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Az Erdészeti Lapok 2002. januári szá-
mában (27 oldal) Madas András jóvoltá-
ból tanulságos írást olvashatunk
Jablánczy Sándor – az Erdômûveléstani
Tanszék volt tanszékvezetô egyetemi
tanáráról – viszontagságos életérôl,
szakmai elkötelezettségérôl, hazáját
szeretô, emberséges magatartásáról.

Személyes tapasztalatom alapján
mondhatom, hogy a megemlékezés hû-
en jellemzi Jablánczy Sándor szakmai
elkötelezettségét, kollégáival szembeni
magatartását, segíteni akarását. Nekem
is segítségemre volt. Szeretném ezt kife-
jezésre juttatni.

1951–1955 közötti idôben Zalában,
Bánokszentgyörgyön, majd Lentiben
dolgoztam, erdômûvelô voltam. Az
1955. év tavaszi átszervezés során So-
mogyba – Nagyatádra – helyeztek. Csa-
ládi okok miatt Gyôrbe szerettem volna
jutni, s miután ezt nem sikerült elér-
nem, a zalai erdôk szeretete inkább Za-
lához húzott vissza. Nem akartam
Nagyatádra menni. Zalában négy év
alatt kezdtem már belejönni az erdômû-
velési, a vétyemi bükkösök és sárdi-
pusztai erdeifenyvesek természetes fel-
újítási munkáiba. Tanulmányozhattam
az országban egyedülálló szentgyörgy-
völgyi erdeifenyô paraszti szálaló erdô-
gazdálkodást. Mint az OEE helyi cso-
port titkára, majd elnöke részt vettem a
Róth Gyula bácsi irányította szálalóerdô
munkabizottságban (akkor nem szak-
osztály volt). Több helyszíni bejárást
szerveztem, amelynek szakmai irányí-
tója Gyula bácsi volt (elnézést kérek a
megszólításért, egyesületi rendezvé-
nyen szívesebben fogadta ezt, mint a
professzor úr megszólítást). Ilyen alkal-
makkor, mint tudásra szomjas fiatalok,
fiatalabbak – Neuwirt János, Páll Endre,
Tóth Pál – és az ország más részérôl
még sokan mások vettük körül és nagy
buzgalommal hallgattuk elôadásait a
helyszínen. Nem lehetett meg nem sze-
retni az erdômûvelést, a természetes
felújítási eljárásokat. Lentiben elôdöm –
Páll Endre – Sárdipusztán már foglalko-
zott és ért el eredményeket az erdei-
fenyô természetes felújítása terén. Ab-
ban az idôben szokásos átszervezések
elszólították Lentibôl, pedig nagy szak-
mai szeretettel és tudással végezte mun-
káját. Engem helyeztek helyébe
Bánokszentgyörgyrôl. Feladatomnak

tartottam, hogy folytassam a megkez-
dett munkát. Nem emlékszem pontosan
vissza, hogy mikor, Róth Gyuszi bácsi
helyébe Jablánczy Sándor lépett, auto-
matikusan kapcsolatba kerültünk. Ami-
kor tudomására jutott, hogy Lentibôl át-
helyeztek Nagyatádra és én nem akar-
tam elmenni, vállalta, hogy visszamara-
dásom érdekében eljár az akkori Orszá-
gos Erdészeti Fôigazgatóság vezetôjé-
nél, Tömpe István fôigazgató elvtársnál.
Leveleket váltottunk.

A levelekbôl is kitûnik – és csak
megerôsíteni tudom Riedl Gyula megál-
lapítását Jablánczy Sándorról –, hogy
szakmai tudásán, szeretetén túl „Mint
magánember szívélyes, közlékeny, tré-
fát értô, kedves házigazda, segíteni
mindig kész kolléga volt” (E. L., 29. ol-
dal). Személyesen tapasztaltam, érez-
tem ezt. A rövid ideig tartó együttmûkö-
désünk nem volt elegendô ahhoz, hogy
egészen közelrôl megismerjük
egymást. Egyik levelében ajánlotta: „Le-
hetséges, hogy a somogyi erdôkben is
fogsz olyan paraszti gazdaságokat talál-
ni, ahol érdemes lesz a szálalóerdô
ügyével tovább foglalkozni.” Tanácsát
elfogadtam. Ez is segített abban, hogy
Somogyba menjek. Rátaláltam az éger
természetes felújításának lehetôségére.
Dél-Somogyban szép égeresek találha-
tók. Ami viszont nehezítette elhatározá-
somat, hogy Nagyatádon elôdöm egy
évfolyamtársam – Völgyi László – volt.

