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SZIGETKÖZ VÉGNAPJAI 
Rajkától Ásványráróig 1978-ban (filmnovella) 

Füttyös a szél. Bámulom az örvényes parti sodrásban 
fölfelé küzdve-dohogó kitűző hajót. Oldalazva közelíti a kikö
tőt. Mondják: értem ez a hajó jött föl... „Értem" egy hajó? 

Igaz, az első meglepetésen már Győrben túlkerültem: egy 
föld- és néprajztudós várt, hogy elkísérjen az útra. 

Az újabb figyelmességet akkor veszem észre, amikor a 
„Kisalföld" végre kiköt: ladik és rohamcsónak billeg mögötte. 

Vízre szállunk... 
Tehát hajóm és motorcsónakom van a benyomások gyűj

téséhez. És nem egy, hanem két szakemberem. Gyula bácsi 
- a rocsó „kapitánya" -, a szigetvilágban csónakázta le eddig 
hatvan évét. 

Különös, hogy fölfelé megy a hajó. Hármashatár: itt kell 
annak lenni... Röpke percek múlva átszállunk a motorosra és 
betöfögünk a rajkai szigetországba. A zsilipet szeretném meg
tekinteni. A máig oly fontosat. A holnap víz alá tűnőt... 

Gyula bácsi úgy teszi partra a rocsót, mint hímes tojást a 
kosárba. Visszaint a terepruhás határőr a gát tetején. 

- A rajkai zsilip az egész Szigetköznek a vízrendszerét 
szabályozza... Afölösleges vízmennyiséget ebben az oldalág
ban visszavezetik a nagy mederbe. A Mosoni-Dunába csak 
annyi juthat, amennyiből baj nem lehet... Ha ez a zsilip nem 
volna, Győrnél az áradások idején az összes víz összefolyna, 
Győrt akkor minden árvíz elöntené - avat be a választékosan 
fogalmazó tudós. 

-1906-ban épült a zsilip- mondja a vendégnek örülő gátőr. 
- Én 18 éve élek itten. Volt már eset, hogy a gáton álló 
telefonoszlop tövéig ért a víz... Fölfelé Győrig nincs töltés se, 
ezzel a zsilippel szabályozzuk a Kis-Duna vízszintjét. Ez is víz 
alá fog kerülni, majd... 

- Hova fog költözni? 
- Akkor már nyugdíjas leszek... Talán... 
- Lakni kell valahol. 
- Van lakás a faluban. Két családom van, azok ott élnek 

már. Nem, még egyik se nős, mind a kettő sorköteles. Dolgoz
nak: a magasépítőknél az idősebb, a Mezőgépnél a másik. 
Muszály volt nekik csinálni valamit... Meg az ember, ha nyug
díjba megy, legyen hova tenni magát... Addigra megépül a két 
új zsilip, ettől északra és délre... 

Visszaút az anyahajóra. Alapjáratban csurgunk lefelé. A 
gépész hajnalban fogott aranykeszeget kínál. Kerül zöldhagy
ma, kenyér, füstölt szalonna, mellé sör meg kék soproni egy 
rejtélyes kosárkából. Micsoda ízek! 

Elporol mellettünk a mi szárnyashajónk. Utas nem volna 
Bécs felé?... Jugoszláv lobogóval nyomakodik az árral szem
beszegülve négy uszály, érccel... Majd egy osztrák üdülőhajó. 
A hajósok tisztelegnek. A meder közepén, az országhatáron 
dorombolunk tovább. Gyula bácsi átkiált a szomszéd hajóra: 

- Hogy vagytok, Józsi? 
- Megvagyunk... - tölcsérezi vissza valaki a csehszlovák 

lobogóval álló kitűző hajóról. Ők a fekete bólyákat, mi a vörös 
színűeket rakjuk le. Ahogy a vízállás parancsolja. 

-Agyőri vízügyi igazgató, Putz József, az ásványrárói telep 
vezetője, Nóvák Endre. Tőlük lehet majd, ha kell, a hajót 
kérelmezni, és ők tudják igazán, mi lesz itt... Mi nem titok... 

- Hol vagyunk? 
-Ahova most befordulunk, az 1838-as kilométerszelvény, 

ez a Doborgazi-ág. Fölmegyünk a halászkunyhóig, onnan 
megint a rocsó lesz az úr! - kapom a választ a kormányostól. 

A halászkunyhó takaros tanyahajó: ráfestve: Mecsér. Rőt
be őszült szakállal köszönti hajónkat egy vízügybéli, kinek 
széphusú hitvese is ott ácsingózik. 

Felzúg a csónak motorja... 
- Cikotasziget, Doborgasziget, Tejfalusziget. Amint a ne

vük is elmondja, szigetekre épült falvak ezek - beszéli fölül a 
zúgást Timafi tanár úr. 

Miközben mesebeli csatornákon bóklászunk, egy kalyibára 
mutat és elmagyarázza a népi furfangot: árvízkor sem dől 
össze, mert a cölöpváz közötti fonást sárhabarékkal töltik ki, s 
csak azt mossa ki a pusztító víz. Mennyi bölcsesség! 

Összehajló ágak baldachint sátraztak a szigetek közé. 
Korhadó fatörzsek sorompóit kerülgeti az öreg. És fölkapasz
kodik csónakunkkal egy vízbéli lépcsőfokon, kőből épített vo
nalzó peremén baldiózik át Gyula bácsi és közben rámoso-
lyint. Tudhatta, féltem. 

Egy forduló és megpillantom a „holnapot": akár bombamar
ta rétség volna. A leendő új tenger peremén lassítunk. A 
„bombázó gépek" sehol. A friss erdőirtást már feldúlták a 
földgépek. Távolabb, sátortetők alatt, üzemanyaghordók vára 
áll. 

- Az alsóhelenai zúgó, amin átjöttünk, víz alá fog merülni -
szolgál a tényjövővel kísérőm. - Négy kilométeres út épült, 
csak így lehet ideszállítani akármit is. Hordják már a sok 
anyagot. A vadak, madarak elhúzódnak innen. A falvakban 
riadoznak az emberek... 

Elkéstem volna? 
Majdhogynem... 

Utazás - h i v a t a l r ó l h i v a t a l r a 

Bármily „szorítólag hat is kebelemre" a táj, a nagyívű válto
zás Ígéretes világa, a szakértő állami tisztségviselők és az 
„önkéntes adakozók" nélkülözhetetlenek. Ők tudják igazán: mi 
volt, mi van, mi készül... 

Papp Ferenc főosztályvezető (OVH): „...ha segíthetünk, 
magunknak is segítünk... Mire van szüksége?" 

Jakus Vendel vezérigazgató (OVIBER): „...már azt gondol
tam, ez a nagyszerű munka magukat nem érdekli." 

Földesi László főosztályvezető (VIZDOK): „...szakiro
dalommal, fotókkal, térképekkel és repülőgéppel segíthetek... 
Beszéljük meg mielőbb!" 

Dr. Pallós Lajos nyugdíjas gépész-közgazdász mérnök 
személyesen keres fel Mosonmagyaróvárról. Napok múlva 10 
gépelt oldalas dolgozattal segít, és két pompás térképet mel
lékel, 1786-os az egyik - maga másolta a Győri Állami Levél
tárban -, friss a másik - hol szerezhette? - a tervezett mű 
teljes térképe. 

Összeírom hol mit hallottam. Dölyfös tervek, sok gonddal. 
Tíz évig tartó, kb. 315 milliárd forintba kerülő beruházás! 
A szigetközi vízlépcső és víztározók építése eredménye

képpen Rotterdamtól Bécsig és a Vaskaputól a Fekete tenge-
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MEGHÍVÓ 

Körösi Csorna Sándor 
halálának 150. évfordulóján 

EMLÉKTÚRÁRA 
várja Ont 

a Buddhista Misszió, az 
Országos Erdészeti Egyesület, 
a budapesti Körösi Csorna 

Sándor Gimnázium, a 
Pilisi Állami Parkerdőgazdaság 
és a Tibeti Magyar Társaság. 

