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Idén ünnepli 50. érettségi évfordu-
lóját a Kiss Ferenc Erdészeti Tech-
nikum azon évfolyama, mely az ak-
kori tanügyi reform okán elsõként
egyéves elõgyakorlat után kezdhet-
te meg technikumi tanulmányait.
Ez alkalomból kérem a Tisztelt Ol-
vasókat, hogy e küzdelmes idõszak
néhány személyes élményének fel-
idézésével és saját tanulmányaik
körülményeinek összehasonlításá-
val mérlegeljék – helyes irányba
tart-e mai oktatási rendszerünk?

Jelentkezésemet Sopronba küldtem
és feszült várakozás után jött az értesí-
tés. Területileg a szegedi iskolához tar-
tozom, de tanulmányaim megkezdése
elõtt egyéves szakmában töltendõ fizi-
kai munkával és utána felvételi vizsgá-
val kell bizonyítanom pályaalkalmassá-
gomat. Aki az elhelyezkedést illetõen
tanácstalan, az útbaigazítást kérhet az
OEF-nél.

Így kerültem Fila József elé aki, mint
pesti gyereket nem mondhatni, hogy
kitörõ örömmel fogadott. Rövid párbe-
szédünk az alábbiak szerint pergett:

Miért akarsz erdész lenni? Mi az el-
képzelésed?

Most láttam a „Kati és a vadmacska”
c. filmet. Oda akarok menni!

Ez kemény szakma, nem romantiká-
zó városi gyereknek való. Mi elsõsor-
ban munkához szokott paraszt és er-
dész szülõk gyermekeinek jelentkezé-
sét várjuk. Különben is több száz km-re
otthonodtól, ismeretlen emberek között
el fogsz veszni.

Ott is csak magyarul beszélnek.
Tévedésben vagy. Ott jobbára tótul

beszélnek.
Nem baj. Felvidéki származású va-

gyok és már jártam Tótiában. Vera Bozse!
De ott viperaveszély is van. Most is

volt tragikus baleset.
Majd hordok magammal karilt, kof-

feintablettát.
Látom makacs vagy mint egy öszvér.

Jelentkezz Sárospatakon, ott  majd eli-
gazítanak.

Jávorka-Csapodi: Erdõ-mezõ virágai,
Kalmár-Makara: Ehetõ és mérges gom-
báink könyveimmel és sokélû túlélõ
bicskámmal felfegyverkezve elindul-
tam. Sárospatak, kisvonattal Pálháza,
majd a talpfákon lépdelve Kemencepa-
tak volt az útirány.

Elsõ közvetlen fõnököm, akit finom,
ezüstösen göndörödõ haja és testszõr-

zete után mindenki csak „Gyapjas”-nak
tisztelt (polgári neve talán nem is volt) –
megtartotta elsõ eligazítását. Emberes
késed már van. Itt egy madzag, hogy le-
gyen mivel felkötni a gatyád és gyufa,
hogy tüzet adj ha füstölni van kedvem.

Innen kezdve írtókapa, padkás talaj-
elõkészítés, tisztítás, gyaloglás, hegy-
mászás, jelölés, átlaló és köbözõ-
könyv, gyaloglás, hegymászás, napló-
írás. Nagy-Gereben, Bohó-rét, Sólyom
sziklák, Rostalló, Jaj hegy és Ördög-
völgy, ikrás fogasír, moldvai sisakvi-
rág, drótkötélpálya-építés, boksabon-
tás, MRP motorfûrészek és közelítõ
szánkó, éjjeli õrködés Kõkapun, gya-
loglás, hegymászás, naplóírás. Késõbb
igaz mondatokat olvashattam e küz-
delmekrõl Varga D. Erdõkerülõben c.
könyvébõl.

Tábor-építés az istvánkúti nyíresben
a végzõs technikumi tanulók fogadásá-
ra. Nevelõk a gerendaházban, tanulók
katonai sátrakban. Egyik sátornak egy
hatalmas ledózerolt hangyaboly felett
találtam alkalmas elhelyezést. Éjszaka a
kitelepítettek visszatértek és intenzív
hangyasav injekciókkal késztették távo-
zásra az új honfoglalókat. Másnap ve-
zeklés, majd öt évvel késõbb Sopron-
ban is nyomatékos emlékeztetõ oltást
kaptam firmám közremûködésével. 

Végül megjött Szegedrõl a várva várt
felvételi behívó. A mintegy 60 beérkezõ
diák és kísérõ elhelyezésére a Mun-
kácsy u. 9. sz. alatti egykori minorita
rendház méteres falú, dohos lovagter-
mében került sor.

Nevelõinktõl sem akkor, sem utóbb
nem kaptunk választ arra, hogy milyen
megfontolásból kerültünk a „fakóba”.
Mára már lényegtelen a kérdés felveté-
se, mert pályánmaradás és helytállás te-
kintetében a 30% körüli felsõfokú vég-
zettség megszerzésével stb. végül is bi-
zonyítottuk, hogy figyelemre méltó év-
járat voltunk.

