobb
székely író, Benedek Elek falujában, a Dél-Hargita és a Baróti
Havasok tövében, 7 fiúgyermekes családból. Apai részről értelmi
ségi (apám 43 évig volt szülőfalum lelkésze), anyai részről pa
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raszti származású vagyok. Az elemi iskola 4 osztályát szülőfalum
ban, a középiskola 8 osztályát 1934-42 között a sepsiszentgyörgyi
Ref. Székely Mikó Kollégiumban végeztem. Kitüntetéses érettségi
bizonyítványomat 1942 júniusában szereztem meg. Szüleim
anyagi nehézségeinek könnyítésére már elsős gimnazista korom
ban tanítványokat és egyéb munkát vállaltam. A középiskolát
csak úgy végezhettem el, hogy végig kitűnő osztályzatommal
ingyenességet kaptam. Az életre kiváló tanárok készítettek fel,
ahogy erről a későbbiekben „Első alma materem" cím alatt írok.
A József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (to
vábbiakban - Műegyetem) Soproni Erdőmémöki Karára 1942ben iratkoztam be, és 9 félévet megszakítás nélkül hallgattam le
1946 végéig. Az első két évet viszontszolgálatos állami ösztöndíj
jal végeztem, majd 1944-től alkalmi munkákkal (rajzolás, szüreti
munkák, favágás stb.) szereztem meg a tanulmányok folytatásá
hoz szükséges anyagiakat. Vizsgáimat és az első két szigorlatot
rendes időben tettem le, de anyagi nehézségek miatt a harmadik
szigorlat letételére zalacsányi erdőgondnoksági állásomból utaz
tam vissza Sopronba, és 1947 júniusában nyertem el oklevelemet. A
háborús évek alatt állandóan Sopronban tartózkodtam, a háború
vége Sopronban ért.
A Zalacsányi Erdőgondnokságnál 1946-47-ig teljesítettem
szolgálatot. Ezután a Zalaegerszegi Erdőigazgatóság kereskedel
mi osztályán dolgoztam 1948 végéig. Ettől kezdve a Szegedi
Erdőgazdaság kereskedelmi osztályvezetője voltam, majd az év
közepén a Tompái Erdőgondnoksághoz helyeztek, ahol 1950 kö
zepéig mint erdőgondnok teljesítettem szolgálatot. Főleg erdőte
lepítési munkákat végeztem (mintegy 900 ha erdősítést vezettem
le, 28 ha csemetekertet létesítettem, megépítettem egy fenyőmagpergetőt stb.). Az erdőgazdaságok átszervezésekor a Tompái Er
dőgazdaság erdőművelési előadója lettem.
1951 közepén az Erdőmérnöki Főiskolára tanársegédnek nevez
tek ki, majd 1952-től az Erdőtelepítés- és Fásítástani Tanszék
adjunktusa lettem. 10 évig adjunktus, 16 évig docens voltam a tan
széken, és 1977-ben neveztek ki egyetemi tanárnak. 1991-ig, tehát
40 éven keresztül végeztem oktató-nevelő munkát. Az 1951-ben alakí
tott tanszék első kinevezett alkalmazottja voltam, így vállaltam a
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szervezéssel, a felszereléssel járó úttörő munkát. Az erdőgazdál
kodás profiljában új jelentőséget nyert szakágazatnak, az erdőte
lepítéstannak kibővített, addig sokszor feltáratlan, rohamosan
fejlődő ismereteit kellett a hallgatókkal megismertetni. Nagy fel
adatot jelentett a gyakorlatok tematikájának, módszertanának
összeállítása is.
Megemlítem a kísérleti csemetekert és oktatási-kutatási terüle
tek létesítésével, a tanulmányutak szervezésével, a diplomatervfeladatok kiadásával, a tudományos diákköri (TDK) munkákkal
kapcsolatos szétágazó teendőimet. Az általam irányított hallga
tók közül évente többen értek el helyezést a házi konferenciákon,
illetve kaptak országos díjakat.
Tanszéki beosztásaim ellátásában nemcsak az üzemi munka
körökben szerzett tapasztalataimra támaszkodtam, hanem kez
dettől fogva igyekeztem a felsőoktatás pedagógiai-didaktikai-elméleti ismereteit is elsajátítani. Féltucatnyi tanulmányom jelent
meg a Felsőoktatási Szemlében. Felsőoktatási pályafutásom során
mindig vállaltam csoportfelelősi, évfolyamfelelősi, kollégiumi
nevelői munkát. Kidolgoztam az erdőmémök hallgatók jellemzé
sére a korszerű jellemzőlapot, és a hallgatók számára minden
évben több nevelési, pedagógiai tárgyú előadást szerveztem, il
letve tartottam. Számos alkalommal vezettem középiskolás diá
kok számára pályaválasztási ankétot.
Oktató-nevelő munkásságom során főképpen az erdészeti nö
vénynemesítésbe dolgoztam be annyira magamat, hogy e tárgy
egyetemi jegyzeteinek, illetve tankönyvének megírására vállal
kozhattam. 25 évig oktattam önállóan az erdészeti növénynemesítéstant és vezettem a tárgy gyakorlatait. E témakörből mérnöktovábbképző tanfolyamokat is szerveztem.
A tájrendező és környezetvédő szakmérnöki tagozaton kidol
goztam több új tárgy tematikáját, így a mémökbiológia és erdé
szeti melioráció tárgyét is, amelyekből jegyzetet és praktikumot
írtam. A tantervi reform keretében fakultatív tárgyként javasoltuk
ezeket a stúdiumokat az erdőmémök hallgatóknak.
1956-57-ig, az új tanszékvezető kinevezéséig vezettem a tan
széket és önállóan adtam elő az erdőtelepítéstant.
8

Bekerülve a tanszékre, mindjárt bekapcsolódtam a kutatómun
kába. A magtermesztési eljárások fejlesztésével kezdtem, mely témán
belül számos külföldi eljárást próbáltam ki hazai viszonyok kö
zött, és több saját módszert is kidolgoztam. Magtermésbecslési és
maghozam-vizsgálatokat folytattam le számos fafajjal. Megemlí
tem az erdei magvak vetésre való előkészítése, tárolása stb. terén
lefolytatott kísérleteimet.
Másfél évtizedig folytattam fonófüz-termesztési és -nemesítési kuta
tásokat, Brünl Lajos, az Erdőgazdasági Fűz- és Kosáripari Vállalat
főmérnökének segítségével. Az elért kutatási eredményeket 1961ben kandidátusi disszertációban és „A fűz" című szakkönyvben
foglaltam össze. Akikísérletezett új termesztéstechnikai módsze
reimet a megbízó vállalat bevezette a gyakorlatba, miáltal jelentős
mértékben emelkedtek a hozamok és növekedett a fűzvessző
export.
Több mint két évtizedig nemesítési, szaporítóanyag termeszté
si, út- és hányófásítási, illetve tíz éve főleg hígtrágya és kommu
nális szennyvíz faültetvényekben való elhelyezésével kapcsolatos
vizsgálatokat, tervezéseket folytattam. A korábbi sok éves intenzív
csemetetermesztési módszerek (tőzegágyas, fenyőtűavaros, burkolt
gyökérzetű, tőzegcellulóz cserepes, polietilén tasakos, papírcellás
csemetetermesztés, intenzív csemeteiskolázási és vegetatív sza
porítási módszerek) kutatásával és gyakorlati elterjesztésével az
üzemben az addig kb. 25%-os szabadföldi növényszázalékot 6075%-ra fokozták országszerte.
A hatvanas években tevékenyen bekapcsolódtam a tanszékve
zető több mint egy évtizedes mezővédő erdősáv kutatásaiba is. Az
utolsó 10 évben foglalkoztam az erdészeti génmegőrzés problémái című
tárcaszintű kutatással is, 5 erdőgazdaság közreműködésével.
Három államilag elismert füzfajta társnemesítője vagyok. Nemzet
közileg is felfigyeltek az 1981-ben megjelent „Erdészeti növénynemesítés" című felsőfokú szakkönyvre (melyből egyes részeket kb. 10%-ot - társszerzőmként Sziklai O., a vancouveri Brit-Kolumbiai Egyetem professzora írt).
Széles körű szakírói tevékenységemet jellemzi, hogy 256
nyomtatványban megjelent tanulmánynak, egyetemi jegyzetnek,
értekezésnek és egyéb tudományos munkának, köztük 20 könyv
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nek, illetve könyvrészletnek vagyok a szerzője vagy társszerzője.
Mintegy 30 írásom külföldi szaklapokban jelent meg. A nyomta
tásban publikált munkáimon kívül 6 értekezés, 20 egyetemi jegy
zet, 110 kutatási jelentés, szakvélemény, 106 tudományos bírálat,
151 egyetemen kívül tartott előadás, 6 könyvnyi szakfordítás,
vagyis összesen 655 munka jelzi tudományos tevékenységemet.
1959-től kezdve 19 ízben voltam tanulmányúton Európa 10 orszá
gában, melyeknek tapasztalatairól részletes beszámolókat készí
tettem, és számos fejlesztő javaslatomat megvalósította a szakága
zat.
Ha tehettem, sűrűn hazalátogattam, de csak 1955-től. Akkor
adtak először vízumot a román hatóságok.
Beszélek németül, franciául és románul. Angolul is tanultam és
a szakszöveget megértem.
Mindig szívügyemnek tekintettem a szakmai ismeretterjesztő
tevékenységet. „Erdészeti alapismeretek" c. könyvünk három ki
adást (az erdészeti szakkönyvek közül legmagasabb példányszá
mot, kereken tízezret) ért meg, és a Könyvterjesztő Vállalat több
helyen rendezett a könyvvel kapcsolatosan író-olvasó találkozót.
A kutatás-oktatás terén 28 ország mintegy 110 kutatójával,
oktatójával tartottam, illetve tartok fenn kapcsolatot. Számos
nemzetközi tudományos rendezvényen tartottam előadást és ve
zettem hazai tanulmányutat, továbbá szerveztem sok ország
szakembereinek részvételével hazai konferenciákat.
Számos hazai tudományos, oktatáspolitikai és társadalmi
egyesület elnöke, titkára, vezetőségi, illetve bizottsági tagja va
gyok vagy voltam. A VEAB-ban 20 éve dolgozom mint Erdőgaz
dasági Munkabizottsági titkár, elnök, illetve az Erdészeti Szakbi
zottság tagja. Az MTA Növénynemesítési Bizottságának tisztelet
beli tagja vagyok. A társadalmi munkából mindig igyekeztem
kivenni részemet. Az OEE Soproni Csoportjánál több éven át
titkári, illetve titkárhelyettesi, egyetemi összekötői tisztséget vál
laltam. Sokat dolgoztam a termelőszövetkezetek patronálása te
rén. Mint a Megyei Népi Ellenőrzési Bizottság aktívája, szintén
több éven át végeztem társadalmi munkát. A TIT megyei oktatási
bizottságában és a MTESZ helyi bizottságaiban is mindig dolgoz
tam.
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Kitüntetésrím: Erdőgazdaság Kiváló Dolgozója (1955), MTESZ
elnöki elismerő oklevél (1962), Kiváló Dolgozó (1964), OEE Ered
ményes fásításért emlékérem (1967), 20 év az Egyetemért emlék
érem (1971); Művelődésügyi Miniszter Dicsérete (1972), Oktatás
ügy Kiváló Dolgozója (1976), MÉM „Eredményes fásításért" em
lékérem (1981), Munka érdemrend (1984).
„A füzek termesztése" című munka alapján 1989. október 27-én
„a mezőgazdasági tudományok doktora" fokozatot nyertem el.
Úgy érzem, hogy az erdésztársadalom nemcsak kiterjedt tudo
mányos munkámért, hanem a széles körű ismeretterjesztő társa
dalmi munkáért is megbecsül. Szakterületemnek igyekszem nem
csak hazai körökben, de nemzetközileg is elismert művelője ma
radni. 1985. január 1-jével nyugdíjazásomat kértem, de mint
nyugdíjas is tovább dolgozom a tanszékünkön és folytatom az
eddigi oktató-kutató munkámat.
Feleségem Jancsó Rozália Sepsiszentgyörgyről. Két erdőmér
nök fiunk - Tibor 44 éves, Miklós 40 éves - és három leányuno
kánk van. Tiborék Tímea lánya 20, Miklósék Judit lánya 15, Enikő
pedig 10 éves. Nagyon összetartó család vagyunk; nincs olyan
hét, hogy telefonon ne jelentkeznének, vagy havonta egyszer
szombathelyi munkahelyükről be ne toppannának. Az unokák
minden iskolai szünetüket nálunk töltik.
A szakmai életrajz célja az is, hogy az emlékezés révén számot
adjunk életünk mozgatóerőiről. Az emlékezés viszont természete
szerint szépíti a múltat; ezért jó, ha életregényünk feljegyzések
alapján készül. így jobban megismerhetjük önmagunkat. Az em
lékezetben azonban elhalványul az eredeti élmény. Kilúgozódik
belőle az izgalom heve, a feloldódás vagy elszomorodás. Adat
lesz belőle. Nem vagyok a múltnak is életet adó íróember, mégis
remélem, hogy a feljegyzések vagy emlékezetfoszlányok meg
őriznek valamit az élmények izzásából.
Tengernyi feljegyzésem alapján mennyiségileg sok, amit mű
veltem, de kevés ahhoz, amit megtehettem volna. Hogyan éltem,
mit műveltem, mit hittem, mit álmodtam: tehát milyen ember voltam?
- ez az igazi kérdés. Sajnos, időm teltén munkatempóm egyre
lassúbbodik, és ezt meg amazt kezdem halasztgatni.
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Öreg fejjel belátom, hogy a mesteremberek,földművesek tudásának
mennyisége semmivel sem kevesebb egy egyetemi tanárénál, csak minő
ségben más. A kisbaconi székely háztartása önellátó: állattartás,
szerszámok, szekerek, bútorok elkészítése, kendertermelés, fonás-szövés, kosárfonás, kenyérsütés, szappanfőzés, köménymag
gyűjtés, csalánszedés stb. adják mindennapjait, s az élet minden
területén mindig természetes szükségletként bontakozott ki a
dolgok, a munka ismerete. Ezt tudják a bölcs kisbaconi osztály
társaim, akikkel ha találkozom, nem hatja meg őket egyetemi
tanárságom. Benedek-Hidi Béla, Benkő Zoltán fesztelenül nyakamba
borul: „Karcsika, ismét sikerült hazajönnöd?"
Azt viszont sejtik, hogy a tudományos alkotáshoz rengeteg
tanulás kell. De nem puszta akarat, szándék dolga a jelenségek
megfejtése. Annak mindig nagyon örvendtem, ha valamelyik
hallgatóm velem ellentétes eredményre jutott. A tudományban
ugyanis nem a tekintély, hanem csak a tények tudomásul vétele
alapozhatja meg a fejlődést. Ha az mást mutat, mint amit valaki
megállapított, akkor nem a tekintélyt, hanem a tényeket kell
követni. Ezért őszintén örültem, ha valamelyik tanítványom job
ban csinálta a dolgait, mint magam.
Azt is le kellett írnom, hogy elsősorban kik formálták egyéni
ségemet. AIII. fejezetben és néha másutt is csak azokról írok, akik
életre szóló tanítást adtak nekem, akik egyéniségemet alapvetően
formálták, csiszolták. A bőség zavara fogott el a fejezet írásakor.
Lehetetlenség minden mesteremről szólni. Mindegyik valamit
faragott rajtam.
Meghatározó volt kettős örökségem, a gének együttműködése;
édesanyám és édesapám, a család, majd nősülésem után keletke
zett új, kisebb családunk. A harmonikus családi légkör munkám
folyamatosságát biztosította, rányomta bélyegét egész életemre.
Együtt éltünk apósomékkal. ő esküvőnk után hat évvel, 1956-ban
sajnos elhunyt, de anyósommal 1982-ig folytatódott együttes éle
tünk.
Miért akarok önéletrajz-félét írni? Először felháborodtam az
ötleten: kinek mi köze az egyéni életemhez?! Mindenkinek meg
van a maga bánata-öröme, miért vegye mások terhét-boldogságát
is magára? Ám a család az élet törvénye, s ennek felismerése
12

túlmutat az egyéni léten, s így önmutogatás nélkül állhat az ember
a kérdés elé - valahogy így olvastam László Gyulától
Feleségem nagyszerű asszony. Ritkán hangolódik így össze két
lélek. Alig kell elkezdeni a mondatunkat, s már tudjuk egymásról,
mit akartunk hosszasan kifejteni. Hősiesen tűrte, hogy mindig
távol voltam. Remekül süt-főz, s gyermekeink számára ma is a
legnagyobb élény az „itthoni" fogyasztása. Fiaim jellemes, őszin
te emberek. Három leányunokámban most alakul ki jövendőjük.
Családom szerény szépsége és nyugalma életem egyik nagy aján
déka, szilárd alapja.
Könnyebb, s talán igazabb is lenne, ha más írná meg sorsomat,
mintha magam teszek kísérletet reá. Azt sem tudom, hogy életem
foglalatosságait helyesen foglaltam-e csomópontokba: oktatásba,
nevelésbe, kutatásba, közéleti szereplésbe. A szellemi és időrendi
önéletrajz csak egyik oldala életemnek, a másik, amit csináltam.
A számvetést óvakodva kell végeznem, nem úgy, mint ahogy
néhány közszereplő kollégám teszi, aki önmaga dicséretét terjesz
ti úton-útfélen. Ez rút dolog.
Az emlékezés, a feljegyzések mozaikszemcséiből azt állapítom
meg, hogy bármelyik ember élete hasonlóan gazdag, változatos,
csak más-más környezetben folyik. Soha sem éreztem magam
kiválónak, különösen érdekes, sikeres életű embernek.
Az ember sokat olvasott, tapasztalt és felejtett, de csak látszó
lag. A sok adat ott lappang - kavarogva, mint a gázbuborékok az ember emlékezetében. Bizonyára nem lesz jó mű ez az írás. A
jó mű kegyelem kérdése, erőltetni nem lehet. Ernő öcsém segítsé
gével csak megszületik majd egy székely család hányatott életéről
egy másik írás is. Voltak olyan évek, hogy kilencen kilencfele
léteztünk, de Isten kegyelméből összejöttünk megint.
Szerencsém volt, kétségtelen, hogy nagyszerű emberek között
éltem, akik maradandóan formáltak emberré. A rosszak nem
tudtak ártani nekem. Háromszor is megfenyegettek, hogy vehe
tem a munkakönyvemet. Az első eset akkor volt, amikor felesé
gem fakultatív hittanra íratta be nagyobbik fiamat. Nem baj!
Kezébe adtam a református kátét, a következő nyáron egy hónap
ra hazamentünk Kisbaconba, és néhány hét alatt remekül tudta a
hittan legfontosabb tételeit. A presbitérium, valamint az új kisba13

coni pap alkalmasnak találta őt az egyházba történő felvételre. A
kisebbik fiam is így lett a református anyaszentegyház teljes jogú
tagja.
Másodszor székely erkölcsiségem sodort hasonló bajba. Egyik
órán erkölcsi dolgok vitájába bonyolódtunk. Elmondtam, hogy
erről székely véreimnek mi a nézete. Ismét jött a fenyegetés:
irredenta agitációt folytatok.
Aharmadik veszély is innen ért. A leggondosabban előkészített
engedélyeztetés után 1984-ben emléktáblát helyeztünk a Mátyás
király u. 5. számú ház falára, az Erdélyi Diákotthonban mártírha
lált halt társaink emlékére is gondolva. A meghívókat kiküldték,
és a leleplezés napján kaptam a parancsot, hogy ha félórán belül
le nem szereltetem a táblát, mehetek az utcára. A lemondó telefo
nok szétmentek, de adminisztrációs hiba miatt éppen a Kisalföld
c. lap szerkesztője nem kapta meg az értesítést. Meg is jelent a
híradás a meghívó szerint, az emlékezéseket tartók neveivel
együtt. Alig tudtuk az illetékes újságírót kimenteni. Azután 1989ben felejthetetlen ünnepség keretében került ismét helyére a tábla.
Tisztelt utókor, majd szereltessétek le egyszer a szép márványtáb
lát és olvassátok el a túloldal szövegét, egy nevek nélküli, semle
ges vésetet, mely az ügyeletes cenzor, az MSZMP megyei pártbi
zottságának ideológiai titkára jóvoltából, az örökké éberek lelket
nyomasztó intézkedéseinek következményeképpen született.
Életem a világháború, hazátlanság, belső száműzetés viszon
tagságai között zajlott, de hát ez sokunkkal megtörtént, s éppen
ez adja sorsom méltóságát. Lélekben mindig együtt éltem szere
tett székely-magyar népemmel, az történt velem is, ami vele,
részecske voltam az egészben. Áldom a Teremtőt a családomért,
nevemért, mestereimért, barátaimért, tanítványaimért; hogy ma
gyarként éltem át az európaiságot, és hogy édes anyanyelvűnk él
bennem. „A nyelv - lélek, meghatározza viselője életét" - írta
egyik nyelvészünk. Áldom a Teremtőt, hogy úgy élhettem, ahogy
éltem, s úgy vélem, plebejusi öntudattal teljes, puritán életet
tudok magam mögött.
Áldom a Teremtőt, hogy magyarként élhettem le életemet és
nem vettem részt annak az Európának életében, amelytől I. Shaw
így óv minden becsületes amerikait: „Amerika... csupán beleté
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vedt a nagyságba... most pedig a hanyatlásba tévedünk bele,
vissza Európa felé, ahol terrorizmus, viszálykodás, cinizmus hatja
át mind a magán-, mind a közéletet, s én remélem, hogy ez nincs
előre elrendelve."
Napjaim végéhez közeledve, bevallom, életemet szépnek érez
tem, s remélem, szerény erdész munkásságom nem tűnik el nyom
nélkül szakmánk tudatából. Lehet ugyan, hogy egyáltalán nem
vagyok jó erdész. Mindig is elégedetlenkedtem önmagammal, de
hivatásom minden gondjával, fáradságával együtt boldog va
gyok, hogy ezt a pályát választottam, elsősorban Györke Zsombor
barátom biztatására, ő mutatta meg Szalárd környékén, a Kele
men- és Görgényi-havasokban ennek a pályának a gyönyörűsé
gét.
Mindig határozott hivatást éreztem valami olyan célért, mint
embertársaim életének könnyebbé tétele, s igyekszem kiállni to
vábbra is minden becsületes törekvés mellett. Elek apó testamen
tumából, álmomból is felriadva mondom a parancsot: „ha embe
rek között élsz, vedd ki a részedet minden igazságos küzdelem
ből."
Néhány szót a fiatalabb erdész nemzedékekről, akik életbe
indulásánál segédkezhettem, és akiknek csak egy „hibájuk" van:
én már nem tartozom közéjük. Sok jellemes, tehetséges ember van
közöttük, és ezt külön meg kell köszönnöm nekik és a sorsomnak.
Olyan leckét kaptam tőlük emberségből, amit egy életre megőriz
tem. Azokról pedig, akik nem állták meg a jellem próbáját, azt
mondom: hozzánk járt az egyetemre. Nem mondok én róluk
senkinek sem rosszat, csak nem örülök, ha ajtómon kopogtatnak.
A politikával nem tudtam soha semmire sem menni. Az igaz
ságos politika súlyos tudomány: a nyersanyagok, a föld adottsá
gai, a termelés, az erőviszonyok pontos ismeretének tudománya,
mely mögött izzódhat például hazaszeretet is, de ez nem lehet
meghatározó tényező, ha nincsen anyagi magva. Persze kell né
pünk és hazánk szeretete, anélkül, hogy mást bántanánk vele,
akinek ugyancsak megvan a maga nyelv- és hazaszeretete. Ma
gam Zrínyivel vallottam mindig: „Egy nemzetnél sem vagyunk
alábbvalóak." De olvassák-e mai „politikusaink" Zrínyit?
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Összegzésül: ismét mon
dom, a feljegyzések hitele
sebbek, mint az emlékezet ál
tal felidézett múlt, amelyből
hiányzik az átélt dolgok he
ve, de jelen kell lennie a sze
retetnek. A m ennyország
bennünk, m inden élőben
van, s nem valahol a fellegek
felett. „Ha embereknek, vagy
angyaloknak nyelvén szólok
is, szeretet pedig nincsen énbennem , olyanná lettem ,
mint a zengő érc, vagy a pen
gő cimbalom." (Pál, Kor. I.
13.)
Köszönöm, amit köszön
nöm illendő!
A beköszöntő zárszavául
még egy vallomás kívánkozik. „Mindent felírunk, semmit sem
feledünk" jelszavú jegyzetelő énem miatt már negyven évvel
ezelőtt megkaptam a „Strigula" vulgót, a hivatalos „Borvíz" mel
lé. Megható emlékül őrzöm például az 1955. május 21-29. között
lezajlott tanulmányúiról az erdőgazda és erdőipari szaktanfo
lyam közel 100 hallgatójának aláírását egy 55 cm hosszú, 4,5 cm
átmérőjű, szépen kihegyezett, vörös béllel ellátott nagy fenyőfa
ceruzán. A „Castell-strigulán" bekeretezve ott áll az útvonal:
Sopron-Kunadacs-Bugac-Tőserdő-Szarvas-Püspökladány-Tiszafüred-Mátraháza-Eger-Parád-Sopron, és a bekeretezett aján
lás: „Emlékül adják a IV. éves erdészek, hogy a jövő generáció
számára sok strigulát húzzon be vele." Még a két nagy Ikaruszbusz sofőrje is aláírta.
Egyik előadási szünetemből visszatérve pedig ott díszelgett a
táblán egy kedves karikatúra is, amely ezen az oldalon fennebb
látható.
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II. A gyökerek
Erdovidék
„Erdővidék az én hazám,
Ott szült engem édesanyám,
Zöld erdő zúgásán,
Vadgalamb szólásán
Ott nevelt fel jó apám."
(Kriza János gyűjtése)
Erdővidék, a tágabb értelemben veit Baróti-medence jobbára ismeret
len terület még ma is a Székelyföldre látogatók számára. Pedig e
táj páratlan földje élményekben gazdag látnivalókkal várja a ter
mészetjárót minden évszakban.
Fekvése, geológiája

Erdővidék a romániai Kovászna megye északnyugati részén
terül el, közvetlenül a megyét a szomszédos Brassó és Hargita
megyéktől elválasztó határvonal mentén. Ez a természeti szépsé
gekben gazdag és gyógyhatású ásványvizekben bővelkedő terü
let a Keleti-Kárpátok legdélibb, úgynevezett Kárpátközi-medencéjének, a Barcasági-medencének az északi nyúlványa. Északon és
északkeleten a Dél-Hargita, keleten a Baróti-hegység, nyugaton
pedig a Persányi-hegység határolja. Déli irányban Bölön vidékéig
tart e táj. E vonalig hozzátartozik az Olt-völgy túlsó, nyugati
pereme is, Ürmös és Apáca vidékével.
Fő útvonalai a Brassót - Baróton át - Székelyudvarhellyel
összekötő 131. számú és a Sepsiszentgyörgytől Barótig haladó
131b. számú út. Brassó 58, Sepsiszentgyörgy és Székelyudvarhely
48 km-re vannak Baróttól.
Az erdővidéki medence ó- és új-alluviális térszíneinek magas
sága 460 és 490 m között változik. A legmélyebb pont az Oltkanyar
környékére esik. A Kormos, a Bárót és az Olt folyását követő
síkságot a pár méterrel magasabb folyóvízi teraszok uralják. Ezek
nyelvszerűen nyúlnak be a síkságra. A kimondott síkságot egy
hegylábi dombsor összefüggő övezete kíséri, melynek magassága
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520 és 600 m között váltakozik. Ezek között a határvonalat általá
ban a dombok 20-30 m magas meredek lejtői képezik. Az erózió
által legömbölyített dombok övezete szerkezeti szempontból a
medencét kitöltő fiatal üledékek zónájába tartozik. Talaja mezőgazdasági, kertészeti művelésre alkalmas. A dombokat körülve
vő, lenyűgözően szép hegykeret magassága 600 és 1550 m között
váltakozik.
Az Erdővidék ipari és művelődésügyi központjába, Barótra
érkező utas először az északkeleti látóhatáron magasodó Dél-Hargita vonulatát pillantja meg, mely a Hatodi-hágónál kezdődik.
Tömegét harmadkorvégi és negyedkoreleji vulkanizmus termé
kei, andezitféleségek képezik. Főbb csúcsai a hágótól kezdve a
Nagy-Murgó (1016 m), Kis- és Nagy-Püiske (1178 és 1374 m), Mitács
(1280 m - a hasonnevű hágóval), Fenyős-hegyese (1317 m), Fekete
hegy (1368 m) és még északabbra a legmagasabb Kakukk-hegy (1558
m), a hegység központi masszívuma, egy erózió által szétrombolt
vulkáni kráterperem maradványa. Utóbbi lábától ered a Bárót
pataka és számos mellékpatakja, melyek völgyeiben sorakoznak
Magyarhermány, Kisbacon, Nagybacon és Bibarcfalva.
Innen szép magashegyi legelőkkel borított bükkösökkel, lucfenyvesekkel szegélyezett hegyhátak következnek, mígnem a
Kormos forrásvidékénél fekvő másik nagy vulkáni krátermarad
ványhoz, a Lucshoz érünk. A Kormos és Vargyas vízfolyásai között
Kormos köve (1167 m), Suvadás teteje (957 m), Lestető (988 m) és a
róluk aláfutó Halaság pataka, a Muhar-, Fenyős- és Kuvaszó patakok
völgye ugyancsak kellemes kirándulóhelyek. Ahol a Kormos az
erdővidéki lapályra lép, ott feküsznek sorban az északi települé
sek: Erdőfüle, Bardoc, Száldobos és Olasztelek.
A Hatodi-hágótól délre induló szelíd hajlású hegyhátak soro
zatából felépített Baróti-hegység az Erdővidéken két vonulatra
szakad, és közrezárja a Szárazajtai- és a Bodosi-medencéket. Ezekben
a hasonló nevű települések helyezkednek el. A hegység krétakori
homokkövekből, márgákból és mészmárgákból épül fel. Hegyi
legelők, bükkösök és tölgyesek borítják. Nagyobb hegycsúcsok:
Bükkfej (821 m), Kopasztető (805 m), Teksefej (935 m), Vadastető (971
m) és a Nagy-Kénos (1014 m). A hegylábi dombsor és az Olt síksága
közötti földsávon következnek egymás után a táj délkeleti telepü
lései: Köpec, Miklósvár, Nagyajta, Középajta és Bölön.
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Vidékünket nyugati irányban a Persányi-hegység választja el az
Erdélyi-medencétől. Ennek az Olt alsórákosi szorosa és a Hagy
mástető között fekvő szakasza a Rika-hegység. A Persányi-hegység
déli részének átlagosan ezer méter alatti hegycsúcsait bükk- és
tölgyerdők fedik. Az északi részen, a geológiai felépítés következ
tében szép mészkőszirtek teszik változatossá a hegyvonulatot.
Apáca, Ürmös és Ágostonfalva felett húzódik a Fekete-hegy (966 m)
és a Jáhoros (808 m) vonulata. A Köves-hegy nyugati oldalában van
a Tolvajos-cseppkőbarlang.
Ágostonfalvánál a Barca síkjáról észak fele tartó Olt hirtelen
nyugatra fordul, és a festői alsórákosi szoroson át az Erdélyi-meden
ce felé tart. A völgyszoros természetföldrajzi érdekességei, külön
leges növényvilága, legendás várromokkal tarkított területe pá
ratlan a maga nemében. Tőle északra a Felsőrákos feletti Feketehegy
(826 m), a Somostető (723 m), a Hegyestető (684 m) és a Lapias gerince
alkotja a Rika vonulatát az azonos nevű, 681 m magas, ősi Rikahágóval. Ez az átjáró századunk elején elveszítette jelentőségét,
miután megnyitották a vargyasi Hagymás patak völgyében, a
Hagymási-hágón (748 m) átvezető új országutat.
A Hagymási-hágó és a Vargyas patak - ez a határ a Persányihegység és a Dél-Hargita között - közti, mészkőképződmények
ből és átalakult kőzetekből álló hegyszakasz a Gódra, melynek
legmagasabb csúcsa a Dugaszó-tető (1012 m). Szép karsztos terület
ez, változatos dolinákkal. A Vargyas völgyében út vezet a híres
Homoródalmási-cseppkőbarlanghoz és a patakvölgy festői mészkőszurdokához.
A Baróti-medence altalajában kiterjedt szénmezők találhatók
(Köpec, Bárót - brikettgyárral együtt -, külszíni fejtés, Vargyas).
A földtani irodalom ősi vasérc-kutatási, vasolvasztási nyomokról
emlékezik meg Bardoc, Erdőfüle és Száldobos területéről. Gábor
Áron Erdőfülén és a kisbaconi Bodvajban önti első híres ágyúit. A
harmadkori üledékeket áttörő törésvonalak mentén, az utóvulkán-működéseknek köszönhetően mintegy másfélszáz ásvány
vízforrás tör a felszínre. Többnek vizét már a fejedelmi korban (a
XVI. századtól) ismerték. A borvizek vegyi összetétele nagyon
változatos, és gyógyhatásúkat több helyen kihasználják, például
Uzonkafürdőn, Bibarcfalván. Utóbbi borvize különösen ismert,
az egyik forrás vizét több mint száz éve palackozzák.
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Éghajlata, élővilága

Az Erdővidék éghajlatát befolyásoló főbb tényezők a tenger
szint feletti magasság és a zárt medence jelleg összefüggéseinek
eredményei. A hirtelen jelentkező hőmérsékleti és légmozgási
szélsőségek miatt a vidék éghajlati jellemzői változatosak. Dél
előtt, amikor az atmoszféra magasabb rétegei már felmelegedtek,
a medencét rendszerint még hűvösebb, ködös levegőréteg borítja.
Az átlagos évi középhőmérséklet 7,1 °C, -7 °C átlagos januári
minimummal, illetve -31 °C-t is elérő szélső értékkel és 17 °C
átlagos júniusi maximummal. De júniusban és augusztusban nem
ritkák a 33,4 °C-t elérő hőségnapok sem. A medence sík területein
az átlagos évi csapadék csupán 517 mm, de a környező hegyekben
ennél jóval több.
A legcsapadékosabb hónapok május és július, a legszárazabbak
szeptember és október. A havas és havasesős napok száma átla
gosan 50. Az évi napsütéses napok száma átlagosan 288.
Az Erdélyi-medence felől jövő nyugati légáramlatok a leggya
koribbak minden évszakban. Csupán a hóviharos hideg tél eleji
időszakban fúj a Berecki-havasok felől a nemere, ez a kellemetlen
keleti szél.
Erdővidéket igen változatos felszíne mellett ritka fák, lágyszá
rúak, reliktumok (maradványnövények) és gazdag állatvilág te
szik értékessé a turisták számára.
A kanyargó Oltót és Kormost fűz és éger galériaerdők, béka
borsó, telekvirág, harangvirágos-margarétás rétek kísérik. A me
zőgazdasági kultúrnövényekkel és gyümölcsösökkel borított
dombokra helyenként mélyen benyomulnak a gazdag cserjeszin
tű, természetszerű kocsánytalan és kocsányos tölgyesek, de mind
gyakoribbak az ültetett erdeifenyvesek és lucosok is. A lombleve
lű erdők fokozatosan adják át helyüket a nagy kiterjedésű elegyes
bükkösöknek (Nagy-Piliske, Fekete-hegy, Gyöngyerdő, Kormos
völgye, Olt völgyszorosa stb.). A bükk felső határa ezen a tájon
mintegy 1350 m. A nyír lassan a magas hegyi legelőkre szorul ki.
A bükkösök felett, különösen az északi és északkeleti kitettsé
gekben hatalmas elegyetlen lucosok terülnek el (Kakukk-hegy,
Ángyélika). Itt szórtan a vörösfenyő és a vargyasi Gódrában a
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tiszafa is előfordul. A borókások mind ritkábbak. Újabban az
erdeifenyőn kívül szívesen ültetik az erdészek a duglászfenyőt is.
A Lucsmejjék tőzegmohás erdeifenyvesében és az uzonkafürdői borvizes lápon található jégkorszaki reliktum növények (apró
nyír, kereklevelű harmatfű, tőzegrozmaring) természetvédelem
alatt állnak. Az északnyugati mészkőhegyek és a Vargyas patak
mészkőszurdokának védett növényei a boldogasszony papucsa,
szillevelű gyöngyvessző, sárgavirágú keltike, számyaltlevelű
görvényfű, a halovány vadhagyma, sötétibolya színű nőszirom
stb. A Hagymáson nárciszrétekben és a zergeboglárban is lehet
gyönyörködni. Erdővidék a gyógynövényeknek is híres tárháza.
Az árnyékos, nedves erdőaljak gyakori növénye a fekete- és vö
rös- áfonya (kokojza).
A régi kastélyok és udvarházak (Vargyas, Olasztelek) kertjei
valóságos dendrológiai gyűjtemények.
Erdővidék kiterjedt erdőségeiben igazán otthon érzi magát a
gímszarvas, barnamedve, farkas, vaddisznó, hiúz, vadmacska,
nyest, róka, fajdkakas, császármadár. ALucsban, Bodvajban és a
Kakukk-hegyen jelen van a keresztes vipera. A gyors vizű hegyi
patakokban (Bárót pataka, Fenyős, Kormos, Kovácsok, Tekse) sok
a pisztráng.
A Kormos völgye és a Dél-Hargita által bezárt erdőségek állami
vadászterületek.
Település- és művelődéstörténete

A Kormos és Bárót pataka magasabb teraszai, a Homoródalmási-barlang stb. már 7-8 ezer évvel ezelőtt kedvező életkörülmé
nyeket biztosítottak a vadban gazdag erdők, halban bővelkedő
vizek és a járható ösvények közelében megtelepülő ős- és újabb
kőkorszaki ember számára. A medence közepét borító mocsárvilág
fölé emelkedő hegyekről jó látási viszonyok és védekezési lehető
ségek kínálkoztak. Abardóci Egrespatak opálos lelőhelyén talált
ősemberi szerszámok, az olaszteleki Tortoma tetőn feltárt kőkam
rák megalitikus emlékei és a Homoródalmási-barlangból szárma
zó megmunkált csontszilánkok, csiszolt kőszerszámok ezt bizo
nyítják. A negyedkori üledékekből nagyszámú ősállati marad
vány kerül elő.
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A réz- és bronzkorból még több úgynevezett gyűjteményes lelet
áll rendelkezésre. A Baróti-medence vasérctelepei csakhamar egy
újabb kultúra, a vaskor anyaglelőhelyeivé váltak. Az ókori műve
lődés körébe tartozó római kori emlékeket is megtalálták ezen a
tájon. A népvándorlás korában ezen a vidéken is átvonultak a
vándomépek (így gotok, hunok, gepidák, avarok, szlávok), majd
megérkeztek a magyarok, akiknek székely törzse itt is letelepült.
Erdővidék jelentős műemlékei a nemcsak harcokban, de műve
lődéstörténeti mozzanatokban is gazdag középkorból származ
nak. Ide tartozik Köpec virágmintás mennyezettel díszített góti
kus temploma (XIII. sz.), Olasztelek koragót temploma (XIII-XTV.
sz.), Bibarcfalva gótikus temploma (XIV. sz.), Nagybacon későgót
temploma (XV. sz. második fele), Magyarhermány XVI. századi
reneszánsz műemlék-temploma, Nagyajta késő gótikus unitárius
vártemploma, Bölön reneszánsz temploma, s mindezt kiegészítik
a vargyasi reneszánsz-barokk Dániel-kastély, az erdőfülei XVIII.
századi Boda-kúria, a vargyasi bükkfacserepes, nyílt tűzhelyes
falusi házak, a nagybaconi árkádos-oszlopos lakóházak.
Erdővidék székely művelődéstörténeti emlékei szervesen beletar
toznak a magyarság egyetemes kultúrájába. Baróton az első állan
dó nyomdát Mizsur Ádám száz éve alapította. Itt nyomtatták az
erdővidéki hetilapokat. A táj eleven kulturális és tudományos
életére a vidék nagy szülötteinek életművei mutatnak rá több
mint háromszáz év óta. Az erdővidéki népoktatás az egyházak
kötelékében a XIV. században tette meg az első lépéseket.
A népművészet köréből a tapasztatlan boronaházakat, fedett
zábés kicsikapukat, székelykapukat, faragott tomácoszlopokat,
ajtókat, ablakokat, mestergerendákat mint nagyfaragásokat, továb
bá az említett műemléktemplomok rekeszes festett mennyezeteit
és a belső berendezések farészeinek díszítő festészetét (bordóvö
rössel és „székelykékkel") és a háziipari tárgyakat (szuszékok,
szerszámtartók, jármok, guzsalyok, gereblyék, sulykolófák, szö
vőszékek), valamint a díszes faragott kopjafákat (erdőfülei, felső
rákost apácai, száldobosi, középajtai temetőkben) kell említeni,
mint a kisfaragászat lehetőségeit, melyek mind őrzik a helyi népi
faragás és a díszítőelemek formagazdagságát. Az agyagmunkákból
a nagybaconi cserépgyártás, tetőzeti kerámia, a nyílt tűzhelyek
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csempéi, a régi zöld zománcos baróti cserépkorsók, a magyarhermányi fazekasság ismeretes.
A fonó-szövő népművészet Felsőrákoson éledt újra („szedettesek"), a népi varottasok közül elterjedtek a piros és piros-kék
szálánvarrott (keresztszemes), az írásutániak közül pedig a piros
sal töltött és feketével körített „magyaros", valamint a színes
„székelyes" hímzés.
Az erdővidéki székely népviseletet a maga eredetiségében csak
Magyarhermányban, Erdőfülén, Száldoboson és Vargyason őr
zik.
A vidék népéletének sajátos jellemvonásai a helyi jellegű nép
szokások: kaláka, törökbúza-bontás, fonók, disznótorok, nappali
farsangok, siratok régi és új népdalokkal, mondókákkal, eljegyzési és lakodalmi szokások, az apácai gyerekek tavaszi „kakaslövé
se" - és így tovább.
Erdővidék népköltészeti anyagának jelentős részét Kriza János és
Konsza Samu gyűjtötte össze.
Egy kicsit hosszasabban csodáltam meg tágabb anyaföldem
páratlan tájait, mert Erdővidéket alig ismerik. Meg szerettem
volna értetni, hogy Székelyföldnek ez az alig 20 települést magába
foglaló csücske miért adhatott oly sok nagy szülöttet a magyar
ságnak, a tágabb európai kultúrának. Legalább ennyit kellene
tudnunk a többi székely tájrészletről is, amelyek mindenike a
világörökség része lehetne. Nézzük most Erdővidék legnagyobb
jait.
Apáczai Csere János (Apáca, 1625-1659): paraszti sorból szárma
zó filozófiai és pedagógiai író, Hollandiában tanult tanár. A ma
gyar művelődés, nevelésügy és tudomány egyik kiemelkedő út
törője. Descartes filozófiáját tette magáévá. Fő műve a Magyar
Encyclopaedia (1653). Ez az első olyan magyar nyelvű tankönyv,
mely a hasznos és szükséges ismereteket tudományos igénnyel,
korszerűen rendszerbe foglalta.
Baróti Szabó Dávid (Bárót, 1739-1819): költő, műfordító, tanár
(jezsuita). Kazinczyval és Batsányival 1788-tól Magyar Museum
címmel megindította az első magyar nyelvű irodalmi folyóiratot.
A görög-római verselés egyik meghonosítója, Ovidius, Vergilius
fordítója. Költői nyelvünket tájszavakkal és újításokkal frissítette.
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Benkő József (Bardoc, 1740-1814): történetíró, flórakutató, ref.
lelkész. Középajtán botanikus kertet létesített. Erdély iparosítása
érdekében lelkes tevékenységet fejtett ki. Elsősorban orvos bota
nikus volt. Utolsó éveiben gyógyfüveinek árusításából élt. Első
nek ismertette magyarul Linné rendszerét, és a növényeket ná
lunk először jelölte kettős névvel. Számos történelmi forrásgyűj
teménye, botanikai tanulmánya kéziratban maradt.
Benkő Sámuel (Kisbacon, 1743-1825): orvos. Nyugat-európai
országokban tanult. Úttörő tevékenységet fejtett ki az orvosi helyrajzírás, az orvosmeteorológiai megfigyelések meghonosításá
ban. Az első hazai tudományos kórboncnok. Állambölcsészeti
irodalommal is foglalkozott.
Bölöni Farkas Sándor (Bölön, 1795-1842): gazdasági és politikai
író, akadémiai levelező tag, a reformkor egyik kiemelkedő szelle
me, a kolozsvári Nemzeti Színház titkára, Körösi Csorna Sándor
tibeti útjának támogatója, újságalapító. Nyugat-európai és ameri
kai utazásairól tanulságos könyveket írt. A három magyar és két
amerikai kiadást megért Utazás Észak-Amerikában című szocioló
giai, gazdasági, néprajzi, irodalmi, politikai és technikai művét az
Akadémia nagydíjjal jutalmazta. Farkas Sándor terjedelmes poli
tikai és történelmi művet írt az erdélyi városok múltjáról is.
KadarkayÁ. kötete Farkas Sándorról az első magyar mű, amely
bekerült az amerikai egyetemek történészszakos hallgatói számá
ra kötelező olvasmányok közé.
Kriza János (Nagyajta, 1811-1875): népköltészeti gyűjtő, költő,
folyóirat alapító, unitárius püspök, az Akadémia levelező tagja és
a Kisfaludy Társaság rendes tagja. Évtizedeken át fáradhatatlanul
gyűjtötte a székely népköltészet termékeit, melyeket Vadrózsák
címmel adott ki.
Budai József {Bodos, 1851-1939): geológus és pomológus, 138 új
gyümölcsfajta kikísérletezője. Erdővidék-szerte elterjedt almafaj
tája a Budai Domokos, amelynek anyafáját ma is látni a bodosi 168.
sz. telek kertjében.
Benedek Elek (Kisbacon, 1859-1929): újságíró, író, a Kisfaludy
Társaság tagja. Napilapokat és folyóiratokat szerkesztett. 1889ben Pósa Lajossal megindította az első irodalmi értékű gyermek
lapot, Az Én Újságomat, majd 1921-től Kisbaconban Cimbora cím
mel szerkesztett gyermeklapot. Mint a legtermékenyebb meseíró,
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a hazai gyermekirodalom egyik megteremtője. Ifjúsági írásaival,
tanügyi lapjainak szerkesztői tevékenységével az élenjáró peda
gógusok között foglal helyet. Népmeséi, népmondái, népkölté
szeti gyűjtései, történelmi tárgyú szépirodalmi művei hatalmas
életművet (másfél száznál több kötetet) jelentenek, mely ma is
sokszor forrása az ifjúsági- és gyermekirodalomnak. Az 1913-ban
megjelent egyetlen verseskötetének címéül - Kisbaczoni versek - a
szeretett szülőfalu nevét választotta. Egyik mesteremnek tekin
tem őt, ezért a későbbiekben még visszatérek szülőfalum legnagyobbjára.
Gaál Mózes (Bárót, 1863-1936): ifjúsági író, pedagógus, több lap
szerkesztője. Számos népszerű történelmi tárgyú ifjúsági művet
írt. Fő érdeme az élethez közelítés, munkára nevelés, a lélektani
szempontok érvényesítése.
Konsza Samu (Nagybacon, 1887-1971): néprajzgyűjtő tanár.
Diákjai - beleértve e sorok íróját is - segítségével évtizedeken át
gyűjtötte a népköltészet alkotásait, melyeket Háromszéki magyar
népköltészet címen (1958) jelentetett meg.

Kisbacon üzenete
Kisbacon az előbb vázolt Erdővidék egyik legkisebb települése.
A kicsiny falu nagy fia, Benedek Elek meleg hangú költői képekben
írja le Édes anyaföldem! című könyvében (emberek, olvassátok el
ezt a könyvet, ha lelketeket nemesíteni akarjátok!) Kisbacon föld
rajzi beilleszkedését az erdővidéki tájba: „Az én falum szinte félve
húzódik meg a Barót-patakjobb és bal partján, igen szűk völgyecskében.
Észak, kelet és dél felől szelíden, csendesen emelkedő hegyek karimázzák
be... Egy hosszúkás tál melynek kicsorbult egyik vége, ebben a tálban
egy csudaszép bokréta: ez az én szülőfalum." „A bokrétát" a kelet felőli
dombélen ma már kilométer hosszan övezi a nagy mesélő és a
kisbaconi kisiskolások, köztük e sorok szerzője által is ültetett
hét-nyolc évtizedes lucfenyő szegélyerdő.
A falu történetéből

A ma is csak hat-hétszáz lelkes falut fél évezrede csak néhány
család lakta. Kis fatemplomuk helyébe, az 1788. évi öldöklő török
háború után 1796-ra felépítették karcsú tomyú kőtemplomukat,
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és Benedek Sámuel archivárius uram elhelyezte a torony gombjá
ban jövendőbéli emlékezetre áldozatosságuk, makacs élniakarásuk örökbecsű tanúbizonyságát, a falu addigi históriáját. A reno
váláskor előkerült írást színes cikksorozatban ismertette - a kis
református eklézsia történetét folytatva - 1991 decemberében a
Sepsiszentgyörgyön megjelenő napilap, a Háromszék hasábjain
Tompa Ernő újságíró. „Continuata" írta vala helyes avagy helyte
len latinsággal a toronygomb minden részletre kitérő, lelkiisme
retes archiváriusa. Említett követőjével együtt bizonyára elvárja,
hogy a falut leghosszabban, 43 éven át (1917-1960) szolgáló lel
készt, a tizenhetedik papot, Tompa Zsigmondot követő időknek is
legyen majd krónikása.
A nyolcvanas évek végén hazalátogatva, összeszoruló szívvel
néztem a tervet: hogyan fogják majd eldózerolni (az 5-7 km-re
lévő Magyarhermánnyal, Szárazajtával együtt) a másfél kilomé
terre lévő faluközpont, Nagybacon kedvéért ezt a „bokrétát" is,
hét fiúgyermekes szülői hajlékunkkal együtt. A pár száz hektárnyi agyagos talajon megtermelhették volna ugyan a pityókát
(krumplit) és a törökbúzát (kukoricát), szegényesen a gabonafé
léket is. De ez csak ürügy. Acél Benedek Elek emlékének elpusztí
tása volt, amint ezt Farkaslakán Tamási Áron, Szejkefürdőn Orbán
Balázs síremlékének környékével is tenni akarták, amint akkori
ban mutatták nekem is ezeknek a rémálmoknak a szörnyű terv
rajzait.
A mai helyzet

Ma, a kilencvenes évek közepén is reménykedve indul neki a
néhány száz kisbaconi székely a holnapnak. Meg-megbolydul a
határ. Váltvaforgató fogatos ekékkel ismét művelik a dombol
dalakra felfutó keskeny teraszokat, hordják a sok istállótrágyát,
vetik a krumplit, meszelik a házakat, és mind több fiatal tér vissza
az elárvult „bennvalókba" A hagyományos hármas fordulós
rendszer megszűnt Kisbaconban is. Hajdan az őszi határba búzát
vagy rozsot kellett vetnie mindenkinek, a tavaszi határba kapások
és tavaszi vetésű gabonafélék kerültek. Az ugarnak fenntartott
részt közös legelőként használták. Burgonyát, kukoricát külön
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erre a célra kijelölt tavaszi határrészen termesztettek, de sokkal
kisebb területen, mint szalmásgabonát. Mária Terézia parancsára
a XVIII. század végén honosodott meg a burgonyatermesztés.
Benedek Elek leírja, hogy miként hozott Kolozsvárról elsőnek
egyik őse, Benedek Gábor huszár egy szekér pityókát (krumplit,
burgonyát). Útjáért a falu tiszteletdíjként egy házat épített, mely
nek neve „pityókás ház" lett.
Kisbaconbein azonban a domborzati tényezők meghatározó
jellegéből eredően jelentősebb volt az állattartás, mint a földmű
velés. Mindig több volt az erdő, legelő, mint a szántóföld. A
legelők a faluközösség tulajdonát alkották. A falu döntött arról,
hogy melyik csorda hol legeljen, de arról is, hogy a gazdák hány
állatot hajthatnak a csordába. A marhalegelő a legközelebb esett
a faluhoz, és a legjobb minőségű volt. A sertéseket hajdanán a falu
bükk- és tölgyerdeiben hizlalták.
Benedek Elekre emlékezem

Kis falumban a nagy székely író, meseíró, lapszerkesztő, poli
tikus, Jókai Mór mellett a legolvasottabb polihisztor emlékeit
keresem. Emlékháza nem egyedülálló építészeti remekmű, akad
sok hasonló országszerte. Négyoszlopos, háromszögű timpanon
nal a veranda fölött, nyugodalmas arányaival nekem mégis úgy
tetszik, az író unokájával, Benedek Andrással egyetértve, mintha a
Nemzeti Múzeum zsugorított mása volna. Az emlékházban régi
bútorokat, használati tárgyakat, az írót ábrázoló képeket, szobro
kat lehet látni, kéziratokat eredetiben vagy fénymásolatban és
könyveket, könyveket, amelyekből 166-ot Benedek Elek saját ma
ga írt. De én most lelki szemeimmel a kis templomban különálló
Benedek-Huszárék padjában látom Elek apó jóságos tekintetét, a
körülötte csoportosuló erdélyi írókkal: Bartalis Jánossal Kacsó Sán
dorral Nyírő Józseffel Szentimrei Jenővel Tamási Áronnal a „fiaival"
vagy a „kalákásaival" együtt. A korábban érő székely gyerek
kíváncsiságával szívom magamba a nép szolgálatát bizonyító, a
hagyományokat, a történetet, a jövőt boncolgató vitáikat, falujáró
terveiket.
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Szerény lakásunk egyik legbecsesebb éke a messzi földön is
híressé vált Csíkszeredái fametsző-művész, Imets László 30x50 cmes fametszete Elek apóról. Alig másfél ezer kötetes szépirodalmi
kiskönyvtáram ex librise is László barátom műve. (Szakkönyveim
még kevesebb számúak, mert erre is mindig kevés pénzem volt.)

Emlékezés
Benedek Marcell verse
I.
Kicsi Falu népe össze tanakodik,
Házépítő költőt hogy megsegítenék,
Meg is segítették szíves kalákával,
Követ, fát, fövényét hordtak garmadával.
II.
Amikor a födelet Rofaj megácsolta,
Piros cserepet rá százan raktak sorba,
így épült fel a ház, a költőnek álma,
Nép szeretetéből valósággá válva.
III.
Amit nappal raktak, nem omlott be éjjel.
Esztendők vihara sem rombolta széjjel,
Megáll az a ház, mely szeretetből épül,
Kőműves Kelemen áldozata nélkül.
IV.
Nem kellett áldozat? haj de bizony kellett!
Bizonyság ott túl két sír egymás mellett,
A népért, mely a követ s a fát hordta,
A háznak gazdája életét áldozta.
V.
Nem pihent a házban, amikor már végre
Gondolhatott volna békés öregségre.
Amikor már mások a fegyvert teszik le,
Száz harc után indult a százegyedikre.
29

VI.

Mikor a világban csak az önzés tombolt,
Mikor minden ember csak magára gondolt,
Minden köteleket a vihar széttépett,
Akkor ölelte ő magához a népet.
VII.
Gyermekek szívéhez szólt szívéből ének
S nagyapja lett a föld minden gyermekének.
Azokat hirdette bűvös-bájos szóval,
Hogy ember s ember közt nincsen választófal.
VIII.
Dicsérje az Istent akármely templomban,
Járjon harisnyában vagy puha bársonyban,
Legyen falunak vagy városnak lakója,
Barázdát vonjon bár, vagya betűt rója.
IX.
Hej bátrak legyenek, akik így szeretnek
Zúgó viharában ádáz gyűlöletnek,
Lappangó ordasok meg ne közelítsék
Kit védtelenné tett krisztusi szelídség.
X.
ő , aki nemrégen egy országhoz szólt még,
Kis íróasztala volt templomi szószék,
Egyszerre úgy érzi, minden hiába,
Hangja onnan kiált süket éjszakába.
XI.
Ereje még bírja, de meg van kötözve
A tehetetlenség az roskasztja össze.
Örökifjú lelkén reménytelenség ül,
Harcos munkás tolla kiesik kezéből.
XII.
Kisfalu harangja két halottnak kondul,
Falu, város béna még a fájdalomtól,
Amikor a gazda s életének társa,
Egymás mellett készül a nagy indulásra.
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XIII.
Egész nép kíséri egyetlen jajszóval,
De most a faágon egy kis madár megszólal,
Mintha a természet örök hangja lenne,
És derűs reménység csicseregne benne.
XIV
Bátorság emberek, a madárka zengi,
A szeretet szavát nem öli meg senki,
Volt és lesz halottja a szent tanításnak,
De aki ma meghal, feltámad az másnap.
XV.
Él a nép, mely itt dolgozott a házon,
Áll a ház szilárdan szeretet sugárzón,
Árasztja melegét a sír, amelyhez holnap,
S évek múltával is elzarándokolnak.
XVI.
Élnek a mosolyok, élnek édes könnyek,
Élnek a kis mesék és a vaskos könyvek,
Élnek új sarjai a dús szeretetnek,
Örökre él neve Benedek Eleknek.
Mi, 6-7 éves gyermekek sem győztük csodálni, hogy Elek apó
nak mindenre volt ideje. Mint földmíves származású, nagyon
szerette a földet. Kaszált öregkorában is, s élete folyamán növeke
dő kertjében legalább ezer gyümölcsfát ültetett, az említett sok
hektár lucfenyves mellett. Legszívesebben az egyik szomszéd
falu, Bodos nagy gyümölcsnemesítőjének, a korábban említett
Budai Józsefnek ellenálló, helyi fajtáit telepítette. Egyik legtöbbet
dolgozó ember volt, akit a halál is írótollal a kezében ért 67 évvel
ezelőtt.
Megmelegít az emlék, hogy én még cukorkát is kaptam Elek
apótól, az ő t körülrajongó többi falusi gyermekkel együtt. De
egyben el is szorul a szívem, hogy nemsokára ez a gyerekcsapat
a kisbaconi ház mellett csordogáló Macskás-patak mentén találta
meg a kilenc félgrammos Veronái papirosát s a dobozt, amit Mária
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néni kiürített, hogy szeretett férje után induljon túlvilági útjára.
Ekkor már tudta az orvosoktól, hogy csak így éri utol a súlyos
szélütéstől három napig eszméletlen fekvő, szeretett társat. A
lucfenyők övezte kisbaconi temetőben lévő egyszerű sírjukon két
márványtábla áll a következő feliratokkal:
Benedek Elek, 1859. szept. 30. - 1929. aug. 17. - Jézus tanítványa
voltam, / Gyermekekhez lehajoltam, /A szívemhez fölemeltem, / Szeretetre így neveltem.
Benedek EleknéFischerMária, 1862. nov. 3. -1929. aug. 19. -Ahova
te mégy, oda megyek lés valahol lakói, ott lakom, la te néped az én népem
I és a te Istened az én Istenem. / Ahol meghalsz, ott halok meg / és ott
temettetem él. Ruth 1.16.17.
Az 1929. augusztusi temetésen ott volt Kisbaconban minden
erdélyi magyar, aki a nagy íróval valamiképp kapcsolatbein volt.
Tamási Áron mondta a búcsúztatót, és az egyházi szertartást jó
Apám végezte öt másik pap társaságában. A két koporsó mellett
elhangzott szavaiból idézek, amíg még olvasható a fakuló írás:
„Küzdelmeink eredménye gyakran csak halálunk után következik be.
Kidőlnek a küzdők soraiból a hősök, akik nemes eszmékért vívódtak. Ki
tollal kezében igédet prédikálta, Atyánk, aki gyermekeinket szeretve
tanította. Istenünk, ne ítélj meg, ha panaszra nyílnak ajkaink, midőn e
két nemes szív kialvása miatt gyászol a falu, az anyaszentegyház és
mindenfelé a magyar társadalom. Mégis áldunk téged, Atyánk,...hogy
őket szívük, lelkűk egész gazdagságával népünknek adtad, minket pedig
segíts, hogy okosan használjuk a nekünk adott életüket."
Benedek Elek 1921-ben Budapestről végleg hazatelepedett, és
szívósan, az elsők közt hirdette, hogy az új rendben el kell tüntetni
az egymással torzsalkodó kétirányú nacionalizmust, békét kell
teremteni Erdély két nagy népe, a magyar és a román között. Az
emberszeretet vallásának magvait már a gyermeki lélekbe kell
elültetni, akkor tud majd fává terebélyesedni. Az emlékház láto
gatóit mindinkább ez a tanítása hozza oda, akik ma is hallják Elek
apó szavait: „Az állam nyelvét meg kell tanulni, az édesanyátok nyelvét
nem szabad elfelejteni."
Benedek Elek nyolc éven át a székelyudvarhelyi református
kollégiumban tanult. Ez az iskola ma tanító-óvónőképző líceum.
1990 decemberében, az iskola fennállásának 320. évfordulóján az
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intézmény híres tanítványa nevét vette fel. Kicsiny kertjében szív
ás lélekemelő ünnepségen leplezték le mellszobrát, amit Szabó
János helybeli szobrász alkotott. Kányádi Sándor szoboravatójából
a fülemben cseng: „... minden népnek, így ami kicsiny népünknek
is voltak kiválasztottjai, akik a legmostohább időkben is hallatták
az igazságot, és aszerint cselekedtek... A hűség háromságának, a
hitben való, a szülőföld és a nép iránti hűség háromságának helyét
avatjuk... kegyhellyé." Itt, az iskolatípustól függetlenül mindig
ugyanazt tanították: a népszolgálatot.
1991 novemberében a soproni Óvónőképző Főiskola is Bene
dek Elek nevét vette fel.

Népes családunk
1987-ben a Felsőoktatási Szemle szerkesztősége a következő
körlevéllel fordult a felsőoktatás idősebb oktatóihoz: „Egyeteme
inken, főiskoláinkon szép számmal vannak olyan oktatók, akik
három-négy évtizedet töltöttek el ezen a szép, de korántsem
könnyű pályán, őket - köztük már nyugdíjasokat is - kérjük arra,
írják le vallomásaikat családjukról, az oktató-nevelő munkáról,
tapasztalataikat, élményeiket életpályájukról, hogy abból tanul
hassunk, s ami belőle hasznosítható, a fiatalabb generáció figye
lembe vehesse saját tevékenységének formálásában.
A vallomások személyes jellege természetes. Nem törekszünk
a szubjektív benyomások, érzések kirekesztésére sem. Úgy tárjuk
az olvasók elé, ahogyan tekintélyes oktatóink azokat papírra
vetették. Reméljük, ez megnyeri olvasóink tetszését."
A felhívásra írásommal késedelem nélkül jelentkeztem, mely a
lap azév júniusi számában meg is jelent „Harminchat év az erdészeti
felsőoktatásban" címen. Ma „Negyvennégy"-gyel kellene kezdeni
a visszaemlékezést. (Megjegyzem, hogy a száznál több érintett
közül csak néhányan vettük kezünkbe a tollat a körkérdésre
válaszolva.) Cikkemben rövid tájékoztatás található családomról,
indíttatásomról is.
Korábban itt-ott már utaltam arra, hogy mi indított jelen pá
lyámra. A későbbi fejezetekben leírom az oktatással, neveléssel,
vizsgáztatással kapcsolatos több évtizedes tapasztalataimat, vé
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leményemet. „Iskolát" bizonyosan nem alapítottam, és hogy vannak-e igazi eredményeim, ennek megállapítására nem vagyok
illetékes.
A körkérdéssel kapcsolatban azt hittem, hogy könnyű felada
tom van: csak őszintén le kell írnom, milyen hatás alatt és hogyan
csináltam a dolgokat. Fogalmazáskor döbbentem rá, nehéz úgy
szólni, hogy ne tűnjek hencegőnek, önelégültnek. A. Schweitzerrel
a csodálatos lambarénéi orvossal ugyan együtt vallottam mindig,
hogy: „az elégedettség az ördög találmánya", de szövegezésem
ből ez kitűnik-e vajon? Ezt az olvasóra bíztam. Mindenesetre
„testamentumot" nem akartam írni, erre még nem értem meg, és
még most is szeretnék dolgozni egy darabig. Jó volna minél
később „csúf" öregemberré válni, akit már nem érdekel semmi.
Nem akarom feladni. Tudom, „ha félreállok az útból, elrobog
mellettem az élet" - mondja A. D. Milland. Továbbá: „Amikor az
ember már nem kíváncsi semmire, akkor kezd öreg lenni" olvasom A. Siegfriedtől.
Nézzük először is röviden a gyökereket. Az ősök tarka tulaj
donságaiból mit húzott ki az öröklés lottója, a véletlen, és mint
alakította azt a környezet?
Édesapám az 1700-as évekig kinyomozta a kisborosnyói Tom
pák családfáját, és leírja, hogy eleinte „primorok" is voltak közöt
tük. Ehhez a rendhez tartoztak azok, akik legalább 3-4 vitézzel és
ugyanannyi lóval kerekedtek fel, ha a véres kardot körülhordoz
ták. A második rendnek „primipillus", népiesen lófőszékely volt
a neve. Közepes módú família volt, akik közül csak egy ült lóra.
A harmadik rendnek „pixidarius" volt a neve. Ezek a családok
már nem tudtak lovat adni, tehát gyalogosan szolgálták a hazát
meg a császárt.
A primőr Tompák a századelőig már lehanyatlottak, és apai
nagyapám szegény székely agrárproletár volt. Anyai nagyapám
hangyaszorgalmával ismét kisbirtokosságig vitte. Édesapámat
mint tehetségest a 18 gyermekes családból kiemelték és ösztöndí
jakkal református pap lett. Említettem, hogy több mint négy
évtizedig volt a hatszáz lelket számláló Kisbaconnak lelkipászto
ra. Egy felekezeti tanítóval kettesben tanították meg az egész falut
írni, olvasni, amíg a húszas évek közepén állami elemi iskolát nem
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szerveztek. Híveit, tanítványait mind családtagnak tekintette és
tegezte. Édesanyám - tucatnyi gyerek egyike maga is - méltó
párja volt: igazi „tiszteletes asszony", szegények istápolója, bete
gek gyógyítója. Hét fiúgyermeket neveltek, egyetlen orvosi vizit
nélkül. A fiúknak kora gyermekségükben addig is, amíg a folyto
nos munka megkezdődött, az volt a legfontosabb teendőjük, hogy
vigyék a viszonylag nagy kert gyümölcsét, zöldségjét, a disznó
vágás kóstolóját a Felszegbe, Középszegbe, Alszegbe, a Malom, a
Fűrész és a Pityókás utcába. Hogyan lehet, hogy nekem is az az
egyik legnagyobb örömöm ma is, ha kis kertem virágjaival, a
sokféle gyümölcsfa termésével barátaimat, kedves munkatársai
mat meglephetem? Ez bizonyára az adás öröme, boldogsága, ami
szellemi vonatkozásban is meg-megmelegít!
Édesanyám 1885-ben született Kézdimartonfalván és 88 évet
élt. Édesapám 1889-ben látta meg a napvilágot, ugyancsak Kéz
dimartonfalván és 85 éves korában hunyt el Sepsiszentgyörgyön,
1974-ben. Zimankós, kemény februári nap volt, a Hatodon méte
res hóval. Mégis népes küldöttség taposta meg az övig érő havat
a Hargitán, és Kolumbán Géza bodosi esperessel több erdővidéki
pap is eljött. Még számos Szentgyörgy-kömyéki pap volt ott a
gyászszertartáson. A ravatal Tivadar öcsémék Gödri F. utcai laká
sán állott, és a hosszú menet szomorúan kígyózott végig a váro
son. A református hívők a város utcáin levett kalappal, a katoli
kusok letérdelve, a román katonatisztek szalutálva rótták le utol
só kegyeletüket. Én ilyen megrázó temetésen sohasem voltam. Az
esperes úrék nemcsak az Erdővidéki egyházmegye utolsó Istenhozzádját hozták, hanem egy marék kisbaconi földet is, amit a
tehetséges református prédikátor olyan pátosszal, olyan torok
szorító, hazafias mondataival helyezett a koporsóba, hogy majd
nem elvesztettem az eszméletemet.
Édesanyám előző évi nyári temetésén nem tudtam otthon len
ni, mert külföldi utamon késve érkezett az értesítés. Hát ilyen
asszony nem sok születik a világra! Csodálatos biológiai órája 88
éven át legkésőbb hajnali öt órakor költötte, bár este 9 óra körül a
könyv mellett álomra szenderült. Este hetenként egyszer előké
szült a sütésre, és mire mi hét órakor felkeltünk, már várt a
ropogós kilenc darab kenyér, külön a vakaruval, mely mindig
jutalomnak számított.
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Két kamrája mindig tömve volt. Még sok gyógyfüve is volt, és
nem ijedt meg, ha 41 °C fölé szökött a lázunk. Laci bátyámat a
Brassó melletti Türkös gyógyszerészének, Jakab Mihálynak - aki
nek a fiát Laci bátyám tanította - áldozatkészsége kórházról kór
házra, szanatóriumból szanatóriumba vitte, és semmit sem saj
nált, hogy a legsúlyosabb összízületi gyulladásból kigyógyítsák.
Mégis hazahozták a csont és bór 18 éves testet Kisbaconra meg
halni. Édesanyámmal lepedőben vittük be, de így is szörnyen
szenvedett. Jó Anyám azonnal befogatott a tehenes szekérbe,
melyre csebreket tettünk és zsupszalmát, hogy a borvíz ne locsog
jon ki. A régi borvíz kútból mertük tele a csöbröket. Diólevelet is
szedtünk, és kénlapokat tettünk a nagy fafürdőkádba. A fürdő
időtartama napról napra fokozatosan nőtt, és néhány lepedős
beemelés után bátyám már maga lépett a fürdőkádba. Néhány hét
alatt felépült, és a háború viharait átvészelve, 52 éves korában
hunyt el tragikus hirtelenséggel, mint középajtai református lel
kész.
A legidősebb Tompa fiú, Kálmán Nagyenyeden végezte el a
tanítóképzőt, és mint a vízaknai néhány száz szórványbeli ma
gyarság istápolója, 1992-ben hunyt el, 77 évesen. A Romániai
Magyar Szó melegen emlékezett meg nemes küldetéséről. Zsiga
bátyám, ő most a 4 főre apadt kisbaconi Tompa család feje, 79.
évében jár. Utána Béla következett, aki néhány mikós év után a
bánáti Oravicán kitanulta a kesztyűs ipart, és Marosvásárhelyen,
mint főszabász 1983-ban hunyt el 66 évesen, korunk csúnya be
tegségében. Egyébként Zsiga bátyám is tanult néhány évet a
Mikóban, de végül is, mivel nem tudott ingyenességet biztosítani,
a községi adminisztrációban dolgozott sokfelé Udvarhely megyé
ben. Mint gyergyószentmiklósi postafőnök ment nyugdíjba. Utá
na következik Laci bátyám, akiről már szóltam. Majd én jövök a
sorban. Utánam Tivadar öcsém következik 71 évesen. Ma is olyan
vasgyúró, mint volt egész életében. A kereskedelemben dolgozott
mindig. Mint a szentgyörgyi Sugár áruház egyik főnöke ment
nyugdíjba. Két fiával együtt talpraesett vállalkozó, aki a jég hátán
is remekül megél. Felesége, Piroska néhány év előtti elhalálozása
óta a hídvégi birtokon is ő gazdálkodik. A legkisebb, a hetedik fiú,
Ernő agrármérnök, aki Szentgyörgy melletti kollektívákban volt
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szakmai vezető, majd az árkosi agronómusház vezetője, de évti
zedek óta jó tollú újságírója a volt Kovászna megyei Tükör napi
lapnak, mely a rendszerváltás óta helyesen a „Háromszék" nevet
vette fel. Acsemátoni füzeteket is szerkeszti, és 66 éves nyugdí
jasként többet dolgozik, mint aktív korában.
A nagy család regényét neki kell megírnia, mert nálunk is
minden megtörtént; válások; újranősülések; szerelmi tragédiák;
öngyilkosságok; román katonatiszt lelövi a szép Tompa lány ked
vesét, majd öngyilkos lesz maga is; a kisbaconi hatszobás, kétkonyhás, kétkamrás, nagy udvaros, kertes családi fészek történé
sei; az édes anyaföld, amelyről csak felsőfokon lehet írni.
A szülők meghaltak, a fiúk kirepültek, és közülük elhunyt
három. Szép kertünk legmagasabb pontján, alig 100 m-re Elek apó
sírjától szép kopjafa áll, rajta kilenc név és négy mellett nemcsak
a születés éve, de az elhalálozásé is be van vésve.
Réztáblára bemarattuk köszönetünket Béla bátyámnak, aki a
legtöbbet tett a szülői hajlékért. Nemcsak méhese áll a közelben
elárvulva, de mindenen ott van a keze munkája. Igazi székely
ezermester volt. A 40-es évek végén került haza valahonnan Közép-Ázsiából, ahol egy kertészet közepén kunyhót épített magá
nak, és takarékos munkára próbálta szoktatni a muzsikokat. A
háború veszedelmeit megúszta, de majdnem halálra lincselték,
amiért nem engedte meg, hogy fele krumpli, fele répa a földben
maradjon. (Ezt saját jussuknak tekintették a muzsikok.)

