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A Győr-Moson-Sopron megyei Magánerdő-gazdálkodási 
és Környezetvédő Helyi Csoport rendes évi programja kere
tében 1998. augusztus 19-20-án Fertődön és a Fertő tó körül 
- családtagok részvételével - bentlakásos szakmai továbbkép
zést és szakmai, illetve kultúratörténeti tanulmányutat szer
vezett. 

Korábbi gyakorlatunknak megfelelően periodikusan műkö
dő Erdészbecsület Tanszékünkön a Soproni Erdészeti Tech
nikum ma már nyugdíjas három kitűnő egykori oktatója, 
nevelője - gondolataik elhangzása sorrendjében: dr. Jereb Ot
tó, dr. Kondor Antal, dr. Firbás Oszkár tanár úr - volt sze
retett vendégünk. Erdészbecsület Tanszékünk katedrájára 
fellépő, köztiszteletben álló kollégáinktól mindig azt kérjük, 
hogy - élet- és szakszolgálat-történetüket „csak" illusztráci
óként használva fel - elsősorban arról a lelki-szellemi hát
térről, erkölcsi és egyéb értékrendről, vezérelvekről, eszme
körökről, világnézeti meggyőződésről, illetve hitről, belső in
díttatásról, lelkierőről szóljanak, amelyek jó- vagy balsorsuk
ban egyaránt eligazították és/vagy segítették őket. Fertődön 
a három nagyszerű személyiség tanulságos, számunkra 
egyúttal példaértékű lelki tükröt állított elénk. A három al

kati adottság, indíttatás, egyéni és családi sors, pályaív, az 
alapjaiban azonos, de részleteiben az egyéniségüknek megfe
lelően sokrétűen gazdag értékrend függvényében mindegyi
küknél mások a hangsúlyok, és természetesen egyéni a stílus 
is. Mivel a Lapokban való közzététel már akkor tervben volt, 
üzenetet is megfogalmaztak tanítványaik, és általában a 
szakma számára. 

Az a sok ezer erdész, erdésztechnikus, akiknek megadatott, 
hogy tanítványaik lehettek, át tudja érezni, hogy Helyi Cso
portunk tagsága számára az a fértődi közel két óra - az antik 
görögség kétfajta időfogalmának megfelelően - nem egysze
rűen kronosz = egyenletesen lepergő, eltelő idő volt, hanem 
kairosz = kivételes, kegyelmi ajándék-idő. Ha az ott történ
tek a maguk egyszerisége, egyedisége, lélekemelő ünnep jel
lege miatt nem is adhatók vissza maradéktalanul, atmoszfé
rájukat - Istennek hálál - jól tükrözik a tanár urak által 
már Fertődön is használt, általuk írt, és most a Lapokban 
(pár hónap alatt, folytatásokban) szó szerint közreadott írá
saik is. 

Bolla Sándor 
HCS-titkár 

Dr. Jereb Ottó erdő mérnök nyugalmazott tanár 

1922. szeptember 2-án Nagybányán, Szatmár megyében 
születtem. Édesapám bányaművezető volt a veresvízi érc
bányában. Rokonaink mind bányaüzemekben dolgoztak, s 
édesanyám is bányászcsaládból származott. 

Gyermekéveim nagyon változatosak, kimondottan kelle
mesek voltak. Nagybányán a veresvízi bányaüzem szom
szédságában laktunk, később Radnaborberekre, majd Orad-
nára költöztünk. Alig hatéves koromban megmásztam a 
Radnai-havasokat, a 2280 m magas Ünőköt és a 2305 m 
magas Pietroszt. Oradnán jártam magyar elemi iskolába, a 
nyári szünidők egy részét a radnaborbereki bányaüzem te
rületén töltöttük. Édesapám engedélyével többször is lemen
tem az ottani ércbányába, gyakran jeleztem kolomppal a 
munka kezdetét és befejezését. Ez a bánya mintegy 1500 
m magasan fekszik az Ünőkő oldalán, s ott éjszakánként 
időnként farkasüvöltéseket lehetett hallani. Borbereken lát
tam is - életemben először - farkasokat. 

Vonzódásom az erdészpályához ebben az időben érlelő
dött meg bennem. A környező erdők közelsége és szépsége, 
a fenyők és a hegyi legelők illata kitörölhetetlen hatást gya
koroltak rám. Mindezekhez hozzájárult az is, hogy egyik 
osztálytársam édesapja erdőmérnök volt, aki családjával 
gyönyörű kertes házban lakott, s naponta fekete hintóval 
ment ki az erdészet területére. A hintót két csillogó fekete 
ló húzta, elegáns, fekete bőrhámban. Már ekkor elhatároz
tam, hogy én is erdó'mérnök leszek, én is ilyen körülmények 
között szeretnék majd élni. 