Olyformán vettem, mintha kitúrnám he-
lyébôl. Nem így volt. Ô nem jött ki igaz-
gatójával, Puska Ferenccel. Amint ké-
sôbb kiderült, én sem. Ennek az lett a
következménye, hogy 1956-ban a forra-
dalom mellé álltam, majd utána védel-
mére keltem munkatársaimnak. 1957
júliusáig tudtam magamat védeni, tarta-
ni, végül is a retorzió, a rosszindulat el-
söpört, elmenekültem (el kellett mene-
külnöm), illetve alacsonyabb munka-
körbe, közel 40 százalékos fizetéscsök-
kentéssel áthelyeztek. A dél-somogyi
égeresek természetes felújítása lehetô-
ségének vizsgálata részemrôl befejezô-
dött. Ugyanebben az idôben Jablánczy
Sándor külföldre menekült. A sors el-
szakított bennünket egymástól, de a
szakmánk iránti szeretete, segíteni aka-
rása, emberi magatartása emlékezetem-
ben megmaradt, ami rám is hatással
volt.

Jó, hogy van, aki – vannak, akik – fi-
gyelemmel tudják kísérni szerte – nem-
csak e hazában, hanem a nagyvilágban
– szétszóródott kollégák életútját és ve-
szik a fáradtságot, hogy errôl lapunk
hasábjain hírt adjanak. Köszönet érte.
Az Erdészeti Lapoknak meg azért, hogy
közölte Madas András visszaemlékezé-
sét. Reméljük, hogy az E. L. a jövôben is
közöl hasonló megemlékezéseket, már
csak azért is, hogy a fiatalok – fiatalab-
bak részére tanulságul szolgáljanak.

Pechtol István

Hozzászólás „In memoriam Jablánczy
Sándor, 1908–1999” címû íráshoz

Érettségi
találkozó
Vadon Gusztáv szervezésében kétna-
pos vidám, örömteli rendezvényen vett
részt a Szegedi Erdészeti Technikum-
ban 1957-ben végzett diákok közül ki-
lenc fô. Az utóbbi idôben már minden
évben összejövünk, hiszen egyre ritkul
ez a kedves, összetartó társaság.

Régen volt, még szinte a háború
után, amikor Debrecenben elkezdtük
az Erdészeti Technikumot. A híres ne-
vezetes civis város kisdiákjának lenni
még akkor is rangot jelentett. Volt aki
édesapja okán került a technikumba,
követve szép mesterségét, volt aki ka-
landvágyból, azt gondolva, fegyver, ló,

szép menyecske várja a romantikus er-
dô mélyén.

Debrecenbôl Pallagra kerültünk ki, a
második évet már ott végezve. Viharos
idôk után kerültünk kisdiákként arra a
tájékra, a debreceni nagyállomás akkor
még romokban hevert. De ott sem ma-
radtunk sokáig. A harmadik évre már
Szegedre szólt a „behívó”. Szeged gyö-
nyörû város (Tápéval határos, mondja a
nóta), szívesen voltunk ott már kama-
szodó diákok.

A szegedi évek voltak a legszebbek.
Kitûnô tanárok keze alatt nôttünk, cse-
peredtünk testben és lélekben egyaránt.

Dr. Kollwencz Ödön, Kricsfalvi Vik-
tor vagy Szecsô János, Kelkápoli Géza
tanár urak, hogy csak a szaktanárokból
említsek néhányat. Szeretetre, becsület-
re, közösségi szellemû magatartásra ta-
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nítottak bennünket a szaktantárgyakon
kívül. Nemhiába! Szomorúan írom le,
de van, aki 42 év szolgálat után a rossz
anyagi helyzete miatt nem tud eljönni a
találkozókra.

Tisztelt Erdésztársadalom, ez azért
ugye szégyen mindannyiunk számára?!