Első alma materem
A kisebbségi sorsban küzdelmesen élő faluközösségünkben
igazi demokráciát ismertünk meg. Szüléinktől azt tanultuk, hogy
minden embertársunkra nézzük fel, mindenkiben tiszteljünk va
lamit, ami bennünk nincsen meg.
Romániában hétéves kortól kezdődött az iskola. Négy kisbaco
ni elemi osztály után, vagyis tizenegyéves kortól nyolc éven át
következett az I. számú alma mater, az ősi sepsiszentgyörgyi
Székely Mikó Kollégium (SZMK) nevelése. Itt a tanítványokkal
való örökös törődés, a mind több tanulótársamért felelős kollégi
umi önkormányzati feladatok - vigilség (éjjeli őrség), kurzorság
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(kapuőrség), asztal- és szobafőnökség, appáritorság (intemátusi
felelősség) -, no meg kiváló tanárok készítettek fel az életre. Itt áll
előttem ma is Debreczy Sándor, aki „Körösi Csorna Sándor csodá
latos élete" címmel a nagy székely ifjúkori életét feltárta, majd
Kolozsvárt egyetemi tanár lett; Székely Zoltán Európa-szerte is
mert régész, múzeumigazgató; Szabó Árpád matematikus, ugyan
csak meghívták egyetemi tanárnak Kolozsvárra; Konsza Samu,
akit népköltészeti gyűjtőmunkája alapján Kriza Jánossal egy sor
ban említenek; Bágya András, aki elismert zeneszerző, de sorban
a többieket is említhetném.
Az igazi tanári hivatást is Konsza tanár úr, első osztályfőnö
künk fogalmazta meg legszebben. Alacsony, szemüveges, igény
telen külsejével, 61 évvel ezelőtt robogott be közénk és mondta:
„Gyerekek, itt áll előttetek a világ legboldogabb embere, a peda
gógus!" És csodálkozó, kétkedő szemeinkbe nézve folytatta:
;,Igen, igen! Bevenni és kisugározni, kisugározni minél nagyobb
hatásfokkal, bennetek megvalósulni látni mindazt, amit megál
modtunk, általatok örökké élni! Ez a pedagógus. Van-e ennél
szebb hivatás?"
Eleinte nehéz volt ezeket a nemes szavakat befogadni. Amikor
két kilométeres gyaloglás után jó Apám Nagybaconban feltett a
sepsiszentgyörgyi buszra, egyelőre a gyönyörű táj, a Hatodi-hágó, a Hargita és a Baróti-hegység elválasztója, majd Málnásfürdő
től a vasút és a „nagy folyó", az Olt kötötte le minden figyelme
met. Akkor, tizenegyéves korban ültem először közúti járműre, és
akkor volt először magamra szabott egyszerű ruhám. Eladdig
bátyáim levetett holmiját hordtam. Szentgyörgyön a pedellus
(iskolai altiszt) Csabai bácsi várt, akivel Édesapám korábban elő
készítette az érkezésemet. Legalább ötvenszer kellett még meg
tennem a nyolc év alatt a kereken 40 km-es utat. Minden év elején
jól felpakolt, egész vágású szekér hozta utánam a fát, a zsákos
terményt, gyümölcsöt a konviktusnak (diákotthonnak), hogy le
gyen mit ennünk. Ez így volt minden tanulónál.
Emellett jól kellett tanulnom, hogy ne kelljen tandíjat fizetnem.
És érkezésem után másnap már jelentkezett a bibarcfalvi tanítvá
nyom, majd ahogy teltek az évek, jött még egy-kettő melléje.
Ruházkodásomat a legációkkal (egyházi megbízatásokkal a nagy
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ünnepeken) keresett pénzzel oldottam meg. Már ötödikes korom
tól jutott nekem jó jegyeim alapján egy-egy kis eklézsia (egyházközség). Erdővidéken Bodos, Biharcfalva, Kisbacon, Magyarhermány látott engem a szószéken, a háromszéki Szépmezőn Kézdimartonfalva, Alsócsemáton tett próbára.
Sepsiszentgyörgyön a XIX. század közepéig hiányzott egy fel
sőbbfokú képesítést biztosító iskola. Ezt az űrt volt hivatott pótol
ni az 1859-ben alapított gimnázium. 1869-ben tervbe vették az
állandó iskolaépület felépítését. A közadakozás mellett a szüksé
ges tőke legnagyobb részét gróf Mikó Imre, „Erdély Széchenyije"
60 000 forintos adománya jelentette. Az intézmény a mecénás
iránti tiszteletből a Székely Mikó Kollégium nevet kapta. 1893.
szeptember 10-én avatták fel a főgimnázium új épületét, és a tanév
végén megtartották az első érettségi vizsgát. Sepsiszentgyörgyön
1892-ben 50 növendékkel megkezdte működését Erdély egyetlen
óvónőképző intézete is, mely később Állami Tanítóképzővé ala
kult. 1910-re elkészült a Wellenreiter sörgyár telkén - a mai Mihai
Viteazul Líceum - a képző impozáns épülete.
1940 tavaszán, hajnali 3 /4 3-kor erős földrengés rázta meg a
várost. A Mikó is jelentősen megrongálódott. Az intemátus má
sodik emeleti folyosója behajlott, a kémények ledőltek. Szerencse,
hogy nem volt nyitva a lejárati ajtó, mert sokunkat megsebesített
volna a tömérdek lezúduló tégla. A déli oktatási szárnyon beom
lott a kémiai szertár födémé és a két emeletet átfogó díszterem. A
vasgerendák és a törmelékek a nagy vaskályhát, mint cilindert
lapították össze. Ha néhány órával később következik be a ka
tasztrófa, több száz diákot és gimnazista lányt temetett volna
maga alá az istentisztelet alatt a törmelék. A tanárok székei és a
szószék az északi oldalon sértetlenek maradtak. Több hetes sza
badságot kaptunk, majd tanulmányainkat a Tanítóképzőben foly
tattuk. A mi osztályunk ott is érettségizett. Több gyárépület is
megrongálódott és leomlott a kéményük.
A modem városkép kialakításán munkálkodó városatyák és
felelős beosztású tisztségviselők közül kiemelést érdemelnek: Hatolykai Pótsa József (1826-1892), a város nagyhírű polgármestere,
akinek hivatala alatt vált Sepsiszentgyörgy igazi várossá, ifj. Gödri
Ferenc (1862-1913), aki 18 évi polgármesteri ténykedése során
39

virágzó gazdasági és kulturális életet teremtett, s akinek nevéhez
a város címerének megtervezése (1898) fűződik. Fia, ugyancsak
Ferenc rajztanárunk volt és jónevű festő. Tárlatait szívesen láto
gattuk, és lelkesen segítettünk neki minden év végén a diákok
munkáiból álló kiállításokban.
A város közintézetei közt említést érdemel a református és a
katolikus templom és egy katonai nevelőház. Kaszinója is van a
kis városnak, melynek az 1934-42-es években 15 ezer lakója volt,
majdnem mind magyar. Ma 70-80 ezer a lakosok száma, és főleg
a szocreál blokkokban sok a román. A magyarok száma azonban
még mindig sokkal több, mint más népességeké.
A város jelképe a szép református vártemplom, mely a XTV.
század végén vagy a XV. század elején gótikus stílusban épült,
mai formáját a XVI. század közepén történt átalakítás után nyerte.
A sorozatos földrengések a templom boltozatát megrongálták, s
csak a keleti részén maradt meg az eredeti hálóboltozat. Az 1802es földrengés alkalmával a bástyatorony és a várfal összeomlott.
Az új torony 1829-ben épült fel. A város építészeti emlékeinek
külön színfoltját adják Kos Károly sepsiszentgyörgyi épületei. A
székely népi építészet tanulmányozása alapján tervezte meg a
monumentális Székely Nemzeti Múzeumot, Szemerja felé, a mai
Kos Károly utcában (1911-12), a Székely Mikó Leányinternátus
(1926, ma Textilipari Lícium), a ref. elemi iskola (1930), a várme
gyei közkórház (1914) épületeit és néhány lakóházat.
A város központjában elterülő szép park kialakítása 1880-ban
kezdődött.
A volt református SZMK történetét Tompa Ernő agrármérnök
újságíró öcsém, Pótsa József: Háromszék vármegye emlékkönyve, 1899
c. műve alapján 1990 februárjában állította össze, és a mai hely
zetről, a sok átszervezésről pótlólag is sok adatot küldött. Ebbe a
főleg szakmai memoár jellegű írásba ezek nem fémek bele. Aki
részletesebb méltatásra kíváncsi, készségesen bocsátom rendelke
zésre a forrásokat. A Csutak Vilmos igazgató által 1929-ben a
Székely Nemzeti Múzeum 50 éves jubileumára kiadott évkönyv
is remek forrás. Ezt a nagyszerű pedagógust, tudós történészt
1936-ban kísértük utolsó útjára a vártemplom régi temetőjében. A
várfal délnyugati oldalán húzódó kriptasor utolsó, harmadik
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kriptájától a „Kisbaconi Tom
pa család" négy halottja ép
pen rálát a nagytekintélyű
ember sírjára. A másodiko
sok szép koszorúját Tordai
Dezső osztálytársammal he
lyeztük a sírra 60 évvel eze
lőtt.
Pótsa József említett mű
vének előszavából idézek:
„Mert az ezred év munkájá
ban becsülettel részt vettünk,
mi Szent István birodalmá
nak egyenjogú magyar pol
gárai vagyunk. Mert nincs
föld e hazában, hol mi ma
gyar testvéreinkkel a honvé
delemben s a létért való küz
delem csatáiban vérünkkel
ne áztattuk volna a magyar földet. 1895. dec. 20."
A századfordulón az SZMK-nak már kétemeletes kényelmes
intemátusa is volt, kb. 15 szobával, 100-100 tanulóval. Ezekre a
fiúkra emeletenként egy-egy appáritor vigyázott, aki teljhatalmú
felügyelő volt. Ugyan a II. emeleti kettes számú háló mellett egy
nőtlen tanárnak is volt szobája, de alig vettük észre. Ha rendkívüli
fegyelmezetlenségre kerül sor, az illetőnek a neve bekerült a
könyvbe. Andrássy Tivadar (Daszi) hetente kétszer raportot tartott,
melyen a kisebbek kormost kaptak, vagy sokszor le kellett írni
valami építő szöveget (ha például egy napon nem mostak lábat
és piszkos volt a körmük, vagy a tanulóban beszélgettek), a
nagyobbaktól rövidebb-hosszabb időre megvonták a kimenőt,
netán a szülőknek írt Daszi, aki minden diákját jobban ismerte,
mint az apja.
Már akkor 14 ezer kötetes volt a könyvtár. Az egyik kötés
mélyén magyar címer rejtőzött; ez lett osztályunk ereklyéje. Sor
ban őriztük egy-egy hónapig. Vajon most kinél van? És minden
nap vártuk a budapesti harangszót. Azt az arcunkon végigvibráló
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felemelő érzést csak az tudja megérteni, aki mindig másodrendű
polgár maradt hazájában. Március 15-én mindenki felöltötte ün
neplőjét, a konviktusban gyönyörű imát mondott az egyik nyol
cadikos úr - természetesen virágnyelven -, a tanárok nem felel
tettek, mi nem zsibongtunk a folyosón, az udvaron, csak ábrán
doztunk a szabadságról, és versengtünk, hogy ki tud több Petőfiverset. Nagyszerű történelem könyvekhez jutottunk hozzá, s
megcsonkított hazánk földrajzát jobban ismertük, mint „NagyRomániáét"
Az önképzőkörben Körösi Csorna Sándort, Mikes Kelement,
Gábor Áront, Benedek Eleket tanultuk, játszottuk, és saját verse
inket is elszavaltuk. Közben szidtuk Clemenceau-t, és a franciát
csak azért tanultuk szívesen, hogyha franciával találkozunk, lete
remthessük a sárgaföldig. Négy osztály után bukaresti, brassói
nacionalista biztosok előtt kisérettségit kellett tennünk francia
nyelvből, földrajzból, természettanból, történelemből. Érettségiz
tető joga számunkra csak a rettegett brassói Saguna líceumnak
volt. Alig akadt magyar felekezeti iskolában tanuló diáknak érett
ségije. Ezerszámra csellengtek állástalanul Erdély-szerte. Legfel
jebb alantas írnokként vagy napidíjas aktatologatóként tengették
életüket. Pedig nagyszerű nyelvtanáraink négy év alatt úgy meg
tanítottak például franciára is, hogy a kisérettségin Victor Hugó
ról, Balzacról, Moliére-ről negyedórás kiselőadásokat tartottunk.
Az említett tárgyak mellett osztályozták a magaviseletét, a rendszeretetet, a hittant, a magyar nyelvet, a latint, a németet, a böl
csészetet, a természettant, a mennyiségtant, rajzot, testnevelést,
egészségtant, vagyis összesen 15 tantárgyunk volt.
1-10-es érdemjegyek voltak. Négyestől lefele különböző foko
zatokkal bukhatott meg a diák. Nekem egyszer volt színtiszta
10-esem. Észak-Erdély visszacsatolása után az 1-es volt a legjobb,
5-össel bukott az ember.
Itt áll előttem a sepsiszentgyörgyi ref. SZMK gimnáziumának
és polgári leányiskolájának évkönyve az 1941-42. tanévről, fenn
állásának nyolcvanharmadik évéről; benne Gróf László, Tompa
Károly és Tordai Dezső mind a 15 tantárgya vastag egyessel
értékelve, a 26 osztálytárs között.
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A 124 oldalas évkönyv fejezetei:
I. Gimnázium.
1. A sepsiszentgyörgyi ref. SZMK rövid története,
2. Mit üzen Széchenyi a székely ifjúságnak?
3. Az iskolai év rövid története (megnyitás, épületek, tanárok
katonai átképzése, tehetségmentés, személyi hírek, iskolalátoga
tások, iskolánk vallásos élete, intemátus, menza, cserkészet, ön
képzőkör, Mikó iskolaszövetkezetünk, diákkaptár mozgalom,
sportkör, alapítványok, adományok, kedvezmények, az iskolai év
bezárása),
4. Tanári testület,
5. A tanulók érdemsorozata,
6. Érettségi vizsgák,
7. Jutalmazottak névsora,
8. Statisztika,
9. Tájékoztató az 1942^43. iskolai évre,
10. Tankönyvjegyzék.
11. Polgári leányiskola.
Nagyjából ugyanazok a pontok, mint a gimnáziumnál.
Az 1969-ben megjelent, szintén 124 oldalas 1. sz. líceum, Sepsiszentgyörgy monográfiája, 1859-1969. a 110. jubileumi évről még
nívósabb tájékoztatást ad. Természetesen egy N. Ceausescu idézet
tel kellett kezdeni: „Az iskola jó szakembereket is, felvilágosult
állampolgárokat is kell hogy neveljen a társadalomnak; olyan
széles látókörű, kezdeményező szellemű embereket, akik fogéko
nyak minden iránt, ami új, ami előremutató, s akik társadalmi
kötelezettségeiket magas fokú felelősségérzettel teljesítik."
Újságíró öcsém mondta el, hogy ebben az időben csak egyhar
madnyi időt kellett dolgozniuk. A „Kárpátok géniuszának" kb.
200 fős sleppje a főnök nevében ontotta az anyagot, s mint ahogy
nálunk Rákositól, ott mindent Ceausescutól kellett indítani.
Tehát a Székelyföld déli peremén, Háromszék központjában a
székely népi akarat alapított kollégiumot, a levert szabadság után
egy évtizeddel. Miként másutt is a Székelyföldön, például Székelykeresztúron, a helyi lakosság kezdeményezéséből és anyagi
áldozatvállalása árán emeltek új középiskolákat. A legnagyobb
alapítványt tevő Mikó Imre, bár csak gyermekkorát töltötte Há
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romszéken, lelki kapcsolatát soha nem szakította meg a szülőföld
jével;
én ama földet kimondhatatlanul szeretem, s ahhoz most
is, mint életemben mindig, kegyelettel vonzatom" - idézi tőle Beke
György. Háromszék nagy fia nemcsak a hűséget, de a serkentő
igényt is jelképezte, ő keltette életre annak idején a kolozsvári
Nemzeti Színházat, újjáalkotta az Erdélyi Gazdasági Egyesületet,
megalapította az Erdélyi Múzeum Egyesületet és egyben székhá
zat adományozott az intézménynek Kolozsvárott. Trianon után
ez az egyesület lett az erdélyi magyarság lényegében egyetlen
tudományos műhelye, 1948-as feloszlatásáig.
A szentgyörgyi véndiákok mai emlékezései azt bizonyítják,
hogy az SZMK szelleme mindig az alapítótól megörökölt serken
tést jelentette. Nézzük például a következő meghívót:
„Székely Mikó Gimnázium
Meghívó
Kedves Osztálytársunk, Szeretett Mikós Véndiák!
Alma materünk örök tüze ismét fellobbant. Örömmel tuda
tunk, hogy megalakult a Székely Mikó Kollégium véndiákjainak
társasága, melynek te is tagja vagy. Mint volt appáritor, vigil és
hetes, kötelességeid is vannak. Ilyen kedves kötelességed az, hogy
jelenléteddel emeld az ezévben rendezendő Mikós Napok fényét.
Ezért szeretettel meghívunk családoddal együtt az 1991. május 31.
- június 2. között tartandó 3 napos Nagy Világtalálkozóra, mely
pénteken délelőtt 10 órakor kezdődik az iskola udvarán.
Az ebben az évben esedékes osztálytalálkozókat e Világtalál
kozó keretében tartjuk meg május 31-én, pénteken délután 16 órai
kezdettel.
A Nagy Találkozót alma materünk jelenlegi igazgatósága kez
deményezésére és támogatásával rendezzük. Abaráti estebédeket
a városunkban létező vendéglőkben tartjuk.
Kérünk, részvételedről értesíts 1991. április 30-ig, megjegyezve
az elszállásolási óhajodat is [...]
Felkérünk minden osztály-évfolyamot, hogy a meghalt osz
tálytársaink és tanáraink emlékére a vártemplom mentén már
létező kopjafák mellé állítsák fel a saját kopjafáikat is.
A Szervező Bizottság nevében
Harkó József elnök"
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De éppen most, 1996 tavaszán, amikor ezeket a sorokat rovom,
futott be az újabb meghívó. „Öt év után ismét megszólal alma
materünk kis harangja és szeretettel hívja, várja és fogadja a
hazalátogató örökifjú véndiákjait és vendégeit Sepsiszentgyör
gyön, az 1996. aug. hó 11-én rendezendő mikós véndiák találko
zóra. A magyarok Kárpát-medencei honfoglalásának 1100. évfor
dulóját ünneplő találkozók sorában, jertek, tegyünk vallomást
arról, hogy az kéve igen, de mi nem hullunk szét." Havadtőy
Sándor amerikai református esperes, Kicsi Sándor, Egyed Ákos,
Dezső András, Beke György, Incze Sándor, Domokos Géza hirdetnek
igét és mondanak köszöntőt. Czegő Zoltán és Darvas költők verset
szavalnak, koszorúzások történnek a vár falánál felállított mikós
kopjafáknál, kiállítás lesz az SZMK-ban és mikós zászlófelvonás
Harkó József elnök szavai mellett. Osztályfőnöki órák és baráti
estebéd teszi emlékezetessé az 1991-ben is oly nagy sikert elért
rendezvényt.
Egy székely határőrvidék alakította ki Szentgyörgyön a maga
iskolájában, lelke szerinti tudományos, nevelési műhelyét, amely
nek hatása közel 140 éve sugárzik szét az egész tájra. Szegény
sorsú földmíves- és polgárgyermekek százai tanulhattak ebben a
kollégiumban ösztöndíjakból, alapítványokból. Ma az iskolának
több mint 1700 tanulója van.
A Mikó legújabb emlékkönyvében a tudós tanárok vagy tudo
mányos rangot kivívott egykori diákok pályaképe is benne van.
Jóleső érzéssel olvasom már az 1969-es monográfiában, hogy a
„fáklyavivők közt nemcsak írókat, színészeket, képzőművésze
ket, zenészeket találunk. A természettudományok terén műkö
dők közül (adatok hiányában teljességre sajnos nem törekedhe
tünk) hadd említsük meg... sok erdészeti szakmunka szerzőjét:
Tompa Károlyt, " Fiatalságához képest az SZMK-ban viszony
lag több tudós, művész, író tanult, mint mai, nagyobb, gazdagabb
tájain a Kárpátok medencéjének. A háromszéki születésű Körösi
Csorna Sándor nevét viselő diákkör elnöke 1908-ban Makkai Sán
dor volt. Tízéves koromban, 1933-ban Biborcfalva és Kisbacon
határán, az Egres patak hídjánál felállított díszkapunál én köszön
töttem a kisbaconi kisiskolások részéről a püspöki vizitációra
odaérkező nagy püspök írót.
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A korábban említett neves emberek közé tartozik Szabédi László
költő is, aki 1959. évi öngyilkosságával tiltakozott a Bolyai Tudo
mányegyetem felszámolása ellen. Harkó József, a kollégium leg
idősebb tanára, aki minden találkozónkon részt vett, az 1991-es
véndiákok találkozóján a következő szavakkal avatta fel az 1989
után megint önálló magyar középiskolává lett kollégium zászla
ját: „E zászló jelkép, jelképe annak, hogy ez az iskola, ez a mikós
szellem megújul, megerősödik, és hirdetni tudja itt és az egész
világon, hogy erősek vagyunk, erősek leszünk, tanulni akarunk
és túl akarunk teljesíteni minden eddigi normát."
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III. Mestereim
Tulajdonképpen három mesterem volt: Benedek Elek - tőle tanul
tam meg olvasni, írni, álmodozni, édes anyaföldemet és ember
társaimat szeretni; Mátyás Vilmos - tőle lestem el először a kutatás,
a semmiből is alkotni akarás, a mindent meg kell írni szenvedé
lyét, a minden után érdeklődés mániáját; és Botvay Károly - 6 volt
az utolérhetetlen pedagógus, a vágyva vágyott orgánum, a szuggesztivitás mestere, a precizitás prófétája, a szerkesztők, szakfor
dítók példaképe. Áldott legyen emlékük!
Még sok mesterem volt. Néhányukról írnom kell egy-két be
kezdést ebben a szerény könyvecskében, vagy hivatkoznom
szükséges munkásságukra.
Az életúton való elindítást, a gyerekkori kézenfogást Elek apó
nak köszönhetem. Ezt az előzőekben is sejttettem, de néhány
méltató sort még ide kell írnom, mert nem csak a születési-halálozási évfordulókon kell nagyjainkra emlékeznünk, hanem min
den lélegzetvételkor. Az új nemzedékek előtt csak így válhatnak
ismertté nagy elődeink.
*
Benedek Elek székely véreim egyik legtöbbet író és a legszéle
sebb körben munkálkodó fia. Páratlan kultúrértékeket megmentő
mesemondó, elbeszélő és politikus volt. Olyan élesen állnak előt
tem a 67 évvel ezelőtti személyes élmények, a mosolygós arc és
hetven évesen is csillogó gyermekszempár, ami valóságos csoda.
Ott ülünk közvetlen szomszédunk, a középszegi Benedek-Szabó
Zsigmond padján, a kapu előtt, és szájtátva lessük szavait. Ezeket
én visszaadni nem tudom, mert nem vagyok szépíró, mert csak
gyermek vagyok, akihez ím lehajolt Elek apó, és szempillantás
alatt Krisztusához emelt.
Egyik fő írása, a Magyar mese- és mondavilág teljességében öt
kiadást ért, és félmillós példányszámban jelent meg, részleteiben
még többször. így lett Jókai Mór mellett a legolvasottabb magyar
író. Ma mindenki elismeri, hogy gyermekirodalmunk legnagyobb
írója. Mint a népért, annak jobb állapotáért harcoló politikust
szintén példaként állíthatjuk ma is mindnyájunk elé. Munkás
életének fő forrása a népe iránti hűséges szeretet és felelősség.
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Világos látású volt, ki már gimnazista korában észrevette, mi a
népének a baja, s e helyzeten hogyan lehet segíteni. Már akkor
élesen látta azt, hogy a magyar ifjúság idegen írók rossz fordítá
sokban megjelent írásait olvassa. Ehelyett azt kell a kezükbe adni,
ami a maguk népének kultúrértéke. Ezért gyűjtötte a székely nép
ajkán élő meséket, balladákat, s megfelelő irodalmi formát adva
ezeknek, sorra könyvekben és lapokban közzétette őket. Székely
földi gyűjtés címmel 1882-ben adta ki először e műveket. 1885-ben
jelent meg Székely Tündérország című mesegyűjteménye. 18941896-ban az említett öt kötetes Magyar mese- és mondavilág első
kiadása akkor a legnagyobb népi mesegyűjtemény volt szinte az
egész világon. A felnőttekre tekintve adta ki 1886-ban A kollektor
című regényét, s ebben a jellegzetes székely alakokat ismertet
nevelő céllal.
Később Huszár Anna című regényében is ezt tette, és sok elbe
szélésében hasonlóan javítani kívánta a közéletet, negatív egyé
niségek helyett pozitív alakokat mutatva meg az olvasóknak. Fájó
s megváltoztatandó jelenségként ábrázolja az urak és a földmíve
sek közti ellentétet. Hitt abban, hogy azok az értékes emberek,
akiket írásaiban megjelenít, mint a nép fiai uralomra jutnak, s
eltűnik a közélet megannyi sebe. Aránylag ifjan vállalta a nagyaj
tai (Fekete Lajos és Zoltán is innen származik) választókerületben
a képviselőséget. 1888 februárjában tartotta meg nagy hatású első
kormánypárti képviselőházi beszédét, melyben említett szív
ügyét mondotta el: az ifjúságnak sajátos népi olvasmányokat,
kultúrértékeket kell kezébe adni. Hamarosan ellenzéki párthoz
csatlakozott, s komolyan bírálta korának „kormányzati gépeze
tét", mely „a hatalmi politika hálója". Mikor évek után a kormány
kibuktatta a képviselőházból, a néptanítók mellé állva elvállalta
a Néptanítók Lapjának szerkesztését, s több éven át itt, valamint a
Magyar Krisztus hasábjain harcolt a nép értékes fiainak politikai
jogaiért.
Mint közéleti személyt, Kós Károlyhoz hasonlíthatjuk. Abban
is hasonló volt hozzá, hogy az első világháború után, 1921-ben ő
is otthagyta a jobb megélhetést ígérő budapesti lehetőségeket, s
hazament szülőfalujába. Ott folytatta még nyolc éven át a nép
érdekében hatásos munkáját. Az említett székely írókat irányító
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segítsége is felbecsülhetetlen. 1927-29-ig velük együtt körutakon
szolgálta az erdélyi magyarság kulturális törekvéseit.
Engem, mint protestáns papfiút református hitvallása különö
sen érdekel. A kolozsvári kéttornyú református templommal
szemben évtizedeken át működött a Benedek Elek Református
Napközi Otthon. Ennek legnagyobb szobájában, hol a gyermekek
játszadoztak és tanultak, a fehér falon magason ott volt Elek apó
fényképe, s alatta az a vers, ami sírfelirata is lett.
Fia, Benedek Marcell professzor (nemcsak ő, hanem unokája,
István is atyai útmutatóm volt, leveleikkel sokszor megtiszteltek,
s könyveik állandó kedves olvasmányaim), édesapja halála évé
ben ezeket írta: „Benedek Elek életével és halálával a jóság kiapad
hatatlan forrását fakasztotta az emberek lelkében. Jobb lett a világ
általa... Benedek Elek él, mert az igazságért harcolt, mert gyer
mekeket emelt szívéhez, mert ez a szív tele volt krisztusi szere
tettel."
*
1986 július elején stilizált székely rovásírást idéző gyászjelentés
tudatta, hogy „Mátyás Vilmos erdőmémök, tudományos kutató,
az erdélyi föld szülötte és száműzött szerelmese, élete 75. évében,
1986. július 2-án rövid szenvedés után visszaadta lelkét teremtő
jének."
Ugyan Aradon született 1911-ben, de Háromszékről származ
ván mindig székelynek vallotta amgát. Szülőhelye is predisztinálta az erdélyi erdőkhöz való kapcsolatát. Diplomáját 1937-ben
szerezte, és rövid kárpátaljai szolgálat után a Görgényi-havasokban az Iszticsói Erdőgondnokság vezetője lett. Nagyon sok mér
nökhallgató praktizált nála, sajátította el mellette az erdőhöz való
hűséget, szeretetet, fegyelmet, és tanulta meg az erdészeti építé
szet, turizmus, a szépítő erdőművelés alapelveit.
A második világháború után több gondnokságon dolgozott,
majd a megalakuló Erdészeti Kutató Intézet munkatársa lett Sop
ronban. Ekkor indította meg az erdészeti szakmunkásképzést is.
Az Erdészeti Kutató Intézetben a maggazdálkodás, a magvizsgá
lat témakörének kialakítójaként, fejlesztőjeként dolgozott. Kuta
tási eredményei alapján dolgozta ki a korszerű maggazdálkodás
irányelveit. A mag- és szaporítóanyag-gazdálkodás volt mindvé
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gig a legkedveltebb tudományos területe. Megszervezte Rácke
vén az országos magvizsgálati laboratóriumot és magtárolót,
majd visszakerülve Sopronba, ott az ÉRTI Kísérleti Állomását,
melynek több évig vezetője is volt. A legfőbb munkaköre a mag
termő állományok kialakítása, felvétele és irányítása lett. Világvi
szonylatban szinte elsőként szervezte meg a magtermő állomá
nyok rendszerét lomb- és fenyőállományokra egyaránt, a teljes
termesztés, ellenőrzés és szaporítóanyag irányítás, erdészeti gén
megőrzés összefüggésében.
Kedves kutatási tárgya volt a tölgy. A gyakorlati szakem
berekkel összefogva olyan tölgy-rendszertani vizsgálatokat vég
zett, olyan herbáriumi anyagot állított össze, melyek alapján nem
csak hazánk, hanem az egész Kárpát-medence valamennyi orszá
gában, egész Európában alapvetően hasznosították a tölgyekre
vonatkozó nagy életművét, melynek sajnos csak részletei jelentek
meg szakkönyvekben, folyóiratokban, jelentésekben.
Ki kell emelni, hogy az ökoszisztéma-kutatásokban, a tölgy
pusztulás vizsgálatában ma is nélkülözhetetlenek az általa feldol
gozott és értékelt ökotaxonómiai megállapítások.
Egy rendkívül sokszínű, kiváló egyéniség hagyott itt bennün
ket az említett napon, akinek mindig az „okleveles erdőmérnök"
volt a legkedveltebb titulusa; legfeljebb főmérnök úrnak engedte
szólítani magát, mert sohasem volt a címek, rangok barátja. Pedig
valóságos polihisztor volt: építész, történész, régész, geográfus,
biológus kutató, rajzoló, szak- és szépíró, amatőr költő, fáradha
tatlan turista, barlangász.
„Az író nem hallgat. Még ha tudja is, hogy művét az emberi
ségnek csak igen kis része fogja olvasni: Ő megtette kötelességét,
ő beszélt" - mondta Babits Mihállyal
„írásaim szavakból épített testet alkotnak, egy régen elporladt
ember él bennük. Az elveszett sejtekből, rostokból épült test he
lyett ezek túlélik a halált... Ezért írok!" És utánozva a nagy székely
tudóst, Körösi Csorna Sándort - kint tombolhatott az ítéletidő - , Ő
vastag ruhákba burkolózva ült a hideg, üvegfalú, műteremszerű
dolgozószobájában, valóságos kis múzeumban éveken át, és utol
só percéig írt-írt megszállottan. Erdei magvak, Erdészeti maggazdál
kodási utasítás, Magyarország tölgyei című munkái, valamint Soó
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Rezső hatalmas Synopsisának tölgyfejezete adják életműve legjavát.
Önálló egyéb művei: Biharfiiredi kalauz, Csíkszéki tájakon, Arad és a
hegyek, sok-sok nyomtatott erdélyi hegyvidéki térkép, és minde
nek fölött a négy kiadást megért, több mint 170 ezer példányos
Utazások Erdélyben. Ezt a könyvet a románok nem szeretik. Ezer
számra kobozták el a határon egyetlen adata miatt: „1209. A
román lakosság első megbízható említése Fogarasban."
És milyen hatalmas kézirattömeg vár kiadásra, illetve feldol
gozásra: a Bihari-hegység (töredéke fia gondozásában megjelent),
Görgény, Pöloske, Kárpátalja bemutatása és az életrajzi regény.
Milyen élesen hallom most is utolsó kimondott kívánságát: „Re
mélem, hogy feljegyzéseim nem jutnak szemétre, nem égetik el
azokat, nem rothadnak meg valami pincében... Valahogy meg
akartam mutatni, hogy ha szerényebb tehetséggel is, de vasszor
galommal mégis lehet valódi alkotómunkát végezni." Tízezer
oldalnál terjedelmesebb hagyatékába volt alkalmam beletekinte
ni. Akkor fogadott igazán barátjává, amikor páratlan, ősnyomtat
ványt is tartalmazó könyvtárát megmutatta nekem.
Több mint 70 éven át dolgozott hangyaszorgalommal, hiszen
alig 4 éves volt, és már cipelte a kiváló erdélyi festőművész, Pataki
Sándor után a festőládát; ott ült mellette, hallgatta szuggesztív
elbeszéléseit a nagybányai festőkről és Paál Lászlóról akinek ő is
hamarosan rajongója lett.
Kós Károllyal 1930 óta tartotta a kapcsolatot (a róla megjelent
képes kötetbe a legtöbb műalkotást Mátyás Vilmos bocsátotta a
szerkesztő rendelkezésére), személyesen ismerte Tamási Áront,
Nyírő Józsefet Bánffy Miklóst Szentimrei Jenőt. Az Erdélyi Helikon
egyetlen diák pártoló tagja volt.
Pataki mellett másik eszményképe a nagy természetbarát, Czárán Gyula bányamérnök és jogász volt, aki földbirtoka minden
jövedelmét a Bihari-hegység barlangjainak természeti szépségei
nek felkutatására, turista útjainak kiépítésére fordította. Az esz
ménykép életrajza Mátyás Vilmos hagyatékában található, és a
szerző Czáránról nevezte el az Erdélyi Kárpát Egyesület Aradi
Csoportját, melynek ő volt a főtitkára.
A július 8-i temetés előtti nap felemelő és sokszor megrázó
élményét jelentette Vilmos barátunk által az utolsó hónapokban
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megírt Családi Krónika, melyet nagy megtiszteltetésül felesége
betekintésre átadott. Ebben a regénybe illő család minden tagjáról
megemlékezik, de talán az édesanyjáról írt sorokat fogalmazta
meg legszebben. „Minden elpusztult, részben Aradon, részben
Görgényben. Édesanyám sírját, ahányszor hazamegyek, felkere
sem. Nincsen sírköve, és az 50 éves, bádoggal fedett keresztnek
már a felirata is elmosódott. A gyermekek hálátlansága ez? Lehet
így is felfogni, de a valóságban én a nagy síremlékeknek nem
hiszek... Az édesanya emlékét a szívekben kell megőrizni. A szív
emlékezete minden márványnál időállóbb; nincs hiú külsőségek
re alapozva, hanem a legbelsőbb érzésekből fakad."
„Ha az ember bizonyos kort elért, s egész hosszú életére
visszaemlékezik, egy az, ami mindenek fölött meglepi, s ez a
leghosszabb életnek is a rövidsége." (Jósika Miklóstól) - tartotta
Mátyás Vilmos, és az utolsó percig sajnálta, hogy oly sok tervének
végrehajtására nem maradt ideje.
Mátyás Vilmos munkáját folytatni, befejezni nem könnyű, de
ez elsősorban a nagy tehetségű, egyetlen fiúnak, Mátyás Csaba
professzornak a halaszthatatlan kötelessége. De be nem fejezett
dolgait minden élő székely erdésznek tovább kell vinnie; szellemi
hagyatékát hasznosítania kell.
Mátyás Vilmos emlékét nemcsak mi, erdészek őrizzük örökké,
hanem minden természetet szerető, népünk hagyományait és
kultúráját tisztelő magyar, aki ő t a jelenlegi határainkon túl is
személyesen vagy munkáin keresztül ismerte.
Körülbelül ennyit mondhattam el a családi sírhelyen, ott, az
evangélikus temető főútja mentén, a glorietten túl, és elcsuklott a
hangom, mert ahogy csak azon az egyetlen ösvényen végigme
gyünk, Nagybacon, Sepsiszentgyörgy, Marosvásárhely, Arad, Al
sójára, Kolozsvár szülötteinek sírköve hajlik felénk, s egyiken a
felirat is: „Maroknyi székely porlik, mint a szikla..."
Július 17-én újabb levéllel köszöntött be hozzám a postás, ami
szívszorító ereklyémmé vált. A világért se vegye senki öntömjé
nezésnek, hanem értse meg: valahogy így kell ápolni az örök
barátságot.
„Kedves Karcsi Bátyám! Nem tudok meghatódás nélkül írni
Neked most, amikor köszönetemet kell kifejeznem mindazért,
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amit Édesapám búcsúztatása ügyében tettél. Köszönöm segítsé
gedet, de elsősorban szívhez szóló szavaidat. Elmondhatom,
hogy mindazok, akikkel eddig a temetésről beszélhettem, kiemel
ték sírbeszédedet, amelyből kiérezhető volt, hogy itt nemcsak egy
őszinte barát, kolléga és földi búcsúztat egy körünkből eltávozot
tat, hanem Apám személyében egy darab szülőföld megtestesü
lése távozik el - egy újabb kő hullt az apadó kútba...
Bár ily módon Apám betű szerinti akaratától eltértünk, de úgy
hiszem, szelleméhez és emlékéhez méltóvá tettünk egy szertar
tást, amely sókáig megmarad emlékezetünkben; lélekben nem
csak vigasztalt, hanem meg is erősített.
Köszönet érte Néked!
Szombathely, 1986. július 10.
Ölel: Mátyás Csaba."
*
Nehéz feladat Botvay Károlyról (1897-1958) is meghatódás nél
kül írni, mert ő is túl korán távozott. A Bácskában, Adán született.
Középiskolába Újverbászon, Szegeden, Újvidéken, Lőcsén járt.
Már katonaként érettségizett le 1916-ban. 1917-ben iratkozott be
Selmecbányán a Bányászati és Erdészeti Főiskolára. Erdőmémöki
oklevelét 1924-ben, Sopronban szerezte meg. Abban az évben
májustól a főiskola Erdészeti Vegytani Tanszékén szakdíjnoki
besorolással kisegítő tanársegéd, egy év múlva tanársegéd, 1929től adjunktus 1940-ig. Közben majd egy évet tölthetett a müncheni
erdészeti kutatóintézetnél ösztöndíjasként. Akkortájt ez az intéz
mény behatóan foglalkozott a talajfizikával, és ezt Botvay is kö
vette hazatérte után.
1940-ben kitűnő műszaki doktori oklevelet nyert, s 1944-ben
egyetemi magántanári képesítést is szerzett. 1940-47 között a
soproni Erdészeti Kutató Intézetben dolgozott.
1947-ben a Budapesti Műszaki Egyetem Erdőmémöki Osztá
lyán a termőhelyismerettani tanszékre nevezték ki egyetemi ta
nárnak. A tanszéket haláláig vezette. Ott az oktató és kutató
munkát teljesen átszervezte, új alapokra helyezte. Erdészeti talaj
tan és meteorológia címen jegyzeteket adott ki, amelyeket folyama
tosan javított, így is biztosítván az általa alkalmazott új, korsze
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rűbb termőhely ismerettani eszmék terjedését. Ezen új felfogást a
Talajaink, mint dinamikus rendszerek (Erdészeti Zsebnaptár I-II., Bp.,

1943.1. köt.) című tanulmányában foglalta össze legjobban.
1952-ben az MTA Tudományos Minősítő Bizottságától meg
kapta a mezőgazdasági (erdészet) tudományok kandidátusa fo
kozatot.
Ezek a száraz életrajzi adatok, melyek nem adnak teljes képet
egy nagyszerű pedagógusról, elmélyült kutatóról és kiművelt,
humán érdeklődésű emberről.
Botvay hamar észrevette, hogy a hazai erdők növekedése alap
vetően talajuk vízgazdálkodásától függ, ezért is fordult figyelme
ebbe az irányba. Új szedimentációs mérleget készített, mellyel a
talaj vízgazdálkodását alapvetően befolyásoló mechanikai össze
tételt az akkor szokásosnál pontosabban lehetett meghatározni.
Kapilláris vízemelési vizsgálataival kimutatta, hogy a homok
jellemzésére az addig szokásos 5 órás helyett a 2 órás kapilláris
vízemelés adata biztosabb tájékoztatást ad. Alföldi származását
tekintve nem meglepő, hogy az ottani akácosok talajtani vonat
kozásait módszeres alapossággal tárta fel. Ez a motiváció indítot
ta később arra, hogy a II. világháború után nagy lendülettel
elindult alföldfásítási munkához erős energiával kapcsolódjék be
tanácsadóként.
Számomra mély élményt jelentett, amikor nagy kiterjedésű
homokfásítási termőhelyfeltárási munkáinkhoz mindig első hí
vásomra jött le az ÖTKV Tompa-Kelebiai Erdőgondnokságához,
Magyar Pállal együtt, szakkörös hallgatóik társaságában. Tulaj
donképpen ezeknek a terepi búvárkodásoknak köszönhetem,
hogy egyetemi oktató-kutató lettem. Úgy gondolom, hogy az
átlagosnál nagyobb érdeklődésem láttán hívtak meg 1949-50-es
helyszíneléseik tapasztalatai alapján az Erdőműveléstani Tan
székre tanársegédnek.
Botvay professzor kutatómunkáját az alaposság, megbízható
ság jellemezte. Képes volt féltucatszor is végigcsinálni ugyanazt
a vizsgálatot, csakhogy az eredmény biztos legyen, és következ
tetései igazán megalapozódjanak. Erdészeti éghajlattan című jegy
zetében is grafikonokkal, világos ábrákkal teszi szemléletessé az
erdő éghajlati elemek érvényesülésére gyakorolt módosító hatá
sát.
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Nagy alaposság, gondos felkészülés jellemezte oktató munká
ját is. Csak jól szerkesztett, kiválóan rendszerezett előadásokat
hallottunk tőle. Színes előadó volt. Mindig tárgyszerű, könnyen
érthető, jól megtanulható és jegyezhető előadásokat tartott. „A
világos okfejtés, a jelenségek összefüggéseinek láttatása volt ezen
előadások legfőbb jellemzője" - írja róla tanítványa és a tanszéken
utóda, Szodfridt István professzor. Számomra örök élmény marad
1953. október 20-án tartott „bemutató előadása" Ilyeneket az
időben a professzoroknak sorban tartaniuk kellett. A minisztéri
um szakoktatási főnöke, a pártmegbízottak s az összes oktató
jelen volt ezeken. Minden ilyen előadáson jócskán hangzott el
negatív bírálat is, de Botvayról csak felsőfokon beszélt a féltucat
nyi felkért hozzászóló. „Logikus, kiváló előadás; lenyűgöző tár
gyi tudást bizonyító, néhol egyenesen drámai hangvételű szónok
lat, mely nem csupán okít, nem beütemezett oldalszámokat ad le,
hanem remek intellektuális hangulatot teremt, fegyelmez, lenyű
göz", és még olvashatnám hosszasan feljegyzéseimet. „A főiskola
megrongált hírnevét állítja vissza az ilyen előadás. Valóságos
pódiumművészet. Briliáns tárgyi tudás, mintaszerű dialektika" ismeri el az ügyeletes káder is, aki a végén mégiscsak talál kivet
nivalót. „Ne használja azt a szót, hogy kartársak - szólítsuk
egymást elvtársnak!"
Szigorú vizsgáztató volt, a pontos tudást megkövetelte, de
mindig megértő ember maradt.
Engem ő tett szakfordítóvá. Románból, franciából három köny
vet is lefordítottam számára. Eleinte nem volt megelégedve. Nem
kell szolgamód, minden szót, kötőszót lefordítani, és a dagályos,
végenincs mondathalmazokat magyarra áttenni. A magyar nyelv
szelleme, törvényei szerint azokat bátran fel kell szabdalni; a
szakszöveget is szabatos magyarsággal kell visszaadni. Az ilyen,
kávé mellett folyó eszmecserék is alkalmat adtak a tanításra. „Ifjú
barátom, te mit sem értesz a kolloidikához. Csak úgy beledobod
a cukrot a kávéba, s hosszasan kavarod, míg felolvad. Tedd rá a
kiskanálra és óvatosan engedd azt be a feketébe, hogy a folyadék
kiszorítsa a kapillárisokból a levegőt, s akkor pillanatok alatt
szétoszlik a cukor."
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Nem sajnálta az időt, hogy szép családjáról, a művészetek
iránti vonzódásáról is beszéljen. Eleinte bántotta, hogy fiai sorra
hozzák haza az üres indexet, mert őket is természettudományi
pályára szánta. „De mi vagyunk ennek okozói. Én a feleségemmel
nemcsak az asztalnál, de minden szabad percemben csak a zené
ről, festészetről beszélgetek." Jól zongorázott és rendszeres kon
certlátogató volt családostól. Két fiát, bájos lányát már kicsi ko
ruktól kezdve nagy hozzáértéssel vezette be a zene világába. A
képzőművészeti kiállításokat sem mulasztotta el soha megtekin
teni. Egyszer meghívott Alsólővér utcai szép lakásukra, és meghatottan észlelhettem, hogy ekkorra már megbékélt a helyzettel:
mindhárom gyereke a zenével jegyezte el magát, és e téren később
nemzetközi sikereket is elértek. Felejthetetlen házi koncertben
volt részem.
Amikor halottak napján az evangélikus temetőben mintegy
húsz szál krizantémmal elkezdem kegyeleti körsétámat, az első
szálat Botvay Károly fekete márvány sírkövére helyezem, mely
ott áll mintegy harminc méterre keletre a ravatalozótól, egy ková
csolt vaskerítéssel övezett parcellában, és meghajtom fejemet a
mesterem, a teljes ember emléke előtt.
Gondosan őrzöm gyászjelentését is:
„Az Erdőmémöki Főiskola igazgatója és oktatói szomorúan
jelentik, hogy dr. Botvay Károly egyetemi tanár, a mezőgazdasági
tudományok kandidátusa, az EF termőhelyismerettani tanszéké
nek vezetője, a felsőoktatás kiváló dolgozója, 1958. évi szeptem
ber hó 10-én, életének 61. évében, tanári pályájának és gazdag
kutató-tudós munkájának 34. évében hosszas szenvedés után
elhunyt. Temetése folyó hó 13-án délután 1/2 5 órakor lesz az EF
aulájából. Sopron, 1958. évi szept. hó 10. Emlékét az Erdőmémöki
Főiskola dolgozói, ifjúsága és volt tanítványai kegyelettel őrzik."
*
Még sok mesterem volt az életben. Hadd kapjon helyet néhány
bekezdéssel ebben az összeállításban a „legnagyobb székely er
dész", Bedő Albert (1839-1918) is, akinek kálnoki sírjánál először
1982-ben jártam. Előttem csupán egy magyarországi erdőmémök
hallgató házaspár írt be az ottani emlékkönyvbe. Egy fenyőgallyat
a kisbaconi szülőházunk előtti lucfenyőről nekem is hoztak em
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lékül, mely most került elő, de csak a csupasz gally Az akkor még
élő Benedek Loli néni mutatta meg a „Karcsi fáját", hiszen vala
mikor kilenc fenyő állott a ház előtt: a két szülőé és a hét fiúé.
Bedő Albert Sepsiszentgyörgytől északnyugatra néhány kilo
méterre nyugszik a kálnoki temetőben, a Baróti-hegység lábánál,
a kereken 500 m tengerszint feletti magasságban fekvő gyönyörű
fennsík, a Hánomszéki-medence, a Szépmező peremén. Az arra
járó utas nem sejti, hogy az Olt mentén kanyargó főút közelében
a páratlan kálnoki műemlék templom és minden erdész által oly
nagyra becsült ember nyugvóhelye található.
Bedő Albert Székelykeresztúron tanult, majd Kolozsvárt érett
ségizett. Eleinte lelkészi pályára készült. Két évet el is végzett, de
közben a jogot is hallgatta. Mivel mellőzték, és mást küldtek ki a
németalföldi egyetemre, az önérzetes ifjú otthagyta Kolozsvárt és
Selmecbányán az Erdészeti Akadémiára iratkozott be. Ott 1864ben nyert oklevelet. Gyakorlati szolgálatát Szlavóniában kezdte.
1873-ban a pénzügyminisztériumban az állami erdők ügyeinek
előadója, 1880-ban miniszteri tanácsos, 1881-ben országos főerdőmester, 1885-ben államtitkár. 1896-tól az apatini, majd a székely
keresztúri választókerület országgyűlési képviselője.
A magyar erdészet egyik legkiemelkedőbb alakja. Nevéhez
fűződik az ország erdészetének önállóvá, magyarrá tétele, az
erdészetnek a bányászattól való elválasztása, az 1879. évi erdőtör
vény megalkotása és végrehajtásának megszervezése, a magyar
erdészet súlyának és tekintélyének megerősítése. Oroszlánrésze
volt az Országos Erdészeti Egyesület (OEE) megszervezésében, a
magyar erdészeti irodalom fejlesztésében. Az OEE-ben 1866-1880
között titkárként működött. Szerkesztette az egyesület közlemé
nyeit, évkönyveit, majd 1871-től 1900-ig az Erdészeti Lapokat. A
lapnak több mint öt évtizeden át volt munkatársa. Legjelentősebb
irodalmi munkája az 1896-ban 4 kötetben megjelent „A magyar
állam erdőségeinek gazdasági és kereskedelmi leírása" c. erdészeti sta
tisztikai mű, a hozzá tartozó térképpel.
Számos hazai és külföldi kormánykitüntetés tulajdonosa, a
kolozsvári egyetem tiszteletbeli doktora, az MTA levelező tagja,
több külföldi erdészeti egyesület tiszteletbeli tagja és számos
város díszpolgára volt.

57

Emlékére az Országos Erdészeti Egyesület 1957-ben Bedő Albert
Emlékérem néven évenként kiosztásra kerülő kitüntetést alapított.
Az emlékérem alapítási és adományozási szabályzatának 3. pont
ja kimondja ugyan, hogy „az Egyesület ennek az emlékéremnek
az alapításával egyben emléket kíván állítani Bedő Albertnek az
ország erdészetének önállóvá és ezzel fejlődőképessé tétele, az
OEE megalapozása, fejlesztése és a magyar erdőgazdálkodás
megszervezése terén elévülhetetlen érdemeiért", de az egész élet
mű méltatásával az erdészek még adósok.
Hogy mennyire szerette szülőföldjét, azt utolsó kívánsága iga
zolja, mely szerint a kálnoki temetőben kívánt megpihenni. Az
1918-as októberi forradalom idején halt meg. Szülőfalujának
templomában volt felravatalozva. Egy hétig várták a faluban élő
rokonok és tisztelők családja tagjait: egyetlen fiát, továbbá egy fiúés három lánytestvérét, de legtöbben az akkori körülmények
miatt nem érkezhettek meg.
A templom bejáratával szemben, egy kis székely kapu szom
szédságában pihen a teste. Egyszerű betonkeret övezi sírját. Nevét
a falubeliek márványlapba vésették, hogy olvasásakor mindenkit
figyelmeztessen és példája követésére buzdítson.
„Az utódnemzedék íratlan kötelessége kutatni az elődök tény
kedését. Elévülhetetlen munkásságuk felett elmélkedni, és azokat
gyümölcsöztetni feltétlenül szükséges. Ennek a szempontnak fi
gyelembevétele mellett kell vizsgálnunk Bedő Albert életét, szel
lemi hagyatékát, hogy a feledés homálya nehogy belepje, s ha már
a közösségnek alkotott, és annak boldogulását szolgálta, akkor az
utókor hálával és tisztelettel említse nevét" - mondta ottjártam
alkalmával Nemes Dénes, az ottani unitárius gyülekezet lelkésze,
mindnyájunk okulására.
1993 októberében találkoztak a veszprémi Laczkó Dezső Múze
um és a Székely Nemzeti Múzeum munkatársai a testvérkapcsolatok
sepsiszentgyörgyi rendezvényei alkalmával Káinokon is. Ekkor
került sor arra, hogy Bedő Albert emlékének tisztelegjenek halá
lának 75. évfordulóján. A neves unitárius műemlék templomban,
ökumenikus istentisztelet keretében, a veszprémi Laczkovics Emő
ke néprajzkutató és Kisgyörgy Zoltán, a Háromszék c. napilap
munkatársa mutatták be Bedő Albert munkásságát, elsősorban az
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én méltatásaim alapján. Imát mondott Erdélyi Zsombor ref. lelkipásztor és a szószéki szolgálatot Orbán F. Dezső unitárius lelkész
végezte. A sírra Kónya Ádám, az SZNM igazgatójának emlékbe
széde után, a két múzeum küldöttei és Sárkány Árpád sepsiszent
györgyi erdőmémök helyeztek koszorút. És az anyaországi erdé
szek hol maradtak?
Én az egyetemünk „A" épülete előtt már 7-8 méteresre maga
sodó „Bedő Albert-fák" előtt tisztelegtem. Ezeket a sír melletti
kocsányos tölgyről gyűjtött makkokból itt, Sopronban neveltük.
Mestereimnek elsősorban emberségem nemesedését köszön
hetem. Haló porukban is legyen áldott emlékük! Igazi baráti
köröm az elme fegyelmével is megajándékozott. Barátságuk igazi,
feledhetetlen emlékem.
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IV. Életünk a soproni Erdélyi Diákotthonban
„Emlékezés nélkül mi lennél te szív:
Beszédes húrjától megfosztott hárfa!"

Az Erdélyi Kör és az Erdélyi Diákotthon
rövid története
Már Selmecbányán alakítottak az azonos vidékről a Bányászati és
Erdészeti Akadémiára került főiskolások asztaltársaságokat, ba
ráti köröket. így volt a borsodiaknak, dél-dunántúliaknak és más
vidékekről származóknak is ilyen összetartó társasága. Az erdé
lyiek is „Erdélyi Kör"-be tömörültek.
Az első dokumentum, ami ezt bizonyítja, Az erdélyi ifjak arckép
csarnoka című, 1863-ban indított fényképalbum, amit Segesváron
készítettek. Az első tablón Bedő Albert képe is látható. Az „Erdélyi
Kör" első pecsétje ugyanebben az évben már használatos volt. A
kör alakú pecsét közepén Erdélyeimére látható, fölötte koronával,
körben a következő felirattal: „Akad. Erdélyi Kör Pecsétje"
Az „Erdélyi Kör" múltja tehát az 1860-as évekre nyúlik vissza.
ASelmecről történt menekülés után Sopronban is tovább műkö
dött, egészen 1925-ig, amíg nem végeztek a háború után itt rekedt
erdélyiek. 1940 őszén, Erdély északi részének visszacsatolása után
31 taggal az Erdélyi Kör újjáalakult.
1940/41-ben Kun Béla, 1941/42-ben Zonda Pál, 1942/43-ban
Tana Álmos, 1943/44-től Lőrincz Levente volt a kör elnöke, s az
utóbbi egyben az utolsó elnöke is.
Akkoriban a MEFHOSZ (Magyar Egyetemi és Főiskolai Hall
gatók Országos Szövetsége) tömörítette magába a különböző
egyetemek karainak „diáksegítő" - vagyis szociális jellegű - szer
vezeteit és a különböző területi szövetségeket. Vagyis a MEFHOSZ-ba tartozott a SZEFHE, DEFHE és FEFHE is. Ez a három
területi szövetség - SZEFHE: Székely Egyetemi és Főiskolai Hall
gatók Egyesülete; DEFHE: Délvidéki Egyetemi és Főiskolai Hall
gatók Egyesülete; FEFHE: Felvidéki Egyetemi és Főiskolai Hall
gatók Egyesülete - a trianoni békeszerződés aláírása után alakult,
sok tekintetben az irredentizmus jegyében, s elvileg az elcsatolt
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területek menekült egyetemi hallgatóinak diákszociális ügyei fö
lött vállalt gondot. Lényegileg ezek is elsősorban politikai szerve
zetek voltak. Jellemző azonban, hogy a bécsi döntés után a SZEF
HE elvesztette politikai súlyát, s előtérbe került az újonnan alakult
kolozsvári diákszervezet, míg a visszacsatolásokkal tovább nőtt
a DEFHE és FEFHE szerepe, mivel a Felvidékről és a Délvidékről
sok, az anyaszervezet tagságánál demokratikusabban gondolko
dó fiatal került az anyaországi ifjúsági szervezetek soraiba. A
Diákegység Mozgalom egyik bázisa éppen a visszacsatolt terüle
tekről érkező ifjúság volt. (M. Kiss S. - Vitányi l : A magyar diákok
szabadságfrontja. Az Antifasiszta Ifjúsági Emlékmű Szervezőbi
zottság Kiadványa, Budapest, 1983.41-42. p.)
A soproni Erdélyi Kör a SZEFHE-vel alig tartott kapcsolatot,
mert annak vezetősége mind szorosabban felzárkózott a „Turul
Egyesülethez" A mi Ifjúsági Körünk és a hozzá tartozó Erdélyi
Kör a turulistákkal sohasem lépett szövetségbe. A leghatározot
tabban a német irányzat ellen voltunk. Ezért sem voltunk hajlan
dóak sem Tharandtba, sem máshova kitelepedni 1945 elején. A
több mint száz erdélyi hallgató közül csak egyetlen fiú „ment át
Németországba", de őt a kari ülés azonnal ki is zárta az egyetem
ről.
Szász Tiborral együtt például határozottan emlékszünk Nyírő
József1945. februári látogatására, amikor a SZEFHE nevében kért
bennünket arra, hogy működjünk közre az erdélyi menekültek
Svájcban történő letelepítésében. Ez a megbeszélés részletesebben
Szászék Várkerület 110. sz. alatti „kamarájában" folyt le. Nyírővel
kemény vitába keveredtünk. Különösen Szász Tibor érvelt meg
győzően. Kifejtette, hogy Nyírő könyveit mindnyájan olvassuk,
azok kedvenceink. Az írót elismertük az erdélyi nehéz sorsú
emberek emlékfa állítójának, azonban azzal nem értettünk egyet,
hogy hagyjuk el az országot és külföldön alapítsunk új Erdélyt,
amíg ismét hazatérhetünk. Hivatkoztunk neki az 1848-49-es „Flamingók"-ra, akik Amerikában „Új Budát" alapítottak a hazatéré
sükig. ő k sem térhettek soha haza, „Új Budát" pedig a történelem
szele nyom nélkül elsöpörte Amerikában.
Ez a beszélgetés jelentette a SZEFHE-vel való utolsó kapcsola
tunkat.
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Az erdélyi hallgatók 1940. szeptemberben kezdtek érkezni. Az
első Bocsánczy János volt, aki azonnal jelentkezett a kar dékáni
hivatalában. Átmenetileg a nagyon szűkös „Hotel Inter"-ben ka
pott alvási lehetőséget. Ezután lassan érkeztek a többiek is: 18
bányász, 2 kohász és 13 erdész.
Néhány hét után, miután az érkezőket már nem tudták elhe
lyezni a Hotel Interben, megalakult az első Erdélyi Otthon az
Egeredi dombon lévő Tanári Üdülőben. Ez az üdülő csak a nyári
időszakban működött, így ősztől tavaszig állt az erdélyiek rendel
kezésére. Ezzel egyidőben városi összefogással megalapították az
erdélyi menzát is a Várkerület 110. sz. alatt, ahol a fiúk ingyen
ebédet kaptak.
Az Otthon kicsit messze volt az egyetemtől és a menzától, de
nyugodt, biztos elhelyezést jelentett. A társaság jól összeforrt,
igyekeztek egymáshoz alkalmazkodni. Az első karácsonyt is leg
többen Sopronban töltötték, hiszen nagyon messze voltak a szülői
háztól, drága és nehézkes volt az utazás, és vizsgázni is kellett. Az
erdélyiek közül ugyanis soknak volt 100 pengős, ún. viszontszolgálati ösztöndíja. Nekik a vizsgát időben le kellett tenniük; még
az egész éves tárgyakból is kellett félévkor vizsgázni.
Miután ebben az időben sokat szaladgáltunk a városban, azt
mondták Sopronban: hogyha látsz egy fiatalembert, aki bakancs
ban, bricsesz nadrágban, rendszerint hajadonfőtt rohan az utcán,
az biztos erdélyi. Télen pedig sokunknak volt világos szürkés
posztóból sujtásos zekénk, amivel különösen feltűntünk.
Az 1940/41-es tanév befejeztével az üdülőt vissza kellett adni
eredeti rendeltetésének. Ekkor bérelték ki Zonda Pálék a Mátyás
király u. 5. sz. alatti első emeleti lakást Radics Józsefé pítésztől, és
rendezték be Erdélyi Diákotthonnak.
Az Otthon első vezetője az 1941 /42-es tanévben Zonda Pál volt
és Lőrincz Levente a pénzügyi felelős. Az 1942/43-as tanévben
Bocsánczy János vette át a vezetést, majd 1943-45-ig Lőrincz Levente.
A Diákotthon vezetését az 1946. év végén történő megszűnésig
Tompa Károly látta el, és Kádár Zsombor volt a gazdasági felelős.
Az ötszobás, hallos, előszobás, konyhás-kamrás, fürdőszobás
otthonban, ahol később a Délvidékről jött Kiss László is hozzánk
csatlakozott, szigorú rend uralkodott.
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Tekintve, hogy a szobákban általában többen tartózkodtak,
nem lehetett biztosítani a nyugodt tanulást. Csak 4 szobát hagy
tunk meg hálónak és a legnagyobbat tanulószobának rendeztük
be, asztalokkal, rajzolási lehetőséggel. A fekvőhelyek száma 18
volt.
A tanulószobában teljes csendnek kellett lennie. Tilos volt a
beszélgetés, még a suttogás is, és ha valaki kérdezni akart (szíve
sen segített mindenki egymásnak), úgy az előtérben vagy a lakó
szobákban lehetett beszélgetni, vitatkozni („fűrészelni"). Dohá
nyozni sem a tanuló-, sem a lakószobában nem volt szabad, csak
a meglehetősen nagy hallban, amely ugyan világos volt, de egy
szál bútor sem volt benne. Nyáron természetesen a tanulóhoz
csatlakozó szép nagy erkély volt a „pipatórium"
A jó kollektív szellemet az is bizonyította, hogy az éhes népség
részére mindenki rendelkezésre bocsátotta a hazulról érkező cso
magját. Ez bizony a szűkös menzakoszt mellett nagyon jót tett.
Különös népszerűségnek örvendtek a Györke Zsombor csomagjai
ban érkező vaddisznókolbászok, de természetesen minden egyéb
is, ami a jó hazai ízeket biztosította a Schneeberger-kolbász után,
amely állandóan a menühöz tartozott, s már a könyökünkön jött
ki. A vitamint 1942-től - amíg lehetett - szüleim kisbaconi gyü
mölcsöse szolgáltatta a folyton úton lévő két fonott kosárban.
Emlékezetesek maradnak az esti sakkpartik és a nagy „fűrésze
lések", amelyeken sokszor megváltottuk a világot. Összehasonlí
tottuk magunkat az „anyaországiakkal". Sokunk vélte, hogy az
erdélyi ember eleven, mozgékony, bőbeszédű, míg az alföldi
csöndes, nyugodt, szótlan. Valóban, az erdélyi embernek volt oka
ébernek lenni: a szeme úgy járt, mint az „óraketyegő", mert
sohasem tudta, honnan éri baj. Ezért csavaros észjárású, született
diplomata. Az alföldi ember nyugodt, egyenes, ha durvább és
keményebb is. Az erdélyi ember kénytelen volt sokat beszélni: ha
egy kőhajtásnyira vannak egymástól a falvak, és minden falunak
más a lelke, története, mindegyiknak megvannak a maga vidám
vagy szomorú eseményei: ezt csak meg kell beszélni annál a
csurgónál, ahol két falu népe találkozik. De az alföldi ember kinn
él a pusztán. Beláthatatlan messzeségben fehérük egy ház, mozog
egy szántó-vető ember a maga liturgiális ünnepélyességével.
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Nincs kivel beszélni: szótlan, zárkózott lesz a sok egyedülléttől,
megfontolt, tempós. Jobban összenőtt földjével, tehát naturálisabb. Olyan, mint egy fa a hegytetőn: a székely, mint fa az erdő
ben.
A vasárnapokat leginkább az Ifjúsági Körben töltöttük, mivel
az az Otthonhoz közel esett. Bár a tarokkpartikba is bekapcsolód
tunk, de ha csak erdélyiek álltak össze, rendszerint preferánszoztunk, néha alsóst is játszottunk. A kártyaszabályok betartása be
csületbeli ügy volt.
Érdekes, hogy az Otthonban soha nem volt mértéktelen szesz
fogyasztás, és nagyon kevés volt a dohányos ottlakó is. (Igaz, a
dohánnyal szűkében álltunk.)
Kereken ötven év telt el azóta, hogy legtöbbünk elhagyta ezt a
kis Otthont. Azóta sok minden történt. A „fiúk" szétszéledtek,
számtalan helyen megfordultak, dolgoztak, laktak, és még jó
néhányan élünk, de a diákotthon szobáit, amelyben a „kammerokkal" 3-5 évig laktunk, sohasem feledjük. Azok még ma is
előttünk vannak, és még ma is úgy érezzük, hogy az valóban
„otthon" volt. Sok tekintetben a népi kollégiumok elődjének kell
tekinteni ezt az önerőből fenntartott intézményt.
Úgy véljük, hogy mi, az Erdélyi Diákotthon lakói az átlagnál
toleránsabbak voltunk, demokratikusabb szelleműek, nyitottabb
világnézetűek, jobban befogadóképesek a haladó eszmék iránt,
mint más vidékről származók, mert neveltetésünk, körülménye
ink, többnyire származásunk is így hozta.
így nem volt abban semmi különös, hogy 1945 végétől az
erdélyi Kovács Mihály, Nagy Lajos, Zilahi József és még néhányan
megalakították a Rákóczi u. 37. sz. alatt volt kis internátusban a
Berzsenyi Népi Kollégiumot, azzal szemben a mai Ruhagyár
épületében (Rákóczi F. u. 8. sz.) a Bolyai János Technikus Népi
Kollégiumot és a Lenin krt. 79. sz. alatt a Görög Ilona Leány Népi
Kollégiumot. A Bolyai NK később a Juliáneumba (ma Nyugdíjas
Pedagógusok Otthona, Gesztenyés u. 2. sz.) költözött. Ezek a népi
kollégiumok a budapestiekkel egyidőben létesültek. Történetük
megírásával az alkotók még adósak.
Az Erdélyi Diákotthon nehéz időkben végül is számos hallga
tónak adott Sopronban igazi otthont. Segített az egyetem lakás
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gondjain és példás közösségként működött hat évig. Lényegében
magától szűnt meg, mert nem volt már erdélyi hallgató, aki benne
lakjon.
Jóban, rosszban együtt voltunk. A selmeci hagyományok ész
revétlenül ivódtak belénk. Elsősorban a komoly mozzanatoknál
érvényesült legjobban a selmeci diákélet alapja, a barátság, a
baráti hűség. Ha véletlenül valamelyikünk megbetegedett, azt
éjjel-nappal ápoltuk. Nem emlékszem, hogy az Erdélyi Diákott
honban orvos járt volna! Helyesbítek: járt, sót ott is lakott. De ez
már csak a fokozatos megszűnés időszakában volt, amikor csak
két szobányian voltunk, és a nagy lakás többi részét egy kedves
orvoscsaládnak engedtük át.
„Néhány hallgatói élményem" címen később felvillantok kevésnyi epizódot, vidám-komoly dolgainkra jellemző eseteket.
Megemlítem, hogy a mi időnkben nem voltak egyetemi jegy
zetek, tankönyvek. Legalább ketten-hárman álltunk össze egyegy tárgy jegyzetelésére. Az alap egy előző évfolyambeli firmánk
jegyzete volt. Ezt egészítettük ki szépen, olvasható kézírással. A
vizsgahónapig mindenkinek prezentálnia kellett a vállalását. A
bekötésért nem kellett pénz: összetűzte egyik könyvkötő ismerő
sünk, barátságból.
Az idősebbek mindig segítettek. Csak egy ok volt, ami miatt
meg lehetett szakítani a tanulóbeli stúdiumokat: ha az „ügyele
tes" cigarettázó füttye az erkélyről szép lány közeledtét jelezte.
Ilyenkor ellepték a „verebek" a hosszú erkélyt, s kinézték szegény
leányzó alól a lábát. Megjegyzést tenni, szemtelenkedni viszont
nem volt szabad. így is mind több kislány indult a Deák térről
inkább az Erzsébet utcán át a város felé, mert nem volt ereje kiállni
a mustrát.
Egyébként az egész utca barátunk volt: Buranits úr olcsóbban
- s legtöbbször hozomra - borotvált, Luxander cipészmester in
gyen foltozta bakancsunkat, Karay úrnál örök hitelünk volt, a
Kocka cukrászdába is bejáratosak voltunk, s a tejivóban nemegy
szer elfeledték a tej árát kérni, mondván: még nem hozták a
számlát.
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Akik oktattak, emberré neveltek
A Sopronba áttelepült ősi selmeci bányász-kohász-erdész Al
ma Materen 1940-46-ig minket is oktató 30 professzor legalább
száz évvel ezelőtt született (öt kivételével, akik a századfordulón
látták meg a napvilágot), és közülük sokan még Selmecen is
tanítottak. Sajnos már senki nem él közülük.
Csupán néhány mondattal villantom fel hatalmas életművü
ket, bizonyítva, hogy Alma Materünk oktatóinak munkássága,
szellemi kisugárzása túlmutatott a három fő szakterületen, és
földrajzi értelemben átlépte az ország határait. Alma Materünk
tanári testülete a magyar nyelvű oktatás bevezetésével, a magyar
műszaki-biológiai szakirodalom megteremtésével különösen pá
ratlan, áldozatkész munkát végzett. Tanáraink és Alma Materünk
egykori hallgatói kezéből kerültek ki nemcsak a bányászat, kohá
szat és erdészet első magyar szakkönyvei, hanem az ásványtan,
földtan, a mechanika, az ábrázoló geometria, az út- és vasútépítés,
az elektrotechnika stb. szakterületeinek alapvető művei is. Taná
raink ugyanakkor tevékenyen részt vettek a nemzetközi szakmai
tudományos életben, és rendszeresen publikálták kutatási ered
ményeiket az európai szaklapokban.
Életük története izgalmasan vonzó és lenyűgöző. Emberségük,
példamutató jellemük, páratlan kitartásuk, hősi önmegtagadá
suk, bátor elszántságuk és a rendkívüli nehézségek, amelyekkel
sokszor meg kellett küzdeniök, kivételes, a maga nemében re
génybe illő jelenséggé tette személyüket, az egész tantestületet.
Életük megrajzolásával, emberi mivoltuk, magatartásuk és erőfe
szítéseik leírásával mi, a tanítványaik még adósok vagyunk. Rö
vid életrajzuk, illetve nekrológjuk több lexikonban és a szaklapok
ban szétszórva található meg. Talán adódik majd alkalom a meg
jelentetésre egy gyűjteményes műben.
A magam részéről sokukat első nagy példaképem, Körösi Csorna
Sándor mellé állítom, akinek életét ez a mondása vezette: „Ami
boldogság van a világon, az mind a másoknak nyújtott szolgálat
ból ered..." Balzac nyomán fogalmazva ugyanezt: „Minden bol
dogság bátorságból és munkából fakad..."
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Ezek az emberek egyébként bánya-, kohó- és erdőmémökök,
ritkább esetben gépész-, villamos- és vegyészmérnökök voltak, és
csak kivételesen tanári képesítésűek. Mint pedagógusok autodi
dakták, de példamutatásukkal, iskolateremtő egyéniségükkel
mégis a legnagyobb nevelőkké váltak. Tisztelettel sorolom fel
neveiket, megjelölve, hogy összesen - néha megszakítással - hány
évig tanítottak egyetemünkön:
Bokor Rezső (1898-1959, tanított 25 évig), Boleman Géza (18761961, tanított 49 évig), Diószeghy Dániel (1900-1970, tanított 42
évig), Esztó Péter (1885-1965, tanított 35 évig), Fehér Dániel (18901955, tanított 35 évig), Fekete Zoltán (1876-1962, tanított 49 évig),
Geleji Sándor (1898-1967, tanított 22 évig), Győrfi János (1905-1966,
tanított 34 évig), Kelle Artúr (1882-1945, tanított 34 évig), Kövesi
Antal (176-1961, tanított 48 évig), Krippel Móric (1867-1945), taní
tott 31 évig), Lesenyi Ferenc (1887-1962, tanított 37évig), Magyar
Pál (1895-1969, tanított 6 évig), Modrovich Ferenc (1887-1947, taní
tott 25 évig), Proszt János (1892-1968, tanított 46 évig), Romwalter
Alfréd (1890-1954, tanított 27 évig), Roth Gyula (1873-1961, tanított
28 évig), Sébor János (1890-1965, tanított 48 évig), Solt Béla (18771958, tanított 33 évig), Stasney Albert (1889-1971, tanított 52 évig),
Szádeczky-Kardoss Elemér (1903-, egyetemünkön 15 évig tanított),
Széki János (1879-1952, tanított 40 évig), Tarján Gusztáv (1907-,
tanított 33 évig), Tárczy-Homoch Antal (1900-, tanított 34 évig),
Tettamanti Jenő (1883-1959, tanított 40 évig), Vági István (18881960, tanított 28 évig), Vendel Miidós (1896-1977, tanított 34 évig),
Verő József (1904-1980, tanított 34 évig), Walek Károly (1878-1952,
tanított 52 évig), Zsák Viktor (1889-1968, tanított 10 évig).

Mártírjaink
Az Erdészeti és Faipari Egyetem akkori KISZ-szervezetének
Hagyomány Bizottsága népes, illusztris közönség jelenlétében
1983. november elsején avatta fel Brennbergbánya-Kovácsárokban az egyetem 1945. március 30-án mártírhalált halt hallgatói
nak, illetve dolgozóinak emlékkopjafáját.
A kopjafát Kovács Gábor egyetemi adjunktus tervei alapján
Németh Zoltán, az EFE faszobrász szakmunkása faragta, azt a
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Botanikus Kert dolgozói helyezték el és ültették körül díszcserjék
kel. Az egész szervező munkát Kárpáti László végezte.
A kopjafa völgyre néző nyugati oldalán az évszám - 1945. III.
30. - alatta Csaszlava Jenőné (30 éves, egyetemi könyvtáros volt),
déli oldalán Neumann János (21 éves, II. évf. kohómérnök-hallgató
volt), keleti oldalán, a szülőhaza irányában Ferenczi Sándor (44
éves, természetrajz tanár volt) és déli oldalán Ferenczi János (23
éves, szigorló erdőmérnök volt) neve van bevésve.
A kopjafa már 1983. augusztus 27-én a helyén állt, és az OEE
vándorgyűlésre érkező évfolyamtársak, az Erdélyi Diákotthoni
túlélők és mások mintegy hatvanan tisztelegtek az emlékhely
előtt. (A megemlékezést mindkét alkalommal én tartottam.)
A kopjafa a 142/C tag szegélyén - a két kivégzési helynek
körülbelül a közepén - áll. (Az itt induló ösvény mentén kb. 100
m-re lőtték tarkón Csaszlava Jenőt és feleségét, szemben a 146/B
jelű patakvölgyben, a kopjafától mintegy 50 m-re gyilkolták meg
a Ferenczi testvéreket és Neumann Jánost. Szemben, nyugati
irányban, ma már beomolva a 146/A jelű dombormot szelte át kb.
100 m hosszban az óvóhely, a szomorú események kiindulási
pontja.)
A négy ember tragédiája bizonyítja, hogy a soproni egyetemi
hallgatók évekre visszanyúló harca a Volksbund és a nácik ellen
mártírokat is követelt, közvetlenül a város felszabadulása előtt.
1945 márciusának utolsó napjaiban az emberek az óvóhelyeken
kerestek menedéket. Az Erdélyi Diákotthon óvóhelyének lakóit
még több veszély fenyegette, mint másokét, mert a két házra lévő
mai MTESZ-székház (Széchenyi-ház) volt a nyilas pártház, ahon
nan sűrű időközökben indultak a géppisztolyos, övüket kézigrá
nátokkal teletűzdelt, fekete ruhás, csizmás, zöld inges pártszolgá
latosok razziákra. Közben a várost járó gépkocsikról a hangszó
rók szakadatlanul üvöltötték, hogy a kiürítési parancs értelmében
mely évfolyam fiataljainak mikor kell gyülekezniük a Petőfi téren,
különben „felkoncoltainak"
A Mátyás király u. 5. számú ház óvóhelyének vészkijárati
vasajtaja a kapu alá nyílott. Itt őrködtünk felváltva, hogy veszélyt
jelezve riadóztassuk a többieket. A pincében átütöttük a falat a
7-es számú házba, ahonnan hátulról a romos lépcsőházon át a 9-es
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számú ház padlására jutottunk. Ezt a házat is elkerülte a nyilas
őrjárat, mert kiégett, romos volt, és az utcáról megközelíthetetlen.
Nálunk, testvére mellett talált menedéket Ferenczi János szi
gorló erdőmémök bátyja, Ferenczi Sándor természetrajz tanár, az
erdélyi természettudomány egyik ismert reménysége, aki a tábori
kórházból hivatalos eltávozási papírral jött közénk.
Amikor idegeink kezdték felmondani a szolgálatot, elhatároz
tuk, hogy kiköltözünk Brennbergbányára; valamelyik bombabiz
tos óvóhelyen bújunk meg a zaklatás, elhurcolás és a légitámadá
sok veszélye elől. Március 29-én Ferenczi János és Sándor, Neu
mann János, Csaszlava Jenő és felesége el is indultak, mi, többiek
a bombázások miatt később már nem jutottunk ki. A pár perces
késésnek köszönhetjük életünket. Öt barátunk Óbrennbergben, a
kovácsároki kutató tárnából kialakított óvóhelyen húzódott meg,
ahol a brennbergiek - nagyobbrészt németek - és sok soproni is
menedéket keresett. 30-án reggel híre ment, hogy a szovjet csapa
tok már a brennbergi hegyekben vannak. Ferenczi Sándor zászlós
egyenruhájában kísérte a csoportot, gondolván, hogy így na
gyobb biztonságban vannak. A hírre a mellékhelyiségbe mentek
civil ruhát ölteni, azt hívén, hogy már nem kell tartani a razziától.
Eközben néhány volksbundista nő leszaladt az óbrennbergi ven
déglőben tanyázó SS-ekhez - a magyarul is tudó brennbergi és
soproni németekhez -, és azt jelentették, hogy a soproni főiskolá
sok egy katonatiszt segítségével fel akarják robbantani az óvóhe
lyet, illetve veszélyes kémek.
Négy évig együtt lakva, állítom, hogy egyik hallgató sem volt
kimondottan kommunista, de általunk közismerten baloldali ér
zelmű, demokratikus felfogású, haladó szellemű emberek voltak.
Ferenczi János már 1942-ben oroszul tanult, úgy várta a „felsza
badulást" Tanulmányait példásan folytatta, és már csak az utolsó,
3. szigorlata volt hátra. Csaszlava Jenőné férjéről ugyanígy véle
kedtek évfolyamtársai és barátai. Ferenczi Sándor kimondott tu
dós típus, ugyancsak közismerten baloldali ember volt, de értel
metlen robbantásra egyikük sem gondolt. Hasonló gondolkodású
volt Neumann János is.
Az említett nagypénteki délelőttön, a feljelentés után néhány
perc múlva SS-ek rontottak a pincébe és kituszkolták az öt szeren
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csétlent. A két Ferenczit és Neumannt déli irányban a kovácsároki
patak mentén lökdösték előre, a Csaszlava házaspárt pedig az
óvóhely bejáratával szemben, a Jóremény-oldali gyalogösvényen
hajtották a Muck-kilátó felé, mondván, hogy viszik a német pa
rancsnokságra. Pedig mindenki tudta, hogy a németek már onnan
is elmenekültek! Az asszonynak már csak annyi ideje maradt,
hogy odasúgja férjének: Jenő, ezek bennünket ki fognak végezni.
A következő pillanatban Csaszlava Jenő erős ütést érzett a tarkó
ján - egy lövés közvetlen közelről a géppisztolyból - , és a földre
bukva volt annyi ereje, hogy ne mozduljon, nehogy a géppisztoly
sorozattal teljesen végezzenek vele. A fej lövés ellenére, csodával
határos módon életben maradt. Rengeteg vérveszteséggel, több
ször elalélva másnap hajnalban vánszorgott be a Sörházdombig.
Ott végre segítséget kapott, és bevitték az Orsolya rendházban
berendezett kórházba, ahol a súlyos tarkólövést szenvedett
Csaszlava Jenő 3 hét alatt annyira felépült, hogy vállalkozhatott
egy még mindig veszélyes brennbergi gyalogútra az erdőn át.
1945. április 23-án, hétfőn ennek az írásnak a szerzője kísérte el a
tett színhelyére; akkor mondta el, még mindig akadozó szavak
kal, hogy mi történt.
A kitóduló óvóhelyiek is közvetlen tanúi voltak ennek a ke
gyetlenségnek, hiszen az öldöklés az óvóhely ajtajától 60-100
méterre történt. Amikor az SS-ek és cinkosaik megtudták, hogy
az egyik kivégzett menekült, a négy holttestet sekély gödörbe
hántolták, kis töltést húztak rá és egyszerű nyírfa keresztet tettek
az ideiglenes sírok fölé.
Csaszlava április 24-én részletes feljelentést tett a soproni rend
őrfőkapitányságon, melyben az elmondottakat részletesen leírta,
és kérte a gyilkolásra felbújtók és a gyilkosok felkutatását, meg
büntetését.
A soproni rendőrfőkapitányság nyomozásának eredménye
ként három SS-t és két felbujtót el is fogtak. Két SS azonban még
jóval a népbírósági tárgyalás előtt, a harmadik pedig röviddel a
kitűzött nap előtt fegyőrével együtt nyugatra szökött. Ez könynyűszerrel megtörténhetett, mert romeltakarításra a szabadba
vitték ki őket. így Csaszlava 1946. február 22-re csupán Gludovátz
József és GablekAnna ellen, illetve 1946. március 27-re csak Gludo-
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vátz József ellen indított bűnügyben kapott idézést, mint tanú a
Soproni Népbíróságtól. Az Otthon lakói mind ott voltak a tárgya
láson. Végül is egyikük egy évet, a másik három évet kapott.
Csaszlava fáradhatatlanul nyomoztatott legalább a többi felbujtó
után. De csak ún. rehabilitációs tárgyalások következtek a soproni
járásbíróságon. Ennek tárgyalásaira Csaszlava 1946. augusztus
29-re, 1947. április 24-re és 1948. december 28-ra (ekkor Tűmmel
János és társa bűnügyéről szólt a tárgyalás Brennbergbánya köz
ségi elöljáróságán) kapott „idéző végzéseket" A végeredmény:
végül is a tettesek büntetlenek maradtak.