Tízéves koromban Kapnikbányára költöztünk, s ott lak
tunk 17 éves koromig. Kapnikbánya Nagybányától 31 km-

re kelet felé fekszik, ami 8 km hosszú, végig lejtős terület, 
s ezért télen, havas időben a fiatalság letaposott hóban kor
csolyázhat, ródlizhat. 

Bár apám itt is a bányaüzemben és főművezetőként dol
gozott, rám mégis az erdő közelsége volt a legnagyobb ha
tással. A szűk völgyben elterülő hosszú falu mindkét olda
lán meredek hegylánc húzódott végig, s már akkor feltűnt 
nekem, hogy amikor a déli hegyoldalon már zöldell a nyír, 
az északi oldalon még mindent hó borít. Itt alkalmam volt 
megismerni legfontosabb fafajainkat, sőt a fekete- és a vö
rösáfonyát is. Száraz időben többet voltam a hegyekben, 
mint otthon a lakásban vagy a falu utcáin. Nyári szünidőben 
mindig feladatom volt a málna, a szeder, az áfonyák (vö-
rösáfonyás = fojminc), a gombák szedése és gyűjtése. Már 
ekkor megismertem a legfontosabb ehető és mérges gom
bákat, mert ott minden kisgyermek ismerte azokat, s így 
gombamérgezésről abban az időben sohasem hallottam. Az 
ekkor szerzett ismereteimet hasznosítottam a késcíbbiek fo
lyamán. Hétvégeken, jó időben kirándultunk a szülőkkel, 
barátokkal a környező hegyekbe, főleg a Gutin alá vagy a 
Gajdosra. (Egy nagy tisztás a hegyoldalon.) 

Sajnos ebben a faluban nem volt magyar iskola, s így 
kénytelenek voltunk mi magyar gyerekek is mindnyájan ro
mán iskolába járni, holott a tanítók is magyarok voltak, 
akiktől a román nyelvből nem sokat sajátíthattunk el. 

1933-ban beírattak a kolozsvári Piarista Gimnáziumba, 
de az akkor megjelent román rendelet miatt, mely szerint 
állami tisztviselő nem adhatta fiúgyermekét magyar gimná
ziumba, Kolozsvár helyett egy év múlva, az V. elemi osz-



tály befejezése után, a szatmárnémeti Eminescu Gimnázi
umba írattak. Három évig kínlódtam a román nyelvvel, mire 
elértem az elfogadható szintet. 

Ifjúságom időszaka viharoktól mentes volt. A szatmár
németi püspöki konviktusban, ahol csak magyar diákok vol
tunk, nyolc éven keresztül igaz magyarokká neveltek ben
nünket. A határ közelének köszönhetően már reggel 7-kor 
megjelentek az anyaországi napilapok, s a zöld színű Nem
zeti Sport. Mi valamennyien csak magyar újságokat olvas
tunk, a konviktus diákjai között csak Fradi és Újpest szur
kolók voltak. 

Életem legnagyobb élménye volt, amikor 1940. szeptem
ber első napjaiban bevonult a magyar hadsereg a Magyar
országhoz visszacsatolt Észak-Erdélybe. Azt az örömöt, ami 
azokban a magyar városokban lezajlott a bevonulások ide
jén, szóval elmondani nem lehet. 

Részese voltam még két ritka élménynek is. 1941-ben 
Scheffler János püspökké szentelése előtt a konviktusban 
tartotta egyhetes lelkigyakorlatát, s másodmagammal min
den reggel ministránsai voltunk. O a kommunizmus idősza
kában börtönben sínylődött, s ott is halt meg. Boldoggá ava
tása folyamatban van. Abban az időszakban tett látogatást 
konviktusunkban Pacelli bíboros is (nuncius), a későbbi XII. 
Pius pápa, akinek egyik ministránsa szintén én voltam. 

Gimnáziumi éveim során eredeti elhatározásom mellett 
kitartottam, s érettségi után jelentkeztem a soproni egye
temre, az Erdőmérnöki Karra. 