PROGRAM 

Találkozás; 1992. április 11-én (szombaton) de. 10 
órakor a Nagyvillám alatti Erdei Művelődés Házánál 

10 .00 h Ünnepség, kiállítás, buddhista szertartások. 
110.45 h Emléktúra (kb. 18 km) 
Útvonal: Nagyvillám-Fekete-hegy - Urak asztala -

Vízverés-rét - Pálócki rét - Paprét - Pilisszentlászló - Delta 
- Körösi Emlékmű (Országos kék, kék + , zöld A jelzése
ken. (4 óra 30 p) 

15.30 Koszorúzás az Emlékműnél 
Megközelítés: a Bp. Nyugati Pu-ról a 7.30-kor induló 

vonattal Nagymarosig. Onnan komppal Visegrádig. In
nen a Salamon-tornyon keresztül vezető turistaúton a 

Visegrádi Kiránduló Központhoz. 
Az Árpád híd pesti hídfőjétől 7.35-kor induló Volán já

rattal a SZOT Park Üdülő állomásig (még Visegrád 
előtt). Innen a balra leágazó műúton 

a találkozási helyig. 

KÖRÖSI CSOWA SÁNDOR 
Emléktúra útvonala 
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rig mély merülésű hajók számára is megnyílik a Duna. A 
Dunakiliti-Ásványráró közötti 18 veszedelmes gázló okozta 
akadályt „áthajózzuk". 

Az árvizek (jeges- és zöldárak) az ember által megfogható
vá, a tragédiák megelőzhetővé válnak. 

Európa legnagyobb folyamát Nyugat-Németországban 24, 
Ausztriában 7, Magyarországon illetve Szlovákiában 2, a Vas
kapunál 2 és Nikápoly előtt is villamos energiát termelő vízie
rőművel „raboljuk meg". 

Magyarország és Cseh- és Szlovákia területén 100 ezer 
hektár árvízvédelme oldódik meg, ugyanakkor korábban vize
nyős, áradásos terek szabadulnak fel, máshelyütt ugyanilyen 
értékűek dőlnek ki a mezőgazdaságból. 

A vízlépcsők és az újra szabályozott víziút megépítésével 
egyidőben elkészülnek az Európát kelet-nyugat, valamint 
észak-dél irányban átszelő, és a Szigetközön áthaladó autó
pályák, amelyek majd Mosonmagyaróvár vagy Győr térségé
ben keresztezik egymást. 

Gond van a környék állat- és madárvilágával. Hogy hol és 
mennyi legyen a jövőben a természetvédelmi terület, sürgős 
döntésre vár! 

Rendkívülinek nevezhető súlyos veszély lehetősége vet 
árnyékot előre. A partok mentén létesített „zárások" zuhogói 
oxigéndúsító, nitrifikáló hatásukkal állandó biológiai tisztulást 
eredményeztek. Az új mederszabályozás a zárásokat eltünte
ti, ezzel az öntisztulási folyamat és a szűrőhatás megszűnik. 
Az OVH becslése szerint a Duna vízminősége Pozsony alatt 
1985-re III., 2000-re IV. osztályúra romlik, Regensburg, Pas-
sau, Linz, Krems, Wien szennyvíztermelése következtében. 

A bírság minden m3 szennyezett víz re eddig csak 31 fillér 
volt, hazánkban évente 33 millió forint értékű, ugyanakkor a 
környezetszennyezés évi kártétele - tudományos becslés 
szerint - ennek tizenhatszorosa, 5,4 milliárd forint. Drákói 
intézkedéseknek volna helye?! 

A Szigetköz romantikájának végnapjaitól félnek az ott élők 
és a tudósok! Kinek van igaza? Aki ettől fél, vagy aki tudja a 
jövőt? Vagy aki tervezi és számol a józan veszélyekkel? Ha 
ugyan számol... S ha ugyan tudja: melyek és mekkorák a 
belátható veszedelmek... 

Az ország még mit se sejt, csak épp „hallott valamit haran
gozni" valami nagyszerűről, valami gigászi műről... 

Én láttam a legelső bombatölcséreket... 



Bemutatjuk Henter Pált, 
a vállalkozót 

Azoknak a kollégáknak, akik az elmúlt években 
részt vettek erdőművelési bemutatókon, rendez
vényeken, bizonyára ismerős Henter Pál neve, aki 
magát lakonikus egyszerűséggel, csak faültető 
embernek nevezi és sorsát így mondja el: 

Tősgyökeres budapesti lévén tulajdonképpen egy 
légpuskának - amit tizenegynéhány éves koromban 
kaptam - köszönhetem, hogy erdész lettem. Nyilván az 
átlagemberekben ma is meglévő erdészromantika indí
téka volt döntő, amikor felvételiztem a gimnázium után 
Sopronba. Csak érdekességként jegyzem meg, hogy a 
puskához és a vadászathoz azóta sem fűznek gyengéd 
szálak. Meglehetősen szerény anyagi körülmények kö
zött vettem át a diplomámat. Már nős és családos lévén 
a kiírt pályázatokat az alapján bíráltuk el feleségemmel, 
hogy hol kapunk szolgálati lakást, illetve mindhármunk 
számára a megélhetést biztosító jövedelmet. 

így esett a választás a balotaszállási Kossuth Mgtsz-
re. 

Nem volt nagy bátorság belevágni pusztán elmé
leti ismeretek birtokában egy alapos gyakorlati 
tudást is igénylő ágazat vezetésébe? 

De. Mindenképpen az volt. Viszont ezen nem morfon
díroztam, mert én mindig is olyan versengés típusú 
ember voltam, aki szereti a kihívásokat. A nehézségek 
ellenére jobb szerettem akár egy eldugott helyen első 
lenni, mint egy jólmenő, közismert munkaterületen... 
akárhányadik. 

Az biztos, hogy nem tudtam mélyére látni annak, 
hogy mit vállalok, de vállaltam. E.Gy. idős kolléga úgy 
fogadott, hogy „fiatalember, maga ököllel fogja itt véres
re törölni a szemét". (Csak később értettem meg, hogy 
nem volt bölcs dolog semmi gyakorlattal rögtön ágazat
vezetőnek kinevezni.) 

De aztán rendeződtek a dolgok, amibe nyilván szere
pet játszott az, hogy a Tsz árbevételének közel harma
dát az erdőgazdasági ágazat adta. Három év után vál
toztattam munkahelyet, és a kiskőrösi Állami Gazdaság
ban lettem főerdész. 

Mikor kezdtél el foglalkozni az újításokkal, szaba
dalmaztatásokkal? 
Valahogy úgy voltam vele mindig, hogy ha egy égető 

szakmai kérdés merült fel, igyekeztem azt úgy megol
dani, hogy az a lehető leggazdaságosabb legyen. Ami
kor például nagyobb mennyiségű fakitermelési felada
tok jelentkeztek a méregdrága Timber Jack amerikai 
fadöntő helyett Brandt György gépészmérnök bará
tommal terveztettem egy hazai viszonyokra is megfelelő 
fadöntő berendezést, ami a „Gladiátor" nevet kapta. 
Igaz, ezt a berendezést pénzügyi okok miatt nem fej
leszthettem tovább - talán most sor kerülhet rá. Itt kell 
megemlítenem, hogy a szerkezet prototípusának elké
szítéséhez sikerült az OMFB-től 300 mFt-ot kapni. Az 
erdészeti kutatás részéről kaptam ugyan biztatást, de a 

berendezés bemutatójára, a kipróbálásra nem hívtak 
meg. Később a gödöllői telepen a nagy gazban találtam 
meg a gépet. Aztán a berendezés körbeutazta az orszá
got, de nem jutott a fejlesztés előre, most saját pénzen 
megpróbálom. 