Néhány hallgatói élményem
Bögyör lement növénytanból
Nagy csoda történt: Györke Zsombi, alias Bögyömek elsőre
sikerült a Növénytan I-e. Az akác nitrogént megkötő gyökérbak
tériumáról, a Rhizobium leguminosarumról Dani bácsi szája íze
szerint felelt.
Hát ezt meg kell ünnepelni! Ehhez éppen jókor érkezett a hazai
csomag, némi pénzküldeményt is rejtve magában. Valami szilvórium-féle is lehetett abban, mert Bögyör a Schmauserban a ren
desnél jobban elhajlott. (Pedig ő is csak annyit ivott, mint jómagunk.)
Elég későre hajlott, mire hazavezényelt. Hogy miért kanyaro
dott velünk, az akkori Felkelő utcából (ma József A. u.) a Mátyás
kir. utcát célozva az egyetem felé (akkor Gömbös Gy. u.), hama
rosan kitudódott. Ki akarta fejezni háláját a Robinia pseudo-acaciának. Ugyanis ebben az egyetemi utcában jó öreg, hórihorgas aká
cok díszelegtek. Mire észbe kaptunk, fent is volt a „bakter" pályá
val szembeni egyik akác magas koronájában és fennen harsogta:
-Ó h , Robinia pseudo-acacia,... acacia,... ciaü
Az sem történt valami csendesen, ahogyan le akartuk könyö
rögni a veszélyes magasságból, mondván, hogy a gyökéren lévő
bacilusoknak legyen hálás itt lenn; segítünk neki gyökeret ásni, s
mert már hajnalodik, még a „gümőket" is megláthatjuk.
A randalírozásra hamar előkerült egy rendőr, akinek szabály
szerint bemondtuk a hamis címeket, s igyekeztünk eltűnni a
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terepről. Bögyör is lecsúszott a rendőr markába, s kijózanodva
bemondta a becsületes nevét, valamint az Erdélyi Diákotthon
címét. Majd hamarosan utolért bennünket.
Lőrincz Leó valamit megneszelhetett, mert megkérdezte: talán
csak nem mondtad be a címünket?
Bögyör bűnbánóan hallgatott, majd visszaballagott a rendőr
höz, aki még a papírjaival babrált.
Amikor Bögyör ismét hozzánk érkezett, megkérdezi Leó:
- Mit mondtál a rendőrnek?
- Biztos úr, kérem, nagyon mardos a lelkiismeret. A többiek az
igazi nevüket diktálták be, én meg hamisat. Húzza ki, s írja be az
igazit: nevem Vas Gereben, Gesztenyés u. 6.
(így Molnár János rendőrfőnök patrónusunk könnyebben írha
tott ezúttal is „ad actá"-t a feljelentésre.)
Hajnali sprint
A Jacquin tér (ma Batthyány tér) egyetlen két bejáratú házában
működött a Kontra Kollégium. Nevét onnan kapta, hogy ferdén
szemben volt az akkori egyetemi kollégiummal, a Hotel Interrel.
Két-három szobában laktak ott hallgatók, de a manzárdszobá
kat mindig egyetemistáknak adták ki. Amikor valaki vizsgázni
indult a Kontra Kollégiumból, mindig kidugták jellegzetes zász
lajukat a manzárdablakon, s ha kirúgás volt az eredmény, egy
napon át félárbocra engedték a lobogót.
Az 1943. nyári vizsgahónapban sikersorozatuk volt a kontra
kollégistáknak. Különösen Icig és Nyakigláb remekelt sorozat
ban.
Hát ezt meg kellett ünnepelni! Jól el is hajoltak a Gambrinusban, és lassan már virradt, amikor a Deák téren ballagtak hazafelé.
A medencénél a szép tiszta víz, benne vidáman úszkáló aranyha
lakkal (ma gondozatlan homokozó éktelenkedik a helyén), für
désre hívogatta a két hosszú fiút. Helyesebben Nyakiglábnak
támadt ilyen ötlete, nem minden hátsó gondolat nélkül.
Magában előre kuncogva, ő is vetkőzni kezdett, ebben versenyt
ajánlva Icignek. Icig nem sokat teketóriázott, s egykettőre mezte
lenül lábolt be a medencébe. Nyakigláb éppen erre várt. ő még
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alsónadrágban volt, és először a keze ügyébe helyezett saját ruhá
ját, majd az Icig holmiját is felragadva, sebes vágtában megindult
a Kontra Kollégium irányába.
Icig is hamar észbe kapott, s rohant meztelenül a kammerja
után. Utolérni azonban már csak a kollégium kapujában tudta,
mert a munkájukba siető asszonyok-lányok élénk sikoltozásba
kezdtek a nem mindennapos látványtól. Ilyenkor lassítani volt
kénytelen, hogy két kezével elfedje a takamivalót.
A szemtanú női nem - úgy látszik - meg volt elégedve a
látvánnyal, mert egyetlen feljelentés sem futott be az erkölcsren
dészetre.
Barackos gombócra voltunk hivatalosak
1945 nyarán Bögyör (Györke Zs.) és Buci (Zátherecky L.) „úri"
albérletben lakott a szomszédban, a Mátyás király u. 11. sz. alatt,
Karay mesternél. Július elején, a sárgabarack érése idején néhányunkat a szomszédos Erdélyi Diákotthonból meghívtak vacso
rára barackos gombócra. Mindig éhesek lévén, elég korán beko
pogtunk hozzájuk.
- Álljatok meg, hé - kezdi Bögyör. Meg kell várni az estét, mert
még a barackot nem „szereztük be". Az ablakból pedig megmu
tatta a gyümölcstől roskadozó fát a szomszédos Weidinger-kertben.
Ugyanis akkor még a Kisfaludy utca bal oldalán kertek sora
koztak, jól beláthatóan az utca jobb oldali emeleti ablakaiból.
Házőrző kutya azonban szerencsénkre nem volt a közelben, így
- miután sötétedésig elvertük az időt néhány kártyapartival sikerült a kerítésre felverekedni magunkat minden különösebb
lárma nélkül. Már csak a filagória üveges teteje választott el
minket a hívogató gyümölcstől.
És ekkor következett be az első riadalom. Buci mindig is na
gyobb súlyt jelentett a területegységre az átlagnál, így nagy robaj
jal szakadt be alatta az üvegtető. Idegfeszítő percek következtek,
amíg a közeli ablakokban megjelenő fejek lassan visszahúzódtak,
és az udvar felől sem közeledett semmi veszedelem. Bucit kihúz
tuk, suttogva számbavettük, ki hány gombócot vállal, s takaréko
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san gyűjtöttük be a nyersanyagot, mondván, hogy a sárgabarack
itt a fán áll el legjobban. Ugyanis még egyszer-kétszer akartunk
gombócot enni.
A második megdöbbenést az okozta, hogy liszten és egy kevés
dugi osztrák tojásporon kívül más hozzávaló nem volt. Sem
krumpli, sem só, cukor, de még prézli sem.
Mindegy, nem voltunk kényesek! A megfőtt gombócok csupa
szon is számolatlanul csúsztak le korgó gyomrunkba. Arra vi
szont nem számítottunk, hogy a jó kemény gombócok úgy meg
fekszik a gyomrunkat, hogy két napig csak hánykolódunk az
ágyainkon. Addigra azonban túlérett a barack, vagy leszedték, s
így a prézli beszerzésére megindított hadművelet feleslegessé
vált.
Másféle menüre szóló meghívásra viszont hiába vártunk.
Számunkra véget ért a háború
Nem történt izgalom nélkül. Először is: egyoldalú, fasiszta
beállítottságú propaganda zúdult ránk éveken át, másrészt tisz
tában voltunk a háborús események veszélyeivel. Ráadásul a
királyi Romániában olyan térképekről tanultunk, ahol Európa a
Dnyeszterig, a cseh-, lengyel- és a balti országokig volt megrajzol
va, utána fehér folt következett, keresztben rányomtatva: Ázsia.
Tehát szerintük az ázsiai földrész nem az Ural-hegységnél kezdő
dött.
Időközben sok információt szereztünk ugyan a Szovjetunióról,
és a regényekből is sokat tudtunk az orosz emberekről. Különösen
Ferenczi Jancsitól kaptunk megnyugtató tájékoztatást. De 1945.
március 31-re, szombatra már megérkezett a hír, hogy a Brennbergbe menekült barátainkat az SS-ek szörnyű módon kivégez
ték, illetve a csodával határosan megmenekült Csaszlavával már
aznap találkoztunk az egyetem óvóhelyén.
Március 30-én, szombaton reggel megnyugvással tapasztaltuk,
hogy a nyilasok kitakarodtak a székházukból, a Széchenyi-palotából. Tehát az egyik veszély elmúlt. így háztól házig lapulva
figyeltük, hogy az Ötvös utcán át miként vonulnak vissza a német
járművek, délutánra mindinkább ritkulva. A Széchenyi ház sar
kától láttuk, hogy estefelé a gyalogos német utóvédek a Várkerü
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let felé hátrálva vissza-visszalőnek, majd besötétedett és elcsen
desedtek az utcák. Csak itt-ott pukkant néha lövés.
Visszahúzódtunk a Mátyás király u. 5. sz. alatti Otthonunk
óvóhelyére, és feszülten vártuk az első orosz katonát. Teltek az
órák, de csend volt. Törtük a fejünket, hogy miként fogadjuk az
érkezőket. De semmi okos nem jutott eszünkbe. Nem volt harci
tapasztalatunk, nem tudtuk, mi szokott ilyenkor történni.
A Winach-kisasszonyok félhangosan mormolták imáikat (Emí
lia és Valéria még Selmecről jött a főiskolával; a könyvtárban
dolgoztak). És ekkor valamelyiküknek eszébe jutott, hogy ők
tudnak szlovákul. Kértük, hogy formálják meg szlovákul a követ
kező mondatokat, és majd értelmesen, tagolva mondják, hátha
megértik az oroszok:
„Itt csak diákok, egyetemisták vannak és néhány asszony. Kö
zülünk senki sem harcolt az oroszok ellen. Az óvóhelyen sem
német, sem magyar katona nincs."
Még főpróbát is tartottunk, és az összes gyertyáinkat meggyúj
tottuk, hogy az óvóhely minden zuga látható legyen. Ettől kissé
oldódott a feszültség, de néma csend uralkodott órákon át.
Már csonkig égtek a gyertyák, amikor - úgy éjfél után fél
egykor-lépés koppant a kapualjban, a vészkijárati vasajtón. Majd
hallottuk, amint hirtelen hátravágódik a kapufolyosó ajtaja. Egy
két szökellés, most már több lábkoppanás. Azután idegtépő pil
lanatok, de szinte látni véltük, hogy néhányan óvatos léptekkel
jönnek le a pincelépcsőn. Lassan elfordult az óvóhelyi ajtó zárja,
s a kivágódó ajtón géppisztollyal beugrott egy orosz kiskatona.
Mögötte az őt biztosító másik kettő lövésre készen állt néhány
pillanatig.
- Van-e német katona? - kérdezte oroszul az első, és élénken
körbefordította fegyverét.
- Nincs - felelt szlovákul Valika, majd Emília rögtön elszavalta
a betanult mondatokat, eleinte remegve, de a végén egészen
nekibátorodva.
Megvoltunk mentve! A másik kettő már leeresztett fegyverrel,
vidáman ugrott be, s az egyik - egy fiatal hadnagy - felpattanva
az asztalra, lelkes hangon öntött belénk bátorságot:
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Ne féljenek! Végeztünk a fasisztákkal, holnapra már Bécsben
leszünk, és társaink talán már Berlinben. Menjenek fel a pincéből!
Sopron felszabadult - fordította Valika mind értelmesebben.
Jóleső megnyugvás öntött el bennünket; a felajzott idegek elsi
multak. A Winach-kisasszonyok is felkísérték őket a kapualjba,
ahol még egy-két katona biztosított. Majd Valika fordította tovább
a tájékoztatásainkat:
„Itt az utcán már egészen az állomásig üresek az óvóhelyek. A
bombázások miatt a belvárosi óvóhelyekre zsúfolódtak az embe
rek."
Még láttuk, amint ennek ellenére hasonló elővigyázattal fésül
ték át a 7. számú ház pincéjét, s minthogy a lebombázott 9. számú
házba kívülről nem lehet bemenni, mintha - hitelt adva szavaink
nak - bátrabban indultak volna tovább az utcán az állomás irá
nyába.
Ennyi az egész. A többi harcoló csoportok már meg sem álltak
nálunk.
Miért kellett elhasználnunk az utolsó üveg pálinkánkat?
1945. április közepén már működni kezdett a népkonyha. Ad
digra el is fogyott a mákos nokedlihez szükséges alapanyag. Ezt
heteken át napjában egyszer egy nagy piros lábosban készítettük
el a kammerral, a Doktor úrral (Kádár Zsombor), s középen a
kanállal kettéválasztva - onnan a saját térfelünk irányában halad va - gyorsan bekanalaztuk. Ezzel egy napra jól kisámfáztuk a
gyomrunkat. (Egyébként a felezővonalat felváltva hol egyikünk,
hol másikunk húzta, s mindig a másik választott. Ez így volt
igazságos.)
Egyszóval otthon már nem volt mit ennünk, és a déli órában
nagy várakozással igyekeztünk a Szentháromság téri népkonyha
irányába. A Templom utca elején, ahol a Széchenyi Gimnázium
ban hadikórház volt, nem várt akadályba ütköztünk. A kapuban
egy társzekér mellett ostorral állt egy tagbaszakadt orosz kiskatona, s intett, hogy kövessük fel az emeletre. Ott le kellett vetnünk
a nagykabátunkat, amit ő gondosan bezárt egy szekrénybe. Ez
volt a biztosíték, hogy csak akkor távozunk, amikor majd vissza
adja a kabátunkat. Ugyanis az ostoron és szigorú szemein kívül
semmi fegyver nem volt nála.
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A földszinti, Liszt Ferenc utcai bejárat melletti halottas kamrá
ban kezdtük a munkát, és hamarosan teleraktuk a társzekeret
halott katonákkal. Utána intett a „főnökünk", hogy üljünk fel a
társzekérre a halottak mellé, ahol alig volt már egy kis hely.
Mindkettőnk akkor látott először hullákat, így ez a kocsikázás
alaposan próbára tette lelki erőnket. Különösen azért volt nehéz
a szolgálat, mert a Doktor úr kezén jókora karcolásos seb volt,
amire szigorúan vigyázott, nehogy mérgezést kapjon; így nekem
kellett a súly háromnegyedét cipelnem.
A fordulókkal nem kellett messzire menni. A főposta melletti
udvarra egy másik „önkéntes" civil-szanitéc brigád hordta a Ma
gyar utcai Weidinger-féle asztalosműhelyből a koporsókat, segí
tettek nekünk a halottak koporsóba helyezésében, majd elszállí
tották azokat a kijelölt temetkezési helyekre.
Egy tiszt gondosan feljegyezte az elhunytak személyi adatait,
és egy tolmács segítségével lelkesítő beszédet mondott a ránk
bízott hősi halottakról, látva, hogy legtöbbünk akkor ismerkedik
ilyen közelről a háború borzalmaival. Ettől kezdve kissé könynyebben ment a kórház-gimnáziumban a hatalmas szertár-szekrények odább tolása, hogy a mögöttük levő halottakhoz is hozzá
férhessünk.
Nem tudom, hány óra telhetett el az éhgyomorral végzett
szomorú munkában, mígnem egy fehérköpenyes nő (ma sem
tudjuk, hogy orosz volt-e vagy magyar, mert egy szót sem szólt),
látva falfehérségünket, visszacsempészte hozzánk a kabátjainkat.
A főnökünk a nagykapunál éppen a lovaival volt elfoglalva, így
mondani sem kell, hogy a Liszt Ferenc utcai kiskapun át jó kerü
lővel sebesen a Mátyás király utca felé irányítottuk lépteinket. Ott
elővettem az utolsó dugi üveg pálinkánkat, és alaposan lemosdot
tunk vele, különös tekintettel a Doktor úr kézsebére. Majd kime
rültén dőltünk ágyba. Még elkérdezgettük egymástól, hogy en
nek a sok szegény katonának több ezer kilométerre élő szülei
vajon mikor tudják meg, hogy hol és kik hántolták el hős fiaikat,
és a mi anyáink tőlünk ezer kilométerre, ott a szép székelyföldi
Erdővidéken sejtik-e most, hogy az ő diákfiaik is szembenéztek a
tömény halállal. Aztán majd' huszonnégy órán át aludtunk.
Másnap délben nem volt kedvünk újból próbálkozni a nép
konyhával.
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Mire jó egy szláv nyelv és a pufajka?
A mi hallgató korunkban a tanterv nem sokat törődött nyelvi
elszigeteltségünk feloldásával. Nagyjából mi, hallgatók is az egy
szerű székely álláspontjára helyezkedtünk.
Vele történt Mária Terézia uralkodása idején, hogy meg kellett
hallgatni az iskolamestert, aki közhírré tette: Mindenki tanuljon
németül, mert a német nyelvvel az egész világon keresztül lehet
menni! Ezt az atyafi jól az agyába véste.
Néhány nappal ezután éppen a Feketeügy partján kaszálgatott,
amikor egy csapat német vasas vágtatott arra a túlparton. Átki
abáltak hozzá, hogy merre lehet átgázolni a megáradt folyócskán.
- Tudtok-e németül? - kérdezett vissza a székely.
- Hogy a csodába ne, láthatod, hogy német lovasok vagyunk.
- Hát akkor, egyenest!
Erre a németek beugrottak a vízbe, de hét közül ötüket elragad
ta az ár. Ezért törvény elé idézték a székelyt, mondván, hogy
vétkes több ember haláláért.
- Mán én hogy vónék?! A minap mondta meg a mester, hogy a
német nyelvvel az egész világon által lehet menni! De mint látom,
a Feketeügyön keresztül nem!
Talán azért nem készültünk fel mi sem a német nyelvvel. így
gondba estünk, amikor 1945 júniusában híre jött, hogy Ausztriá
ban, Fraknó környékén rekord cseresznyetermés van. Éhes gyom
runkkal felködlött előttünk a remek cseresznyelekvár, de se pén
zünk, se nyelvtudásunk nem volt. Ekkor valamelyikünknek men
tő ötlete támadt.
Szereztünk egy pufajkát és egy orosz katonasapkát. Kiss Laci,
alias Csetnik jól tudott szerbül. Mit tudja majd az osztrák, hogy
nem oroszul zavarják el majd saját cseresznyefájától!
Kézbe vettük tehát a két nagy fonott utazókosaramat, és egy
kifele menő tehervonaton megérkeztünk Fraknónádasra. Határ,
vámos, miegymás akkor nem volt, csak azt a kockázatot kellett
vállalnunk, hogy az oroszok begyűjtenek bennünket a hiányzó
hadifogoly létszámba. De a korgó gyomor vállalta ezt a rizikót.
A cseresznyések táján kiszemeltük a legszebb, túlérett gyümölcsű fákat, hogy cukor nélkül is elálljon a lekvár. Csetnik
beöltözött, és az út mellett, illetve a ház felőli fán - ahonnan

78

veszély fenyegetett - kezdte a szüretet. Mi a környező fákat
szálltuk meg és feltettük a lapos diáksapkát, hogy a némiképp
kisegítő katonai alakulatnak hassunk. A tulajok, többnyire nők és
gyerekek, csak egyszer-kétszer mertek megközelíteni, mert Cset
nik folyékonyan és jó hangosan mondta a szláv szöget, és az
elmúlt három hónap alatt ránk is ragadt valami az orosz nyelvű
kiszólásokból.
így szerencsésen fordultunk vagy kétszer-háromszor, és annyi
lekvárt főztünk, hogy szeptemberig ezen éltünk. Jól is jött a
lekváros nokedli, mert ennivalóból már rég kifogytunk.
A szláv nyelveket - no meg az életmentő fonott kosarakat azóta is sokra becsüljük, és Sopronból, szép időben hálásan tekin
tünk a fraknói vár felé. Az osztrák sógoroktól pedig ezúttal ké
rünk bocsánatot. Reméljük, az adósságunk öt évtized alatt elévült.
(Igaz is, most meg ők ürítik ki boltjainkat. Egy kis különbség
mégis van: ők jó schillinget hagynak itt cserébe.)
Asóút
A pénzügyőrségnél is akadtak jótevőink. Amikor 1945 késő
őszén befutottak az első sót szállító vagonok, minket kértek meg,
hogy a zsákolást, kirakodást elvállaljuk. Ekkor már jól előrehaladt
az infláció (eljött a millpengős világ), és a só lett a legjobb valuta.
A munkabér csak névleges volt, így az a néhány kiló só számított,
amit munka közben zsebeinkben - jótevőink szemhunyása mel
lett - elraktározunk. Nagy dolog volt ez, mert 1 kg sóért például
5-10 kg lisztet adtak a cserepiacon.
Vagy három napig rendben is ment a dolog, mígnem Bödön
barátunk kapzsisága miatt lebuktunk.
Bödön módszeresen felkészült a manőverre: bokáig érő hosszú
gatyát vett fel, s rá egy bő pokróc nadrágot, amit a bakancs fölött
szorosan lekötözött. Majd felül kivágta hosszú viharkabátja bélé
sét, hogy körberakhassa magát sóval. Amíg mi a vagonban zsá
koltunk és adogattuk le a sót, Bödön a sarokban szorgalmasan
teletankolta magát.
Estefelé, már villanyfénynél a vagon túlsó ajtajánál nagy nehe
zen leemeltük a sóembert, ami nem ment feltűnés nélkül, s kedves
finánc felügyelőnk ki is mondta az ítéletet:
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Mérnök urak, ezzel a sóügylet befejeződött. Itt van a járandó
ságuk!
Bödön a raktári vágányokról a vagonok védelmében szerencsé
sen elemelgette sólábait az állomásig, ahol azonban kisebb baleset
következett be. Úgy látszik, a lekötés mégsem volt egészen gon
dos, a sósámfa miatt pedig a lehajolás, kötésigazítás szóba sem
jöhetett. így szivárogni kezdett barátunkból a só, keskeny csíkban
húzva meg a „nyomvonalat" egészen az Otthonig. Közben szem
füles srácok mind nagyobb csoportja vette körül Bödönt a Mátyás
király utcában, s szellemes bemondásokkal, nagy vidámsággal
buzdították, hogy már csak 5, már csak 3, már csak 1 ház van;
tartson ki. Még segítettek is felcipelni őt az első emeleti tanulóig.
Ott lepedőt terítettünk az asztalra, barátunkat nehezen felemel
tük arra s megnyitottuk a szelepeket. A „sóútra" áldozott
mennyiséget nem számítva, még mindig 65 kg sót csapoltunk le
Bödönből.
Jó csencselő volt, egész szobabútort hozott ki a rakományból.
Ez neki a kajánál is fontosabb volt, mert nősülni készülődött. A
terv mégis füstbe ment, mert a bútorok tulajdonosa időközben
visszakerült nyugatról, s Bödönnek be kellett érnie egy köszönet
tel, hogy volt szíves megőrizni az ingóságokat.
Rekord szőlőtermés a Kőhalmi dűlőn
Az Otthon alatt az egyik üzlethelyiséget kolozsvári menekült
szűcs barátunk bérelte, akit felbiztattunk, hogy vegyen bérbe a
várostól egy darab szőlőt, ő rendes iparos ember, megvan a
garancia.
így lettünk szőlőtulajdonosok a szárhalmi erdő alól a balfi erdő
felé lejtő Kőhalmi dűlőben. Rendben volt a papiros, parcellaszám
mal, pecséttel, annak rendje-módja szerint, ugyanis a Pihenőke
resztnél akkor már mezőőr állt, s ellenőrizte, hogy ki hoz szőlőt a
határból.
Mikor éregetni kezdett a termés (másnak biztosan még sava
nyú volt), hetente kétszer-háromszor a már említett két fonott
utazókosárral, barátunk motorbiciklijén hátul egyensúlyozva ki
kiruccantunk a szőlőnkbe. Mire az engedélyezett szüret napja
bekövetkezett, az egész dűlőben alig szüreteltek valamit. Csak mi
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takarítottunk be bőségesen szőlőtermést, ami hetekre elég volt
valamennyiünk ellátására. Ugyanis mindannyian szigorúan
ügyeltünk arra, hogy az előszüretek a mi parcellánkat ne érintsék.
Komlódtótfalusi „napfelkelte"
1946
tavaszutóján, már a bilipengős cserevilágban elhatároz
tuk, hogy illegálisan hazalátogatunk, mert útlevélkérelmünket a
román hatóságok egészen 1955-ig meg sem hallgatták. Akkoriban
Nyíregyházán-Csengeren át Szatmárnémeti felé ajánlották az
irányt, mondván, hogy a komlódtótfalui sóbörzére járó szatmári
csempészek majd jutányosán átvisznek a határon.
Nyíregyházáig jó hosszasan, unalmasan vonatoztunk. Onnan
már felvillanyozódtunk, amint a szembejövő, roskadásig telt só
vonatokat bámultuk. Az emberek az egész országból hozták utol
só nélkülözhető ruhadarabjaikat, hogy azt sóra, a legjobb valutára
cseréljék. Még szombathelyi útitársaink is voltak ilyen szándék
kal. A visszafele tartó vagonok ugyancsak csikorogtak, rugóik
vízszintesre nyúltak, hiszen a tető is tömve volt sózsákos embe
rekkel.
Éjféltájt érkeztünk Csengerre, ahol néhány órát egy fészerben
aludni próbáltunk. Majd még hajnalhasadás előtt siettünk a
komphoz (a híd fel volt robbantva), hogy az elsők között építsük
ki a kapcsolatot a szatmárnémetiekkel. Azonban mások is résen
voltak, s a pirkadatkor induló első kompra háromszor annyian
gyúródtunk fel, mint amennyinek szabad lett volna.
így a túlterhelt vízi jármű már a Szamos közepén megfeneklett,
s onnan a vízbe gázolva kellett elérni a komlódtótfalusi partot. Mi
rövidnadrágosan, kis batyunkkal - ezt is elvették az uzsorás
sócsempészek - elsőnek ugrottunk a derékig érő vízbe, és partot
érve érdeklődéssel figyeltük, hogy mit csinálnak a többiek. A
zömmel nőkből álló tömeg lassan utánunk zúdult a vízbe. Nagy
volt a sikongás, hiszen meg kellett emelni a szoknyát, s alatta a
legtöbbnek semmi sem volt (biztosan az alsóneműt is sóra akarták
váltani, illetve akkoriban a bugyit felesleges flancnak tartották),
no meg a víz is elég hideg volt. És emelték az asszonyok, a lányok
a szoknyájukat a nyakukig, pedig lassan már csak a bokájukig ért
a víz!
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Mi pedig úgy véltük, hogy nem a hátunk mögött, keletről jön
fel a nap, hanem szemben előttünk hunyorog több tucat formá
ban, amin jót derültünk. Ilyen bőséges „kirakatra" nem voltunk
elkészülve abban az ínséges világban.
Dehogy gondoltuk azokban a percekben, hogy utolsó ingünket
is oda kell majd adnunk a csempészeknek, hogy Szatmárnémetibe
kalauzoljanak, ahonnan szűkebb hazánkban széledhettünk szét.
Diák-tanár humor
Szójáték

Balekcsőszünk neve a következő kijelentésére inspirálta hajda
nában egyik évfolyamtársunkat:
- Egyszer csapott csupán kupán Suppán!
Háborús hum or

Avasúti átjárónál, a két vasúti pálya között szerény fabódé áll.
A szebb napokban dohányárut lehetett itt vásárolni, de már hó
napok óta tábla hirdeti, hogy: Trafik nincs.
Bombázás után is erre visz az utunk. Fáradtan, lehangoltan
ballagunk. Egyszerre csak kamarásom élénken felkiált:
- Nézd, trafik tényleg nincs!
A bódé helyén bombatölcsér tátongott.
Egy kis klasszikus zene

Laschober pék cigarettázva álldogált üres boltjában (a Csengeri
és a W álder-m a Batsányi út-sarkán). Vevő jött be, kenyérjeggyel
a kezében. Apék alig megkezdett szimfóniáját a pult szélére rakta,
és hátrament kenyérért. Mire visszatért, a vevő eltűnt. De a ciga
retta is. Ez volt Laschober befejezetlen szimfóniája.
Logikus torna

A kamarában élénk vita folyik. Egyikünk ezzel a logikai bra
vúrral zárja le a kérdést:
- Értsd meg, azért van, mert nincs, mert ha volna, akkor már
nem lenne.
-? ?
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- Mi nem érthető ezen? Még nem kaptuk meg a kiutalt segélyt,
ezért nem is költhettük el.
Minden relatív

Fehér professzor úr vizsgáztat. Vizsga 8-tól háromnegyed 9-ig,
de egy perccel sem tovább. Huszonöt vizsgázó szorong a padok
ban. A tanár úr 8-kor bejön. A táblánál pattog a kérdés.
- Rajzoljon fel egy rügyet!
-A pám ! Maga a menyasszonyát akarta felrajzolni, és az anyósa
sikerült!
Citromba harapásra emlékeztető mosoly a vizsgázó arcán.
- De apám! Maga semmit sem tud, akit elbuktattam az előbb,
az magánál sokkal többet tudott. Hívják csak vissza kérem, azt
átengedem!
Az más, kérem!

Kövesi professzor úr a munkaszilárdságot magyarázza - tehát
a Mechanika II. részt. Az egyik jókedvű fiú nem fér a bőrébe,
nevetgél, viháncol.
- Kérem, ha nem érdekli az urat, hagyja el a termet! Majd
meglátjuk, a vizsgán is ilyen jókedvű lesz-e!? Pár hét múlva
Jókedvű úr Mechanika I. részből vizsgázik. Kevésbé jókedvű.
Pláne, mikor a három kérdés közül egyre is alig tud felelni.
- Kérem, kedves uram, nevetés helyett inkább tanult volna!
Most többet produkálna! Köszönöm!
- Méltóságos uram, bocsánatot kérek, én Mechanika II-ből
nevettem.
- Az más, kérem - akkor kap még egy kérdést!
Tapintat

Boleman professzor úr H... úr vizsgáztatása után, ahogy
visszamegy a tanári kabinetjébe, boldogan újságolja őzikének:
- Kérem, asszisztens úr, semmit sem tudott, de kell neki a jegy,
mert egy évet veszítene. De jól megmondtam neki. Tudtára akar
tam hozni minden áron, hogy szamár, de nem akartam megsérte
ni. Azt mondtam neki: kérem, miért nem kéri meg egy kollégáját,
hogy kérdezze ki. Ennyi tudás után biztosan azt mondta volna
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önnek: Te ökör, te marha, te szamár, hogy mersz így vizsgára
menni?!
Politikai diszkrimináció

Vági Pista bácsiról mindig hallottunk egy-két kedélyes törté
netet. Ez is vele történt:
Vizsgázik nála egyik diákja, de semmit sem tud. Mire Pista
bácsi megsokallja ezt az égbekiáltó készületlenséget, véget vet a
zenének.
- Ná, mehet! Mágá nem tud semmit...
A páciens könyörögni kezd még egy kérdésért. Pista bácsi
hajthatatlan és tuszkolja kifelé... Az ajtóban a kétségbeesett balek
kijátssza utolsó lapját is:
- Professzor úr, az Ébredő Magyarok Istenére kérem, ne buk
tasson el...
- Ná, az más! Gyűjjön, ádok még egy kérdést.
A liberális dékán

Jeles rendű delikvens jelentkezett szigorlatra, de a szóbelin
leblokkolt. Hiába kínlódott a professzor kisegítő kérdésekkel,
nem ment. Végül is kétségbeesve kérdezte súgva a mellette ülő
dékántól: - Mondd, kérlek, mi a csodát csináljak, hogy ez a
„szerencsétlen" átcsússzon?
-Tudod m it-javasolta - , írd be neki a kettest, és akkor biztosan
átcsúszik.
A kompetens

Fekete professzor úr a várisi tölgyesben a körös próbáról tartott
becslési gyakorlatot, és mondta rendületlenül a szöveget, mígnem
jócskán eleredt az eső. Javában áztunk már, mire a legbátrabb
közülünk megszólalt:
- Bocsánat, professzor úr, de esik az eső.
Erre Zoltán bácsi röviden felpillantott, és ellenvetést nem tűrő
hangon jegyezte meg:
- Keérem szeépen: hogy esik vagy nem esik, ennek megállapí
tására egyedül én vagyok kompetens!
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Professzori szórakozottság

Becslési gyakorlaton valami apró szórakozottság miatt fenn
hangon frocliztuk egyik csoporttársunkat, amit meghallott az
„Öreg Fekete" és megszólalt:
- „Keérem szeépen, miért bántják az urat: ez emberi dolog.
Velem is megtörtént Hóman Bálint kultuszminisztersége alatt,
nem is olyan régen, akinek éppen olyan excentrikusán nagy feje
volt, mint nekem, ő rendelt be egy alkalommal minket, egyetemi
tanárokat Budapestre, hegyi beszédre. Kissé késve érkezve, be
huppantam az utolsó sorba, s végighallgattam a fejtágítót.
A végén megrökönyödve látom, hogy a miniszter leakasztja a
fogasról a legnagyobb kalapot, s indul kifelé a sleppjével. Csak
lenn, az autójánál értem utol, és tudtam megszólalni:
- Kegyelmes uram, nem méltóztatott tévedésből az én kalapo
mat elvinni?
- Az ön kalapját?! Hát nem lehet, hogy az a kalap az öné,
amelyik a fején van?
Hát így hallgattam én őt végig saját kalapommal a fejemen, s a
végén le akartam szerelni a fejéről a saját kalapját."
A precíz professzor

Mindenki tudta, hogy Fekete professzor precíz ember. Óráit
másodpercnyi pontossággal kezdte és fejezte be. Erdőrendezési
gyakorlaton nagyítóval vizsgálta az általunk rajzolt üzemtervi
térképek erdőrészlet határait.
- Keérem, ez négy tized milliméter - mondta méltatlankodva,
ha nekünk nem sikerült a három tizedes vonalat kihúzni.
A magánéletében is rendkívül precíz volt. Egyszer barátjával
Ásotthalomra utaztak. Felesége és annak barátnője is velük ment.
Zoltán bácsi barátjával közös szobát kapott, a hölgyeket külön
szobában helyezték el. Reggel a barát látja, hogy Zoltán bácsi
nyugtalanul jár fel-alá.
- Valami nincs rendben? - kérdezte.
- Kérlek, nem tudok megborotválkozni.
Körülnézett. Az asztalon ott sorakozott a tükör, a szappan, a
pamacs, a tálka víz meg négy darab penge.
- De hiszen mindent kikészítettél!
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- Igen, igen. Csakhogy a zakóm a hölgyek szobájában van: ők
még nem keltek fel, és a zakóm zsebében van a noteszom, ame
lyikbe bejegyeztem, hogy mikor, melyik penge következik. (Se
non é verő, é ben trovato. - Ha nem is igaz, jól találták ki.)
A mechanika professzor bemutatkozik

„Kövesi Antal egyetemi nyilvános rendes tanár vagyok, és a
dékán úr megtisztelő bizalmából jelen tanévben a Mechanika I.
folyamot fogom az urakkal ismertetni.
Kérem az urakat, előadásaimról pontos jegyzeteket szívesked
jenek készíteni, hogy a vizsgahónapban a jól elkészült jegyzet és
a Jó Istenke segítségével eredményes vizsgát tehessenek.
Mivel a mechanika egy fejlődőképes tudomány - melyet a
világon ketten értünk, a Jó Istenke meg én; s még Pali fiam
bizonyos fokig konyít hozzá - , ezért a fejlődéssel mindég lépést
tartó előadásaim anyaga tipográfiai úton sokszorosítva nem áll az
urak rendelkezésére..."
Staszi bácsi mondásaiból

- Amikor a balek azt gondolja, hogy a festék elég híg, még
egyszer annyi vizet hozzátok.
- Másodrendű felületek akkor fejthetők síkba, ha az alapkör
egy pontján átfektetett érintőn átfektetett sík alapkörhöz simuló
palástfelületet a csúcson áthaladva egy alkotóban érinti.
- Tisztelt úr! Mielőtt Szabó úr bezárja a köszörűs műhelyét és
elmegy fröccsözni, tetszik felszaladni hozzá új rajzlapot venni,
hogy azon a maga által fecninek nevezett cédulán kapott felada
tokat az előadásokban ismertetett módon legyen mire megrajzol
nia, igen?!
Sepsiszentgyövgyi eseteim
A város állomására megérkezve, felpréselődtünk a kicsi busz
ra, amelyik a főtérre indult. A heringes dobozban valaki „jól
elgondolta magát", úgy, hogy a tömeg az ablakon is szívesen
kiugrott volna, csakhogy szabaduljon a helyről.
A feszültség tetőfokán az egyik székely utas megpödörítette a
bajszát, s kimondta a szentenciát:
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- Mán aztán ebből többet ne!
(Ezzel feloldódott a feszültség, s a busz békességgel befutott a
városka főterére.)
*
Hang Béla csendes bolondja volt a kisvárosnak. Valamikor
hegedűművész szeretett volna lenni, de minthogy ez nem sike
rült, belehibbant. Ha tehette, minden tárgyat hegedűként illesz
tett állához, s hangolt hozzá. Innen a neve.
1942 szigorú telén a külvárosban megfagyott. Bevitték a kórház
hullaházába és a többi halott között kiterítették.
Igen ám, de a viszonylag temperált helyiségben lassan magá
hoz tért. Reggel, amikor az inspekciós orvos megjelent, feltápászkodott a nyújtópadról. A maga jellegzetes döcögő járásával az
orvos elé támolygott, s dünnyögő hangján így szólt:
- Hideg van, doktor úr, hideg! A többiek még nem keltek fel!
(Ezen derült évekig a kisváros, és 1955-ben, amikor hazalátogat
tam, még Hang Béla segítette le a bőröndjeimet a busz tetejéről.)
*
A Hargita tetejéről, a megállóból kigurult a busz. Hátul az
ablaknál könyöklő székely menyecske kárörvendve öltött nyelvet
a mind sebesebben száguldó busz után loholó biciklisre:
- Nem érsz utol, he-he-he! Nem érsz utol, he-he-he!
- Elég baj ez neked - felelli a biciklis. J'sze, én vagyok a
buszsofőr!
%

Szakmai viccel is találkoztam:
Két székely koma megy egymás után a sűrű bozótosban. Az
első félrehúz egy ágat, s ahogy visszaengedi, kicsapatja a komája
egyik szemét. Az erre megszólal:
-Szerencse, komám, hogy megfogád, mert a másikat is kicsap
ta vóna!
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V. Hagyományainkról
„Könnyű jónak lenni azokhoz az emberekhez,
akikkel csakfutólag találkozunk;
de nehéz azokhoz, akikkel együtt élünk."

(E.Rey)
Az Országgyűlés folyamatosan dolgozik a felsőoktatási törvény
újabb és újabb módosításán. A soproni Erdészeti és Faipari Egye
tem által éveken át folytatott szívós szervező munka eredménye
ként reményeink szerint megvalósul városunkban az ország má
sodik önálló agrárjellegű univerzitása, Gödöllő mellett. A moson
magyaróvári, szombathelyi felsőoktatási intézményekkel közö
sen, Béccsel, Eisenstadttal (Kismartonnal), Pozsonnyal együttmű
ködve, rangos egyetemi szellemi hátterével bizonyára gyorsab
ban közelíthet Európához ez a szép határmenti város.
A nagy múltú soproni egyetemnek a kidolgozott tervek szerint
nincsenek önmeghatározási gondjai. A rendszerváltozás előtt sem
voltak. Erős hagyományai, elsősorban a diákélet minden szféráját
átszövő hallgatói szolidaritás, felelősségérzet, s ennek számtalan
önérzetes megnyilvánulási formája miatt az utóbbi évtizedekben
sem veszítette el identitását.
Ismeretes, hogy az Erdészeti és Faipari Egyetem múltját tekint
ve egyike Európa legrégibb műszaki-biológiai jellegű felsőokta
tási intézményeinek. Jogelődje az 1735-ben alapított Selmecbá
nyái Bányatisztképző Iskola, melyet Mária Terézia 1770-ben aka
démiai rangra emelt. A Bányászati Akadémia Bányaműveléstan
Tanszékének vezetője, Delius Traugott Kristóf már az akadémiává
való szervezés évétől kezdve a bányászattal egyenrangúan taní
totta az erdészetet is. Az erdészeti ismeretek önálló oktatásának kezde
tét mégis 1808-ra tesszük, amikor az akadémia mellett létrehozott
Erdészeti Tanintézetben Wilckens Henrik Dávid, a kor oktatóira
jellemzően sokoldalú képzettségű tudós elkezdte előadásait.
A világ ritka önálló erdészeti felsőoktatási intézményének ed
digi 3 karán (erdőmérnöki, faipari mérnöki, földmérési és földren
dezői főiskolai) ma kereken 1000 hallgatót képezünk. Az erdészet
ben fogalommá vált a „Sopronból jött ember" Ez az ifjú a több

88

száz éves hagyományok segítségével mintaszerűen összekovácsolódott közösségből érkezett. Itt a hagyományok ápolása és
továbbfejlesztése mindig kiemelkedő jelentőségű volt a hallgatók
nevelésében és a közösségi embertípus kialakításában.
A Bányászati és Erdészeti Főiskola 1919-ig Selmecbányán mű
ködött, ahol 1867-ig, a kiegyezésig német nyelven folyt az oktatás,
így a középkori diákszokásokból kialakult hagyományok gyöke
rei is németek, illetve összeurópaiak.
A soproni hagyományokról, a balekok (elsősök) fogadásáról,
ugratásáról, vizsgáztatásáról, a balekok és firmák (felsőéves pat
ronálok) kapcsolatáról, a szakestélyekről, a sörpárbajokról, a lá
nyok fiúsításáról, az Ifjúsági Ház előtti kőhattyú feltollazásáról, a
karneválokról és hasonló vidám, valamint komoly eseményekről
(balekfogadás, balekoktatás, balekvizsga, valétálás, ballagás, te
metés, gyász szakestély stb.), számos írás jelent meg.
Aki ezeket a hagyományokat valamilyen alkalommal nem is
merte meg, az egyetem területére érve még ő is érzi, hogy sajátos,
bensőségesebb világba érkezett. „Jó szerencsét!" - köszöntik is
meretlenül is a hallgatók, akik sokszor öltik magukra a valdent (a
sajátos erdész egyenruhát). A mintegy ezer fa- és cserjefajtát tar
talmazó, szép botanikus kertben meghúzódó épületek, pavilo
nok, illetve a sétányok mentén az egyetemtörténet nagy egyéni
ségeinek szobrai láthatók. Ezeken olvashatjuk a 25-52 évig oktató,
elhunyt tanárok munkásságáról szóló tömör méltatást. Majd lépten-nyomon emléktáblácskákhoz érünk. Ezek jelzik azokat a fá
kat, melyeket 20, 30, 40, 50 éves bányász-kohász-erdész találko
zón (a bányászok-kohászok 1959-ben telepedtek át végleg Mis
kolcra) a tanárok, elhunyt évfolyamtársak emlékére ültettek az
egybegyűlő barátok.
Sopronban ugyanis a végzős ifjú mérnökök ballagása egyre
kevésbé jelent életre szóló búcsút, az alma materrel kialakult
kapcsolatok megszűnését. Inkább a kapcsolatok átalakulásáról, a
kibocsátó alma mater és a végzett tanítványok összeköttetésének
új formáiról beszélhetünk. Az egyetemen töltött néhány esztendő
ebben a távlatban a hivatás gyakorlására való folyamatos felké
szülésnek, az állandó képzésnek intenzív bevezető szakaszát je
lenti csupán. De az, hogy az ifjú szakember képes lesz-e majd a
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holtig való tanulásnak termékeny útját végigjárni, érez-e majd
hozzá elég erót, fogékony lesz-e mindenkor az új iránt, áthatja-e
eléggé társadalmi küldetésének tudata, ez - az oktatók munkája,
pedagógiai hozzáértése mellett - a hagyományokon is múlik.
Ezektói is függ, hogy életrendjük egészséges legyen, munkabírá
suk, teljesítőképességük a tanulmányi idő alatt ne csökkenjen,
hanem egyre fokozódjék. Hivatásuk kellő tudatosságát, öntevé
kenységüket, a nehézségek közös leküzdésére való törekvésüket
a hagyományok nagyban segítik. De a hagyományok az alma
mater és a termelőüzemek, vállalatok viszonyát is tartalmasabbá,
sokszínűbbé, emberileg közvetlenebbé teszik.
A mi egyetemünk életében is újabb és újabb nevelési formák
valósulnak meg, amelyeket besorolunk a hagyományok közé, és
tartósan rögzíteni akarjuk az oktató-nevelő munka eredménye
sebbé tétele céljából. Hagyományaink tehát formálódnak, gazda
godnak, tartalmuk egyre bővül.
Hallgatói közösségünk hagyományainak helyi ápolása a Hall
gatói Önkormányzat elismerésre méltó tevékenysége által folyik.
A hagyomány a történelmi örökség sokszor egymás ellen ható, de
ugyanakkor egymást feltételező folyamatainak összessége. Ép
pen ezért különösen fontos annak kritikai elsajátítása, korszerű
pedagógiai értelmezése, tendenciáinak helyes rangsorolása. A
forradalmi és haladó hagyományok ápolása, a negatív tapasz
talatok tanulságainak számontartása egyik feltétele a magyar
nemzet önismeretének, táplálója közösségi tudatának, aktív té
nyezője jövőt építő munkánknak.
A szűkebb értelemben vett hagyomány terjedelmében és tartal
mában egyaránt a kultúra és a műveltség egyik eleme és összetevője.
Ebben az értelmezésben a hagyomány a régebbi korokból írott és
íratlan formákban nemzedékről nemzedékre átvitt és átvett, és a
társadalom adott, többnyire kisebb közösségének gondolkodásá
ban és életében továbbra is érvényesülő szokások, erkölcsi felfo
gások, ízlésfajták, értékítéletek, valamint az azokat külsődlegesen
is kifejező magatartásmódok, viselkedési és érintkezési formák
rendszere.
A diákhagyományok a szűkebb értelemben vett hagyomány fo
galom tartalmához tartoznak. Valójában nem mások, mint az
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egymást váltó hallgatói nemzedékek életmódjának többé-kevésbé állandósult szokásai, magatartási és érintkezési formái. A hall
gatói közösségi élet azon rendszeresen ismétlődő helyzetei és
eseményei, amelyek általában azonos cselekvésre késztetik a hall
gatói közösség tagjait. A helyzetek és az események szabályos
váltakozása, rendszeres ismétlődése és állandósult megnyilvánu
lási formái kialakítják a hallgatói közösségi élet ritmusát, amely maga
is diákhagyományként fogható fel. Ezen túlmenően a diákhagyo
mányokhoz tartoznak a hallgatói közösség beszédmódjának jel
legzetességei, alkalmazott sajátos kifejezései, hangneme, a min
dennapi érintkezés ismétlődő formái, a tanulási módszerek, az
öltözködés módja stb. is.
A diákhagyomány azzal fejezi ki a hallgatói közösség életének
folyamatosságát, hogy a diákhagyománnyá vált tevékenységi
formák alkotják az egymást követő hallgatói nemzedékek tevé
kenységének tartalmát és keretét. Többnyire feleslegessé és szük
ségtelenné teszi a hallgatói magatartás szüntelen külső szabályo
zását. Megbecsülésre és átörökítésre, ápolásra és megőrzésre csak a
progresszív tartalmat, a maradandó értéket képező hagyományok méltók

és érdemesek. Ezeknek megőrzése és felelevenítése elsősorban
azért fontos, mert a progresszív hagyományok a nevelés terén a
jövő fejlődésének irányát is segítenek helyesen kialakítani. Külö
nösen érvényes ez azokra a diákhagyományokra, amelyek nem
csak kialakulásuk idején, de ma is a hallgatói közösség társadalmi
elkötelezettségének és hivatástudatának ügyét szolgálják. Azok
ra, amelyek ösztönöznek egymás segítésére a tanulásban, erősítik
az összetartozás tudatát, ápolják a művészeteket, fejlesztik az
ízlést, fokozzák az önbecsülést és az igényességet, elmélyítik az
alkotómunka szeretetét, s ily módon hozzájárulnak a hallgatók sze
mélyiségének gazdagodásához, sokoldalúságához. Ezek minde
nekelőtt önismeretre és önbecsülésre nevelnek.
A selmeci-soproni hagyományoknak, beleértve a diákdalokat
is, egyik sajátossága, hogy számtalan szállal át vannak szőve a bá
nyászathoz fűződő szokásokkal, emlékekkel. Hagyományainkban a
magyar nyelv lassan hódított tért. 1900-ban már részben magyar
szövegei vannak a régi diákdaloknak, de a hallgatók ismerik és
még ritkán dalolják az eredeti német nyelvűt is. Elmondhatjuk,
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hogy míg az első soproni korszakra főként a selmeci diákhagyo
mányok megőrzése, Sopronba való átplántálása volt jellemző,
addig a második, a világháború utáni időszak sokrétűbb, bonyo
lultabb feladatot teljesített. Megindult a diákhagyományok to
vábbfejlesztése az akkori társadalmi körülmények között. A ha
gyományok közül főleg azok maradtak fenn ebben az időszakban
is, amelyeknek nemcsak formájuk volt érdekes, hanem tartalmuk
is alkalmassá tette azokat a túlélésre. Az átalakult szokások mel
lett a letűnt társadalmi környezetben eltelt negyven év is meg
szülte saját diákszokásait alma materünkben. Ezek közül a diák
szokások közül is néhány hagyománnyá érett, és szerves része a
„selmeci-soproni" diákhagyományoknak.
A 2. világháború után az alma mater átalakult, az eltávozott
karok helyére, az erdészek mellé a faiparosok léptek. Ez utóbbiak az
erdészek hagyományain nevelkedtek, és hamarosan a maguk
sajátos szokásaival gyarapították a soproni diákhagyományokat.
Városunk, Sopron szeretete az egyik legszebb hagyománynak számít.
Ha nagyobb csoport itt végzett ember él az ország egy-egy tájé
kán, ott a diákhagyományok és -szokások éppúgy jellemzőkké
válnak, mint Sopronban. A „selmeci-soproni" diákhagyományok
formai elemeiből a végzett hallgatók számosat megtartanak, ma
gukkal visznek az életbe. Ennél azonban még fontosabb, hogy
magukkal viszik a hagyományokfő tartalmi elemeit: az összetartást, a
közösségi szellemet, a jó ügyért való közös munkát.
A z öt-tízévenkénti találkozók nálunk is fontos szerepet játsza

nak az alma materben végzett szakemberek életében. Ezeken a
találkozókon felelevenítik a Sopronban töltött éveket, emlékeze
tes eseményeket. Ismét átélik a balekvizsga, a szakestélyek derűs
pillanatait, a közös munka szépségeit, izgalmait. Az évfolyamta
lálkozók új hagyományává vált a szakmai konzultáció, eszmecse
re is. Nem egy új szakmai ötlet, együttműködés itt születik, szinte
észrevétlenül, mégis szükségszerűen.
A szakestély hagyománya is átalakult, sok új tartalmi és formai
elemmel gazdagodott. Új hagyomány, hogy a szakestélybe a vi
dámság, a derűs szórakozás mellett rövid komoly részt is iktat
nak. Valamilyen fontos eseményről, közös feladatról van szó. A
szakestély olyan fórum, ahol a legtöbb diák és tanár együtt van.
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A komoly rész most már hagyományosan és sikeresen összpon
tosít, mozgósít, értékel egy-egy fontos szakmai, politikai témá
ban.
A korsóavatás és -adományozás is hagyománnyá érett. A város
ban, megyében, sőt külföldi testvéregyetemeinken is számontartják, hogy mely oktatóknak ítéltek oda korsót a végzős hallgatók.
A szakestélyen ma már nemcsak az erdész-, bányász- és kohász
himnuszokat éneklik, hanem az 1970-ből származó faiparos him
nuszt is. Ez az új himnusz már a miskolci Nehézipari Műszaki
Egyetemen rendezett szakestélyeken is elhangzik. Szakestélyeink
az utóbbi időben nyíltabbá lettek. A hallgatóság szeretettel várja
a nem szakmabeli vendégeket, a város, a megye és más egyetemek
képviselőit. Egyre több embernek szeretnék bemutatni hagyomá
nyainkat, egyie több embert szeretnének bevonni közösségfor
máló hatókörébe.
Sajnálatos, de ritkán előfordul: az idelátogató közéleti szemé
lyiségek, még elismert írók is félreérthetik - például szakestélye
inken tett rövid látogatásuk alapján, a külsőségekből ítélve hagyományaink lényegét. Ilyenkor kézbe kell vennünk a tollat, s
meggyőző szóval kell érvelnünk, mint ahogy több évtizedes „ba
lek idomári" pályámon ezt többször megtettem. Egyik levelem
másolatát ide is mellékelem.
„Tisztelt Fehér Klára írónő! Többi írásaihoz hasonlóan nagy
élvezetettel olvastam a Vakáció Magyarországon című, 1980. évi 2.
kiadású könyvét, egészen a 356-357. oldalig, hiszen magam is
sokat csavargó ember vagyok, és noha a hegyes-völgyes gyönyö
rű Székelyföldön születtem, nagyon megszerettem ezt a kicsiny
lapos országot is.
Szeretett második „alma mater"-em, az Erdészeti és Faipari
Egyetem egyedülálló hagyományai érdekében emelek szót az
elítélő és nem tetsző sorok miatt. Széles körű szakírói, oktatói,
kutatói, hivatali teendőim miatt magam is nagyon elfoglalt ember
vagyok, így feltételezem, hogy a sok írói teendő miatt írónőnek
kevés ideje maradt a felületes informátor ellenőrzésére, akit el kell
marasztalnunk. Elég csak arra utalni, hogy például a ballagás
országszerte meghonosodott, kedves szokásának is a selmeci hagyomá
nyok jelentik a bölcsőjét!
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Tisztelettel kérem tehát a mindenütt nagy elismerésnek örven
dő erdésztársadalom nevében, szíveskedjék módot találni ezek
nek az elmarasztaló soroknak a kiigazítására, mert a népgazdaság
minden ágában tisztes helyet kivívott mintegy 1800 erdőmémök
továbbra is nagy tisztelettel szeretne Önre felnézni.
Változatos, színes, különleges biológiai-műszaki szakágaza
tunk rejtelmeibe való bepillantásra bármikor szeretettel látom
vendégül Sopronban, akár KISZ Bizottságunk által szervezendő
író-olvasó találkozón, akár magánvendégként is. Tisztelettel:
Tompa Károly egyet, tanár, Sopron, 1981. dec. 10."
Talán felesleges leírnom, hogy az írónő válaszára, kiigazítására
másfél évtizede hiába várok.
Aszékely hallgatók nevében megjegyzem, hogy először volt az
igaz barátság, egymás tisztelete, szeretete, a közös szülőföld, s
akkor következtek a selmeci hagyományok. Ezek aztán magától
értetődő keretet adtak életünknek; talajjá váltak, amelyben az
egymással mindig, mindenben való egyetértés virágai nőttek.
Ezek a hagyományok adták meg öt éven át soproni életünk
külső kereteit, és meg is töltötték azt nemesveretű tartalommal;
de míg bennük éltünk, addig alig értünk rá látni belőlük valamit,
vagy éppen kétségbe vontuk valóságukat vagy értékállóságukat.
Ezek a kétségek azonban hamar eloszlottak. Puritán nevelteté
sünk miatt rövid ideig lázadoztunk egy-két merevség ellen, de az
alaptörvény fenntartás nélkül tetszett: az igazi és hűséges barátság,
mely áldozatokkal is jár. Hiszen segíteni kell a betegen, a szegényeb
ben, az egyszerű földműves fiún (érdekes, hogy nálunk a „pa
raszt" megnevezésnek sokáig dehonesztáló csengése volt; a mos
toha otthoni termőhelyeket igazi mívességgel lehetett csak termő
re szelídíteni), akinek nehezebben fért esetleg a fejébe az egyetemi
tudomány egy-két fejezete, mert más iskolarendszerben tanult,
mint az anyaországiak.
Magam fiatalabb koromban igyekeztem minden szakestélyen
részt venni. Sok invitáló cédulát őrzök, melyek közül kettőt ide
mellékelek.
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VI. Szakmai habitusom
Negyvenöt évvel ezelőtt, amikor az egyetemre bekerültem, me
rült fel a terv, hogy az Erdőtelepítéstant a klasszikus erdőművelési
ismeretekből kiemelve, önálló tárgyként oktassák az Erdőtelepí
tési és Fásítási Tanszéken. Ezt az ország nagy mértékű erdősítési
kötelezettségével indokolták. A két tárgy között a választóvonal
meghúzását azokkal az ökológiai tényezőkkel okolták meg, ame
lyek az erdősült és a beerdősítésre váró kiterjedt földterületeken
jelentkeznek. A tartalmában kibővített új tárgy a mesterséges
felújításokat, erdőtelepítéseket, védőfásításokat és az extrém terü
letek (homok, láp, ártér, szikes talajok, kopárok) erdősítési prob
lémáit ölelte fel. Ide tartozónak tekintették az eredményes erdő
sítést megalapozó maggazdálkodást, nemesítést és csemeteter
melést is.
Életutamról című bevezetőmben vázoltam, hogy az új tanszé
ken mivel indítottam el tevékenységemet. Maradandó emlékem,
hogy nemesítési munkáimat Fehér Dániel professzor laboratóriu
mában, illetve növényházában kezdhettem, mely még ott csatla
kozott a Növénytani Tanszék hallgatói gyakorlójához, a főépület
délnyugati sarkához. Hárs virágzásbiológiai, izolálási, kasztrálási
munkáimat egy létrán állva a kémiai épület északi végénél levő
hársfán kezdtem. Egyszer ismerős szuszogás hallatszott alulról,
majd Staszi bácsi jellegzetes hangja: „Kolléga Úr! Hiába erőlkö
dik, sose fogja utolérni az állatnemesítőket; azok már feltalálták a
százlábú disznót. Menjen el a hentesboltba; ott lát egy fél disznót
és 50 csülköt!"
Hamar rájöttem, hogy a nemesítési módszerek kipróbálására a
legjobb fás tesztnövény a fűz. A vele kikísérletezett új termesztés
technikai módszereimet az üzemi vállalat bevezette a gyakorlat
ba, miáltal jelentős mértékben emelkedtek a hozamok és növeke
dett a fonóvessző- és fonottbútor-export.
Párhuzamosan, a klasszikus csemetetermesztési eljárások vizs
gálata mellett, 1966-tól az intenzív szaporítóanyag nevelési mód
szerek kutatása következett.
Az ötvenes évek elején már elkezdtem mezővédő erdősáv ku
tatásaimat is. Első akadémiai pályadíjnyertes értekezésemet is a
mezővédő erdősávokról írtam, kezdő kutató koromban.
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Jó három évtizedig nemesítési (például 10 év óta fűz és hárs
génmegőrzést populációgenetikai vizsgálatok), erdősítési tech
nológiai, út- és hányófásítási, mérnökbiológiai, hígtrágya,
szennyvíz és szennyvíziszap faültetvényekben való elhelyezésé
vel kapcsolatos kutatásokat folytattam.
Harmincnyolc évi tanszéki beosztásaim ellátásában nemcsak
ötéves üzemi munkaköreimben szerzett tapasztalataimra tá
maszkodtam, hanem kezdettől fogva igyekeztem a felsőoktatás
pedagógiai-didaktikai elméleti ismereteit is elsajátítani, szerény
képességeim szerint továbbfejleszteni.
így, amikor 1988-ban kibővített tézisek alapján történő akadé
miai doktori minősítés kérésének előterjesztésére kaptam bizta
tást, joggal merült fel a kérdés, hogy a következő témák közül
melyiket válasszam:
- az erdészeti magtermelés fejlesztése,
-a z erdészeti növénynemesítés, fatermesztésünk környezetba
rát fejlesztésének leghatásosabb eszköze,
- erdeink géntartalékai,
- a vegetatív szaporítás élettani és genetikai alapjai,
- új utak az erdészeti szabadföldi csemetetermesztésben,
- az intenzív csemetetermesztés kérdései,
- erdősítési technológiánk fejlesztése,
- az erdő és a talajerózió (az erdészeti melioráció a komplex
talajvédelem része),
- korszerű út- és vasútfásítás (füzek szerepe és jelentősége a
tájalakításban),
- vízépítési biotechnika,
- nyár- és fűzültetvények szerepe a szennyvíztisztításban,
- faültetvények szerepe a települési szennyvíziszap elhelyezé
sében,
- a füzek termesztése (néhány utalással a szaporítóanyag-termelés, nemesítés terén más fafajokkal is elért kutatási eredmé
nyekre, a füzeknek-nyáraknak a tájgondozásban, mémökbiológiában, a szennyvizek és iszapok agroökológiai rendszerekben tör
ténő elhelyezésére).
Végül is az utóbbinál maradtam. Ugyanis mind belföldön,
mind külföldön az a nézet, hogy nevem ehhez az értékes fafajhoz,
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a fűzhöz kötődik, és - ahogy ezt a tudományszervezők mondják
- szakmai körökben a tudományos „habitusomat" ez jellemzi
leginkább. Másrészt a bokorfüzek 13 hónap alatt termőre fordul
nak; velük viszonylag könnyen lehet hibridizációs kísérleteket
lefolytatni, és a legtöbb fiziológiai kísérlethez a legjobb demonst
rációs anyagok.
Üzemi munkaköreiben erdőgondnok, erdőművelési előadó
voltam, kisvasutat építettem, kereskedelmi osztályvezetőként
dolgoztam, ezért felsorolok néhány műszaki (-biológiai) teljesít
ményt, melyek „életművemhez" tartoznak:
- üzemi magpergető és toboztároló Tompa-Kelebián;
- 20 ha üzemi csemetekert létesítése, berendezése ugyanott;
- tanszéki laboratóriumok és hűtőtároló építése, berendezése;
- a 6,4 hektáros sopron-tómalmi kísérleti csemetekert létesítése,
kezelőépületekkel, termesztőberendezésekkel, gépekkel, felsze
relésekkel való ellátása; a gyakorlati oktatás, diszciplináris kuta
tás és szaktanácsadás ellátásához;
- kísérleti szkarifikátor és kézi vetőgépek, sablonok szerkesz
tése;
- a fonófüzek technikai tulajdonságainak meghatározásához
műszerek szerkesztése;
- magas fák megmászásához Tompa-Muschter-féle szerkezet,
hordozható rúdlétra készítése; nagyon vastag fák megmászásá
hoz az ács kapcsos rendszer és a cseh kötéllétra adaptálása (a létrát
felhúzó kötél íjjal való fellövése); vadászpuskából ólomvégű fa
rudacska fellövése; csörlős felhúzó berendezés szerkesztése; ka
pocsfékkel történő leereszkedés egy deszkaülőkén stb.;
- Tompa-Gécsek-féle csemetetasakoló gép;
- termogenerátor fűtésű fóliaház alkalmazása az értékes egzóták neveléséhez;
- a Lannen Sokeri Oy finn cég automatizált gépsorának beállí
tása a hazai papírcellás csemeteneveléshez (munkatárs, a továb
biakban: mts.: Bondor Antal);
- 8-12 m magas, kézi hordozható és lehajtható rúdállványzat
erdősávok mikroklíma méréséhez, az áttörtségi tényező megálla
pításához.
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Oktató munkámban mindig alapelvem volt, hogy a memorizá
landó adatok nagy mennyisége nem a minőség ismérve, hanem
éppen akadályozója lehet a korszerű, előremutató színvonal el
érésének. Nem szükséges tehát a hallgatókat minden lexikális
ismeretre megtanítani, de feltétlenül meg kell ismertetni velük
azokat az alapelveket, módszereket, összefüggéseket, amelyekkel
szervező, irányító, tervező erdőmémöki feladataikat a több és
jobb faanyagtermelés érdekében elláthatják. A témakör oktatásá
nak színvonalát az alapok jó elsajátításával és az önálló alkalma
zási készség fejlesztésével kívánom elérni. A legfontosabb erdé
szeti „laboratóriumban", az erdőben, a csemetekertben, a kísérleti
területen a hallgató tevékenykedik, ami a nevelő munkának is
fontos eszköze. Mint ismeretes, az erdészek szép élethivatása a fás
növények termesztése. Hallgatóink a gyakorlatokon nemcsak lát
ják a csemeték, a fácskák és az állományok életmegnyilvánulásait,
hanem dolgoznak velük, azokat mérik, értékelik. Ezáltal a dolgok
mikéntje önmagától merül fel, míg a csak „hallgató" és szemlélő
ifjút erre körülményesen kell rávezetni.
Megemlítem végül, hogy kereken 6 ezer kartotékolt szakmai
felvételem, negatívom (kezdetben sok százat nem tartottam nyil
ván), 3800 színes és fékete dia felvételem van, továbbá 5000 kü
lönlenyomat (főleg külföldiek) segítségével igyekeztem kutató
nevelő feladatomat ellátni.

Egy autodidakta pedagógus töprengései
Az 1985. évi I. törvény az oktatásról és végrehajtási rendelete
(Mt. 41 /85-105 sz. rend.) felsőoktatásunk fő korszerűsítési felada
tának a pedagógusok megfelelő, szervezett felkészítését tekinti. Úgy
vélem, hogy - különösen a természettudományos képzés terüle
tén - az egyetemi oktatói munkakörök betöltésekor éppen ilyen
fontos a kiemelkedő szakmai ismeret, az alkotókészség, az egyé
niséggel hozott nevelői készség, közéleti tevékenységhez értés, az
oktatói mesterségbeli rátermettség, a „született, illetve autodidakta
pedagógus" felfedezése. A minket oktató professzorok életéből ezt
láttam. Ezek az „iskolák", a két alma mater alakított tehát azzá,
amivé lettem.
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Négy évtizedes oktatói munkám során kereken 2000 erdőmér
nököt tanítottam. Az évfolyam létszámok és heti átlagos óraszám
alapján több mint félmillió némethlászlói emberórát teljesítettem,
amihez írásaim átlagos olvasottságát is hozzáadva, közel állok a
millióhoz. Vagyis el lehet mondani: egy tanártól elvárt teljesít
mény mennyiségileg megvan.
A terjedelmi korlátok miatt a következőkben csak néhány okta
tási-nevelési kérdésben írom le tapasztalataimat, gondolataimat. Az
erdész szaktanszékek nevelőmunkájáról, az egyes reform tanter
vek szerinti oktatás eredményeiről, az erdészeti kutatómunka
fejlesztéséről, az erdőmémök-hallgatók napi időbeosztásáról, a
jegyzetellátás fontosságáról és feladatairól, néhány külföldi erdé
szeti felsőoktatási intézményről a Felsőoktatási Szemlében szá
mos tanulmányom jelent meg. Azokban elég sok kérdésben állást
foglaltam, melyeket ismételni nem szeretnék.
Mindig azon voltam, hogy oktató-nevelő munkám ne szűküljön le
csak az egyetemen folyó tevékenységre. A társadalmi egyesületekben,
tudományos, oktatáspolitikai stb. szervezetekben mindig képes
ségeimnek megfelelően igyekeztem dolgozni, ott a munkából
részt vállalni.
A tanulmányutakon, bemutató üzemi gyakorlatokon mindig
együtt tanultam, jegyzeteltem hallgatóimmal, és lehetőleg jelen
voltam szórakozásaikon, szakestélyeiken is. Egyetemünkön a
többszáz éves hagyományok ápolása és továbbfejlesztése ugyanis
kiemelkedő jelentőségű a hallgatói közösség kialakításában és
fejlesztésében, a közösségi embertípus nevelésében.
Alapelvem nekem is, hogy társadalmunk számára igazán hasz
nos szakembereket csak a tanulás és munka összekapcsolásával lehet
nevelni. Olyan életközösséget kell kialakítanunk, amelybe a kö
zös feladatok, az együtt végzett munka és megértés visz rendet és
értelmet. A jól szervezett gyakorlatifoglalkozások a legjobb pedagó
gusok.
Az előadásokon elmondtam a történelmi előzményeket, az
elméleti alapokat, de az önálló alkalmazási készség kifejlesztésére az
egyéni tervező feladatokat és gyakorlatokat használtam fel. Az
előadáson szakterületeimnek csak azokat az újszerű eredményeit
fejtettem ki részletesebben, amelyek a képzés célja szempontjából
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lényegesek. Elhagytam a túlhaladott ismereteket, amelyek nem
szükségesek a tárgy fejlődésének, dialektikájának megértéséhez.
Ezeknek megismeréséhez néhány főbb és jól megválasztott aján
lott irodalmat adtam.
Tanszékünkön sok éven át egyéni szakdolgozatokkal, kiselőadá
sokkal kezdtük a félévet. Ezek tulajdonképpen az egész elméleti
anyagot felölelik. Az egyes témák kifejtéséhez szükséges 8-10
kérdést és 3-5 legfontosabb irodalmi forrást a gyakorlati jegyzet
ben is közreadtuk (félévenként kb. 40 témáról van szó). Amásodik
gyakorlaton 8-10 perces szabadelőadásban ismertették a hallga
tók az általuk kidolgozott fejezetet. A mérnöknek ugyanis meg
győzően át kell adnia ismereteit az általa irányított közösségnek,
technikusoknak, szakmunkásoknak. Ez a kiselőadás-sorozat és a
hozzá kapcsolódó kritikai észrevételek jó lehetőséget adnak a
hallgató felkészültségének, orgánumának, szuggesztivitásának
megismeréséhez. Amolyan kisvizsgák ezek.
Kedvenc szakterületem, az erdészeti növénynemesítés egyik
leginkább fejlődésben lévő speciális tudományszaka az erdészeti
tudományoknak. így joggal merült fel, hogy csak a lezárt kérdé
seket tanítsuk-e, vagy felvessük a még vitatott problémákat is.
Úgy gondolom, hogy tágabb teret kell adnunk az éppen forrásban
lévő kérdések ismertetésének is, de az igazi súlypontot a mai isme
reteink szerint lezárt problémákra kell fektetnünk Sohasem szabad
hallgatóinkban olyan benyomást keltenünk, mintha tudományszakunkban nem lennének biztos pontok, mintha kialakulatlan
lenne az egész.
Az órák több mint felét adták a gyakorlatok, melyeken a hall
gatóknak képességet kell szerezniük nemcsak a főtárgyunk, az
erdősítéstan (erdőfelújítás, erdőtelepítés és fásítás) tervezési, szer
vezési, ellenőrzési munkáinak ellátására, de a nemesítési felada
tok ilyen irányú teendőbein is megfelelő készségeket kell kialakíta
niuk magukban. Új technológiák kigondolására és alkalmazására
kell felkészülniük. Szeretném hinni, hogy akik ide beiratkoznak,
nem csupán a képesítésért, hanem a készségért is áldozzák az
idejüket. A gyakorlati foglalkozásokról sohasem maradtam el,
noha mint a tárgy elméleti előadójának, ez nem is lett volna
feltétlen kötelességem.
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Egyébként egy-egy előadási őrára mindig legalább 3 órán át
készültem. Nekem egész tanári pályámon kézírásos jegyzeteim,
feljegyzéseim voltak. A széles margórészre újra és újra feljegyez
tem az újat, a legfrissebb értesülést, és azt adtam tovább. A mintegy 4-5 évenként újraírt vázlataim egy egész fiókot töltenek meg.
Nem lehet jó oktató-nevelő az, akit ha egyszer kineveztek, utána
már csak változatlan szöveget ismételget. A hallgatónak érzékeny
füle van. Megsejti, hogy nem porolták le a régi köteteket, könyve
ket. Nem tartottam lehetségesnek azt sem, hogy csak úgy fellépjek
a katedrára és mondjam a magamét. Az írásos felkészülést mindig
elengedhetetlennek tartottam. Úgy vélem, hogy nem minősíti le
a tanárt, ha írott anyagot visz magával, hiszen gazdálkodnia kell
az idővel és a hallgató befogadóképességével.
Az órákon bevezetésként mindig egy részletesebb tartalomjegyzéket írtam a táblára. Az áttekintésnek előtte kell járnia a rész
letezésnek, hiszen például a festő is előbb vázolja fel a képet, s
azután dolgozza ki a fákat, alakokat. Minden lerajzolásra, leírásra
érdemes skiccet, adatot felírok a táblára, és csak mértékkel hasz
nálok vetített anyagot. Sok jól demonstrált előadáson vettem
részt, amit magam sem tudtam jól jegyzetelni, mert az egyébként
remek előadó nem jól számította ki, hogy mennyi idő kell az
írásvetítő szövegének leírására.
Szétágazó folyamatos munkámat évtizedeken át eltett zsebfü
zeteimmel igazolhatom. Emellett asztali naptáromba ma is be
írom címszavakban napi tevékenységeimet. így számolok el ma
gamnak az időmmel, bár feljegyzéseimet a mai napig nem nézte
meg senki. (Mindig szemem előtt volt a soproni hajdani evangé
likus diákotthon homlokzatán álló - időközben lebombázott napóra felírása: „Gyorsan múló időnket az Úr nem adta hiába.")
Kissé túlságosan aszkéta módon végeztem napi 12-14 órás
munkámat. Jó lett volna betartani József Attila intelmét, hogy
dolgozni csak „pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen,
úgy érdemes"
Az oktatói munka nem azonos a módszeres ismeretközléssel még
akkor sem, ha rendszerességgel, szigorral és következetességgel
párosul. A jó tanár a lehetőségeket mutatja tanítványainak, a
kutatás, a könyvtár irányába tereli az érdeklődést. Önálló véle
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ményalkotásra és munkára ösztönöz, ugyanakkor tudásban, ma
gatartásban, a jó hagyományokhoz való ragaszkodásban és gon
dolkodásban a tevékeny, művelt ember mintaképe. Egyszerű,
szerény feltételek esetén is nagy célokat érhet el, ha magatartása
és kultúrája nem reked meg a mindennapiságban. Csak ez esetben
tud tanításával és jelenlétével szellemi forrongást kiváltani.
Az oktató figyeljen arra is, hogy tanítványai agyának csak
bizonyos hányadát tudja az ismeretszerzésre mozgósítani. Az agy
teljesítőképességének mind jobb igénybevétele, az erre alkalmas
módszer megtalálása viszont nem összeegyeztethetetlen a képes
ségek fejlődéséhez alkalmazkodó, mind hatékonyabb tanítással.
A hatékonyságot illetően pedig tudni kell, hogy a hallgató érzékei,
képességei nem folyamatosan, hanem ugrásszerűen fejlődnek. A
dologhoz az is hozzátartozik, hogy a legjobb módszer, az anyag
leggondosabb táplálása is múló erőfeszítés lesz, ha a hallgató nem
küzd meg érte, ha nem érdeklődik. Ez az érdeklődés deríti fel, tartja
üdén a lelket, a szellemet. A személyes érdeklődés és a kísérletezési kedv felkeltése az oktató által: ezek együtt alapfeltételei tehát
az ismeretszerzésnek és a tevékeny közéleti személyiséggé nevelődésnek. Az egyéni kísérletezés feltételezi az önálló gondolko
dást, a képzelet és a hipotézisek játékát, a szellem kalandozásait
a még rejtélyes dolgok között.
A megcsontosodott tanítási gyakorlat összekapcsolja az okta
tást az oklevélosztással, és az érdemjegyet tekinti a tudás kizáróla
gos mértékének. Az egyetemen egybeesik az oktatás és a szak
mánkkal kapcsolatos, az átlagosnál szélesebb körű társadalmi
szerepek kiosztása. Pedig a tanítást nem szabadna összetéveszte
nünk a tanulással, a tanulmányi átlagot a műveltséggel, a diplo
mát a hozzáértéssel. A tudás nem mindig a tanítás eredménye.
Franciaországi tanulmányutamon elgondolkoztatott a nancy-i
kolléga közlése: ő nem osztályoz. Negyedévenként tájékoztatja a
szülőket, hogy fiuk - akivel együtt dolgozik - hogyan halad. A
három fő munkaterület (üzemi gyakorlati munka, adminisztrá
ció, oktatás-kutatás) melyikére alkalmas, és hogyan fejlődnek
képesség- és személyiségjegyei.
A hallgatónak azonban be kell bizonyítania, hogy ismeri az
anyagot. Mennyi ez a vizsgaanyag? Valamivel mindig több, mint
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amit a szakember sokáig megjegyez, s jóval kevesebb, mint
amennyit az igazi vizsgához tudni kellene. Az egyetemi munká
nak a vizsga feltétele, de ne legyen a lényege. A lényeg az, amit a
tanuló a kis munkaközösségben végzett. A diploma nem üres
végbizonyítvány, hanem az oktatók által hitelesített élettörténet,
akik nem csak ott, de szívükben is feljegyzik a tulajdonos egyete
mi múltját. Az ifjú mérnök pedig a diplomával együtt olyan széles
látókört, műveltséget, testi-lelki kondíciót kapjon, miáltal szorgal
mas ura és nem terméke lesz a maga teremtette világnak. Ne
feledjük, társadalmunk igazi ereje nem a belőle üstökösként fölszál
ló tüneményekben, hanem a mélyben dolgozó emberek értékében van.
Az igazi tudós is mindig jobban hasonlított az egyszerű munkás
emberhez, aki dolgaiba mélyedve főleg azokkal törődik, s mint
mellékterméket kapja csak meg az eredményt, a sikert. A legna
gyobb, az igazi siker pedig a szépen fejlett, arányos, másokat
melegítő élet, amelynek a méltóságát a körülötte levők önkénte
lenül is elismerik, és titkát megoldani igyekeznek.
Népes családunkban - az oldalágakat is figyelembe véve többen vannak festők, faszobrászok, verselők, újságírók, színé
szek stb. Talán ennek is tudható be, hogy én is folyton keresem
azokat a megoldásokat, amellyel ki tudnám emelni magamat a
szakismeretek egyoldalúságából, és a közös műveltség nyelvén tud
nék szólni a jelenségekhez, történésekhez, tényekhez. Mindjob
ban szeretném látni az összefüggéseket. Tudom, hogy az embert
gondolkodása és magatartása teszi azzá, ami, de csak akkor, ha
igazán megérti az eseményeket, a környező társadalom mozgató
rugóit. Oktatómunkánknak az egész életre, szép hivatásunkra
kell kilátást nyújtania, és egymás foglalkozását megbecsülő társa
dalmunkra kell betekintést adnia.
A következőkben a jobbítás szándékával egyetemünkre, illetve
az erdőmémöki karra vonatkozóan, tézisszerűen sorolok fel né
hány kritikai észrevételt és konkrét javaslatot, melyeket talán más
hol is hasznosíthatnak.
a)
Egyetemünk a nevelés és ismeretszerzés egyik speciális in
tézménye. Szavatolnia kell az erdőmémökök képességének és
személyiségének szabad fejlődését. A szak legerősebb csoportko
hézióját a főtevékenység, a készség- és ismeretszerzés tervszerű
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és gondos irányításával lehet megvalósítani. Tartsuk be a klaszszikus didaktikai elvet: „kevesebb jót, de jól"
b) A túl sok tantárgy széttöredezheti az ismeretszerzés egysé
ges folyamatát, részeiben láttatja a valóságot, és zavart okozhat a
hallgató életképében. Ne féljünk tehát a tantárgyak okos összevo
násától.
c) A mérnökképzés sikere is alapvetően az oktatókon múlik.
Ezért fektessünk nagyobb súlyt az oktatók személyének kiválasz
tására, és anyagi, erkölcsi érdekeltségüket elsősorban az oktató
kutató munkának rendeljük alá. Úgy látom, hogy a hivatás
szeretet és a tárgyismeret általában kielégítő, de az anyag átadási
módja lehetne színvonalasabb. Lenyűgözőbb, szuggesztívebb
előadásokra volna szükség, elsősorban mind több saját kutatás
alapján.
d) Mindenütt probléma a kezdő oktatók alacsony fizetése.
Emiatt inkább azok kerülnek be a tanszékekre, akiknél ezt családi
okok indokolják (az egyetem székhelyén való lakás, feleség, szü
lők stb.). A tanszékvezetők igényessége, önálló döntése a munka
társak kiválogatásánál ritkán érvényesül. Egyébként a káderután
pótlás mind égetőbb, mert az oktatói kar kiöregedőben van. Ezen
túlmenően kifogásolni lehet a meglévő oktatókkal való ésszerű
gazdálkodást is.
e) Az oktatás a legtöbb tárgynál előadáscentrikus. Egyes tár
gyaknál nem ritka a történettel, meghaladott elmélettel terhelt,
gyenge felépítésű előadás. Előfordul, hogy a szaktantárgy előadó
ja nem ugyanolyan felfogásban oktatja a szakterületét, mint a
tárgyát megalapozó kollégája.
f) Az egyes tanszékeken nincs azonos színvonalbeli, erkölcsi,
etikai stb. elvárás. Olyan esetek is előfordultak, hogy az oktató
életvitele nem volt példamutató. A katedrán hirdetett elvek és az
azon kívüli cselekedetek között nincs meg mindig az összhang.
g) A leendő pályához szükséges jártasságok és készségek, sze
mélyiségjegyek tudatos alakítása csak az oktatók egy részénél
érvényesül. Minden oktatónak az legyen a célja, hogy a szélesebb
érdeklődést, amire magát rászorítja, a hallgatóiban is felébressze.
h) Az oktatók állandó tananyagfejlesztő, korszerűsítő munká
jának lehetőségét nagyon csökkenti a külföldi szakkönyvek és
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folyóiratok beszerzésének korlátozása. Pedig a mi egyetemünk
nek is az eddiginél nagyobb mértékben kell könyvolvasásra ne
velnie. Sajnálatosan mind kevesebb a külföldi tanulmányutakon
és konferenciákon való részvétel is, sőt a belföldi lehetőségek is
korlátozódtak.
i)
A nálunk dolgozó oktatók közül csak igen kevésnek van
tanári képesítése, pedig a hatékony pedagógiai módszerek elsajá
títása fontos lenne. Ezt szorgalmas önképzéssel és jól szervezett,
rendszeres pedagógiai előadássorozatokkal is pótolni lehet.
j) Az oktatók elismerése főleg kutatómunkájuktól függ. Az
egyéni érdekeltség szempontjából az oktatómunka rendszerint
másodlagos. Ez talán azzal is indokolható, hogy a kutatás ered
ményei mérhetők, kvantifikálhatók, a személyiségtesztek, a neve
lői rátermettség nem. A magatartást (a fontos emberi, társadalmi,
politikai-ideológiai viszonyulásoknak az értékelését, egyszóval
az etikai alapoknak a mérlegelését) nem veszik kellő súllyal figye
lembe.
k) Az oktatási módszerek nem ösztönöznek eléggé a kötelező
tananyagot meghaladó szakmai és általános művelődésre, a ma
gyar és idegen nyelvű szak- és szépirodalom tanulmányozására.
Az oktatóknál ehhez két világnyelv, a hallgatóknál egy világnyelv
ismerete alapvető igény volna, de ez a feltétel koránt sincs meg.
1) Az oktatói módszerek változatosabbak is lehetnének, és a
laboratóriumi, terepi gyakorlatokat több tárgynál jobban meg
lehetne szervezni. A tervező feladatok viszont egyetemünkön
színvonalasak, a gyakorlatban megvalósíthatók, konkrétak, egyé
nekre szabottak. Előfordul azonban az is, hogy a feladatokat nem
a mérnöki alkotókészség, a korszerű megoldás alapján, hanem a
munkaigényesség és a külalak szerint bírálják el.
m) Úgy vélem, hogy a hetvenes évek közepéig érvényes régeb
bi tantervűnk jobb volt, mint az azután készültek. Az elvégzett
módosítások - főképp a kötelező heti óraszám csökkentés miatt nem jelentettek előrelépést. Kirívó aránytalanság például a dendrológia 1 órás előadása, továbbá az erdővédelemtan, az erdészeti
nemesítés és szaporítóanyag termesztés óráinak csökkentése. A
mikrobiológiát önálló tárgyként kellene oktatni. Egy-két tárgynál
túlzott óraszám is előfordul.
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n) Meg kellene vizsgálni, hogy a főhatósági rendeletekkel pót
lólag bevezetett tárgyak miatt érdemes volt-e a szaktárgyak óra
számát csökkenteni.
Az említett aránytalanságoktól eltekintve, a tantervbe foglalt
követelményrendszer nagyjából összhangban áll a jelenlegi kép
zési célokkal, az üzemi munka követelményeivel és a hallgatókkal
szemben támasztott szorgalmi elvárásokkal.
o) A hallgatók zöme csak zárthelyikre és vizsgákra készül.
Időkihasználásukat az is károsan befolyásolja, hogy az órarendet
sokszor nem megfelelően állítjuk össze.
p) A TDK munka és a tanszéki kísérletekben való részvétel az
utóbbi években visszaesett. Ennek okait alapos vizsgálattal fel
kellene tárni, és a megjavításra konkrét javaslatokat, munkatervet
kellene kidolgozni.
r) A hallgatók középiskolában szerzett általános műveltsége,
munkakészsége, szakmai érdeklődése az utóbbi években mérhe
tően csökkent. Növekedett a lemorzsolódók, évismétlők száma.
Mind több az utóvizsga.
s) Végül ne feledkezzünk meg arról, hogy a munka egészséges
munkahelyen nem teszi tönkre az embert; a szabadidő azonban
igen, ha nem jól használják fel.
A gondolatsor végén álljon itt egy részemről fontos vallomás.
Az autodidakta pedagógusnak a hite is kettőt tételez fel: hogy
az emberek az eddiginél különbbé nevelhetők, és hogy az eddigi
nél többre taníthatók.
Optimizmusommal magam is úgy vélem, hogy egy folyton
dolgozó, törekvő oktató körül mégiscsak támad valami atmosz
féra, mely a benne élőt a példakép követésére kötelezi. Remélem,
hogy megújuló társadalmunk lassan-lassan olyan lesz, ahol az
embernek valódi tiszteletet csak a sok munka, a teljesítmény s
kiválóság szerezhet. „A Föld nem olyan élvezetek kertje, amelybe
egy kis munkával, vagy ha okosabbak vagyunk, kellő helyezke
déssel kell belépést szerezni." (Németh László)
Helyeselni kell, hogy az utóbbi években a közneveléssel, a
közoktatással, a Nemzeti Alaptantervvel kapcsolatban társadal
munk igen széles körben hallatta a véleményét. Folyik a pedagó
giai módszerek, eszmék felülvizsgálata, sokszor nagyfokú átérté
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kelése. Sajnálatos módon ezekben a vizsgálódásokban elsősorban
az iskolai szervezet megváltoztatása a cél és sokszor a nevelés hatékonyságának emelése, az oktatás hatásfokának növelése szem előtt tévesztődik.