Tanáraink kezdetektõl fogva fiatal
kollégaként kezeltek bennünket. Szak-
mai felkészítésünk mellett több-keve-
sebb sikerrel próbáltak farigcsálni em-
beri gyarlóságainkból is. Persze akadt
olyan nevelõ is, aki vídia-kemény, fel-
tétlen engedelmességre kényszerítõ
poroszos nevelési módszerekkel kívánt
embert faragni belõlünk. Nem ismerte
a hatás-ellenhatás törvényét és veszí-
tett. Tisztáldozatok árán, de végül is
egy év alatt felõröltük ambícióit és in-
tézményünkbõl önkéntes távozásra
késztettük.

Az oktatás során döntõ szerepet ka-
pott a gyakorlati praktikák ismerteté-
se. Mondókákkal, történetekkel, vic-

Diákéveimrõl – anno 1956–1961.

A világ erdei
A világ erdei az elmúlt 20 évben 135 millió hektárral, azaz évi 6,8 millió hektár-
ral csökkentek. Ugyanakkor Európában 15,7 millió hektárral (évi 0,8 millió ha)
nõtt az erdõterület, Magyarországé pedig 228 ezer hektárral (évi 11 ezer hektár)
bõvült 1990 és 2010 között, a FAO legfrissebb erdõleltára szerint.
Az 1990-2010. idõszakban a földrészek erdõterülete az alábbiak szerint változott:

Jelentõs a csökkenés tehát Afrikában és Dél-Amerikában. 2010-re csekély csökke-
nés volt Óceániában. Észak-Amerika erdõterülete e 20 év alatt változatlan. Ázsiá-
ban a csökkenés növekedésbe fordult. Európában folyamatos a növekedés!

(FATAJ)
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cekkel ötvözött órák tették élvezetes-
sé és könnyen megjegyezhetõvé a ta-
nultakat. Pl. találós kérdés: Mi az: szõ-
rös és kilóg? Röhög az osztály és a te-
kintetek a lányokat keresik. De nem
az amire gondolunk. A szélporzású er-
dei fák virágzatából – a jobb pollenfo-
gás érdekében – a bibe mélyen kilóg
és szõrös felületû. Vagy a kártevõk el-
leni védekezés elsõ lépése azok élet-
módjának megismerése. Adott eset-
ben fontos lehet, hogy milyen alakban
telelnek át. Ha képszerûen megjelenik
elõttünk a gyûrûs pille téli petekoszo-
rúja, akkor már a „gyûrûs-apáca a sod-
róval, kis és nagy kétalakú búcsúba
megy” mondóka alapján egy sor lep-
kénk telelõ módját ismerhetjük. És
még tucatnyi hasonló emlékeztetõ
versike, betûrövidítés könnyítette is-
mereteink rögzítését.

Az állományalkotó fafajok neveitõl
eltekintve nem volt követelmény a latin
nevek használata. De  „egynek az isme-
retét elvárom tõletek, Úgy hívják, hogy
Passer domesticus.” És miért pont ez a
jelentéktelen szürke veréb a kitüntetett?
„Fiaim: Többet fogtok találkozni vele
mint a feleségeitekkel.” Vitathatatlan in-
doklás.

A szakmán kívül persze tanulhattunk
pl. arról is, hogy a XIX. sz. közepe táján
voltak forradalmak, szabadságharc és
kiegyezés is. És ami a legfontosabb: ek-
kortájt kezdte meg szellemjárását a
kommunizmus kísértete. Arra viszont
nem emlékszem, hogy a kor másik
ideológiaformáló természettudomá-
nyos munkájáról szó esett volna (C.
Darwin).

A heti gyakorlati napokon és a 2-4
fõs kiscsoportokban végzett naposi
szolgálatok alkalmával megismerked-
tünk többek között a város parkjainak
és füvészkertjének botanikai érdekessé-
geivel, dolgoztunk a Maros-parti cse-
metekertben, láttuk miként emelik par-
tra a Tiszán úsztatott rönköket a gõzfû-
részeknél, a lemezgyárban tanulmá-
nyozhattuk a bükk gõzõlését és hámo-
zását, betekintést kaptunk a rétegelt le-
mezek gyártási technológiájába. Jár-
tunk a Móra  Múzeumba trófea-kikészí-
tést és preparálást tanulni.

Ásotthalmon megfigyelhettük a zöl-
desen aranyló cicivedellák fürge vadá-
szatát, ismerkedtünk a méhészkedés és
kotorékeb-kiképzés alapfogalmaival, a
Négyökrû-tó  derékig érõ vizében mo-
csári teknõsöket figyeltünk, a tuskóírtá-
sos véghasználat során találkozhattunk
életünk elsõ szarvasgombájával, megta-
nultuk telepíteni, kezelni és értékelni a

meteorológiai mérõeszközök használa-
tát. Földmérés gyakorlatunkat órák alatt
letiltották mert a tanyavilágban futótûz-
ként terjedt a rémület „Jön a TSZ! Már a
Sipka tanya körül méricskélnek a váro-
si úrfik.”