Egyetemi éveim a háborús időszakra estek. Az első két 
esztendeiben a háborús nehézségek bennünket még nem 
érintettek. A harmadik esztendő azonban egyetemi életünk
ben is háborús volt. A szovjet és a román hadosztályok 
megkezdték Magyarország megszállását, a bombázások mi
att személypoggyászom Szajolon maradt, és ott végleg el
veszett. Kapcsolatom szüleimmel csaknem egy éven keresz
tül teljésen megszakadt, s csak az egyetemi segélyező bi
zottság és a Szent Imre Kollégium vezetőségének köszönve 
folytathattam tanulmányaimat. Az előadások reggel 7 óra
kor kezdődtek, és csaknem naponta 10 és 12 óra között 
szóltak a szirénák, az előadások megszakadtak, s mindenki 
vonult a legközelebbi óvóhelyre vagy rohant ki a Lőverek-
be. Az I., a II. évesek és a végzősök katonai behívót kaptak, 
csak a III. és a IV. évfolyamnak tartottak előadásokat. Köz
ben átéltünk három súlyos (1944. december 6., december 
18. és 1945. március 4-én) és több kisebb bombatámadást, 

miközben közülünk néhányan életüket vesztették. Sopron
ban több száz halott és még több sebesült volt. 

Az oroszok Sopronba húsvét vasárnapján vonultak be, s 
ettől kezdve egy hónapon keresztül robotoltunk nekik. A 
VI. félév emiatt rövidebb lett, de a félév lezárása után azon
nal folytattuk a VII. félévvel, ami augusztus l-ig tartott. 
Ekkor kérvényeztük meg néhányan, hogy ősszel kezdhessük 
el a IX. félévet, mivel tárgyai nincsenek összefüggésben a 
VIII. félév anyagaival. (Ősszel ugyanis csak páratlan fél
éveket lehetett hallgatni.) Az engedélyt azzal a kikötéssel 
adták meg, hogy amennyiben október l-ig a VI. és a VII. 
félév minden tárgyából sikeresen levizsgázunk, eltekintenek 
ettól a rendellenességtől. Négyünknek sikerült ez az erdé
szek között, és kilenc kohásznak is, s így mi a IX. félévet 
a VIII. félév előtt hallgathattuk le, fejezhettük be. 

Első munkahelyemet 1946. július 1-én foglaltam el az 
egyetem Növénytani Tanszékén, ahol dr. Fehér Dániel pro
fesszor úr mellett a növénytani és mikrobiológiai ismerete
imet gyarapíthattam. A mikroszkópiai gyakorlatok vezetése 
mellett főleg talajbiológiai vizsgálatokat folytattam, bakté
riumszámlálást sötét látómezőben, pH-mérést, fémek sugár
zó hatását a növények életműködésére vonatkozóan stb. 
Ezek a vizsgálatok ösztökéltek engem a későbbiek folya
mán is a kutatási munkák irányába. 

1947. szeptember 1-én a Tanulmányi Erdőgondnokságra 
kerültem, ahol főleg kereskedelmi ügyekkel foglalkoztam. 
Itt alkalmam volt komolyabb betekintést nyerni az akkori 
ideík erdőgazdálkodásába. Az erdőgazdálkodás területén a 
49/50-es években nagy átszervezések voltak, az üzemi dol
gozók különböző politikai tortúráknak voltak kitéve, s ezért 
én örömmel vettem az oktatáshoz való átirányítást. 

így kerültem elcibb kisegítő óraadóként még 1949 de
cemberében a soproni Erdészeti Szakiskolához, majd 1950 
őszén az Erdészeti Technikumba. Mint egyetlen Sopronban 
élőt, engem bíztak meg az iskola épületének és leltári anya
gának átvételével. Fiatalon, 28 éves fejjel egy olyan isko
lában kezdtem dolgozni, ahol mindent a semmiből kellett 
kialakítani. Első évben csak 5 szaktanárral indultunk. A ma
ga területén mindenki egyedül volt. Mintha új házat építet
tünk volna, úgy fogtunk hozzá a munkához. Szervezés, ter
vezés, kivitelezés ránk várt, ránk volt bízva. Én, mint a nö
vénytan és az erdőművelés tanára, gyors ütemben igyekez
tem kialakítani és berendezni egy elfogadható szertárt. Há
rom költöztetés után sikerült a szertár számára végleges he
lyet találni a 2. emeleten. Közben az egyetemtől kölcsönkért 
rajzokat másolgattam, hogy legyen valamilyen erdészes de
monstrációs anyagunk is. Beindultak az első hónapokban a 
szertárfejlesztési csereakciók, s tanulóink - jutalom ötös el
lenében - a téli szünet után rengeteg szertári anyagot hord
tak össze lakóhelyeikről, amelyekből év végén kiállítást ren
deztünk. Két tanulóm nagy igyekezetében kivágott egy er
dőszéli nyírfát, hogy arról leszedhesse a nyírfataplót. Ők 
ötöst nem kaptak, de egy héten belül három suhánggal kel
lett pótolniok a kidöntött fát. 

