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Harmincöt év már elég tekintélyes évfor-
duló ahhoz, hogy a szokástól eltérô mó-
don tartsa meg rendszeres éves találkozó-
ját az 1968-ban végzett erdômérnökök le-
velezô évfolyama.

Ismereteink szerint annakidején ez
volt az elsô – s valószínûleg utolsó –
olyan évfolyam, mely nem „káder”-hall-
gatókból állt össze, hanem a szakma gya-
korló technikus mûszaki vezetôibôl, inté-
zeti szakembereibôl, üzemvezetôibôl
verbuválódott, s huszonheten szereztek
oklevelet.

Az érkezés napján, június 19-én, a Kál-
vária-hegyrôl letekintve (727 m) a napsü-
tötte városra, minden résztvevôt megfo-
gott a látvány varázsa. Éppen virágoztak
az aljban a kislevelû hársak. Nemcsak
szakmánk hagyományai, de a város kisu-
gárzása megfogja az embert és megérti:
miért volt még a 18. század végén is az or-
szág harmadik legnagyobb városa, Deb-
recen és Pozsony után. A város peremén
persze itt is feltûnnek a lakótelepi házak,
de a Steingrube városrész – melyet an-
nakidején a hallgatók szállásbiztosítására
építettek az ott lakók – ellensúlyozza a
kockaházak látványát. 

A második napot az Akadémia és az ar-
borétumok megtekintésére szántuk. Bal-
szerencsénkre éppen szigorú sztrájkot tar-
tottak a pedagógusok, így az épületekbe
nem volt módunk betekinteni, de egyik
ott lakó szakoktató kolléga készségesen
kalauzolt bennünket. Megfogja a látogatót
a szép, karbantartott klasszicista stílusú
épületek (ma erdészeti, bányászati és
vegyipari technikumok) látványa a park-
szerû, száz éven felüli arborétum köze-
pén, de az erdészeti akadémia kapujának
kétoldalán tornyosuló két mamutfenyôt
(Sequonia gigantea) még az erdészember
is hosszú percekig bámulja. Ebben az ar-
borétumban egyébként még 6–8 db száz-
tíz éves mamutfenyô található.

Megnéztük a nemrég óta ismét az is-
kolához tartozó „alsó” arborétumot is,
amely bizony meglehetôsen elhanyagolt.

Délután Kisiblyére, a Zólyomi Erdé-
szeti Kutatóintézet arborétumába gurult a
karaván. (Nyolc autóból állt, mivel házas-
társak is szép számmal részt vettek a ki-
ránduláson.) A kb. 3 km-re fekvô dendro-
lógiai kertet avatott vezetô mutatta meg
nekünk Greguss László erdômérnök sze-
mélyében, aki 1968-tól 83-ig igazgatója
volt a részlegnek. A terület – a környezô
állományokkal együtt – az intézmény tan-
gazdaságaként mûködik, már alapítása
óta. Kalauzunk jó kedélyû, régivágású

nyugdíjas. (Szerinte Szlovákiában már
megtörtént a gengszterváltás.)

Nagy, 30 hektáros arborétum, renge-
teg látnivalóval, különösen a fenyôfélék
sokfélesége szembetûnô. („Abies”-bôl pl.
30-féle, „Pinus”-okból 42 alfaj és változat,
Tujából 10-féle található.) A pénzhiány
persze itt is észrevehetô. A csemetekerte-
ket pl. felszámolták, privatizálni szeret-
nék, a korábbi 16 fôs kezelôszemélyzet-
bôl 1 munkás maradt, aki éppen terhes-
gondozott.

Az I. Világháború kitörésének évére,
1914-re, az erdészeti kísérleti állomások
nemzetközi szövetsége ide tervezte nagy-
gyûlését. Ennek kijelölt parcellái még lát-
hatók. A Monarchia utolsó nemzetközi
erdészeti eseménye lett volna.

Az utolsó nap délelôttjén a Paradi-
csom-hegy fárasztó, de igen szép panorá-
mát nyújtó megmászása volt a program.
Válogathattak a résztvevôk a nehezebb
vagy könnyebb útvonalak közül. A feszü-
let tövétôl (1019 m) áttekinthetô a kör-
nyék, a Kálvária kis dombnak tûnik.
Csontváry szemét nem véletlenül fogta
meg az innen látható kép. A környezô he-
gyek széles karéja öleli a várost, de hiába
kerestük a Goldschein nevû csúcsot, me-
lyen a monda szerint a lenyugvó napon
megcsillantak a felszínen a kilátszó arany-
rögök. A hegy tövében jól esett túránk vé-
gén a Vöröskút jóízû forrásvize.

A délután szolgált a város közelebbi
megismerésére, de bizony ez inkább csak
csipegetés, mint megismerés maradt. Ez a
patinás régi város, bányászmúzeumával, az
Óvár, Leányvár, a szép templomok, régi
épületek, melyekhez rendszerint tartozik
valamilyen történet, még több látnivalóval
és történettel adósunk maradt, mint ameny-
nyit kurta idônk lehetôvé tett. A felhagyott,
de feltûnôen jó állapotban lévô vasútállo-
más, ahol a firmák már elôírásszerû szertar-

tással várták az érkezô balekokat, a vastag,
rakott-kôfalu és mégis kedvesen berende-
zett panzió, melynek udvara alatt végzôdik
egyik vasajtajú tárna (a gazda, Kecskés Mi-
hály komáromi magyar ember), a neve-
sebb professzorok néha szerény, néha ki-
hívóan fényûzô palotája, a bányászkopog-
tató torony, a sok-sok olyan épület, ami
mind az Akadémia céljait szolgálta, vagy
kapcsolatban volt vele (pl. a „mafla-sarok”
nevû randevúzóhely), a Líceum, ahonnan
Petôfi gyalog indult haza rossz bizonyítvá-
nyával, csupán rövid, de határozott nyo-
mot hagyott a látogatóban.

A temetôk látogatásakor a jelenlévô
négy kolléganô virágcsokrot helyezett el
egy-egy kisebb csoport kíséretében az
elôre kiválasztott magyar származású
professzorok sírjánál. Jó érzés volt látni
ezeket a nem elhanyagolt sírokat, me-
lyeknek mindegyikén feltûnik az odakö-
tött nemzeti színû szalag.

Hazafelé – záró programpontként –
meglátogattuk még a szomszéd Szent An-
tal község kastélymúzeumát. A Koháry-
Coburg család igazán szép, jó állapotban
maradt, hatalmas kastélyában rendkívül
gazdag gyûjtemény látható, amelynek
megtekintése – némi titkos irigységgel a
szívünkben – jó szívvel ajánlható azoknak,
akik arra járnak. A társaság több tagja meg-
fordult már hazai és külföldi kastélymúze-
umokban, de ez általános elismerést nyert.

Szakmai szemmel különösen figye-
lemre méltó a nyugati szárny csaknem
100 méter hosszú folyosóján látható va-
dászati kiállítás. Ennyi siketfajd-, szarvas-,
ôztrófeát kevés európai gyûjtemény
mondhat magáénak. (Tucatnyi dámlapá-
ton olvasható a „PUSZTA vaks” felirat, a
pusztavacsi kollégák örömére.)

A csoport minden tagja elismerôen di-
csérte a gondos, jól elôkészített szerve-
zést. Szép, tanulságos emlékeink között
tartjuk számon a 35. éves évfolyam-talál-
kozót.
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A Szélaknai kapu a havas Boldogasszony templommal és az Újvárral (1917)