A találkozónk fô eseménye a Vadon-
féle lovastanyán zajlott le. Felelevenítet-
tük a régi, szép eseményeket, emleget-
tük a tanárokat, beszélgettünk az erdô-
gazdálkodás helyzetérôl, munkahelye-
ink szépségeirôl, gondjairól. Szinte
mindig szóba kerülnek a diákkori
csínytevések.

Kollégiumunk a technikummal szem-
ben lévô téren egy „U” alakú épületben
helyezkedett el. Az „U” alak egyik szár-
nya templom volt, középen pedig gyü-
mölcsöskert volt almafákkal megtûzdel-
ve. A kamasz diák mindig éhes, a gyö-
nyörû almák meg csak úgy csábítottak
bennünket. A kert a plébánia tulajdona
volt. A hálószobák fent voltak az emele-
ten. Nagy szervezkedésbe kezdtünk, le-
pedôket kötöztünk össze és az erôs fel-
építésû Takács Feri lemászott a kötélen.
Siettetni akarván az almaszedést, meg-
rázta az egyik almafát, nagyon megráz-
hatta, mert dübörögve hulltak alá a gyö-
nyörû almák. A nevelôtanár a dübörgés-
re felébredt és kinézett a kertre nyíló ab-
lakon, ahol egy kötélre összesodrott le-
pedôt látott lógni. Már Ádám-Éva is
póruljárt az almaevéssel, mi is megjár-
tuk. Takács Feri másnap reggel rende-
zett sorok élén, mint egy vezénylôtiszt
vonult át az iskolába, hátán a lepedôbe
gyûjtött almával, vagy 10 kg-ot nyomha-
tott az összegyûjtött alma, amit a beteg-
szoba lakói fogyasztottak el.

Egy másik történet: Ásotthalmára vit-
tek bennünket érettségire való felkészü-
lés céljából. Tanítás már nem volt, így
hát vígan, szabadon teltek a napjaink.
Megtudtuk, hogy a faluban bál van és a
szabadfoglalkozást úgy értelmeztük,
hogy a bálba is elmehetünk. Borotválko-
zás, nadrágvasalás, készülôdés közben
jött a hálóba Halász tanár úr. Megdöb-
benve látta a készülôdést. Tíz percet
adott, hogy mindenki az ágyban legyen
– mondta –, ellenôrizni fogom. Rövid ta-
nácskozás után az ágyban landoltunk ci-
pôstôl, öltönyöstôl. Halász tanár úr tény-
leg ellenôrzést tartott és megnyugodva
távozott. Mi pedig tíz perc múlva az ab-
lakon távoztunk ki a bálba. Még ma is
emlékszem, Ásotthalmán gyönyörû lá-
nyok voltak abban az idôben, és mi vol-
tunk a sztárok. Szegény ásotthalmi fiúk,
el lehet képzelni, milyen rosszul érezték
magukat. Verekedés nem volt!

Vadon Gusztáv: Az idei találkozó szer-
vezôje, aki a szakma szinte minden terü-
letén dolgozott. Köszönjük fáradozását.

Kerekes Erzsébet: Erdôrendezôi
munkakörben dolgozott. Szorgalmát,
szakmai hozzáértését mindig elismer-
ték.

Farkas János: Egész életében cseme-
tetermeléssel foglalkozott, az ágazat tu-
dósává vált az évtizedek folyamán.

Vince Simon: Vadászati mûszaki ve-
zetôként dolgozott. Hozzáértését jelzi,
hogy nyugdíjasként is ragaszkodnak
hozzá a külföldi vadászok.

Markos Antal: Kerületvezetô erdész,
vasútüzemvezetô, sokirányú tudással
rendelkezô kolléga, jóbarát.

Borsányi László: Kerületvezetô er-
dész, bátor kiállású jó szakember.

Korom Jenô: Kerületvezetôként az

ártéri erdôk tudósává vált. Sajnos szeme
világát elvesztette, ennek ellenére min-
den találkozón részt vesz.

Vántus János: Fahasználati mûszaki
vezetôként ment nyugdíjba, de a szak-
ma minden területén kitûnô munkát
végzett.

