
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-ter- 

melés, nemesítés terén más fafajokkal is elért kutatási eredmé
nyekre, a füzeknek-nyáraknak a tájgondozásban, mémökbiológi- 
ában, 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 egzó- 

ták 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 gyakorlati foglalkozások 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 tudomány- 
szakunkban 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 mint- 
egy 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 tartalom- 
jegyzéket 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 kísérlete- 
zési kedv felkeltése az oktató által: ezek együtt alapfeltételei tehát 
az ismeretszerzésnek és a tevékeny közéleti személyiséggé neve- 
lődésnek. 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 klasz- 
szikus 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 dend- 
rológia 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

107



kelése. Sajnálatos módon ezekben a vizsgálódásokban elsősorban 
az iskolai szervezet megváltoztatása a cél és sokszor a nevelés hatékony- 
ságának 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-társa- 
dalmi fejlődés 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 ma- 
gyarázgatásokkal 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 felső- 
oktatás 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 párt- 
politikai 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 Jo- 
liot-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 ecsetelé- 
sére 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. Fer- 
tődi 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 kan- 
ditátusi védésemen egyik SZU-ban végzett kollégám kifogásolta, 
hogy a fonófűz nemesítési fejezetben nem szerepel Liszenko és 
Micsurin neve. Szerencsére Kurszanovra, Makszimovra, Moro- 
zovra, 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. ASZÚ 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 elnö-

kösködtem, 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 Marxiz- 
mus-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 példa- 
mutatás 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-gé- 
pész szaküzemmémöki 1,5 éves, fűrész- és lemezipari szaküzem- 
mémöki 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 (február- 

március 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.
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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 tömeg- 
mozgalommá 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 erdő- 
gazdaságok 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 nemes- 
nyárak 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 szak- 

tanácsadás,
-  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 Szőlésze- 
ti-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 interná- 
tusbeli 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 rota- 
print 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.
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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 ME- 
FESZ-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 tanul- 
mányutunk 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 szürkenyá- 
rak 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 erdő- 
gazdaság 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 erdő- 
mérnökök 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 leghaladot- 
tabb 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 ren- 
delkezik-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, er- 
dőhasználattan, 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-pá- 
lya 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 oktatás főbb 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-tanu- 
lást 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, anyag- 
beszerzés, 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 tudományos forradalmi 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-
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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 begyakorol- 
tatása, 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-kineti- 
ka)
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 rész-
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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: erdő- 
művelési 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 Földmé- 
rőmémöki 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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Tanszék Vezető Oktatott Oktatási félév Heti óraszám Jegyzetneve évben neve évben tárgy időszak sz. elm.+gy.

Roller Kálmán 1951-56 Erdőtel. és fásítás I. 1951-55 7. 3+3

Erdő- Tompa Károly 1956-57 Erdőtel. és fásítás II. 1951-55 8. 3+4
tele- 1956-65 6. 3+3
pítés-

és
Fásí-

1951- Erdőtelepítéstan I. 1966-68 8. 3+3
1976 1969-78 6. 2+3

tás-
tani

1956-65 7. 3+4
Gál János 1957-86 Erdőtelepítéstan II. 1966-68 9. 3+4

1969-78 7. 3+4

Erdősítóstan I. 1978-85 5. 2+2

Erdő
1976-
1986

Erdősítéstan II. 1978-85 6. 3+3
tél.- Erdészeti növény- 1967-77 8. 2+1
tani nemesítóstan 1978-85 7. 2+1

Erdő-
1906-

tól
1986-
tól*

E. növ.nem. és szap. 1986-tól 5. 2+3 J1*
műv.-
tani

Gál János
Erdőműv.tan II. 1986-tól 6. 3+3 Régi 

Erd.tan II.

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 gyakor- 
lati-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 öt feladatkörbefoglalhatjuk:

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 Zselicség- 
ben 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 aprítékterme- 
lés 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, szennyvíz- 
iszap, 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, Za- 
lalövő, 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 alsóné- 
medi tejüzem szennyvizének elhelyezésére is stb.

Végig a tanszéken dolgozott: Gál János, Tompa Károly, Tihanyi 
Zoltán; időközben munkahelyet változtatott: Dobos Tibor, Rácz Jó- 
zsefné, 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 disz- 
szertáció alapján.

Németh András, 1980. Fenyőiskolázások és -erdősítések vegy
szeres gyomirtása.

Zsombor Ferenc, 1980. Erdészeti állami fajtaminősítés Magyar- 
országon.

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 József1982. 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 Tivadar1984. A bükk természetes felújítása a Mecsekben 
című kandidátusi disszertáció alapján.

Traser György, 1984. Az erdészeti gyakorlatban alkalmazott leg
fontosabb talajinszekticidek hatása a talaj ugróvillásaira (Collem- 
bola) 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.
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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 legörömtelje- 
sebb 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 össze- 
forrottak 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 kongresz- 
szusán 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 szaporító- 
anyagtermelés" c. mérnöktovábbképző jegyzetet, 1977-ben pedig 
újabb erdészeti növénynemesítési egyetemi jegyzetet írt. 1981- 
ben 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 Kismonográfi- 
ák harmadik köteteként az Akadémiai Kiadó gondozásában 1986- 
ban 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

172



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 
fa termésűn 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 felső- 
oktatási 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 erdő- 
gazdálkodás 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 iparifa- 
százalék 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) fatö- 
megnövelését 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 szociálhigié- 
niai 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 1972- 
1978-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 Nyugat- 
Dunántúlon 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 disszer- 
tációs 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 bá- 
nyászati-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 tag- 
gal.

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 talaj- 
védelem 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 «el- 
ásva». 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 Erdő- 
telepítéstani 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 köz- 
társasági 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 70- 
80%-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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