Félek, hogy a témát lassan lejáratják, mert nincs értelmes komp
romisszum az oktatásügy szakértői, az oktatás irányítói és a gya
korló pedagógusok között.
Közéletünk egyetlen területén sem lehet olyan modernizációt
elképzelni, amely az eddig odafordított összegek reálértékének
csökkentésével, a kiadások lefaragásával valósul meg. Minden
képpen növelni kell az iskolák működési és bérköltségét, amihez
külső forrásokat kell bevonni, és sürgősen politikai döntéseket
kell hozni. Az új, jobb törvénytől azt várjuk, hogy segítségével a
következő évtizedekben is megtartsuk az átlagos európai oktatási
és tudományos színvonalat. Hangsúlyozom azonban, hogy a tör
vény segítséget nyújthat, de önmagában nem oldja meg a gondo
kat. Végrehajtásához ki kell dolgozni a hatékony garanciarend
szert. A leghibásabb lenne, ha jó törvényünk születne, de rossz lenne a
gyakorlat, a végrehajtás.
A módosított törvényben rögzítendő változások megvalósítá
sához legalább egy-két évtizedre lesz szükség. Vagyis felgyorsult
korunkban is szükséges, hogy a kapkodást elkerüljük, és megfe
lelő egyensúlyt teremtsünk a folyamatosság és a változások között.
Ebben a tekintetben nagy a veszély, annak ellenére, hogy iskoláink
konzervatívak, nem rendelkeznek elég rugalmassággal, mobili
tással.
Az egész oktatási törvény vitájával kapcsolatosan megjegyzem,
hogy a fő kérdésekben gyorsabban kellene megteremteni az egyetértést
és ezután következhet a kulturált vita a részletek felől. A polgári
demokrácia elvei szerint bármilyen kis ellenzéknek is lehetőséget
kell adni a nyilvános fellépésre. De arra nehéz sémát, receptet
nyújtani, hol, mikor, melyik vita szükséges, hasznos, és melyik az,
amelyet nélkülözhetnénk; hol az a pont, amikor már a cselekvés
helyett vitázgatunk. Ki mondja meg: melyik ellenvélemény hasz
nos, előrevivő, és melyik a káros akadékoskodás? Amikor e kér
déskörrel foglalkozunk, különösen fontos az intelem: „A gonosz
emberek győzelméhez csupán egy dolog kell: hogy a jók ne
tegyenek semmit." (E. Bürke).
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Hosszú oktató-nevelő tevékenységem alapján meggyőződés
sel állítom, hogy ránk nézve most az egyetlen és döntő feladat:
jövendőt építeni erős, egészséges testű, modem gondolkodású, művelt (és
valláserkölcsi alapokon álló) ifjúság nevelése által

Etikai elveim alapján egy olyan ifjúságot szeretnék látni ma
gam körül, amely az élet minden területén öntudatosan vállalja
nemzeti és egyéni küldetésének súlyos misszióját. Természetesen
nemcsak a jóért rajongó, idealizmusban fennkölt ifjúságról álmo
dom, amely a történelem és irodalom délibábos kezelésével frázi
sokra, valóságtálan hangoskodásokra ragadhatja magát. A pozi
tívumok hatása csak a negatívumok ellenképeivel együtt válik
igazán öntudatossá. Önámító az a pedagógia, amely a magyar
ifjúságot erkölcsi lelkületében reális történelemszemlélet és öntu
datos bűnszemlélet nélkül ereszti neki a jövendőnek. Holnapi
életünk belső szellemvilága csak akkor fog megváltozni, ha szét
romboljuk négy legfőbb nemzeti bűnünket: a hiúságot, a szalma
lángot, a lustaságot és irigységet. Ezek kezdőbetűiből már pályám
kezdetén (akkor éppen Széchenyit és Makkai Sándort olvasva) be
tűszót alkottam: HISZALI. Félre a HISZALI-val!
A jövő magyar ifjúságának a valóság- és igazságszeretetére és -köve
tésére van egyedül szüksége. Bíznunk kell a magyar ifjúság intelli

genciájában és szívében is. Az élet velük is mostohán bánik.
Éppen olyan nagy a terhük, a felelősségük, olyan kemény a sor
suk, mint a miénk volt. De kell, hogy szebb és gyümölcsözőbb
legyen a jövőjük! Állítsuk ezért eléjük példaképül nemzeti múl
tunk legnagyobbjait: Szent Istvánt, Mátyás királyt, Bethlen Gá
bort, Széchenyit, Kossuthot, életműveik reális értékelésével, lobo
gó erényeik és „nagy" hibáik őszinte taglalásával. Ehhez a törté
nelem tankönyvek íróinak tisztítótüzön kell átmenniük.
A közoktatás legfőbb hibája, hogy nem mindig áll a fejlődés

szolgálatában. Nem igazodik az életszükségletekhez. Alsóbb fo
kai nem vezetnek át szervesen a felsőbbekhez. Nem tart lépést a
tudomány fejlődésével, és az elavult anyagot nem veti el. Nem
fektet súlyt a nemzet rétegeinek megismerésére és megértésére.
Szervezete sok tekintetben elavult és merev. Mint említettem, a
történelemtanítás nem szolgálja eléggé a jelen megértését. Az
iskola nem törődik megfelelően a nemzetiségek megismertetésé
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vei. A vallástanítás felekezetiessége is gátolhatja az ifjúság szel
lemi egységének kifejlődését. A vallásos és természettudományos
tanítás sokszor összeütközik.
A közoktatásban a korábbi „jóléti" modellt jelenleg felváltani
látszik az individualisztikus, liberális: boldoguljon ki-ki a maga
módján. Szertefoszlóban van a hit, hogy az állam jótékony fel
ügyelete, támogatása a társadalmi haladás biztosítéka lehet.
Az alacsony színvonalú alap- és középfokú oktatás a legna
gyobb gátja a magasabb színvonalú egyetemi oktatásnak, hiszen
gyakorta a felsőoktatásnak kell bepótolnia az alapvető művelt
ségbeli hiányosságokat.
Egyre mélyülő szakadék van tehát a felgyorsult gazdasági-társadalmifejlődés és az események után ballagó közoktatás között. Utób
bi még mindig ún. tradicionális érdekeit próbálja megvédeni az
új társadalmi elvárásokkal szemben. Pedig a tudomány és techni
ka (például a telekommunikáció, az informatika stb.) ma már
nemcsak egy szűk értelmiségi réteg privilégiuma, hanem olyan
tényező, amely modem világunkban a munkavégzéstől kezdve a
magánéletig mindent befolyásol. A széles körű tudással rendelkező
embernek kell ma a legfontosabb gazdasági tényezővé válnia. Az infor
mációs forradalom kizárja azokat a világból, akik nem képesek
lépést tartani a műszaki változásokkal. A világ globalizálódott, a
verseny mind élesebbé, közvetlenebbé válik földrajzilag egymás
tól távol eső régiók, intézmények között is.
Mit tehetünk, hogy az iskolát ne hagyják el mindazok, akiknek
elég tudásuk van ahhoz, hogy azt a piacon értékesítsék?
Mindenekelőtt tudatosuljon bennük, hogy az iskolarendszer az
egész nevelés legfontosabb orgánuma. Természetesen az iskola külön
böző típusai, egymásba kapcsolódó tagozatai, továbbá a tanítási
anyag, a módszer, a nevelési eljárás sok tényezőnek, s végeredmé
nyében az egész nemzetnek az alkotása. Kialakulása sokféle
szempont, hagyomány, érdek, kényszer ütközőjén át történik.
Megvalósult formája ennélfogva sohasem mondható végleges
nek és tökéletesnek. A mindenkori iskolarendszerben a nemzeti
szellem öntudatosságának, egységének, hivatásérzetének, aktivi
tásának kell tükröződnie. Az iskola eszménye azt követeli, hogy
az élet új parancsának megfelelően új nevelői szellem találkozzék
egy új ifjúsággal.
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Feltétlenül ki kell alakítanunk magunkban a készséget az új befoga
dására. Folyamatos továbbképzéssel makro- és mikrovilágunk
minden frissen feltárt törvényszerűségét egyénileg fel kell dol
goznunk, és főleg az elektronika, a számítógépek adta lehetősé
geket szükséges alkalmaznunk. Az iskolákba beiratkozók nem
csupán a képesítésért, hanem a készségek kifejlesztéséért is áldoz
zák idejüket. Ajól szervezett munkavégzés során az ifjú maga jön
rá a dolgok, jelenségek összefüggéseire. Enélkül fáradtságos magyarázgatásokkal kell őt a kapcsolatok mikéntjére rávezetni. Pél
dául az, ha minden tanulónak választani kell különféle gyakorlati
foglalkozásokból egy jól felszerelt műhelyben, heti 5-6 órakeret
tel, felszínre hozhat rejtett képességeket, fellobbanthatja az érdek
lődést, helyesen alakíthatja a fiatalok pályaválasztását. Az egyéni
foglalkozás feltételezi az önálló gondolkodást, a képzelet és a
hipotézisek játékát, a szellem kalandozásait a még rejtett dolgok
között. Sohase feledjük el némethlászlói gondolatot: „A jó tanárt
nem a szenvedés neveli rá az örökös önmaga átadásra; a kárpótlást nem
váró ajándékozás enyhe mámora vezeti végig az életen."

A megcsontosodott tanulási gyakorlat összekapcsolja az okta
tást a bizonyítványosztással, és az érdemjegyet tekinti a tudás
kizárólagos mértékének. Itt sokkal körültekintőbben kellene eljár
nunk, és a tanítást sohasem szabadna összetévesztenünk a tanulással
a tanulmányi átlagot a műveltséggel, a különféle bizonyítványo
kat a hozzáértéssel.
Mindig keresni szükséges azokat az eszközöket, amelyekkel ki
tudjuk emelni magunkat a képzettségünk egyoldalúságából és a közös
műveltség nyelvén tudunk szólni a társadalmi jelenségekhez,
történésekhez. Mind jobban fel kell fednünk az összefüggéseket.
Az embert gondolkodása és magatartása teszi azzá, ami, de csak
akkor, ha igazán megérti az eseményeket, a környező társadalom
sokszor rejtett mozgatórugóit. A pedagógusnak az egész életre,
szép hivatására kell kilátást nyújtania és egymás foglalkozását
megbecsülő társadalmunkba kell tanítványait bevezetnie.
A jó iskolareform az iskola gyakorlatában a mai és a holnapi
tanárokon, a tanárképzésen múlik. Vagyis a pedagógusképzést is
korszerűsíteni kell. Ennek az úgynevezett integrációs szemléleten kell
alapulnia. Fel kell készülni például a magyar és a történelem
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tantárgy magyar történelemmel foglalkozó részei helyett az integ
rált magyar etno- és kultúrtörténet; a történelem helyett átfogó
kulturális antropológiai és más társadalmi ismeretek; vagy fizika,
kémia, biológia helyett integrált természetismeret tanítására. Van
nak olyan új tantárgyak is, amelyek több klasszikus tudo
mányszakból táplálkoznak: környezet- és természetvédelem, in
formatika, etika, újszerű egészségtan stb. Az oktatás az a mester
ség, amelynek sosem csupán saját kora, hanem a következő nem
zedékek kihívásainak is meg kell felelnie. Ezért mindig új utakat,
módokat kell keresnie. Vagyis a pedagógusok folytonos továbbkép
ző, illetőleg posztgraduális képzése elengedhetetlen.
Az oktatásba, az iskolába való invesztálás gyümölcsöző befek
tetés. A jövőnk azon múlik, hogy az új nemzedékek rendelkezze
nek olyan, esetleg a piacon mihamarabb értékesíthető tudással,
amely megóvja őket a fiatalkori munkanélküliségtől, illetve ké
pessé teszi őket arra, hogy országunkat szellemi értelemben is
eljuttassák Nyugat-Európába.
Új tankönyvekre, új tananyagokra, új oktatási technológiákra
van szükség. A technológiai modernizáció iskoláink számára az
elkövetkező évtizedekbe vezető információs híd lehetőségét kí
nálja. Minél hamarabb általánossá kell válnia a modem, kommu
nikatív pedagógiai kultúrának. Ez csak a kiszámítható, átjárható
és átlátható iskolai viszonyok megteremtésével valósítható meg.
Az alapvető képességek kialakítására a jelenleginél több időt kell
szánni. Senki se kényszerüljön a túl korai iskolaválasztásra. A
tanulóknak az iskola falain belül kell lehetőséget kapniuk a differenciált
felkészítésre. Különösen a középfokú oktatás zárószakasza legyen

differenciáltabb. Alkalmazkodjék a munkaerőpiac, illetve a felsőoktatás tényleges igényeihez.
A gyermekek érdekében a pedagógusok működjenek jobban
együtt a szülőkkel, elsősorban az iskolaszékek segítségével. Az
önkormányzatok kapjanak több beleszólást az iskolaügybe.
A közoktatási törvényreformhoz szükség volt a kidolgozott
nemzeti alaptantervre (NAT) is, amely meghatározza az általános
követelményeket a kötelező iskoláztatás tíz évére, vagyis 16 éves
korig, a legfontosabb tíz műveltségi területen. Ennek alapján az
iskolák kidolgozhatják a helyi tanterveket, figyelembe véve intéz
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ményük speciális követelményeit. A magam részéről helyeslem
tehát, hogy a NAT az állami oktatáspolitika részévé válik. Ha
konkrétan meg akarjuk határozni, hogy mit kell tanítani, mit kell
fejleszteni és mit kell tudni, az alaptantervet nem nélkülözhetjük.
Nem baj, ha az részletes, hiszen a pedagógusok csak ritkán tanul
mányozhatnak széles körű konszenzuson alapuló, korszerű se
gédanyagokat.
Szakítanunk kell a hagyományos „letanítós" módszerrel amelynek
alapján valami majd kialakul a tanulókban. Emberközpontú tan
tervre és személyiségfejlesztő iskolákra van szükség. Ennek érde
kében ne feledkezzünk meg arról, hogy a személyiség belső struk
túrájának főbb összetevői: az aktivitás, az emocionalitás, a motí
vumok rendszere, a szociobilitás, az intellektus. A tanterv fonto
sabb kérdései pedig: egy adott életkorban milyen szintű legyen a
megszerzendő képesség? Milyen indítóokok sarkallják a gyereke
ket a képesség megszerzésére? Milyen tudatstruktúrák mozgósít
hatók a cél eléréséhez?
A mostaninál tehát nagyobb rendet lehet teremteni a közokta
tásban. Tudomásom szerint rengeteg pedagógiai kísérlet folyik
szerte az országban. Ezeket le kell zárni, és a tapasztalatok alapján
mihamarabb ki kell választani a hosszú távon is életképeseket,
amelyek igazi választási lehetőséget nyújtanak diáknak és szülő
nek egyaránt.
Végső összegzésként néhány bekezdés:
A magyar társadalom jövője az iskolák sorsán múlik. Egy gazdasági
válsággal kínlódó országban elsődleges feladat a hosszú távú
fellendülést szolgáló, a polgárosodást elősegítő oktatás kiemelt
támogatása. Végzetes hibának tartom, hogy még ma is az oktatáson és
továbbképzésen akarnak „ takarékoskodniPedig, ha ebben visszama
radunk, akkor sohasem lesz elég forrás adósságaink visszafizeté
sére. A legfejlettebb államokban a családok és a nemzet boldogu
lása elsősorban már nem attól függ, mennyi anyagi tőkével ren
delkezik, és hogyan tudja azt növelni, hanem attól, hogy mekkora
szellemi tőkéje van, és azt hogyan gyarapítja. Ott az emberek
sokasága többet keres a képességeivel, mint az öröklött vagyoná
val (Kopátsy Sándor fejti ki ezt bővebben és meggyőzően.)
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Az iskolát nem lehet örök mozdulatlanságban szemlélni, de nem lehet
az iskolákra a modem kor összes divatját és piacközpontúságát sem
rávetíteni. A nevelőmunka hatékonyságának fokozása csak a leg

szélesebb pedagógustársadalom egyetértésével képzelhető el.
Reméljük, hogy gyermekeink és unokáink számára nem a pártpolitikai csetepaték fogják a politikumot jelenteni, hanem az ember
és a környezet viszonyának újragondolása, az emberi kapcsolatok
kiszélesítése, a szociálisan rászorultakról való gondoskodás, az
egyszer megélhető élet minőségének kulturált kitöltése és min
denféle militarizmus kiirtása. Glatz Ferenccel egyetértve vallom,
hogy az oktatás a legmegfelelőbb eszköz egy humán irányultságú
politika számára. Ha az oktatást-nevelést jól végezzük, egy-két
évtized múlva egy szociális típusú állam művelt polgárainak
generációival tölthetjük fel a munkahelyeket, a szabadidő intéz
ményeit és a magánélet szféráját is.
Mindenkinek be kell látnia, hogy az emberi erőforrások a legfon
tosabbá váltak a gazdaságban, a közoktatás - s különösen a felsőfokú
oktatás - pedig a legfontosabb szerepet játssza ebben. Hiszen
egyrészről képezi az értelmiséget, másrészről a képzésen keresz
tül visszahat a gazdasági, szellemi erőforrásfejlesztés különböző
szintjeire. Mindehhez a gondolkodásmód gyökeres megváltoztatására
van sürgősen szükség. Csak így lehet a jelenlegi gazdasági, társada
lmi igényeknek jobban megfelelő közoktatást kialakítani. Erősöd
jék a környezetvédelem, a menedzserképzés stb.

Milyen légkör fogadott az egyetemen négy évtizede?
Amikor 1950-ben az egyetemre kerültem állásba, a vasfüggöny
innenső oldalára leginkább a politikai események hullámai csap
tak át. Akkori estéimen éppen Benedek Marcellt olvasgattam, aki
életművének három tartóoszlopáról, mesteréről is hálával ír. íey
az ELTE kiváló irodalom tanárát, Riedl Frigyest is sokszor idézi. Én
- hogy, hogynem - a citált tudós férfiú egyik humoros kiszólását
is kijegyeztem, mely az első világháború végéről való, de az
ötvenes évekre - sőt napjainkra - még inkább ráillik: „Az emberek
meg vannak veszve. A politikai szenvedély erősebb lett a nemi szenve
délynél is." A lapokban és a faliújságokban jóformán csak a politika

kapott teret, manipulált statisztikával „jól alátámasztva"
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Egymást érték a békekölcsön jegyzésére, a terv túlteljesítésére
felszólító írások. Mindenütt nagy vezéreinktől, Sztálintól, Lenin
től, Mao Ce-tungtól, Rákositól vett idézeteket olvastunk, és a
„tudósok" közül Liszenko és Micsurin lett a listavezető.
Hogyan lehet ilyenkor egyetemi jegyzeteket, tankönyveket,
tanulmányokat, ismeretterjesztő cikkeket írni anélkül, hogy az
ember tudományos meggyőződésén csorba ne essék? - kérdez
tem magamtól. írásaimban próbáltam hű maradni meggyőződé
semhez, de előadásaimban szóban néha alkalmazni kellett a „be
etetés" módszerét. Úgy látszik, hogy a hallgatói besúgókat így
sikerült kicseleznem, bár most, néhány éve mégis megkaptam a
„büntetést" Czájlik Péter nem szívlelhette erdőgazdálkodásunk
kétségtelen sikereit bemutató népszerűsítő cikkeimet, és az Élet
és Tudomány „Te védd" rovatában sztálinistának nevezett. Nem
is reagáltam rá, olyan jó viccnek vettem. A szerkesztők termé
szetesen eleresztették a fülük mellett ezt az otrombaságot.
Erdészeti irodalmunkban is működött akkoriban a sikerpropa
ganda. Nekem is rendszeresen be kellett számolnom a kommu
nizmus újabb eredményeiről és gyönyörű terveiről, a kapitalista
világ kudarcairól és az ottani nép keserves sorsáról. Az erdészeti
szaksajtó sem volt mentes tehát a Szovjetunió dicsőségének zen
gésétől. Az erdőtelepítésnek, fásításnak, nemesítésnek az olvasó
elé tartott tükrében úgy látszott, mintha minden eredmény a
szocialista táborhoz fűződne. Néhány „szent tehén" (például Joliot-Curie) kivételével a nyugat újkori tudósainak nevét le sem
igen írhattuk, vagy ha mégis, csak bírálat céljából. Folyt a nagy
áltudományok, a micsurinizmus, a liszenkóizmus propagandája.
A képhez tartozik egy naplórészletem. Amikor Liszenko Dunán
túlra is ellátogatott, és 1960.1. 20-án „imádására" Mosonmagya
róvárra összecsődítettek minket, egy igaz mondását feljegyeztem:
mert lélek van; az elvtárs is joggal sértődne meg, ha ilyen
megszólítással illetnék: lelketlen fráter!" - szólt a materializmus
szólamaitól elkábult ügyeletes felszólalóhoz, aki habzó szájjal
harsogta: márpedig lélek nincs.
Tanítanunk kellett a tudomány osztályharcos jellegét. Például
olyanokat, hogy Micsurin magárahagyottságának is a Nagy Ok
tóberi Szocialista Forradalom vetett véget. Már az első napokban
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az új munkás-paraszt hatalom oldalára állott. Lenin ezért figyelt
fel munkásságára, és ettől fogva ismertetni kellett mindenfelé a
módszereit.
„Pártunk és népünk" nagy vezéreinek, főképp Sztálinnak a
neve az akkori írásaimban sajnos fel-felbukkan, bár igyekeztem,
hogy a kommunizmus diadalainak, gyönyörű céljainak ecsetelésére és a kapitalisták ócsárlására csak a „kötelező minimumot"
szánjam. Ehhez csavaros székely észjárásomra igen nagy szükség
volt. Most is szégyellem magamat, hogy a gyűjtőimben az ilyen
papírok bennmaradtak. „A szovjet tudomány kiemelkedő sikereit
Sztálin elvtárs bölcs és atyai gondoskodásának, irányításának
köszönheti..." - olvasom a fakuló sorokat. Még szerencse, hogy a
hatvanas évektől jött Ceausescu a románoknál, aki „a Kárpátok
géniuszaiként még Sztálint is lepipálta.
A természet leigázása, a növények és állatok tulajdonságainak
megváltoztatása akkoriban nem számított áltudománynak. Fertődi nemesítési gyakorlatainkon a citrustermesztés volt a fő szám,
és házigazdáink lelkesen beszéltek a gumipitypangról, a gyapot
honosításáról is.
A jelen erdész szakírói gárda becsülettel küzdött a lehetetlen
nel, de nem lehetett sokáig ellenállni a „muszka tudománynak"
Ha nem hivatkoztunk szovjet forrásra (mezőgazdasági fordító
iroda is ontotta az orosz fordításokat), tudományunkat nem is
merték el. Ennek bizonyítására elmondom, hogy 1961-ben, a kanditátusi védésemen egyik SZU-ban végzett kollégám kifogásolta,
hogy a fonófűz nemesítési fejezetben nem szerepel Liszenko és
Micsurin neve. Szerencsére Kurszanovra, Makszimovra, Morozovra, Sesztakovra stb. bőven hivatkoztam disszertációmban, így
a Tudományos Minősítő Bizottság megelégedett azzal, hogy a
bekötött, gépelt példányok „Felhasznált irodalom" fejezetének
végére nyomtatott betűkkel beírjam Micsurin Válogatott tanul
mányai és Válogatott művei című 1950-ben és 1954-ben a Hungá
ria, illetve Akadémiai Kiadónál megjelent köteteit. Ezután már
simán ment a tudományos cím megszerzése, hiszen ennyi volt az
összes „érdembeli" észrevétel. Egy-két „lihegő" köztünk is akadt
tehát, akik büszkén vállalták a „diadalmas szovjet tudomány"
eredményeinek honosítását.
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A SZU-beli biológia egyik legnagyobb vívmánya a vegetatív
hibridek tömeges létrehozása. Szerintük a vegetatív hibridekben
a kromoszómák kikapcsolásával jön létre az új, eltérő szervezet.
Ez aztán az áltudomány a javából.
Egyébként bizonyítanom kell néhány Szovjetunióban végzett
kolléga józanságát, kritikai tisztánlátását. így például „Az Erdő"nek 1964-ben beküldött, Tyszkiewicz és Jehmanowski könyvekről
szóló recenziókra Keresztesi B. főszerkesztőtől a következő levelet
kaptam: „Nagy érdeklődéssel olvastam őket, azonban nem hall
gathatom el, hogy mindkét ismertetés bizonyos csalódást keltett
bennem. Ha szabad, arra kérnélek, dolgozd át ezeket érdemibb
ismertetéssé. Egyébként mindkét könyvnek az ismertetését na
gyon lényegesnek és fontosnak tartanám/' Természetesen a ki
egészített anyag rövidesen megjelent.
Ebből az időből néhány erdészettörténeti szempontból érdekes
levél került elő gyűjtőimből. így például amikor 1964 júniusában
megjelentettük a Természettudományi Közlöny soproni számát,
én mint szerkesztő többek között az akkor már elhunyt Fehér
Dániel professzorról is írtam visszaemlékezést. Hamarosan leve
let kaptam nővérétől, özv. Schiffer Adolfné Fehér Elzától, melynek
egy-két részletét érdemes ide jegyezni: „Fájdalmas örömmel és
büszkeséggel, könnyektől homályos szemekkel olvastam Docens
úr öcsém működéséről szóló méltatását, melyből kiéreztem, hogy
...megadják a tudósnak azt, ami munkásságát megilleti... Szeret
nék valamit elmondani, ami réges-régen történt, olyan hol volt,
hol nem volt valamit Öcsémről. Apánk nagyon, szinte a túlzásig
rendszerető ember volt, amit Öcsémről nem lehetett mondani;
inkább mulatságosan, sőt némelykor bosszantóan szórakozott és
rendszertelen volt. A legfőbb ütközőpont a nyári magas kamásni
volt, melynek egyik gombja hol felül, hol alul, de lehetett középen
is, rosszul volt begombolva. Apám reggel, ha végignézett rajta, a
refrén mindig ez volt: rendetlen, lusta fráter, sohasem lesz belőled
semmi! Apai jóslatára alaposan rácáfolt az idő..."
Az egyetem minden tanévben 15-20 sűrűn gépelt oldalon,
stencilezve juttatta el az érdekelteknek a részletes munkatervet,
melynek többé-kevésbé végleges formája az ötvenes évek végére
alakult ki. Ennek alapján készítették el az egyes oktatók az egyéni,
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néhány oldalas munkatervet, melynek ellenőrzése, végrehajtása
természetesen a tanszékvezető feladata volt. A következetes ellen
őrzés sajnos sok esetben elmaradt. Az egyéni továbbképzési ter
vek fő fejezetei: pedagógiai továbbképzés, doktori-kandidátusi
cím megszerzése, nyelvismeret, hazai és külföldi tanulmányutak,
bizottsági, felelősi munkák stb. Anagy gonddal készült táblázatos
tervek 25-30 tevékenységre és egy év heteire, órákban kimutatva
alaposan feladták nekünk a leckét.
Az intézményi munkaterv szerkezete értékes kollektív munka
eredménye, így fő fejezeteinek lejegyzése oktatáspolitikai néző
pontból érdeklődésre tarthat számot.
A bevezetésben sűrűn hivatkoztak az MSZMP általános politi
kai, káderfejlesztési, oktatás- és művelődéspolitikai határozatai
ra. Az elmúlt tanév eredményei „a dolgozók körében megelége
dést, megnyugvást váltottak ki, növelték a bizalmat és fokozták a
munkakedvet. A SZÚ soron levő kongresszusának előírásai min
den szocialista országban megkívánták, hogy túlhaladjuk az
USA, illetve a legfejlettebb tőkés országok életszínvonalát. Min
den tanévben gyorsabb ütemben kell haladni a szocialista főiskola
megteremtése felé." Majd következtek a fejezetek és alfejezetek:
I. a (...) tanév célkitűzései és feladatai
1. A szakmai oktatás terén:
a)-f) bekezdésben az alaptantárgyak, biológiai, műszaki, poli
tikai, nyelvi tárgyak, a hallgatók fizikai nevelését célzó követel
mények jöttek; nem maradtak ki az erdőgazdaságokkal, szocialis
ta országokkal való kapcsolattartás előírásai sem.
2. A tudományos kutató-oktató munka terén:
Az alfejezetek felsorolták az általános és részletes feladatokat,
témákat. A konkrét belföldi és külföldi kapcsolatok, a TDK mun
ka, a főiskola közleményei stb. következtek sorra. Az egyes kuta
tási témáknál meg kellett mondani:
a) az eredmény mennyiben (hány forinttal) és milyen téren
segíti a gyakorlatot,
b) mennyiben járul hozzá az elmélet egyes kérdéseinek marxis
ta továbbfejlesztéséhez,
c) milyen gazdasági megtakarításokat tesz lehetővé.
3. Az ifjúság erkölcs-politikai nevelése terén
(Itt aztán különösen hemzsegtek a marxista-leninista frázisok.)
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II. A tanév munkájának keretei
Hallgatói létszám évfolyamonként és származás szerint (mun
kás, paraszt, értelmiségi, alkalmazott, egyéb), külön az erdőgazda
és az erdőipari szakon (akkor még ilyen is volt), illetve utóbbinál
a nappali (rendes) és a levelező tagozaton. A kollégiumi elhelye
zés és a nyári gyakorlatok adatai is itt kaptak helyet. Következik
a tanszékek és kisegítő intézmények, tanszéki álláshelyek felsoro
lása, majd a költségvetési terv szerepel.
III. A főiskola vezetése
Minden év munkatervében szerepelnek a vezetés „gördüléke
nyebbé, operatívabbá tételének követelményei és az igazi kollek
tív vezetés megteremtése, az egyenletes megterhelés követelmé
nye stb." Ezek rendszerint csak szólamok maradnak, és „a jól
húzó lóra még több terhet rakni" elve valósul meg. „Az elvtársias,
őszinte szellem, az egymás iránti bizalom megvalósítása" frázis!
De bizottság van elég:
1. Világnézeti Nevelői Bizottság
2. Oktatási Bizottság
3. Tudományos Kutatási Tanács
4. TDK Szervezőbizottsága
5. A Hallgatók Állandó Fegyelmi Vizsgáló Bizottsága
6. Egyeztető Bizottság
7. Főiskolai Könyvtár Tudományos Tanácsa
8. Művelődési Bizottság
9. Sportbizottság
10. Diákjóléti Bizottság
11. Felvételi Vizsgabizottság (általános előkészítésre)
12. Külső Megbízások Vállalását Véleményező Bizottság
13. Műszaki és Újítási Bizottság
14. A Főiskolai Közlemények Szerkesztőbizottsága
15. Nyári Egyetem Előkészítő Bizottsága.
Mindenütt feladatok, tisztségek, határidők. Majd következik
legalább 9 fontos feladat egy-egy felelősének kijelölése.
1. A Botanikus Kert fejlesztése
2. Erdészeti Múzeum felelőse
3. Tanulmányi Állami Erdőgazdasággal való kapcsolat
4. Arany-, gyémánt-, vasdiplomák felelőse
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5. Levelező oktatás felelőse
6. Dekorációs felelős
7. Külföldi kapcsolatok felelőse
8. Belföldi kapcsolatok felelőse
9. Tsz patronálási felelősök.
Nem maradhatnak ki az oktatást-kutatást segítő szervezetek:
1. Igazgatói Hivatal
2. Jegyzetkiadó
3. Terv- és Pénzügyi Osztály
4. Karbantartó Műhelyek
5. Kollégiumok (pl. 1959-ben Dimitrov tér és Templom utca)
6. Könyvtár
7. Botanikus kert
A tanácsülések fontosabb napirendi pontjainak terve mintegy
20 pontot szokott magában foglalni, ahol az egyes bizottságok
elnökeinek, a főbb feladatok felelőseinek, néhány tanszéknek a
beszámoltatásán kívül a továbbképzés, jubileumi ünnepségekre
való felkészülés, kitüntetések odaítélése, tanműhelyek ügye stb.
került sorra.
IV. A személyzeti munka javításának általános feladatai éven
ként ugyanazok, de név szerinti tervek is bőven vannak a prog
ramban.
V. A dolgozók szociális kérdései
VI. Gazdasági feladatok
VII. Egyéb feladatok
VIII. A ... tanév előkészítésével összefüggő feladatok.
Jómagam rendszerint 2-3 bizottságban dolgoztam, majd elnökösködtem, és 1-2 fontosabb feladatnak voltam felelőse.
Hosszú tanulmányba lehetne foglalni a néhány évenként meg
tárgyalt „erkölcsi-politikai nevelőmunkáról szóló feladatokat",
melyekről az Egyetem Tanácsa rendszerint kibővített tanácsülést
tartott du. 3 órától a késő esti órákba nyúlóan. Alapul 12-15
oldalas stencilezett tanulmány és néhány terjedelmes brosúra
szolgált. Ezekből néhányat az ötvenes évekből eltettem, és ma
különösen az 1958 októberében szervezett „szeánszon" derülök
jókat. Egy képzett pedagógus számára jó kritikai csemege lenne
Simon János: „Az erkölcs osztályjellege" című összeállítása is.
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Figyelemre méltóak azok a receptek, ahogyan a „nem marxista
szemléletű oktatókkal" megpróbáltak marxista ifjúságot nevelni.
Négy, illetve öt féléves ideológiai képzést szerveztek részükre
mind filozófiából, mind politikai gazdaságtanból, a „lehető leg
magasabb színvonalon". A kurzus előadói (rendszerint a Marxizmus-leninizmus Tanszék oktatói) fekete-piros-kék aláhúzások
kal, oldalt külön jelölésekkel kiemelt szólamokat ollóztak ki ne
künk, nem nagy meggyőző erővel, és főképp kevéske érdeklődés
től kísérve. Mindenesetre a fegyelem nagy volt, s a határidő
mindig „folyamatos" Nálunk nem fordult elő az előadóknak
záptojással való megdobálása, mint ahogy erről akkoriban a Hu
nyadi Általános Iskolába járó kisiskolásoktól hallottam. Az ötve
nes évek legelején azonban még szokásban volt egy-egy DISZ-es
hallgató kiküldése óráinkra, akikkel az óra után ki kellett értékel
nünk, hogy milyen kispolgári allűr csúszott be viselkedésünkbe
vagy szóbeli megnyilvánulásunkba.
Számos érték is került felszínre ezeken a rendezvényeken. így
sohase feledem Stasney Albert professzorunk 1955. októberi elő
adását, melyet „A tanári magatartás, a tanár egyénisége, a példamutatás szerepe az egyetemi nevelésben" címen tartott.
Nívós volt az MDP 1954. decemberi győri nagyaktíva ülése is,
melyen jól felkészült előadók szóltak az oktatás-nevelés kérdései
ről. Az a megtiszteltetés ért, hogy mint pártonkívülit engem is
meghívtak. Nagy munkával, sok klasszikus pedagógiai forrás
áttanulmányozásával készítettem el hozzászólásomat.
Alig találni kivetnivalót továbbá az Oktatásügyi Minisztérium
Módszertani Osztálya által kidolgozott „A nehézségek leküzdé
sére való nevelés kérdései az egyetemi és főiskolai oktató-nevelő
munkában" című, 1955 áprilisában készült módszertani útmutató
szövegében.
A hallgatói tanulmányutakról A /5-ös formátumon, „zsebre
szabottan" jegyzetkiadónkban részletes programot készítettünk.
Az utak célja az volt, hogy a hallgatók a helyszínen ismerjék meg
az egyes erdőgazdasági tájak erdőtelepítési, -felújítási, „rontott"
erdő átalakítási, állománynevelési feladatait, módszereit, a külön
böző alapkőzeteken kialakult kopárterületek erdősítési eljárásait,
a hullámtéri erdők telepítési, ápolási problémáit, a szikesek erdő
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gazdasági hasznosítását, a futó és nyugvó homokterületek erdő
sítési eljárásait. Természetesen a megtekintett csemetekertekben
a sokrétű szaporítóanyag termeléssel is megismerkedtek. Észre
vételeiket a nyomtatott napló hátlapján közölték, és így adták
vissza a beszámolókat. Rendszerint nagy szakmai lelkesedésről,
sok egyéni meglátásról tanúskodnak ezek a naplók. Még verses
köszönetek is előfordultak. Ilyen 1960-ból Mucsi Péter IV. éves
hallgató írása is:
Köszönöm
Köszönöm a szépet, a jót, a csodást,
Köszönöm a zsongó májusi varázst,
Köszönöm a látott régit, az újat,
Köszönöm a sikeres tanulmányutat!
Felejthetetlen és szép emlék marad,
Munkánkhoz erőt ad a tapasztalat,
Melyet összegyűjtöttünk szerényen:
Gyümölcsözni fog ez majd a jövőtikben.
Tudjuk, hogy az erdő sok újat mesél,
Új titkokat susog lombja közt a szél,
Új tavaszt, őszt hoz: feledve a régit
Táplálja az erdész vágyait, reményeit.
Nem tudom, hogy mennyi erdő vár orvost,
Mennyi sebtől vérzik még szeretett honom,
Sok a szikes puszta, kopár, a homoközön,
Hogy megismerhettem, százszor is köszönöm.

Az Ertivel való kutatási együttműködés sohasem volt formális.
Sok ilyen tárgyú levelet őrzök, járó Zoltántól, Szőnyi Lászlótól,
Szodfridt Istvántól, vagy például Mátyás Vilmos mesterem mindig
levélben is megköszönte a közös munkát vagy egy-egy tanul
mányom megküldését, és mindig buzdított a további kutatásra.
„Az ilyen munkát nevezem én valóban munkatársi tevékenységnek,
amikor a témafelelős nem élősködik a munkatárson, hanem meg
van a lehetőség arra, hogy a munkatárs önálló tudományos mun
káját külön publikálhassa..."
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Egymást érték a „Az egyetemi oktatás megjavításának mód
szertani alapelvei" jellegű írások. Ilyen volt például az 1954 már
ciusában közreadott, ugyancsak terjedelmes pedagógiai levél, bár
az ilyen nagyképű mondatok kimaradhattak volna belőle: „...
megszüntettük a régi egyetemi oktatás tervszerűtlenségét és
rendszertelenségét, minden egyetemen és főiskolán bevezettük a
marxizmus-leninizmus oktatását,
a programok bevezetésével
komoly lépést tettünk előre a szakmai és eszmei szempontból
színvonalasabb, egységes tananyag kialakítása felé,... a régi egye
temeken honos érdektelenséggel szemben ma már a hallgatókkal
való törődés az egyetem központi kérdésévé kezd válni." A hely
zetelemzéskor a „hibák" is megkapják a magukét: „Pártunk Poli
tikai Bizottságának a közoktatás helyzetéről és feladatairól hozott
határozata indokoltan hangsúlyozza, hogy mai egyetemi oktatá
sunk egyik fogyatékossága a középiskolás módszerek elterjedése
és az önálló alkotó munkára való nevelés háttérbe szorulása."
Egyébként az egyetemi oktatás formáiról (előadások, gyakorlati
-begyakorló, továbbfejlesztő, termelési foglalkozások), a hallga
tók egyéni tanulásáról, a tanulmányi munka ellenőrzéséről, érté
keléséről (beszámolók, gyakorlati jegy, vizsga, szigorlat, utóvizs
ga), a szakdolgozatról, diplomatervről, államvizsgáról stb. szóló
szakaszok kiforrottak és hosszú időn át alig módosultak.
Szerencsére csak nekem van meg például 1971. április 2-án, a
KISZ-házban (és sajnos még más helyeken is) elmondott 9 oldalas
emlékbeszédem, mert akkor már nem kellett az ilyen szövegeket
előzetesen láttamoztatni a pártbizottságon. Egy-két szégyenletes
mondatomat ideírom, hogy az arcpirító szólamoktól megszaba
dítsam a lelkiismeretemet. „Hazánkban a tavasz újabbkori törté
nelmünk három nagy ünnepével köszönt ránk. Hősöknek adó
zunk tisztelettel és megindult lélekkel: 1848. március 15-e halha
tatlan ifjainak [ez igaz! - teszem ma hozzá], 1919. március 21-e
vöröscsillagos harcosainak, 1945. április 4-e felszabadító szovjet
seregeinek,... akik vállukra vették a korszakváltás terhét, megpró
báltatásait, örömeit. E három egymást érő ünnepet nem a naptár
kapcsolja össze, hanem belső, szoros lényegi összefüggésük.
Mindegyik a magyar nemzeti és társadalmi megújulás nagy kez
déseit jelöli... A Magyar Tanácsköztársaság rövid fennállása alatt
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az alapvető társadalmi vívmányok olyan sorozatát adta népünk
nek, amelyre eddigi ezer éves történelmünk során példa még nem
akadt." stb. stb. Halljátok, Ti millecentenárium ünnepi szónokai:
nehogy megfeledkezzetek ezekről a fennkölt dolgokról! Hogy
miért nem került ez a dosszié is a dohos, vizes tanszéki pincébe?!
Egyébként 1971 elején szívesen kapcsolódtam be a Felsőokta
tási Pedagógiai Kutatóközpont sokoldalas kérdőíves felmérésébe,
amely azokat a „neveltségi" személyiségjegyeket kívánta össze
gyűjteni és értékelni, amelyek velünk, oktatókkal szemben köve
telményként jelentkeznek. Tisztázni akarták, hogy a mi munka
helyünkön milyen jegyeknek kell előtérbe kerülniük, hiszen „az
erkölcsi-jellembeli tulajdonságok ugyanolyan jelentősek, mint a
szakismeret" Úgy vélem, hogy még fontosabbak is. Sajnálom,
hogy a központ végleges állásfoglalásáról nincs tudomásom, bár
a cél az volt, hogy differenciálják - egyetemenként és szakonként
is - a nevelőmunka követelményeit. Mintegy 28 személyiségje
gyet (ítélőképesség, leleményesség, pontosság, kezdeményező
készség, szervezőkészség, kifejezőkészség, fantázia, öntevékeny
ség, kritikai képesség, fegyelmezettség, felelősség, türelem, meg
bízhatóság, bizalomkeltő magatartás, sokoldalú érdeklődés, ha
tározottság, emberek iránti megértés, elemzőkészség, tartós figye
lem, kitartás, önálló gondolkodás, kollektivizmus, leleményes
ség, igazságosság, diplomáciai taktikai készség, új iránti fogé
konyság, megbízható emlékezet, megfontoltság) kellett rangso
rolni. Meg kellett nevezni három olyan jegyet, mely leginkább
hiányzik a megkérdezettből: véleményünk szerint elsősorban hol
alakulnak ki a szakmánkban nélkülözhetetlen személyiségje
gyek: családban, életben (gyakorlatban), általános- és középisko
lás tanulmányok során, egyetemen, vagy ezek született adottsá
gok. Ezután számos kérdés következett a személyiségjegyekkel
kapcsolatosan, melyeken sokáig töprenghettünk. Legnehezebb
mégis az volt, amikor a szocialista szakembert leginkább jellemző
18 (vagy általunk megadott további) jegy közül alá kellett húzni
azokat, amelyek általában jellemzik a szocialista szakembert, és
külön be kellett karikázni azokat, amelyeket a mi munkaterüle
tünkön különösen jelentősnek tartottunk. Jellemezni kellett a szo
cialista szakember fogalmát (a saját szakterületünkre vonatkoz
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tatva a következő jegyekkel: fizikailag erős, becsületes, lelemé
nyes, egészséges, ügyes, hazaszerető, lelkiismeretes, materialista
világnézetű, önállóan gondolkodó, közösséget szerető, humanis
ta, igazságos, kezdeményező, sokoldalú, érdeklődő, igazságos,
elveiért kiálló, általánosan művelt stb.).
Egyetemünkön szakembereink felsőfokú továbbképzése a het
venes évektől indult meg erőteljesen, és megítélésem szerint meg
felelő hatásfokkal. Példaként az 1983. január 1-jétől június 30-áig
megtartott továbbképzést említhetem, melynek programja az elő
ző év november elejére már készen állott. A terv előre felhívta a
figyelmet az 1983 szeptemberétől induló szakmérnöki szakokra:
erdészeti gazdasági 2 éves, környezetvédelmi 2 éves, erdész-gépész szaküzemmémöki 1,5 éves, fűrész- és lemezipari szaküzemmémöki 1,5 éves.
I. Szakmérnök képzés:
Fatermesztési szakmérnöki kar
Az egy hetes konzultációk március végén és május elején vol
tak.
II. Felsőfokú továbbképző tanfolyamok:
1. Műszaki erdészetvezetők 3 hetes tanfolyama (2 hét február
elején, 1 hét június elején) záróvizsgával.
2. Erdészeti utak építése és fenntartása, 1 hetes (februári) tan
folyam.
3. Az erdőállomány-gazdálkodás tervezésének fejlesztése, 1
hetes (februári) tanfolyam.
4. Munkavédelmi tanfolyam, 2x2 hét időtartammal (februármárcius és április).
5. Erdészetvezetők továbbképzése, 3 hetes (márciusban 2 hét,
májusban 1 hét), tanfolyam záróvizsgával.
6. Fűrészüzemvezetők és helyetteseik vezetőképzése, 3 hetes
(áprilisban 2 hét, júnisban 1 hét) tanfolyam záróvizsgával.
7. Anyagmozgatás a faiparban, 1 hetes (májusi) tanfolyam.
8. Az erdészeti növénynemesítés szerepe a fatermesztés foko
zásában, 1 hetes (májusi) tanfolyam.
9. Kömyezetfejlesztés, természetvédelem és tájrendezés fej
lesztése, 1 hetes (májusi) tanfolyam.
10. Fakitermelés szervezése, 1 hetes (májusi) tanfolyam.

125

A program a tananyagról, a tandíjakról, elszállásolásokról, ét
keztetésről mindig részletes eligazítást adott. A tanfolyamokat a
továbbképzési osztály a MÉM Mérnök- és Vezetőképző Intézet
által kiadott tájékoztató füzetekben is megjelentette.
A MÉM 1981 elején az Agrárfelsőoktatási Intézmények Felvé
teli Előkészítő Bizottságát bízta meg az ágazati beiskolázáspoliti
kai munka szervezésével és koordinálásával. Természetesen a
Magyar Felsőoktatási Intézmények (Felvételi tájékoztató) című munka
évente csak szűkszavúan foglalkozhatott az agrár ágazattal. Ezért
a bekezdés elején említett bizottság 1984-ben Gödöllőn kiadta
„Agrárfelsőoktatás" című, 191 oldalas, térképpel, táblázatokkal,
fotókkal szemléletessé tett nívós könyvét.
Ebben - a 9 agráregyetem és főiskola keretében - Tompa Károly,
Winkler András és Balogh György 22 oldalon ad színes tájékoztatást
az Erdészeti és Faipari Egyetem Erdőmémöki, Faipari Mérnöki,
valamint Földmérési és Földrendezői Főiskolai Karairól. A tájé
koztatóban természetesen szerepel a szervezeti felépítés, a felvé
teli vizsgák rendje, az ösztöndíj-rendszer stb. Valamennyi kar
lehetőséget kapott a fiatalok számára vonzó, speciális vonások,
iskolajegyek bemutatására is.
Az egyetemi légkör kb. négy évtized előtti általános jellemzését
nem zárhatom le egy kegyetlenül őszinte vallomás nélkül: A
főnökök minden eszközzel igyekeztek visszaszorítani a feltörek
vőket. Olykor sajátjukként tüntették fel azoknak újszerű gondo
latait, kutatási eredményeit. Mindenki féltette a maga pozícióját.
Pedig a feltörekvést, a karriert nehezítő, visszahúzó és visszaszo
rító, gátló hatás a magyar társadalomban különösen káros, mert
nekünk a gyors fejlődésre igen nagy szükségünk volna.

A közéleti és hivatali teendők „keveréke"
A Minisztertanács elnöke 1-26/1956. (TK. 18.) sz. határozatával
elrendelte, hogy a fásítások népgazdasági, egészségügyi és eszté
tikai jelentőségének megismertetése, továbbá a fásítások tömegmozgalommá való kiterjesztése érdekében április második heté
ben mindenütt „Fák hete" ünnepségeket kell rendezni. A tanácsok
mezőgazdasági osztályain kívül sok-sok közület, intézet, vállalat
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igényelte az utcák, a terek, kórházak, játszó- és sporttelepek fásí
tásához, a városkörnyéki roncsolt területek, kopárok eltüntetésé
hez, erdők, ligetek telepítéséhez és ezeknek erdősávokkal való
összekötéséhez az ingyenes csemetét, suhángot, sorfát. Az erdőgazdaságok és erdőtelepítő állomások évről évre növelték az
erdőtelepítés és fásítás mértékét. 1955-ben már 28 500 ha területen
telepítettek új erdőt és végeztek fásítást. Az első ötéves terv végére
a fával borított terület az országban a 2. világháború végén meg
állapított 12,1%-ról 13,3%-ra növekedett. Ez mintegy 112 ezer ha
új erdőt és fásítást jelentett. A meglévő erdőterületek felújítását is
figyelembe véve, az ötvenes-hatvanas években hazánkban évi
átlagban kereken 40 ezer ha területet erdősítettek és fásítottak.
*
Ez szép dolog volt, és sietnünk is kellett világgá kürtölni,
valahogy így:
„Erdőgazdálkodásunk a szocializmus építésének útján
Az Erdőmémöki Főiskola 150 éves szellemi örökségére úgy

lehetünk méltók, ha eleget teszünk a szocializmus gazdasági
alaptörvényeinek az erdőgazdasági vonatkozásában. A felszaba
dulás első napjaiban végrehajtott földreform állami kezelésbe
juttatta az erdők 84,5%-át, és ezzel megteremtette az egységes
fejlesztés alapját. Azóta kiépítettük a megfelelő erdőgazdasági
szervezetet, korszerű üzemtervet készítettünk az erdőterület
90%-ára. Mindez lehetővé tette, hogy 1954-ben már az egész
erdőgazdálkodásra vonatkozó hosszú lejáratú fejlesztési tervet
terjesszünk a minisztertanács elé. Az előterjesztés alapján hozott
határozat megszabta 1960-ig a teendőket. A felszabadulás óta
jelentős eredményeket értünk el az addig teljesen elmaradott
maggazdálkodásban is. Ma már kellő érvényt biztosítunk a gene
tikai szempontoknak. Világszerte elsőnek oldottuk meg a fehér-,
illetve szürkenyár magcsemete nevelését. Nagy mértékben kifej
lesztettük a csemetenevelést, és ma már minden erdőgazdaság
önellátó csemetében. Hatalmas ütemű fásítással és új erdők tele
pítésével az ország erdősültségét 13,3%-ra emeltük. Rátértünk a
tudományos alapon nyugvó termőhelyfeltárásra. Tudatosan tö
rekszünk az adott termőhelyen legeredményesebb állományszer
kezet kialakítására. A figyelmet ennek érdekében az eddig hely
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telenül megítélt gyertyán, hárs, rezgőnyár talajvédő és törzsneve
lő hatására irányítottuk. Erőteljes intézkedéseket tettünk a nemesnyárak telepítésének fokozására. Három erdővédelmi állomást
állítottunk fel az erdővédelem intézményes ellátása érdekében.
Gyökeresen megváltoztattuk az állománynevelési gyakorlatot a tisztításokban minta- és ellenőrző területek kijelölésével, a gyé
rítésben pedig a véghasználatig fenntartandó fák korai kiváloga
tásával és tartós megjelölésével. Alapvetően megváltoztattuk az
utóbbi évtizedben magának a kitermelésnek technológiáját is. Az
iparifa kihozatalt nagyrészt ennek eredményeként 16%-ról 39%ra emeltük. Megkezdtük az erdőgazdasági munkák gépesítését,
lényegesen növeltük a feltáró úthálózatot. Mindezek soha nem
látott méretű fejlődést jelentenek erdőgazdaságunkban, eredmé
nyeink méltóvá tesznek nagy hagyományok ápolására és tovább
fejlesztésére."
Az MSZMP Központi Bizottságának decemberi határozata
nyomán 3004/1-59 sz. alatt kormányhatározat jelent meg a terme
lőszövetkezetek gazdasági megerősítéséről és a termelőszövetke
zeti mozgalom fejlesztéséről. A főiskola még a központi rendelet
megjelenése előtt „lelkes hangulatú, igen aktív" tanácsülésen ha
tározta el a következőket, miután az FM Szakoktatási Főigazga
tóság Csornán a megye agrárfelsőoktatási intézményeinek és kö
zépiskoláinak eligazítást tartott:
- az erdőmémök-hallgatók Sopron város és hét közeli község
részére, segédoktatók irányításával elvégzik a földrendezési
munkákat,
-elkészítik a soproni járás 26 községének 1:25 000 méretarányú
térképeit,
- a járásokban, községekben elkészítik a talajtani térképet,
- a megye négy községében talajvizsgálaton alapuló fonófűz
telepeket terveznek.
A fő patronált község Sopronkövesd, ahol a község gazdasági
és kulturális életének minden mozzanatában részt vett az EF; az
1959-i első év két kultúrestjének bevételeiből már egy zongorát
vehettek.
A segélynyújtás, a falu „forradalmi" átalakítása a helyszínen,
konkrét részfeladatok elvégzésével történik. Ilyenek:
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- községrendezési tervek készítése,
- egyszerűbb épületek tervezése, a házi építkezések kivitelezé
se,
- bekötő utak tervezése, talajmechanikai vizsgálatok alapján,
- káros belvizek levezetése, vízgazdálkodási társulat alakítása,
- öntözéses zöldségtermesztés megtervezése,
- talajjavításhoz, fásításhoz, gyümölcsös stb. telepítéshez szaktanácsadás,
- munkaszervezet kialakításához segítségnyújtás,
- könyvelésben, mindenféle tervezésben támogatás,
- kulturális és sportrendezvények kb. negyedévenként,
- a gondolkodás átnevelése soproni és kövesdi találkozókon.
Az Erdőtelepítési és Fásítási Tanszék oktatói minden évben
legalább három helyen vettek részt és tartottak előadást a fák
hetének indító rendezvényein. AIII-IV. éves hallgatók szép szám
ban mentek el az általános- és középiskolákba, hogy ott az egyes
osztályokban rövid előadásokban ismertessék az erdő, a fa jelen
tőségét és a fásítás fontosságát. Sajnálnunk kell, hogy ez az ered
ményes mozgalom a hatvanas évek végétől lanyhult és néhány
fellángolástól eltekintve a későbbiekben nem volt eredményes.
Tanszéki jelentéseink a korra jellemzőek voltak. Az 1953-i be
számolót is én írtam, így vállalnom kell érte a felelősséget; „Tan
székünk oktató-nevelő munkája természetszerűleg főképp az elő
adások és gyakorlatok révén nyilvánul meg. Különösen áll ez az
elmúlt félévre, amikor a programnak megfelelően tárgyunk kere
tében sem üzemi gyakorlatot, sem tanulmányutat nem vezettünk.
Mivel az egyik leggyakorlatiasabb tárgyat oktatjuk, előadása
inkat az elmélet és gyakorlat elszakíthatatlan kapcsolatára igye
keztünk felépíteni, de az elmélyültebb tudományos ismeretek
közlését, sokoldalú elemzését, a szükséges általánosításokat is
fontosnak tartottuk itt elvégezni. Az előadói órán konkrétan utal
tunk a soron következő gyakorlatok anyagára, és a tantárgyi
gyakorlatokon olyan műveleteket végeztettünk el a hallgatókkal,
melyeket hiánytalanul végre kell hajtaniuk munkahelyükön is.
Igyekeztünk őket olyan technikai fogásokkal megismertetni,
amelyekkel a termelő munkában fogják hivatásukat teljesíteni.
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Az előadások és gyakorlatok időrendi kapcsolatát termé
szetesen nem lehetett biztosítani, mert külső tanulmányaink terv
szerű vitele legtöbb esetben az időjárás függvénye.
Az elmúlt év tapasztalatait felhasználva részletes gyakorlati
tervet adtunk a hallgatók kezébe, könnyen kezelhető, kézies for
mában, ahol az összes félévi gyakorlatok pontos ütemezését kö
zöltük. Minden egyes gyakorlatterv tárgyalta: a gyakorlat célját,
helyét, időbeosztását, a gyakorlathoz szükséges eszközöket,
anyagokat, a gyakorlat felépítését, az egyes mozzanatokat. Ezzel
egyrészt jól átgondolttá, tervszerűvé tettük gyakorlatainkat, va
gyis biztosítottuk a rendelkezésre álló idő alapos kihasználását,
másrészt kényszerítettük a hallgatóságot a gyakorlatokra való
felkészülésre. A gyakorlatot azzal kezdtük, hogy egyik hallgató
val ismertettük az elmúlt gyakorlatot és egyben elmondattuk a
soron következő gyakorlat főbb részleteit.
Mindig névsort olvastunk, és az első gyakorlaton a hallgatók
előkészítő tárgyakból szerzett érdemjegyeit feljegyeztük. Ugyan
ekkor felírtuk lakóhelyüket és nyári üzemi gyakorlatuk helyét.
Egyéni feladataikat mindig az általuk ismert erdészetre, illetve
tájra vonatkoztatva kapták meg. A hallgatók gyakorlaton tanúsí
tott magatartását feljegyeztük.
Az első gyakorlaton ismertettük a kötelező és javasolt irodal
mat, és a tárgykörünkbe eső szakkönyveket, segédkönyveket be
mutattuk.
Minden csoport gyakorlatát egyöntetűen, azonos felfogás sze
rint irányítottuk. A szükséges segédeszközök nem állnak kellő
számban rendelkezésre, így két-két csoport rendszerint más gya
korlatot végzett, de ezáltal legalább átadhattuk egymásnak a
kérdéses gyakorlattal kapcsolatos tapasztalatainkat. Munkánkat
nehezítette az a körülmény, hogy a Tanulmányi Erdőgazdaság
maggyűjtési, csemetekerti, erdősítési stb. szerszámokkal nincs
kellőképpen ellátva.
Igyekeztünk a hallgatósággal a helyes kapcsolatot kiépíteni.
Bizalmaskodó barátkozást nem engedhetünk meg, és a hallgató
sággal nem kerültünk visszaélésre okot adó tegezési viszonyba.
A hallgatósággal való kapcsolat alapját a kölcsönös tiszteletben
látjuk. A gyakorlatok alatt igyekeztünk az egyes hallgatók speci
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ális hajlamait kiismerni, és ennek megfelelően bíztuk meg őket
egyéni feladatokkal. A gyakorlatokon is, főleg a vizsgán súlyt
helyeztünk arra, hogy a hallgatók pontosan és szakszerűen fogal
mazzák meg gondolataikat.
A félév végén a gyakorlati jegyzeteket átnéztük és a tervező
feladatokat részletesen ellenőriztük. Az elkövetett hibákat egyik
gyakorlati órán megbeszéltük."
*
Kedves kutyfalvi székely barátom, Somodi Jakab, ki korán el
mentél az örök vadászmezőkre, egy sárguló kéziratod maradt
egyik dossziémban - megismerem az írásodat - , engedd meg,
hogy közreadjam ezt az 1953. évi jelentést, mert annyira jellemző
a korra, s egyben egyetemtörténeti morzsákat is tartalmaz:
„Részletek a főiskola fejlődéséből
A főiskolai ifjúság helyzetének, tanulmányi színvonalának fej
lődése egybeforrt népi demokráciánk fejlődésével.
I. A főiskola hallgatói
1945-48-as évekre jellemző, hogy sok az olyan hallgató, kik a
háborús viszonyok miatt megszakították tanulmányaikat. Politi
kai fejlődésük nagyon gyenge. A haladó szellemű kisebbség az
ifjúsági kör reakciós elemei által elnyomásban részesül. '48-tól a
felvett hallgatók megválogatásával, a Kommunista Párt megerő
södésével kezd javulni a hallgatók összetétele, a tanulmányi szín
vonal emelkedése, a politikai képzés kezdetleges formáival emel
kedik a hallgatók politikai színvonala.
II. A hallgatók tanulási lehetőségeinek biztosítása
1.
A hallgatók elhelyezkedési lehetőségei a tanulmányaik ide
jén
A szegény sorsú hallgatók csupán a főiskola épületében levő
intemátusban helyezkedhettek el, minimális létszámban. Az itt
elhelyezkedő bánya-, kohó- és erdőmémökhallgatók együttes lét
száma nem haladhatta meg a 30 főt. A tehetősebbek városi polgá
roknál, kisebb számban a Szent Imre Kollégiumban nyertek elhe
lyezést. Addig, míg ez utóbbi teljes ellátást biztosított a hallgatók
nak, az intemátusban elhelyezkedetteknek csupán szállás lehető
ségük volt biztosítva.
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1948 őszén mintegy 20 főnyi, haladó szellemű hallgató részvé
telével a Rákóczi út 39. számú épületben egy 5x6 m2 alapterületű
helyiségben a soproni, elsősorban szovjet irányítás alatt álló üze
mek anyagi támogatásával népi kollégium alakult. Az erős zsú
foltság (egymás mellett elhelyezett katonai ágyak) miatt a népi
kollégium tagjai önkényesen elfoglalták a volt Rákóczi leányne
velő intézet romos épületének egy részét is, melyet maguk tata
roztak és tettek ideiglenesen lakhatóvá, és amit összeszedett bú
torokból bútoroztak be.
1949 tavaszán a főiskolán lévő internátus a Szent Imre Kollégi
um egyik emeletén nyert elhelyezést.
1949 őszén a viszonylag nagyobb számban jelentkező hallga
tók elhelyezkedésének biztosítása miatt 40 fővel MEFESZ Kollé
gium alakult, mely szintén erős zsúfoltság mellett a volt Szőlészeti-Borászati Szakiskolában nyert elhelyezést 20-20 fővel egy-egy
helyiségben, bár lehetőség meg lett volna kényelmesebb elhelyez
kedésre is a Szent Imre Kollégiumban, hol 1-2 személy lakott
csupán egy szobában, de nehogy befolyással lehessenek az újon
nan bekerült hallgatók a Szent Imre tagjaira, sem a Szent Imre
ifjúsági vezetői, sem a kollégium pap igazgatója ebbe nem egye
zett bele.
Ugyancsak '49 őszén szaporodott a Népi Kollégium létszáma,
amiért is a Kommunista Párt támogatásával decemberben a kol
légium hallgatói szép, megfelelő épülethez jutottak.
1950 tavaszán a Szent Imre Kollégiumban elhelyezett internátusbeli hallgatók támogatásával a Szent Imre hallgatói csatlakoz
tak az intemátusból állami kollégiummá alakult hallgatókhoz, s
ide költözött össze az összes kollégium tagsága.
1951 őszén kollégium helyett diákotthonok létesültek, s az
elhelyezési lehetőséget is bővíteni kellett. így jutottak a Soproni
Egyetemi Karok a 100-100 főt befogadó volt evangélikus teológia
és a Templom utca 1. sz. alatti volt bencés gimnázium épületéhez.
1952 őszéig a fenti diákotthonokban közösen voltak elhelyezve
a bánya-, erdő- és kohó-, illetve földmérő-mérnökhallgatók.
1952
őszén a volt Szent Imre Kollégiumban és a Templom utcai
diákotthonban csupán erdőmémökhallgatók lettek elhelyezve, az
előbbiben fiúk és lányok egy épületben.
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1953
őszén a főiskola újabb diákotthonnal szaporodott, s így
lehetővé vált a lányok külön épületbe való elhelyezése, valamint
az, hogy a hallgatók több mint 70%-a a főiskola kezelésében levő
diákotthonban lakjon.
2. Élelmezési lehetőségek
1945-51-ig az egyetem kezelésében levő menza biztosította a
nem kollégiumban lakók étkezési lehetőségét.
45-48-ig a menza, függetlenül a rászorultságtól, mindenki ré
szére egységes áron szolgáltatta az élelmet. Ennek következtében
sok szegény sorsú hallgató az ínségkonyhán tartotta fenn magát,
napi 1 tál étel mellett.
Ugyanebben az időben a menza sem tudta a szükséges nyers
anyagot beszerezni, amiért is a hallgatók nagy része szabadidejét
falun töltötte, hol a menza részére kérte a parasztság ingyenes
támogatását.
1948 őszén a MEFESZ megerősödésével lehetővé vált, hogy az
állami támogatást a szegény sorsú hallgatók élvezzék elsősorban,
s a menzadíjakat progresszíven állapítsák meg. Ettől az időtől
kezdve lehetővé vált, hogy minden nem kollégiumi hallgató napi
kétszeri étkezését a menzán biztosítsa.
3. Tanulmányi segélyek
1945-48-ig a hallgatók pénzbeli segélyben úgymondván nem
részesültek, csupán vizsgajegyek, szigorlati díjak erejéig.
'48-ban a megadott lehetőségek az igényeket alig vették figye
lembe, s így 20-30 Ft-os segélyeket kaptak havonta, amiből egy
heti élelmezést is alig lehetett biztosítani.
'49-ben már 15-20 hallgató ösztöndíjban részesült, ami tovább
fejlődött úgy, hogy 1952-ben már a hallgatók 95%-a ösztöndíjas.
4. Tanszerellátás
1945-ben alig 3-4 tárgyból volt sokszorosított jegyzet, amit csak
a tehetősebb hallgatók tudtak megvásárolni. Ez az állapot 1950-ig
általános volt. Tanszereket 1950-ig minden hallgatónak magának
kellett beszerezni.
1950-ben indul meg a főiskola kezelésében egy, majd 2 rotaprint gépen a jegyzetek sokszorosítása, ami 1952-ig rohamosan
fejlődött 1952-ben a tárgyak 80%-ából a papír árának megfelelő
díj melletti befizetése ellenében a jegyzetek beszerezhetők voltak.