Ezidőtájt fogtam bele egy hazai gyártmányú mélyfúró 
berendezés a „Populus" kifejlesztéséhez is, amit 
Pletenyik Zoltán mezőgazdasági gépészmérnök terve
zett. Sőt, létezik már magyar gyártmányú tuskófúró be
rendezés is. 

Az én „Populus II." ültetőkocsim egyben az ültetési 
anyag szállítását is megoldotta. Sőt, sor- és tőtávolság 
kijelölése nélkül ültet, óriási szerencsém volt a gazda
ság vezetésével, mert mindenben támogattak. Csak 
hálával tudok gondolni arra, hogy a tervet még éppen 
hogy bemutattam, az igazgató már a „hátam mögött" 
elrendelte a gyártást. Szinte meseszerű volt, hogy nem 
kellett pénzért szaladgálnom, győzködnöm, hadakoz
nom gyártóért, alkatrészért. Azóta úgy tudom, a beren
dezésből harmincvalahányat el is adtak. Itthon egy pá
lyázaton MÉM különdíjat nyert, a plovdivi ifjú feltalálók 
világkiállításán a nyolc magyar aranyérmes egyike lett. 
Azután lehetőségem nyílt arra - legalábbis úgy gondol
tam -, hogy kitörhetek végre a közvetlen brigádvezetői 
munka mindennapos feszültségéből és sokszor szá
momra unalmas részletfeladatok gondja-bajából - , 
hogy mérnökibb szakmai feladatokat lássak el. 

Igy kerültem a „Karancs Mgtsz-hez Nógrádba. Úgy 
gondoltam, hogy a közvetlen termelésirányítási felada
tokat kinőttem. De hamar rájöttem, hogy csalódnom kell. 
A térség fő problémája a lejtős területek újraerdősítése. 
A probléma gépi megoldásához voltak elképzeléseim, 
de támogatás hiányában nem tudtam bizonyítani. Mivel 
a lejtős területek erdősítése országos gond, annak ide
jén írtam szinte valamennyi, a témában érintett gazda
ságnak, a minisztériumi embereknek, hogy a problémát 
szeretnénk megoldani, az elképzeléseket segíteni kel
lene - de senki sem mozdult. 

Aztán magánéletem olyan feladat elé állított, hogy 
választhattam. Vagy lakást biztosítok a családomnak, 
vagy tovább dolgozom a szakmában, mert mindkettőt 
egyszerre képtelenség lett volna tisztességesen elvé
gezni. Felismertem azt, hogy a szolgálati lakás miatt 
mindig ki vagyok téve a munkáltatónak, és azt az álla-

A cirbolya a magashegységek jellemző fafaja. Magassági 
elterjedése általában 1700 m tszf. kezdődik Európában és nyu
gaton felmegy 2500 m-ig is, kelet felé ez 1900 m-re csökken. 
A z Alpok és a Kárpátok fája, vörösfenyövel alkot elegyes 
állományokat, de elegyetlenül is előfordul. Rendkívül lassan nő, 
magassági növedéke 200-300 év körül leáll, térfogatnövedéke 
400 év után tetőzik, jobb termőhelyeken 2-3 m -rel is. Fája 
rendkívül nagyrabecsült bútor- és lambériaanyag. Világossár
gás alapon rendkívül sok és nagy, benőtt, sötétbarna ággöcs 
teszi különlegessé és keresetté. Elterjesztésére Ausztriában 
nagy erőfeszítéseket tesznek. 

(OFZ 1990. 7. Ref.: Jéróme R.) 
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pótot mindenféleképpen meg akartam szüntetni. így 
azután voltam betanított ács, motorfűrész kezelő. Há
rom éve írták be személyazonossági igazolványomba, 
hogy főállású erdészeti menedzser. Főfopglalkozásom 
szabad szellemi foglalkozású, mellékfoglalkozásom er
dőtelepítő és ápoló. Eddig közel egymillió fát ültettem el 
mondhatni sajátkezűleg. 

Mit javasolnál azoknak, akik manapság a vállalko
zások fénykorában önállósítják magukat? 

- Nagyon fontos a cél alapos tisztázása. 
- Hát először ehhez kell egy bizonyos megszállott

ság. 
- Töretlen és kudarcokat is elviselő kitartás. 
- Az igazán sikeres vállalkozások többnyire olyan 

területen nőnek ki, ahol fehér folt van a szakmában, 
vagy a mindennapi életben. Tehát amit még nem na
gyon csináltak. De ezt jó orral és leleménnyel ki kell 
találni, meg kell keresni. 

Rettenetesen becsülöm azokat az embereket, akik 
önálló vállalkozásba fognak, akár sajátjuk az, akár a 
vállalatuk keretén belül. Rá kell jönni mindenkinek, hogy 
előbb-utóbb a saját lábára kell állnia, mert a piacgazda
ság nem tréfál. És azokat a kollégákat, akik mindehhez 
éreznek tehetséget és bátorságot és valami kimagasló 
egyéni eredményt tudnak felmutatni, szeretném támo
gatni. 

Úgy gondoltam, 50.000,- Ft-tal elindítok egy alapít
ványfélét, amiből ,Az év erdésze" díjat kapná az a 
kolléga, aki a tárgyévben kiemelkedően sokat tett szak
mánkért, az erdőnkért. 

Mint a díj neve is utal rá, szándékom szerint ez a díj 
elsősorban a tárgyévben végzett munka után járna, 
tekintet nélkül nemre, korra, végzettségre, beosztásra. 

Úgy érzem - és azt hiszen, nem sokat tévedek - , 
hogy a Bedő- és Wágner-díjak inkább életművek jutal
mai. Végképpen meggyőzött a díjalapítási szándékom
ban, amikor hallottam, hogy egy Bedő-díjra tett személyi 
javaslatkor azzal az indokkal esett ki egy kolléga, hogy 
„túl fiatal". Utánanéztem és kiderült, hogy két év híján 50 
éves! Ez a megítélés egyáltalán nem hat serkentően a 
fiatal szakemberekre. Nagyon remélem, hogy az álta
lam letett 50.000 Ft induló összeghez minél több sze
mély vagy cég csatlakozik, kisebb-nagyobb adomány
nyal és így lényegesen több juthat a díjazásra, mint az 
50.000,- Ft éves hozadéka. A díj jelenleg minimum 
10.000,- Ft. Aki támogatni akarja a kezdeményezést, az 
OEE részére fizethet be csekken, amire feltétlenül írja 
rá a támogató, hogy „Az év erdésze". Számlaszám: 
323-10126. 

Az OEE elnöksége úgy foglalt állást, hogy a javas
lat hivatalosan csak az alapszabály-módosítással 
lehet OEE-díj, ezért a vándorgyűlésen nem adható 
át. „Az év erdésze" díjat először az 1992-es évek
ben végzett munka alapján 1993-ban szeretné át
adni Henter Pál. A részletes pályázati feltételeket 
az Erdészeti Lapok 1992. decemberi számában 
tesszük közzé. 

Pápai Gábor 

Hazánk védett 
fa- é s cserjefajai XI. 

Csodabogyók 
Levélnek tűnő ellaposodott szárképletű, zöldszínű, 

örökzöld törpecserjék. Valódi leveleik kicsinyek, pikkely-
szerűek, a levélágak tövén helyezkednek el. Virágaik a 
látszólagos „levelek" közepéből erednek, március-április
ban nyílnak. Termésük 1-2 magvú piros bogyó. 