Már októberben szakköri foglalkozások is voltak (ma
gyar, orosz, kémia, fizika, matematika, növénytan, erdőmű
velés, használat, becslés, gombaismeret, méhészet, sakk, 
asztalitenisz, labdarúgás, kosárlabda, atlétika, szertorna), 
amelyeken a tanulók nagy százalékban vettek részt. 

Mivel a tanárok az ötvenes, hatvanas években csaknem 
mind nevelőtanárok is voltak, idejük java részét a tanulók 
között töltötték. A tanulók csak a téli és a tavaszi szünetben 
mentek haza, a hétvégéket mindig a kollégiumban töltötték, 
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ahol a tanárok a szülőket is helyettesítették. így megismer
hették a tanulók jó és rossz tulajdonságait, nevelői hatással 
sokat csiszolhattak rajtuk, de megismerhették minden tanu
lónak azt a kedvező tulajdonságát is, amiért szeretni is le
hetett őket. A szilenciumokon (kötelező tanulóidő tanterem
ben, nevelőtanár felügyeletével) meggyőződhetett a nevelő 
arról, hogy ki az okos, a szorgalmas, illetve a hanyag és a 
lusta tanuló, s eszerint tudta őket értékelni, osztályozni. 

Az ötvenes, hatvanas években a szabad idő nem jelentett 
kimenőt. A tanulók ilyenkor vettek részt a szakköri foglal
kozásokon. Ebben az időben tartottam a növénytani, a mé
hészeti, a sakkszakosztályi szakköröket, de ilyenkor készí
tettem elő tanulóimat a szavalóversenyekre, a szakmai ver
senyekre. 

Hármas jelszavamat igyekeztem tanulóimba beplán
tálni: (1) legyenek szorgalmasak, mert csak rendszeres, 
folyamatos munkával lehet elfogadható eredményeket 
felmutatni, (2) legyenek becsületesek és igazmondók, 
hogy ne szégyenkezve nézzenek mások szemébe, (3) sze
ressék egymást, hogy őket is szerethessék, szeressék a 
szakmát, mely megélhetést ad számukra, és szeressék a 
HAZAT, mely ápol s eltakar. 

Sokszor halljuk azt a megjegyzést, hogy a régi tanárok 
mások voltak, mint a maiak. Mi az oka ennek? Egyszerű a 
magyarázata. A régi tanárok kevés fizetésüket néhány száz 
forint ellenében nevelősködéssel egészítették ki. Nem volt 
rendszeres maszekmunka, ahol többet fizettek, mint az is
kolában; nem rohant a tanár órájának befejezésekor a job
ban fizetett munkahelyre; ha lyukas órája volt délelőttön
ként, készült a következőre vagy rendezte szertárát. Felesé
ge mindig otthon volt, nyugodt, biztonságos családi életet 
élt, nem kellett gyerekeit óvodába, iskolába kísérnie, nem 
kellett bevásárlásokat, takarítást, mosást, mosogatást, gye
rekőrzést végeznie, mert felesége mindezeket a munkákat 
ellátta, s így idejét teljes súllyal - mint a szerzetesek - az 
iskolai elfoglaltságnak szentelhette. Nem voltak zavaró kö
rülményei, óráira mindig alaposan felkszülhetett, szívét, lel
két beleadhatta, amit a tanulók is észrevettek, s így ők is 
megkedvelhették a kérdéses tárgyat. A nyugodtság, a biz
tonság tette lehetővé, hogy a tanár - a kötelező óráin kívül 
- térítés nélkül is vállalt többletmunkát. De talán ez segítette 
őt abban is, hogy mindig igazságos legyen, és csak annyit 
követeljen, amennyi teljesíthető is. 

A kezdeti nehézségekkel nekünk is meg kellett küzde
nünk, de éppen a már említett kedvezőbb helyzetünknek 
köszönhetően, lehetőségünk volt az alaposabb felkészülésre. 
A tantestület csaknem egykorúsága a munkához való azo
nos hozzáállást is jelentette. Mindenben segítettük egymást. 
Nemcsak munkatársak, hanem barátok is voltunk. És volt 
egy olyan igazgatónk Tuskó László személyében, akiben 
mindig az egyenes, a becsületes, a jellemes, az igazságot 
kereső embert láttuk, s ez mindnyájunkra kedvező hatással 
volt. 