133

Ugyanakkor a szakérettségisek teljes tanszerszükségletüket díj
mentesen kapták.
5. Egyetemen kívüli ifjúsági élet
1945-48-ig az ifjúság egyetemen kívüli életét az akkori Ifjúsági
Kör vezetői irányították, meglehetősen konzervatív szellemben,
ami aztán a legtöbbször a reakcióba csapott át. Uralkodóvá vált a
selmeci hagyományok burkolata alatt egy reakciós, nemzeti sovi
niszta hangulat.
1949-ben a népi kollégisták vezetése alatt a MEFESZ veszi át az
ifjúság irányítását. A népi kollégiumban fokozottabban, a MEFESZ-keretén belül kissé lazábban megindul a haladóbb szellemi
hallgatók politikai képzése, mely 1950-ben a főiskolai oktatás
szerves részévé fejlődik.
III. Tanulmányi színvonal fejlődése
1945-48-ig a hallgatók tanulmányainak megsegítése a hivata
los órákon kívül minden téren el volt hanyagolva. A hallgatók
nem rendelkeztek jegyzetekkel. A gyűjtemények téli időben sem
voltak fűtve. Egyes tanszékeken foglalkoztak ugyan hivatalos
időn túl is hallgatókkal, úgynevezett klubok keretein belül, amiért
viszont külön díjat kellett fizetni, s így csak a tehetősebb hallgatók
járhattak el ezekbe.
A gyakorlatok során a hallgatók - a műszaki tárgyakat kivéve
- inkább elméleti, mint gyakorlati képzésben részesültek. A gya
korlatok a kevés tanerő és felszerelés miatt bemutató jellegűek
voltak. 1951-ben már megkezdődik a biológiai tárgyaknak is a
kisebb csoportokban való gyakorlatokon keresztüli oktatása.
Kezd rendszeressé válni a hallgatókkal a hivatalos órákon kívüli
foglalkozás a konzultációkon keresztül. 1952/53. évben pedig
szervezett formában indul meg a hallgatók évközi munkájának
ellenőrzése és megsegítése, s megalakulnak az első tudományos
diákkörök.
A gyakorlati oktatás fejlődésével egyidőben az elméleti oktatás
is erős fejlődésnek indul a szovjet szakirodalom hathatós támoga
tása folytán.
1951-ig részben a tanulási lehetőségek, részben az egyetemi
támogatás hiányában nagy a lemorzsolódottak és különösen az
utóvizsgákkal küszködő hallgatók száma. 1951-ben már alig van
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olyan hallgató, aki egy tárgyból elmaradt vizsgával iratkozik be.
A többinek vizsgaelmaradása nincs.
A tanulmányi átlag állandó emelkedése a fokozottabb követel
mények ellenére is megmutatkozik.
A jobb erdőmérnökképzés elősegítése érdekében az általános
erdőmémöki kar 1950-ben két szakra tagozódik.
1952-ben megszűnik a szigorlati rendszer, s a végző hallgatók
3 hónapos diplomatervkészítő gyakorlat után bizottság előtt nyil
vánosan bizonyítják be, hogy alkalmasak erdőmérnöki munka
kör betöltésére."
*
Somodi Jakab barátomnak azt is megköszönöm sok évi távla
tából és posztumusz, hogy ugyanabban az évben az én egyik
kedves hallgatóm tanulmányúti beszámolóját, mint akkori tanul
mányi osztályvezető, a legjobbnak találta, és mintaként körözni
alkalmasnak vélte. íme a beszámoló:
„Szeged környéki erdősítések,
ahogy egy erdőmémök-hallgató látja

Tavasszal - egyetemi üzemi gyakorlat keretében - három hetet
Szeged vidékén töltöttem.
Dunántúli vagyok, életemben először jártam az Alföldön. Az
eddig csak hallomásból szerzett elképzelésemet a látottak nagy
jából kielégítették. A gyakorlat folyamán alkalmam nyílott meg
figyelni az ottani erdők egy részét, újonnan erdősített és még
erdősítésre váró területeket, futóhomokos, kietlen részeket, ahol
egyelőre még megáll az erdőgazda tudománya.
Számomra a legnagyobb élményt az alföldi őshonos kocsányos
tölgy (kiskunhalasi Fehértó) és nyárfa (Ásotthalom) erdők látása
jelentette. Ezek bizonyítják legjobban a növényföldrajz igazságát:
az Alföld a pusztai tölgyesek klímaövébe tartozik, eredeti uralko
dó fája a kocsányos tölgy volt, amely - ahol az emberi kapzsiság
ki nem irtotta - ma is alkot erdőket, az Alföld klímáját s eredeti
talajviszonyait kiválóan bírja. A kocsányos tölgy száraz talajon élő
termőhelyi változata a homokos területek erdősítésénél éppen
ezért több figyelmet érdemelne. Feltűnt, hogy egész tanulmányutunk alatt egyetlen olyan új erdősítést sem láttam, amelyet
kocsányos tölggyel ültettek volna be. Igaz, hogy a tölgy - mint
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elég lassan növő fafaj - jelenlegi fokozott faszükségletünket kielé
gíteni nem tudja, ennek ellenére nem szabad róla megfeledkez
nünk. Remélhető, hogy a következő erdősítéseknél a gyorsan
növő nyárfajok mellett megkapja az őt megillető helyet.
A kívánt fatömeget hamar elérő, gyors növésű fáink a nyárak.
Természetesnek tartanám, hogy ezek közül is elsősorban az Alföl
dön őshonos, a termőhelyi viszonyokhoz legjobban alkalmazko
dott fehér-, fekete- és szürkenyárakat részesítsük előnyben. Sze
mélyesen nem volt alkalmam meggyőződni róla, de több ízben
hallottam azt a véleményt, hogy nálunk egészséges kanadai nyár
nincs - amelyet pedig újabban székében ültetnek Alföldünkön. A
Mártély község határában látott, szinte mintaszerű ártéri erdősí
tés főfája is kanadai nyár. Ez az erdősítés különben megérdemel
néhány szót. A terület talaja kitűnő, tápanyagdús, egész minimá
lisan szikes öntéstalaj. A telepítés elegyes. A már említett kanadai
nyár mellé töltelékfaként zöld-, tatár- és korai juharon kívül ame
rikai kőrist ültettek s a szélekre kevés tölgyet is. A területet előző
leg felszántották, majd ásóval ásták ki a megfelelő ültetőgödröt.
A megeredés csaknem 100%-os. De vajon hazai nyárfáink közül
nem találtak volna alkalmas fafajt?
Az ásotthalmi természetvédelmi területen őshonos szürkenyárak gyönyörű példányait láthatjuk - igazán nem a legjobb ho
moktalajon. A védelem alatt álló területen, a szürkenyár ligetek
tőszomszédságában az összes rosszabb homokot jelző növényt:
serevényfüzet (Salix rosmarinifolia), magyar csenkeszt (Festuca
vaginata) tömegesen, báránypirosítót (Alcanna tinctoria), itt-ott
még a naprózsát (Fumana vulgáris) is megtaláljuk. Az őshonos
nyárak mégis egészségesen érik el a vágáskort. Ez homokfásítá
saink szempontjából mindenesetre figyelemreméltó.
Talán túlzottnak nevezhető a fenyők alföldi elegyetlen telepí
tése is. Két - jelenleg is nagyobb területen állományalkotó komolyan számbajöhető fafajunk közül a feketefenyő még kevés
bé őshonos, mint az erdeifenyő. Igénytelensége folytán a homo
kon jól megy. De elegyetlen állományban egy nagy veszéllyel
fenyeget: az amúgyis tápanyagszegény homokon, melynek talaj
élete minimális, tűi nem korhadnak el rendesen, ami hovatovább
száraztőzeg képződéshez vezet, s végső fokon a talaj teljes leron
tását, elsavanyodását okozhatja.
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A legvadabb futóhomokon azonban (sajnos ilyen területünk is
van éppen elég) örülhetünk, ha valamilyen fával egyáltalán sike
rült megakadályoznunk a buckák tovavándorlását. Itt valóban
nem érünk rá az alkalmazandó fafaj őshonossága felett vitázni,
így csakis dicséret illeti a jánoshalmi erdőgazdaságot az Illancson
megkezdett sikeres feketefenyő- és akáctelepítésekért. Mikor
megtekintettük ezt a területet, a szél szinte lábunk alól fújta ki a
homokot, a két éve elültetett csemeték mégis 98%-os megeredést
mutattak! Néhány évvel ezelőtt ezüstfa és tamariska kiültetésével
próbálták az illancsi homokot megkötni, közben vesszőfonatú
szélfogókat helyeztek el. Ez a módszer nem vált be. Az egykori
elhanyagolt nagyúri birtok államosítása után a jánoshalmi erdőgazdaság vette kezébe a területet. Az előbb említett telepítés
talaját szalmázással védték meg a széltől. Az eljárás, úgy látszik,
bevált.
Tegyük minél változatosabbá az erdőt! Az elegyes állományok
rengeteg előnye közismert. Ezzel pedig erdészeti szempontokon
kívül eleget tettünk a fitocönológiai és az esztétikai követelmé
nyeknek is. A feltétlenül többségben alkalmazkodó őshonos főfa
jon kívül ültessünk minél többféle fát, mely jól bírja a termőhelyet.
E téren egy nagyszerű alföldi példa áll előttünk: az ásotthalmi volt
tanulmányi erdő, mely szinte véletlenül keletkezett. Az eredetileg
kisebb tagokra osztott területet fokozatosan erdősítették, egy-egy
tagba egyféle fát ültettek, vagy vetettek. Persze a rossz homokta
lajt nem mindegyik bírta, s a kipusztultak helyébe más fajt bevit
tek, míg valamelyik megmaradt. így aztán idővel a legideálisabb
csoportosan elegyes erdő alakult ki. Legtöbb benne a kocsányos
tölgy, de sok az akác, szil, nyár, kőris, fekete- és erdeifenyő,
feketedió, virginiai boróka, trombitafa, még sudár platántörzsek
is akadnak. Sajnos az utóbbi években néhány odakerült bálványfa
bizonyos részeken nyakló nélkül szaporította értéktelen fajtáját,
mely egyre-másra verődik fel a másfajú állományok alatt is. Ör
vendetes viszont a virginiai boróka és a feketedió megtelepedése
és természetes újulata. Az állomány fái jól bírják a rossz talajú
élethelyet. íme a szemre is mutatós tarka erdőkép jól bevált az
eredetileg futóhomokos terület megkötésére is!
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Kár, hogy a tanyák népe nem ültet több fát. Legtöbb tanya körül
mindössze néhány girbe-görbe akácfa képviseli a fás vegetációt.
Széles körű felvilágosító munkával és valamiféle vetőmagakció
val valószínűleg el lehet érni, hogy a tanyák körül valóságos kis
zöldövezet létesüljön. Bármilyen szempontból nézzük: tanyai pa
rasztságunknak mindenképpen érdeke, hogy minél több fát ültes
sen. És - ne akácot ültessen! Szerencsére az akác erdészeink
körében kezdi elveszíteni népszerűségét, de oda kellene hatni,
hogy parasztságunk körében is elveszítse. Méhészeti szempont
ból például az ezüstlevelű hárs felveszi a versenyt az akáccal, a
talajt nem éli ki és sokkal tovább él. Még a tervbe vett mezővédő
erdősávok létesítése mellett sem ártana ezt a tanyai zöldövezetet
létrehozni, hiszen minél több fát ültetünk, annál jobb! így jutunk
el az erdős Magyarországhoz, mely végeredményben mindnyá
junknak közös célja."
*
1952-ben jeligés pályázatot írt ki az egyetemi rangú főiskola
egy népszerűsítő tájékoztatóra, amit a következő írással nyertem
meg. 1954-től meg is bukott ez a szakosítási elképzelés, így okta
tástörténeti okokból sem felesleges ennek az írásnak a közlése:
„ Erdőmémöki Főiskola
A Soproni Erdőmémöki Főiskolán képezik ki négy és fél év
alatt az erdőmémököket, évente kb. 100-at, két szakon: az erdő
művelő erdőmémököt és a fahasználati erdőmérnököt.
Az erdőmémöki munkakör nem olyan közismert, mint például
a gépészmérnöki. Arról mindenki tudja, mi a feladata; az erdőmérnökök sokrétű munkáját kevesen ismerik, vagy sokan félreis
merik. Azért van ez így, mert az erdőmérnökök az ország egész
területén szétszórtan, sokszor távol a településektől végzik mun
kájukat. Talán azért is, mert a munkájuk igen sokrétű, s míg az
egyik az Alföld futóhomokjával küszködik, a másik fűrészüzemet
vezet, vagy erdei vasutat épít, az egyik szervezi a Dunaártér
gazdag faanyagának aratását és az elszállító út mérnöki tervezé
sét végzi, a másik a budai karsztos kopárokra telepít talajt gazda
gító növényzetet, az egyik hatalmas csemetekertek gépeit irányít
ja, öntözését látja el, a másik a fából vegyi termékeket állít elő
falepárló telepén. Az erdőgazdálkodás napról napra műszaki
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feladatokat ró az irányítójára, ezért kell a gazdaságával foglalkozó
erdésznek alapos biológiai képzettsége mellett mérnöknek is len
ni.
Mit jelent erdőmémöknek lenni? Szorosan együttműködve az
erdésztechnikusokkal, erdészekkel és erdőgazdasági dolgozók
kal, hazánk kevés és a múlt rablógazdálkodása miatt tönkretett
erdőiben úgy gazdálkodni, hogy a kiirtott területeken új, a réginél
szebb erdő települjön, hogy az álló fiatal és koros állományok
egyaránt ápolva legyenek, hogy védjék az erdőt a természet rom
boló hatásaival szemben. Sok helyütt új erdőket kell telepíteni,
hogy megkössük a futóhomokot, hasznosítsuk a sziket, megaka
dályozzuk a további karsztosodást, hogy zöld pászták törjék meg
a szelek erejét, és zöld erdőövezetek tisztítsák meg a levegőt a
városok és ipartelepek dolgozói részére. Felelősségteljes feladat
az is, hogy a ma még többnyire silány erdőkből is biztosítva
legyen népgazdaságunk fejlődő ipara és a dolgozó nép részére a
feltétlenül szükséges faanyag. Ezt a precíz tervgazdálkodást az
erdőrendezés keretében dolgozó mérnök készíti elő, s a használa
tot szintén az erdőmémök tervezi meg, sok helyütt a leghaladottabb technika segítségével. A kivágott fa súlyos, nagy térfogatú,
gyorsan romló nyersanyag a vágásterületen. Komoly mérnöki
felkészültség kell hozzá, hogy gyorsan eljuttathassák a feldolgozó
üzemekbe vagy az országos vasúti forgalom vérkeringésébe,
hogy az évtizedekig nagy gonddal termelt faanyagból semmi se
vesszen kárba. Az anyagmozgató traktorok, daruk, teherautók,
erdei vasúti szerelvények üzemét az erdőmémök irányítja. De ő
tervezi meg és építi az erdőt behálózó utak és vasutak sokaságát
is. Ha a kitermelt fa így eljutott a feldolgozó üzemekbe, ott újra az
erdőmémök felelős azért, hogy a leggazdaságosabban legyen
feldolgozva. A fűrészüzemek mellett a parkettagyárak, ládagyá
rak, az asztalosüzemi gyár, a furnér- és lemezgyárak, a papír- és
cellulóze gyárak mind az erdők fáját dolgozzák fel, hogy mint
félig kész, vagy kész áruk a népgazdaság építészeti iparának,
bányáinak, vasútjainak és dolgozóinak szükségletét kielégítsék.
A fa rejtett kincsesháza sok olyan iparilag fontos kémiai anyagnak
is, melyeket fejlődő falepárló iparunk ma már nagy mennyiség
ben állít elő. Az erdőből sok olyan népgazdaságilag fontos anyag
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nyerhető, amelyet szervezetten gyűjtenek össze (gyanta, csersa
vas növényi részek, erdei gyümölcsök, gyógynövények, gom
bák).
Az erdőmémöki tudomány folyton fejlődik. Az Erdészeti Tu
dományos Intézet erdőmémök alkalmazottai dolgoznak fáradha
tatlanul azon, hogy a magyar erdészet is előbbre vigye az erdé
szeti tudományt, új utakat keressen, vagy a régi utakon új mód
szerekkel jobb eredményt érhessen el. Elmélyült kutatómunkát
folytatnak a Főiskolai Tanszékek is, az erdőmémök képesítésű
tanársegédek, tanárok, s a tudományos eredményeket átadják a
gyakorlatnak és beépítik oktatómunkájukba. Sokat kell tennie az
erdőmémöknek, de mindazt, amit láttunk, hogy tehet, egyféle
erdőmémök nem tudná elvégezni. Ezért az Erdőmérnöki Főisko
lán kétféle szakembert képeznek ki: erdőművelő és fahasználati
erdőmémököt. Mindegyik az erdővel vagy annak faanyagával
dolgozik, ezért alapos biológiai képzést kap, de mindegyik nyer
a munkakörének megfelelő mérnöki képesítést is.
Az erdővel bánni azt jelenti, harcolni a természettel, küzdeni
az elemekkel, néha újrakezdeni, s legtöbbször az áldozatos mun
kánk gyümölcsét csak néhány évtized múltával látni. Ez a munka
több mint foglalkozás, ide hivatás-, szakmai szeretet kell. Aki
igazán szereti az erdőt, az biztosan meg tud küzdeni ezekkel a
feladatokkal.
Az Erdőmémöki Főiskolára elsősorban az általános gimnáziu
mok készítenek elő. Az Erdőmémöki Főiskolára való felvételt
vizsga előzi meg. Ezen számot kell adni arról, hogy a felvételt kérő
az új típusú erdőmémöktől megkívánt politikai öntudattal rendelkezik-e, szakmai tudása biológiai vonalon (főként növénytan)
és műszaki vonalon (matematika, fizika) alapos-e. A felvett rászo
ruló, jó képességű hallgató ösztöndíj juttatásban is részesül, me
lyet főiskolai tanulmányai alatt is élvez, ha jó munkájával bizto
sítja a megérdemeltségét. A hallgatóknak a főiskola mellett mű
ködő három korszerű diákszálló áll rendelkezésre, külön a fiúk és
külön a lányok részére. Az üzemellátó vállalat konyháján kedvez
ményes áron napi háromszori bőséges ellátásban részesülnek.
A felvett hallgató négy éves oktatásban részesül, de diplomáját
csak ezután fél évvel nyeri el, mert tanulmányainak befejeztével
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három hónapos diplomaterv előkészítő gyakorlaton vesz részt,
hogy utána bizottság előtt bizonyítsa be, hogy jó szaktudású
gyakorlati erdőmémöknek megfelel. Az első két évben mindkét
szak hallgatói főként előkészítő alaptárgyakat tanulnak: matema
tikát, növénytant, fizikát, kémiát, ábrázoló geometriát, talajtant,
mechanikát. A következő két évben kerül sor a szaktárgyakra,
melyek közül legfontosabbak: az erdőműveléstan, erdőtelepítés
tan, földméréstan, erdőrendezéstan, erdőgazdasági gépesítés, erdőhasználattan, erdészeti szállítóberendezések, fatechnológia,
üzemgazdaságtan. A tárgyakból félévenként kell vizsgázni, de a
tanszékek oktatószemélyzete évközben is ellenőrzi, hogy a hall
gatók folyamatosan tanulnak-e, öntudatos főiskolai hallgatók-e,
akik megértik, mivel kell viszonozniuk, hogy a népgazdaság a
kitüntető főiskolai tanulási lehetőséget megadta nekik. A tanulást
kedvezményes áron minden hallgató részére beszerezhető tan
könyvek és jegyzetek könnyítik meg, s az oktatószemélyzet állan
dó készsége, hogy az arra rászorulóknak tanulásukban segítse
nek. Kémiai és talajtani ismeretek elsajátítására jól felszerelt labo
ratóriumok állnak rendelkezésre, a műszaki rajzokat jól világított
rajztermekben készíthetik el a hallgatók. A különböző értékes
gyűjtemények állandóan látogathatók (növénytani, állattani, va
dászattam, ásvány- és kőzettani, mechanikai stb.). Az egyik leg
fontosabb alaptárgy - a növénytan - alapos elsajátítására nagy
segítség az állandóan gondozott botanikuskert, Közép-Európa
egyik legszebb és legnagyobb botanikuskertje. A különböző gé
pészeti munkák elvégzésére, szerkezetek és gépek megismerésé
re, szerelésére, kezelésére tanműhely áll rendelkezésre. A tanszé
kek szertárában, laboratóriumában és könyvtárában a hallgatók
kísérletezhetnek, olvashatnak, fejleszthetik tudásukat. A fejlődő
tudományos szakkörökben a hallgatók komoly tudományos se
gítőtársai lehetnek a tanszéki kutatóknak. Képzésüket elősegíti a
főiskola mintegy 100 000 kötetre terjedő könyvtára is.
A szaktárgyak gyakorlatait nagy részben a főiskola rendelke
zésére bocsátott tangazdaságban, a nagy kiterjedésű soproni és
Sopron környéki erdőkben végezhetik a hallgatók. A tangazdaság
területén úgyszólván minden magyar erdőtípus megtalálható; a
soproni hegyek képviselik a hegységi erdőket, a várostól keletre
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eső domborulatokon dombvidéki erdőtípusokat találunk, távo
labb, a Fertő-tó lapályán már alföldi jellegűek az erdők, míg a
Hanság mocsaras területein fekvő tangazdasági erdőkben az ár
terek erdőtípusait tanulmányozhatják a hallgatók.
A tanulás mellett a főiskolán fejlett sport- és kulturális élet
folyik. A Haladás sportkör különböző szakosztályaiban kedvére
sportolhat mindenki. Futball-, röplabda-, tenisz- és kézilabda-pálya áll a hallgatók rendelkezésére. Az atlétikai szakosztály már
több neves atlétát adott a magyar sportnak. Jól felszerelt tornate
rem a kosarasok és szertonászok otthona, 1-2 év kötelező testne
velés is van. A környező hegyeket télen a síelők lepik el, készül a
korcsolyapályánk is.
A közösségi élet és kulturális munka szépen fejlődik. Sopron
ban nincs olyan ünnepe a dolgozó népnek, alig van olyan kultu
rális megmozdulás, hol a főiskolások ne működnének közre.
Szakmai vonalon az Országos Erdészeti Egyesület Soproni Cso
portjában végezhetnek a hallgatók komoly társadalmi munkát.
A főiskolai munkának gyönyörű környezetet ad Sopron, az
ország építészetileg egyik legszebb városa, ódon belvárosával és
modem üdülőtelepeivel. A város fejlett zene-, irodalmi és művé
szeti kultúrájával, színházával, mozikkal és sporttelepekkel, fes
tői hegyeivel, strandjaival komoly felüdülési lehetőséget nyújt a
hallgatóknak pihenő idejükben.
A Katonai Tanszék, a politikai oktatókkal, s az Orosz Lektorá
tus, együttműködve a szaktanszékekkel, az Erdőmérnöki Főisko
lán komolyan dolgoznak azon, hogy a végzett erdőmérnökök
politikai és szaktudással felvértezve, hasznos mérnökei legyenek
a magyar erdőgazdaságoknak."

Nézeteim a reformtörekvésekről
(A fejezet első része a Felsőoktatási Szemle 1982.5. számában,
a 282-288. oldalon „A reform tanterv szerinti oktatásfőbb tapasztalatai
az Erdőmémöki Karon" címmel nyomtatásban is megjelent.)
Az MSZMP Politikai Bizottsága 1981. február 3-i „A felsőokta
tás helyzetéről és fejlesztésének feladatairól" hozott határozata
elvi útmutatást ad a felsőfokú szakemberképzés - így az erdőmér-
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nők képzés - minőségi fejlesztésére. A határozat szellemében ki
kellett dolgoznunk a karunkra vonatkozó rövid távú, valamint a
folyamatos, illetve távlati feladatok megoldására vonatkozó fel
adattervet. Ennek során mindenekelőtt felül kellett vizsgálnunk az
oktatási, továbbképzési célokat, kibővítve azt az ágazati és társa
dalmi, politikai, világnézeti és közéletiségre nevelés követel
ményrendszerével.
Az új képzési céloknak megfelelően kellett végrehajtanunk
tantervűnk átgondolt korszerűsítését, felülvizsgálva az elméleti
és gyakorlati oktatás kereteit, az oktatók és hallgatók elbírálásá
nak módszertani alapjait, a képzés fejlesztésének emberi, techni
kai, anyagi feltételeit, a kar hazai és nemzetközi kapcsolatait stb.
Az 1976/77 tanévtől indított, a MÉM által jóváhagyott ún.
reform tantervűnk tartalmi felülvizsgálatát, a korrigált tanterv
irányelveinek megvitatását és a szükséges módosításokat 1983.
január 31-ig három lépcsőben hajtottuk végre. Először az új köve
telményeknek megfelelő tantárgyi összefoglalókat, új program
kompendiumokat készítettük el. Ezt követte az általános tantervi
irányelvek megvitatása. Végül a tanterv részletes szerkezeti felül
vizsgálata, a szükséges módosítások következtek, természetesen
beleértve a gyakorlati oktatás új rendszerét is.
Munkánkat a főhatóságunk által elrendelt munkabizottságok
ban elvégzett önértékeléssel kezdtük. Úgy véltük, hogy ennek a
dokumentumnak néhány fontosabb megállapítása, hallgatóink, ok
tatóink és végzett mérnökeink véleménye társegyetemeink szá
mára is tanulságos. Ezért a fontosabb kritikai megjegyzéseket
még 1982-ben közzétettem:
1. Jelenlegi tantervűnk még mindig szétaprózott, nem biztosít
a hallgatók érdeklődésének, képességeinek megfelelő választási
lehetőséget. A hivatásunk gyakorlásához nélkülözhetetlen szin
tetizáló, szemléletformáló tárgyak oktatására nem fordítunk kellő
figyelmet.
2. Nem terjedtek el eléggé az üzemi és a kutató munkába való
bevonáson, az egyéni foglalkozáson alapuló oktató és nevelő
módszerek. Az alaptárgyi, szakmai és termelési gyakorlatok szer
vezettsége jobb is lehetne.
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3. A tehetség és a képesség kibontakoztatását, a kiemelkedő,
önálló teljesítményt, az alkotó magatartást, az idegennyelv-tanulást sem az oktatás, sem az ellenőrzés nem ösztönzi eléggé. Az
oktatóknál két, a hallgatóknál egy világnyelv ismerete alapvető
igény volna.
4. A posztgraduális, a konkrét munkahelyi igényekhez rugal
masabban igazodó szakosodási lehetőségek nincsenek meg.
5. Az egyetem és a szakterülethez tartozó gyakorlati munkahe
lyek, valamint az Erdészeti Tudományos Intézet (ÉRTI) között
nincs számottevő kádermozgás. Aminőség javítását szolgáló mo
bilitást nálunk sem sikerült megvalósítani. Ebből is következik
oktatói karunk fokozódó elöregedése, az oktatói utánpótlás bel
terjessége, a tanárok és a docensek arányának túlzott emelkedése.
6. Oktatói karunk felkészültség, előadói, pedagógiai készség,
oktatási tapasztalat, szuggesztivitás tekintetében elég heterogén.
A hivatásszeretet és a tárgyismeret általában jó, de az anyag
átadási módja színvonalasabb is lehetne. Jobban támaszkodhat
nánk a korszerű oktatástechnikai eszközökre.
7. Az egyes tanszékeken nincs azonos színvonalbeli, erkölcsi,
etikai stb. igény.
8. A rendszeres tananyagfejlesztő, korszerűsítő munka az okta
tók lelkiismeretére van bízva. Alig van közvetlen érdekeltség. A
szakirodalom beszerzése lassú, körülményes, a témafigyelés kér
dése csak részben megoldott.
9. A szabad szombatok és a hosszabb vizsgaidőszak a hallgatók
tanulmányi munkájára negatív hatással vannak. A több szabad
idő ellenére a TDK-munka és a tanszéki kísérletekben való rész
vétel ma sem kielégítő.
10. A szerződéses alkalmazási rendszer és az előléptetési felté
telek a tudományos fokozat megszerzésére ösztönöznek, azt te
szik elsődlegessé az oktatói munkával szemben. Csak mintegy
20%-ra becsülhető az oktatói tevékenység elismertsége a tudo
mányos munkához képest.
11. A pályázati rendszer ellenére esetleges, hogy kiből lesz
oktató. A rátermettség ellenében elsősorban egzisztenciális okok
a meghatározók.
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12.
Az oktatók munkaidejük több mint 30%-át nem effektív
oktató-kutató munkával töltik (hanem megbeszélés, értekezletek,
bizottságok, statisztika készítés, adminisztráció, levelezés, anyagbeszerzés, gazdasági ügyek stb.). Sajnos, a „hivatal levegője"
bevonult a mi karunkra is.
Most, hogy az első reformtanterv szerint képzett erdőmérnö
kök végeztek, elérkezett tehát a tanterv felülvizsgálati ideje, a szük
séges korrekciók kidolgozásának időszaka.
Oktatásunk, tantervűnk, tananyagunk folyamatos korszerűsí
tése során a mindenkori társadalmi szükségletekhez és ágazatunk
adott lehetőségeihez kell igazodnunk, de gyakori átszervezések nél
kül

Általános igény maradt, hogy erdőmérnök képzésünk tovább
ra is komplex bio lógiai-műszaki-ökonómiai képzés legyen. A vég
zett erdőmémököknek elsősorban technológiákat kell adaptálni
uk és folyamatosan korszerűsíteniük. A szűkebb szakosodást az
ötéves alapképzésre épülő kétéves levelező szakmérnök képzéssel le
het megvalósítani. Ez lehetővé teszi a továbbképzést, a tudo
mányos kutató képzést, és a vezetőképzés valamennyi formájá
nak keretet nyújt.
Eszerint már a korszerűsítő vizsgálatok elején eldőlt, hogy a
közel két évszázados hagyományokkal rendelkező erdőmémök
képzésnek a jövőben is igen széles körűnek kell lennie. Elképzeléseinket
az alábbiak indokolják.
Korunk új társadalmának kialakításával együtt jár, és minden
gazdasági ténykedésünkre, így az erdőgazdálkodásra is kihat a
biológiai-műszaki tudományosforradalmi változás. Gyökeresen meg
változott a munkaerőhelyzet. Az erdőgazdasági munkákat nem
lehet már csak falusi munkaerőfeleslegre építeni. De megválto
zott az erdő fő termékének, a fának a felhasználása is: tűzifa és
épületfa helyett egyrészt minőségi árut, rönköt, másrészt tömeget
adó farostfát, cellulózt stb. termelünk. Az erdő gazdasági haszno
sítása mellett egyre inkább fokozódik közjóléti, védelmi és kultu
rális szerepe, illetve kialakítása is. A modem technika vívmányai,
főként a gépesítés és a kemizálás új eljárások sorozatát kínálja az
erdőgazdálkodás részére is. A termelés racionalizálása egyre több
modem biológiai, műszaki és ökonómiai szemléletű szakember
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beállítását követeli. Mindezek olyan tényezők, amelyek szüksé
gessé teszik hagyományos erdőmémök képzésünk folyamatos
felülvizsgálatát.
Az erdőgazdasági termelés komplex fejlesztése és a gépek
elterjedése a fatermesztésben, valamint a fakitermelésben sokban
új helyzet elé állítja szakembereinket. A gépesítés iparszerű terme
lési eljárásokat az eddigieknél egyöntetűbb faállományokat köve
tel, és az előállított végtermékről mind jobban elvárjuk, hogy a
tervezett felhasználás céljának a lehető legnagyobb mértékben
megfeleljen. Ez a követelmény szükségessé teszi, hogy a fafaj
megválasztást, a genetikai alapokat, az erdészeti szaporítóanyag
termesztését, az erdősítést, erdőművelést, erdővédelmet is az új
technológiáknak megfelelően rendszerszemlélettel oktassuk. A gépi fa
termesztést azonban úgy kell folytatnunk, hogy erdeink - a na
gyobb fatermés mellett - a jövőben is betölthessék rendkívül
fontos szerepüket a termőtalajok erózió elleni védelmében, a
vízháztartás szabályozásában, továbbá érvényesüljenek mindig
jóléti (egészségvédelmi, esztétikai stb.) funkciói is.
Az egyetemi oktatás korszerűsítése mindig két ellentétes követel
ményt állít egymással szembe: az egyik a magasabb színvonalú,
korszerűbb elméleti oktatás, a másik a gyakorlati élettel a szoro
sabb kapcsolat megteremtése. Ez a két irányelv az oktatás javítá
sának célkitűzéseiben is kifejezésre jut. Eszerint úgy kell növelni
az erdőmémök képzés színvonalát, hogy közben időt nyerjünk az
oktatás gyakorlatiasabbá tételére is. Főbb vonásaiban eddigi tan
tervűnk is igyekezett kielégíteni ezeket a követelményeket.
Erdőmémök képzésünknek azonban meg kell őriznie tudo
mányos jellegét. A tudományos jelleget az alap- és alapozó tantár
gyak aránya tükrözi. Az alapok elsajátításának biztosítására kere
ken 55% óraszám esik (alap- és alapozó tárgyak). Nagy súlyt
kapnak a kémiai, növénytani, termőhelyismerettani tárgyak, míg
a műszaki képzés alaptárgyai közül a matematika, számítástech
nika, fizika, elektrotechnika, mechanika és részben az ábrázoló
geometria, illetve a földméréstan emelhető ki. A szaktárgyak, a
technológiai tárgyak területén a műszaki tárgyak súlya nagyobb.
Az összes óraszámból kereken 41% esik műszaki tárgyra, s csak
33% biológiai szaktárgyakra. Az erdőmémök képzés gazdaságta-

146

ni oldalát emeli ki az az irányelv, amelyik a gazdaságpolitikai
tárgyak oktatásának részvételi arányát kereken 17%-ban állapí
totta meg.
Az erdőmémöki oktatás korszerűsítését mutatja az a tény is ami a jegyzetek felülvizsgálata során derült ki hogy a szaktan
székek által kidolgozott anyagot 1976 óta átlagosan 40%-ban
kellett újraírni.
Az egyetemi oktatás célja nem lehet az ismeretek begyakoroltatása, hanem az alapok biztos elsajátítása mellett az önálló alkal
mazási készség kifejlesztése. Ezen elv figyelembe vételével a karon
továbbra sem növeljük 36 óra fölé a heti óraszámot. A túlterhelés
megszüntetését célozza félévenként a 6-os vizsgaszám is.
Az oktatás folyamatos korszerűsítésének másik irányelve sze
rint mind szorosabbra fűzzük oktatásunkat a gyakorlattal, a ter
melőmunkával is. Egyetemünkön ez ideig is gondot fordítottunk
az oktatás gyakorlatiasságára, ezért nem nehéz ennek a követel
ménynek eleget tenni. Sőt az elméleti és a gyakorlati órák 50-50%os arányát a műszaki jellegű egyetemekhez viszonyítva túl is
teljesítettük. Az erdőmérnök oktatásban a gyakorlati órák aránya
53% az elméleti oktatás 47%-ával szemben.
A gyakorlattal való szervesebb kapcsolat érdekében a képzési
és kutatási feladatok megoldása terén rendszeres, a tantervben is
rögzített foglalkozásokat (üzemlátogatásokat, nyári üzemi gya
korlatokat, komplex tanulmányutakat) iktattunk be. Hallgatóink
3 nyáron, 4-4 héten át 10-12 fős (I. évesek), 3-6 fős (II. évesek)
csoportokban, illetve egyesével, oktatók ellenőrzésével és irányí
tásával vesznek részt termelési gyakorlaton termelő üzemeinkben.
Erdőgazdasági üzemeinkben nyári gyakorlatra alkalmas 3 bázis
kialakítása folyamatban van. Az elmúlt évek ez irányú kísérletei
kedvező eredménnyel zárultak. Egyes tantárgyak lezárásaként
1-2 hetes tanulmányi gyakorlatok is szerepelnek: ezek időtartama
összesen 7, illetve 8 hét. Az ötödik évben egyhetes országjáró
tanulmányút zárja le az üzemi látogatásokat. Az 5 éves oktatási
idő alatt összesen 7 hónap az üzemi szakmai gyakorlat. Negyedév
után a nyári szakmai gyakorlat már egyéni: egy-egy üzemben
végzett gyakorlati tervezés vagy kutatási feladat megoldása több
nyire azonos a diplomaterv témájával.
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Karunk tevékenységének valamennyi területén a minőségi kö
vetelményeket kívánjuk előtérbe állítani. A minőségi fejlesztés egy
ben a jobb nevelést is szolgálja, mert a nevelés fő eszköze az oktatási
folyamat. A minőségi fejlesztés - mint ismeretes - kettős feladatot
jelent: egyrészt biztosítanunk kell az esetleges feszültségek mi
előbbi feloldását, a szükséges változások végrehajtását; másrészt
szakemberképzésünk olyan korszerűsítését és továbbfejlesztését,
amely megfelel az új követelményeknek. El kell végeznünk tan
tervűnk részletes szerkezeti korszerűsítését. Csökkentenünk kell
a felaprózottságot. Gyorsítanunk szükséges a korszerű - gyakor
lati és elméleti - felkészültséget, az alkotókészséget, a gondolko
dásbeli önállóságot ellenőrző vizsgamódszerek bevezetését.
Külön gondot kell fordítanunk legtehetségesebb hallgatóink
támogatására, s meg kell vizsgálnunk, hogyan végezhetnének az
általánosan előírtnál rövidebb idő alatt.
Növelnünk kell a hallgatókkal az egyéni foglalkozást. Alapve
tőjelentőséget kell tulajdonítanunk az oktatói munkamorálnak és
példamutatásnak, a hallgatók aktivizálását biztosító kapcsolatok
kialakításának.
Minőségi változást elsősorban a személyi feltételek terén kell
elérnünk, kiváló oktatóink erkölcsi és anyagi megbecsülésével. Fő
célkitűzésünk, hogy a professzori karban növekedjék a kiemelke
dő, iskolateremtő egyéniségek száma. A fiatal oktatók számára
jobban fogjuk biztosítani szakmai fejlődésük lehetőségeit.
Szélesebb szakmai alapozó ismereteket nyújtó, egymásra épít
hető, egymással kombinálható, a későbbi szakosodást biztosító,
átfogóbb szakképzési profilokat tervezünk fokozatosan kialakíta
ni.
Tervezett táblázatos tantervűnk logikájának, az összesen 38
alap- és alapozó, szaktárgy és kiegészítő tárgy összefüggéseinek,
kapcsolódásának megértéséhez, a komplex oktatás bevezetésé
nek előkészítéséhez, a tanszékcsoportok kialakításának indokolá
sához tantervi listát és grafikont adunk közre. A heti és összes
óraszámok megállapítása, az arányok pontosítása a közeljövő
feladata.
Megítélésünk szerint a vázolt irányelvek alapján kidolgozásra
kerülő oktatási programok, szervezeti intézkedések, az újabb tan
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terv együttesen alkalmasak arra, hogy végrehajtásuk során mind
az elméleti, mind a gyakorlati erdőmémök-képzés terén lehetővé
váljék olyan szakemberek nevelése, akik az erdőgazdálkodásban
önálló és alkotó munkát végezhetnek. Mérnökeink diplomájuk
megszerzése után még inkább azonnal beállíthatók lesznek a két
szintre tagolható munkahelyek ellátására. Ezek:
a) Termelési folyamatok tervezése, vezetése és fejlesztése a
közvetlen termelői szférán belül (állami erdő- és vadgazdaságoknál,
állami gazdaságoknál, termelőszövetkezeteknél, társulásoknál és
más, erdőgazdálkodással foglalkozó szervezeteknél),
b) A közvetlen termelői körön kívüli állami, szakigazgatási, kuta
tói, tervezői, oktatói stb. feladatok ellátására, valamint az erdő
folyamatos - materiális és immateriális - hozamának felkutatásá
ra, bővítésére (felsőbb irányító szerveknél és hatóságoknál, terve
ző és szervező vállalatoknál, az erdőrendezési szervezet intézmé
nyeiben, oktatási és kutatási helyeken stb.).
Alapos biológiai és széles körű műszaki képzésüknél, valamint
gazdaságtant politikai felkészültségüknél fogva várható, hogy az
erdőgazdálkodás műszaki színvonalának jelentős emelését szol
gálják.
Tantárgylista az 1982. évben

PG Politikai gazdaságtan 1-4
FZ Filozófia 1-2
TSZ Tudományos szocializmus 1-2
MM Magyar munkásmozgalom története
ML Marxizmus-leninizmus speciális kollégium
NY Orosz és választott idegen nyelv
Hl Honvédelmi ismeretek
TN Testnevelés
MA Matematika 1-3
(Algebra és analízis. Geometria és analízis. Matematikai statiszti
ka és lineáris algebra)
SZ Számítástechnika
ÁB Ábrázoló geometria és műszaki rajz 1-3
KÉ Kémia 1-3 (Általános szervetlen és analitikai kémia, Szerves
kémia, Biokémia és növényvédőszer kémia)
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FI Fizika 1-2
ME Mechanika 1-2 (Statika, Szilárdságtan és kinematika-kinetika)
NÖ Erdészeti növénytan 1-4 (Alaktan, Növényrendszertan,
Dendrológia, Növényélettan és növényföldrajz)
MT Meteorológia
MI Mikrobiológia
ÁLL Erdészeti állattan 1-2 (Állattan, Rovartan)
TI Termőhelyismerettan 1-2
VA Vadgazdálkodástan 1-2
MŰ Erdőműveléstan 1-2
NE Erdészeti növénynemesítés
ER Erdősítéstan 1-2
GF Geodézia és fotogrammetria 1-3
GÉ Erdészeti géptan 1-2
ÉP Építészeti ismeretek
HA Erdőhasználat 1-3 (Munkaműveletek, Anyagmozgatási rend
szerek, Fafeldolgozás)
VÉ Erdővédelemtan
DE Dendrometria
RE Erdőrendezéstan 1-2
KÖ Kömyezetfejlesztés és tájrendezés
EF Erdőfeltárás és vízgazdálkodás 1-3 (Erdészeti útépítés I., Erdé
szeti útépítés II., Erdészeti vízgazdálkodás)
GT Ágazati és vállalati gazdaságtan 1-3
OPV Operációkutatás és vezetői ismeretek
MV Munkavédelemtan
KV Könyvviteltan
JO Jogi ismeretek
ET Agrártörténet (Erdőtörténet)
*
Két évvel ezelőtt a VEAB Erdőgazdálkodási- és Faipari Mun
kabizottsága, az EFE és a Tanulmányi Állami Erdőgazdaság ren
dezésében Sopronban „A magyarországi erdészet és faipar okle
veles erdő-, faipari mérnök és faipari üzemmérnök igénye, figye
lemmel a tulajdonviszonyok változására" kérdéskörben vitaülést
tartott, mellyel kapcsolatban a jelenlegi helyzethez igazodva rész150
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letesen kifejtettem nézeteimet. Az előadás és a hozzászólások,
kérdések egyébként érintették az átalakulóban lévő erdőgazdál
kodásunk majdnem minden égető problémáját. A szakember
szükséglet határozott számszerű meghatározására nem kerülhe
tett sor, hiszen a jelentős állami tulajdon mellett a többszintű
erdőtulajdonlás irányba mozdultunk el, és ez nemcsak a gazdál
kodásban, de az oktatásban és kutatásban is új irányvonalak
elindítását, bővítését igényli. A magán erdőtulajdonlás, a vállal
kozások kiterjedése új szervezési, irányítási ismereteket kíván,
amelyeket elsősorban az EFE-n szervezett Közgazdasági és Veze
tésfejlesztési Intézetnek kell megfogalmaznia.
Többen kifejtették ugyan, hogy 400-500 hektár erdőterületre a
jövőben is jusson egy erdész, 4000 hektárra egy erdésztechnikus
és minden 5 erdésztechnikusra - vagyis 20000-25000 hektárra egy erdőmémök, ami alapjában véve azt jelenti, hogy az eddig
évente felvett létszámon ne változtassunk. A mai felvételi keret
számok az Erdőmémöki Kar erdőmémöki szakán 60 fő, Csíkszere
dái (erdélyi) távoktatási szakán 40 fő, környezetmérnöki szakán
20 fő, levelező vadgazda üzemmérnöki szakán 30 fő, a Faipari
Mérnöki Kar faipari mérnöki szakán 45 fő, üzemmérnöki szakán
30 fő, papíripari mérnöki szakán 20 fő; összesen 175 fő nappali,
30 fő levelező, 40 fő távoktatásban résztvevő. A legfontosabb
határozati javaslat az volt, hogy az erdőgazdálkodásnak továbbra
is szilárd biológiai ismeretekre alapozott, általános tudással,
hosszú távú gondolkodással rendelkező szakemberekre van
szüksége, akik alkalmasak a változó feltételeknek megfelelő spe
ciális szakismeretek megszerzésére. Ezt a célt szolgálja a negyedik
évtől az EFE tantervébe beépített következő tíz szakirány: erdőművelési és ökológiai, műszaki, erdőrendezési, ökonómiai, kör
nyezeti, földtudományi, gépesítési, informatikai, menedzseri,
mérnöktanári. Magam is hangsúlyoztam, hogy bármilyen is le
gyen az átalakulás, végzett hallgatóink csak akkor felelnek meg a
követelményeknek, ha ismerik a fizikai dolgozók munkáját (eh
hez a végzés után 1-2 éves gyakornoki rendszert javasoltak töb
ben), szilárd szakmai ismeretekre alapozva belső igényt éreznek
a technológiák állandó fejlesztésére, és szemléletüket az ökonó
miai látásmód jellemzi. Képesek az összefüggések feltárására,
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elméleti tudásuk konkretizálására, alkalmasak tervezésre, szerve
zésre és fejlesztésre. Előbbiekből eredően feladatunk a szakmai
ismeretek oktatásán kívül a jártasság, készség kialakítása. A telje
sítményképes tudást csak akkor szavatolhatjuk, ha a hallgatók
számára a tantervi kereteken belül állandó lehetőséget biztosí
tunk - a gyakorlati képzés különböző formáin keresztül - elméleti
ismereteik alkalmazására. Különösen vonatkozik ez a biológiai,
műszaki, szervezési, közgazdasági, illetve piaci ismeretekre.
Úgy vélem: javítani kell az EFE és az erdőgazdasági szerveze
tek kapcsolatán. A levelezgetés helyett az oktatók mindig szemé
lyesen készítsék elő a gyakorlatokat, tanulmányutakat, amikor
mód nyílik hatékony módszertani kérdések megtárgyalására is.
A termelőüzem társadalmi, ökológiai és közgazdasági környeze
tének megismerése magyarázatul szolgálhat az elmélet és a gya
korlat sokszor mondvacsinált ellentmondásainak megértésére, a
helyes üzemi magatartástól eltérő gyakorlat igazolására.
Az erkölcsi és anyagi érdekazonosságon nyugvó szerződéses
kapcsolat nagyban elősegítheti a hatékonyabb szakképzés meg
valósulását. Az üzemi gyakorlatok vezetésébe bekapcsolódó,
azért tenni akaró és tenni tudó külső konzulensek szerepe nem
kevesebb, mint a gyakorlatvezetőké: felelősségük pedig nagyobb,
mert a gondjaikra bízott hallgatók az addig megszerzett ismere
teiket általuk ellenőrzik. A termelés biológiai, műszaki és szubjek
tív feltételeinek állandó változását életközeiben csak a termelő
üzemben tapasztalhatják a hallgatók. Kívánatos, hogy ezek a
hatások, az eredményes vállalkozói magatartások, kezdeménye
zések konkrét munkavégzés és ne csak szemlélődés kapcsán érjék
a hallgatókat. Az oktatás igen szűkös pénzügyi feltételei miatt
különösen élni kell ezzel a lehetőséggel, mert ellenkező esetben
tovább mélyül az elmélet és a gyakorlat közötti ellentmondás,
tovább fokozódik a pályakezdő szakemberek bizonytalansága.
Egyébként elszomorító, hogy a jelenlegi agrárpolitika teljesen
ellehetetlenítette az erdész szakma (hivatás) presztízsét. Szívfa
csaró a kezdő kollégáink kilátástalansága. Ezért a szakismerete
ken túl átfogó társadalmi, szociológiai, államigazgatási, emberi
ismeretekkel bíró korrekt, következetes erdő- és faipari mérnökök
képzését kell vállalnia az alma maternek, akik e válságos évtize
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dekben a vidéki közösségek élére állhatnak, kiutat mutathatnak.
Alkalmassá kell tenni a kezdő szakembereket arra is, hogy az
esetleges majdani magángazdaságokat egyedül tudják eredmé
nyesen működtetni.
Tehát jó szervezőkészséggel rendelkező, szaktanácsadásra
kész, átfogó - bizonyos területeken speciális - tudással rendelke
ző, nyelvet tudó szakemberek kellenek. A mi szakmánkat a mai
világban csak „csökönyös", a munkájáért élni-halni tudó ember
választja.
Az Országgyűlés 1993 júliusában megalkotta és elfogadta az
első magyar felsőoktatási törvényt, és új oktatási miniszterünk
megígérte, hogy az oktatást stratégiai ágazattá kívánják fejleszte
ni. Nyilván legalább egy-két évtizedre lesz szükség a törvényben
rögzített változások megvalósításához. A kapkodást el kell kerül
nünk, és megfelelő egyensúlyt kell teremtenünk a folyamatosság
és a változások között. Ebben a tekintetben nagy a veszély, hiszen
szociális szempontból egyetemeink konzervatívak, nem rendel
keznek megfelelő rugalmassággal, mobilitással.
Az új felsőoktatási törvény koncepcióját, a hozzá tartozó finan
szírozási, hálózatfejlesztési, tudományos minősítési és fejlesztési
elgondolásokat a felsőoktatási intézmények, a szakmai érdekkép
viseleti szervek, a hozzájuk lazábban kapcsolódó szervezetek és
magánszemélyek sokasága véleményezte. Az új és jó törvénytől
azt várjuk, hogy segítségével a következő évtizedekben is meg
tartsuk az átlagos európai oktatási és tudományos színvonalat.
Hangsúlyozom azonban, hogy a törvény segítséget nyújthat, de
önmagában nem oldja meg a gondokat. Végrehajtásához ki kell
dolgozni a hatékony állami garanciarendszert, továbbá hamaro
san el kell készíteni az EFE részletes szabályzatát is. A jobbító
szándékú javaslatokat bizonyára szívesen fogadja az EFE vezeté
se és az Erdészeti Lapok is biztosan szívesen ad helyet egy ilyen
témájú vitának.
A felsőoktatás finanszírozási rendszerében hosszú évek óta
korlátozás van (például tudományos folyóiratok, könyvek be
szerzési költségeinek, telefon-, postaköltség hiánya). Az igazi
struktúraváltást különösen nagy mértékben nehezíti, hogy feltű
nően szegényes a műszerbázisunk. Ezt csak ideig-óráig lehet
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némileg kompenzálni az oktatás szintjének emelésével. Nyugat
ról ezzel a műszerbázissal képtelenség posztgraduális képzésben
résztvevőket fogadni. Ekkor bemutatnánk, hogy alapjában véve
nem vagyunk alkalmasak európai szintű egyetemi oktatásra.
Ismétlem, hogy új tantervek kellenek. Nemcsak a tananyagok
korszerűsítésére, a nyelvi oktatás fejlesztésére, a Ph. D. képzésre,
a habitáció bevezetésére, a nemzetközi kapcsolatok javítására, de
a gondolkodásmód gyökeres megváltoztatására is sürgősen szük
ség van. Erősödjék a környezetvédelem, a menedzserképzés stb.
Az EFE-nek autonómnak kell lennie abban is, hogy maga hatá
rozza meg, miként tudja legjobban szolgálni a társadalmat. Fel
kell kutatnunk azokat a csatornákat, amelyek segítségével a tár
sadalomjelezni tud az egyetemnek, hogy elengedhetetlen a mun
kája, és hogy milyen irányban fejlődjék. Mindenképpen nagy és
szép kihívásról van szó, mely feladat megoldásában az annyit
csiszolt felsőoktatási törvény nagy segítséget nyújthat. Kétségte
len, hogy felsőoktatásunk fejlesztése minden más beruházásnál
előbbrevalóbb. Szakmánk fejlesztésében nagy szükség van az
önálló, értékes gondolatokra, az építő kritikára. A nyílt szó kimon
dás, a hatékony és időbeni ellenőrzés, a munkaerkölcsre irányuló
nevelőmunka, a minden egyes ember átalakításáért, igaz emberré
formálásáért vívott szívós küzdelem legyen a mi felsőoktatásunk
ban is a fő feladat.

Az erdőműveléstan szétszedése
és újbóli egybeforrasztása
Oktatástörténeti visszatekintés
Korábban említettem, hogy 1951-ben merült fel a terv, hogy az
Erdőtelepítéstant a klasszikus erdőművelési ismeretekből kiemel
ve, önálló tárgyként oktassák.
A befejezett erdősítés átvételétől kezdve, az erdőnevelési teen
dők továbbra is az „Erdőműveléstan" keretében maradtak. A
különleges erdősítési feladatok ismertetése, homok-, lápterületek,
árterek, szikes talajok erdősítése, kopárfásítás, mezővédő fásítás
is az új, önálló tárgy feladata lett.
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Jóllehet évtizedek során jól kialakult az új diszciplína, és az
együttműködés, egyeztetés a két tanszék között mintaszerű volt,
mégis akadtak problémák, s köznapi kifejezéssel élve többször
felmerült a kérdés, hogy melyik volt előbb: a tyúk vagy a tojás?
Ezért az 1951. évi tárgyalásokon e sorok írója, mint az új tanszék
első kinevezett alkalmazottja azt javasolta, hogy ne bontsuk meg
az erdőműveléstan tárgykörét, hanem „Erdészeti Meliorációs Tan
szék" címén alakuljon tanszék, ha már két professzorjelölt van
(Jablánczy Sándor és Roller Kálmán). A széles körű különleges erdő
sítési feladatok, a fásítási témakör, az erdészeti vízgazdálkodás és
az erdészeti nemesítés bőséges anyagot ad ehhez. (Az akkor fiatal
tanársegéd javaslatát azonban,nem hallgatták meg.)
Az életre hívott Erdőtelepítés- és Fásítástani Tanszék első veze
tője Roller Kálmán lett, aki ténylegesen 1952 elején vette át a
munkakört. A tanszék nevének kisebb módosításait, a vezetőket,
az oktatott tárgyakat, óraszámokat táblázatban közlöm.
Egyetemünk 1949-50-ig mint a Műegyetem Erdő- és Földmérőmémöki Kara, 1950-52-ig mint az Agrártudományi Egyetem
Erdőmémöki Kara, 1952-től egyetemi rangú, önálló Erdőmémöki
Főiskolaként és 1962 óta mint Erdészeti és Faipari Egyetem mű
ködik. 1950-ig 9 féléves volt az oktatás, és az intézmény 2x3
tárgyból letett szigorlat alapján oki. erdőmémök képesítést adott.
1950-től 1956-ig 8 féléves oktatás folyt, amikor diplomatervezéses
rendszer volt érvényben. Ez a képzési forma maradt a következő
években is, de az oktatás 9 féléves lett. Az Erdőmémöki és Faipari
Mérnöki Karra tagozódó Erdészeti és Faipari Egyetemen 1962-től
10 féléves az oktatási idő, és az oklevelet diplomatervezés utáni
komplex államvizsga alapján kapják meg az erdőmémökök.
1972-től harmadikként a székesfehérvári Földmérési és Földren
dezői Főiskolai Kart is egyetemünkhöz csatolták.
1952-1954-ig két tagozaton, előbb erdőgazdasági és erdőipari,
majd erdőművelési és fahasználati tagozaton történt az oktatás.
Ez után a képzés ismét egységesen általános erdőmémöki lett.
Egyetemünk főhatósága 1965-ig a Földművelésügyi Miniszté
rium, 1965-től a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium
(Szakoktatási és Kutatási Főosztály) volt.
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Jegyzet

A tanszék szervezetének és oktatásának néhány jellemzője. * Gál J. 1986-tól vezette
a külön volt Erdtfmuvelestani Tanszéket is. Jl = Az Erdészeti növénynem. és szaporítóanyag-termesztés
nevű tantárgy az Erddsítéstan I. és az Erdészeti növénynemesítés tantárgyak összevonása révén jött létre.

A táblázat adataihoz csupán három megjegyzést teszek:
- az óraszám a tanszék 35 éves fennállása során (a két tárgy
összevonását is figyelembe véve) kb. 30%-kal csökkent,
- az elméleti és gyakorlati óraszám százalékos aránya 45:55,
- a gyakorlatoknak az üzemi teendőkhöz való jobb hozzáiga
zítása, megszervezése miatt - számos kísérletezés után - a jelen
legi rendszert tartjuk jobbnak (vagyis a nemesítést, maggazdálko
dást, csemetetermelést eredményesebben lehet az őszi szemesz
terben oktatni).
Oktatásunk korszerűsítését állandó feladatunknak tekintettük.
A tanszék fennállása óta elsősorban 4 alkalommal (1952, 1956,
1962,1983) történtek lényeges módosítások, és a következő évek
ben is voltak változások. Az egész erdőmémökképzést tekintve
új tantárgyak oktatása vált szükségessé, illetve a régiek összevo
násra kerültek, mások szétbontásra. Az átfogó oktatási reform
azonban több mint korszerűsítés, hiszen alapvető, lényegbe vágó
változásokat feltételez. A reform csak akkor érheti el célját, ha
alapvetően fejleszti az erdészeti képzést. A részletekbe menő vál
tozásokat és az átfogó ismereteket elsősorban a ma követelmé
nyei, a társadalmi és népgazdasági tényezők irányítják; a bioló
giai, a technikai és az ökonómiai változások alakítják, de messze
menően befolyásolják a múlt hagyományai is. A múlt ismerete és a
jelen helyzetfelmérése nélkül csak tapogatóznánk szakoktatásunk
célkitűzése és feladatainak meghatározása terén.
Az úttörő munka nehézségei ismeretesek. A tanszék munkatár
sait nem várta felszerelt kabinet, laboratórium és könyvtár, ha
nem mindent a szervezéssel kellett kezdeni. A tanszéki helyisé
gek, bútorok, felszerelések fejlesztésével párhuzamosan alakítot
tuk ki magát a tantárgyat is. Munkánkat az irányította, hogy az
erdőgazdálkodásunk profiljában felvetődő új szakágazatnak, az
erdőtelepítésnek az eddigiektől sokban különböző, kibővített is
mereteit tárjuk a hallgatóság elé. Olyan új tárgykört építsünk ki,
mely az erdészeti tudományokban többé-kevésbé feltáratlan volt.
Újszerű az általunk kidolgozott tantárgyi, illetve üzemi gyakorlati-szervezési módszer is.
Több évtizedes oktatói tevékenységünk során az egyetemen
felmerült valamennyi oktatási, nevelési probléma megoldásából
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igyekeztünk tevékenyen kivenni részünket. A kari és egyetemi
tanácsokban, különböző szakmaközi bizottságokban az erdészeti
felsőoktatás fejlesztésén dolgozunk, és mindenütt szót emeltünk
az egységes erdőmémökképzésért.
Tanszéki kutatások
Három és fél évtizedes kutatási tevékenységünket általánosság
ban ötfeladatkörbefoglalhatjuk:
1. Komplex és intenzív fatermesztési eljárások és rendszerek
kidolgozása, továbbfejlesztése.
2. Az erdőtalaj termőerejének fenntartásával, a vízgazdálko
dással és az erózióvédelemmel kapcsolatos biológiai, valamint
részben műszaki módszerek kidolgozása, végrehajtásának terve
zése és irányítása.
3. A potenciális termőhelyi adottságoknak és az erdőművelési
követelményeknek legjobban megfelelő fafajok kiválasztása
többcélú erdeink produktivitásának növelése érdekében; a szük
séges nemesített szaporítóanyag előállításának tervezése, szerve
zése és irányítása.
4. Az erdősítési technológiai változatok továbbfejlesztése.
5. Az erdő és hatásainak komplex hasznosítása: környezetvé
delmi, üdülési és turisztikai funkciójával kapcsolatos munkák
tervezése, szervezése és irányítása.
Főbb kutatási tevékenységeinkből tételesen néhányat a követ
kezőkben kiemelek:
- Fás növények fiziológiai és anatómiai vizsgálata; a szaporító
anyag vegetatív úton való előállítása; egzótahonosítás.
- Intenzív szaporítóanyag termesztés és erdősítési módszerek
fejlesztése: termesztőközeg-kutatás, talaj- és levéltrágyák vizsgá
lata, tasakos és szabad gyökérzetű csemetékkel erdősítés végzése.
- Tolgy és bükk populációnemesítés: ezen fontos fafajok gene
tikai és ökológiai potenciáljának kihasználása, magtermelő állo
mányok kijelölése és a kezelési utasítások elkészítésében részvé
tel.
- Fűz és hárs génmegőrzés, klónvizsgálatok és utódállomá
nyok létesítése: az Alsó- és Felső-Duna ártéren, a Dráva és a Mura
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mentén fűz génrezervátumok, a Vértesben, Pilisben és Zselicségben a legjobb hárs populációk felkutatása, állandósítása, a célnak
megfelelő kezelése, védelme, felújítási módjuk kidolgozása; jó
fűzklónok és hárs utódállományok átadása az üzemi gyakorlat
nak.
- A szaporítóanyag termesztés és erdősítés mezőgazdaságtól
átvett és új tervezésű gépigényének meghatározása.
- Rövid vágásfordulójú faültetvények tervezése aprítéktermelés céljából: az ültetvények céljára alkalmas fafajok, fajták megvá
lasztása; az optimális hálózat, tápanyag-utánpótlás; az ültetvé
nyek termelési géprendszerének vizsgálata.
- Gyorsan növő fafajok fatermése és a szennyvíz, szennyvíziszap, valamint hígtrágya-hasznosítás kölcsönhatásai; a szenny
víz- és hígtrágya-öntözés, szennyvíziszap kihelyezése, hatásának
kikísérletezése; a hazai szennyvíz- és szennyvíziszap-hasznosító
faültetvények kutatása, értékelése; modell tanulmányterv készí
tés.
- Az öntözött területek fásítási problémáinak kutatási eredmé
nyei az alkalmazandó fa- és cserjefajok megválasztására, a védő
fásítások elhelyezésére, az alkalmazható agrotechnikára, az öntö
zési módok, normák és időpontok meghatározására irányultak.
Az eredmények jelenleg is széles körben hasznosulnak a hullám
téri véderdők telepítése, állománynevelése, valamint üzemelteté
se során. (Ezek képezték alapját azoknak az új szakmai utasítá
soknak, amelyeket a vízügyi szervek az elmúlt években e téma
körben kiadtak.)
- A tanszékvezető irányításával mintegy másfél évtizedig fog
lalkoztunk a védőfásítások hatásvizsgálatával, a tervezési irány
elvek kidolgozásával. A kísérleti eredmények igazolták, hogy a
kis terület-igénybevétellel járó, a meglévő erdők, facsoportok,
fasorok, állandó terepvonulatok felhasználásával készülő védő
fásítási rendszer mezőgazdasági termelésünk növelésének egyik
igen fontos tényezője marad. Fontos szerepe van a meliorációs
munkálatokban, a vízgyűjtőkben folyó termelésfejlesztési tevé
kenységben, rét- és legelőterületeink rendbehozásában stb. A ki
dolgozott tervezési rendszert (ökológiai tanulmányok, nyomtat
ványrendszer, rajz- és térképmellékletek megfelelő jelrendszerrel)
a gyakorlat széles körűen alkalmazza.
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Az új erdősítési műveletek és technológiák kutatása alapján
olyan módszereket, eljárásokat határoztunk meg, írtunk le szaba
tosan, amelyekkel az egyes különleges termőhelyeken a legered
ményesebben és legolcsóbban, a lehető legrövidebb idő alatt lehet
létrehozni új erdőtelepítéseket és erdőfelújításokat.
A tanszék munkatársai mintegy 150 tervet készítettek az erdő
sávok, út- és csatomakísérő fásítások, geodéziai munkák, hígtrá
gya-, szennyvíz-, szennyvíziszap-hasznosítás, Kis-Balaton re
konstrukciója, melioráció, láphasznosítás, öntözés témakörében.
A tervek közül számos megvalósult a gyakorlatban és bizonyítja
az agrár szakágazatok jó együttműködését. Az utolsó két évtized
ben főleg szennyvízelhelyező faültetvénytervek készültek. Ezek
közül a legjelentősebbek: a zalakarosi gyógyfürdő szociális léte
sítményei szennyvizének 12 ha-on, a hernádi húsipari szennyvíz
25 ha-on, a ceglédi kommunális szennyvíz 46 ha-on, a hőgyészi
kommunális szennyvíz 11 ha-on való elhelyezése. Készültek ter
vek Agárd, Nagykanizsa, Nagyatád, Csákvár, Zalaegerszeg, Zalalövő, Nyíregyháza, Soltvadkert, Örkény, Kiskunmajsa, Dombó
vár, Zalakomár kommunális szennyvizének, a Borsodi Sörgyár, a
nyárlőrinci és a bodrogolaszi borászati üzemek, a zalaegerszegi
és a bajóti baromfifeldolgozó, a sarkadi cukorgyár, a dunaújvárosi
papírgyár, a dombóvári MÁV kocsimosó, a tyukodi, nyírlugosi
konzervgyár, az albertirsai, a nagyrédei, az apagyi, a nyírmadai,
a zalaegerszegi mélyhűtőüzem, a kilimáni húsüzem, az alsónémedi tejüzem szennyvizének elhelyezésére is stb.
Végig a tanszéken dolgozott: Gál János, Tompa Károly, Tihanyi
Zoltán; időközben munkahelyet változtatott: Dobos Tibor, Rácz Józsefné, Szendrődi László, Roller Kálmán, Sziklai Oszkár.
A tanszék címzetes egyetemi tanárai és egyetemi docensei
(a kinevezés évszámával)
Babos Imre, 1966 (tanár); Csontos Gyula, 1985 (tanár); Kopecky
Ferenc, 1966 (docens); Bondor Antal, 1977, 1986 (docens, illetve
tanár); Szőnyi László, 1968, 1985 (docens, illetve tanár); Horváth
László, 1985 (tanár).
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A tanszék díszdoktorai
Prof. dr. h. c. dr. Dimitrij Vaszilijevics Vorobjov, Harkov, 1966,
Prof. dr. Mirko Vidakovic, Zágráb, 1979.
A tanszéki témakörökben doktorátust szereztek (83 fő)
Gál János, 1960. Az öntözött területek fásítási problémái című

kandidátusi disszertáció alapján.
Páris János, 1960. Hazai és külföldi akáccsemeték ásványos
táplálkozásának összehasonlítása című kandidátusi disszertáció
alapján.
Szőnyi László, 1960. Bányaműveléssel érintett területek újra
hasznosítása című kandidátusi disszertáció alapján.
Tompa Károly, 1961. A fűzvessző termelés néhány kérdése című
kandidátusi disszertáció alapján.
Marjai Zoltán, 1961. A nyárfa ivaros szaporodása és szaporítása.
Vlaszaty Ödön, 1962. Vegyszeres gyomirtás az erdőgazdaság
ban.
Papp Uszló, 1962. Az árnyalás meteorológiája.
Káldy József, 1962. A rezgőnyár szerepe erdeink fa termésének
fokozásában című kandidátusi disszertáció alapján.
Birck Oszkár, 1963. A vöröstölgyek jelentősége erdőgazdasá
gunkban című kandidátusi disszertáció alapján.
Tóth Béla, 1963. Adatok a nyárfatermesztés lehetőségeihez a
Tiszántúlon című kandidátusi disszertáció alapján.
Tuskó László, 1963. A vörösfenyő erdőgazdasági jelentősége és
nemesítésének néhány kérdése című kandidátusi disszertáció
alapján.
Kopecky Ferenc, 1964. Nyár fajhibridek és erdőgazdasági jelen
tőségük című kandidátusi disszertáció alapján.
Tóth Károly, 1965. Nemesnyárak telepítésének eddigi tanulsá
gai és jövőbeni lehetőségei a Duna-Tisza közi homokháton.
Dobos Tibor, 1965. Az erdeifenyő csemete vízgazdálkodása és
telepítéstechnológiája című kandidátusi disszertáció alapján
Simon Miklós, 1965. Intenzív nyárfatermesztés a Duna-Tisza
közi homokhát nyugati tájrészletén.
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Horváth Uszló, 1966. Erdőtelepítési módszerek fejlődése és

azok eredményességének vizsgálata a Duna-Tisza közi homok
háton.
Horváth Endréné Prvszt Sára, 1966. Erdei csemeték növekedése
és a termőhelyi adottságok közötti összefüggés.
Páll Miklós, 1966. A simafenyő jelentősége, mag- és csemeteter
melése Dél-Zalában.
Tury Elemér, 1966. A szikes talajok erdészeti osztályozása című
kandidátusi disszertáció alapján.
Bondor Antal, 1966. A szelíd gesztenye telepítésének lehetőségei
Nyugat-Dunántúlon.
Danszky István, 1966. Az erdőfelújítás és erdőtelepítés gépesíté
sének főbb kérdései című kandidátusi disszertáció alapján.
Mátyás Vilmos, 1967. A tölgyek virágzás- és termésbiológiája.
Csontos Gyula, 1967. A mezővédő erdősávok hatásvizsgálata és
tervezési irányelvei a Duna-Tisza közén.
Kiss László, 1967. Rovarmérgek hatása az erdei magvakra és
csemetékre.
Fuisz József, 1968. Fa- és cserjemagvak házi vizsgálatai.
Vancsura Rudolf, 1968. A tölgy természetes változékonysága az
erdőben és a gazdaságilag értékes típusok kiválasztása című kan
didátusi disszertáció alapján.
Adorján József, 1969. Mézgás éger fatermési és termőhelyi vizs
gálatok a somogyi homokvidéken.
Halupa Lajos, 1969. Az óriásnyár növekedés-menete a Nyírség
erdőgazdasági tájon.
Tihanyi Zoltán, 1969. Az óriásnyár telepítésének lehetőségei a
balatonnagybereki láptalajokon.
Walter Ferenc, 1969. Nyár szaporítóanyag termesztés (vegeta
tív) gépei és azok technológiája, tekintettel a sorközi ápolás gépe
sítésére.
Barabits Elemér, 1970. A vöröstölgy szerepe az erdőművelésben.
Gödé György, 1970. Fenyőtelepítések és fiatalosok ápolásának,
tisztításának eredményei a Duna-Tisza közén.
Pántosné Derimova Tatjána, 1970. Az intenzív nyárfatermesztés
tápanyagszükségletének vizsgálata című kandidátusi disszertá
ció alapján.
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Héder Sándor, 1971. Zöldövezeti fásítások erdészeti kérdései.
Kollwentz Ödön, 1972. Vizsgálatok az erdeifenyő magvetések

erdősítésével kapcsolatosan.
Ghimessy László, 1973. A lejtős területek erdősítésének talaj
előkészítési és vízgazdálkodási problémái.
Mátyás Csaba, 1980. Hazai erdeifenyő állományok öröklődő
növekedési tulajdonságainak vizsgálata című kandidátusi diszszertáció alapján.
Németh András, 1980. Fenyőiskolázások és -erdősítések vegy
szeres gyomirtása.
Zsombor Ferenc, 1980. Erdészeti állami fajtaminősítés Magyarországon.
Horváth Ferenc, 1981. A zselici táj somogyi részének optimális
hasznosítása, tekintettel a lejtős területekre.
Szemerédy Miklós, 1982. A Leuce szekcióhoz tartozó nyárak
termesztése és üzemi vegetatív szaporítása.
Kapusi Imre, 1982. Akáctermesztés a Nyírség homokterületein.
Erdős László, 1982. Nyárfa termesztés és kitermelés a mezőgaz
dasági határtermőhelyeken.
Rédei Károly, 1982. Akáctermesztés fejlesztése a Duna-Tisza
közén.
Burányi László, 1982. Nagyüzemi fenyőtermesztés alapjai a Du
na-Tisza közi homokháton.
Horváth Béla, 1983. Az erdészeti szaporítóanyag-termesztés gé
pesítésének fejlesztése című kandidátusi disszertáció alapján.
Újvári Ferencné, 1983. A lucfenyő nemesítése című kandidátusi
disszertáció alapján.
Dobroszláv Lajos, 1984. A bükk magtermelő állományok értéke
lése és fejlesztése.
Komjáthi Ferenc, 1984. A Hanság öntözéses erdőgazdálkodása.
Lemmer Józsefné Hidasi Mária, 1984. Vegyszeres gyomirtási vizs
gálatok a Duna-Tisza közi meszes homoktalajon.
Rumszauer János, 1984. A nyír termesztése a somogyi homokon.
Shawky Abdelazisz Shams El-Din, 1982. Területhasznosítás a Du
na-Tisza közi homokháton erdőgazdálkodással, különös tekin
tettel a nyárak termőhely igényére című kandidátusi disszertáció
alapján.
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Koloszár Jó z s e f 1982. A szlavón tölgy (Q. robur sp. slavonica,

Gey. Máty.) termőhelyi igénye és erdőműveléstani jelentősége
című kandidátusi disszertáció alapján.
Tihanyi Zoltán, 1984. Gyorsan növő fafajok fatermése és a
szennyvízhasznosítás összefüggései című kandidátusi disszertá
ció alapján.
Papp Tivadar 1984. A bükk természetes felújítása a Mecsekben
című kandidátusi disszertáció alapján.
Traser György, 1984. Az erdészeti gyakorlatban alkalmazott leg
fontosabb talajinszekticidek hatása a talaj ugróvillásaira (Collembola) című kandidátusi disszertáció alapján.
Dömsödi János, 1985. A mennyiségi és minőségi változások sze
repe a magyarországi tőzeglápok hasznosításában című kandidá
tusi disszertáció alapján.
Gál János ifj., 1986. Új módszerek az erdők fatermésének meg
határozására és előrejelzésére című kandidátusi disszertáció alap
ján.
Mendlik Géza, 1986. A hazai bükkösök fatermése, növekedése
és erdőnevelése című kandidátusi disszertáció alapján.
Bander Amer Mohamed, 1988. Összefüggés az 1-214 olasz nyár
növekedése és termőhelye között című kandidátusi disszertáció
alapján.
Nguyen Duy Chuyen, 1988. Örökzöld lomberdők és természetes
újulatuk faállományszerkezete és fatermése Vietnam három leg
fontosabb erdőgazdasági táján című kandidátusi disszertáció
alapján.
Ahmad al Moukdad, 1990. Szárazságtűrő feketefenyő kiónok
kiválasztása című kandidátusi disszertáció alapján.
Krassay László, 1990. A feketefenyő alakkörének ökológiai és
produkciós viszonyai című kandidátusi disszertáció alapján.
Bartha Dénes, 1990. A változatosság vizsgálata a fehér nyár
(Populus alba L.) hazai populációinál című kandidátusi disszer
táció alapján.
Bordács Sándor, 1992. Tolgyfajok örökletes tulajdonságainak
vizsgálata és azok hatása a szaporítóanyag-gazdálkodásban című
kandidátusi disszertáció alapján.
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Szendrődi László, 1993. Rövid vágásfordulójú nemesnyár faül

tetvény fatermése című kandidátusi disszertáció alapján.
Varga Szabolcs, 1993. A fontosabb erdei fák csemetenevelésének
növényvédelme című kandidátusi disszertáció alapján.
Pájer József, 1993. A természetvédelmi szempontú hatásvizsgá
lat módszertana című kandidátusi disszertáció alapján.
Bach István, 1994. Az erdészeti szaporítóanyag-gazdálkodás és
fajtaértékelés módszertani továbbfejlesztése című kandidátusi
disszertáció alapján.
Barna Tamás, 1994. Javaslat a magyarországi erdészeti szakta
nácsadó és érdekképviseleti szervezet kialakítása.
Führer Ernő', 1994. Bükkös, kocsánytalan tölgyes és lucfenyves
csapadékvíz- és csapadékvízben oldott tápanyagbevétele című
kandidátusi disszertáció alapján.
Akadémiai doktorok
Majer Antal, 1972. Az állománynevelés hatékonyságának foko

zása.
Solymos Rezső, 1972. Az erdeifenyő, a feketefenyő és a lucfenyő
állományok fatermése és nevelésük irányelvei Magyarországon.
Szontagh Pál, 1980. Növényvédelmi technológiák fitofág rova
rok leküzdésére nyárasokban és füzesekben.
Pagony Hubert, 1981. Az erdeifenyő fontosabb kórokozó gom
bái és az ellenük való védekezés.
járó Zoltán, 1985. Magyarországi termőhelyek rendszerezése és
erdészeti értékelése.
Mátyás Csaba, 1987. Adaptációs folyamatok erdei fák populá
cióiban.
Somkuti Elemér, 1984. Az erdészeti termelés a fejlesztési felada
tok tükrében.
Molnár Sándor, 1988. A korszerű akácgazdálkodás és a faanyag
minőség kapcsolata.
Tompa Károly, 1988. A füzek termesztése.
Márkus László, 1991. A természeti erőforrások ökonómiai vizs
gálata a hazai erdőgazdálkodásban.
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Kovács Jenő - Marosvölgyi Béla, 1994. Az erdészeti biomassza

energetikai hasznosításának és géprendszerének fejlesztése Ma
gyarországon.

Hallgatóimmal együtt kísérleteztünk
Az FM Szakoktatási és Kísérletügyi Főosztálya az agrárfelső
oktatási intézmények TDK vezetői részére rendszeresen (évente
legalább egyszer) országos értekezletet szervezett, mert a TDK
munka tartalmi és módszertani koordinálását szükségesnek tar
tották (1963). Meghatározták, hogy a diákkörökbe csak a legjobb
tanulmányi eredményt elérő, tudományos kutatómunkára képes
séggel rendelkező, emberi magatartásukban is példamutató hall
gatókat kell felvenni... „Törekedni kell világnézeti tudásuk foko
zására is, mert csak ennek alapján képesek helyesen értékelni elért
kutatási eredményeiket."
A KISZ-nek és az állami vezetésnek együtt kell működnie a
diákkörök szervezésében és irányításában. A Tudományos Diák
köri Tanácsnak (TDT) hivatalból tagja a tudományos rektor-,
illetve dékánhelyettes. A jelentkezési lapot a KISZ alapszervezet
és az illetékes tanszék véleményezi, majd a hallgató előírt formá
tumú témalapot tölt ki. A TDT biztosítja a tag hallgatók legjobb
gyakorlati lehetőségeit, tanulmányútjaikat, kiadványaikat (tan
széki hitelkeretből).
Még azt is előírták, hogy az intézményi és országos rendezvé
nyeken szereplő dolgozatok évente két füzetben, hat ív terjede
lemben jelenjenek meg.
A témának a tanszék kutatási tematikájába szervesen be kellett
illeszkednie, és az országos távlati kutatási tervvel is keresni
kellett a kapcsolatot.
A feladatot komolyan vevő tanszékek hirdetőtábláin állandóan
ki volt függesztve mintegy tucatnyi téma. A legjobb tudományos
diákkörös hallgatókkal kívánták megoldani az agrárfelsőoktatási
intézmények és kutatóintézetek káderutánpótlását.
Az alkalmazandó kutatási metodikára és értékelésre is általá
nos útmutatót dolgoztak ki, továbbá fontosnak tartották a meg
vizsgált módszernek az üzemi gyakorlatban való kipróbálását.
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Ezért a konzulenseket, bírálókat az erdőgazdaságok legjobb szak
emberei közül kellett kiválasztani. Alapkutatás esetén az illetékes
kutatóintézettel való együttműködés volt az előírás.
Megadták a dolgozatok szerkesztésére, külalakjára vonatkozó
előírásokat, a helyi és az országos konferenciák gyakoriságát
(évente egy alkalommal; például a VII. országos TDK konferen
ciára 1965-ben került sor), az oktatási intézmények felelőseinek
egyeztető munkáját, a dolgozatok pontozásos elbírálásának mód
ját stb. Sok éves tapasztalatom alapján állíthatom, hogy a) a téma
jelentőségére, b) a kutatási módszerre, c) az irodalom feldolgozá
sára, d) az eredmények értékelésére, e) a szerkesztésre, stílusra, f)
az előadás módjára, g) annak szemléltetésére és h) az előadó
vita készségére adható pontszámok annyira logikusak, arányosak
voltak, hogy az egyetemi, akadémiai tudományos disszertációk
előírt értékelési módja nem mindig volt ilyen egységes és objektív.
Ez a rendszer az ötvenes évek közepétől már igen hatékonyan
működött. A helyi konferencián 2, az országoson 3 bíráló szava
tolta az objektivitást. Ehhez szükség volt a tanszékvezetőnek a
hallgató általános emberi és tanulmányi fejlődéséről adott véle
ményére is. Sajnos, kevés tanszékvezető tekintette szívügyének a
hallgatókkal való egyéni foglalkozást.
Oktatási-kutatási pályámon többször kellett adnom nyugati
tanulmányi ösztöndíjasokról is szöveges vagy pontozásos véle
ményt a fontosabb tanulmányi, jellemi ismérvekről. Az össze
gyűjtött többféle értékelő lapot alaposan tanulmányoztam (sajnos
azok is a vizes pince áldozatai lettek), és végül is kicsendült a
legfontosabb kérdésre adandó válasz: elvállalná-e a jelöltet saját
munkatársának - igen vagy nem, tépelődés kizárva!
A tudományos diákköri munkát - legtovább Kovács Illés egye
temi tanár irányításával - mindvégig legjobb tudásom, szorgal
mam szerint végeztem, és évtizedek távlatából megállapíthatom,
hogy főleg az e területen kifejtett tevékenységemért kapott „A
Felsőoktatás Kiváló Dolgozója" kitüntetés egyik legörömteljesebb elismerésem. Szólhatnék a székely kocsissal együtt, akit
utasa a kemény út végén a kialkudott fuvardíj fölött is kívánta
honorálni, és ő azt vonakodva bár, de elfogadta, mondván: köszö
nöm, ámbár megérdemeltem!
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Említettem a végzős hallgatók által adományozható korsókat.
Ezekből én 34 éven át aktív oktatóként hivatalosan kettőt-hármat
kaptam, de mégis tíz korsót őrzök. Nagy részét az „igazi" diák
köröseimtől kaptam. Velük évtizedeken át öröm volt dolgozni.
Minden évben 3-5 diákkörösöm volt. A konferenciák előtt próba
előadásokat tartottunk, egymást őszintén, tárgyilagosan, segítő,
baráti szóval megkritizáltuk, csiszoltuk hiányosságainkat. így
minden konferencián jól szerepeltek, sokan kaptak díjakat, sok
szor egy-egy országos vagy külföldi konferencián többen is. Zárás
után csoportosan eljöttek, és többször tiszteltek meg egy-egy
emlékkorsóval. Elmondták, hogy a korsóosztó évfolyamgyűlése
ken nem akartak veszekedni. Ahangoskodók a funkciókat viselő
állami- és pártvezetők mellett kardoskodtak (tőlük mindig remél
hettek valamit); ők csak egyszerűen elhozták ezt a korsót „köszö
netül, hogy a Tanár Úr majdan gondoljon ránk, és őrizzen meg
minket jó emlékezetében". Amint ezeket a korsókat elnézegetem,
és felidézem a kedves, fiatal arcokat, ismételten megállapítom: „A
szeretet úgy táplál, hogy nem falja fel önmagát; a szeretet mindig
túlcsorduló serleg, amelyből ha iszunk, újratelik, s újra túlárad."
(A. Ripley). Vagy Flaubert-re gondolok: „Számomra a siker nem
cél, legföljebb eredmény."
A korsókat kísérő, megöregített pergamenen ez a szöveg áll:
„Adományozó levél Az 1980-ban valétáló erdőmémökhallgatók ezen
díszkorsót adományozzák dr. Tompa KárolynaK aki az itt eltöltött öt év
alatt a legtöbbet tette a valétáló hallgatók érdekeiért Munkájával kiemel
kedően elősegítette mérnökké válásunkat, és ezzel kivívta megkülönböz
tetett tiszteletünket és megbecsülésünket. Sopron, 1980. Arató János s.
k. valétaelnök." Esztergályozott fakeretbe öntött, öttagú tölgyle

velet formázó, zöld zsinóron függő, 7 cm átmérőjű viaszpecséttel
hitelesítve.
A hallgatói figyelmesség viszonzásául nekem is mindig gon
dom volt arra, hogy egy pohár borral vagy feketével kínáljam
őket, és hogyha tanulmányútjainkon, külső kutató útjainkon, be
mutatókon fénykép készült, nemcsak ők, hanem a közreműködő
szakemberek, munkások is kapjanak egy-egy kópiát (szíves kö
szönő sorok kíséretében).
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A szakestélyeken mindig felhangzott a „juppájdé" dallamra az
alkalmi „fűzfapoéta" szövege:
„Erdőtipológia,
Majer Tóni alkotta,

A sok gazt mint bevette,
Hallgatókat meggyötörte.
Káldy Jóska, a gépész,
Gréder, Zetor és fűrész,
Hány lóerős nem számít,
Minket bizony elámít.
A fákat is szereti,
Van egy kedvence neki,
Azért görbe is sok nyár,
Mert egyike sem rezgőnyár.
Tompa Pufi telepít,
Mindent összeelegyít,
Fűz a kedves fafaja.
Mindenhova azt berakja.
Szappanos a művelő,
Badarságot művel ő,
Nem látni az erdő mélyén,
Csak egy női szoknya szélén."
Jól esett, amikor TDK-s tanítványaimtól például esküvői meg
hívó érkezett. Azokon rendszerint szép idézetek melegítették meg
a rájuk gondoló atyai barát szívét, például: „Mi nem hirdetjük
fennen, hangos szóval: Csak Te, csak Én, Örökké és Holtomiglan.
Mi megpróbálunk csendben boldogak lenni, lelkünk mélyén
őszintén, igazán szeretni."