Éves nagygyakorlataink alkalmával
Bugacon gyerekkori olvasmányom a
Hengergõ homok (Széchenyi Zs.) jutott
eszembe. Pörbölyön meteorológiai is-
mereteink is bõvültek. A gomoly- és
esõfelhõk után ismereteket szerezhet-
tünk a szúnyogfelhõk természetérõl is.
Dubicsány ódon magtárépületében pe-
dig az egerek etológiáját tanulmányoz-
hattuk testközelbõl.

Iskolánkban az erdészeti mellett
gazdászképzés  is folyt. Nekik is kö-
szönhettünk néhány életre szóló és
megismételhetetlen élményt. Ilyen volt
az Algyõ határában végzett rizsgyom-
lálás is. Kötésig vízben gázolva a felté-
pett gyékénybõl hatalmas, vízen úszó
fedezéket építettünk és magunk elõtt
tolva alkalmas pillanatban vadkacsa-
tojások és iszapgránátok zuhatagával
árasztottuk el az aktuális ellenséget,
miközben tehetetlen felügyelõink a
gátakon futkosva hangos parancssza-
vakkal próbálták a tûzszünetet kierõ-
szakolni. Õsszel pedig ugyanott, gyak-
ran térdig iszapba merülve, vergõdõ
apróhalak között sarlóval arathattuk a
termést.

Gyakorlatainkon mindig volt közü-
lünk kinevezett „kerületvezetõ”, akinek
feladata volt a brigádok megalakítása,
szerszámok kiosztása és visszavétele,
raktárkönyvek vezetése, munkavédel-
mi oktatások megtartása, étkezések
rendjének, a gyakorlat – mai szóhasz-
nálattal  – valamennyi logisztikai felada-
tának szervezése. Tehát igazi középve-
zetõi képzés folyt.

De nem csak munkából és tanulás-
ból állt az életünk. Számtalan sporttevé-
kenység, torna, úszó és atlétikai baj-
nokságok, irodalmi versenyek színesí-
tették  napjainkat. Akkor még focizni is
tudtak Szegeden. A Hódi-Benák-Portö-
rõ-Vas-Nyári-Hajós és társaik összeállí-
tású SZEAC az ország legjobbjait hozta
közénk. És a színház: Többek között
Domján Edit, Kaló Flórián, Lehoczki
Zsuzsa, Kormos István, Moldovány Ste-
fánia, Vaszi Viktor fémjelezte az akko-
ri társulatot.

A Bárkába jártunk sörözni, randiz-
tunk a Lófaránál, megpihentünk a Le-
nin szobor ölében és ezzel gyakorta
teszteltük az õrök futóképességét. Fá-
sítottuk a híd és a kendergyár közötti
partszakaszt stb.  Összefoglalva: diák-

otthonban laktunk de a városban él-
tünk. Sok mindent tanultunk de a leg-
értékesebbnek a közösségteremtés él-
ményét tartom. Azt, hogy az erdész
munkájának eredményessége több
nemzedék munkájának eredõje. Ezért
fontos egymás munkájának megisme-
rése és megbecsülése, a közösség épí-
tése. E közösségi összetartás szép pél-
dája volt az ahogyan Sopronba kerülve
az elõttünk járó szegedi társaink –
Oláh Tibi, Markos Pista, Tutuntzisz
Tomasz – miként egyengették tapasz-
talataikkal elõmenetelünket, baleksá-
gunk túlélését.

Megéltük és ezért tudjuk, hogy az
évtizedek múlásával sokat változott
társadalmunk politikai berendezkedé-
se, mûszaki, gazdasági lehetõségei és
elvárásai. Szakmánk is sokat változott.
Gondoljunk csak az éghajlatváltozás
és talajvíz-süllyedés miatti termõhely
módosulásokra, a termesztésbe vont
új klónokra, az õshonosság, a termé-
szetesség, az erdõ funkcióinak eltoló-
dó értékelésére, stb. Ma már más ez a
szerelem. Ezért sok minden mást és
másképp kell oktatni a következõ
nemzedéknek. Azonban át kell men-
teni és õrizni kell a bevált módszere-
ket és hagyományokat, melyekkel jó
közkatonákat és középvezetõket ne-
velt az iskola.

Mindezekért tisztelettel és hálával
gondolunk a mára már más dimenzióba
távozott nevelõinkre, elsõsorban Krics-
falvi Viktor, Szecsõ János, Kerkápoly
Géza, Halász László, Gál István, Né-
meth Ferenc és még sokan másokra.

Ez úton is köszöntjük és köszönjük
munkájukat a még köztünk élõknek: dr
Halápi Ferencné, Bak István, Ober-
mayer György, Géczi Ilona és társainak.

Nekik is köszönhetõ, hogy több mint
fél évszázad múltán nosztalgiával emlé-
kezhetünk:

Szép idõ volt
Jó idõ volt
Kár, hogy elmúlt
Jaj be kár.

Dr. Darabos István
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