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A Gödöllôi Premontrei Öregdiákok
Egyesületének elmúlt évi körlevelében
fedeztem fel Roller Kálmán levelét, aki
nemrég töltötte be 90. életévét.

Schalkház Lipót

Kedves Barátaim!
Régi kapcsolatok emléke kísért, amikor
Windisch-Graetz Vince emlékezését ol-
vasom. Hálás köszönet nevem említésé-
ért és az Accipe Lege oldalon küldött üd-
vözlô sorokért. Büszkén viselem az ott
szerzett iskolai bizonylatot. Vincét a gö-
döllôi premontrei iskola idejében ismer-
tem meg családjával együtt még Sáros-
patakról, majd a középiskolában osz-
tálytársam volt Oszvald Arisztid osztályá-
ban. Azok az évek voltak életem leg-
szebb évei. Vidákovich Aladár volt a
prefektusunk, akitôl több lelki útravalót
kaptam, mint bárki mástól ifjúságom-

ban. Családommal együtt 1996. június 8-
án látogattunk a gödöllôi intézetbe, és
büszkén számoltam be gyerekeimnek
azokról az évekrôl, amiket ott, mint kis
diák éltem át. Sajnos tanáraim emlékét
nem tudtam feleleveníteni, mert régi ta-
náraink közül már senki sem volt ott.
Eszembe jutottak Takács Menyhért,
Stuhlmann Patrik, Szopek Loránd, a leg-
kedvesebb tanárom Rafain Barna,
Buczkó Emil és mások. Mind elmentek a
múlttal együtt, és talán közben járnak ér-
tem az Úrnál. Nem felejtem el Resch Mis-
ka bácsi zenetanáromat, akivel egyszer a
zongoraterem ablakából néztük az inté-
zetbôl a város felé vezetôt utat, ahol
Mikolaicsik, legfiatalabb tanárunk ment
kifelé a városba. Miska bácsi kedves ba-
rátsággal mondogatta: Sándor, ki is
mondhatná, hogy te is premontrei pap
vagy. Bizony akkori papjaink eleganciá-

ja és élete mindig a társadalmi kötele-
zettségek figyelembe vételével zajlott.

Hát ez volt a múlt emléke. Nagy utat
tettem meg azóta. Stuhlmann Patrik biz-
tosan imádkozik értem a jó Isten elôtt,
hogy nem felejtettem el azt a sok jót és
nemes igyekezetet, amit rendjük nyolc
éven át adott.

1956-ban 180-an, köztük volt gödöllôi
diákok, Kanadába távoztunk. Én akkor
dékán voltam. 1957-tôl 1961-ig kb. 170
volt erdômérnök-hallgató oktatásának fe-
lelôsségét vállaltam a volt selmec-soproni
hagyományok követésében is. Ezekhez
magyar önérzetem és Szent Norbert ha-
gyományának követése adta a lelkese-
dést és az erôt, amit most még 90 éves ko-
romban is büszke önérzettel viselek.

Felejthetetlen selmec-soproni kö-
szöntéssel: üdv az erdésznek, jó szeren-
csét: Roller Kálmán (1931. évf.)

Levél Roller Kálmántól, Kanadából

A hazai klímaváltozási kutatások hipo-
tézisei több forgatókönyvet vázolnak
fel. A feltevések és helyzetelemzések
megegyeznek abban, hogy nagy a való-
színûsége a melegedésnek és szára-
zodásnak. Bizonyíték: olvadnak a
gleccserek, hasad a sarki jég. Egyre jel-
lemzôbbek lehetnek a szélsôséges idô-
járási helyzetek, a szélsôséges csapa-
dékeloszlás.

Számos klímaváltozást éltek már meg
bolygónk mindenkori lakói, teljes élôvi-
lága az ember megjelenése elôtt is és az-
óta is. A nagy földtörténeti változások ál-
dásait élvezzük ma és a jelenkori kiseb-
bek sújtanak majd holnap. Kiszabadítjuk
a földkéregbe csapdázódott, raktározott
szenet és származékait, és elégetésükkel
leginkább szén-dioxid formájában ismét
a légkörbe juttatjuk ôket, elôidézve az
üvegházhatást. A fosszilis szénhidrogé-
nek a „forró” földtörténeti harmadkor bi-
ológiai produkciójának, a klímaváltozá-
sok és a kéregmozgások dinamikus vál-
tozásának eredményei. A fosszilis ener-
giahordozók iparszerû felhasználása
nagy szerepet játszott az emberi populá-
ciók robbanásszerû gyarapodásában. A
fogyatkozó készletek kitermelése és fel-
használása némelyeknek mérhetetlen
gazdagságot, gazdasági pozíciót és ha-
talmat, kényelmes életvitelt, másoknak
munkát, tisztes megélhetést biztosított és
biztosít. De a hozzáférésben korlátozot-

tak létszámbeli gyarapodásuk mellett a
gazdasági versenyben hátrányokat szen-
vednek, s környezetünk, lénytársaink is
csak kárát látták és látják a folyamatnak.
A WWF évenként megjelenô Élôbolygó
jelentése szerint természeti környeze-
tünk degradálódik, bolygónk állat- és
növényfajai, életközösségei pusztulnak.
Az erdészeti kutatások szerint Magyaror-
szágon csaknem minden erdôstársulás
veszélyeztetett! Elôbb-utóbb valószínû-
leg azok leszünk mi magunk, a pillanat-
nyi haszonélvezôk is.