Szúrós csodabogyó (Ruscus aculeatus L.) 2 000 Ft 

Fél méter magasra is megnövő, 
elágazó szárú, kemény, szúróshe-
gyű „levelekkel" rendelkező növény. 
Elterjedési területe Európa atlanti-
kus és mediterrán részére esik. Ná
lunk Szigligeten és a Keszthelyi-
hegységben ritka, a Göcsejben, So
mogy, Baranya és Tolna megyék
ben gyakoribb. A Dél-Dunántúl szin
te valamennyi erdőtársulásában fel
bukkan, így bükkösökben, gyertyá
nos-tölgyesekben, cseres és mész
kedvelő tölgyesekben, karsztbokor
erdőkben, sziklaerdőkben, kemény
fás ártéri ligeterdőkben. A népiesen egértövisnek hívott 
dekoratív cserjét nagytömegben gyűjtötték koszorúkötés
re, szobadísznek. Ezért Baranya, Somogy, Tolna és Zala 
megyében már korábban, a 70-es évek második felében 
megyei szinten védetté nyilvánították. 

Lónyelvű csodabogyó 
(Ruscus hypoglossum L.) 

Szára kevésbé elágazó, „levelei" 
nem szúrós hegyűek, szélesek, na
gyok. 30 cm-nél ritkán nő maga
sabbra. Szubmediterrán flóraelem, 
nálunk a szúrós csodabogyónál 
északabbra is felhúzódik, így a Nyu-
gat-Bakonyban, Sümegnél, a Bala
ton délnyugati partjánál is megtalál
juk. A Dráva-síkon viszont nem él. 
Bükkösökben, gyertyános-tölgye
sekben, szurdokerdőkben tenyé
szik, ritkább mint a testvérfaja. So
mogy és Zala megyében a szúrós 
csodabogyóval egyidőben már ko
rábban védetté nyilvánították. 

Dr. Bartha Dénes 

2 000 Ft 

• Ruacua aculeatua 

* Iluscua hypoglosaua 



ERDŐKERÜLŐBEN 
DR. TÁCSIKNÉ FEKETE ANIKÓ 

Erdei oktatás Észak-Raj na- Vesztfái iában 
A múlt év őszén egyhetes tanulmányúton vehettem 

részt Észak-Rajna-Vesztfáliában. 
Az utazás az észak-rajna-vesztfáliai Roland Migende 

erdészti tanácsos úr meghívására jött létre. Roland Mi
gende úr 1990 nyarán a FAO Fabizottságának küldött
ségével járt hazánkban és ellágotgattak Szolnokra is, az 
akkor egy éve működő Erdei Művelődési Házunkba. 
Segítséget ajánlottak: évtizedes tapasztalataikat, okta
tási segédanyagokat és a hagyományokban gazdag 
„Deutsche Waldjugend" (Német Erdei Ifjúság) munkájá
nak megismerését. Az együttműködés sikeresnek bizo
nyult. Ez év októberében megismerkedhettem a német 
fiatalok erdő- és természetszeretetre való nevelésével. 

Vendéglátónk erőt, fáradságot nem kímélve próbál
ták elénk tárni azt a nem csakély eszköztárat, amivel az 
erdészek igyekeznek felkelteni az ifjúság érdeklődését 
az erdő iránt. A tartományban négy nagy erdészotthon 
(Waldjugendheim) működik azzal a céllal, hogy egész 
éven át erdészeti ismeretekre, az erdő fontosságára, 
védelmére oktassa az odalátogató iskolásokat. 

A gyerekek csoportonként (kb. 20 fő) egy hetet tölte
nek itt el, két pedagógus is kíséri őket. A ház személy
zete általában 6-7 fő. Az otthon vezetője egy erdőmér
nök, besegít még az oktatásba egy erdész, két erdészeti 
szakmunkás is. 

Végigkövettük különböző korosztályú csoportok napi 
tevékenyéségt. A napi program általában a következő 
volt: 

A reggeli után kb. egy óra elméleti oktatás a jól 
felszerelt oktatóteremben: az erdész tartja, alapvető 
erdészeti és környezetvédelmi ismereteket közöl. Az 
előadás végén megfigyelési szempontokat, utasításo
kat ad az elméletet követő gyakorlathoz. 

A program többi része még hideg idő esetén is (az 
étkezései időket kivéve) a szabadban zajlik. A fiatalok 
különböző hasznos munkákat végeznek: csemeteápo
lás, -ültetés, erdei gyümölcsök szedése, madáretető 
készítése stb. A délután hosszú (5-10 kilométeres) gya
logtúrával kezdődik, amikor az erdész - tudatosan irá
nyítva a tanulók figyelmét - vezeti a csapatot, hosszan 
időzve egy-egy érdekes, látványos fánál, bokornál, 
gombánál. A gyerekek érdeklődése rendkívüli. Feltűnt, 
hogy az útjukba került esetleges szemetet felszólítás 
nélkül fölszedik és akár kilométereket cipelve is elszál
lítják az első szemetesládáig. A nap a szépen rendben 
tartott hatalmas tisztáson (sportpályák, fából készült 
játékok) fejeződik be. 

Megfigyelhettük, hogy az oktatóközpontokat a gyere
kek számára létesített ún. tanösvény veszi körül. Ez 
rövid sétával bejárható, változatos környeztű gyalogút. 
Az út elején jelzőtábla mutatja az egész útvonalat, az 
ösvény jól kiépített, de természetbe illő, nem mesterkélt. 
Útközben ízléses táblák ismertetnek az erdei fákkal és 
az aljnövényzettel, érdekesebb jellemzőikkel. Nagysze
rűen használhatók az oktatásban, hiszen sétálva, leve
gőzve, túrázás közben tanítanak. 

Vendéglátóinktól megtudtuk, hogy az erdőt szerető 
ifjúság ügyét nemcsak főállású „erdészoktatók" szolgál
ják, hanem számtalan társadalmi munkában dolgozó 
erdész is részt vesz ebben a tevékenységben. 

Az egyes településeken „Waldjugend"-csoportok mű
ködnek lelkes erdészek vezetésével. Céljuk az erdő, az 
erdő állatainak megismerése, védelme, a termé
szetjárás. Windfusban - Bonntól mintegy 150 kilomé
terre - meg is látogattunk egy ilyen csoportot. Itt a 
csoport tagjai - kb. 15 fő - általában hét végén vagy 
esténként tevékenykednek. Egy kis erdei házikó a talál
kozóhely, ahol a gyerekek (6 évestől 18 éves korig) 
valamiféle hasznos tevékenységgel foglalkoznak. 

Tisztán tartják a környező parkerdőt, bekapcsolód
nak a tartományi rendezvényekbe, vagy például külön
böző tárgyakat készítenek eladásra, aminek bevételét 
jótékonysági célra fordítják stb. Hetente több alkalom
mal kilátogatnak az erdőbe, tehát kapcsolatuk a termé
szettel igen szoros. 

Mindkét erdővédő mozgalomban a fiatalok ezrei 
vesznek részt évente. A résztvevőknek ez semmiféle 
anyagi terhet nem jelent, ugyanis a részvételi díj jelké
pes, a költséget a német állam fedezi. 

Vendéglátónk, Roland Migende út elmondta, hogy az 
erdei oktatás iránt országszerte óriási az érdeklődés. 
Egy-egy gyermekcsoport csak egy-két évi várakozás 
után juthat el az egyhetes erdei otthoni oktatásra. A 
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csoportokat kísérő pedagógusoktól megtudtam, hogy az 
iskola mind az oktatás, mind a nevelés terén rendkívüli 
jelentőségűnek tartja az erdőben eltöltött hetet. A tanu
lók azon túl, hogy igen sok gyakorlati ismeretet szerez
nek a természettudományos tantárgyakhoz, nagy indít
tatást kapnak a természet, az erdő védelméhez is. 