Külön előnye volt iskolánknak, hogy már a kezdet kez
detén osztályonként legalább 8 órás gyakorlat volt, amikor 
a tanulók a szakmai tárgyak anyagát közelebbről megismer
hették, a munkaműveleteket begyakorolhatták. Én, mint a 
Tanulmányi Erdőgondnokság volt dolgozója ismertem az 
erdészet vezető tisztségviselőit, a kerületek összes erdészét, 
a fizikai dolgozókat, a környékbeli erdők (Hegyvidék, Dud-
lesz, Szárhalom, Balf) jellemző adatait, problémáit, járható 

útjait, s ezzel a helyi gyakorlati ismereteim szélesebb 
körűek voltak másokénál. Az erdészet dolgozóival baráti 
viszonyban voltam, és szívesen segítettek minden munkám
ban. 

Gyakorlataink során (növénytan, erdőművelés, használat, 
becslés, rendezés, földmérés) adva volt a lehetőség arra, 
hogy tanulóinkkal kísérleti feladatokat is végeztessünk. így 
csaknem minden tanár kutatási munkájához értékes adato
kat, eredményeket gyűjthetett. Magam a lucfenyő növeke
dése és morfológiai tulajdonságai közötti összefüggéseket 
vizsgáltam, s ehhez mintegy 110 000 adatot gyűjthettem 
össze; az adatgyűjtés elég nagy részét tanulóim végezték, 
így nekik is részük volt abban, hogy 1969. december 21-én 
sikeresen ledoktoráltam. 

Az ilyen feladatok végzésével megismertettük tanulóink
kal a kutatási munka jelentőségét, szépségét, és részben a 
feldolgozás módszereit is. Ezek eredménye ma is érzékel
hető a végzés előtt állók szakdolgozatában. 

Mivel tanárként valamennyien fiatalon kerültünk isko
lánkhoz, még elég aktívan sportoltunk. A foci, a kézilabda, 
a kosárlabda, a teke és főleg az asztalitenisz űzött sportá
gaink voltak. Eleinte tanár-diák mérkőzéseken szórakoztat
tuk - a várkerületi, mindenki által megtekinthető sportpá
lyán - a közönséget, de közös tanár-diák csapatokkal részt 
vettünk a városi asztalitenisz és sakkmérkőzéseken is, kitű
nő (1.-2. hely) eredményekkel. A foci, a kézilabda, a ko
sárlabda középiskolás versenyeken a tantestület és a diákság 
szinte teljes létszámmal megjelent. (Fontosabb mérkőzések 
előtt szilenciumi és vacsora-eltolódások is voltak, hogy mi
nél többen lehessenek jelen azokon az eseményeken.) 

Minden tanár a maga területén speciális szakköröket is 
vezetett. Én növénytani, méhészeti, sakkszakosztályi, 1975-
től teke szakköröket tartottam. A növénytani szakkörök so
rán mikroszkópiai, örökléstani (DNS, RNS) sejtbiológiai és 
főleg a tankönyvekben még nem szereplő új ismeretekkel 
foglalkoztunk. Bejártuk Győr-Sopron, Vas, Veszprém, Ko
márom megye fontosabb arborétumait, biológiai vetélkedő
ket rendeztünk, s a Kitaibel-versenyek állandó döntősei vol
tunk, amiben tanulóink még ma is jeleskednek. 

Az elmúlt évtizedekben sakkozóink is sok sikert arattak. 
Minden évben bekerültek a középiskolások megyei döntő
jébe, kétszer országos döntősök is voltak, a tanár-diák ve
gyes csapattal városi első és második helyezettek, az egye
tem csapatával fuzionálva megyei szinten a legjobbak kö
zött voltak. 

Javaslatomra és terveim alapján a kollégium pincéjében, 
több mint 3000 órás társadalmi munkával, a tanműhely és 
a Forfa közreműködésével 1975 őszén megépült a tekepá
lya, ahol hetente rendszeres edzéseket tartottam, s évente 
néhány jól képzett tekézővel gazdagodott ez a sportág is. 
A tekeszakosztály jelenleg is kiválóan működik Varga 
László nevelőtanár irányításával. 

Szerteágazó, időigényes munkám zavartalan elvégzését 
elsősorban feleségemnek köszönhetem, aki három gyer
mekünk nevelése mellett helyettem is zokszó nélkül vállalta 
azt a nehéz, küzdelmes életet, ami az akkori anyagi gon
dokkal teletűzdelt időszakban a családra hárult, csak azért, 
hogy én nyugodtan dolgozhassak munkahelyemen. 

Fertőd, 1998. augusztus 19-én 
Dr. Jereb Ottó 

erdőmérnök, nyug. tanár 