Vajda Pál: E sorok írója, majdnem
egész pályafutása alatt fahasználati mû-
szaki vezetôként tevékenykedett.

Meg kell még említenem Schlandl
Lajos barátunkat is, aki eddig minden
találkozón részt vett, az idén betegsége
megakadályozta ebben. E kimaradás el-
lenére szinte testvéri szeretettel gondol-
tunk rá. Kitûnô novelláskötetei külön
elismerést érdemelnek.

Vince Simon barátunk vendégei le-
szünk 2003-ban, ha Isten is úgy akarja.

Vajda Pál

2002. szeptember hó 20-án mintegy
220-an ünnepre gyûltünk össze
Felsôtárkány nagy idôket látott, de ma
is életerôs, százados öreg tölgyei alá.

A 25 éves, mindmáig legnagyobb
összefüggô erdejû Bükki Nemzeti Par-
kot köszönteni jöttünk.

Ünnepelt öreg csillagunk a Nap is,
hiszen rendezvényünk mindkét napján
meleg ôszi fényével küldte üdvözletét a
Bükknek és az ôt szolgáló és köszöntô
ünnepi gyülekezetnek.

Délelôtt kezdôdött az ünnep dr. Kiss
Zoltán KVM politikai államtitkár szívé-
lyes köszöntôjével. Majd Haraszthy
László, a Természetvédelmi Hivatal el-
nöke mondott frappáns megnyitó be-
szédet. Követte ôt dr. Nagy Imre ország-
gyûlési képviselô, a Regionális Idegen-
forgalmi Bizottság elnöke, Eger város
polgármesterének remek köszöntôje.

A BNP politikai, tudományos és tár-
sadalmi elismertségét tükrözte neves
politikusok, a tudomány kimagasló
képviselôi, a BNP „falvainak, városai-
nak” polgármesterei, s nem utolsósor-
ban a két erdôgazdaság és erdô fel-
ügyelôségek elsôszámú és rangos mun-
katársainak jelenléte.

Néhányukat név szerint is illônek
tartom megemlíteni, de nagy bocsánat-
kéréssel azoktól, kiknek nevét nem tud-
hatom leírni.

Ünnepünket jelenlétével megtisztel-
te: Sós Tamás, Heves megye Közgyûlés
elnöke, Laczkó Lászlóné BAZ Megye
Közgyûlés elnökhelyettese, Rakonczay
Zoltán ny. miniszterhelyettes, a BNP-t

alapító és az Országos Természetvédel-
mi Hivatal elsô elnöke, prof. dr. Kozák
Imre akadémikus, a Tudományos Aka-
démia Miskolci Bizottságának elnöke,
prof. dr. Kovács Jenô, a Miskolci Akadé-
miai Bizottság Erdészeti Szakbizottságá-
nak elnöke, Kórozs Lajos országgyûlési
képviselô, Cserép János, az OEE elnö-
ke, az Északerdô Rt. vezérigazgatója,
Jung László, az Egererdô vezérigazgató-
ja, Steiner József, az Erdészeti Szolgálat
miskolci és Kondor István egri igazga-
tója.

Délután az elôadótermet zsúfolásig
megtöltött hallgatóság elôtt egytôl
egyik színvonalas elôadások hangzot-
tak el. (Érdemes lenne azokat egy kis
füzetben megörökíteni.)

A referátumok elôtt a nagyon so-
kunk által ismert és nagyon szeretett
prof. dr. Ivan Voloscsuk, a Világ Termé-
szeti Unió regionális elnöke, a Kárpáti
Nemzeti Parkok Szövetségének elnöke,
anyanyelvünkön üdvözölte a 25 éves
Bükki Nemzeti Parkot.

Hasonló kedvességgel köszöntötte a
parkot Martin Kassa, a szlovák nemze-
ti parkok besztercebányai központjá-
nak vezetôje is.

Az est fénypontja volt a Bükki Nem-
zeti Parkot magáénak tekintô Felsô-
tárkány bájos folklór szereplése.

Az estét remek vacsora elköltésével,
meleg baráti beszélgetésekkel,
Schmotzer Bandi cantus praesensz-
kedésével, kis nótázással mértékletesen
kellemesen töltöttük el.

Dr. Bartucz Ferenc

Ünnep a Bükkben


