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Május végén olyan rendezvényhullám
vonult végig Háromszéken, hogy az ér-
deklõdõk sokasága csak kapkodta a fe-
jét, hogy melyiket részesítse elõnyben a
nagy választékból. A Rétyi Nyírben
szervezett nagyszabású környezetvé-
delmi konferenciáról rohantunk az
Óriáspince-tetõre, amelynek tömeg-
vonzó varázsát a metszõen hideg szél
sem tudta elfújni. 

Engem külön megtiszteltetés is ért: a
kézdivásárhelyi – kantai – Erdészeti Mû-
szaki Középiskola öt évfolyama együtte-
sen szervezett egy, a maga nemében pá-
ratlan Nagy Erdésztalálkozót, amelyen az
1951 – 1955 között végzett öt évfolyam
még élõ tagjai és hozzátartozóik vettek
részt. 1945 – 1948 között magam is a kan-
tai Nagy Mózes Gimnázium padjait kop-
tattam, s az iskolák államosítása évében
(1948) mondhatni, mint annyi felsõhá-
romszéki diáktársam szinte automatiku-
san iratkoztunk át a római katolikus gim-
náziumból az erdészeti mûszaki középis-
kolába, hisz szülõföldünkhöz ez a ta-
noda volt a legközelebb. Számításunkba
azért valami hiba csúszott be, mert köz-
ben, az akkor gerjesztett osztályharc je-
gyében szüleim kuláklistára kerültek, s
engem, hogy finoman fogalmazzak, mint
kulákfattyút eltanácsoltak a zöld kabát-
hajtókás szakma környékérõl.

Egykori gimnáziumi és erdészeti is-
kolai osztálytársaim figyelmességére
jellemzõ, hogy számomra ezeket az
éveket is „jóvá írták”, és újra befogadtak
maguk közé, sõt még „Tiszteletbeli Er-
dész” címet, s egy ezzel járó díszokleve-
let is adományoztak, mivel egykoron az
erdõmûvelési technikusi diplomát nem
szerezhettem meg.

Ebben az érzelmi pakliban annak az
elismerése is benne volt, hogy az azóta
eltelt hat évtized alatt bár nem lehettem
hivatásos „erdõkerülõ”, mindig is az er-
dõk bûvöletének vonzásában éltem és
cselekedtem, amit az írásbelizéssel el
lehet érni.

A személyes megilletõdésen túl a
kézdivásárhelyi Nagy Erdésztalálkozón

fel kellett figyelnem arra a szinte párat-
lan összefogásra, amely fél évszázad
múltán is jellemzi ezt a közösséget. 

Dr. Szõcs Géza és felesége, Piroska
rendezésében egy jó hangulatú, a ’70-
en felüli életkor bajait meghazudtoló
frissességû összejövetel kerekedett. A
szervezõk – minden évfolyamnak meg-
volt a maga felelõse – tulajdonképpen
most rehabilitálták a nagy múltú iskola
történetébõl azt az öt évet, amelyet ed-
dig ilyen-olyan okok miatt egyszerûen
kifelejtettek az intézmény történetébõl,
holott a diákok és a tanári kar zöme a
megszüntetett kantai római katolikus
gimnázium „személyzetébõl” került ki,
valójában megmaradt Felsõ-Háromszék
szellemi központjának.

Ugyancsak a „rendezõknek”  kö-
szönhetõen rácsodálkozhattunk azokra
a számoszlopokra, amelyek az Erdésze-
ti Mûszaki Középiskola öt évfolyamá-
nak sorsát, létszámának alakulását
szemléltette. 1951-ben 43-an érettségiz-
tek, közülük 23 már az elíziumi tájakon
folytatják az erdõmûvelést, de a mosta-
ni találkozón az élõk 55 százaléka volt
jelen. 1952-ben 52-en végeztek, húsz
halottjuk van, 1953-ban 45-en szereztek
erdésztechnikusi oklevelet, közülük 28-
an élnek, az 1954-es évjárat élõ tagjai
(21) 71,42 %-ban voltak jelen a találko-
zón, és, végül 1955 42-es létszámából –
tíz halottjuk van – 17-en voltak jelen a
kantai gimnázium udvarán. 

Öt évfolyam 207 erdészdiplomásá-
ból 133-an élnek, az idei „nagytalálko-
zón” 72-en – az élõk 50,34 százaléka
vett részt.

A számadatok mögé tessék odakép-
zelni azt a hatalmas, gyakran a természe-
ti környezet gyökeres átalakításával járó
munkát, amelyet, fõleg Székelyföld tér-
ségében, ez az erdészgeneráció elvég-
zett. És az óriási erdõirtások, a nagy vo-
lumenû kitermelések mellett vegyük
észre, hogy ugyanezeknek az emberek-
nek a keze nyomán születtek a csemete-
kertek, faiskolák ezrei, õk végeztették el
a hatalmas erdõtelepítéseket, amelyek
most 40 – 50 éves korban a térség jelen-
tõs erdõkincsét képezik. Ennél már csak
az értékesebb kincs, hogy ezekben a tár-
sadalomban még mindig jelentõs arány-
ban jelen levõ emberekben olyan össze-
tartozás-tudat él, amely minta lehetne
fiatalabb generációk számára is. Volt, aki
a határokon túlról érkezett haza erre a
találkozóra, és nekem, mint tiszteletbeli
erdésznek-újságírónak alkalmam volt rá-
csodálkozni arra is, hogy ez az internet
világától messzire élõ generáció mekko-
ra figyelemmel követi szülõföldje papír-
alapú sajtóját, és nem kis meglepetésem-
re találkoztam olyan, tõlünk száz meg
száz kilométerekre élõ egykori erdész-
növendékekkel, akik lapunk rendszeres
olvasói, rokonaik vagy barátaik össze-
gyûjtik a heti lapszámokat és postázzák
számukra.

Ezúttal is köszönjük hûségüket. És dr.
Szõcs Géza „fõrendezõnek” azt, hogy  A
lélek hangja címû publicisztika köteté-
nek bõvített magánkiadásával a híres-ne-
ves iskola régi- és közelmúltját a nagy-
szabású rendezvénytõl távolmaradók és
az utókor számára is elérhetõvé tette.

Kép és szöveg: Sylvester Lajos

Nagy Erdésztalálkozó Erdélyben