Igazán nagy örömömre szolgált, hogy ízelítőt kaphat
tam a német erdei oktatásból. Ugy érzem, sok évre szóló 
tapasztalatot gyűjtöttem. Fontosak számomra ezek az 
információk azért is, mert Erdei Művelődési Házunkban 
ez év tavaszán kísérleti jelleggel mi is útjára indítottuk 
az erdei iskolai oktatást.. A helyi Abonyi úti Álatlános 
Iskolából az egyes alsótagozatos osztályok egy-egy 
hetet töltöttek nálunk ősszel és tavasszal. Az oktatás az 
iskola tanárai és erdész, gombaszakértő, ornitolűgus 
szakemberek által átdolgozott speciális tanmenet sze
rint folyik. Az egyes tantárgyak tanmeneteiből azokat az 
anyagrészeket emeltük ki, amelyek az erdei iskolában 
eredményesebben sajátíthatók el. 

Nem hagyományos tanórákon folyik a tanulás, ha
nem terepen, séták, túrák alkalmával, a napnak azt a 
részét kihasználva, amelyik az adott ismeret megszer
zésére legalkalmasabb. 

Az oktatási lehetőségek alapját az erdei iskola szű
kebb és tágabb környezete adja (egy 200 hektáros fiatal 
tölgyes a Zagyva-parton). 

Az erdei iskolai oktatás tapasztalatairól tájékoztattuk 
a város iskoláit. Ennek eredményeképpen 1992 tava
szára az előrejelzések szerint sokkal több a jelentkező 
iskola, mint amennyit szűkös anyagi helyzetünkben fo
gadni tudnánk. 

Az erdei iskolai oktatást rendkívüli jelentőségűnek 
tartom, különösen a fában szegény Alföldön (Jász-
Nagykun-Szolnok megye az ország második legfátla-
nabb megyéje), hiszen a kisgyermeknek szinte az 
egyetlen lehetősége az iskolai oktatás folyamán, hogy 
ilyen szoros kapcsolatba kerülőn a természettel, megta
nulja tisztelni, szeretni az erdőt és annak élővilágát. 

o o o o o o o o o o o o 

Erdei történetek 
Zalaszántai bujdosók 

Belekerültem az Idő sodrásába. 
A sors messze dobott hazulról, de bármilyan mosto

hán bánt is velem, álmodozni mindig tudtam. 
Régvolt események, régen látott tájak, emberek, egy-

egy mozzanat, szagok, illatok megmaradtak bennem. 
Ezeket nem tudták elszedni tőlem! Ezekből éltem,ezek
nek emléke melegített a fagyban, ezeknek fénye világí
tott sok sötét nappalon. 

Aztán, mint mindennek, a rossznak is vége lett. Álma
im valóra váltak! Erdész lettem és elfelejtettem minden 
gonoszságot. Újra erre a környékre hozott a jó sorsom, 
ahol diákkoromban már jártam. 

A Balaton-felvidék legszebb bükkös erdeinek egyiké
be, Uzsára kerültem. Az erdő, amelyet szolgáltam, nyu
gati szélein összeölelkezett a Tátika omladékaival koro
názott hegyoldallal. Alighogy berendezkedtem erdei ta
nyámon, elindultam tájékozódni a havasvilágú tájba.ak
koriban még voltak telek. Féllábszárig érő hóval jó zi
mankós reggelekkel. Amikor kilépett az ember a házból 
és beleszippantott a kristálytiszta levegőbe, bizony 
összeragadt az orra tőle. Ilyen volt 1959/60. tele is. 

Egy ilyen havas reggelen nekivágtam a rengetegnek, 
addig mentem nyiladékon, vadcsapáson, hegyeknek 
fel, völgyeknek le, amíg elém nem tárult a régen látott, 
de képzeletemben annyiszor elémszökkent kedeves vi
dék, benne a korona: TÁTIKA! 

Boldog voltam, hogy újra megtaláltam a sűrű hóesés
ben, 1959 telének egy kora délutánján. 

Innen most más volt! Igaz, hogy nem Zalaszántó felől 
nézett rám, hanem a keleti oldalak erdeiből jött elém. 

Zalaszántó még azon a télen felkeresett! 
Úgy történt, hogy egy régi uradalmi vadászházba 

kerültem: a Hubertuszba. Nádtetős, vastag falú, vénsé
ges épületekből állt ez a vadásztanya, amely különös 
hangulatot sugárzott. A főépületnek több elágazó szár
nya volt, amelyeket tornác kötött össze. Vagy 15 helyi
ség volt rajta. Persze üres volt valamennyi. En az első 

épületben laktam. 
Egy vasárnap reggel kutyáim ugatására léptem ki a 

lakásból, és látom ám, hogy öt falusi atyafi topog a 
tornácon, rázva magukról a havat. 

Eléjük mentem, és sorba kezet ráztunk. A fűtött ve
randára invitáltam őket, lekabátoltak, leültek az asztal 
köré szótlanul, én meg várakozón néztem rájuk. Nem 
tudtam magamban hova tenni ezt a reggeli látogatást! 
Végre az egyikük megszólalt: 

- Hát erdész úr! Hogy is mondjam - és megvakarta 
a kupáját - zalaszántaiak vagyunk, és eljöttünk munkát 
keresni, favágó munkát. Nekem majdnem leesett az 
állam! 

- Jól értettem? - szinte úgy kiáltottam rájuk! - , kend
tek fakitermelőnek jönnének? 

- Igen! - bólintottak rá, mind az öten. De tőben is 
jönnének! 

- Többen? - hitetlenkedtem - hát mégis hányan? 
- Hát, vagy harmincötén. 
Nem kaptam levegőt! Úristen! Negyven fatermelő! 

Rögtön számoltam, az hat brigád. Hat brigáddal hat 
hónap alatt megeszem a bükkös termelés rám tervezett 
részét! Ha ez igaz - gondoltam magamban - , akkor én 
vagyok a legszerencsésebb erdész ezen a környéken! 

Aztán megállapodtunk, hogy másnap megjönnek a 
többiek is. Most ketten hazamennek, hogy elvigyék a 
hírét: szállás és munka van! Hárman pedig már itt is 
maradtak. Az egyezségre ittunk néháy kortyot a féltve 
őrzött szilvapálinkámból. 

A két hazatérő atyafi otthagyta az egyik szobában a 
cókmókját, és elindultak az erdőkön, hegyeken át a 
Szebike-tető irányába, a másik hárommal meg bejártuk 
az üres szobákat, ahova elhelyezkednek majd az em
berek. Összesen öt vaságyam volt raktáron, meg tíz 
szalmazsák. Az ágyakhoz matracok voltak, így 15 férő
hely már biztos! A szobákban rég rakott cserépkályhák, 
a konyhákban beépített tűzhelyek. Mindjárt be is durran-



tottak az egyik lakrészben, és elhelyezkedtek otthono
san. Feleségem közben megtoldotta az ebédünket, és 
együtt ettünk a három szálláscsinálóval. 

Boldog voltam, és a nagy boldogságomban bizony 
elfelejtettem megkérdezni tőlük, hogy miért pont ide, 
énhozzám jönnek - ilyen pokolmesszire - , amikor Szán
tón is van erdészet? Akkor ez engem nem érdekelt! Fő 
az, hogy jönnek! A szerszám akkor még nem okozott 
gondot. Fatermeléshez fűrész, fejsze, döntőek, de főleg 
ember kellett! 