Az utca embere errôl nemigen tud. A
gazdasági erôvel rendelkezôk urbani-
zációs megoldásokkal képesek a kelle-
metlen, majd pusztító hatásokat tompí-
tani, de a mélyebb változtatások nélkü-
li „védekezés” lehetôségei végesek.
Összeomolhat fogyasztói társadal-
munk. Az összeomlás természete sze-
rint gyors. A szénforgalom megváltozta-
tása gyors változásokat idéz elô a kör-
nyezetben. A környezetre gyakorolt
emberi hatások következményei né-
hány generáción belül sokkhatásként
jelentkezhetnek. Korunk közfelfogása
szerint technikai, technológiai rendsze-
reink fejlesztésével akár a gyors és je-
lentôs változásokat is kezelni tudjuk.
Ez a fölfogás hamis. Urbanizált rendsze-
reink ma már nem természetesek. Tár-
sadalmunk és mi magunk is „rendszer-
szerûen” elszakadtunk már a természet-

tôl, és elveszítjük a természet változása-
ihoz való alkalmazkodás képességét.
Alkalmazkodóképességünk még kitû-
nô, de a totemizált városiasodás, a tech-
nikai fejlesztés köti le, ahhoz idomu-
lunk, a természethez és változásaihoz
már nem tudunk. Nem úgy, mint évez-
redeken át.

Az emberiség társadalmi szinten még
nem élt meg gyors klímaváltozást, nem
ismeri annak kínjait. A jégkorszaki va-
dászok is hosszú generációik során át
találkoztak jelentôs klimatikus változá-
sokkal, melyekhez a legkülönfélébb
módon és nemzedékek változásai so-
rán alkalmazkodtak. Elvándorlással, a
vadászati, táplálkozási stratégiák és mó-
dok megváltoztatásával, a csoportos vi-
selkedési formák, a kooperáció meg-
erôsítésével. Akik beleszülettek a rideg
körülményekbe, azoknak az volt termé-
szetes. Az új generációk nem tudtak a
múlt kedvezôbb vagy kedvezôtlenebb
viszonyairól, legfeljebb legendáikban,
meséikben és sziklarajzaikban szere-
peltek gazdagabb vadászmezôk. A ké-
sôbbi bibliai népek vagy még utóbb az
iszlám és a honfoglaló magyarság hitvi-
lágában is fontos szerepet kapott a Ká-
naán és a Paradicsom, vagy egyszerûen
csak a zöld legelôk, a dús folyóvölgyek
felkutatás és birtoklása. Ez az, ami ismét
elveszni látszik: a zöld legelô, a dús fo-
lyóvölgy. De az urbanizálódot ember
vágyakozásának tárgya nem is a pro-
duktív természet, hanem a kiszámítha-
tó, állandóságot biztosító városi kör-

Összeomlás elôtt



48 Erdészeti Lapok CXXXIX. évf. 2. szám (2004. február)

nyezet. A természettôl elszakadt társa-
dalom számára az aszály hónapjaiban is
rossz idônek számít az esôzés, káoszt
idéz elô a havazás és katasztrófalátvá-
nyosságot jelent az áradás. A kereske-
delmi körülmények között megjelenô
természet jószerével csak kalandot és
izgalmat szolgáltathat.

A társadalom szereplôiben tudatosí-
tani kellene, hogy csak a termékeny ter-
mészet segítheti túlélésünket, annak
rendszereihez pedig víz, esô, ár, hó is
szükséges.

A globális szinten jelentkezô környe-
zeti problémák hatása gyakran késlelte-
tett, és a kiindulási ponttól távol jelent-
kezik. A változások kiváltói sokszor és
sokáig nem érzik saját bôrükön a gon-
dokat, hiszen a modern technika vív-
mányait felhasználva építik fel saját ur-
bánus vagy a „zöldövezeti környezetü-

ket”: minden komfortot biztosítanak
maguknak, fûtenek, hûtenek, közleke-
déssel és telekommunikációval min-
denhová elérnek. Akik pedig nem jut-
nak hozzá ezekhez a lehetôségekhez,
mindent elkövetnek, hogy hozzájussa-
nak. Változtatni senki sem akar. Csak a
sokkhatás váltja ki a változtatás igényét:
atomerômû-robbanás, árvizek és vízhi-
ány, összeomló áramszolgáltatás, száj-
és körömfájásjárvány, kergemarhakór,
dixines csirkék... Az emberek akkor
hajlandóak a változtatásra, a környezet-
barát megoldások választására, ha test-
közelben látják a gondokat. Idôben és
térben távolabb a sokkhatás és a változ-
tatás igénye arányosan csökken.