Munkám az MTA Erdészeti Növénynemesítési
Albizottságában
Az erdészeti növénynemesítés fiatal tudomány; csaknem egész
története a XX. századra esik. A századforduló hozta az első
felismeréseket, az első kísérleteket és világszerte az utolsó évtized
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a viharos fejlődést; a kutatómunka nagyszerű elméleti és gyakor
lati eredményeit.
Ma már a nemesítésnek nálunk is beérett, a gyakorlatban hasz
nosított eredményei vannak, jóllehet csak az 1950-es évek elején
indult meg intenzívebben a munka. Rendelkezünk már számos
nemesnyár államilag elismert fajtával és számos további, elisme
résre váró, szelektált nemesített alapanyaggal. Hazánk az első
államok közé tartozik, amely az erdészeti fajtákat minősíti, és
állami felügyelet mellett mindinkább biztosítja erdőállományunk
garantáltan minőségi fajtaösszetételét.
A magyar erdészeti növénynemesítés munkája, sikerei összeforrottak az MTA Erdészeti Bizottsága Növénynemesítési Albi
zottságának tevékenységével. Az alapító tagjai 1958-ban Bánó
István, Kopecky Ferenc, Majer Antal, Nemky Ernő, Szőnyi László,
Tompa Károly és Tuskó László voltak. (Már csak Szőnyi L. és Tompa

K. él közülük.) Rajtuk kívül hamarosan bekapcsolódott a munká
ba Gergácz /., Barabits E., Markai L., Keresztesi B ., Mátyás V., Retkes
]., Vancsura R.f Mátyás Cs., Újvári F.-né, vagyis az albizottság 16
taggal működött. Célunk volt a Magyarországon folyó erdészeti
növénynemesítés összefogása, egymás eredményeinek megisme
rése, a hatékony nemesítési módszerek kialakítása, irányítása és
a közvetlen, illetve távolabbi feladatok megállapítása.
Igyekeztünk feltárni a fontosabb erdei fák nemesítésének alap
jait és azokat a lehetőségeket, amelyeket a nemesítés ma már jól
ismert módszerei: a honosítás, a származáskutatás, a kiválasztás,
a keresztezéses nemesítés, a mutációra és poliploidiára nemesítés,
a klón- és utódvizsgálat nyújthatnak.
Egyidejűleg megkezdtük, folytattuk vagy éppen befejeztük a
törzsfák kiválogatását, a klónvizsgálatokat, a származási kísérle
teket, a magplantázsok telepítését. Munkánkat mindig összehan
goltuk a nemzetközi javaslatokkal. Ilyenek hiányában számos
esetben vállaltuk az úttörő munkát.
Közvetlen nemzetközi kapcsolatainkat - a szaporítóanyag- és
kiadványcserét nem tekintve - az 1964-ben Csehszlovákiában,
1965-ben Jugoszláviában, illetve 1964-66-ban az itthon lebonyo
lított tanulmányutak indították el. 1965-ben az ún. szocialista
államok nemesítőinek nemzetközi fóruma tanulmányozta a hazai
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eredményeket a bozsoki ülésen és a hozzá csatlakozó tanul
mányúton. Ugyanabban az évben az IUFRO (az Erdészeti Kutató
Intézetek Nemzetközi Szövetsége) nemesítési szekciójának zág
rábi munkaülésén ismertettük a szelekciós és keresztezéses neme
sítés hazai eredményeit. Ezek annyira felkeltették a figyelmet,
hogy 1966-ban már 14 nemzet 36 erdésznemesítője látogatott el
hazánkba. A FAO megbízásából 1971-ben 15 fejlődő ország 21
küldötte részére kéthetes FAO/UNDP oktatási központot szer
veztünk Sopronban.
Nagy elismerést jelentett az IUFRO XTV. müncheni kongreszszusán Szőnyi László megbízatása a nemzetközi klónvizsgálatok
koordinálására. Azóta Keresztesi Béla, Mátyás Csaba és Tompa
Károly kapott nemzetközi nemesítési munkafeladatot.
Időközben kimunkáltuk a kísérlet-tervezés és -értékelés általá
nos irányelveit, a származás általános irányelveit, a származási
kísérletek lefolytatásának, a szelekció, valamint a klón- és utód
vizsgálatok végrehajtásának, a magplantázsok létesítésének, ke
zelésének szempontjait. így tevékenységünk fontos állomásaként
1968-ban (tízéves jubileumként) megjelenhetett Nemky Ernő szer
kesztésében, 10 szerző tollából az „ Erdészeti növénynemesítés" cí
mű kézikönyv, melyet egyetemi tankönyvként is engedélyeztek.
1969-ben Tompa Károly „Erdészeti növénynemesítés és szaporítóanyagtermelés" c. mérnöktovábbképző jegyzetet, 1977-ben pedig
újabb erdészeti növénynemesítési egyetemi jegyzetet írt. 1981ben megjelent Tompa. K. - Sziklai O.: Erdészeti növénynemesítés
című, nemzetközileg is széles körben megismert egyetemi tan
könyve (Mezőgazdasági Kiadó, Bp., 316 p.). Azóta Keresztesi B.
által szerkesztett és társírói tevékenységével megjelentetett mo
nográfiákban, továbbá mintegy 200 cikkben, tanulmányban is
merkedhettünk meg a nemesítők munkásságával.
Újabb mérföldkövet jelentett az MTA Erdészeti Kismonográfiák harmadik köteteként az Akadémiai Kiadó gondozásában 1986ban megjelent, Mátyás Csaba szerkesztésében és 70%-ban általa írt
Nemesített erdészeti szaporítóanyag-ellátás című, 125 oldal terjedel
mű mű, mely értékes és nélkülözhetetlen populációgenetikai is
meretekkel is remekül alá van támasztva. A kötet egyértelműen
igazolja, hogy a több mint három évtizedes hazai intenzív erdé
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szeti nemesítési munkának már beérett és a határainkon túl is jól
felhasználható gyümölcsei vannak. Az addig államilag minősített
8 fajhoz tartozó 32 fajtával, 14 fajtajelölttel és 9 bejelentett fajtával
az éves szaporítóanyag szükségletet mintegy 25%-ban kielégít
hetjük nemesített és szelektált anyagból. Azóta a helyzet még
néhány fajtával javult. A szelektált magtermelö állományokat
ekkor még nem is számítottuk. Ha az utóbbi években nem áll le a
munka, a szelektált szaporítóanyag elérhette volna a 95%-ot is. Az
eddig minősített nemesített fajok az ország erdőterületének kere
ken 40%-át borítják, és alkalmazásukkal 12-15%-kal fokozhatnék
fatermésűn két.
Mindez az alaposan átgondolt és elméletileg jól megalapozott
nemesítési programok eredménye. Nagyon sok kísérleti ültet
vény, nevelési parcella stb. (az országban többezer hektár) bizo
nyítja, hogy a nemesítők által javasolt növényanyag az eddig
üzemileg alkalmazott változatoknál vagy populációknál statisz
tikailag igazoltan értékesebb, és ezért termesztése indokolt. A
továbbszaporításra elsősorban érdemes magtermelő állományok
kiválasztása, genetikai értékük összehasonlítása és értékelése, a
szaporítóanyag-ellátási körzetek kijelölése is csak génökológiai
alapon oldható meg. Ezeknek a legújabb ismereteknek a kifejtése
a Mátyás Cs. szerkesztésében a közeljövőben megjelenő egyetemi
tankönyvben történik meg, mely nemzetközi szinten is figyelmet
érdemlő írásnak ígérkezik. A munkatársak megválasztása most is
a legszerencsésebbnek mondható.
Az albizottság szorgos munkájának köszönhető, hogy a felsőoktatási reform adta lehetőségekkel élve 1967-től - ha szerény
keretekben is - (heti 2 óra előadással és 1 óra gyakorlattal) 20 éven
át önálló tárgyként oktathattuk az erdészeti növénynemesítést az
Erdészeti és Faipari Egyetem Erdőtelepítéstani Tanszékén. Önálló
fejezetként egyébként ugyanitt és az erdészeti szakközépiskolá
ban is az ötvenes évek elején kezdtük el oktatni a tárgyat az
erdőtelepítéstan, illetve az erdőműveléstan önálló anyagrésze
ként. A technikumi oktatás céljára Tuskó László 1957-ben írta meg
a tudományág első jegyzetét, majd 1964-ben az OEE kiadásában
egy kis népszerűsítő könyvet.
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1976-tól az MTA Erdészeti Bizottságának keretében Erdészeti
Növénynemesítési ad hoc Bizottság működött Szőnyi L. vezeté
sével, 15 taggal, akik közül hatan az első bizottságnak is tagjai
voltak (új tagok Bondor A., Danszky I., Gencsi L., Gergácz J., Papp
L., Párizs J., Simon M., Szontagh P , Tóth B.).
Nemesítőink fajta- és klóngyűjteményeiben a hazai és külföldi
fafajok, fajták, illetve kiónok száma a következő volt: mintegy
1500 nyár, 450 fűz, 150 akác, 500 vörösfenyő, 410 erdeifenyő, 90
feketefenyő stb. További fafajok gyűjteményeinek az összeállítása
is megkezdődött, de különböző okok miatt meg-megszakadt.
Az erdészeti nemesítés jelentősége kiemelkedő, hiszen a neme
sítés területén végzett munka egyike azoknak, amelyek az erdőgazdálkodás ugrásszerű környezetkímélő fejlesztését, a fatermés
lényeges növelését eredményezhetik, a termőhelytől és a fajtáktól
függően.
A FAO adatai szerint a XX. század végére Európában 130-160
millió m3 lesz a fahiány. Ismeretes, hogy leginkább a papírfa és a
lemezáru iránti igény növekedése várható.
Az erdők egyre kevésbé tudják fedezni a faipar szükségletét.
Ennek fő indokai:
- A szükségletek túl gyors ütemben növekednek ahhoz, hogy
a természetes erdők azokat ki tudnák elégíteni.
- Az ipar egyenletes minőségű, nagy mennyiségű faanyagot
igényel.
- A szükségletek kielégítésének az is előfeltétele, hogy a fa
önköltségi ára mindinkább csökkenjen. Ez elsősorban az ültetvé
nyekben lehetséges.
A tudományos-technikai forradalom az intenzív erdőművelést
lehetővé teszi. Racionális gazdálkodási intézkedésekkel (jó fafaj
megválasztás, gondos talajművelés, trágyázás, öntözés stb.) az
erdei termőhelyek termőképességét maximálisan ki tudjuk hasz
nálni. A termőhelyi tényezők feljavítása igen költséges, és csak
akkor hatásos, ha rövid idő alatt újabb és újabb befektetéseket
hajtunk végre, a beavatkozásokat megismételjük. A nemesítési
munkát ezzel szemben egy generáción belül általában csak egy
szer kell végrehajtani, értéknövelő hatása mégis az állomány
egész élete folyamán érvényesül. A termőképesség tartós fokozá
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sának legbiztosabb útja tehát az, hogy a fák örökletes tulajdonsá
gaira intenzív nemesítési eljárásokkal befolyást gyakorolunk.
Hazánk termőhelyi viszonyai között az agrotechnikai beavat
kozásokkal csak kevés helyen, korlátozott mértékben érhetünk el
eredményt. Ezzel szemben a nemesített szaporítóanyag csaknem
mindenütt felhasználható, a termőhely teljesítőképességét jobban
hasznosítja, több és jobb fát termel, a károsítóknak jobban ellenál
ló állományokat alkot.
Mintegy 18%-ban erdősült országunkban nemcsak az iparifaszázalék emelése, hanem elsősorban magának a fatömegnek a
növelése fontos. A fejlődés ugyanis a mechanikai feldolgozás
mellett a kémiai feldolgozás fokozódása felé mutat. Minden ide
haza megtermelt köbméter fa is számít, mert külkereskedelmünk
mérlegét segíti egyensúlyba hozni, és gazdaságunk fagondjait
enyhíti. Ezért kellett a nemesítés súlypontját a gyors növekedésű
fafajokra - a nyárra, fűzre, akácra, a gyorsan növő fenyőkre helyeznünk, de a többi állományalkotó fő fafaj (tölgy, bükk) fatömegnövelését és faminőségjavítását sem szabad figyelmen kívül
hagynunk. A fát mechanikai megmunkálással és kémiai feltárás
sal sokszor olyan nagy mértékben átalakítják, hogy a fa néhány
természetes minőségi jellemzője a felhasználás szempontjából
háttérbe szorul. Ennek ellenére az egyenes és hengeres törzs, az
ágtisztaság, az arányos korona (a külső minőség jelleg) még a
nagy fatömeg előállítására berendezett erdőgazdaságban is kívá
natos. Az ilyen fa feldolgozása könnyebb, gyorsabb, és ezzel
olcsóbb is. Az értékes furnér- és fűrészrönk termelése bizonyos
mennyiségben ökonómiailag hosszú távra is jelentős marad.
A nemesítőt egyre inkább a különböző belső minőségi tulaj
donságok (rosthossz és -átmérő, rost-falvastagság, extraktum tar
talom) érdeklik, amelyeket szelekcióval mintegy 2-6 százalékkal
lehet javítani, de a keresztezések ennél jobb eredményt is hozhat
nak.
A károsítókkal szembeni ellenállás fokozása, az egyéb termé
kek (gyanta, tannin, virágméz stb.) előállítása és a fafajok alkal
massá tétele a szélsőséges termőhelyek számára ugyancsak fontos
részét kell, hogy képezze nemesítési programjainknak. Számos
országban egyes termőhelyekre olyan elegyfaként telepített fafajt
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is nemesítenek, mint a szil, kőris, juhar, gesztenye, dió, nyír stb.
Ezek a kezdeményezések a magyar erdőgazdálkodás számára is
iránymutatók.
Elgondolkoztató, hogy az erdészeti nemesítés céljaira éppen a
legjobban erdősült és hatalmas fakészletekkel rendelkező orszá
gok áldoznak a legtöbbet.
A jövőt tekintve, rugalmas nemesítési programokat kell kidol
goznunk. Bizonyos jellegek, amelyek genetikai megjavítása ma
kívánatosnak látszik, a fa hasznosítása terén esetleg bekövetkező
változások miatt néhány évtized alatt elveszíthetik ökonómiai
jelentőségüket. Amíg a ma kitűzött feladatok a jövőben esetleg
veszíthetnek időszerűségükből, új célok is jelentkezhetnek, pél
dául az erdő és a fásítások növekvő tájkulturális és szociálhigiéniai feladataival vagy az állati és emberi táplálkozással kapcsolat
ban. Ma például már joggal beszélnek az energiaültetvényekről.
Erdeink teljesítőképességének fokozása érdekében elengedhe
tetlen tehát:
- a nemesítők és a gyakorlati szakemberek összefogásával
szelektált, illetve előállított további új fajták alkalmazása;
- a külföldön előállított, gyorsan növő, ígéretes új fajták átvé
tele és hazai alkalmazásának meghatározása (fajtabevezetés);
- a kis teljesítőképességű fajták, kiónok stb. termelésből való
kizárása, telepítésének tilalmazása és
- a nemesítési munka további általános fokozása.

A VEAB munkájába kezdettől bekapcsolódtam
A Veszprémi Akadémiai Bizottságot (a továbbiakban:VEAB) a
Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége 1972. szeptemberi
ülésén a 48/1972. számú határozatával hozta létre, sorrendben a
harmadik területi bizottságként. Ma öt területi bizottság műkö
dik.
A VEAB első elnöke Bélák Sándor akadémikus, a Keszthelyi
Agrártudományi Egyetem tanszékvezető tanára lett, aki 19721978-ig töltötte be ezt a tisztséget, ő t követte Nemecz Ernő akadé
mikus, a Veszprémi Vegyipari Egyetem tanszékvezető tanára
1978-1985 között. 1985 óta Salánki János akadémikus, az MTA
Balatoni Limnológiai Kutatóintézet igazgatója a VEAB elnöke.
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A VEAB célja és feladatai
A Veszprémi Akadémiai Bizottság célja az Észak-és NyugatDunántúlon folyó tudományos tevékenység társadalmi, helyi és
területi erőkkel és eszközökkel való ösztönzése, támogatása, ko
ordinálása, az e területen működő tudományos dolgozók össze
fogása a tudományok művelésének hatékonyabbá tételére. Célja
újabb tudományos eredmények elérésének serkentése, valamint
a regionális gazdasági, kulturális és egyéb tervek megvalósulásá
nak a tudomány eszközeivel való előremozdítása. A VEAB ezen
tevékenységét Fejér, Győr-Sopron, Komárom, Vas, Veszprém me
gyében, egyes tudományterületeken - így az erdőgazdálkodást
tekintve - pedig Zala megyére is kiterjedően fejti ki.
A cél elérése érdekében a VEAB a következőkben alakította ki
fontosabb tennivalóit:
- Figyelemmel kíséri a területen folyó tudományos munkát,
esetenként kezdeményezi és koordinálja a kutatási tevékenysé
get.
- Munkakapcsolatokat létesít a terület kutatói között, lehetősé
geket teremt egymás munkájának megismerésére, megvitatására
és társadalmi kapcsolatok kialakítására.
- Szervezi működési területén az akadémiai napokat, tudo
mányos ülésszakokat, konferenciákat, előadásokat.
- A kutatómunka eredményesebbé tétele érdekében segíti a
nemzetközi kapcsolatok létesítését.
- Tájékoztatja a területi szerveket a folyamatban lévő kutatási
témákról és irányokról, kezdeményezi a társadalmi, gazdasági,
kulturális és egyéb intézmények, valamint a megfelelő kutatóhe
lyek közötti kapcsolat megteremtését.
- Gondoskodik a kutatóhelyek területileg hasznosítható kuta
tásainak nyilvántartásáról, és azokat propagálja a potenciális fel
használók körében.
- Az MTA Elnökségének, illetve osztályainak javaslatot tesz,
valamint ezek kívánságára véleményt nyilvánít általános tudo
mánypolitikai, vagy a területet érintő más fontosabb kérdések
ben, részt vesz jelentősebb koncepciók tudományos véleménye
zésében.
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- A rendelkezésére bocsátott eszközök felhasználásával anyagi
segítséget nyújt különböző tudományos tevékenységekhez, így
konferenciák szervezéséhez, tudományos eredmények publikálá
sához.
- Meghatározott feladatok teljesítését céljutalommal, pályáza
tok kiírásával mozdítja elő.
- Közreműködik a Tudományos Minősítő Bizottsággal disszertációs viták előkészítésében és helyben történő megszervezésé
ben.
Munkáját a bizottság szervei, nevezetesen szak- és munkabi
zottságok, szerkesztőbizottságok, titkárság és a székház adta le
hetőségek felhasználásával végzi.
A VEAB tevékenységi köre
A Veszprémi Akadémiai Bizottságnak 25-28 tagja van, akik
majdnem mind rendes és levelező tagok, a tudomány doktorai és
kandidátusai. A Veszprémi Akadémiai Bizottság 14 szakbizott
ságban és 75 munkabizottságban közel kétezer szakembert tart
nyilván, akik között a kandidátusi és doktori fokozattal rendelke
zők száma 400 körüli. Abizottságban tevékenykedő szakemberek
10-10%-a Fejér, Komárom és Zala megyében, 12%-a Vas megyé
ben, 20%-a Győr-Sopron megyében, 30%-a Veszprém megyében
dolgozik, 8%-a pedig másutt, elsősorban Budapesten és Pest me
gyében él. A szak- és munkabizottságok vezetői a különböző
megyékből kerülnek ki, ilyen módon is érvényesül a területi
bizottság működésében a regionalitás elve.
A szakbizottságok felsorolása azért tarthat érdeklődésre szá
mot, mert több szakbizottság gyakran tart együttes munkaülést,
és az évzáró plenáris ülésen minden szakbizottság képviselteti
magát. Nem ritkák az érdemi interdiszciplináris kutatási és tudo
mányszervezési tevékenységek, tehát az agrártudományi, a bányászati-földtudományi-energetikai, a biológiai, az erdészeti, a
jogtudományi, a kémiai, a környezettudományi-környezetvédel
mi, a műszaki, az orvostudományi, a rendszerelméleti, a társada
lomtudományi I. és II., a területfejlesztési-településtudományi
valamint a történelmi szakbizottságok között. Ezek a szakbizott
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ságok 3-10 munkabizottságban dolgoznak, egyenként 10-25 taggal.
Csupán a VEAB-nak van önálló Erdészeti Szakbizottsága, há
rom - erdőgazdálkodási, faipari és vadgazdálkodási - munkabi
zottsággal. A régió tudományos fokozattal rendelkező erdészeti
és faipari szakemberei majdnem kivétel nélkül tagjai valamelyik
munkabizottságnak, de az idetartozó erdészeti és faipari üzemek
kiemelkedő szakembereit is bevonják a munkába.
Az Erdészeti Szakbizottságnak 1972-85-ig - sorrendben - Ma
gyar János akadémikus, Gál János, a mezőgazdasági tudomány
doktora és Herpay Imre, a mezőgazdasági tudományok kandidá
tusa volt az elnöke, az erdőgazdálkodási munkabizottságot pedig
ugyanekkor Majer Antal, Tompa Károly és Marosvölgyi Béla, mind
hárman a tudomány doktorai vezették. Magam jelenleg az Erdé
szeti Szakbizottságban, valamint korábbi munkabizottságomban
tevékenykedem.
Közel tízéves munkabizottsági elnöki munkám során - több
nyire az erdőgazdaságoknál tartott egész napos munkaüléseken
- több mint húsz nagyon fontos gazdálkodási és kutatási témát
dolgoztunk fel, helyszíni bemutatásokkal egybekötve.
Említésre méltó tanácskozásaink témái a következők voltak:
erdősítési lehetőségek a kisbalatoni vízvédelmi rendszer I. ütemé
ben, tölgygazdálkodásunk irányelvei, magtermelő állományaink
fejlődése és kezelése, a rontott erdők problémája, új utak az erdé
szeti szaporítóanyag-termesztésben, az egzóták termesztése ha
zánkban, a roncsolt területek rekultivációja, a faültetvények sze
repe fatermesztésünkben, erdészeti melioráció - a komplex talajvédelem része, a természetkímélő, illetve természetszerű erdők a
jövő erdőgazdálkodásában, az erdőnevelés genetikai hátteréről,
az erdőművelés fejlesztésének főbb feladatai, nyár- és fűztermesz
tésünk, a kutatás és az erdészeti felsőoktatás problémái az Erdő
mémöki Karon, a bősi vízierőmű hatása a Szigetközre és a szlovák
Duna-ártérre (a bősi kutatóállomás bevonásával), biomassza
energia stb.
Sok előadásunk jelent meg a VEAB évkönyvében. Több VEAB
erdészeti monográfiában tanulmánnyal szerepeltem: Majer A.:
Félévszázados kísérletek a farkasgyepüi bükkösben, 1976.; Magyar J.:
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Erdészeti ökoszisztémák vizsgálatának eredményei, 1979.; Majer A.: A
kocsányos tölgy fatermesztésének fejlesztése, 1980.; Majer A. szerk.:
Erdő és víz, 1981.; Szappanos A. szerk.: A csertölgy gazdálkodás,

1983.
Munkaüléseinket sokszor megtisztelte a VEAB elnöke, valame
lyik alelnöke vagy a tudományos titkár. Az üléseken rendszerint
tömör határozati javaslatokat készítettünk, és azokat az illetéke
seknek legtöbbször a VEAB titkársága segítségével juttattuk el.
Sopron, Sopronkövesd, Szombathely, Sárvár, Soholár, Budafa,
Nagykanizsa, Devecser, Huszárokelőpuszta, Keszthely, Veszp
rém, Zirc, Agárd, Tatabánya, Győr és több más kedves helyen
izmosodott a régió erdészeinek felkészültsége, erősödött együvé
tartozásunk és melegedett a lelkünk, hála a háziak szíves vendég
látásának. Záró akkordként rendszerint felcsendült néhány ked
ves vidám-szomorú selmeci nóta, örökös cantus praesesünk, Bor
sos Zoltán intonálására. Az okos szakmai gondolatok jobban rög
zültek így, és meghitt együttessé váltunk, feledve deresedő fejün
ket, napi gondjainkat. Sopron neveltjeinek mindig jó volt így évente kétszer-háromszor - találkozni, és sokszor szakmabeliek
nek vagy külföldi vendégeknek emberségből példát mutatni. A
korábbiakban csokorba szedett komoly tennivalóink sem látszot
tak már olyan nehéz feladatnak.
A VEAB által kiírt pályázatokra az áttekintett közel két és fél
évtized alatt több mint ezer pályamű érkezett be, melyeknek
mintegy fele díjazásban részesült. Az erdészek, faiparosok rend
szerint köztük voltak. A VEAB a kiíráskor együttműködött a régió
tanácsaival, illetve önkormányzataival, vállalataival, az ipari, a
mezőgazdasági minisztériumokkal. A tudományos tevékenység
és a tudományos utánpótlás nevelése mellett így konkrét felada
tokat is megoldott.
Magam ötször pályáztam és négyszer nyertem pályadíjat. Az
ötödikre szakbizottságunk elnöke ráírta, hogy „pénzt kapott érte,
így automatikusan kizárta magát a pályázatból" Tény, hogy er
dőfenntartási alapból végzett kutatás volt, de egy fillért sem
számolhattam el magamnak. A többi kutatásokat is finanszírozta
valamelyik forrás. Lelke legyen rajta! íme, a HISZALI előjött újra.
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A VEAB kulturális munkája is számottevő. A klubtagok száma
több száz. Téma és előadó függvényében 40-200 résztvevője van
egy-egy klubestnek, akik a régió legtávolabbi városaiból is elmen
nek Veszprémbe. Nyáron, a gyönyörű műemlék székház kertjé
ben a Zenélő udvar rendezvényei nemcsak a klubtagoknak, ha
nem az ott tartott nemzetközi konferenciák résztvevőinek is tar
talmas kikapcsolódást nyújtanak.

1956-ot én is átéltem
Egy könyvről
A Magyar Tudományos Akadémia 1956-os bizottságának a
nemes feladata, hogy a nemzet és a világpolitika összefüggései
ben tisztázza ezeket a nagyon összetett történéseket. Én néhány
helyi mozaikszemcsét adok az egészhez, mint az egyik oktató a
félkézen is megszámlálható itthon maradott túlélő közül. A VI.
sorszámú notesz sok-sok lapját kivágtam (megvolt rá az okom),
de bízvást támaszkodom a memóriámra és Gencsi László, Szabó
József, Vancsura Rudolf visszaemlékezéseire. Három évvel ezelőtt
néhányan megígértük egymásnak, hogy mindent papírra vetünk.
Jómagam 1993. XI. 20-án „ Itt az ideje; hogy felfedjek egy 1956-os
soproni titkot" címmel a legolvasottabb vidéki napilap, a Kisalföld
hasábjain megjelentettem egy epizódot. Az újságíróknak más
csavarra jár az agytekervényük, és az írás „A professzor «vallomása»
- ÁVH-s dokumentumok az Egyetem alagsorában" címen jelent meg.
így is nagy visszhangja támadt, s nagy lett volna az akkori tele
fonszámlám, ha a hívásokat is nekem kellett volna fizetnem. A
cikkben említett kis koffert kabalának jó pénzért meg akarták
venni, de a kiskerti szalonnasütőn szerencsésen elenyészett.
Az Erdészeti Lapok 1996. januári száma hírül adta, hogy „meg
jelent Roller Kálmán: «...mi is voltunk egyszer az Akadémián, Sopron
tól - Vancouverig 1956-1996.» című visszaemlékezése, melyben
beszámol a soproni Erdőmérnöki Főiskola országot elhagyó hall
gatóinak és tanárainak sorsáról Kanadában 1956-tól napjainkig."
És egy furcsa provokatív mondat következik; Petri Béla, az auszt
ráliai Magyar Élet szerkesztője írja vezércikkében: „Ritkán ért
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ilyen öröm könyvterjesztő életemben, mint a soproni Erdészeti
Egyetemről szóló dokumentum, amiben Roller Kálmán dékán
ismertette a hallgatók és a tanárok kalandos történetét Kanadá
ban. Ez a könyv nemcsak történelmi dokumentáció, de az izzó
hazaszeretet tankönyve is, amit aranybetűkkel kellene beírni a
magyar egyetemi oktatás emlékkönyvébe." - Na, ne! „Hogy oda
ne rohanjak!", mondom a tinédzser unokáim szavajárásával. Jól
tudom, hogy mi történt itt Sopronban, és jól ismerem a köpönyeg
forgató szerző öntömjénező ferdítésekkel teljes, már-már szenilis
írását. A bombasztikus kifejezésektől pedig szabadítsa meg ma
gát, tisztelt Petri szerkesztő úr. Magam ilyen történelemhamisí
tásban részt nem veszek.
Hanem az általam oly nagyra becsült Adamovics László, Szik
lai Oszkár stb. professzorok véleményével értek egyet, akik joggal
tettek panaszt írásban is nemegyszer a torontói kiadónak.
A professzor vallomása
Hogyan is szól az én epizódom eredetije?
„A letűnt rendszerből az ismert igen tragikus sorsok mellett
csaknem minden nem párttag ember (sőt sokszor ők is) áthozott
valami szomorú titkot, lelket nyomorító folytonos stresszt, ami
miatt legtöbbször csak csonkultan tudta megvalósítani élettervét,
álmait. Most nem kívánok szólni a mellém évekre beosztott poli
tikai erdőgondnokhelyettes álnokságáról, a ref. lelkészfiú mivol
tomból fakadó mellőzésekről stb. Egy évforduló okán, csupán egy
«kis» soproni titkot fedek fel, hogy fiataljaink tájékozódjanak;
mitől is mentette meg őket a rendszerváltás (ennek ugyancsak
vannak bajai, amint ezt ők is naponta tapasztalják).
Vallomásommal - úgy vélem - nemcsak egy közel négy évtize
de magammal cipelt szorongást, félelmet szüntetek meg, hanem
egy erdész közösségnek is szolgálatot teszek, és talán példát
mutatok a jótékony feledésre, megbocsátásra, sőt a bosszúállás
eltemetésére is. Erre kötelez jó Apám írásos testamentuma.
Ugyan kiterjedt szakírói munkásságom során (a lelkiismeretes
lektorok segítségével) természettudományos íráskészségem fejlő
dött, de hiányzik a szépírói adottság ahhoz, hogy a letűnt évtize
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dek általam is tanulságosan megélt, lelket nyomorító közéletéről
hetvenéves fejjel a mai generációnak a döntéseikhez, érték
ítéleteikhez terjedelmesebb eligazítást adjak. Erre e lap hasábjain
hely sincs.
Mindenesetre, megszólalásomkor abból indulok ki, hogy a
félelem kártékonyabb lehet, mint maga a veszély. Ezért most már
eldobom évek óta kéznél lévő készenléti táskámat (benne egy
nesszeszeres dobozzal, törülközővel, pizsamával) két okból: elő
ször, mert nemrég újra visszavonultam «a nagy mezsgyéről»;
másodszor, mert a napokban olyan mendemonda jutott el fülem
hez, ami szólásra késztet. Nem akarom a soproni ötvenhatos
események egy helyileg fontos epizódját az örök vadászmezőkre
magammal vinni.
Az Erdészeti és Faipari Egyetemen azt mondja nekem a minap
egy munkatárs, hogy kb. 70 oktató és több száz hallgató ÁVH-tól
elhozott káderanyaga a kémiai («c») épület alagsorában van «elásva». Nos, ebből csak annyi igaz, hogy azt ott tüzeltem el 1956.
november 20-án reggel egy vaskályhában, és szórtam a hamut a
szemétbe. Az előző nap délutánján ugyanis borítékot találtam az
asztalomon ismeretlen kézírású címzéssel, s benne egy kiment
jóbarát ismerős betűkkel írt kérésével: a Tanszék alagsori kis
raktárának belső fülkéjében, a legalsó polcon lévő, balról a máso
dik papírdobozt tele iratokkal adjam át a küldöncnek, de ne
olvassam el azokat! Ezek után ki ne nézett volna bele ezekbe az
írásokba? Pillanatokra megdermedtem. Mivel a levélhozó szemé
lyesen nem jelentkezett, vajon mit csináljak? Adjam át a dobozt
az akkori megbízott igazgatónak, vagy a káderesnek, a párttitkár
nak, szerezzek jó pontot, vagy vállaljam a süllyesztőben való
eltüntetésemet? Senki sem hitte volna, hogy én nem ismerem a
több kiló szennyirat tartalmát, vagy nem vettem részt annak
megszerzésében. Rögtön döntöttem. Betettem a „thrillert" a tás
kámba, és hazavittem. Különösen akkor dobogott erősebben a
szívem, amikor az ismét megszervezett ÁVH volt Alsólővér utca
- Hámán K. utca (ma Házi J. u.) sarkán lévő épülete előtt vitt el az
utam. Aznap este végig olvastam a több kilós anyagot. Különösen
a vastagabb iratkötegek vonták magukra figyelmemet, amelyben
sok tanúvallomás bizonygatta egy-két munkatársam nyilas múlt
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ját, és természetesen a magamról szóló förmedvények szorították
leginkább össze a gyomromat, torkomat. Ennyi szennyet össze
hordani egy évtized alatt (egyébként «elismenésre méltó» energi
ával) nem volt kis dolog, és ilyent nem sok ember olvasott. Mond
hatom, az emberi jóságba vetett hitem csak hosszú évek múltán
billent helyre. Ott volt az ÁVH1956. szeptemberi munkaprogram
ja is, többek közt ilyen adatokkal: a fedőnévvel jelölt oktatói
besúgó a hét mely napjának, mely percében találkozzék az ÁVH
illetékesével a Deák téri időjelzőnél, a hallgatói beépített ember
pedig a Princpihenőnél.
Az izzasztó éjszaka után, reggel hat előtt indultam be a Főisko
lára, a «bombával» a hónom alatt. Ott a kémiai épület alagsori
laboratóriumának folyosói ajtajait belülről magamra zártam, és a
vaskályhában elkezdtem az égetést. Nem figyeltem azonban oda,
hogy a szomszéd laborba vezető ajtó ugyan be van zárva, de kulcs
nincs a zárban. Nyolc óra után kulcs csikordult és kinyílt az ajtó!
A Talajtani Tanszék - azóta elhunyt - adjunktusa lepett meg, és
rögtön kézbe vett néhány iratlapot. Nem kellett sok magyarázat;
egyetértve esküdtünk meg, hogy titkunkról senkinek sem szó
lunk. A tömören összehajtott iratok elégetése két órát vett igénybe.
Az én részemről eleddig csak feleségem tudott a dologról.
Remélem, a barátom is sírba vitte a letűnt rendszer e becstelen
módszerét bizonyító élményt.
Ma már tudom, hogy a kiment kedves munkatársam a határ
ausztriai oldaláról egy osztrák határőr ismerősét kérte meg az
iratok kivitelére, helyesebben neki a kinti oktatáshoz szükséges
jegyzetekről beszélt. A küldönc magyarul tudó soproni családtag
jaival elolvastatta a levelet, és tanácsukra kerülte a velem való
találkozást. A megbízójának odakint azt mondta, hogy semmi
küldeményt nem kapott.
A következő napokban a városi pártbizottság káderese egy
ismeretlen ÁVH-s tiszt társaságában alaposan átkutatta az Erdőtelepítéstani Tanszék minden helyiségét. Tehát a soproni rokon
ságnak gondja volt arra, hogy az akkori illetékeseket az üzenetről
értesítse.
Az érintettek azóta mind nyugdíjasok, illetve örökre eltávoztak
körünkből. Néhányan közülük feltűnően keresték az alkalmat,
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hogy mint volt feletteseim ártsanak nekem. Vagyis megvoltak az
információik! Több mint négy évtizedes oktatói pályámat mégis
szerencsésen leéltem, jóllehet nem születtem a napos oldalra.
A soproni egyetemi ifjúság pozitív szerepéről kötetekre rúgó
dokumentum készült. Ezeket a helytörténeti adatokat magam
még sok mindennel kiegészíteném.
Most, hogy közéletünk, gazdasági helyzetünk olyan siralmas
állapotba jutott, és a választási harc sokszor csúnya csatározásai
is megindultak, üzenem az ÁVH anyaggal «terhelt» volt munka
társaimnak: sosém használtam fel ellenük egyetlen információt
sem, és a hamis tanúkat, besúgókat sem neveztem meg soha. Bár
tudom, hogy kik ők. De gondolkozzon el a kedves olvasó is,
amikor nemsokára színt vall, hogy kikkel tart."
Az 1956-os soproni diákfelkelés napjai
A forradalmi változások nyugat-dunántúli megindítói, szerve
zői és mozgatói a soproni egyetemi karok hallgatói és részben
oktatói voltak. Ifjúságunk a lehetőségekhez mérten hősiesen vette
ki részét abból az eseménysorozatból, amely a II. világháború
utáni Európa sorsát oly jelentékenyen befolyásolta. Azonban a
korán megnyitott nyugati határ szomszédsága következtében
hallgatóink az országos átlagnál tájékozottabbak voltak, a legko
rábbanjutottak hírekhez az ideözönlő újságíróktól. Ezért egyetlen
lövés sem dördült itt, és az ifjúság véráldozattal nem adózott
hazafias helytállása miatt.
Az eredményeket a megfelelő pontossággal lehet ma még leír
ni, és az ún. konszolidációs folyamatokban résztvevő kollégákat
ne irritálja, ha esetleg név szerint is szólok róluk. Mint említettem,
magam nem félek, és óva intek mindenkit, hogy veszélyérzete
legyen. (Bár az életre az a legjellemzőbb, hogy életveszélyes!) A
november 4-én bekövetkezett tragikus fordulat az oktató testület
összetételét, egyetemünk életét alaposan befolyásolta, de nem
úgy, ahogy azt Roller Kálmán egyszerűsíteni próbálja, és a maga
szerepét az egekig magasztalja. Ehhez sajnos Göncz Árpád köztársasági elnök úr is hozzájárult, amikor torontói kézfogásukkor
„a soproni egyetemisták legendás vezérének" kiáltotta ki őt, 15
millió magyar füle hallatára, szerte a föld golyóbison.
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1956-ra a bányászok III-V. évfolyama mellett Földmérő Kart is
szerveztek az egyetemi rangú Erdőmémöki Főiskola (továbbiak
ban EF) mellé. A Műszaki Egyetemi Karok (a továbbiakban MEK)
nagyrészt a régi kollégium épületében, az EF a jelenlegi oktatási
épületekben voltak elhelyezve. A kollégiumok a Dimitrov téren ma Szent Imre tér - , a Templom utcai volt bencés gimnáziumban,
a volt evangélikus teológiai diákotthonban, a Bajcsy Zsilinszky u.
3. sz. alatt (lánykollégium) voltak. Asoproni hallgatókat a Magyar
Egyetemi és Főiskolai Egyesületek Szövetsége (továbbiakban
MEFESZ) fogta össze, mérsékelt pártbefolyással. A selmeci ha
gyományok ápolását az Ifjúsági Kör 1949-es feloszlatásakor betil
tották.
Az EF-en évenként beiratkozott 100-110 fős évfolyamok 7080%-a szakérettségis volt. Máshol említettem, hogy a szaktantár
gyak mellett sok volt a honvédelem, az orosz nyelv és a politikai
ismeretek óraszáma. Hallgatóink 12 évi orosz tanulás mellett még
egy pohár vizet sem tudtak vagy nem akartak oroszul kérni. A
hallgatókat a nyári oktatási szünet alatt 1 hónapos katonai szol
gálatra kötelezték. A honvédelmi oktatást a MEK keretében léte
sített katonai tanszék látta el. A tényleges hatalmat itt is a Magyar
Dolgozók Pártja (MDP) gyakorolta. A függetlenített csúcstitkár
vezetése alatt minden egyes pártszervezetnek (oktatói, dolgozói,
hallgatói) külön alapszervi titkára volt. Az SZB által szervezett
népnevelői értekezleten a csúcstitkár egyik kollégánkat az ötve
nes évek elején karonfogva vezette ki a nyilvános megszégyenítés
helyéül szolgáló 2. sz. tanteremből (akkor nagyobb volt), a folyo
són két civil ruhás ÁVH-snak átadta, s nekünk az ablakon kellett
távozását végignéznünk, csupán azért, mert a szocialista együtt
élés szabályai ellen vétvén, a gépírónőt „Icukám, édes!-nek" szó
lította.
Az idősebb, selmeci indíttatású professzori kart (Haracsi Lajos,
Sébor János, Stasney Albert, Lámfalussy Sándor, Botvay Károly)
az 1951-es tisztogatási akció után az új „káderek" (Jablánczy
Sándor, Roller Kálmán, Nemky Ernő) egészítik ki a pártbefolyás
kiterjesztésére (Vancouver, illetve a köpönyegforgató Roller na
gyobb dicsőségére, nem is tudom, hogyan mehettek velük olyan
rendes emberek, mint Baranyai József, Tuskó Ferenc, Adamovics
László, Szy Ferenc, Sziklai Oszkár, Apt Ödön stb.)
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A SZU által a Kelet-Európára erőltetett bolsevista rendszer
kudarcai egyre nyilvánvalóbbá váltak. Az 1956 tavaszán kirob
bant poznani lengyel felkelés nálunk is erős szolidaritási hullámot
váltott ki. A megmozdulásokat a párt tiltása ellenére szervezték.
Július 2-én Gerő Ernő kijelentette: „Egy magyar Poznant el kell,
és el is fogunk kerülni." Az események mégis a maguk útján
haladtak.
Sopronban szeptember 4-én még viszonylag nyugodt körül
mények közt folyt az oktatás. Október 10-e táján érkeztek az első
hírek a szegedi egyetemisták megmozdulásairól, majd Budapest
ről. Az első megmozdulások főleg reformokat szorgalmaztak.
1956. október 15-én az MDP Megyei Bizottsága megbeszélésre
hívta össze a MEK diákjait, a középiskolák igazgatóit, a megye
állami pártvezetőit. 1956. október 19-én a Közoktatási Miniszter
(KM) hívott össze egy hasonló megbeszélést Budapesten. A rek
torok, dékánok egy része nyíltan a diákság mellé állt.
Az országos események a soproni MEK-et is cselekvésre ösztö
nözték. Létrehoztak egy diáktanácsot (továbbiakban: DT), ame
lyik kidolgozta a soproni hallgatók követeléseit. Október 22-én
egy 13 pontos követelést terjesztettek az Egyetem Rektori Tanácsa
elé, és kérték annak továbbítását a minisztériumhoz. Ugyanezen
a napon 18 órára a MEFESZ nagygyűlést hívott össze a SOTEX
kultúrházban (ma Erzsébet Üzletház). Azon mintegy 1000 fő vett
részt. Nemcsak a MEK összes vezetői, hanem a városi MDP,
tanács, rendőrség vezetői is megjelentek.
A hattagú DT a színpadon foglalt helyet; elnöke egy idősebb
bányamérnök hallgató, Hun Béla volt. A délelőtti 13 pontos köve
telés 17 pontosra bővült. Strausz József csúcstitkártól számon
kérték, hogy a március 15-i ünnepség műsorából miért húzta ki a
Himnuszt. A felháborodást a marxista tanszék egyik oktatója,
Kertész István „politikus" önvallomásával csitította le. A közel
három órás gyűlés a rendkívül felforrósodott hangulat ellenére
rendben zajlott le. A forradalom Sopronban ezzel a nagygyűléssel
kezdődött.
Másnap reggeltől nagy volt a szervezkedés, és délután már
értesültünk arról, hogy az MDP soproni vezetősége elismerte a
Rákosi-féle pártpolitika csődjét és az ifjúságtól várta a kivezető út
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megkeresését. A legtöbb vezető káder a kivárás álláspontjára
helyezkedett. A városban fegyelmezett diákfelvonulás volt, ami
kor a háborús emlékműveket koszorúzták meg. Közben Buda
pestről a valódi, nagyszabású fegyveres forradalmi eseményekről
is megérkeztek a hírek (Nagy Imre színrelépése, Sztálin szobor
ledöntése, a Rádió bevétele stb.).
Október 24-én megrendülve értesültünk a véres szovjet katonai
bevonulásról. A három gépkocsiból álló konvojnak, melyet Bog
nár Dezső városi tanácselnök vezetett, a soproniak petíciójának a
parlamentbe való átadására, Budapest előtt vissza kellett fordul
nia. Október 25-én az FM tetejéről és más épületekből a fegyver
telen tömegbe lövő ÁVH-sok miatt pánik tört ki, hiszen többszáz
halott maradt az Országház előtti téren. A Kossuth rádió időnkén
ti adásából megtudtuk, hogy Gerő Ernő helyett Kádár János lett
a párt első titkára. Az előadásokat a MEK-en felfüggesztik. A
város közigazgatásának irányítását a megalakult forradalmi ta
nács (FT) veszi át. Megalakult az egyetemi nemzetőrség, és elha
tározták, hogy azt a város védelmére felfegyverzik. A feladat
mindinkább - a határőrséggel együttműködve - a rend fenntar
tása, majd a város ellátásának megszervezése volt. A katonai
csoporthoz elsősorban a fegyverekhez valamit is értő vadász
hallgatókat osztották be. Én a vidéki csoportnál dolgoztam. Az
üzemektől kapott néhány gépkocsi beszerző útját úgy irányítot
tuk, hogy minél több hallgató juthasson haza Vas, Veszprém,
Somogy, Zala megyékbe aggódó szüleihez. Mi a Gazdasági Igaz
gatóság mostani délkeleti sarokszobájában székeltünk. Semmi
komoly kapcsolatot nem alakítottunk ki sem Szombathellyel, sem
Keszthellyel, sem Győrrel vagy Mosonmagyaróvárral. A DT az
„A" épület volt tanácstermében vég nélkül ülésezett, egyszemélyi
határozott vezetése nem volt, nagyrészt spontán adódtak a fel
adatok, és mindenki mind erősebben meggyőződött az autenti
kus nyugati hírek alapján, hogy nincs és nem is lesz semmilyen
nyugati segítség. Néhány fegyver azért kell, hogy a városban
semmi erőszakos cselekmény ne történjék. ABécsből érkező újsá
gírók egyetlen gondja az volt, hogy a főportán valahogyan mindig
legyen zászló és egy karszalagos fegyveres felkelő, akit fényké
pezhetnek. Az üléseken kifordult az ember gyomra, amikor a volt
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párttitkárok, pártbizalmik forgatták a köpönyegeiket és időnként
műzokogásban törtek ki az eufórikus hangulattól hajtatva (Lux
Endre, Sebestyén László stb.).
A hallgatók október 27-től a katonai tanszék néhány céllövő
kispuskáját, egy-két alig használható géppisztolyát és gyalogsági
puskáját szerezték meg. A központi épületben megalakul a Ma
gyar Értelmiség Forradalmi Tanácsa. A hallgatókra a városban
egyre több szervezési és rendfenntartási feladat hárul. Délelőtt
egy hallgatókból és oktatókból álló küldöttség ment Süttőre a
szovjet tüzérekhez fegyverekért. Eredménytelenül.
Október 28-án Nagy Imre bejelentette a gyűlölt ÁVH feloszla
tását, amelynek tagjai állítólag tömegesen indultak meg Ausztria
felé. A hallgatói járőrök, razziák nem találkoztak ÁVH-sokkal.
Október 29-én a koalíciós idők elüldözött politikusainak nagy
része Ausztriában várja a fejleményeket. Délelőtt Kéthly Anna, a
Szociáldemokrata Párt egyik vezetője tárgyalt Sopronban Tuskó
Ferenc igazgatóhelyettessel. Aznap Gácsi Vendelnek sikerült va
lamelyik dunántúli laktanyában egy teherautónyi kézifegyvert
szereznie.
Október 30. A Magyar Értelmiség Forradalmi Tanácsa két fiatal
oktatót és két hallgatót delegál a Győrben működő Dunántúli
Forradalmi Tanácsba.
A Bécsi úti határátkelőn megindulnak a nyugati segélyszállít
mányok: ruhanemű, gyógyszer, élelmiszer - de fegyver nem! A
hallgatók szorgalmasan vesznek részt a szállítmányok átvételé
ben, őrzésében és Budapestre juttatásában.
Október 31. A határőrség magatartása megváltozik. Farkas
százados nem veszi át az egyetemisták által elfogott határsértő
ket.
November 1. Nagy Imre bejelenti az ország semlegességét, és
az ENSZ-től kér támogatást. Nyugtalanító hírek érkeznek a szov
jet csapatmozgásokról. Az otthoniaktól tudom meg, hogy Romá
nián keresztül özönlenek az új csapattestek hazánk felé. A fenye
gető hírek hallatára a Dunántúli FT a soproni Egyetemi Nemzet
őrséget kevés fegyverrel látja el.
November 2. Az egyetem Egyesült Forradalmi Tanácsa ki
mondja a Bányász és Erdész Karok egyesítését és a miskolci
részleg Sopronba történő visszatelepítését. Rektor: Vendel Mik
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lós. A városban kb. ebben az időben döntötték le a Kellner szobrot
a Deák téren és a szovjet hősi emlékművet a várkerületen, amit
sajnos az egyetemisták már nem tudtak megakadályozni.
November 3. A városban és az egyetemen hallgatókból álló,
mintegy 200 fős nemzetőrség ügyel a város rendjére. Fegyverek
már másoknál is vannak.
November 4. Szép vasárnap Sopronban, de szomorú a buda
pesti hír: a szovjet csapatok hajnalban megtámadták Budapestet!
Az egyetemen nagy volt a pánik. Baráti köröm szomorúan rakta
fel a SOTEX előtt az asszonyokat és a gyerekeket egy teherautóra,
és hívtak, hogy ők is készülnek kifelé. „Gyere Károly! - biztatott
Sziklai O. barátom - mert itt már mindennek vége!" „Nem és
nem" - volt a válaszom - „nem akarok szeretett családtagjaimtól,
főleg az otthoniaktól elszakadni, hiszen éppen csak egy éve, hogy
az első román vízumommal hazalátogathattam."
Az egyetemen át indultam hazafelé. A porta üres, a nagy ková
csolt vaskapu tárva nyitva. A porta és a „C" épület közti gyepes
téren ismeretlen „forradalmárok" géppisztolytárakat töltöttek,
gyakorolták a fégyverkezelést. Madách utcai lakásomra tartva, az
Alsólővér utcán lefele jött egy emberekkel tömött teherautó, s egy
táskáját cipelő lánynak kiabáltak, hogy őt még felveszik. A táska
felcihelődés közben kinyílt, és a széthulló ruhaneműket otthagyó
rémült lányarcot ma is élesen látom! Még egyszer visszafordul
tam a Botanikus Kert felé: több kedves barátomat láttam rémülten
átmászni a Deákkúti útra, hogy pánikba esve egy-egy elkésett
járműre egy szál ruhában felkapaszkodjanak, és irány Ritzing és
a nagyvilág.
Már alkonyodott, mire hazaértem. A Madách utcában néhány
csoport hallgató tartott a Szent Imre kollégium felé. Némelyiknél
puska is volt, és a legbátrabbakra bízták, hogy vigyék be a Bota
nikus Kertbe, ott dobják el valahol. Kópházáról jöttek, ahol az
egyetlen ágyúnál nevetve oktatta ki őket egy tankon álló orosz
kiskatona: „hogy akartok ezzel lőni, még ütőszeg sincs benne!"
Távolról talán morajlott egy-egy harckocsi hangja, de én egyet
len egyet sem láttam, csak aggódva öleltem magamhoz szeretett
feleségemet, valamint öt éves és másfél éves, kedves két fiúnkat.
November 5-én a Szabad Európa Rádió világgá kürtölte, hogy
a Soproni Egyetem tanárai és diákjai egységesen, teljes létszám
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bán külföldre távoztak. Az otthoniak engem is elsirattak, mígnem
nagy rafinériával sikerült híreket hazajuttatnom az én szeretett
Kisbaconomba.
November 6-án kora délután három páncélos állt meg a Bajcsy
Zsilinszky úton, az egyetem épülete előtt. Céljuk az volt, hogy
másnap, november 7-ére, a „nagy évfordulóra" a segélyszállítmá
nyokból egy kis ételt és italt szerezzenek.
A következő napokban elég sok géppisztolyt, gyalogsági fegy
vert és lőszert szedtek össze a hozzáértő kollégák a Botanikus Kert
bokrai alól, az épületek alagsorából, stb. Vancsura Rudolf bará
tom becslése szerint november első napjaiban mintegy 250 kézi
fegyver lehetett az egyetemi ifjúságnál. Nagy részük agyonhasz
nált eszköz volt, lötyögő zárdugattyúkkal.
November 12-én megindult az oktatás. Egyik furcsa ellentmon
dása az életnek, hogy a legnagyobb veszteség bennünket ért
(mintegy 250 diákunk távozott nyugatra és a tanszékek oktató
gárdája is erősen megfogyatkozott), ennek ellenére az országban
elsőnek kezdtük el az oktatást. Ennek óriási jelentősége volt, mert
összefogta az otthon maradt hallgatóságot, másrészt Ausztriából
is többeket hazacsalt.
Nem értékelek! Egy 1956. decemberi élményemet azonban el
kell mondanom. A hónap vége felé le kellett adnom az Erdőgazda
sági alapismeretek kéziratát a Mezőgazdasági Kiadónál, Budapes
ten. Ma sem hiszem el, hogy igaz volt, amit akkor a fővárosban
láttam. A Kossuth Lajos utcán, a Rákóczi úton, a Nagykörút
legnagyobb részén középen egy jármű szélességében úgy-ahogy
el volt tisztítva a törmelék, mindenütt másutt rom és rom. Haza
felé Tatabánya-Alsón (Bánhidán) pufajkások szállták meg a győri
gyorsot. A mi fülkénkbe hárman jöttek be, és hiába volt hivatalos
kiküldetés, szabályos soproni határsáv igazolvány, a legdurváb
ban, géppisztolyaggyal tuszkoltak le a vonatról. Egyikük tudott
magyarul: ő volt a legkegyetlenebb. A másik két „karhatalmista"
biztosan „ruszki" volt, mert meg sem szólaltak, csak kérdezés
nélkül ütöttek.
Legtöbbünk egy késő esti tehervonatra fel tudott kapaszkodni,
és kétszeri éjszakai átszállás után, másnap délelőtt végre vissza
értünk Sopronba.
Számomra így kezdődött a Kádár-féle „puha" diktatúra.
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VII. A barátság ápolása
Amikor a megszabott terjedelmű írásomhoz a bőséges jegyzet
anyagot szortíroztam, Zilahi József barátom egy értékes zseb
könyvet adott a kezembe ( Barátság, összeállította Steinert Ágota,
Briliáns könyvek, Helikon Kiadó, Gyomaendrőd, 1990., 124 old.),
mondván: „A világért se maradjon ki ez a fejezet, mert nemcsak
Fr. Bacon szerint vadon a föld barátok nélkül, de a te vadonodat
is ők szelídítették meg, a te szakmai életutadat is sokban ők
alakították." Tehát nemcsak egy sokszínű életregény része a ba
rátság, hanem szakmabeli ténykedéseink során is csak a barátok
kal oszthatjuk meg igazán a terhet és a bánatot. Mindig nehezeb
ben döntöttem az átlagnál, így valóban mindig jó tanácsadóim
voltak a barátaim, akikről a következőkben röviden meg kell
emlékeznem. Bevezetésképpen összefoglalom, hogy néhány hu
manista, moralista államférfi, író, költő vélekedése, de magam
korábbi feljegyzései alapján is mit gondolok az igazi barátságról.
Két gyűjtőben sok oldal idevágó idézetet őrzök nagy emberektől,
az Élet és Tudomány számaiból kivágtam az „ókori dolgokról"
című Pais István gyűjtéseket, és a magamnál hordott címtárban is
van néhány oldal bölcsesség, hogy alkalomadtán eligazításul
szolgáljon.
Való igaz, hogy a barátságban többet ér az erkölcsök hasonló
sága, mint a rokonság. Bevallom, hogy 1945-ben minden roko
nom végleg csonka hazánkon kívül maradt. Ezért itt igyekeztem
minél több barátot szerezni. Sokuk feltétlenül többet jelent szá
momra, mint a határral elszakított és csak ünnepi üdvözlő lapok
kal hozzám kapcsolódó vérrokonom. Nem sok örömet leltem
volna a ritkán jelentkező szerencsémben, ha nem lettek volna
barátaim, akik biztató szóval, távirattal, gratuláló levéllel bizo
nyították: éppen úgy örülnek a sikeremnek, mint jómagam. Bal
sorsomat pedig nehéz lett volna elviselni jóbarátok nélkül, akikről
úgy éreztem, hogy fájdalmamat még nálam is jobban átérzik. A
barátság tehát nemcsak a boldogságot aranyozza be, hanem a
bajokat is elviselhetőbbé teszi azzal, hogy osztozik bennük és
részt kér belőlük.
192

Egész életemben az adás öröme melegített, és úgy véltem min
dig, hogy az apró ajándékok (mint említettem, kis kertem leg
szebb termékei) tartottak fenn életemben sok barátságot.
A barátság főleg azáltal múl felül mindent, hogy reménységgel
tölt el bennünket a jö,vöt illetően, és nem engedi, hogy elcsügged
jünk. A barátságban nincsen semmi színlelt; mindaz, ami tőle
származik, igaz és szívből jövő. A barátságot inkább a lélek von
zódása hozza létre, mintsem a gondolat, ami azt keresi, hogy mily
haszonnal fog járni. „Ha a haszon kötné a barátságot, mihelyt az
megszűnnék, felbomlanék a barátság is." - mondja Cicero. Bará
tainktól csak olyat kérjünk, ami erkölcsileg jó, barátainkért csak
ilyet tegyünk, de ezt anélkül, hogy kérésükre várnánk.
Elekes Andrásék az egyik „hatok találkozójára" - amely öszszejövetelekről a későbbiekben szólok - nem tudtak eljönni, de
mégis ott voltak a fehér asztalnál, amikor üdvözlő soraikat cicerói
mondattal zárták: „A barátsággal sosem szabad betelni, úgy mint
egyéb dolgokkal, minél régebbi, annál édesebb, miként a borból
is az, amelyik kiállta az idő múlását."
Barátainkat természetesen nem szavaik, hanem tetteik alapján
kell megítélnünk. Hiszen az igaz barát a szükségben mutatkozik
meg. Neki második énünkké kell válnia. Az igazi barátság felté
telezi a szeretetet, a bizalmat, az igazságot, a szabadságot, az
egybetartozás érzését és az önös érdekek kizárását. Megsokszo
rozza a jót és elosztja a rosszat. De csak akkor, ha nem élünk vissza
barátaink készségével, és csupán annyit fogadunk el tőlük, mint
amennyit maguktól adnak. Én például baráttól sosem kértem
kölcsön (mástól is alig), mert a könnyen jött pénz hamar elment,
és amikor vissza kellett adni, úgy éreztem, hogy becsaptak. Az
adósság törlesztéséért nagyon meg kellett dolgozni; hamisan úgy
éreztem, hogy többet adtam vissza, és emiatt könnyen léket ka
pott a barátság.
„A barátság legnagyobb próbája nem az, ha a magunk hibáit
tárjuk fel barátainknak, hanem: ha neki tárjuk fel az övéit" mondta La Rochefoucauld - de szabad-e túl gyakran emlegetni
barátaink hibáit? Emiatt is vége szakadt már nem egy barátság
nak. Ha nem vagyunk hajlandók megbocsátani egymásnak kis
hibáinkat, nem fog kiterebélyesedni a kapcsolatunk.
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Azt tapasztaltam, hogy az ifjú tanulóéveimben kötött barátság
a legtartósabb, és még a gyermekeinkben is öröklődik. Találtam
azonban későbbi alkotó éveimben is igaz barátokra, de ezt a
kapcsolatot inkább az értelem - sokszor még az érdek is - uralta,
és sosem tudta mélyebben melegíteni valómat. Mintha kétkedés,
féltékenység, vagy talán irigység vegyült volna érzéseimbe. Viszálykodni viszont sohasem tudtam. Igyekeztem csak dolgos
emberekkel barátkozni. Viszolyogtam azoktól, akik a klasszikus
kizsákmányolás modem formáit ismertették meg velem, illetve
általam. Öreg fejjel is utálom gyengeségemet, amiért annyit dol
goztam mások helyett, amiért olyan sokszor voltam balek, amiért
el-eltűnt belőlem a székely énem „bölcsessége" Még bizalmas
jegyzeteimből is kihúzom most az erre utaló sorokat. Sosem kese
redem el azonban annyira, hogy a Továbbképzési Osztályunk
falán nemrégiben olvasott anonim fohászt átvegyem: „Uram!
Tégy alkalmazkodóvá engem, hogy együtt élhessek harmóniában
azokkal, akikkel torkig vagyok. Ámen." Taine cinizmusát sem
értem, amikor azt írja: „Három hétig vizsgálgatjuk egymást, há
rom hónapig szeretjük egymást, három évig civakodunk egymás
sal, harminc évig eltűrjük egymást, a gyerekek pedig elölről kez
dik az egészet."
Bízom az igazi emberi közösségben, a bennünk élő barátság
ban. Ha sok ezer és millió ember egy helyütt lakik, egy nyelvet
beszél, egy hagyományt ápol, egy erkölcsi rendet tart, ez mind a
barátság jelenlétének csodája.„A közösséget Barátság istennő te
remti, és ezért a közösség ősszava: Philia" - írja Hamvas Béla
filozófus. A barátság azonban nem csupán egyszerű társulás,
ahogy a barát sem csak merőben társ. Nem bajtárs, nem kolléga,
nem partner. Ami a barátságot illeti, azt semmiféle más kapcso
lattal helyettesíteni nem tudjuk. A barát senkivel sem pótolható.
Barát csak az, akit szabadon választ az ember magának. A barát
ságnak három kizáró oka van: a hiúság, a gőg és az irónia. Ha ezek
szerencsésen eltűnnek életünkből, az emberi világban a barátság
a klasszikus életrend formája lesz és marad.
Örülnöm kell, hogy néhány öreg barátom példáján igazolhat
tam, hogy „nincs titokzatosabb és nemesebb ajándék az életben,
mint a szűkszavú, megértő, türelmes és áldozatkész barátság. S
nincs ritkább." (Márai Sándor.)
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Az elmúlt évben jutott eszembe, hogy a 75. életévüket megélt
erdészek életútját, Sopronhoz való kötődését egy évente ismétlő
dő kiadványban nyomtatásban is megörökíthetnénk. Körleve
lemben véletlenül - a háromnegyed évszázad alapján - „nagy"
jelzővel is megtiszteltem az érintetteket. Sokan szívesen vették a
kezdeményezést, de a tervezett „új hagyomány" elindítása felve
tett néhány problémát. „Csupán attól a ténytől, hogy 75 éve élünk
Isten kegyeletéből, még egyikünk se lett nagy, se kicsi, csak öreg!
Ez a harsogva törtető világ már nem a miénk; nem csupán azért,
mert megvénültünk, hanem mert megváltozott, és egyre meszszebb kerül tőlünk. Gyorsan szűkül az a családi és baráti kör,
amely egyáltalán tudja, hogy vagyunk. Be kell látnunk, hogy nem
érdekeljük a világot. Amit dédelgetünk magunkban, az nem a
jövő, hanem a múltunk" - írja egyik tisztelt barátom. Úgy vélem,
hogy ennek a múltnak értékes szemelvényeit mégis le kellene
írnunk a jövő nemzedék tanulságára. Nem vitatható, hogy az
érintettek személyes vallomásai értékesebbek lennének az olvasó
számára, de többségük nem szólalna meg. Néhány kezdeménye
zés során alkalmam volt tapasztalni, hogy ha egy-egy szerkesztő
ség kéréssel fordul egy-egy szakterület kiemelkedő egyéniségei
hez: írják le vallomásaikat, tapasztalataikat, élményeiket életpá
lyájukról, hogy azokat a fiatalabb generáció figyelembe vehesse
tevékenységének formálásában - ez a felhívás rendszerint válasz
nélkül marad. így be kellene érnünk egy kívülálló, többé-kevésbé
objektív ítélőképességű kolléga értékelésével, aki a közvéleményt
tolmácsolhatná, ha lelkiismeretesen hozná tető alá vállalását.
Az is kérdés marad, hogy mit szólna a többi, 75. életévét már
túlhaladott, de még élő, ugyancsak kiváló erdész. Nos, félek, hogy
róluk - mind kevesebbjükről - már csak nekrológ készülhet.
Pedig kár, hogy rohanó életünkben egy nagy évforduló alkalmá
val senkinek nem jut eszébe életútjuk méltatása. Évente néhány
becsületes, erkölcsös, nemegyszer kiemelkedően sikeres életút
vetődne elénk, olyan erdészeké, akik nemcsak a magyar erdészet
fénykorát alakították, hanem az alma mater és az ősi város nevelő
erejét bizonyítanák.
Azonban egyik „barátomtól" tőrdöfést kaptam. „Ne vájkálj
mindig mások életében; foglald el magad valami egyébbel!" Emi
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att feladtam az „új hagyományt." Jó szándékú kezdeményezésem
csírájában hunyt el.
Nevük említésével mégis megidézek jó néhány barátot, „öreg
erdészt", akik anélkül harcolták meg az életet, hogy megalkudtak
volna, és sosem engedtek erkölcsi tartásukból. Azon a helyen,
amelyre állíttattak, hivatásukat maradéktalanul és úgy igyekez
tek teljesíteni, hogy szakmájukban, munkahelyüknek elismerést
szerezzenek, és alma materükbe, „a hűség városába" is bármikor
felemelt fővel térhessenek vissza. Ezt ma is gyakorta megteszik a
jubileumi években szervezett találkozók alkalmából. De vannak
olyan évfolyamtársak (erdészek, bányászok, kohászok) is, akik
nemcsak évente egyszer, hanem minden hónap utolsó vasárnap
ján az Ibolya Étteremben találkoznak. 11 és 14 óra között bárme
lyikük bátran benyithat oda, mert megszokott asztaluknál bizton
talál néhány jó barátot.
A soproni alma mater majdnem egyedülálló biológiai, műsza
ki, ökonómiai képesítésével olyan sokoldalú fegyvert adott a
kezükbe, mely viharokkal, háborúval megnehezített életükben
mindig megóvta őket a közélet buktatóitól, az egyhangúságtól, a
csüggedéstől, a közömbösségtől. Ilyen sokrétű érdeklődéssel tel
jes, alkotó emberekkel nem sok szakma dicsekedhet.
A találkozások mottójául egy ismeretlen német szerző vers
részlete szolgálhat:
A legnagyobb művészet tudod mi?
Derűs szívvel megöregedni.
Pihenni ott, ahol tenni vágyói
Szó nélkül tűrni ha van ki vádol.
Nem lenni bús reményvesztett,
Csendesen viselni a keresztet.
Ahol segíteni tudtál régen,
Bevallani nyugodtan, szépen,
Hogy erre most már nincs erőd,
Nem vagy olyan, mint azelőtt...
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A Hatok találkozói
A második fejezetben szóltam róla, hogy 1942 őszén hatan
jöttünk Sopronba, a sepsiszentgyörgyi volt Ref. Székely Mikó
Kollégiumból, az az évben érettségizettek közül. A hat fiúból
Jancsó Gábor és Tompa Károly 1947-ben, Györke Zsombor és
Zathureczky Lajos 1949-ben szerezte meg az erdőmémöki okle
velet (Hollanday József bányászként végzett, Nemes Lászlót pe
dig elnyelte a háború). Helyükbe lépett Elekes András, Gyergyóremetéről (1949-ben végzett) és Szász Tibor Budapestről (1947ben végzett), aki Marosvásárhely mellől származó, ugyancsak
székely ember. Egyébként Jancsó Gábornak Sopronban végig hű
séges „kammerja" volt Gábor, ő kezdeményezte a hetvenes évek
ben, hogy mi, a „Hatok" feleségeinkkel - ha lehet, gyermek
einkkel - együtt évente találkozzunk, és mintegy két napon át
bensőséges együttlétekkel ápoljuk mintaszerűen elmélyült barát
ságunkat. 1923-as születésűek vagyunk, kivéve Elekest, aki 1924es volt. Mintegy másfél évtizedig folytak ezek a találkozók Elekesék zamárdi tágas nyaralójában, budapesti szép lakásában, Györkééknél, a Sümeg melletti sarvalyi vadászházban, Jancsóéknál, a
Zalaegerszeg melletti soholári vadászházban, Szászéknál, a siófok-balatonszabadi fürdőtelepi, szép villájukban, Tompáéknál,
Sopronban és a röjtökmuzsalyi vadászházban, Zathureczkyéknél
a bájos balatonkenesi nyaralójukban. Rendszerint valamelyik
nyári szombat délelőtt érkeztünk és másnap széledtünk haza.
Csak italt, süteményt, virágot és apró ajándéktárgyat volt szabad
vinni, a változatos ételekről a háziak gondoskodtak. Nem enged
tünk meg semmi egészségtelen versengést, de asszonyaink a
remek erdélyi ízekkel mégis mindig megleptek. Ha néha nem
maguk főztek a legalább tizenkét emberre, a vadászház gazdasszonyának meg kellett tanulnia a székely gulyás, kolozsvári
káposzta, töltött káposzta stb. igazi receptjét. Csak a vadászvacso
rák készültek a jellegzetes helyi szokás szerint. És mindig volt
kürtöskalács- sütés, flekkenezés, szalonnasütés. Izgalmas szertar
tás volt, mikor Jancsó Gabi az ehhez szükséges tábori berendezést
kipakolta a kocsiból. Elekesék két évig Marokkóban éltek, így arab
specialitások is asztalra kerültek.
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Mindez csak keret volt a lényeghez. Sorra mondtuk el az eltelt
esztendő történéseit, lélekben újra és újra végigjártuk gyönyörű
szülőhazánk, szép Erdélyország felejthetetlen tájait, felidéztük
kedves tanárainkat és bohó szép-csúnya diákcsínyeinket, a leg
újabb hazai híreket, melyek rendszerint elszomorítottak. Ilyenkor
elő kellett venni a magnót, hogy az előző év találkozóját lehall
gassuk, vagy erdélyi költők szép versei mellett gondoljunk ko
moly dolgainkra.
Körbenéztünk: íme egy székely „fa", egy örökké élni akaró, és
lapos, csonka új hazánkban is („idehaza", de mi lesz Veled „oda
haza"?) gyökeret eresztő sarjcsokor: a gyökér Györke Zsombi, 6
indított el, harmadik erdész generációt képviselvén a családban,
minket is erre a szép pályára; a törzs talán Szász Tibi az ő szívós,
mindenfelé vigyázó, okos, erős, céltudatos, szervező egyéniségé
vel; a szív Zathureczky Lajos, nekem is édes anyaföldem, Erdővi
dék „fővárosa", Barát szülötte; a korona, illetve a fej Elekes Bandi,
aki a bányamémöki oklevelet is megszerezte, és azon a pályán a
legmagasabb szakmai munkakört látta el évekig (annyi kitünte
tése volt, hogy amikor az egyik minisztériumi szeánszról kideko
rált bányász egyenruhájában hozzám robogott a Déli pályaudvar
ra, a tömeg azt hitte, hogy egy orosz marsallt fogadok); Jancsó
Gabival mi ketten vagyunk az ágak és székely asszonyaink a
csilingelő, csacsogó éltető lombok, akik nélkül semmire sem men
nénk. Szeretnék még addig élni, hogy erről a hat emberről méltó
an megemlékezzem. Adjál kedves olvasó szépírói vénát ehhez,
amíg nem késő. Mert Elekes Bandit 1990 augusztusában, 67.
évében a Farkasréti temető umaparcellájába kísértük utolsó útjá
ra. Elárvult ötünk nevében mondtam búcsúbeszédet, és a család
kérésére együtt szavaltuk el a székely fohászt:
Nekünk nem hazánk semmiféle ország,
Velünk nincs testvér nép, csak mostoha;
A Hargitán kívül hegyet nem láttunk
És a Királyhágón túl nem vágytunk soha.
Nekünk nincs örökségünk, csak akaratunk,
Nincs vallásunk, csak egyetlen hitünk:
Erdély, csupán ez az egy szavunk van;
Uram, itt állunk, székelyek vagyunk.
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Aszöveget Bandiéknak korábban Rabatba is megküldtem, ahol
az egzotikus arab lakás főhelyén - esténként kivilágítva - azonnal
szemébe ötlött a ritkán odalátogató székely-magyar vendégnek.
1992. január végén ismét sírbeszédet kellett mondanom: Györke Zsombi 69 éves korában elhunyt, s hamvait a keszthelyi új
köztemető tölgyfái alatt helyeztük örök nyugovóra, a balatonfelvidéki és bakonyi erdészek népes embergyűrűjétől övezve. Köz
ben elment Kató, a három remek Elekes-fiú édesanyja és nemrég
Morzsi is, Zathureczky Buci szeretett asszonya. Most is itt cseng
a fülemben vidám telefonmeghívója, amikor 1989 decemberében
eufórikus hangulatában szülőhelyére, Csíksomlyóra invitált:
„Karcsi, a legközelebbi találkozót ott tartjuk!" Hová távolodtál
azóta te szent hely, s vele álmaink? A „fa" megremegett és a
találkozóknak vége!
Még idecsatolok a találkozók komoly dolgaiból is egyet, iga
zolva, hogy mi szórakozás közben is dolgoztunk:
„Váncsa Jenő mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter ré
szére
Hét székely erdőmérnök (ekkor Vitus Géza is velünk volt a
hargitai Szentegyházáról), akik több mint másfél évtizede minden
évben összejövünk családostól sorjában egymásnál és ápoljuk a
barátságot, elnézését kérjük, hogy a soros soproni találkozóról
egy kérdéssel zavarjuk, és ráadásul a lakásán, mint nagyrabecsült,
segítő barátunkat. Erre az ad bátorítást, hogy Ön a legfőbb szak
mai vezetőnk és szeretett földink a Nagykőhavas aljáról, aki
erdőmémök fián keresztül is mélyebb szálakkal fűződik hozzánk.
Nagy büszkeséggel figyeljük a hazai politikai életben betöltött
mind jelentősebb szerepét, eredményes országépítő munkáját.
Nem is kell sok-sok közéleti szereplését tekintve hosszabb időre
visszamennünk: csak a legutóbbi MTV Fórum adására, vagy a
családi adás Velence tavi programjára gondolunk teljes nézetazo
nossággal.
Szívfájdító témában szólunk: a romániai településszerkezetet
átalakító „modernizációs" terv megváltoztatása érdekében. Né
hányan a közelmúltban voltunk otthon, a többiek pedig most
készülünk haza. Értesüléseink a leghitelesebbek, és szavunkat
sokezer erdőmémök, erdészeti dolgozó, többszáz erdőmérnök
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hallgató nevében is hallatjuk. Tiltakozunk a nemcsak Európa,
hanem a világ valamennyi társadalmának és kultúrájának jövője
szempontjából veszélyes akció ellen. Ilyen az emberiség sokezer
éves történelmében csak a legszömyűbb irtóháborúk idején for
dult elő, de akkor is csak elvétve. A terv végrehajtása megbontaná
az évtizedek során kialakult táj- és ökológiai egyensúlyt, a törté
netileg kiépült országrész természetes, páratlan, hagyományte
remtő építészeti arculatát is, a településképet.
Egyetemes emberi, történelmi, kulturális értékekről, a székelység létéről van szó. Az akció a romániai magyarság, németség
etnikai közösségének, történelmi azonosságtudatának a felszá
molásához vezetne.
Elfogadhatatlan, hogy a román kormány napról napra kegyet
lenül megsérti az emberi jogokat és elnyomja a nemzeti kisebbsé
geket. Nemcsak Romániában, de egész Európában sötétség borul
na az életre ezzel az intézkedéssorral. A legkárosabb kínai „kul
turális forradalom", vagy a Szovjetunió-beli sztálinista korszak
borzalmai elevenednek fel, nem is beszélve a legsötétebb fasiszta
időkről.
A romániai redszer politikai cinizmusa hamarosan csúcspont
jára hág: a Ceausescu-vezetés az ország 13 ezer falvából 3 év
leforgása alatt több ezer falut el akar tüntetni, sok tízezer embert
akar a számára életet jelentő ősi környezetből elűzni. Ami szülő
házaink is veszélybe kerültek. Mindez az embertelen politikai
nagyzási hóbort megnyilvánulása.
Kérjük, hallassa szavát a Központi Bizottság, a Kormány ülé
sein, szíveskedjék referálni közeli romániai útja előtt Grósz Károly
főtitkár elvtársnak, miniszterelnöknek, és ha kérhetjük, legalább
egyetlen biztató mondatban szíveskedjék nyugtázni kétségbe
esett segélykiáltásunkat!
Tisztelő barátsággal! Sopron, 1988. június 18." Hét aláírás.
És a válasz:
„Kedves Tompa Károly Barátom!
Meleg hangú, szívből fakadó soraikat megkaptam. Aggódásu
kat a társadalom döntő többségével együtt mélyen átérzem.
Biztosíthatom Önöket arról, hogy hivatali és közéleti beosztá
somat figyelembe véve, az adott helyzetben minden lehetséges
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eszközt megragadok arra, hogy a levelükben oly meggyőzően
kifejezésre juttatott fenyegető veszély elháruljon.
Valamennyiüknek jó egészségben eltöltött hosszú életet és csa
ládjuk, barátaik körében sok boldogságot kívánok. Budapest,
1988. június 29. Váncsa Jenő s. k."
Érettségi találkozók
Az érettségi találkozókat Sepsiszentgyörgyön, az ott lakó Kör
eiéi László barátommal együtt szerveztük. 1942-ben huszonhatan
(5 lány és 21 fiú) érettségiztünk a Mikóban. Még 16-an élünk, 8-an
Magyarországon. Az első találkozót, a harmincast 1972. VIII. 8-án,
a negyvenest 1982. VI. 29-én, a negyvenötöst 1987. VII. 27-én
tartottuk. 11-14 fő volt rendszerint jelen.
Csodálatos napok voltak ezek az első alma materünk falai
között. Osztályfőnökeink és a még élő tanáraink mindig nagy
érdeklődéssel hallgatták végig életutunkról szóló beszámolóinkat
a könyvtárban vagy első osztálytermünkben, és ők is elmondtak
minden fontosat az iskoláról, a sikerekről, a bajokról, saját életük
ről. 1982-ben Debreczy Sándor kolozsvári egyetemi tanár például
szép magyar köszöntője után, mint volt francia tanárunk, a Sorbonne-on csiszolt zengő francia nyelven is szólt hozzánk. Megér
tettük és tudtuk, hogy amíg élünk... ils reviennent toujours! Sajnos
már csak egy él e drága emberek közül.
1987-től már székely ruhás diáklányok kulturális műsort is
adtak a tiszteletünkre. A második emeletről kisdiákok sorfala
között jöttünk le, elöl a formaruhás két lány az ősi nyeles csengő
vel csengetett ki bennünket, öreg diákokat, akiknek összeszorult
á szívünk és a meghatottság könnye csillogott szemünkben. Virá
got vittünk elhalt tanáraink sírjára a szemerjai és a vártemplomi
temetőbe. A vártemplomot övező több tucat művészi kopjafa
között ott van a mi osztályunké is.
Az 1992. VI. 20-i ötvenéves találkozóra már csak Jancsó Gabi
tudott innen hazamenni, és elhozta a találkozó művészi kerámia
emlékplakettjét, valamint a meghívót. Három oldalas, mélyenszántó gondolatokkal teljes üdvözlő levelünket is elvitte az otthon
élők mindenikének. 45 éves találkozónkra 16-an elkészítettük
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több oldalas életrajzunkat, ezt sokszorosítottam és osztálytársa
imnak átadtam, nívós gyűjtőbe fűzve. Az én dossziém 53 oldalas,
nem számítva a 7 oldal színes fényképet és a sokoldalnyi levelet.
Irodalmi értékűek ezek az írások, melyeket minden évben elolva
sok legalább egyszer. Életem legszebb, legkedvesebb és legértéke
sebb éveit, emberré csiszolódásom szakaszát idézik.
Évfolyam-találkozók