Estefelé átmentem a három szántaihoz, már barátsá
gos meleg volt a szobában. A kamrában a polcokon 
kirakva a magukkal hozott elemózsia, a konyhában egy 
ceglédi kannában víz, egy széken lavór a tisztálkodás
hoz. Egy dróton viharlámpa pislákolt, de benn a szobá
ban az asztalon a raktáramból előkotort burás petróle
umlámpa világított hangulatos fényével. Az ágyakra le
pedő, pokróc került, párnának meg az összehajtogatott 
nagykabátjukat nevezték ki. Aztán ittunk egy kis pálin
kával adjusztált teát - védőitalként - , és vidáman elbe
szélgettünk a holnapi teendőkről. 

Alig vártam, hogy reggel legyen, loholtam be az erdé
szetre, hogy segítséget kérjek szalmazsák, pokróc, le
pedő, törölköző, szappan, petróleum - meg még, ami 
ilyenkor kell - ügyében. A központi raktárban össze
szedtem az összes fejszét, gyalufogasfűrészt, és két 
fogatra felpakolva nagy boldogan visszatértem a ta
nyámra. 

Az erdészetvezető nem volt otthon, így hát magam 
intéztem mindent. Talán így is volt jó! 

A szántai emberek is megérkeztek. Nagy batyukkal, 
elemózsiával, demizsonokkal megpakoltán, mint akik 
vándorútra kerültek. Délidőre már mindenkinek megvolt 
a helye, mindenhol égett a tűz, aprogatták hátul az 
istállóknál a fát, és hordták garmadába a tornácokra. 
Egyszeriben nyüzsgő táborrá vált a csendes Hubertusz! 
Megalakították a brigádokat is, a hat vezetővel még 
délután kimentünk a fatermelés helyszínére megbeszél
ni a teendőket. Falusi emberek voltak valamennyien, 
életükben az erdő minden télen velük volt! Értették is az 
erdei munka minden csínját-bínját! 

Kedden reggel aztán derekasan nekiláttak a munká
nak. Csak úgy zengett a környék a fejszecsapástól, és 
vidáman szólt a fűrész! Velem meg madarat lehetett 
volna fogatni! Délig! Mert akkor nagy csilingelések kö
zepette jött ki hozzám az erdészetvezető egy régi, meg
maradt uradalmi szánon. Gondterhelt volt a képe, pedig 
én vidáman jelentettem neki: 40 fővel, 6 brigáddal a 
Leseceistvánd 55/A erdőrészben felújítóvágás első bon
tását végzem. Még tovább jelentettem volna neki a 
szolgálati szabályzatban előírtak szerint, de leintett, és 
félrehívott. Tudod te, hogy kik ezek az emberek itt? -
kérdezte keskenyre húzott szemekkel. Hát, hogyne tud
nám! - vontam fel a vállaimat. Zalaszántóiak, akik eljöt
tek hozzám termelni! 

- Eddig stimmel, de arra nem gondoltál te szerencsét
lenség, hogy miért pont hozzád jöttek, és miért nem a 
Somogyi Lajos vagy Szombath Pista erdeiben vágják a 
fát a falujuk határában? 

- Engem ez nem érdekel! - vontam meg újra a 
vállamat. 

- Hát, ha téged nem, de engem érdekel - morrant 
rám a főnök. Mert tudd meg, ezek az emberek a tsz-
szervezés elől tűntek el a falujukból! 

Most már én se vigyorogtam! Melegem lett egyszerre! 
Ha ezt megtudja a hatóság - már miért ne tudná 

meg? - , hát akkor engem is velük együtt, mint szabotá-
lót, újra a Hortobágyra visznek. A rendszer akkoriban 
nem tréfált! 

- Hát, most mit csináljak? - kérdeztem hangosan, 
inkább önmagamtól, mint az ijesztgető főnökömtől. 

- Azt már rád bízom - mondta - azzal az emberek 
közé ment. De nem szólt nekik erről! Csak annyit mon
dott, hogy vigyázzanak egymásra, főleg a döntésnél. 
Azzal megemelte a kalapját, fellépett az alacsony szán
ra, és nagy csilingelések között elviharzott Uzsa irányá
ba.. 

Én meg két kézzel vakartam az üstökömet! Most 
aztán mi lesz? Leültem egy tűzrakás mellé, de nem volt 
nyugtom. Fagyos képpel jártam a brigádok között, mér
tem a rönköt, és alig vártam, hogy beesteledjen. 

Hazaballagtunk. Ahogy visszapillantottam a hosszan 
kígyózó társaságra, amint lépkedtek utánam a fél láb
szárig érő hóban, hát balladai hangú lat fogott meg! Lelki 
szemeim előtt már láttam, hogy Hubertuszt körbevették 
a tányérsapkások, és várnak bennünket. Főleg engem! 
A bujdosók fő rejtegetőjét! Nem kellett a vacsora sem! 
Lehánytam magamról puskát, tarisznyát, nagykabátot, 
és mentem át a bujdosókhoz! Azoknál már finom illatok 
terjengtek a levegőben. A tűzhelyeken sercegett a zsír; 
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füstölt szalonna, fokhagyma, sültkrumpli nyálcsordító 
szaga csapott orron. A három terem összenyitott ajtaja-
ival, együtt volt az egész banda. A középső szobában 
leültem az egyik ágy szélére, és talán sírásra görbült 
szájjal kérdeztem meg tőlük: 

- Mondják meg őszintén, de Isten bizony, miért jöttek 
hozzám? 

Abbahagyták a vacsorakészítést, a mosakodást, és 
körbeálltak. Azokat a szomorú arcokat azóta sem felej
tem el! A parasztember szemében bujkáló, eddig meg
szokott huncutkás fény az ő szemükből már hiányzott! 
Álltak lehajtott fejjel, mint akik rosszat tettek. Aztán 
lassan elmondták, bevallották. 

A faluban újra tsz-szervezés folyik, ők pedig nem 
hajlandók beállni! Inkább elbujdosnak! 

- Úristen! Most mit csináljak? - tört rám a rémület. -
Meglett emberek, hogy képzelték el, hogy csak egysze
rűen eltűnnek hazulról? - tettem fel nekik a nagy kér
dést! - Világgá nem mehetnek, előbb-utóbb csak haza 
kell menniük! 

- Abban bízunk - mondták - , talán megússzuk a 
szervezést, ha néhányszor nem találnak bennünket ott
hon. Az asszonynép arra hivatkozik, hogy aptyáé a föld, 
meg minden, ű parancsol benne, mink nem írhatjuk alá 
a belépést.aptya meg elment rokonlátogatóba, nem tud
ni mikor gyün haza. - így az asszonyok! 

A negyven férfi, vagy húsz családból elment rokonlá
togatóba! Hát ez csodálatos, csak ki az az ökör, aki ezt 
elhiszi? Meleg volt ott benn a szobákban, folyt rólunk a 
verejték, de nekem hangosan vacogtak a fogaim. Jól 
benn voltunk a pácban! Ők is, de én is! Csőre töltött 
puskával feküdtem le, ha értem jönnek az éjjel, én 
agyonlövöm magamat. Engem többet el nem visznek! 
De nem jött értem senki. Se azon az éjszakán, se az 
egész termelés idején. Az emberek meg látástól vaku
lásig döntötték, vágták, hasogatták a bükköt, négyen-
öten esténként rendszeresen hazajártak Szántóra, hogy 

rogyásig megpakolva enni- meg innivalókkal, hajnalra 
visszatérjenek. 

Ment a munka, csak úgy zengett az erdő. 
Az erdészetvezető azóta se jött ki, én meg úgy kül

dözgettem be az elszámolásokat, meg a jelentéseket. 
Az elemózsiát szállító éjszakai futárok egyre több és 
jobb hírrel tértek meg hajnalonként hazulról: elmentek a 
tsz-szervezők! 