A természethez és a környezeti kihí-
vásokhoz alkalmazkodó stratégiákra,
tájléptékû rehabilitációs programokra
van szükségünk. Ökológiai alapokon

nyugvó nemzeti fejlesztési tervekre, vi-
dékfejlesztési és agrár-környezetvédel-
mi programokra, a vizek, folyók, tavak
ökológiai állapotának javítására, nem-
zeti erdôstratégia megvalósítására, je-
lentôs erdôsítési programokra, az ener-
giatakarékosságra és alternatív energia
elôállítására irányuló projektekre stb. E
fejlesztési elképzeléseknek és a mögöt-
tük álló tudományos eredményeknek el
kellene jutniuk az utca emberéhez.
Tudnunk kell róla, hogy szárazodást és
melegedést idézvén elô újabb alkal-
mazkodásra, átrendezôdésre, vándor-
lásra kényszerítjük a természetes élet-
közösségeket, a vadon élô fajokat. Ôk
teszik, amit tehetnek. A tudatos cselek-
vésre és megelôzésére csak nekünk,
embereknek van lehetôségünk.

Márkus Ferenc
WWF Magyarország

2003. szeptember 15. és 20. között a
Nyugat-magyarországi Egyetem Erdô-
mérnöki Karának Erdôvagyon-gazdál-
kodási Intézete által szervezett akkredi-
tált pedagógus-továbbképzésen vettem
részt. Helyszínéül a Dél-alföldi Erdésze-
ti Részvénytársaság sarkad-remetei va-
dászháza, illetve a gyula-városerdei Tá-
jékoztatási Központja szolgált.

A tanfolyamon társaimmal, akik szin-
tén gyakorló pedagógusok voltak, szí-
nes programok aktív résztvevôi lehet-
tünk. Meghallgattuk az Erdô az erdô-
ben, valamint Az erdô szerepe az ember
életében címû elôadássorozatot, interjút
készítettünk az erdésszel. Interaktív
kommunikációs helyzetgyakorlatokat
végeztünk. Megfigyeltük a természetet
különbözô napszakokban (hajnalban,
éjszaka). Jártunk a fenyeresi erdôben,
felkerestük a volt fácántelepet is. Egész
napos kiránduláson voltunk a Körös-
Maros Nemzeti Park Szabadkígyósi Táj-
védelmi Körzetében és üzemlátogatá-
son az újkígyósi falemezüzemben.
Örömmel töltöttek el bennünket a sze-
repjátékok és a kézmûves foglalkozá-
sok is. A Gyula-Városerdôn tett tantú-
rák mindig új élményt és ismeretanya-
got nyújtottak. Az elhangzott erdôpeda-
gógiai elôadások, valamint a bemutatott
ötletadó kiadványok a mindennapos ta-
nításban is használható segítséget nyúj-
tanak.

A pedagógusok az ország különbö-
zô részeibôl érkeztek. A képzés vezetô-
inek segítségével hamar összeismer-
kedtünk. A szerepjátékok jóvoltából
„visszafiatalodtunk”. Igazi csapatmunka
alakult ki közöttünk. Az elôadók jól fel-
készülten, színvonalas elôadásokat tar-
tottak. Ezt bizonyítja, hogy mi is szíve-
sen bekapcsolódtunk az elôadásba,
szinte kötetlen kerekasztal-beszélgeté-
sek alakultak ki. Az interaktív kommu-
nikációs játékokat nagyon kedveltük,
sokat tanultunk. Ezeknek nagy hasznát
vesszük a gyermekekkel tanulmányi ki-
rándulásaink során.

Számomra különösen feledhetet-
len lesz ez az öt nap. A természet-
megfigyelés, de az egész továbbkép-
zés visszavitt gyermekkoromba,
ugyanis édesapám itt volt fácántelep-
vezetô, s csodálatos éveket töltöttem
ezen a környéken. Felemelô érzés
volt végigjárni újra ezeket a helyszí-
neket!

A szállás és az ellátás is kitûnô volt.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani
a képzés vezetôinek és szervezôinek a
szellemi és lelki feltöltôdésért!

Dénesné Keresô Irén
Sarkad, 1. Sz. Ált. Iskola

A „Környezetünk az erdô” címû pedagógus
továbbképzô kurzus tapasztalatai
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