Jereb Ottó és Macher Frigyes segítségével készítettem elő ezeket
a felejthetetlen összejöveteleket. A 20 éves erdész találkozó 1966.
VIII. 24-én, a 30 éves erdész-bányász-kohász valéta találkozó
1976. V. 15-én, a 40 éves valéta találkozó a három szaknak 1986.
VI. 28-án volt. Legfelejthetetlenebb az 50 éves iratkozó találkozó,
mely 1992. VIII. 22-én zajlott le. Talán segítségül szolgál fiatalabb
barátaink számára, ha a barátság ápolását szolgáló legemlékeze
tesebb évfolyam-találkozónk rövid programját felidézem.
Az 1992. VIII. 22-i rendezvényről „Félévszázados Bányász-,
Kohász-, Erdésztalálkozó Sopronban" címen néhány szaklapban
teljesebb megemlékezés jelent meg. Az „aranytalálkozón" az
1942-ben iratkozott erdészek, bányászok, kohászok, a szokásos
csoportkép elkészítése után, az Erdészeti és Faipari Egyetem dí
szes tanácstermében bensőséges ünnepségen vettek részt. Lelke
sedéssel harsantak fel több mint száz torokból a három szak
himnuszai. Rövid kultúrműsor után Tompa Károly köszöntötte
az egybegyűlteket. Ezután Winlder András rektor és Kosztka Miklós
dékán urak meleg szavakkal üdvözölték a megjelenteket, és az
alma mater életének újabb eseményei mellett a lelkesítő fejlesztési
terveket is ismertették. A résztvevők ezután a három testvéri szak
nevében megkoszorúzták a kémiai épület előtt, az 1976., illetve
1986. évi 30 és 40 találkozókon az elhunyt évfolyamtársak és
tanárok emlékére ültetett 3-3 piramis tölgy emlékfát (ezek sok
méteres magassága szívindítóan szemléltette az idő múlását).
Emléktáblákat is elhelyeztünk ott, 38 évfolyamtársunk és 33 taná
runk emlékére. Megkoszorúztuk az ágfalvi csata „őrtüzek" em
lékművét a Botanikus Kertben és a három mártír sírját a Szent
Mihály temetőben. A találkozó baráti vacsorával és megható
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visszaemlékezésekkel teljes, bensőséges szakestéllyel ért véget. A
rendezvényen a sajtó és a TV is jelen volt.
A soproni rendezők nevében elmondott köszöntőt kivonatosan
adjuk közre, mely az EFE, a város vezetőinek, a Bányászati, a
Kohászati és az Erdészeti Egyesület elnökeinek, a mostani hallga
tók képviselőinek és a külföldről hazajött évfolyamtársainknak a
köszöntésével kezdődött. „Az 1986-os, nagy sikerű 40 éves balla
gási talákozónkon határoztuk el, hogy az 1942. évi beiratkozá
sunk emlékére ebben az évben 50 éves aranytalálkozót tartunk.
Egyébként bizonyára emlékeztek, hogy mi - 38 bányász, 25 ko
hász, 122 erdész, összesen 185 fő - az ideiglenesen visszatért
országrészeket is képviselve avattuk fel 1943. február elején Walek
Károly és Stasney Albert professzor úr előadásával az akkor befe
jezett „matek", ma „F"épületet.
Mai összejövetelünk nem mindennapi találkozóvá vált. Mintegy 70 fő, 68-72 éves bányász, kohász és erdész jött össze az ősi
Alma Mater falai között, szeretett Sopronunkban, nemcsak szű
kebb hazánkból, hanem Romániából, Ausztriából, Németország
ból, az USA-ból, Kanadából, Ausztráliából. Nagy megtisztelteté
sünkre sokan feleségeikkel jöttek, és többen elhozták a második
és harmadik generáció képviselőit is. így legalább 120-an leszünk
a mai baráti vacsorán és szakestélyen. Sajnáljuk, hogy az örege
déssel együttjáró nyűglődések, sokszor betegségek miatt, sokan
csak levélben tudtak jelentkezni és életrajzukat vázolni. Tanulsá
gos életutak rajzolódtak meg ezekben az írásokban, amelyeket
újból és újból előveszünk majd, hogy lelkierőt nyerjünk és nagyra
becsült Alma Materünk nevelőerejét felidézzük. Néhány üdvöz
letét Gyurkó Pál barátunk olvas majd fel ezekből szakestélyün
kön.
Szép megöregedésünk elsősorban az életünk minőségétől
függ. Attól, hogy napjaink során a valóra nem váltott vágyak,
önmagunkon való erőszaktevések, megalázó megalkuvások, ki
hagyott lehetőségek milyen mértékben halmozódtak fel. Egyszó
val: mennyi „maradék" gyűlt össze, amelyek most nehezednek
ránk teljes súlyukkal, amikor már kevés időnk van az újrakezdés
re. Pedig ilyen „maradékok", „adósságok" nélkül szerettünk vol
na élni! Úgy vélem, hogy ez a „jó öregség" titka!
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Visszatekintve hét évtizedes életünkre, meg kell állapítanunk,
hogy legtöbbünk aszkéta módon végezte napi sok órás munkáját.
Jó lett volna betartani József Attila intelmét, hogy „dolgozni csak
pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes". A
jó embert nem az aszkézis, a szenvedés neveli rá az örökös önma
gaátadásra; a kárpótlást nem váró segítség, ajándékozás enyhe
mámora vezeti végig az életen.
Nem tudom képes vagyok-e tolmácsolni öreg diáktársaim soha
el nem múló szeretetét, háláját, ragaszkodását a mind kopottabb
falú Alma Mater iránt, amely az ősi, 257 éves bányász-, kohász-,
erdész- közösségi szellemre, áldozatkész hazaszeretetre tanított,
továbbá bátor és elszánt küzdelemre is nevelt, a szakmai ismere
tek átadása mellett.
Nem tagadom, hogy látva őszülő, gyér hajú fejeinket, bizonyos
elfogultság vesz erőt rajtam; visszatér emlékembe a sok-sok tarka
egyetemi kép, a rengeteg színes ábránd, melyet ifjúi csapongással
e szeretett falak között szőttünk. Eszembe jut Antoine de SaintExupéry örökérvényű mondása (Az ember földje): „Egy házban
nem az a csodálatos, hogy menedéket, meleget ad, hogy birtokba
vehetjük falait. Hanem az, hogy lassan lerakja bennünk kedves
emlékei táplálékát. Hogy a szív mélyén megépíti azt a homályos
falat, amelyből úgy lépnek elő az álmok, mint sziklából a forrás
víz." Érdekes módon, a háború, a nélkülözés sokszor borzalmas
napjait élve, az élményekből csak az álmokra, a tiszta forrásvízre,
a vidám emlékekre gondolunk.
Tudom, melegen tisztelt barátaim, hogy a ti lelketek is csordul
tig van ezen a napon az ifjúkori képekkel, és meggyőződésem,
hogy mindnyájótoknak lenne valami szép mondanivalója. Éppen
azért, mert ezt tudom, és látom is rajtatok, félek, hogy röviden
nem bírom elmondani a legfontosabbakat. Nem tudom kellően
kifejezni szeretetünket és ragaszkodásunkat egymáshoz és az
Alma Materhez úgy, ahogy azt ti is szeretnétek. Amit azonban a
szó kimondani nem tud, megérzi a lélek!
Az életnek - ennek a másik nagy Alma Maternek - az iskoláját
megjárva, nehéz és reális tapasztalatokat gyűjtve jöttünk elisme
réssel és bámulattal adózni ősi városunknak is, melynek vezetői
hallgató korunkban annyiszor segítettek.
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Legyen áldott az a 33 fős tanári kar, mely 50 évvel ezelőtt a
három szak közel 200 fiát a háborús nehézségek között is befo
gadta, maga is gondokkal küzdve. De jajszó nélkül vették válla
ikra és hordozták a sokszor családjuktól teljesen elszakadt ifjak
tanítási és nevelési terhét. Ezt a nagy történelmi időkben csak azok
a kiváló egyéniségek tehetik meg, akik a kötelességet elkötelezett
ségnek és a hivatást elhivatásnak tekintik. Ilyenek voltak a mi
szeretett professzoraink!
Hiszem, kedves barátaim, hogy a mai nap ünnepélyes hangu
latában megtelik a szívük, és nemes érzések sugároznak ki belő
lünk, melyek ebben az ellentmondásos, átalakulásban lévő kör
nyezetünkben - ilyenben immár harmadszor van részünk - segí
tenek abban, hogy valóban megtaláljuk egymást. Közéletünkben
elülnek lassan az értelmetlen kritikák, a meg nem értések. Meg
szűnnek a mételyező mendemondák, elhallgatnak a pletykák, s
kezet nyújtanak egymásnak az ellenfelek. Végül is béke száll erre
a sokat szenvedett hazára. Hirdessétek továbbra is szerte az or
szágban, de a lehetőségek szerint mindenfelé a nagyvilágban,
hogy mindannyian egy fenyegetett nemzet fiai vagyunk, akik
még mindig rettegünk a legmegnyomorítóbb érzéstől, a 40 évig
ránk nehezedő lelki terrortól. A körülöttünk ólálkodó veszélynek
csak úgy tudunk ellenállni, s csak úgy tudunk azzal szembeszáll
ni, ha kezet kézbe téve, egységesen keressük válságba került
szakmánk felemelkedésének útját. Ne feledjük, hogy a mai hely
zetnek mi is okai vagyunk. Szélesebb kitekintéssel bizonyára
annak is előidézői voltunk, hogy a magyart ma őszintén nem
szereti senki! A bajoknak tehát mi is okozói voltunk, és könnyen
válhatunk részeseivé újabb nemzeti tragédiának. A sok pártharc,
széthúzás, illetve közömbösség, a politikai, gazdasági ellehetetle
nülés ismét mérték nélkül terheli meg a magyar lelkeket.
Befejezésül az itt álló fiatal barátainkhoz, a mai hallgatók kép
viselőihez szólok, akik abban a helyzetben vannak, hogy az Alma
Mater falai között szövögethetik terveiket, s építgetik messzi
reményváraikat. Szeretném felhívni őket a munkára, a becsületes,
egyenes, őszinte, egymást tisztelő életre. Jó volna megóvni őket a
hamis álomképek hajszolásától, attól, hogy csak a Nyugattól vár
ják a sorsfordító segítséget. Szeretném arra késztetni őket, hogy
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óvakodjanak a protekciók és címek utáni rohanástól. Meg akarom
értetni velük, hogy az életben a legnagyobb segítőtárs az a tisz
tánlátás, az a realista gondolkodás, az a kifogyhatatlan és végtelen
szorgalom, amelyet a családban és itt az Alma Materben tanulhat
nak meg. Ez a legnagyobb erkölcsi tőke, amelyet szüleiktől örö
kölve, tanáraik támogatásával itt Sopronban gyarapíthatnak. Be
akarom mutatni magunkat nekik; magunkat, akik anélkül harcol
tuk meg az életet, hogy megalkudtunk volna és engedtünk volna
erkölcsi tartásunkból. Azon a helyen, amelyre állíttattunk, hiva
tásunkat maradéktalanul és úgy igyekeztünk teljesíteni, hogy
szakmáinknak nevet és elismerést szerezzünk. Induljatok, jöjjetek
utánunk ifjú barátaink, a már többé-kevésbé kitaposott úton erős
akarattal, alkotásvággyal. Egyik tanárunk mondta egyszer, hogy
az Isten azért adott az embernek a legtöbb teremtménnyel ellen
tétben fölfelé néző, egymás szemébe bízva kapaszkodó tekintetet,
hogy azzal élni is tudjon..."
Szélesebb és szűkebb baráti köröm
Terjedelmi korlátok miatt a szélesebb baráti kört tekintve nem
tehetek egyebet, minthogy pusztán felsoroljam a neveket. A nevek
után az első évszám a születés, a második az oklevél megszerzé
sének éve. Csak az erdészeket említem az öregektől a fiatalabbakig haladva, akiktől leveleket vagy más emléket őrzök, akik irá
nyítóim, közvetlenül vagy lazábban munkatársaim voltak, akikre
feltekintettem. Nincsenek itt tanáraim, iskola- és évfolyamtársa
im, akikkel Sopronban együtt tanultam, továbbá tanítványaim
közül csak azok, akik talán már többet tettek, mint „tanítójuk"
Akikről véleményt kellett írnom, akikről megemlékezést, mélta
tást, nekrológot mondtam vagy írtam, dőlt betűkkel szedett név
vel szerepelnek. Természetesen nem szerepelnek azok, akikről
már valamelyik fejezetben szóltam, nevüket említettem. Nem
kerülhet bele a névsorba az említett kb. 110 fő külföldi barát,
akikkel leveleztem. Az 1910 előtt születettek közül az élőket egy
kezemen meg tudom számolni, és az 1910-20-asok közül élők is
alig tesznek ki két tucatnyit.
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Lux Barna (1893, 1920), Riedl László (1895, 1920), Rab János
(1894, 1921), Sinóros Szabó Aurél (1898,1921), Galambos József
(1896,1922), Holdampf Gyula (1895,1922), Kiss Zsigmond (1895,
1922), Barlai Ervin (1899,1923), Füri Mihály (1895,1923), Galam
bos Gáspár (1900,1923), Koltay György (1899,1923), Kovács Zsig
mond (1896, 1923), Tamás József (1896,1923), Boross György (1896,
1924), Földes Károly (1894,1924), Geosits Gyula (1896,1924), Tóth
Jenő (1899, 1924), Vlaszati Ödön (1900, 1924), Babos Imre (1901,
1925), Fodor Nándor (1901,1925), Fuisz Józsefi 1901,1925), Herczeg Tibor (1901,1925), Kulacsy János (1899,1925), Nagy György
(1895, 1925), Seres Miklós (1895, 1925), Witt Lajos (1898, 1925),
Gyarmathy Endre (1894,1926), Haidekker Antal (1897,1926), Kutasi
Viktor (1901, 1926), Zsirai Gyula (1898, 1927), Apt Ödön (1901,
1927), Dermedzsin József (1898,1927), Fónagy István (1898,1927),
Imrik Gusztáv (1904, 1927), Kerkápoly Géza (1896, 1927), Makkai
Zoltán (1899, 1927), Takács Jenő (1902, 1927), Túry Elemér (1897,
1927), Sümegh Nándor (1905, 1928), Kováts Nagy Zsigmond
(1901, 1929), Kossow József (1904, 1930), Duschanek János (1908,
1931), Derszib Ödön (1906,1932), Hollósy Miklós (1906,1932), Béky
Albert (1907,1933), Bakkay László (1912,1934), Desits Bálint (1904,
1934), Jérőme René (1910,1934), Speer Norbert (1913,1934), Tomka
Sándor (1911,1934), Várkonyi László (1908,1934), Zádor Alfréd (1910,
1934), Fekete Gyula (1911, 1935), Kollwentz Ödön (1912, 1935),
Becsky László (1912,1936), Mikolás Kálmán (1909,1936), Neuwirt
János (1909, 1936), Róth Gyula ifj. (1909, 1936), Sopp László (1912,
1936), Szeremley Zoltán (1910, 1936), Farkas Vilmos (1915, 1937),
Party István (1908, 1937), Roller Kálmán (1913, 1937), Szederjei
Ákos (1911,1937), Sárkány Jenő (1916,1938), Bencze Lajos (1912,
1939), Benedek Attila (1916,1939), Nádas József (1914,1939), Riedl
Gyula (1914, 1939), Sas Barna (1912, 1939), Bubb Gyula (1916,
1940), Madas András (1917, 1940), Pankotai Gábor (1914, 1940),
Birck Oszkár (1916,1941), Hibbey Albert (1917,1941), Stubna Valér
(1913, 1941), Szűcs Ferenc (1905, 1941), Gál István (1916, 1942),
Horváth Endre (1919,1942), Káldy József (1920,1942), Madas László
(1920, 1942), Mayer György (1919, 1942), Pechtol István (1918,
1942).
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Eután már azok következnek, akikkel együtt koptattam a sop
roni alma mater padjait, továbbá a tanítványaim. A szűkebb mai
baráti kört könnyebb felsorolni, mely névsorból is hiányozhatnak
szívemnek kedves nevek (ismétlem, a korábban említettek itt nem
szerepelnek):
Adamovich L., Balsay L., Barabits E., Barna I., Bartha D., Bondor A., Borsos Z., Csapody J., Csesznák E., Csötönyi J., Danszky
K., Dobay P., Faragó S., Firbás O., Führer E., Gál J., Gábor Gy.,
Gáspár H. G., Gencsi L., Gertheis A., Héder I., Horváth B., Hor
váth L., Igmándy Z., Járó Z., Jármay É. Jereb O., Kádár Zs., Kárpáti
L., Király L., Király P., Koloszár J., Kondor A., Kosztka M., Kovács
I., Kovács J., Kőhalmy T., Kucsera M., Márkus L., Mészáros K,
Mihály S., Mátyás Cs., Molnár S., Náhlik G., Olaszy J., Ormos B.,
Oroszi S., Öllős G., Pagony M., Pap L., Palotás F., Páll M., Pápai
G., Perlaki F., Rácz J., Rohonyi A., Rumof J., Simon M., Solymos
R., Sziklai O., Szendrey J., Szodfridt I., Szontagh R, Takáts L., Tana
Á., Tihanyi E.„ Tóth J., Tóth B., Tóth I., Tráser Gy, Vancsura R.,
Varga F., Varga Sz., Vágó L., Várhelyi I., Vitus G., Zilahy A.,
Zilahi J.
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VIII. Hogyan látják mások és jómagam
félévszázados munkásságomat?
Akarva, nem akarva többet is elmondtam magamról, mint
amennyit terveztem. De nem mondtam el a legfontosabbat, amit
Édes jó Apám a kisbaconi Tompa család képes Szent Bibliájának
családi bejegyzése elé írt:
„Kemény élet ez a miénk, édes fiam! Hét fiúgyermeket manap
ság csak a Jó Isten segedelmével lehet eltartani. Mindig becsü
letbeli dolognak tartsátok, hogy csendes életet folytassatok, dol
gaitoknak utána lássatok... és egymást szeressétek! Hérakleitosz
mondta: «Minden nap megszűnik valami, amiért az ember szomorkodik, de minden nap születik valami, amiért érdemes élni és
küzdeni.» És sose feledjétek: «Mindenben csak annyit kapunk,
amennyit adunk» (Balzac)."

*
Annak, hogy a múló évek, sót még az ősz haj ellenére is fiatalok
maradjunk, csakis az a titka, hogy megóvjuk magunkban a lelke
sedést, a szépséggel, a szemlélődéssel és a szeretettel együtt.
Igyekeztem mindig a szívembe vésni az schweitzeri gondolato
kat, az embertársainkért érzett felelősséget, a szenvedő és a nyo
morgó megsegítésének parancsát. Úgy gondolom, a korai örege
dés leghatalmasabb gátja a derült kedély- és hangulatvilág. Igyek
szem újra megtanulni lelkesedni a legjelentéktelenebb teendőim
közepette is. A munka még ma sem lesz unalmas, ha mi nem
válunk unalmassá. Nem az emlékek felidézése a fontos, hanem
az újszerűnek a meglátása és megtalálása. A friss csodálkozás
szellemi egészségünk alapja, az ifjúi érzület titka. Ha néha viszszakalandozunk a múltba, válasszunk ki színes és boldogító han
gulatokat és ültessük át azokat a jelenbe. Ettől mindennapi éle
tünk megújul, megszépül, és eszünkbe se jut megöregedni. Én
sohasem feledem jó Atyám intelmét, s tudom: a szeretet a legna
gyobb, a szeretet megmarad. A szeretet nem gondolat, nem érzés,
hanem tett! Én szólok és beszélek, ha ennek hasznát is látom. A
„ne szólj szám, nem fáj fejem" az elkényelmesedett emberek
„életbölcsessége"
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Tizenkettedik éve vagyok nyugdíjban, és azóta senkinek sem
jutottam az eszébe. Úgy látszik, hogy a tanszéki laboratórium
ajtaján még megtűrt névtáblám alá nemcsak a „ny. egyet. tanár"-t
kell kiírni, hanem azt is, hogy díjazás nélküli. Talán csak akkor fog
elülni körülöttem az irigység. Hatodik éve önindíttatásból dolgo
zom délelőttönként, és azóta nemhogy egyetlen fillért is kapnék
az egyetemtől, hanem lassan még a levegőért is fizetek. De med
dig nem lehet így feladni? Elnyomorodott világunk még az adás
örömét is elvette tőlünk. Nem baj! Előveszem Szabó Lőrinc: Ko
média című versét, és újra-újra elolvasva, jókat derülök.
Közben makacsul folytatom a rendszerint egyoldalú levele
zést, illetve megválaszolatlan levelezést a nagyhatalmú szerkesz
tőkkel. Jobbító szándékú írásaimat próbálom elhelyezni. Számos
érdekes, jellemes, illemtudó ember örök barátommá vált: szak
mán belül Király Pál, Pápai Gábor, kívülről Nagy Gézáné (Élet és
Tudomány), Pető Gábor Pál (Népszabadság), Garancsy Mihály (Ter
mészet Búvár), Palugyai István, Horti József’ Németh Géza (Termé
szet Világa), Szényi Gábor (Magyar Nemzet), Balogh Lajos (Kisal
föld) és még néhányan. Akadnak olyanok is, akik nem válaszol
tak, s emiatt szavukat meg sem hallom, írásaiktól elfordítom a
szemem. Államférfiak, néha képviselők is félredobják levelemet.
Lelkűk legyen rajta!

Szabó Lőrinc: Komédia
ő parancsolt, én meg vitáztam,
őgyőzött és vesztettem én.
így ment ez sokáig, de most már
túljárok a világ eszén.
Add meg, muszáj, mondtam magamnak,
add meg, ami az ördögé,
s amit megmenthetsz, azzal indulj
igazi céljaidfelé!
És megfogadtam a tanácsot
és lettem könnyű és szabad,
beállítottam a helyemre
kulinak az árnyékomat.
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Megbékiütem a butasággal
és teszem, amit tenni kell,
nincs rá időm, hogy nyomorult kis
csetepatékban múljak el
És íme, bírom, egyre jobban
bírom ezt a komédiát
s már egész jól megférünk, én és
árnyékom ura, a világ:
Ha tetszem neki, mosolyogva
meghajtok s fütyülök reá,
s ha leszamaraz, hódolattal
visszabődülök, hogy: I-á!
Nem hagyhatok szó nélkül néhány szívet melengető levelet, s
azok közül is Dobay Pál barátomét, akinek sorai még az Erdészeti
Lapokban is megjelentek egy adminisztratív hiba folytán. Elné
zést érte, de Palitól vett egyik legdrágább ereklyém idekívánko
zik:
„Mélyen Tisztelt Professzor Úr, Kedves Karcsi Bátyám!
Atavalyi „aranytalálkozó"... (Erdészeti Lapok 1993. november,
358-359. oldal). - Eddig csak tudományodat és munkaszeretete
det csodáltam diákkorom óta. Most derült ki, hogy szíved és érett
bölcsességed is ugyanekkora. Ilyen szívből jövő, tiszta és meleg
írást - nyomtatásban is megjelent köszöntő beszédet - nem olvas
tam még az EL-ban, de máshol sem. A szív és a barátság művésze
is vagy, nemcsak a tudományé! Értesz, ugye? «Amit a szó kimon
dani nem tud, érezze meg a lélek.» (Idézet egy kis módosítással Tőled).
Jó 30 éve, a diplomatervem végén, példaképemként írtalak,
illetve említettelek. Jaj, de szeretnék Rád hasonlítani legalább
szívmelegben és bölcsességben, ha a tudományban és szorgalom
ban nem is követhetlek!
Tisztelő szeretettel kívánva az összes égi és földi jót:
Esztergom, 1993. december 9.
Dobay Pali s.k."
Palim, mindenben régen hasonlítasz hozzám, sőt sokban felül
is múltál! Köszönet érte, áldjon az Ég!
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1987.
május 27-én Partos Antal volt oktató kollégánk az USAból hazalátogatott, s az Erdélyi Diákotthon vendégkönyvébe a
következő bejegyzést tette, nyilván a vendég és barát túlzó udva
riasságától indíttatva: „In nomine Dei, Anno MDCCCCLXXXVII.
A legutolsó tisztességes Professzor, aki a selmeci szellemben hasz
nálta eszét. Partos Antal s. k."
Egy-két kivonat 1989-ből, a hivatalos akadémiai opponensi
véleményekből:
Madas András: „Kutatási módszertana... sokoldalúan ellenőr
zött, megalapozott... Az a rendkívül alapos, évekig tartó, sokszo
rosan ellenőrzött munka, mellyel módszertanát kidolgozta, nem
csak saját tudományos tevékenységét alapozta meg, de segítséget
nyújtott más hazai és külföldi kutatók munkájához is. Külön
kiemelem a nyelvezetet, mert nem követi a ma annyira elburjánzott gyakorlatot, az idegen szavak mértéktelen használatát, ami
ma számos értékelést szinte olvashatatlanná tesz,... jóformán
egyetlen felesleges idegen szó nem található az értekezésben...
saját irodalmi tevékenysége kiemelkedő, egyike a legtöbbet pub
likáló kutatóknak az erdészet területén... Jelölt kiforrott, általáno
san elismert kutató egyéniség, aki egyébként mint egyetemi okta
tó is kiemelkedő. Fő erényei közé tartozik az alaposság, a vizsgá
latok gondos előkészítése, a módszertan megalapozása..., csak a
sokszorosan ellenőrzött eredményeket adja közre. Jellemzője - a
mai világban ritka tulajdonsága - , hogy a ma már elkerülhetetlen
csapatm unkában majdnem kivétel nélkül többet ad, mint
amennyit kap, ezzel esetenként vissza is élnek."
Solymos Rezső: „Tompa Károly tudományos közéleti tevékeny
ségét évtizedeken át személyesen tapasztaltam, amely módot ad
a közvetlen értékelésre... A II. világháború óta végzett eredmé
nyes erdőtelepítések és fásítások területe meghaladja a 600 ezer
ha-t. Ebben a sikeres erdőállomány fejlesztésben szerepe volt
mindazon kutatási eredményeknek, amelyeket Tompa professzor
a Tézisek bevezetőjében összefoglalt... E témában közzétett kuta
tási eredmények realizálásának egyik kitűnő lehetőségét nyújtot
ta az egyetemi oktatás, amelynek során erdőmémökök százai
ismerték meg a fejlesztéshez nélkülözhetetlen új kutatási eredmé
nyeket... Az egész életműből kitűnik, hogy Tompa Károlynak
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számottevő érdeme van a füzeknek, mint gyorsan növő fajoknak
a kutatásban és ezen keresztül termesztésük fejlesztésében... A
magyar erdészeti növénynemesítés egyik vezéregyénisége Tom
pa Károly... A füzek kutatási területének a jelölt tudományos
iskolateremtő vezéregyénisége, aki több kutatóval, gyakorlati
szakemberrel és egyetemi hallgatóval bővített témacsoportot irá
nyított... a kibővített tézisek a közel négyévtizedes kutatómunka
legfontosabb eredményeit jól tükrözik."
Vermes László: . „Egy gazdag, szorgalmas és céltudatos kutatói
életmű lényegét, mondhatni esszenciáját mutatja be a Szerző
ebben az összefoglaló munkában... Jelölt azok közé az erdészek
közé tartozik, akik már régen, a hazai első kezdeményezések
idején fölismerték a gyorsan növő fafajok alkalmazásának jelen
tőségét a szenyvizek elhelyezésében és hasznosításában... Az
1989-ben éppen 20 éve megalakult multidiszciplináris kutatócso
portnak kezdettől fogva tagja volt... Tompa Károly A nyárak és
más fafajok mellett a faalakú füzek szennyvíz- és hígtrágya elhe
lyezésében betölthető szerepére éppen ő hívta fel a figyelmet, ő
kezdte meg ezirányban az első hazai kísérleteket... Rengeteg dol
gozata, könyvrészlete azt mutatja, hogy megszerzett és rend
szerezett szakismereteit, kutatási eredményeit rendszerint to
vábbadta; jó tanárként mindig nagy gondja volt arra, hogy hall
gatói... első kézből értesüljenek... az új kutatási módszerekről."
Az elismerő mondatok értelmében - először a munkacsoport
tízéves működése alkalmából - vettem át Vermes László, a mun
kacsoport vezetője javaslatára Stelczer KárolyVITUKI-igazgató
kezéből a szép emléklapot, és fogadhattam annak a sok értékes,
lelkes szakembernek meleg kézszorítását.

*
íme, kiaknáztam a maximálisan engedélyezett keretet, és még
alig valamit közöltem a Kedves Olvasóval. Noteszeimből 42 ol
dalon, oldalanként mintegy tíz kijegyzést készítettem, aminek
mind van szakmai, tudománytörténeti értéke. És a 150 lapos
regiszteres füzet tele a 22 db levelezési dossziéból kiírt részletek
kel. Alig használhattam fel belőlük valamit. Nem jutott hely a
közéleti (akkor helytelenül társadalmi munkának mondott) tevé
kenységnek, az erőpróbáló ötéves üzemi munkának (szédült
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gondnokhelyettesemről kisregényt lehetne írni), a nemzetközi
kapcsolatoknak, tanulmányútjaimnak, kötődésemnek szeretett
egyesületünkhöz, az OEE-hez, az egyéb szakmaközeli tevékeny
ségeimnek (MTESZ, TIT, Megyei Népi Ellenőrzési Bizottság, Or
szágos Biológiai Témakollektíva), kertészeti és agráregyetemeken
tartott előadások - általában a többi agrárszakágazatokkal való
szorosabb kapcsolatok - , Magyar Meteorológiai Társaság, Ma
gyar Agrártudományi Egyesület különböző munkabizottságai,
Magyar Biológiai Társaság Botanikai Szakosztálya - és még sok
okos szervezet mind kimaradt. Nem beszéltem a velük való
együttműködésről, öregkori kedvteléseimről (olvasásról, fotózás
ról, kertészkedésről - ó én kedves „tündérkertem", ahogy szom
szédjaim kényeztetnek, a hosszú kemény tél és a 60 napos körmölés, önkéntes száműzetés miatt feléd se néztem), és a szeretett
családomról is megfeledkeztem, pedig súlyos betegápolási teen
dőim is voltak közben. 70 éves szakadatlan munka, mert már
három éves koromban kézbe adta jó Anyám a kapát. Tucatszor
voltam kórházban, hatszor műtötték, kétszer vagyok „körbekanyarintva" sebészeti késsel, legalább háromszor jöttem vissza „a
nagy vadászmezsgyéről", 11 bordám törött (de a lelkem annál
épebben megmaradt). Ha ezeket néhány délután alatt Kolozsvári
Grandpierre Emilnek elmondhattam volna, remek családregényt
vagy regényeket kanyarintott volna belőle néhány hét alatt.
Vajon megérte-e, és mire volt jó az egész? Türelmedért minden
képpen köszönetét mondok Kedves Olvasó, és megértésedért
esedezem.
Sopron, 1996. első negyede
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IX. A szerzó tudományos és népszerűsítő
munkáinak jegyzéke
a) Könyv (illetve könyvrészlet)
1. Tompa K. - Baranyai ].: Erdőművelés. Budapest, 1952. Mezőgazdasági Kiadó (19
ív + 36 fényképtábla) c. munkában 14 ív (222 o.)
2. Tompa K. szerk.: Erdőgazdasági alapismeretek. Budapest, 1957. Mezőgazdasági
Kiadó (26>3 ív) c. munkában 8 ív (130 o.)
3. Tompa K. szerk.: Erdészeti alapismeretek, az „Erdőgazdasági alapismeretek" 2.
átdolgozott és kibővített kiadása, Budapest 1964. Mezőgazdasági Kiadó (24,8
ív) c. munkában 12 ív (192 o.)
4. Ákos L. szerk.: Erdészeti-, Vadászati- és Faipari Lexikon. Budapest, 1964. Mezőgazdasági Kiadó, 91,5 ív + 12 színes tábla c. mű 212 címszavának írása -1 ,5 ív
- és a Lexikon társszerkesztése
5. Tompa K-Bründl. L : A fűz. 1964. Mezőgazdasági Kiadó 22 ív térj. munkában 10
ív (161 o.) írása és a könyv szerkesztése
6. Beszámoló az olaszországi tanulmányútról. Sopron, 1966 EFE Jegyzetsokszoro
sító Részlege. 6,3 ív (100 o.) (Gál J. társszerzővel)
7. A származáskutatás. Sopron 1967 EFE Jegyzetsokszorosító Részlege, 3,1 ív (49
o.) Tuskó L. társszerzővel)
8. Nemky E. szerk.: Erdészeti növénynemesítés. Budapest, 1968. Mezőgazdasági
Kiadó, 28,9 ív c. munkában 3,3 ív (52 o.)
9. Műanyagfólia és tőzegcserép alkalmazása a csemetetermelésben. Budapest
1969. MÉM Kiadása (3,8 ív) 60 o. (Bondor Antal-laL.)
10. Erdész szemmel három nyugat-európai országban. (Beszámoló az 1970. IX. 18.
- X. 4-i NSZK-beli, franciaországi és svájci tanulmányúból) Sopron, 1972. EFE
Jegyzetsokszorosító Részlege (6,8 ív) 136 p. (Gál /.-sál)
11. Tompa K. szerk.: Erdészeti alapismeretek. Harmadik átdolgozott és bővített
kiadás. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest 1975. (31,5 ív + 52 o. melléklet) c.
munkában 14 ív (220 o.)
12. Gál ].-Tihanyi Z.-Tompa ÍC-Vermes L.: Faültetvények szerepe a szennyvizek
elhelyezésében és hasznosításában. VMGT-87. sz., 247 p., VIZDOK Budapest,
1977. c. munkában 4,5 ív.
13. Csaba L. és munkatársai: Hígtrágya-hasznosítás. Budapest, 1978. Mezőgazdasági
Kiadó c. munkában 1 ív 5. fejezet Faültetvények. 201-216 p.
14. Tompa K.-Sziklai O Erdészeti növénynemesítés. Mezőgazdasági Kiadó, Buda
pest, 1981.316 p. (28 ív, Tompa munkája 80%.)
15. Fóliás létesítmények és műanyageszközök az erdészeti szaporítóanyag ter
mesztésben. In: Somos-Filius-Turi (1985): Műanyagok a kertészetben (beren
dezések, eszközök és alkalmazásuk). Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 306341.
16. Fatermesztési műszaki irányelvek I. Maggazdálkodás. Agroinform, Budapest
1983. 64 p. (5 társzerzővel; Tompa munkája 20%)
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17. Fatermesztési műszaki irányelvek II. Csemetetermesztés. Agroinform, Buda
pest 1983. 64 p. (6 társzerzővel; Tompa munkája 20%.)
18. MÉM Növényvédelmi és Agrokémiai Központ: Tervezési segédlet (ideiglenes).
Mezőgazdasági nagyüzemek erdősítése és fásítása. Budapest 1981. 86 p. (5
társszerzővel: Tompa munkája 20%.)
19. A fa alakú füzek (MTAErd.-i Kismonogr.-sorozat). Akadémiai Kiadó, Budapest
1991. 211 p. Tompja K. az 1., 2., 3., 8., 9. fejezetet írta, a név- és tárgymutatót
összeállította; munkája 53% (5 társszerző).
20. Az Erdélyi Diákotthon története és a hallgatók élete 1940-46-ig, EFE Jegyzet
sokszorosító Részlege, Sopron, 1990. 60+14 o. (Társszerző: Nagy A.)

b) Értekezés
1. A fűzvessző-termelés néhány kérdése. Sopron, 1960.232 o. Kandidátusi érteke
zés, 1960. X 14.
2. Az erdészeti szaporítóanyag termesztés fejlesztése a VEAB régióban. Pályadíj
nyertes értekezés 1985. aug. hó, 112 + 23 p.
3. Folyékony települési szennyvíziszap hatása 11-14 éves olasznyárasra. VEAB
pályadíj-nyertes értekezés, 1988. június hó, 117+65 p. (Kovács ] -Németh l.-Németh S.-Tihanyi Z.-nal, Tompa munkája 40%.)
4. A füzek termesztése. Akadémiai doktori értekezés, 1988. dec., 79. p.
5. A vörösiszap tározók erdészeti rekultivációja. VEAB pályadíjnyertes értekezés.
1990. július hó, 101 p. (Tihanyi Z.-nal és Kertész L.-val, Tompa munkája 50%.)
6. Az erdészeti nemesítés és az intenzív termesztés, PAB pályadíjnyertes értekezés,
1992. július hó, 51 p.

c) Egyetemi jegyzet (illetve jegyzetrész)
1. Jablánczy S.: Erdőműveléstan I. Sopron, 1951. Erdőmémöki Főiskola Tanulmányi
Osztály, 331 oldalas jegyzetben 11 o. 1. fej.: Magyarország éghajlata 64-74.
2. Erdőtelepítési enciklopédia. Sopron, 1952. Erdőmémöki Főiskola Tanulmányi
Osztály, 83 o.
3. Roller K.: Erdőtelepítéstan I. Sopron, 1953. Erdőmémöki Főiskola Tanulmányi
Osztály, 211 oldalas jegyzetben 40 o.
4. Roller K.: Erdőtelepítéstan I. Sopron, 1954. Erdőmémöki Főiskola Tanulmányi
Osztály, 310 oldalas jegyzetben 105 o. a) I. rész. Erdei magtermelés 27-89. o. b)
IV.rész 1-5. cím: Lágy lombfák csemetenevelése 241-282.
5. Roller K.: Erdőtelepítés tan II. Sopron, 1954. Erdőmémöki Főiskola Tanulmányi
Osztály. 226 oldalas jegyzetben 56 o. VII. rész: Homokterületek erdősítése
82-123. X. rész: Láptalajok erdősítése 186-198.
6. Tantárgyi gyakorlatok terve a IV. emh. részére Erdőtelepítéstanból, Sopron, 1956.
Erdőmémöki Főiskola Tanulmányi Osztály, 32 o.
7. Erdészeti növénynemesítés és szaporítóanyag termelés. Sopron, 1969. EFE
Jegyzetsokszorosító Részlege, 230 o.
8. Szélerózió, szélfogó erdősávok. A Kertészeti Egyetem „Tájrendezés" c. jegyzet
ben 90 o. Budapest Kertészeti Egyetem Házinyomdája, 1972. (Gál /.-sál; Tompa
munkája 80%.)
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9. Korszerű csemetetermesztési módszerek. In: Majer A. szerk.: Erdészetvezetők
továbbképző tanfolyamának előadásai I. 190-206. EFE Jegyzetsokszorosító
Részlege, 1972.
10. Mémökbiológia és erdészeti melioráció II. Praktikum. EFE Jegyzetsokszorosító
Részlege, Sopron, 1976.125 o.
11. Mémökbiológia és erdészeti melioráció I. Elméleti anyag. EFE Jegyzetsokszo
rosító Részlege, Sopron, 1977.276 o.
12. A szaporítóanyag-termesztés fejlesztése. In: Pintér F.-Váradi G. szerk.: Az
erdészetvezetők és helyetteseik továbbképző tanfolyamának anyaga II. MÉM
Mérnök- és Vezetőképző intézeti Kiadó, 1977.17-36. o.
13. Erdészeti növénynemesítés. EFE Jegyzetsokszorosító Részlege, Sopron, 1977.
(13,5 ív) 187 o.
14. Erdősítéstan II. (Gyakorlatok) EFE Jegyzetsokszorosító Részlege, Sopron, 1977.
(7,2 ív) 100 o. (Tihanyi Z.-nal 50-50%-os megosztásban.)
15. Erdősítéstan I. (Gyakorlatok) EFE Jegyzetsokszorosító Részlege, Sopron, 1978,
(11 ív) 153 o. (Tihanyi Z.-nal 30-70%-os megosztásban.)
16. Erdészeti munkák szervezése és technológiái I. (Erdőtelepítési munkák) Erdé
szeti technológus szakmérnökök részére készült jegyzet, Sopron, 1980.165 o.
17. Szaporítóanyag-termesztés. Fatermesztési szakmérnökök részére készült jegy
zet, Sopron, 1982,224 o.
18. Erdészeti nemesítés és szaporítóanyag termesztés - Gyakorlatok. EFE Jegyzet
sokszorosító Részlege, Sopron, 1985.209 o. (Tihanyi Z.-nal 50-50%-os megosz
tásban.)
19. Erdészeti nemesítés és szaporítóanyag termesztés. EFE Jegyzetsokszorosító
Részlege, Sopron, 1986.220 o.
20. Erdőműveléstan II. (Erdősítés-Gyakorlatok), EFE Jegyzetsokszorosító Részle
ge, Sopron, 1987., 166 o. (Tihanyi Z.-nal 50-50%-os megosztásban.)

d) Tanulmány, dolgozat
1. Az 1952. májusi fagyok tanulságai. Az Erdő, 1953.2.171-181.
2. Az erdeifenyő 1955. évi magtermése Sopron környékén. Az Erdőmémöki Főis
kola Közleményei, 1956.2.: 127-141.
3. Néhány megfigyelés a hárs beporzásával kapcsolatban. Az Erdőmémöki Főis
kola Közleményei, 1957. 2.: 97-104.
4. Újabb felszerelések a magas fák megmászására. Az Erdő, 1957. 9.: 335-340.
5. Fordítsunk több figyelmet az ezüsthársra. Erdőgazdaság, 1957.2.: 11-12.
6. Megjegyzések az akácmag vetésre való előkészítéséhez. Az Erdő, 1957.3.: 81-87.
7. A fontosabb fűzfajták vesszőinek technikai tulajdonságai. MTA Agrártud. Oszt.
Közi., 1959. XV. 1-3.: 307-313.
8. Egy soproni vörösfenyves 1956. évi magtermése és az állomány kezelése.
Erdészettudományi Közlemények, 1959.1.: 3-33.
9. A fűzvessző-termesztés néhány kutatási eredménye. Az Erdő, 1960.3.: 108-116.
10. Adatok a fűzdugvány vastagságának és hosszának kérdéséhez. Erdészettudo
mányi Közlemények 1961.4.: 101-124.
11. Néhány szó a lengyel erdőgazdálkodásról, kutatásról és felsőoktatásról. Az
Erdő, 1961.4.: 160-163.
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12. Egy értékes gyorsan növő fafajunkról, a fűzről. Természettudományi Közlöny
1962. 9.: 409-412.
13. A fásítás tíz éves tapasztalatai Győr-Sopron megyében. Az Erdő, 1962. 12.:
554-559.
14. Az amerikai fűz műtrágyázása. Erdészettudományi Közlemények, 1962. 2.:
119-135.
15. A fonófüzek nemesítése. Erdészeti és Faipari Egyetem Tud. Közi, 1963.1-2.:
135-146.
16. „A magyar nyárfatermesztés" (könyvismertetés). EFE Tud. Közi., 1963.1-2.:
279-290.
17. Kísérletek a fonófűz célszerű sor- és tőtávolságának megállapítására. EFE Tud.
Közi., 1963.1-2.: 147-158.
18. Fonófűz kutatásaink újabb eredményei és jövő feladatai. EFE Tud. Közi., 1964.:
1.109-122.
19. A mezővédő erdősávok nevelése és felújítása. Az Erdő, 1965.1.: 7-14.
20. Rezultati ot szelekcijata na v'rbite v Ungarija. Gorszko Sztopansztvo, 1966.2.:
19-22.
21. Ergebnisse dér Weidenzüchtung in Ungam. Die sozialistische Forstwirtschaft,
1966. 6.: 173-175.
22. Oplemenjivane vrbe u Madarskoj. Topola, 1966.55-56.: 11-14.
23. Az újvidéki nyárfákutató intézet, a jugoszláv erdészeti növénynemesítés egyik
központja. Az Erdő, 1966.12.: 562-564.
24. Fajhibridek jelentősége a fűztermesztésben. MTA Agrártud. Oszt. Közi., 1967.
XXVI. 1-2.: 141-154.
25. Miért telepítsünk korszerű fűzkultúrákat? Erdőgazdaság és Faipar, 1968. 5.:
13-16.
26. Novüe rezultytatü iszszledovanij po ivovüm prutyjam i presztogascsie zadacsi
vederrija ivovogo hozjasztva. Ungarische Forstwissenschaftliche Rundschau,
1965:159-172.
27. Útmenti fák. Természet Világa, 1968. 3.: 116-123.
28. Erfahrungen bei dér Anwendung von chemischen Mitteln in Forstpflanzgárten
in Ungam. Beitráge für die Forstwirtschaft. Aktuelle Probleme dér Fostpflanzenanzucht. Eberswalde 3/1969. I II. 68-73. (264,282.)
29. Fenyőcsemete-nevelés polietilén növényházban. In: MÉM 1968. évi főbb kuta
tási eredményei, 1969,347-358.
30. Studies on the structure, physical-mechanical characteristics and industrial use
of vvillow wood. Second World Consulation on Forest Tree Breeding, IUFRO
FO-FTB 69-4/9.1969. Volume 1:471-482.
31. Die Planungsrichtlinien des heimischen Baumanbaues an Strassen mit Hinsicht
auf die raschwüchsigen Holzarten (magyarul is) In: Sammlung dér Vortráge
dér II. Intemationalen Wissenschaftlichen Flurholzabau-Konferenz, Sopron,
1969.151-161.
32. A fonófüzek vesszőhozama és magassági növekedése. MÉM Kísérletügyi
Közlemények (LXXII/D), Erdőgazdaság és Faipar, 1969.1-3.: 25-53.
33. Burkolt gyökérzetű csemeték nevelése. EFE Kiadványai, 1969. 3.: 73-94.
34. Csemetenevelés osli tőzegen. Az Erdő, 1970. 4.: 176-183.
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35. Breeding and production of willows in Hungary. Study tour. Production of
improved seed and other propagating material, Hungary 6-16.9/1970. Special
paper, No. 6.25 p. (Társszerzőkkel 36-52. sz.)
36. Adatok a Kunfehértói Erdészet termőhelytérképezéséhez. Erdőmémöki Főis
kola Közleményei, 1955. 2.: 13-53. (Roller K. és Sziklai O.-ral)
37. A magas fákról történő maggyűjtés új módszere. Az Erdő, 1956. 6.: 253-259.
(Sziklai O.-ral, Tompa munkája 40%.)
38. Az akácmag vetésre való előkészítése tárcsás szkarifikátorral. Kertészeti és
Szőlészeti Főiskola Évkönyve, 1959.23.: 105-121. (Szent-Istvány A-néval, Tom
pa munkája 80%.)
39. Az erdősávok hatása a szél sebességére. Erdészettudományi Közlemények,
1961. 2.: 3-67. (Gál J,-Dobos T.-Tihanyi Z.-Szent-Istvány A-néval, Tompa munkája 50%.)
40. A sopronkőhidai fűzkísérleti telep. Soproni Szemle, 1962. 3.: 266-271. (Bründl
L-sál.)
41. Vegyszeres gyomirtás fonófűz telepeken. Az Erdő, 1963. 3.: 138-142. (Bründl
L-sál.)
42. A mezőgazdasági terméshozamok növekedése az erdősávok védelmében. EFE
Tud. Közi., 1963.1-2.: 41-82. (Gál ].-Tihanyi Z.-nal, Tompa munkája 50%.)
43. Korszerű út- és vasútfásítás. Az Erdő, 1965.8.: 347-355. (Mészöly Gy.-vel.)
44. Az olasz ültetvényes fa termesztési módszerekről. Az Erdő, 1966. 7.: 322-326.
(Gál /.-sál.)
45. Forschungergebnisse über Windschutzstreifen in Ungam. Materialien dér I.
Intemat. Wissenschaft. Flurholzanbau-Konferenz anlásslich dér 13. Landwirtschaftsausstellung dér DDR in Leipzig-Markkleeberg, 1965.: 61-70. (Gál
/.-sál.)
46. Baumanbau und Holzproduction an Strassen und Eisenbahnlinien. Materilien
dér I. Intemat Wissenschaftl. Flurholzanbau-Konferenz anlásslich dér 13.
Landvvirtschaftsausstellung dér DDR in Lepizig-Markleeberg, 1965.: 77-88.
(Mészöly Gy.-vel.)
47. Erdősítés tőzegcellulóz cserepekben és műanyagtasakokban nevelt csemeték
kel. Az Erdő, 1968. 8.: 365-368. (Bondor A.-lal.)
48. Az erdei fák vegetatív szaporításának néhány módszere. Az Erdő, 1969. 5.:
211-218. (Bründl L.-sal.)
49. Fonófűz köztes populétumok. Az Erdő, 1969.6.: 269-273. (Bründl L.-sal.)
50. A fűz fájának néhány szöveti és fizikai-mechanikai tulajdonságáról, ipari
felhasználásáról. EFE Tud. Közi., 1969.2.: 19-31. (Tóth L.-val.)
51. Sertéstrágyával öntözött 2 éves nyár és 1 éves fűz ültetvények. Vízügyi Műsza
ki Gazdasági Tájékoztató 23. (Sertéstrágya öntözési tapasztalatok Szarvason)
1970. 53-91. (Gál /.-sál.)
52. Orozsenie szvinnüm zsidkim udobreniem v Vengrii. Dokladov VI. Mezsdunarodnogo szovescsanija po iszpolzovaniju sztocsnüh vöd v szelyszkom hozjajsztve. Izdatelysztvo „Urozsaj". 199-219. Kijev. 1970. (Pántos Gy. és Csávás
/-vei.)
53. Hanság-Királytói tőzegbánya utóhasznosítása fűz telepítésével. MÉM Kísér
letügyi Közlemények LXIII. Erdőgazdaság és Faipar, 1971. 1-3. (Tihanyi Z.nal.)
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54. Forest tree improvement in the education in Ungary. FAO Training Centre on
Forest Tree Improvement 1971. Vol. 1.13. p.
55. Breeding and production of willows in Hungary. FAO Training Centre on Forest
Tree Improvement 1971. Vol. 1.27 p.
56. Types and plainning of experiments in forest tree improvement FAO Training
Centre on Forest Tree Improvement 1971. Vol. III. 40 p.
57. Cultivation of seddlings in poliethylene plant-house. FAO Training Centre on
Forest Tree Improvement 1971.11 p.
58. A tőzegágyas nagyüzemi erdeifenyő csemetenevelés első éve. Az Erdő, 1972.
4.: 172-177.
59. A tőzeg szubsztrátumos nagyüzemi erdeifenyő csemetenevelés első éve. EFE
Tud. Közi., 1972.1-2.: 15-34.
60. A termőhelyfeltárás a telepítés szolgálatában. In: Párttos Gy. szerk. Termőhelyismerettan I-IV. MMTI és EFE, Sopron, 1972. IV. k.: 47-60.
61. Az útmenti fásítások tervezésének erdészeti irányelvei. In: Dobos T. szerk.
Erdészeti tájrendezés és környezetvédelem, MMTI és EFE, Sopron, 1972. B. k.:
145-156.
62. Otglezsdane na borovi fidanki v polietilenov pomik. In: Povisavane proizvoditelnosztta na iglolisztnite gori, Szófia, 1972:101-110.
63. Gyorsan növő fafajok a magyarországi fitomeliorációs fásításokban. Erdészeti
és Faipari Tájékoztató, Sopron, 1972/1-2:39-48.
64. Orosnye zsidkim szvinüm návozom v Vengrii (Híg sertéstrágya öntözés Ma
gyarországon) In: Szelszkohozajsztvennoe iszpolzoványie sztocsnüh vöd
(Materialii VI. Mezsdunarodnovo szovescsányija ucsenüh szocialiszticseszkih sztran po iszpolzoványiju sztrocsnüh vöd v szelszkom hozjájsztve)
Moszkva, 1972:138-142 - (Párttos Gy. és Csávás 7.-vel.)
65. A füzek és a méhészet. Méhészet, 1973.1.: 2-5.
66. Gyomirtási kísérletek Buvinollal fonófüzesekben. EFE Tud. Közi., 1972. 1.:
51-74. (Csapody J.-nal)
67. Óvatosságot a füzesek vegyszeres gyomirtásában! Az Erdő, 1974. 2.: 60-64.
68. Az erdőmémök-hallgatók napi időbeosztásáról. Felsőoktatási Szemle, 1974.2.:
70-75.
69. Észrevételek a papírcellás csemetetermelés hazai bevezetésével kapcsolatban.
Az Erdő, 1974. 4.: 168-170.
70. A burkolt gyökérzetű facsemete-termelés. Az 1974. V. 2-3-i tudományos
ülésszak előadásai, ÉRTI kiadvány: 48-55.
71. A fűznemesítés eredméynei. Az Erdő, 1974.12.: 555-556.
72. Die Lage und Aufgaben dér forstlichen Pflanzenzüchtung in Ungam (Az
erdészeti növénynemesítés helyzete és feladatai Magyarországon) Szarajevói
nemzetközi nemesítési konferencia anyaga, 1974. X. 22.
73. A tómalmi Tanulmányi Csemetekert az oktatás-kutatás, a szaktanácsadás és az
üzemi termelés szolgálatában. EFE Tud. Közi., 1974.1.: 7-22.
74. Gondolatok az erdőművelés fejlesztésének főbb kérdéseiről. EFE Tud. Közi.,
1974.3.: 13-32. (Csesznák E.-rel.)
75. Az erdész szaktanszékek nevelőmunkája. Felsőoktatási Szemle, 1976. 10.:
611-616.
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76. Hígtrágya elhelyezés és hasznosítás faültevényeken. Hígtárgya kezdése és
mezőgazdasági hasznosítása tudományos konferencia. 1976. Budapest 2/9.
tan. 14 p. (Gál /. és Tihanyi Z.-nal, Tompa munkája 40%.)
77. Plantánnal kezelt polietilén tasakos fenyőcsemeték növekedése. Az Erdő, 1978.
2.: 67-70.
78. Szennyvízöntözéses tenyészedény kísérletek gyorsan növő fafajokkal. (Gál
J-Tihanyi Z. és Szendrődi L.-val, Tompa munkája 40%.) VITUKI Közlemények,
1978. 5.: 74-78.
79. 20 éves az MTA Erdészeti Növénynemesítési Albizottsága, Erdőgazdaság és
Faipar, 1978.4.: 3-5.
80. Die Verweundung von Ballenpflanzen in dér UVR. (Burkolt gyökérzetű cse
meték felhasználása a MNK-ban.) Nővé technologie v lesni eh slcolbách II. dü,
Dum techniky CSVTS, Ostrava, Hradec Králové, 1978.
81. Sopron zöldövezete a megvalósulás útján. Erdőgazdaság és Faipar, 1959.5.: 23.
82. Az erdészeti növénynemesítéstan oktatása az Erdészeti és Faipari Egyetemen.
Az Erdő, 1963. 8.: 367-369.
83. Két kiemelkedő soproni erdész-tudós. Természettudományi Közlöny, 1964. 6.:
286 p. (A szám szakmai szerkesztése is Tompa K. munkája.)
84. Széchenyi emlékek Nagycenken. Természettudományi Közlöny, 1964. 6.: 265
és 275.
85. Milyen fafajokkal végzik napjainkban az erdészek az erdőtelepítéseket? Ter
mészettudományi Közlöny, 1964. 8.: 383.
86. Védőerdősávok a Szovjetunióban. Élet és Tudomány, 1964. 33.: 1576. p.
87. A Revista Padurilor 80 éves. Az Erdő, 1966. 7.: 327-328.
88. Képek a Román Népköztársaság erdőgazdaságából. Az Erdő, 1966. 7.: 332-333.
89. Az erdészeti növénynemesítés célja, néhány eredménye, a tantárgy jelentősége.
In: Az erdészeti növénynemesítés önálló oktatásának megkezdése egyete
münkön. EFE Jegyzetsokszorosító Részlege, Sopron, 1967. 8-11. és 45-55.
90. Internationale Flurholzanbaukonferenz in Ungam. Die Holzzucht 23. Jahrg.
314 Dez. 1969.37-38. és 42.
91. Nemzetközi tudományos fásítási konferencia. Az Erdő, 1969.11.: 520-522.
92. II. Internationale Flurholzanbaukonferenz in Ungam. Forstarchiv 41. Jahrg. 4.
April 1970. 79-80.
93. KGST munkaértekezlet a nyár és egyéb gyorsan növő fafajokról. Az Erdő, 1963.
4.: 185-189. (Káldy /. és Kopeczky F-cél.)
94. Nemzetközi fásítási tudományos konferencia Lipcsében. Az Erdő, 1965. 11.:
509-512. (Gál /. és Csontos Gy.-val.)
95. Az olasz mezőgazdasági és erdészeti felsőoktatásról. Felsőoktatási Szemle,
1966. 7-8.: 458-461. (Gál /.-sál.)
96. Az eberswaldei csemetekerti nemzetközi szimpózium tapasztalatai. Az Erdő,
1969. 4.: 180-183. (Papp L.-val.)
97. A delibláti homokfásítás 150 éves. Az Erdő, 1970.4.: 155-160. (Majer A-\al.)
98. Bőid A tájrendezés és osztályozás mint a tájalakulás hatótényezője Románi
ában c. tanulmány ismertetése. EFE Tud. Közi., 1974.1.: 67-74.
99. N. Constantinescu: Erdőnevelés (Conducerea arboretelor I-II. „Ceres" Kiadó,
Bukarest 1976/c. könyvének ismertetése. Az Erdő, 1977. 7.: 305-306.
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100. A nyárak és füzek szerepe a tájalakításban. Erdőgazdaság és Faipar, 1978.11.:
10- 12.

101. Termesztőközegek és levéltrágyák az erdészeti csemetetermesztésben. Kuta
tási Eredmények 158/79. MÉM Inform. Központja
102. Különféle termesztőközegek és levéltrágyák az erdészeti csemetetermesztés
ben. Az Erdő, 1980.3.: 121-127 p.
103. Bevezetés a populációgenetikába. Az Erdő, 1980. 9.: 393-395. p.
104. A fűz jelentősége a fatermesztésben. Erdőgazdaság és Faipar, 1980. 2: 14-16.
P105. Az útmenti fásítások tervezésének irányelvei. Zöldfelületgazdálkodás, 1980.
38: 54-58. p.
106. Erdőnevelésünk genetikai hátteréről. Az Erdő, 1980.11: 501-504. p.
107. Szennyvíz-öntözéses tenyészedény kísérletek gyorsan növő fafajokkal. VITUKI Közi., 1980. 28: 92-95. (Gál J.-Tihanyi Z.-nal, Tompa munkája 40%.)
108. Kisparcellás szennyvíziszap kísérletek gyorsan növő fafajokkal. VITUKI
Közi., 1980. 28:105-107. (Gál J-Tihanyi Z.-nal, Tompa munkája 40%.)
109. A jegyzetellátás helyzete és feladatai az Erdőmémöki Karon. Felsőoktatási
Szemle, 1981.3:177-181. p.
110. Az erdészeti növénynemesítés genetikai alapjai. EFE Tud. Közi., 1980.2:41-52.
P111. Erdészeti csemeték, dugványok hűtőházi tárolása, Az Erdő, 1981. 4:146-148.
P112. A fák párologtató képességéről, gyökérzetük levegőigényéről. Erdő és Víz,
VEAB kiadv., 1981.152-154. p.
113. A gyorsan növő fafajok és szerepük a mezőgazdaságban. Magyar Mezőgaz
daság, 1981. 23.: 28-29. p.
114. A szövettenyésztés és az erdészeti szaporítóanyag termesztés. Az Erdő, 1981.
7.: 305-308.
115. Útmutató a hullámtéri véderdők telepítési és karbantartási feltételeinek,
gépesített telepítési technológiáinak meghatározására. (Gál /., Tihanyi Z..,
Szendrői Lv Gál J.-néval, Tompa munkája 30%.) Kiadó: VITUKI, Budapest, 96
P116. Gencsi L ; Erdészeti növénytan I. - Növényszervezettan, növényélettan c.
egyetemi tankönyvének ismertetése. (Mezőgazdasági Kiadó, Budapest 1980.
368 p.) EFE Tud. Közi., 1981.1.: 145-146. p.
117. Erdősítési lehetőségek a kisbalatoni vízvédelmi rendszer I. ütemében, VEAB
Ért., 1981. III.: 182-186. p.
118. VEAB Erdőgazdálkodási Munkabizottságának előadásokkal egybekötött ala
kuló ülése 1980. XI. 19-én. VEAB Ért., 1981. III.: 134-135. p. (Majer A.-lal.)
119. A burkolt gyökérzetű szaporítóanyag jelentősége és előállítása, Az Erdő, 1982.
1.: 8-11. p.
120. Szennyvíziszap trágyázás hatása a fa tömeg termelésre, a talaj és a levélzet
anyagforgalmára. VITUKI Közi., 1981.35.: 116-122. (Gál /., Tihanyi Z., Szendrődi L.-val, Tompa munkája 30%.)
121. A Tanulmányi Állami Erdőgazdaság tómalmi csemetekertjének 15 éve. Sop
roni Szemle, 1982.1.: 54-65. p.
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122. A reform tanterv szerinti oktatás főbb tapasztalatai az Erdőmémöki Karon.
Felsőoktatási Szemle, 1982. 5.: 282-288. p.
123. Termelési gyakorlatok az EFE Erdőmémöki Karán. In; Rendek L.-Nemes K.
szerk.: Symposium '81. MÉM Inform. Közp., 1982.139-142. p.
124. Termesztőközegek és levéltrágyák az erdészeti csemetetermesztésben. EFE
Kutatási Témái, 1981.1.: 23-24. p.
125. Tasakos fenyőfácskák nevelése. EFE Kutatási Témái, 1981.1:24-25. p.
126. A kisbalatorti vízvédelmi rendszer erdészeti szakvéleménye. EFE Kutatási
Témái, 1981.1.: 4-5. p. (Tihanyi Z.-nal.)
127. Termőhelyi és növény cönológiai felvetések a vértesi és zselicségi hárs génre
zervátumokban. Érd. és Faip. Tud. Közi., 1981.2:45-64. p. (lsépy l.-Kazinczy
P.-rel.)
128. Öntözött faültetvények ökonómiai vizsgálata. Érd. és Faip Tud. Közi., 1981.
2.: 89-100. p. (Márkus L-Tihanyi Z.-nal.)
129. VEAB Erdőgazdálkodási Munkabizottságának 1981. X. 7-i szombathelyi és
1982. V. 7-i zirci ülése. VEAB Ért., 1982. III: 76-77. és 84-85. p. (Majer A.-lal.)
130. Ott nő gyorsan, ahol más érték nem terem: a sokhasznú fűz. Óét és Tudomány,
1983.13:392-393. p.
131. A kutató munka fejlesztésének problémái az Erdőmémöki Karon. Felsőokta
tási Szemle, 1983.3:140-145. p.
132. Fóliás létesítmények a csemetetermesztésben. EFE Kutatási Témái, 1982. 2:
22-23. p.
133. Tizenöt éves, 81 klónos nyárültetvény értékelése. EFE Kutatási Témái, 1982.
2:24-27. p.
134. A Borsodi Sörgyár szennyvíz-elhelyező nyárfaültetvényének felújítási szakvéleménye és az új nyárfaültetvény telepítési terve. (Tihanyi Z.-nal.) EFE
Kutatási Témái, 1982. 2: 29-30. p.
135. A fűz és hárs génmegőrzés problémái. EFE Kutatási Témái, 1982.2:46-48. p.
136. A reform tanterv vizsgálata az Erdőmémöki Karon. (6 mts.-sal.) EFE Kutatási
Témái, 1982. 2:122. p.
137. Bedő Albert sírjánál jártam. Az Erdő, 1982.12: 568.
138. Fóliás létesítmények és műanyageszközök a csemetetermesztésben. Az Erdő,
1983. 4:141-145. p.
139. Fóliasátrak az erdészeti csemetetermesztésben. Felsőtiszai Erdő- és Fagazda
ság, 1983.3:3 p.
140. Cser magtermelő állományok. In Szappanos A. szerk.: Csertölgygazdálkodás
és hasznosítás, Veszprém, VEAB, 1983.97-104. p.
141. Die Weissweide in Ungam. Die Holzzucht, 1984.38. Jg. 1/3:4-7.
142. Faültetvények szerepe a hígtrágya elhelyezésben. MHT-ISWA Konf. anyaga,
1983.1. kötet.
143. Főbb fafajaink genetikai potenciáljának kihasználása az erdők fatermésének
növelése érdekében. Mezőgazdasági Tud. Napok kiadv.,Gödöllő, 1984. 2:
116-118. p.
144. A soproni egyetem mártírjai emlékhelyének felavatása. Soproni Szemle, 1984.
2:173-176. p.
145. VEAB Erdőgazdasági Mb.-nak 1982. X. 18-i devecseri ülése. VEAB Értesítő,
1983. IV.: 39-40. p.
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146. Az EFE Erdőmémöki Kar In: Czizmadia B. szerk.: Agrárfelsőoktatás (Tájékoz
tató középiskolások részére) 1984: 80-86. p.
147. Zuchteinrichtungen, Zuchtmedien und Laubdünger in dér forstüchen Sátzlingzucht. Acta Facultatis Forestalis, 1984.3.: 5-26. p.
148. Selection of the best oak and beech populations and seed crop stands in
Hungary. 16th Congress of the Hungárián Biological Society, Veszprém,
27-29. June 1984:102-103. p.
149. Autovegetatív szaporítás alapfeltételei. EFE Kutatási Témái, 1983.3.: 14-16. p.
150.15 éves, 4 klónos fűzültetvény értékelése. EFE Kutatási Témái, 1983.3:20-22.
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151. A kiskörei vízlépcső (Tisza II.) fásítási tanulmányterve. EFE Kutatási Témái,
1983.3: 24-25. p.
152. Nagyrédei „Szőlőskert" Mg. Tsz mirelit és borászati üzeme szennyvíz-elhe
lyező faültetvénye. EFE Kutatási Témái, 1983.3:26. p.
153. A fűz és hárs génmegőrzés problémái. EFE Kutatási Témái, 1983.3:31-33. p.
154. Emlékezés dr. Tuskó Lászlóra. Az Erdő, 1985.3.: 130-131.
155. Új utak az erdészeti szaporítóanyag-termesztésben. Természet Világa, 1985.
5:219-223.
156. VEAB Erdőgazdasági Munkabizottságának 1983. V. 24-i sopronkövesdi, X.
12-i solohári, 1984. V. 10-i zirci munkaülése. VEAB Ért., 1984. (Előadások.)
129-137,139,154-156.
157. Erdősítési technológiánkról. Az Erdő, 1985.10: 430434.
158. A vegetatív szaporításról. Az Erdő, 1988.9:410-412.
159. Auswahl dér besten Populationen dér Eiche, Buche und anderer Laubholzarten in Ungam. Acta Facultatis Forestalis, 1985:19-32. p. (Danszky L-nal.)
160. VEAB Erdőgazdaság Munkabizottságának 1984. IX. 24-i nagykanizsai, 1985.
V. 14-i tatabányai, 1985. X. 16-i agárdi munkaülése. VEAB Ért, 1986. (előa
dások) 124-126,149-150,160-162.
161. Mátyás Cs. szerk.: Nemesített erdészeti szaporítóanyag-ellátás c. könyv recen
ziója. Az Erdő, 1986. 7.: 319,324.
162. Harminchat év az erdészeti felsőoktatásban. Felsőoktatási Szemle, 1987. 6.:
332-340.
163. Útmenti fák. Népszabadság Tud. és Techn. rovata, 1987. VII. 14.: 10. p.
164. Az erdővédelem lehetőségeiről. Búvár, 1987. 8.: 41-42.
165. Szaporítóanyag-termesztés Észak- és Nyugat-Dunántúlon. Az Erdő, 1987.8.:
358-362.
166. Fatermesztésünk leghatásosabb eszköze - a nemesítés. Természet Világa,
1987.10:396-402.
167. Faültetvények és szennyvíztisztítás. Népszabadság, 1988. II. 16.10 p. (Tihanyi
Z.-nal.)
168. Termelési gyakorlatok az EFE Erdőmémöki Karán. Symposium '81, MAE,
KATE1981.139-142. p.
169. Ismét egy tanszék keretében az erdőműveléstan és -telepítéstan. Az Erdő,
1988.
2.: 75-775.
170. A kémcsőtől az erdőig. Népszabadság Tud. és Techn. rovata, 1988. V. 10-i sz.:
10 p.
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171. „Az Erdővidék". Óét és Tudomány, 1988.22:690-691.
172. Enescu, V.: Ökológiai genetika c. könyvének ismertetése. Az Erdő, 1988.4:180.