Február végén végeztünk a termeléssel, már csak a 
fogatok részére maradt munka, lehordani a fát a MÁV-
rakodóra. Egyik este a szántai bujdosóim nagy tábortü
zet gyújtottak a ház előtti tisztáson, és búcsúvacsorát 
rendeztünk. 

Hosszan szorongattuk egymás kezét, úgy éreztük, 
hogy cinkosok is lettünk a nagy termelések közepette. 
Másnap reggel két fogatot adtam nekik, hogy az időköz
ben már jól összegyűlt motyójukat ne a hátukon kelljen 
hazavinniük. Aztán elindultak. Elkísértem őket a Szebi-
ke-tetőig, ott még egyszer megfogtam kérges, nagy 
kezüket, de az arcokra már nem emlékszem, mert vala
mi elhomályosította a szememet. Hosszan integettem 
utánuk, míg az útkanyarulat fái el nem takarták őket. 

Szomorúan ballagtam vissza a tanyámra. Végigmen
tem a csendes, kihalt szobákon, ahol még nemrégen 
vidám emberek jóízű beszéde, nevetése hallatszott. 
Csak az illatok, jellegzetes szagok maradtak ott. Szót
lanul fordultam ki a szobákból, ki a tornácra. Valami 
keserűség fojtogatott, de a mellemben, a szívem körül 
egy kis melegséget éreztem! 

* 
Azóta, ha utam Zalaszántón vezet keresztül és meg

pillantom a Tátika omladékait ott a Szentkereszt, meg a 
Tinóállás közötti vállon, akarva, akaratlanul is annak a 
negyven szántai favágónak édes-bús emléke jön elém. 

Wentzely Dénes 
erdész 

o o o o o o o o o o o o 

Bányász-, kohász-, erdésztalálkozó 
Az 1941-ben beiratkozott, volt bánya-, kohó-
és erdőmérnök hallgatók az elmúlt évben tar
tották 50 éves találkozójukat. A találkozó em
lékére a botanikus kertben - Őrsi András fara
gó művész által készített - emlékoszlopot ál
lítottak, melyet az egyetem nevében dr. Wink
ler András tanszékvezető egyetemi tanár rek
tor vett át. 
Visszaemlékezést az évfolyam nevében 
dr. Lengyel György erdőmérnök tartott. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Barátaim! 

Szeretettel köszöntöm Önöket, akik eljöttek erre a mi 
bensőséges családias ünnepünkre, az emlékoszlop fel
avatására. Azért döntöttünk az emlékoszlop állítása 
mellett, mert így kívánjuk megörökíteni alma materünk: 
az egykori akadémia, majd főiskola, aztán egyetem 
történetében egyedülálló évfolyam emlékét. Azét a há

nyatott háborús évfolyamét, amelynek az sem adatott 
meg, hogy tablót készíthessen és ballaghasson. A sors 
úgy hozta, hogy évfolyamtársaink térben és időben szét
szóródva fejezzék be tanulmányaikat. Ez indokolja egy
ben azt a furcsaságot is, hogy nem valétatalálkozókat 
rendezünk, hanem beiratkozásunk évfordulóihoz kötjük 
összejöveteleinket. 

Ötven éve, 1941 őszén, Magyarország háborúba lé
pésének évében iratkoztunk; és csak a szerencsés tár
saink, akiket a rendkívüli események nem gátoltak meg 
benne, 1945 április 1-jén, a szovjet csapatok bevonulá
sával fejezték be utolsó, csonka egyetemi évüket. A 
szalagszentelőt még megtartottuk ugyan, de ki merte 
volna a megszállás első heteiben a valétaszalagot visel
ni? Tabló készítése, ballagás? Szóba se jöhetett. 

Iratkozásunk idejére a területi visszacsatolások már 
befejeződtek. Az évfolyam meglehetősen népes volt és 
a hallgatók az ország minden sarkából verődtek össze, 
így történhetett meg, hogy a front előrehaladtával és a 
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Háború volt kinn a nagyvilágban 
s mi ostromoltuk a tudás várait 
Háború volt s a „békés" hátországban 
Közülünk is szedte áldozatait. 
Az elmentekkel kezet nem foghattunk 
Könnyeinket reményünk itatta fel 
Fegyverek csitulván... váltig bizakodtunk: 
Hazánk az ország 
- Egy emberibb világban -
Magára talál, önmagára lel. 
Ötven év múltán most is hisszük ezt. 
Győztes csaták és csorbult fegyverek 
Mögöttünk már, de hisszük a hitet: 
Bármily mély a bánya és forró a kohó 
Benne parázslik az értelmes élet 
S az erdők zaja mindig biztató... 
Az Alma Mater intő szava szól így 
Évszázadok óta 
Figyelj rá vándor! 
Jó békeidőknek 
Tudásszomjjal terhes 
Tisztes Hallgatója! 

Gulyás Jenő 

határok 1945. évi változása után egyesek lakóhelyük
nek megfelelően más országban fejezték be tanul
mányaikat, másokat viszont a katonai behívás, hadifog
ság, a háborút követő kenyérkereseti szükség kény-
szerített rá, hogy - megszakítva tanulmányaikat - jelen: 

tős késéssel szerezhessenek diplomát, vagy végleg 
lemondjanak róla. 

Sorainkból eddig negyvenen távoztak örökre. Az el
sők a háború közvetlen áldozatai voltak: Rehák Imre 
bányász, Bényi Endre, Doór László és Ferenczi János 
erdész barátaink. De többen fejezték be idő előtt földi 
pályafutásukat, vagy rokkantak meg a háborúban, fog
ságban szerzett maradandó bajaik következtében. Az
tán a fokozott terhelés is szedte ádozatait. Utoljára Kiss 
Ervin kohász barátunk hagyott itt bennünket. Tavaly a 
miskolci találkozónknak még aktív résztvevője és szer
vezője volt. 

Ez az eddigi pályafutásunk rövid mérlege. Most pedig 
arról szeretnék szólni, mit is kaptunk mi az alma mate
rünktől. 

Az itt folyó oktatás színvonalára mi sem jellemzőbb, 
mint az a tény, hogy az itt végzetteket más szakmák 
területén is szívesen alkalmazták: út-, vasút-, metróépí
tés, geodézia stb. Az itt végzettek a világ minden táján 
megálltak és megállják helyüket. De ami az egész életre 
szóló erkölcsi tartást adott mindnyájunknak: a selmeci 
szellem. A külső szemlélő ebből legfeljebb a - néha 
polgárpukkasztó - megnyilvánulásokat vette észre. Bel

ső, igazi tartalmát nem is sejtette. Pedig az adja meg az 
értékét. 

Professzoraink többsége is alma materünk diákja 
volt, és „be volt oltva" a selmeci szellemmel. Azok a 
tanáraink, akik más területről kerültek ide, igyekeztek 
beilleszkedni, alkalmazkodni az itteni szellemhez. Egy 
kivétel volt: dr. Szádeczky-Kardos Elemér, aki gyűlölte 
hagyományainkat és életcéljának tekintette megszünte
tését. Sikert azonban csak abban tudott elérni, hogy a 
testvérszakmákat szétszakította, de hagyományaink to
vább élnek Sopronnban és Miskolcon egyaránt. Úgy 
érzem, hogy ezt a szellemet néhány jellemző ered
ménnyel igazolnom kell. 

Az első az 1944. márciusi német megszálláshoz fű
ződik. A megszállást követő napon rendkívüli köri köz
gyűlést hirdettek a matézis teremben. Itt Modrovits Fe
renc professzor úr, mint az Ifjúsági Kör felügyelője szólt 
hozzánk. Arra kért bennünket, nehogy a legcsekélyebb 
ellenállást tanúsítsuk, vagy nemtetszésünket nyilvánít
suk, mert a németek mindent könyörtelenül megtorol
nak. Ma is magam előtt látom, ahogy remegő hangon, 
könnyes szemmel szinte könyörgött, s mondta: fiúk, ne 
csináljatok semmi szamárságot, nekem minden csepp 
magyar vér drága. 

Aztán Sébor János professzorunk emberi nagyságá
ra utalok. Szavakkal nem lehet méltatni az emberi helyt
állásnak azt a felsőfokát, amelyet tanúsított éjt nappallá 
téve, még életét is kockáztatva. Csak a legnagyobb 



tisztelettel és hálával tudok rá visszagondolni. A nyilas 
hatalomátvétel után minden besorozott hallgatónak ki
kézbesítették a katonai behívót. Ő vállalta a kockázatot, 
hogy összegyűjtse a behívókat, s hivatkozva a jogsza
bályra, visszaküldte a kiegészítő parancsnokságnak. 
Ezzel több százunkat mentett meg a bevonulástól. Meg
állapodott a német megszállókkal, hogy az egyetemi 
önkormányzat értelmében az egyetem területén belül 
történtekért ő felel, s oda sem SS, sem a Gestapo nem 
teheti be a lábát. A háború utolsó napjaiban itt lelt 
menedéket jónéhány szökött katona kollégánk. 

Aztán a bezúdult keleti katonákkal már nem tudott 
egyezségre jutni. Ezeknek az eseményeknek pár napig 
én is szereplője voltam tolmácsi minőségben. Annyit 
mégis sikerült elérni, hogy az egyetemnek csak egy 
részét vették igénybe hadikórház céljára, s lehetővé 
tették, hogy az egyetem tovább működhessen. Az 
igénybe vett épületek kiürítésénél mindenütt jelen volt 
Kresadló József questor úr társaságában, de a mérhe
tetlen pusztítást így sem tudta megakadályozni, legfel
jebb valamelyest mérsékelni. Ezt az önfeláldozó mun
káját a mai napig nem méltányolták kellőképpen. 

A valódi selmeci szellem tényleges és hivatott letéte
ményese a kör: a Bánya-, Kohó- és Erdőmérnök-hallga
tók Ifjúsági Köre volt. Egységes diákszervezet. Itt nem 

Az OEE Szeniorok Tanácsának 1992. évi 
munkatervében egyik feladat a kapcsolatok 
hatékonyabb kiépítése a Kanadába emigrált 
erdészekkel. E kapcsolatok megteremtése 
végett íródott a következőkben, másolatban 
közölt levél, amit azért is szükségesnek tar
tunk lapunkban ismertetni, mert segít meg
felelően értelmezni dr. Roller Kálmánnak a 
januári számunkban közölt „Gondolatok az 
októberi forradalom 35. évfordulóján..." cí
mű cikkét. 

Kedves Barátaink! 
Folyamatosan figyelemmel kísérjük a magyar mé

diákban a beszámolókat kormányfőnk és köztársasági 
elnökünk amerikai utazásairól. Megelégedésünkre 
szolgál, hogy egyre szorosabb és érdemibb kapcsola
tokat építenek ki a hazánkból emigráltak különböző 
foglalkozású csoportjaival, közösségeivel. Sajnálko
zunk azonban amiatt, hogy az erdészekről - mint akik 
csoportosan szintén részt vettek volna a kivándoroltak 
és vezetőink találkozóin - , eddig nem történt említés. 
Annak ellenére sem, hogy meggyőződésünk szerint 
egyik foglalkozási körből sem távoztak olyan nagy 
számban és olyan szervezetten, mint éppen az erdé
szetből. Csak az Erdészeti Lapok 1992. januári szá
mából, tehát nem a hírközlésből értesülhettünk arról, 
hogy Roller Kálmán volt „abban a szerencsés helyzet
ben", hogy személyesen beszélgetett Göncz Árpád
dal. 

Az eddig leírtak bennünket, az idős generációhoz 
tartozó erdészeket arra késztettek, hogy e levelünkön 
keresztül igyekezzünk Veletek felvenni a kapcsolatot, 
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tudott gyökeret verni semmiféle szélsőség, sem jobb-, 
sem baloldali mozgalom, sem sovinizmus, sem interna
cionalizmus. A szó klasszikus értelmében vett demok
ráciában éltünk egyenlő volt mindenki számazásától és 
nemzetiségi hovatartozásától függetenül: a bajor királyi 
herceg, a román favágó fia és a teológiát végzett bencés 
Vida atya. A cél egymás megsegítése, a beilleszkedés 
megkönnyítése volt, Ezt igyekeztek mindenkinek tudo
mására hozni, néha talán vaskosnak tűnő pedagógiai 
módszerekkel, a „tízparancsolattal", hogy itt nincs kivé
teles ember. A felsőbb évesek fölényesnek tűnő visel
kedése mögöttt ott volt a bajtársiasság, a segítő szán
dék. 

Ezt kaptuk mi az alma materünktől. Lehet, hogy má
sok vagyunk, mint a másutt végzettek. De erre a más
ságra csak büszkék lehetünk. Mert itt nemcsak szakmai 
ismereteket szereztünk, hanem emberségből, erkölcs
ből, együvé tartozásból is leckét kaptunk, ami egy életre 
meghatározta viselkedésünket, magatartásunkat. 

Befejezésül Isten áldását kérem szeretett alma ma
terünkre, vele együtt magyar hazánkra és nemzetünkre. 
Éljen, virágozzék még nagyon sokáig ősi szelleme, 
melyet az emlékoszlop is jelképez. 

Vivát, crescat, floreat Academia! 

és hogy a jövőben jobban ápoljuk összetartozásunk 
érzését, függetlenül attól, kit hová és milyen körülmé
nyek közé sordort szerencsétlen hazánk balsorsú tör
ténelme. Szükségesnek tartjuk, hogy Selmec és Sop
ron szellemében egymást tisztelve, igaz barátnak te
kintve összefogjunk és erdész érdekeinket egysége
sen, céltudatosan képviseljük hazánkon belül és kívül. 

Mi a magunk részéről a jövőben igyekszünk majd 
Bennetek és leszármazottaitokban minden módon táp
lálni ennek az együvétartozásnak a gondolatát, és 
vállaljuk, hogy eljárunk majd minden olyan honi szak
mai vagy személyes ügyetekben, amit Ti a nagy távol
ság, vagy a személyes kapcsolatok hiánya miatt nem 
tudtok megoldani. Tőletek azt várjuk, hogy hazánk 
vezetőinek a Nálatok szervezett látogatásai során az 
emigrációsokkal programozott találkozókon Ti is a lét
számotoknak, szakmai és társadalmi súlyotoknak 
megfelelő számban, az erdészek egységes szellemét 
bizonyító módon vegyetekk részt. Azokon hallassátok 
a szavatokat és bizonyítsatok,hogy szakmánk fontos
sága az egész világon mind a környezetvédelem, mind 
afaanyagellátástekintetébenfelbecsülhetetlen módon 
növekszik. Várjuk azt is, hogy nemzetközi tapasz
talatokra épülő ötleteitekkel, javaslataitokkal tevőlege
sen kapcslódjatok be a több mint másfél évszázados 
egyesületünkön keresztül a hazai erdőgazdálkodás 
fejlesztésébe is. 

Válaszotokat várva, erdész üdvözlettel: 
Budapest, 1992. február 12. 

Dr. Szász Tibor 
oki. erdőmérnök 

az OEE Szeniorok 
Tanácsának elnöke 