P-

173. A természetkímélő, illetve természetszerű erdők a jövő erdőgazdálkodásában.
Soproni Egyetem, 1988.3: 77. p.
174. Mi legyen a szennyvíziszappal? Hasznosítsuk jobban a mező- és erdőgazda
ságban. Természet Világa, 1988. 7.: 290-295. p. (Kovács J.-Tihanyi Z.-nal.)
175. Erdészeti melioráció - a komplex talajvédelem része. Természet Világa, 1988.
11.: 482-487. 530.
176. Folyékony települési szennyvíziszap elhelyezése meglévő nemesnyárasban I.
Erd.-i és Faip. Tud. Közi., 1988.1-2; 55-68. (Társszerző: Tihanyi Z.)
177. Folyékony települési szennyvíziszap elhelyezése meglévő nemesnyárasban
II. Erd.-i és Faip. Tud. Közi., 1988.1-2; 69-80. (Társszerző: Tihanyi Z.)
178. Bokorfüzek felhasználása partvédelemre. Érd. és Faip. Tud. Közi., 1989.1-2:
27-41. (Társszerző: Rácz ].)
179. Az ökológiai genetika jelentősége az erdőgazdálkodásban. Természet Világa,
1989. 4:152-156.
180. A derítő erdő. Óét és Tud. Kalendáriuma, 1990: 252-256.
181. Erdeink jövője. Óét és Tudomány, 1989.4:102-103.
182. A nyárasok és füzesek szerepe a szennyvizek biológiai tisztításában. Az Erdő,
1989.11.: 510-511. (Társszerző: Tihanyi Z., Vermes L.)
183. A legnagyobb székely erdész: Bedő Albert. Óét és Tudomány, 1989.31.: 962.
184. Értékes erdők, hasznos fák, védett területek (1-2.) Népszabadság Tud. és
Techn. rovata, 1989.1.24. és 31.10 p.
185. Partvédelem fűzcserjékkel. Hidrológiai Tájékoztató, 1990. 10: 16-19. (Rácz ).
társszerzővel.)
186. Role von Pappel - und Widenbestanden in dér Abwásserreinigung. In V.A.
Dodd-P.M. Grace (1989): Agricultural Engineering, A. A. Balkema-Rotterdam, Brookfiled, Volume 1: 333-337. (Társszerző: Tihanyi Z.)
187. Auswirkungen von flüssigen Klárschlamm auf einen 11 bis 14 jáhrigen
Pappelbestand. In V.A. Dodd-P.N. Grace (1989): Agricultural Engineering,
A. A. Balkema-Rotterdam, Brookfield, Volume 1:339-342. (Társszerző: TihanyiZ.)
188. Az erdő és a talajerózió. Az Erdő, 1990. 2.: 52-57.
189. Előszó Kádár Zs.: Székelyföldi erdészet és faipartörténeti jegyzetek c. (Erdé
szettörténeti Közlemények XI. OEE Kiadás, 1993. 230 p.) könyvhöz, 1-2 p.
190. Mikroparcellás ültetési kísérletek vörösiszapon, Érd. és Faip. Tud. Közi., 1989.
2:37-58. (Társszerző: Tihanyi Z.)
191. Vörösiszap tározón végzett fásítási kísérlet. Érd. és Faip. Tud. Közi., 1989. 2:
59-77. (Társszerző: Tihanyi Z.)
192. Hogyan gazdálkodjunk az erdőbirtokon. Óét és Tudomány, 1991.1.: 6-7.
193. A soproni egyetem 1945-ös mártírjai emléktáblájának felavatása. Az Erdő,
1990. 5.: 223-224., 238.
194. Hozzászólás Győrffy B.: „Kemizádó és környezetkímélő növénytermesztés"
c. előadáshoz. VEAB Ért., 1990. 27.
J95. A sopronkőhidai nyár- és fűz klónvizsgálati ültetvény értékelése. Érd. És Faip.
Tud. Közi., 1991.1.: 185-205. (Cstky Zs. társszerzővé.)
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196. Hozzászólás Sáringer Gy.: „A kísérletes rovarökológia jelentősége a növény
védelmi entomológiában" c. előadásához. VEAB É t., 1991.: 24-25.
197. A nemesítési eredmények bevezetésének meggyorsítása. Erdészeti Lapok,
1991.12:354.
198. Nem mindennapi találkozó. Az Erdő, 1986.10:472.
199. Tartamos erdőgazdálkodás, természetszerű erdők. A Helyzet, 1991.6:30-33.
200. Magtermesztő állományok: a nemesített erdészeti vetőmag fontos bázisai.
Vetőmag, 1991. febr.-i sz.: 13-15.
201. Az emberiség erdővagyona. Élet és Tudomány, 1991.45:1412-1413.
202. Fűz csemeték nevelése és az ártéri erdők génállománya. Környezet és Fejlődés,
1991. 6-7.103-105.
203. Az erdőművelési beavatkozások és erdeink génkészlete. Érd. és Faip. Tud.
Közi., 1991.1:23-39.
204. Az erdősávok védelmének, nevelésének és felújításának ügye. Érd. és Faip.
Tud. Közi., 1991.1.: 169-184.
205. Abucsa-jenőmajori szikfásítási kísérletek vizsgálata. Érd. és Faip. Tud. Közi.,
1991.1: 85-111. (Társszerző: Papp S.)
206. The importance of agricultural shelterbelts an the Danube-Tisza midregion
sands, In: Karácsony J.-Szali Gy.: Procedings of the International Wind Erosion Workshop of CIGR 10-12. sept. 1991. Bp., 9 p. (Társszerző: Szodfridt /.)
207. Új erdőtelepítési programra van szükségünk, Erdőgazdaság és Faipar, 1992.
6 : 1- 2.
208. Léptékváltás a tájvédelemben. Természet-Búvár, 1992. 5:36-37.
209. Kádár Zsombor tudományos munkássága. Erdészeti Lapok, 1993.10:323.
210. A nemesítés és az intenzív termesztés. Erdőgazdaság és Faipar, 1993.2:17-18.
211. A sopron-tómalmi nemes nyár demonstrációs ültetvény értékelése. Érd. és
Faip. Tud. Közi., 1996.1.
212. Nagytasakos csemetével létesített 12 éves fenyő ültetvény értékelése. Érd. és
Faip. Tud. Közi., 1992-93,38-39. évf.: 8S-102.
213. Még egyszer a selmeci-soproni diákhagyományokról. Egyetemi Műhely, 1995.
3.
214. Az erdészeti nemesítés előtt álló feladatok, Erdészeti Lapok, 1992. 5:154
215. A fatörzs főbb jellemzőire irányuló nemesítés. Erdészeti Lapok, 1992. 11:
340-341.
216. Félévszázados bányász-, kohász-, erdésztalálkozó Sopronban. Erdészeti La
pok, 1993. nov. 358-359. Bányászati és Kohászati Lapok - Bányászat, 1993.
125 évf. 11-12: 694-696., Kohászat, 1993.126., 4-5:176.
217. A melioráció és az erdőtelepítés-fásítás kapcsolata, Érd. és Faip. Tud. Közi.,
1996. Megjelenés alatt.
218. Meg kell őriznünk az erdővagyont. Magyar Nemzet, 1992. XII. 4.10. p.
219. Intenzív szaporítóanyag-termesztés nyár-fűz klónvizsgálatok demonstrációs
plantázsok telepítése. Az Erdőmémöki Kar Kutatási Témái, 1991.36-37.
220. A vörösiszap erdészeti rekultivációja. Élet és Tudomány, 1993. 25: 795
221. A professzor vallomása. Kisalföld, 1993. XI. 20-i sz.
222. Szőnyi László. Erdészeti Lapok, 1993.11:357.
223. Hősökkel éltem együtt. Kisalföld, 1993. XII. 23-i sz. 6.
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224. Az erdőgazdálkodás átalakulásának hatása az erdészeti felsőoktatásra. Erdé
szeti Lapok, 1994.2:35-36.
225. Káinok ünnepe. Erdészeti Lapok, 1994. 2: 56.
226. Szükség van a faluerdészekre (Nyolcszázezer hektár erdő kerül magántulaj
donba). Magyar Nemzet, 1993. III. 10:15.
227. Az erdészeti kutatás és a gyakorlat. ERFA, 1994. 7-8:19-20.
228. Kisbacon üzenete - Hatvanöt éve halt meg a falu nagy szülöttje, Benedek Elek.
Kisalföld, 1994. VIII. 6-i sz. 13. o., Erdészeti Lapok, 1994.11:338-339. o.
229. Dlyefalva Európa felé - A székely-magyar élniakarás szép példája. Kisalföld,
1994. X. 15-i sz. (Társszerző: Tompa E.)
230. Nemzeti alaptanterv. Élet és Tudomány, 1994: 52.1634.
231. Romlik a műszaki értelmiség helyzete. Kisalföld, 1995.1. 2-i sz.
232. Mártírjaink kivégzésének 50. évfordulója. Kisalföld, 1995. III. 29-i sz.
233. Históriák. Soproni Hírlap, 1995. IV. 21.
234. Biomassza, energia, élelmezés. Erdészeti Lapok, 1995.10:308-309.
235. Gondolj a jövőre, védd a természetet. Kisalföld, 1995. XI. 2. sz.
236. A mezőgazdaság és az erdészet együttműködése. Erdészeti Lapok, 1995.11:
326-327.

e) Kutatási jelentés, szakvélemény, tervezési segédlet
1. Adatok a mezővédő erdősávok mikroklimatikus hatásához. MTA ösztöndíj
beszámoló. 1953.45. o. (Sziklai O.-ral.)
2. Fűzkísérletek. Beszámoló a Fűzkitermelő és Feldolg. Váll. részére az 1957. évi
kísérletekről, 122 o., 1958.
3. Fűzkísérletek. Beszámoló a Fűzkitermelő és Feldolg. Váll. részére az 1958. évi
kísérletekről, 150 o., 1959.
4. Beszámoló az 1960. évi fűzkísérletekről. Az Erdőkémia Vállalat részére. 95 o.,
1961.
5. A 7 éves fűzvessző kutatás eredményei. Zárójelentés az Erdőkémia Váll. részére.
194 o., 1962.
6. A hófogó erdősávok és gazdaságosságuk. Az Útügyi Kút Int. részére. 1966., 77
o. (Gál/.-sál.)
7. Útfásítási útmutató (Gál ] -Dobos T.-Tihanyi Z.-nal), szakvélemény a KPM
részére. 1969., 110 o.
8. A másfél évtizedes fonófűz kutatás főbb eredményei. 59 o. 1969.1.15.
9. Hanság-Királytói tőzegbánya utóhasznosítása fűzerdősítéssel. Győr-Sopron
megyei Talajerőgazd. V. részére, 1967. X. 7., 15 o.
10. Hanság-Királytói tőzegbánya utóhasznosítása fűz telepítésével. Győr-Sopron
megyei Talajerőgazd. Váll. részére, 1970. II. 14., 28 o.
11. Hanság-Királytói tőzegbánya utóhasznosítása fűz telepítésével. 1970. évi kút.
jelentés a Győr-Sopron megyei Talajerőg. Váll. részére 1971.1. 9. 60 o. (Tihanyi
Z.-nal)
12. A sertéstrágyával öntözött szarvas-rózsási 2 éves nyár és 1 éves fűz ültetvények
értékelése. Kút. jelentés a VITUKI részére, 1970.1.17. 72 o. (Gál /.-sál.)
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13. A sertéstrágyával öntözött szarv as-rózsási 3 éves nyár és 2 éves fűz ültetvények
értékelése. Kút. jelentés a VITUKI részére, 1971. II. 25. 64 o. (Gál ]. és Tihanyi
Z.-nal.)
14. Fűz-partkötési kísérletek a Dél-Dunántúli Vízügyi Igazg. területén. Kút jelen
tés a Keszthelyi Agrártud. Egyetem Növénytani és Növényélettani Tansz.
részére, 1970. IX. 15., 33 o.
15. Tiszai Vegyi Kombinát szennyvízöntözéses nyárültetvényének értékelése. Kút.
jelentés a Keszthelyi Agártud. Egyetem Növényterm. Tanszéke részére, 1970.
XII. 8., 33 o. (Tihanyi Z.-nal.)
16. A fonófüzek nemesítése. 1971. III. 31., 45. o.
17. A Hanság-Királytói tőzegbánya utóhasznosítása fűz telepítésével. 1971. évi kút.
jelentés a Győr-Sopron megyei Talajerőgazd. Váll. részére, 1971. XI. 23., 32 o.
(Tihanyi Z.-nal.)
18. A Tiszai Vegyi Kombinát 4 éves szennyvízöntözéses nyárültetvényének érté
kelése. Kút. zárójelentés a Keszthelyi Agrártudományi Egyetem Növényterm.
Tanszéke részére, 1971. XII. 14., 26 o. (Tihanyi Z.-nal.)
19. Tőzeg szubsztrátumos üzemi erdeifenyő csemetenevelés a Paksi Áll. Gazda
ságban. Kut.-i beszámoló jelentés a Paksi ÁG részére, 1971. X. 12., 21 o. (Gál
/.-sál.)
20. Soltvadkert község kommunális szennyvizének elhelyezése és erdőgazdasági
hasznosítása öntözéssel. Tanulmányterv a VIZITERV részére, 1972. II. 10., 33
+ 9 o. (Gál J. és Tihanyi Z.-nal.)
21. A fűznemesítés néhány eredménye. Kutatási jelentés az ÉRTI (dr. Szőnyi L.)
részére, 1972. IX. 7., 8 o.
22. Határszigeti Drávaág elzárása és a 68,0-74,4 Dráva fkm közötti partvédelmi
telepítések, valamint a biotechnikai telepek 1972 /73. évi munkái. Jelentés a
Dél-Dunántúli VÍZIG részére, 1972. XI. 6., 77 o.
23. A papírcellás csemetenevelési eljárás 1973. évi tapasztalatai. Összefoglaló
jelentés a Győr-Sopron megyei Talajerőgazd. Váll. részére, 1973. IX. 24., 8 o.
24. Örkény község kommunális szennyvizének elhelyezése és erdőgazdasági
hasznosítása öntözéssel. Tanulmányterv a VIZITERV részére, 1973. X. 10., 37
+ 8 o. (Gál J. és Tihanyi Z.-nal.)
25. Szakvélemény a Körösvidéki VÍZIG részére a gyulai szennyvízöntöző telepen
fűz ültetvény telepítésére, a marói fűz anyatelep létesítésére és a vízépítési
biotechnika általános bevezetésére. 1973. X. 25., 34 o. +11 ábra.
26. Városi szennyvíz és hígtrágya erdőgazdasági hasznosításának kezdeti eredmé
nyei a MNK-ban. Jelentés az NDK-nak, az együttműködési szerződés kereté
ben, 1975. X. 25., 14 o. (Tihanyi Z.-nal.)
27. Első részjelentés a soproni szennyvíztelepen végzett szennyvízöntözéses fás
tenyészedény kísérletekről, 1977. XI. 18., 106 p. (Gál J.-Tihanyi Z.- Szendrődi
L.-val.)
28. Első részjelentés a soproni szennyvíztelepen szennyvíziszappal kezelt fás
tenyészedény kísérletekről, 1977. XI. 18., 42 p. (Gál J.-Tihanyi Z.-Szendrődi
L.-val.)
29. Első részjelentés a délpesti szennyvíziszap meliorációs és erdészeti hasznosí
tásáról, 1977. XII. 23., 21 p. (Gál ].-Tihanyi Z.-Szendrődi L.-val.)
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30. Második részjelentés a soproni szennyvíztelepien végzett szennyvízöntözéses
fás tenyészedény kísérletekről, 1978. XI. 15., 37 o. + 8 melléklet (Gál J.-Tihanyi
Z.-nal.)
31. Második részjelentés a sop>roni szennyvíztelepen végzett szennyvíziszappal
kezelt fás tenyészedény kísérletekről, 1978. XI. 15., 26 p. + 2 melléklet (Gál
J.-Tihanyi Z.-nal.)
32. Második részjelentés a délpesti szennyvíziszap meliorációs és erdészeti hasz
nosításáról. 1978. XII. 15., 24 p. + 2 melléklet (Gál J.-Tihanyi Z.-nal.)
33. A fehérfűz Magyarországon, jelentés a zágrábi Dendrológiai és Genetikai
Tanszéknek a hazai fűzkutatásról. 1979. II. 12., 9 p.
34. Zárójelentés a „Szennyvíz-hasznosítás tenyészedény kísérletekben különböző
fafajokkal" c. szerződéses kutatásról a VITUKI-nak, 1979. IV. 12., 97 p. + 38
mell. (Gál J.-Tihanyi Z.-nal.)
35. Zárójelentés a „Szennyvíziszap hasznosítása tenyészedény kísérletekben kü
lönböző fafajokkal" c. szerződéses kutatásokról a VITUKI-nak. 1979. IV. 12.,
63 p. (Gál J.-Tihanyi Z.-nal.)
36. Harmadik részjelentés „A délpesti szennyvíziszap meliorációs és erdészeti
hasznosításáról" c. szerződ, kutatásról a VITUKI-nak. 1979. XI. 27., 29 p. + 2
mell. (Gál J.-Tihanyi Z.-nal.)
37. Biztonsági erdő terve Nyíregyháza város szennyvíz hasznosítására I. ütem.
MÉLYÉPTERV részére, 1979. nov. 30., 71 p. (Gál J.-Tihanyi Z.-Szendrődi L.-val.)
38. A hígtrágya hasznosítása az erdőgazdaságokban. MÉM Műszaki Int. munka
közi jelentés. 1979, 2.11. fej. 3. p.
39. A Pilisi All. Parkerdőgazd. Bajóti Csemetekertje tanulmányterve. 1980. I. 24.,
42 p.
40. Szakvélemény a Vértesi EFAG tervezett kisbéri csemetekertjéről, 1980. VI. 25.,
3p.
41. Szakvélemény a Vértesi EFAG tervezett Baj-agostyáni csemetekertjéről, 1980.
VI. 25., 3 p.
42. Beszámoló az „Intenzív szapxmtóanyag-termesztés" c. diszciplináris kutatás
1976-80. évi munkájáról. 1980. VII. 9. 8 p.
43. Beszámoló az F -ll/2 „Erdészeti növénynemesítés (fűz-, hárs-génmegőrzés)"
c. kutatási főirányban 1976-80-ig végzett munkáról. 1980. VII. 9., 7 p.
44. Szennyvizek faültetvényeken történő elhelyezésének és hasznosításának modellterve (Vermes L.-Szlávik l.-Szalay-Marzsó A.-Tihanyi Z .-öry L-Török L.val.) VIZITERV 22145 tervsz., 103 o. + 10 ábra, 1980.
45. Kisbalatoni vízvédelmi rendszer erdészeti szakvéleménye, KATE Termelésfeji.
Int. részére, 1980. nov. 15., 107 p. (Gál J.-Tihanyi Z.-Szendrődi L.-val.)
46. Biztonsági erdő terve Nyíregyháza város szennyvízhasznosítására. II. ütem.
MÉLYÉPTERV részére 1980. XI. 22., 64 p. (Gál ].-Tihanyi Z.-Szendrődi L.-val.)
47. Zárójelentés a délpesti szennyvíziszap meliorációs és erdészeti hasznosításáról
a VITUKI részére. 1980. XI. 15., 87 + 12 mell. o. (Gál J.-Tihanyi Z.-Szendrődi
L.-val.)
48. Útmutató a hullámtéri véderdők telepítési és karbantartási feltételeinek meg
felelő gépesített technológia meghatározására. VITUKI részére, 1980. XI. 25.,
96 p. (Gál J.-Tihanyi Z.-Szendrődi L.-Gál J-néval.)
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49. Jelentés füzek alkalmazása partvédelemre tárgyú kutatási munkáról az ÉDt.-i
VÍZIG részére, 1980. dec. 31., 57 p. (Rácz /.-fel.)
50. Beszámoló a diszciplináris kutatásokról. Jelentés az EK-nak, 1981.1.8., 5 p.
51. Jelentés az Erdőfenntartási Alapból végzett 1980. évi kutatásról az EK-nak,
1981. V. 30., 2 p.
52. Az F-ll /2 Erdészeti növénynemesítés problémái c. kutatási főirányban végzett
munka gyakorlatban alkalmazható eredményeiről jelentés az RH-nak, 1981.
VI. 6., 12 p.
53. A szennyvíztisztítás, -hasznosítás, -elhelyezés összehasonlító gazdaságossági
vizsgálata, MÉLYÉPTERV részére, 1981. VI. 6., 24 p. (Tihanyi Z.-nal.)
54. A kisbalatoni vízvédelmi rendszer erdészeti szakvéleménye KATE Termelésfejl. Intézete részére, 1981. IX. 5., 52 p. (Gál J.-Tihanyi Z.-Szendrődi L.-val.)
55. A hullámtéri véderdő karbantartási technológiájának meghatározása. VITUKI
részére, 1981. XI. 25., 60 p. (Gál J.-Tihanyi Z.-Szendrődi L.-val.)
56. A szennyvíz erdőgazdasági, elsősorban meglévő erdőkön történő elhelyezése,
VITUKI részére, 1981. XI. 30., 58 p. (Gál /., Tihanyi Z.-nal.)
57. Negyedik évi jelentés a délpesti szennyvíziszap meliorációs és erdészeti hasz
nosításáról. VITUKI részére, 1981. XII. 7., 57 p. (Tihanyi Z.-Szendrődi L.-val.)
58. A Borsodi Sörgyár szennyvízelhelyező nyárfaültetvényének felújítási szakvé
leménye és az új nyárfaültetvény telepítési terve, Mélyépterv részére, 1982.
VI., 52 p. (Gál J.-Szendrődi L.-Tihanyi Z.-nal.)
59. Nyíregyháza II. szennyvíztisztító telep felületi öntözőtelepének öntözési szakvéleménye és a faültetvény telepítési terve. Mélyépterv részére, 1982. VII., 54
p. (Gál J.-Szendrődi L.-Tihanyi Z.-nal.)
60. A Kecskemét-Szikrai Áll. Gazd. nyárlőrinci borászati üzeme szennyvízének
elhelyezése öntözött faültetvényeken, Mélyépterv részére, 1982. VII., 30 p.
(Gál J.-Szendrődi L.-Tihanyi Z.-nal.)
61. Zalaegerszeg baromfifeldolgozó és hűtőipari szennyvizének faültetvényen
történő elhelyezése, Mélyépterv részére, 1982. X. 20., 39 p. (Gál J.-Szendrődi
L.-Tihanyi Z.-nal.)
62. Akiskörei vízlépcső (Tisza II.) fásítási tanulmányterv. VIZITERV részére, 1983.
II. 25., 100 p. (Gál J.-Szendrődi L.-Tihanyi Z.-nal.)
63. Mezőgazdasági nagyüzemek erdősítése és fásítása. Tervezési segédlet, MÉM
NAK, Bp. 1981., 86 p. (6 társszerzővel)
64. Hőgyész szennyvízelhelyező faültetvényének terve, MÉLYÉPTERV részére,
1983., 36 p. (Gál J.-Tihanyi Z.-Szendrődi L.-val.)
65. Cegléd város szennyvízelhelyező faültetvényének terve, MÉLYÉPTERV részé
re, 1983., 42 p. (Gál J.-Tihanyi Z.-Szendrődi L.-val.)
66. Erdészeti szakvélemény Kiskunmajsa kommunális szennyvízének faültetvé
nyen történő elhelyezésére, Földmérő és Talajvizsg. Váll. részére, 1984., 37 p.
(Gál J.-Tihanyi Z.-Szendrődi L.-val.)
67. Erdészeti szakvélemény a Borsodi Sörgyár szennyvízelhelyező faültetvényé
nek rekonstrukciójához, Borsodi Sörgyár részére, 1984, 12 p. (Gál J.-Tihanyi
Z.-Szendrődi L.-val.)
68. Erdészeti szakvélemény a Dunaújvárosi Papírgyár szennyvízelhelyezésére,
Mélyépterv részére, 1984., 71 p. (Gál J.-Tihanyi Z.-Szendrődi L.-val.)
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69. Nagyrédei „Szőlőskert" Mg. Tsz mirelit és borászati üzeme szennyvízelhelyező
faültetvényének terve, AGROBER MEZŐTI részére, 1984., 53 p. (Gál J.-Tihanyi
Z.-nal.)
70. A Sarkadi Cukorgyár szennyvízöntözéses faültetvényének terve. Kut.-i jelentés
a Mélyépterv részére, 1984. V. 18-án, 50 p. (Gál J.-Tihanyi Z.-Szendrődi L.-val.)
71. A Nyíregyházi Konzervgyár Tyukodi Üzemegysége szennyvizének elhelyezé
se faültetvényen. Tanulmányterv a Nyíregyházi Konzervgyár részére, 1984.
V. 28-án, 38 p. (Gál J.-Tihanyi Z.-Szendrődi L.-val.)
72. Észak-budapesti szennyvíztelep csurgalék- és csapadékvizeinek elhelyezése
nyárfaültetvényen (Csornád határában). Kut-i jelentés a Mélyépterv részére,
1984. VII. 30-án. (GM J.-Tihanyi Z.-Szendrődi L.-val.)
73. Folyékony települési szennyvíziszap hatásának vizsgálata meglévő faállo
mányban Bükön. Kút.-i jelentés a W C SV részére, 1984. dec. 15-én, 64 p. (Gál
J.-Tihanyi Z.-nal.)
74. Nyírmada-Fényestanyai szennyvízelhelyező faültetvény kiviteli terve, Mé
lyépterv részére, 1985. IV. 25-én, 24 p. (Gál J.-Tihanyi Z.-nal.)
75. Alsónémedi tejüzem szennyvízelhelyező faültetvényének kiviteli terve, Mé
lyépterv részére, 1985. VI. 17., 44 p. (Gál J.-Tihanyi Z.-nal.)
76. Zalakaros szennyvízelheylező faültetvény bővítésének tanulmányterve a VIZITERV részére, 1985. IX. 12-én, 53 p. (Gál J.-Tihanyi Z.-Szendrődi L.-val.)
77. Szakvélemény a tokodi „Aranykalász" Mg. Tsz bajóti baromfifeldolgozó
szennyvizének faültetvényen történő elhelyezésére, Mg. Tsz Tokod részére,
1985. XI. 28., 33 p. (Gál J.-Tihanyi Z.-Szendrődi L.-val.)
78. Az apagyi hűtőüzem szennyvízelhelyező faültetvényének kiviteli terve, a
Mélyépterv részére, 1985. XI. 19., 28 p. (Gál J.-Tihanyi Z.-Szendrődi L.-val.)
79. Tokajhegyaljai Állami Gazd. Bodrogolaszi Borfeldolgozó szennyvízelhelyező
faültetvényének kiviteli terve, a Mélyépterv részére, 1985. XII. 10., 55 p. (Gál
J.-Tihanyi Z.-Szendrődi L.-val.)
80. Dombóvári MÁV tehergépkocsimosó szennyvízének faültetvényen történő
elhelyezése. Kiviteli terv a Mélyépterv részére, 1985. XII. 10., 44 p. (Gál
J.-Tihanyi Z.-Szendrődi L.-val.)
81. Folyékony települési szennyvíziszap hatásának vizsgálata meglévő faállo
mányban Bükön. Második kutatási jelentés a W CSV részére, 1985. XII. 9., 158
+ 16 p. (Gál J.-Tihanyi Z.-nal.)
82. Kilimán húsüzem szennyvizének faültetvényen történő elhelyezése. Kiviteli
terv a KAET részére, 1986.1., 45 p. (Gál J.-Szendrődi L.-Tihanyi Z.-nal.)
83. Szakvélemény Zalakaros kommunális szennyvizének faültetvényen történő
elhelyezésére, VIZITERV részére, 1986. III. 30., 22 p. (Gál J.-Szendrődi L.-Tiha
nyi Z.-nal.)
84. A Nyíregyházi Konzervgyár tyukodi üzemegysége szennyvizének faültetvé
nyen történő elhelyezése. Kiviteli terv NYKGY részére, 1986. V., 62 p. (Gál
J-Szendrődi L.-Tihanyi Z.-nal.)
85. Zalakarosi Gyógyfürdő szennyvízelhelyező faültetvényének bővítése. Kiviteli
terv VIZITERV részére, 1986. VI., 70 p. (Gál J.-Szendrődi L.-Tihanyi Z.-nal.)
86. Zalakomár szennyvizének faültetvényen történő elhelyezése. Kiviteli terv
Ny-Dt.-i Vízg. Társ. Egyesülése részére, 1986. VI., 79 p. (Gál J.-Szendrődi
L.-Tihanyi Z.-nal.)
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87. Folyékony települési szennyvíziszap hatásának vizsgálata meglévő faállo
mányban Bükön. Harmadik kutatási részjelentés a W CSV részére, 1986. XI.
28., 85 p. (Gál J.-Tihanyi Z.-nal.)
88. Dombóvár szennyvizének tisztítása és hasznosítása faültetvényen. Tanul
mányterv Mélyépterv részére, 1986. XII. 5., 49 p. (GM J.-Tihanyi Z.-nal.)
89. Szakvélemény az Eg.-i Fűz- és Kosáripari Vállalatnak amerikai fűz telepítésére
a tenki 48 ha-os területről. 1987. XII. 8., 4 p.
90. Nyírlugosi ÁG konzervüzem szennyvizének elhelyezése faültetvényen. Tanul
mányterv a Mélyépterv részére, 1987. VIII. 31., 51 p.
91. MHV Zalaegerszegi Gyára szennyvízelhelyező faültetvényének kiviteli terve
a Mélyépterv részére, 1987. VII. 31., 43 p.
92. Mosonmagyaróvári Timföld- és Múkorundgyár (MOTIM) vörösiszap tározó
inak erdészeti rekultivációja. Első évi kutatási jelentés, 1987. X. 30., 68 p.
93. Folyékony települési szennyvíziszap hatásának vizsgálata meglévő faállo
mányban, Bük. Zárójelentés a WCSV-nek, 1987. XII. 7., 119 + 65 p.
94. Nyírtassi ÁG Ramocsaházi Konzervüzeme szennyvízelhelyező faültetvényé
nek tanulmányterve, 1988. III. 4., 45 p.
95. Kemecsei ÁG Nyírbogdányi Konzervüzeme szennyvízelhelyező faültetvényé
nek terve, 1988. VI. 14., 58 p.
96. Szakvélemény a Szabadegyházi Szeszipari Vállalat Ászári Keményítőgyára
szennyvízelhelyező faültetvényének létesítésére, 1988. VI. 23., 59 p.
97. Erdőtelepítési terv a Mosonmagyaróvári Timföld- és Műkorundgyár (MOTIM)
vörösiszap tározóinak környezetvédelmére és tájrendezésére, 1988. IX. 9., 82
P98. A MOTIM belső területének fásítási terve, 1988. IX. 30., 30 p.
99. Mosonmagyaróvári Timföld- és Műkorundgyár (MOTIM) vörösiszap tározó
inak erdészeti rekultivációja. Második részjelentés, 1988. XI. 18., 83 p.
100. Mosonmagyaróvári Timföld- és Műkorundgyár (MOTIM) vörösiszap tározó
inak erdészeti rekultivációja. Harmadik részjelentés, 1989. nov., 101 p. (Gál
J.-sal, Tihanyi Z.-nal.)
101. Szelektált fűz, nyár szaporítóanyag-termesztés, klónvizsgálatok. Beszámoló
diszciplináris kutatásokról. 1990., 1. p.
102. Fűz- és hárs-génmegőrzés, -nemesítés. Beszámoló diszciplináris kutatásokról.
1990., 1. p.
103. Környezetvédelmi fásítási kutatási program a MOTIM-nál. 1990. júl. Első
részjelentés (59+6 p., Tihanyi Z.-nal.)
104. Környezetvédelmi fásítási kutatási program a MOTIM-nál. 1990. nov. Máso
dik részjelentés (93+6 p., Tihanyi Z.-nal.)
105. Szakvélemény Győr város folyékony szennyvíziszapjának biztonsági faültet
vényen történő elhelyezésére (Mélyépterv részére), 1990. VI. 15., 69 p.
106. Szakvélemény a Fővárosi Bíróságon Darabos I.-Danszky I. perében a mélyművelés-mélyszántás tárgyában. 1990. IX. 24., 9 p.
107. Környezetvédelmi fásítási kutatási program a MOTIM-nál 1991. jún. Első
félévi részjelentés (98+6 p., Tihanyi Z.-nal.)
108. Környezetvédelmi fásítási kutatási program a MOTIM-nál, zárójelentés 1991.
okt. hó, 67+11 o. Társszerző: Tihanyi Z.
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109. Az erdészeti nemesítés és az intenzív termesztés. Erdőfenntartási Alapból
végzett kutatási jelentés, 1991. novv 51 p.
110. A Tómalmi Csemetekert nemes nyár demonstrációs ültetvényének értékelése.
Erdőfenntartási Alapból végzett kutatási jelentés. 1992. jan., 65 p.

f) Bírálat
1. Opponensi vélemény Birck O. „A vöröstölgyek jelentősége erdőgazdaságunk
ban" c. kandidátusi dissz.-ról. 1963. II. 6., 15 o.
2. Vélemény Gencsi L. „Az erdeifenyő fejlődésének növekedési megnyilvánulásai
különös tekintettel a fejlődés szakaszos jellegére" c. kandidátusi értekezésről.
1964. XII. 30., 3 o.
3. Vélemény Markai L. ffA kocsánytalan és vöröstölgy magtermelő ültetvények" c.
zárójelentéséről. 1965.1. 6., 3 o.
4. Opponensi vélemény Pajrp L. „Az erdőgazdasági csemetetermelés néhány me
teorológiai vonatkozása" c. kandidátusi dissz.-ról. 1965. V. 17., 14 o.
5. Vélemény Chiru V. „Contributii la studiul insusirilor fizico- mechanice ale
semintelor unor spécii de rasinoase din RSR" c. doktori disszertációról. 1966.
II. 26., 3 o.
6. Vélemény Csontos Gy. „A mezővédő erdősávok hatásvizsgálata és tervezési
irányelvei a Duna-Tisza közén" c. kandidátusi értekezésről. 1966. X. 3., 4 o.
7. Vélemény Szappanos A. „A Carex pilosa gyertyános kocsánytalan tölgyesek
természetes felújításának főbb kérdései" c. kand értekezéséről. 1967. II. 15., 3 o.
8. Vélemény Haracsi L. /rA nyárfarák és a nyárfarontó gombák elleni védekezés
kutatása" c. zárójelentésről. 1968. II. 17., 2 o.
9. Vélemény Babos I. szerk. „Erdészeti termőhelyfeltárás és térképezés" (Bp. 1966.
Akadémiai Kiadó, 43,4 ív) c. munkáról. 1968. IX. 21., 6 o.
10. Vélemény Papp L. „Csemetetermelő üzem szervezése" c. összefoglaló jelen
téséről. 1968. XI. 6., 4 o.
11. Vélemény Mátyás V. „A nemzetközi magcsere eredményei és tapasztalatai" c.
összefoglaló jelentéséről. 1969.1.11., 3 o.
12. Vélemény Mátyás V. „Az 1967/68. évi magvizsgálatok eredményei" c. össze
foglaló jelentéséről. 1969.1.11., 4 o.
13. Vélemény Csesznék E. „Az erdőművelés új irányai a Visegrádi-hegység erdőtársulásainak fejlődése alapján" c. kandidátusi disszertációról. 1969. III. 29., 6
o.
14. Vélemény Palotás F. „Faalakú füzek fatermési táblája" c. összefoglaló jelen
téséről. 1969. IV. 11., 3 o.
15. Vélemény Simon M. ,,A jugoszláv nyárfakutatási eredmények hazai alkalma
zásának további lehetőségei" c. összefoglaló jelentéséről. 1969. V. 2., 3 o.
16. Vélemény Pántos Gy.-né „Az intenzív nyárfatermesztés tápanyagszükségleté
nek vizsgálata" c. kandidátusi értekezésésről. 1969. IX. 29., 4 o.
17. Vélemény a MÉM Term. és Műsz. Feji. Főosztály „A fagazdaság termelés- és
műszaki fejlesztésének feladatterve a IV. ötéves terv időszakára" c. munkáról.
1970. V. 28., 3 o.
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18. Opponensi vélemény Nguyen Huu Huy vietnami aspiráns „Az ezermagsúly
hatása az erdeifenyő csemeték növekedésére és a csemetekihozatalra" c.
kandidátusi értekezéséről. 1970. XI. 23., 7 o.
19. Vélemény Szilágyi B. „Erdőtelepítési és erdőfelújítási munkák komplex gépe
sítése" c. összefoglaló jelentéséről. 1970. XI. 3 0 5 o.
20. A hazai erdészeti növénynemesítés helyzete és feladatai. Szakvélemény az
MTA Agrártudományi Osztály részére, 1971. III. 22., 8 o.
21. Vélemény Tihanyi Z.-Dobos T. „Erdőtelepítéstan I. Gyakorlatok" c. egyetemi
jegyzetről. 1971. II. 28., 7 o.
22. Vélemény Vancsura R.-Paprika A.-né: „A kocsányos tölgy autovegetatív szapo
rításának lehetőségei és a tölgyfaj ok pollenjének vizsgálata" c. zárójelentésé
ről. 1971. IV. 26., 4 o.
23. Vélemény az MSZ 20210/1-7 „Ültetési anyag erdősítések és fásítások céljára"
szabványjavaslatokról. 1971. VI. 17., 4 o.
24. Vélemény az „Erdészeti tájrendezés, tájfásítás" c. mérnöktovábbképző tanfo
lyamra készült 9 tanulmányról. 1972. III. 17., 8 o.
25. Vélemény l. D. Tataranu „Contributii la stabilirea bazelor genetice ale controlului materialelor forestiere de reproducere din rasinoase cu areal discontinuu" c. doktori értekezésről. 1972. XI. 22., 3 o. (németül).
26. Vélemény dr. Pántos Gy. „Az öntözés talajtani alapjai. A talajművelés alapjai. A
világ talajainak klasszifikációja" c. jegyzetrészekről. 1973. VI. 18., 2 o.
27. Vélemény Z. Tzanov „Particularités biologiques et méthodes de reproduction
de certaines espéces desaules vanniers" c. kandidátusi disszertációról. 1973.
VII. 10., 2. o. (franciául).
28. Vélemény Szélesy M. „A faj alatti egységek jelentősége" c. dolgozatról, 1973.
XII. 6., 2 o.
29. Vélemény Sl. Ilijev „Néhány fűzfajta szaporításának lehetősége és termékeny
sége az ültetvényekben" c. kandidátusi disszertációról. 1975. IV. 14., 3 o.
(oroszul)
30. Vélemény Nagy György „A szövetkezeti kosárfonó ipar helyzete, problémái" c.
tanulmányról. 1975. X. 15., 4 o.
31. Bírálat Pálos L. „A visontai meddőhányó rekultivációs tervének elkészítése" c.
szakdolgozatáról. 1977. III. 26., 5 o.
32. Bírálat Kadlecsik F. „A szücsi-rózsaszentmártoni külfejtéses bánya területére
rekultivációs terv készítése" c. szakdolgozatáról. 1977. III. 26., 4 o.
33. Lektori vélemény Rácz J. „Tájfeltárás és vízgazdálkodás 2. rész" c. környezet
védő szakmérnöki jegyzetről. 1977. V. 2., 4 o.
34. Vélemény „A nemesített fafajok szerepe a dunándúli faipari üzemek nyers
anyagellátásának növelésében" című VEAB pályaműről. 1977. X. 16., 3 o.
35. Bírálat Majer I. „Bányaművelési tájsebek rekultivációja a VEFAG területén" c.
szakdolgozatáról. 1978. III. 11., 2 o.
36. Bírálat Pálos L. „A visontai meddőhányó rekultivációs terve" c. egyetemi
doktori értekezéséről. 1977. VI. 15., 4 o.
37. Opponensi vélemény Nguyen van Thuan vietnami aspiráns „Adatok az erdeifenyő csemete öntözéséhez és tápanyagellátásához az intenzív termelés so
rán" c. kandidátusi értekezéséről. 1978. VIII. 23., 9 o.
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38. Bírálat Sós András: „Erd.-i és kertészeti fás növények hazai génbankjának
kialakítására" c. szakdolgozatról. 1977. III. 10., 3 o.
39. Bírálat Valisek Zoltán: „Külszíni bányák tájsebzésének rekultivációja" c. szakdolgozatról. 1977. III. 12., 3 o.
40. Vélemény Hofmann-Lützke: „Segédlet szennyvízértékesítési területen lévő új
nyár- és fűztelepítéshez az NDK-ban" c. 21 oldalas munkáról a VITUKI-nak.
1979. IV. 6., 3 o.
41. Vélemény „Tájékoztató jelentés a szennyvízhasznosítás az erdőgazdaságban"
című kutatási munkáról megjelent 47 oldalas NDK beszámolóról a VITUKInak. 1979. IV. 9., 4 o.
42. Bírálat Zsombor F.: „Erdészeti állami fajtaminősítés Magyarországon" c. doktori
értekezésről. 1979. VI. 22., 4 o.
43. Bírálat Németh A.: „Fenyő iskolázások és erdősítések vegyszeres gyomirtása"
c. doktori értekezésről. 1979. XI. 28., 5 o.
44. Opponensi vélemény Mátyás Csaba: „Hazai erdeifenyő állományok öröklődő
növekedési tulajdonságainak vizsgálata" c. kandidátusi értekezéséről. 1980.
I. 31., 10 p.
45. Vélemény Doc Ing. Jiri Pospisil „Forstpflanzenzüchtung und Ausnutzung von
Hybridsaatgut - Grundelement dér Rationalisation in Forstproduktion" c.
doktori értekezéséről. 1981. VI. 25., 3 o. (németül)
46. Vélemény Szemerédy Miklós „A Leuce szekcióhoz tartozó nyárak nagyüzemi
vegetatív szaporítása" c. doktori értekezésről. 1981. X. 8., 4 o.
47. Bírálat Lovász L.: „A fonófűz-termesztés növényvédelmének ökonómiai kérdé
sei" c. szakdolgozatról. 1982.1.28., 3 o.
48. Opponensi vélemény dr. Kollwentz ö .: „A fenyőerdősítés magvetéssel"
kandidátusi értekezéséről. 1982. III. 23., 10 o.
49. Opponensi vélemény Újvári Ferencné: „A lucfenyő nemesítése" c. kandidátusi
értekezéséről. 1982. IX. 20., 7o.
50. Vélemény „Az erdészeti csemetenevelés növényvédelmi technológiai tapasz
talatai a Zalai EFAG Bajcsai Csemetekertjében" c. VEAB pályaműről. 1982. IX.
28., 2 o.
51. Vélemény Horváth B.: Az erdészeti szaporítóanyag-termelés gépesítésének
fejlesztése c. kandidátusi értekezéséről. 1983. III. 17., 5 o. (munkahelyi vitá
hoz).
52. Bírálat Rácz L: „A jegenyefenyő fajok (Abies-ek) alaki változatosságának elem
zései" c. doktori értekezéséről. 1983. III. 23., 4 o.
53. Vélemény Kárpáti I. et al.: „Időszakos vízborítású termőhelyek hasznosítása" c.
VEAB kismonográfiáról. 1983. X. 7., 3 o.
54. Vélemény dr. Kovács A.: A heterózislucema szelekciójának új módja c. tanul
mányáról. 1984.1.4., 4 o.
55. Vélemény Kaczkó László szm: Nemesített akác szaporítóanyag-termesztés a
mikebudai csemetekertben c. szakdolgozatáról. 1984. II. 17., 3 o.
56. Bírálat Péti M.: A természetes erdősülések folyamatainak hasznosítása hegyvi
déki parlagterületek erdősítésében c. doktori értekezéséről. 1984. IV. 11., 5 o.
57. Bírálat DobroszJáv L : A bükk magtermelő állományok értékelése és fejlesztése
c. doktori értekezéséről. 1984. IV. 13., 4 o.
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58. Vélemény Fajth Gy.: Minőségi szaporítóanyag termelése a Ceglédi Erdészeti
Üzemnél c. záródolgozatáról. 1984. V. 17., 2 o.
59. Vélemény Matajszné Kása E.: Nagyüzemi szaporítóanyag termelés problémái
és fejlesztésének lehetőségei a Novajidrányi csemetekertben c. záródolgoza
táról. 1984. V. 18., 2 o.
60. Vélemény dr. Ing. M. Volttá CSc.: Entwicklung des Wurzelsystems des Containerfplanzgutes c. doktori értekezéséről. 1984. VI. 15., 2 o. (németül).
61. Vélemény dr. Csesznék E.: Erdőműveléstan I. Gyakorlatok c. egyetemi jegyzet
ről. 1985. V. 10., 4 o.
62. Vélemény a Larix jeligéjű (A nemesített vörösfenyő szaporítóanyag jelentősége
a jövőben, előállítása vegetatív szaporítással című) VEAB tanulmányról. 1986.
IX. 30., 2 p.
63. Vélemény MÉM Növényvéd.-i és Agrok. Közp.: Tervezési segédlet (ideigl.)
Mezőgazdasági nagyüzemek erdősítése és fásítása c. kiadványról. 1986. X. 24.,
5p.

64. Lektori vélemény: „Javaslat az erdészeti növényfajták állami minősítésének..."
c. NÖMI Szakanyagról. 1986. II. 14., 4. p.
65. Vélemény „Az erdőgazdaság fejlesztésének kérdései" c., az OMFB részére
készült elemző tanulmányról. 1987. III. 13., 4 p.
66. Vélemény Tóth Katalin „A kocsányos és kocsánytalan tölgy vegetatív szaporí
tása" c. doktori tematikájáról. 1987. XI. 5., 2 p.
67. Szakvélemény az Erdőgazdasági Fűz- és Kosáripari Vállalat részére a Tenken
telepítendő 48 ha-os amerikai fűztelepről. 1987. XII. 8., 4 p.
68. Bírálat Trombitás T.: „A feketefenyő nemesítés első eredményei és a további
feladatok" c. doktori értekezéséről. 1988. V. 12., 3 p.
69. Vélemény Nagy A.: „Bükk magtermelő állomány a Zirci Erdészetnél" c. szak
dolgozatáról. 1988. X. 7., 3 p.
70. Vélemény Fábián G.-né: „Intenzív csemetetermelés eredményei a sárosfői cse
metekertben" c. szakdolgozatáról. 1988. X. 10., 3 p.
71. Vélemény Vadas F.: „Az 1-58/57 fehémyár ültetési technológiája és ültetési
hálózata c. szakdolgozatáról. 1988. X. 11.3 p.
72. Vélemény Borsiczky L: „Dalmandi Kombinát nemesnyár állományainak vizs
gálata, felújításának lehetőségei" c. szakdolgozatáról. 1988. X. 13., 3 p.
73. Vélemény Bander Amer Mohamed: „Összefüggés az '1-214' olasznyár növekedé
se és termőhelye között" c. kandidátusi értekezéséről. 1988. XI. 14., 2 p.
74. Vélemény Mátyás Csaba: „Adaptációs folyamatok erdei fák populációiban" c.
doktori értekezéséről. 1988. XII. 3., 1 p.
75. Vélemény Nguyen Duy Chuyen: „Örökzöld lomberdők és természetes újulatuk
faállományszerkezete és fatermése Vietnam három legfontosabb erdőgazda
sági táján" c. doktori értekezéséről. 1988. XII. 21., 1 p.
76. Vélemény Kádár József aspiráns „Nemesített vörösfenyő szaporítóanyag előál
lítása" c. akadémiai pályázatáról. 1989. VII. 24., 1 p.
77. Vélemény Bartha D.: „A változatosság vizsgálata a fehémyár (Populus alba L.)
hazai populációinál" c. kandidátusi értekezéséről. 1990. VI. 8., 2 p.
78. Vélemény Gergácz J-Solymár G.-né: „Nyár génállományunk bővítése..." c.
OTKA pályázatról. 1990. VI. 7., 3 p.
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79. Vélemény Rédei K. és núsai.: „Ahazai nyárak termesztésfejlesztése a Duna-Tisza
közén" c. OKTA pályázatról. 1990. VI. 7., 3 p.
80. Bírálat Bach „Az erdészeti fajtaminősítés időszerű módszertani kérdései" c.
doktori értekezéséről. 1991. V. 21., 6 p.
81. Bírálat a „Fontosabb nemes nyár fajtáink (Blanc du Poitu...) törzs anyagának
összehasonlító vizsgálata numerikus taxonómiai és kemotaxonómiai mód
szerrel" c. OMFB pályázatról. 1991. V. 28., 2 p.
82. Vélemény Krassay L. „A feketefenyő alakkörének ökológiai és produkciós
viszonyai" c. kandidátusi értekezéséről. 1991. VI. 5., 4 p.
83. Bírálat Gaál Gy.: „Nyár- és fűz-génmegőrzés Magyarországon" c. doktori
értekezéséről. 1991. XI. 14., 10 p.
84. Vélemény Bordács S.: „Genetikusán meghatározott tulajdonságok vizsgálata
tölgyfajoknál, különös tekintettel a kocsányos tölgyre (Quercus robur L.)" c.
kandidátusi értekezéséről. 1992.1.14., 4 p.
85. Vélemény Bábos K. doktori cselekményének engedélyezéséről a TMB Biológiai
Tud. I. Szakbiz. részére, 1992.1.28., 2 p.
86. Opponensi vélemény Krassay L. oki. erdőm.: „A feketefenyő alakkörének
ökológiai és produkciós viszonyai" c. kandidátusi értekezéséről. 1992. V. 6., 7
o.
87. Bírálat Jámbomé Benczúr £.; „Biotechnológia alkalmazása..." c. OTKA pályázat
ról. 1992. VIII. 25., 2 p.
88. Bírálat Somogyi I. Cs. „Néhány kipusztulással fenyegetett erdei növényfajunk
in vitro szaporítása" c. doktori tematikájáról. 1992. X. 16., 2 p.
89. Vélemény a VEAB Erd.-Szakbiz. „Az erdőgazdálkodás sajátosságai és..." c.
tanulmányról. 1992. X. 28., 3 p.
90. Bírálat Antal Zs. fümj.: „A fűrészipar történeti áttekintése, kiemelve a Székely
föld és Háromszék fűrésziparát" c. szakdolgozatáról.
91. Vélemény Somogyi I. Cs.: „Veszélyeztetett növényfajok in vitro szaporítása" c.
doktori értekezéséről. 1992. XI. 11., 3 p.
92. Opponensi vélemény Bordács S. oki. erdőm. „Tölgyfajaink örökletes tulajdon
ságainak vizsgálata és azok hatása a szaporítóanyag-gazdálkodásra" c. kan
didátusi értekezéséről. 1993. II. 23., 7 p.
93. Opponensi vélemény Kovács ].-Marosvölgyi B.: „Az erdészeti biomassza ener
getikai hasznosításának és géprendszerének fejlesztése" c. doktori értekezé
séről. 1993. XI. 15., 7 p.
94. Bírálat GATE Genetikai és Növénynemesítési Tansz. „Heterózis hibrid nyár előál
lítása biotechnológiai úton" c. OMFB pályázatról. 1994.1. 7., 8 p.
95. Vélemény Héjj B. „Az erdei üdülés egyes ökonómiai problémái" c. kandidátusi
értekezéséről. 1994.1. 5., 2 p.
96. Vélemény Kovácsné dr. Ligetfalusi I. „Biológiai védelem lehetőségei erdeifenyő
csemetéknél in vitro" című kandidátusi értekezéséről. 1994. III. 4., 2 p.
97. Bírálat Bordács S. F 14643 sz. OTKA pályázatáról (Kocsányos tölgy virágzás
biológiája). 1994. IX. 23., 2 p.
98. Vélemény Gerencsér K. „Az értékkihozatal növelésének néhány lehetősége
kemény lombos alapanyag fűrészipari feldolgozásánál" c. kandidátusi érte
kezéséről. 1994. X 20., 2 p.
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99. Bírálat Béres Cs. és mtsai „Erdőfelújításra alkalmazható szárazságtűrő Quercus
petraea alfajok kiválasztása modem ökofiziológiai és biotechnológiai eljárá
sokkal" c. OMFB pályázatról. 1994. XI. 4., 8 p.
100. Opponensi vélemény Márkus
„A távérzékelés alkalmazása a vegetáció
vizsgálatában és térképezésében" c. kandidátusi értekezéséről. 1994. XI. 14.,

6p.
101. Varga Sz.: „A legfontosabb erdészeti fák csemetenevelésének növényvédelme"
c. kandidátusi értekezés bírálata. 1994. III. 28.
102. Vélemény Szendrődi L.: „Rövid vágásfordulójú nemes nyár faültetvény fater
mése" c. kandidátusi értekezéséről. 1995. VI. 22., 3 p.
103. Bírálat Oroszi S.: „Az állami erdőgazdálkodás céljai és módosulásuk a Kárpátmedencében az utóbbi 100 évben" c. OTKA pályázatáról. 1995. IX 18., 2 p.
104. Vélemény Pájer ].: „A természetvédelmi szempontú hatásvizsgálat módszer
tana" c. kandidátusi értekezéséről. 1995.X. 19., 2 p.
105. Vélemény Szabó
„Levélbetegségeket okozó acervuluszos gombák erdei
lombos fákon" c. kandidátusi értekezéséről. 1995. XI. 1., 2 p.
106. Vélemény Pálos L : „Az ecsédi és a visontai kisfejtések meddőhányóin alkal
mazott fafajok növekedésének erdőrészlet szintű vizsgálata, az eredmények
hasznosítása" c. kandidátusi értekezéséről. 19%. I. 4., 1 p.

g) Előadás
1. A hárs erdőgazdasági jelentősége. Vetítettképes előadás az Erdőmémöki Főis
kola tudományos ülésszakán, 1955. X. 7.
2. Selectia saldei. Előadás Bukarestben az 1962. IX. 24-30-i KGST Koordináló
munkaértekezleten (az előadás anyagát a tagállamok orosz, német és román
nyelven kapták meg).
3. Fűztermesztésünk helyzete és a fűzkutatás, valamint a füzek felhasználásának
soron lévő feladatai. Vetítettképes előadás az EFE Tud. Ülésszakán, 1963. IV.
26-án.
4. Hozzászólás dr. Magyar /.: Hogyan telepítsük óriás- és olasznyárasainkat c., az
MTA-n 1964. II. 27-én tartott előadásához.
5. Hozzászólás Kopecky F.: „Nyár fajhibridek és erdőgazdasági jelentőségük" c.
kandidátusi disszertációhoz, 1964.1.15.
6. Hozzászólás dr. Kopecky F.: Nyámemesítési eredményeink a populétumok tük
rében c. az MTA és ÉRTI 1964. IX. 2-3-i szombathelyi tudományos ülésszakán
elhangzott előadáshoz.
7. Die Pappelzucht in Ungam (Nyárasaink nevelése Magyarországon). Az 1964.
VII. 28-30-i Graupa-i (NDK) KGST munkaértekezletre készített német nyelvű
referátum.
8. Fajhibridek jelentősége a fűztermesztésben. Vetítettképes előadás az MTA Ge
netikai és Nemesítési Bizottsága, valamint az 50. sz. Koord. Biz. 1965. III. 11-i
budapesti felolvasó ülésén, az MTA-n
9. Származási és honosítási kísérleteink irányelvei. Előadás az EFE tudományos
ülésszakán, 1965. IV. 1-jén.
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10. A fűznemesítés eredményei Magyarországon. Vetítettképes előadás Bozsokon,
1965. IX 9-én, nemzetközi erdészeti növénynemesítési konferencián.
11. Forschungsergebnisse dér Windschutzstreifen in Ungam (Gál J.-sal együtt)
Vetítettképes előadás a lipcsei nemzetközi tudományos fásítási konferencián,
1965. VI. 14-én
12 Les résültats á la recherche des brise-vents en Hongrie (Gál /.-sál együtt). A
Casale Monferrato-i Nyárfakutató Intézeten, 1965. XII. 7-én tartott előadás.
13. Le production de saule en Hongrie. A Casale Monferrato-i Nyárfakutató
Intézetben, 1965. XII. 7-én tartott előadás.
14. Beitrágé zűr Verwendung dér Torf-Zellulosetopf-, bzw. Erdtopfverfahrens bei
dér Aufforstung in Ungam. Vetítettképes referátum az Opocno-i (Csehszlo
vákia) nemzetközi szemináriumon, 1967. IX 8-án.
15. Az erdészeti növénynemesítés feladatai az erdő produktivitásának fokozásá
ban. Előadás a Szelcepuszta-i (Szin) Egyetemi Napokon, 1968. II. 8-án.
16. Az erdészeti szaporítóanyag-termelés korszerűsítése. Vetítettképes előadás az
EFE jubileumi tudományos ülésszakán, 1968. XI. 22-én.
17. A sertéstrágyával öntözött szarvas-rózsási 2 éves nyár és 1 éves fűzültetvények
értékelése. Vetítettképes előadás a szennyvízöntözéssel foglalkozó kutatók
munkacsoportja 1970.1. 20-21-i szarvasi II. munkaülésén.
18. A sertéstrágyával öntözött szarvas-rózsási 2 éves nyár és 1 éves fűzültetvények
értékelése. Vetítettképes előadás az EFE Jub. Tud. Ülésszakán, 1970. V. 15-én.
19. Erdészeti csemetenevelés osli tőzegen. Vetítettképes előadás a Kertészeti Egye
sülés és a Győr-Sopron Megyei Talajerőgazd. Váll. 1970. VI. 16-i soproni
tudományos ankétján.
20. A fűzfélék mémökbiológiai szerepe. Előadás a Dél-Dunántúli Vízügyi lg.
tudományos értekezletén Siklóson, 1971. VII. 8-án.
21. Schnellwüchsige Holzarten in den ungarischen Phitomelioration Pflanzungen.
Vetítettképes előadás a III. Nemzetközi Fásítási Konferencián Varsóban 1971.
VIII. 23-án.
22. A TVK ipari szennyvizével öntözött 4 éves nyárültetvény értékelése. Előadás
a szennyvíz és hígtárgya öntözéssel foglalkozó kutatók munkacsoportjának
keszthelyi ülésén, 1972. IV. 20-án.
23. Biológiai partvédelmi tervezések a Dráva ártéri szintjein. Előadás a M. Hidr.
Társ. és a Dél-Dunántúli VÍZIG nemzetközi Dráva-konferenciáján 1974. IV.
19-én Siklóson (dr. Kárpáti J.-nal).
24. Fűznemesítési eredmények és ÉRTI együttműködés. Előadás a sárvári „Erd.-i
növénynemesítési tanácskozáson" 1974. X. 4-én.
25. Gyorsan növő fafajok növekdése szermyvízkezeléses tenyészedény kísérletek
ben. Vetítettképes előadás az EFE tudományos felolvasó ülésén, 1977. XII.
16-án.
26. Gyorsan növő fafajok növekedése szennyvízöntözéses tenyészedény kísérle
tekben. Vetítettképes előadás az Erdészeti és Faipari Tudományos Ülésen,
Bp.-en, 1978. III. 9-én.
27. A szennyvíziszap erdészeti hasznosítása. Előadás a Magyar Hidrológiai Társa
ság ankétján, 1978. IV. 26-án, a VITUKI-ban.
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28. Néhány javaslat a bajosai csemetekert fejlesztésével kapcsolatban. Előadás a
csömödéri tudományos termelési tanácskozáson, a Zalai EFAG-nál, 1978. VI.
16-án.
29. A hárs- és fűz-génmegőrzés helyzete és eredményei. Előadás az EFE tudo
mányos felolvasóülésén, 1978. XII. 18-án.
30. A hárs- és fűz-génmegőrzés helyzete és feladatai. Előadás az erdészeti és faip.
tud. ülésen, Bp.-er\ 1979. III. 14-én.
31. Szennyvízöntözéses és szennyvíziszapos tenyészedény kísérletek fatermelési
vizsgálatának eredményei. Előadás szakmaközi munkacsoport tudományos
tanácskozásán, Sopronban, 1979. IV. 12.-én.
32. Fleischmann R. és az erdészeti nemesítés kapcsolata. Előadás a GATE Kompolt-i Kút. Intézetének jub. ülésén, 1979. VI. 26-án.
33. Les devoirs de conservation des génes du saule (A fűz génmegőrzés feladatai).
Előadás a Nemzetközi Vegetációkutatás ártéri erdő-szimpóziumon, Baján,
1980. XI. 1-jén.
34. Fatermelési rendszerek. Elóadás a Balatonfelvidéki EFAG huszárokelőpusztai
termelési tanácskozásán, 1981.1.19-én.
35. A csemeték hűtőházi tárolása. Balafonfelvidéki EFAG huszárokelőpusztai
tudományos termelési tanácskozásán, 1981.1.19-én.
36. A burkolt gyökérzetű szaporítóanyag jelentősége és előállítása. Előadás az
Orsz. Szaporítóanyagtermelési Tanácskozáson, Bp-en, 1981. V. 28-án.
37. Erdősítési lehetőségek a kisbalatoni vízvédelmi rendszer I. ütemében. Előadás
a VEAB Erdőgazdasági Munkacsoportja kisbalatoni tanácskozásán, 1981. V.
29-én.
38. Fachpraxis in dér Produktion an dér Forstwirtschaflichen Fakultat (Termelési
gyakorlatok az Erdőmémöki Karon). Előadás a keszthelyi nemzetközi szim
póziumon, 1981. VIII. 27-én.
39. A fűz-nemesítés eredményei és feladatai. Előadás a Gemenci EVAG-nál, 1982.
I. 8-án.
40. Emlékbeszéd az EFE mártírhalált halt hallgatóinak emlékhelyavató ünnepsé
gén, 1983. XI. 1-jén.
41. Fűz vesszőkutatás 4 éves eredményei és a további feladatok. Vetítettképes
előadás Bp-en, az OEE-ben, 1959.1.27-én.
42. Tapasztalatok a lengyel erdőgazdálkodás, erdészeti kutatás és felsőoktatás
köréből. Vetítettképes előadás az Erdőmémöki Főiskola Művelődési Tanácsá
nak rendezésében, Sopronban, 1961.1.12-én.
43. A mezővédő erdősávok jelentősége és telepítésének irányelvei. Vetítettképes
előadás a Balatonnagybereki Áll. Gazdaságnál, 1960. II. 25-én.
44. A mezővédő erdősávok jelentősége és telepítésének irányelvei. Vetítettképes
előadás a Győr-Sopron Megyei Tanács Országfásítási tapasztalatcseréjén,
1961. VIII. 23-án.
45. Az erdősávok hatása a mező- és mikroklíma főbb tényezőire. Előadás a Tan.
Áll. Eg. által Hegykőn és Sopronhorpácson rendezett fásítási ankéton, 1963.
V. 21-én.
46. Az erdősávok hatása a mezőgazdasági terméshozamra. Előadás a Kisalföldi
Áll. Erdőgazdaság által Csornán rendezett fásítási ankéton, 1963. V. 23-án.
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47. A fonófüzek termesztése és feldolgozása. Vetítettképes előadás a TIT rendezé
sében Mórichidán, 1963. XI. 22-én.
48. A fonófüzek termesztése és feldolgozása. Vetítettképes előadás a TIT rendezé
sében Csornán, 1965. III. 17-én.
49. Az erdősávok nevelése és felújítása. Vetítettképes előadás a Győr-Sopron
Megyei Tanács 1964. V. 8-i győri fásítási ankétján.
50. Korszerű út- és vasútfásítás, különös tekintettél a tájesztétikára. Vetítettképes
előadás az OEE Szombathelyi Csoportjánál, 1964. X. 15-én.
51. Korszerű út- és vasútfásítás, különös tekintettel a tájesztétikára. Vetítettképes
előadás az OEE Hódmezővásárhelyi Csoportjánál, 1964. X. 16-án.
52. Korszerű út- és vasútfásítás, különös tekintettel a tájesztétikára. Vetítettképes
előadás az OEE Soproni Csoportjánál, 1964. XI. 11-én.
53. Korszerű út- és vasútfásítás, különös tekintettel a tájesztétikára. Vetítettképes
előadás az OEE Bajai Csoportjánál, 1964. XI. 21-én.
54. Korszerű út- és vasútfásítás, különös tekintettel a táj esztétikára. Vetítettképes
előadás az OEE Szegedi Csoportjánál, 1965.1.27-én.
55. Korszerű nyár- és fűztermesztés, különös tekintettel a fásításokra. Vetítettképes
előadás az OEE Pápai Csoportjánál, 1965. IV. 28-án.
56. Korszerű fűzkultúrák erdeink fatömegnövelésének szolgálatában. Vetítettké
pes előadás az OEE Bajai Csoportjánál, 1966. II. 19-én.
57. Korszerű fűzkultúrák erdeink fátömegnövelésének szolgálatában. Vetítettké
pes előadás az OEE Győr megyei fásítási ankétján, 1966. IV. 14-én.
58. Gyorsan növő fenyőfélék ültetvényes termesztése. Vetítettképes előadás az
OEE Kecskeméti Csoportjánál, 1966. II. 26-án.
59. Gyorsan növő fenyőfélék ültetvényes termesztése. Vetítettképes előadás az
OEE Keszthelyi Csoportjánál, 1966. III. 25-én.
60. Gyorsan növő fenyőfélék ültetvényes termesztése. Vetítettképes előadás az
OEE Zamárdi Csoportjánál, 1966. III. 26-án.
61. Az olasz ültetvényes nyárfatermesztés. Vetítettképes előadás a Győr megyei
fásítási ankéton, 1966. IV. 14-én.
62. Az olasz ültetvényes nyárfatermesztés. Vetítettképes előadás az OEE Gödöllői
Csoportjánál, Mendén, 1966. VII. 15-én.
63. Az olasz ültetvényes nyárfatermesztés. Vetítettképes előadás Kiskunfélegyhá
zán, 1969. VIII. 12-én.
64. Beszámoló az olaszországi tanulmányúiról. Vetítettképes előadás az OEE
Gyulai Csoportjánál, 1966. X. 8-án.
65. Beszámoló az olaszországi tanulmányúiról. Vetítettképes előadás az OEE
Gödöllői Csoportjánál, 1966. X. 10-én.
66. Beszámoló az olaszországi tanulmányúiról. Vetítettképes előadás az OEE
Soproni Csoportjánál, 1966. XI. 11-én.
67. Beszámoló az olaszországi tanulmányúiról. Vetítettképes előadás az OEE
Szegedi Csoportjánál, 1966. XI. 25-én.
68. A tájfásítás tervezési irányelvei és gyakorlati kivitelezése. Vetítettképes előadás
az OEE Székesfehérvári Csoportjánál, 1967. IV. 1-én.
69. Az erdészek feladatai a tájrendezésben. Vetítettképes előadás az OEE Szegedi
Csoportjánál, Kunfehértón, 1968. IV. 24-én.
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70. A szélfogó erdősávok tervezési irányelvei. Vetítettképes előadás a Kertészeti
Egyetemen, 1968. X. 30-án.
71. A szélfogó erdősávok tervezési irányelvei. Vetítettképes előadás a Kertészeti
Egyetemen, 1969. XI. 27-én.
72. A szélfogó erdősávok tervezési irányelvei. Vetítettképes előadás a Kertészeti
Egyetemen, 1970. XI. 19-én.
73. A tőzegcellulózcserepes és polietilén tasakos csemetenevelés. Vetítettképes
előadás az OEE Szegedi Csoportjánál, 1969. IV. 25-én.
74. A tőzegcellulózcserepes és polietilén tasakos csemetenevelés. Vetítettképes
előadás az OEE Egri Csoportjánál, 1969. III. 20-án.
75. Ergebnisse dér Weidenzüchtung in Ungam. A soproni nyári egyetemen vetí
tettképes előadás, 1969. VII. 10-én.
76. Az útfásítások tervezése Győr-Sopron megyében. TIT Győr-Sopron megyei
szervezetében, Győrben előadás, 1969. XI. 19-én.
77. Az erdészeti csemetenevelés időszerű problémái. Vetítettképes előadás az OEE
Esztergomi Csoportjánál, 1970. IV. 24-én.
78. Erdészeti csemetenevelés osli tőzegen. Vetítettképes előadás az OEE Esztergo
mi Csoportjának 1970. VI. 19-i tapasztalatcseréjén.
79. Intenzív csemetenevelési módszerek. Vetítettképes előadás az OEE Veszprémi
MN Csoportjánál, 1970. III. 18-án.
80. A füzek szerepe a fagazdaságban és a fásításokban. Vetítettképes előadás a TIT
Vas Megyei Dendrológiai Szakcsoportjánál, Szombathelyen, 1971. III. 19-én.
81. Műanyagfólia és tőzegcserép alkalmazása az erdészeti csemetetermelésben.
Vetítettképes előadás az OEE Miskolci Csoportjánál, 1971. IV. 16-án.
82. Erdészszemmel 3 nyugat-európai országban. Vetítettképes előadás az OEE
Szegedi Csoportjánál, 1971. IV. 23-án.
83. Erdészszemmel 3 nyugat-európai országon át. Vetítettképes előadás az OEE
Kecskeméti Csoportjánál, 1971. V. 26-án.
84. Erdészszemmel 3 nyugat-európai országban. Vetítettképes előadás az OEE
Szombathelyi Csoportjánál, 1971. VI. 30-án.
85. Erdészszemmel 3 nyugat-európai országban. Vetítettképes előadás az OEE
Pápai Csoportjánál, 1971. VII. 23-án.
86. Műanyagfólia és tőzegcserép alkalmazása az erdészeti csemetenevelésben.
Vetítettképes előadás az OEE Kaposvári Csoportjánál, 1971. IX. 29-én.
87. A tőzegcellulóz cserepes és polietilén tasakos csemetenevelés. Vetítettképes
előadás az OEE Veszprémi MÉM Csoportjánál, 1971. IX. 29-én.
88. Nyugat-európai tanulmányúti élménybeszámoló. Vetítettképes előadás az
OEE Kecskeméti Csoportjánál, 1972. II. 15-én.
89. Csemetetermelésünk korszerűsítésének időszerű kérdései. Előadás az OEE
Esztergomi Csoportjánál, 1973. III. hónapban.
90. A biológiai partvédelem erdészeti vonatkozásai. TIT vetítettképes előadás
Keszthelyen, 1972. V. 5-én
91. A gyorsan növő fafajok és szerepük a mezőgazdaságban. Előadás a Keszthelyi
Agrártudományi Egyetem hallgatóinak 1972. V. 5-én.
92. Mit hasznosíthat a magyar erdész egy nyugat-európai tanulmányút tapasz
talataiból? Előadás a TIT Soproni Csoportjánál, 1972. IX. 6-án.
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93. A mezővédő erdősávok tervezési és telepítési irányelvei. Előadás a Kertészeti
Egyetem Kerttervezési Tanszékén, 1972. X. 20., 26. és 27-én.
94. Új technika az erdősítésekben. Előadás az OEE szombathelyi Csoportjánál,
1973. IX. 4-én.
95. Szélerózió elleni védelem erdősávok tervezésénél. Előadások és gyakorlatok
vezetése a Kertészeti Egyetem Táj- és Kertépítészeti Tanszékén, 1973. X. 17.,
19., 31. és XI. 2-án.
96. Franciaországi tanúimányutam szakmai tapasztalatai. Előadás az OEE Veszp
rémi MÉM Csoportjánál, 1973. XI. 1-jén.
97. Új erdőtelepítés-technológiai eljárások nyugat-európai tanulmányutam tükré
ben. Előadás Az OEE Szegedi Csoportjánál, 1973. XI. 9-én.
98. Vízépítési biotechnika. Előadás a m.óvári hallgatók részére 1973. XI. 28-án.
99. Mezőgazdasági szennyvizek biológiai derítése. Előadás a m.óvári hallgatók
részére 1973. XI. 29-én.
100. Az erdészeti növénynemesítés szerepe erdeink produktivitásának fokozásá
ban. Előadás az OEE Szegedi Csoportjánál, 1974. IV. 16-án.
101. Az erdészek szerepe a tájalakításban. Előadás a TIT Soproni Csoportjánál,
1974. V. 18-án.
102. Nyár- és fűznemesítés, szaporítóanyag-termelés. Vetítettképes előadás az
OEE Erdőműv. Szakosztálya szegedi ülésén, 1974. IX. 17-én.
103. A burkolt gyökérzetű csemetékkel elért eredmények és a további feladatok.
Előadás az OEE Veszprémi MN Csoportjánál, 1974. X. 11-én.
104. Szélerózió elleni védelem erdősávokkal. Előadások és gyakorlatok a Kertésze
ti Egyetem Táj- és Kertépítészeti Tanszékén, 1974. X. 13. és 14-én, 6 óra
időtartamban.
105. Szélerózió elleni védelem erdősávokkal. Előadás a m.óvári hallgatók részére
1974. XI. 18-án.
106. Vízépítési biotechnika. Előadás a m.óvári hallgatók részére 1974. XI. 19-én.
107. Mezőgazdasági szennyvizek biológiai derítése. Előadás a m.óvári hallgatók
részére 1974. XI. 20-én.
108. Papírcellás csemetetermelés a Tómalmi Csemetekertben. Előadás az OEE
Erdőművelési Szakosztály ülésén, Bp-en, 1975. III. 18-án.
109. Új technika az erdősítésekben. Vetítettképes előadás az OEE Bajai Csoportjá
nál, 1975. V. 14-én.
110. A burkolt gyökérzetű csemetetermesztés. Vetítettképes előadás az OEE Sze
gedi Erdőrendezőségi Csoportjánál, 1975. XI. 14-én.
111. Szélerózió-szélvédelem. Előadások és gyakorlatok a Kertészeti Egyetem Tájés Kertépítészeti Tanszékén, 1975. XI. 9. és 13-án (6 óra).
112. Az erdészeti növénynemesítés, a faanyagtermelés fokozásának hatékony
tényezője. Vetítettképes előadás az OEE Győri Csoportjánál, 1976. III. 30-án.
113. Erdészeti melioráció. Vetítettképes előadás az OEE Kecskeméti Csoportjánál,
1976. IV. 27-én.
114. Új technológiák az erdőtelepítésben. Előadás az OEE Balassagyarmati Cso
portjánál, 1976. X. 29-én.
115. Mezőgazdasági szennyvizek biológiai derítése. Előadás a m.óvári hallgatók
részére Sopronban, 1976. XI. 16-án (2 óra).
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116 Vízépítési biotechnika. Előadás a m.óvári hallgatók részére 1976. XI. 17-én (1
óra).
117. Szélerózió elleni védelem erdősávokkal. Előadás a m.óvári hallgatók részére
1976. XI. 17-én (3 óra).
118. Szélerózió-szélvédelem. Előadások és gyakorlatok a Kertészeti Egyetem Tájés Kertépítészeti Tanszékén, Bp.-en, 1976. XI. 11. és 18-án (10 óra).
119. Walder und Aufforstungen im Dienste des Umweltschutzes (Környezetvédel
mi erdők és fásítások). Vetítettképes előadás a Soproni Nyári Egyetemen,
1977. VII. 21-én.
120. Szélerózió-szélvédelem. Előadások a Kertészeti Egyetem Táj- és Kertépítészeti
Tanszékén, 1977. X. 27. és XI. 3-án.
121. Az erdészeti melioráció és a fásítási feladatok. Vetítettképes előadás a miskolci
fásítási ankéton, 1978. IV. 11-én.
122. Felsőoktatásunk időszerű problémái az erdőmémökképzés tükrében. Előadás
a MTESZ oktatási bizottságainak ülésén, Sopronban, 1978. IV. 25-én.
123. Burkolt gyökérzetű csemetékkel elért eredmények és feladatok. Vetítettképes
előadás az OEE Kaposvári Csoportjánál, 1978. XI. 3-án.
124. Szélerózió-szélvédelem. Előadások Kertészeti Egyetem Táj- és Kertépítészeti
Tanszékén, 1978. X. 19. és 26-án.
125. A burkolt gyökérzetű csemetékkel elért újabb kutatási eredmények és felada
tok. Vetítettképes előadás a Mezőföldi EVAG-nál, Székesfehérváron, 1979. II.
14-én.
126. Az erdészeti fafajok nemesítésének helyzete. Vetítettképes előadás az OVSZF
felsőszintű továbbképző tanfolyamán, 1979. III. 6-án, Bp.-en.
127. Die Bedeutung dér fostwirtschaftlichen Genreservationen in Hinsicht des
Naturschutzes. Előadás a Soproni Nyári Egyetemen, 1979. VII. 16-án.
128. Az erdészeti génrezervádók szerepe a természetvédelemben. Vetítettképes
előadás a Soproni Nyári Egyetemen, 1979. VII. 16-án.
129. Szélerózió-szélvédelem. Előadások Kertészeti Egyetem Táj- és Kertépítészeti
Tanszékén, 1979. X. 25. és XI. 8-án.
130. Partvédelem növényi szerkezetekkel az Észak-Dunántúli VIZIG-nél. Előadás
a Magyar Hidr. Társ. Győri Szervezete 1980. IX. 30-i tapasztalatcseréjén.
131. Bevezetés a populációgenetikába. Előadás Gyöngyösön, az Országos Maggazd. Tanfolyamon, 1980. V. 27-én.
132. Hárs magtermelő állományok kiválasztásának és kezelésének irányelvei.
Előadás az Országos Erdőművelési Értekezleten, Nagykanizsán, 1980. X.
29-én.
133. Az erdők szerepe a környezetvédelemben. Előadás a Szabolcs-Szatmár me
gyei fásítási ankéton, Mátészalkán, 1981. IV. 24-én.
134. A szaporítóanyag-termesztés helyzete és továbbfejlesztési lehetőségek. Előa
dás az OEE Keszthelyi Csoportnál, Pápán, 1981. VI. 10-én.
135. Az erdészeti csemeték csomagolása, rakodása, szállítása. Előadás a Kert.-i
Egyes., OEE, MAE Kert.-i Szakoszt. szombathelyi tapasztalatcseréjén, 1981.
IX. 18-án.
136. Die Lage und Aufgaben dér Modemisierung des Inhaltes des Unterrichtes in
dér Forstingenieurbildung (Az oktatás tartalmi korszerűsítésének helyzete
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és feladatai az erdőmémökképzésben). Előadás a szoc. országok erdészeti
faipari felsőoktatási intézményeinek VII. konferenciáján, Sopronban, 1983.
VIII. 29-én.
137. Főbb fafajaink genetikai potenciáljának kihasználása az erdők fatermésének
növelése érdekében. TN '84. Gödöllő, 1984. II. 2.
138. A tölgy, bükk és egyéb lombos fafajok legjobb populációinak kiválasztása.
Előadás a Magyar Biológiai Társaság XVI. Vándorgyűlésén Veszprémben,
1984. VI. 29-én.
139. Az Erdélyi Diákotthon története és az EFE mártírjai emléktáblájának felava
tása. Erdélyi Körben, 1992.1. 21-én.
140. Felszabadulási emlékbeszéd 1971. IV. 2-án az egyetem KISZ házi ünnepségén.
141. Felszabadulási emlékbeszéd 1978. III. 31. BM Büntetésvégrehajtó Parancsnok
ságán S.kőhidán és az egyetem KISZ házában IV. 1-jén.
142. A szaporítóanyag-termesztés korszerű módszerei. Továbbképző tanfolyam.,
1982. május 26. (2 óra).
143. Szaporítóanyag-termesztés. Előadások a fa termesztési szakmérnöki tagoza
ton, 1982. okt 25-27. és nov. 22-24. Összesen 24 óra.
144. A fenyőcsemeték nevelésének korszerűsítése. Továbbképző tanfolyam, 1982.
nov. 9., 2 óra.
145. A vegetatív szaporítás. Továbbképző tanfolyam, 1982. nov. 10., 2 óra.
146. Az intenzív csemetetermesztés újabb eredményei. Továbbképző tanfolyam,
1982. nov. 10., 1 óra.
147. A nemesített szaporítóanyag-termesztés. Továbbképző tanfolyam, 1983. jan.
9., 2 óra.
148. A fásítás és erdősítés korszerű eljárásai. Továbbképző tanfolyam, 1983. jan.
10., 3 óra.
149. A szaporítóanyag-termesztés fejlesztése. Előadás továbbképző tanfolyamon,
1986. február 4., 2 óra.
150. Fásítás és erdősítés intenzív fafajokkal. Előadás továbbképző tanfolyamon,
1986. szept. 25., 2 óra.
151. Szaporítóanyag-termesztés. Előadások a fatermesztési szakmérnöki szak hall
gatói részére, 1987. II. 11-12-én és IV. 7-9én, 18 + 6 óra.

h) Egyéb
1. 1975-ig kb. 3 ezer oldal fordítás franciából, németből, románból ERTI-nek,
Agroinformnak stb.
2.10 részletes útijelentés tanulmányutakról.
3.3 bírósági szakvélemény.
4. Kb. 500 oldal meg nem jelent kézirat, oktatási segédlet (stencilezett saját terve
zésű formanyomtatványok stb.).
5. Francia szakcikkek fordítása OMKDK Soproni Fordító Iroda részére, 140 p.
(1981. V-XII. hó).
6. Az EFE kutatási témái 1981-85. (1-5. sz.), a Nemzetközi Jubileumi Tudományos
Konferencia (1983. VIII. 26.) kiadványainak és az Acta Facultatis Forestalis,
Sopron, Hungaria idegen nyelvű periodikák szerkesztése, korrektúrája.
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A kiadvány megjelent a

KISALFÖLDI ERDŐGAZDASÁG Részvénytársaság

PILISI PARKERDŐ Részvénytársaság

TANULMÁNYI ERDŐGAZDASÁG Részvénytársaság
anyagi támogatásával

PILISI PARKERDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Tisztelt Látogatónk!
Köszöntjük Önt, amikor elhatározta, hogy rövidebbhosszabb sétát, kirándulást tesz területünkön. Ez a 66 280
hektáros erdőrengeteg a főváros környezetében elsősorban
azt hivatott szolgálni, hogy Ön és kirándulótársai felfrissülé
se, kikapcsolódása, aktív pihenése teljes értékű legyen, és élményekben gazda
godva térhessenek vissza lakóhelyükre.
Ma már köztudomású, hogy az erdő értékét nem csak a belőle szakszerűen
kitermelt faanyag jelenti, hanem mindazok a közjóléti és védelmi funkciók,
szolgáltatások, amelyek nélkülözhetetlenek a XX. század embere számára.
Mi lenne Budapest levegőjével a Pilis erdei nélkül? Milyen következmények
kel járna, ha a döntően északnyugati szél nem tudna friss levegőt árasztani a
fővárosra? Szerencsére - az erdészek és a természetvédők munkája eredménye
képpen - az erdők ontják a friss levegőt.
Kérjük, hogy látogatása során óvja, védje közös kincsünket, az erdőt, és
mindent tegyen meg annak érdekében, hogy mások se okozhassanak kárt benne!
Kellemes és hasznos időtöltést kívánunk, amelyhez fogadja szeretettel aján
lott programjainkat és szolgáltatásainkat.

Pilisi Parkerdő Rt. Központja
2025 Visegrád, M átyás király út 4. Telefon: 261398-133, telefax: 261398-229.
VISEGRÁDI KIRÁNDULÓ KÖZPONT
Jelentkezés: Visegrádi Erdészet, 2025 Visegrád, Mátyás király út 4.
Telefon: 26/398-025.
Fellegvár: nyitvatartás: március 15-től november 15-ig 9-17 óra között, novem
ber 16-tól március 14-ig vasár- és ünnepnapokon, jó idő esetén.
Erdei Művelődés Háza: Visegrád-Mogyoróhegy, telefon: 26/398-227. Termé
szetismereti programok iskolások részére. Jelentkezés táborozásra.
Nagy-Villámi Kilátó: nyitvatartás: április 1-jétől október 31-ig, 10-18 óra között.
Nyári bobpálya: a nagy-villámi autóparkoló mellett. Nyitvatartás: jó idő esetén
nyáron minden nap 9-18 óra között, tavasszal-ősszel hétvégeken 10-16 óráig.
Fűvészkert és Erdészeti Bemutató Terület: Apátkúti-völgy, Telgárthy-rét. Csak
vezetéssel látogatható. Nyitvatartás: április 1-jétől november 30-ig kedden, csü
törtökön és szombaton 9 ,1 1 ,1 3 órakor indul a vezetés. Nyitvatartási időn kívül
előzetes bejelentkezés alapján látogatható.
BUDAI PARKERDŐ
Budakeszi Vadaspark: Budakeszi északi végén. Nyitvatartás: egész évben 8-16
óra között, szünnap: szerda. Információ: Budapesti Erdészet, 1021 Budapest,
Budakeszi út 91. Telefon: 1763-532,1762-211.
Budakeszi Ajborétum: csak vezetéssel látogatható. Jelentkezés: Budakeszi Er
dészet, telefon: 23/451-145, levélcím: 2092 Budakeszi, Pf. 74.
Barátunk a természet. Program óvodásoknak és kisiskolásoknak. Jelentkezés:
Budapesti Erdészet, 1021 Budapest, Budakeszi út91. Telefon: 1763-532,1762-211.

