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EGYESÜLETI ÉLET

Az Országos Erdészeti Egyesület Deb-
receni Helyi Csoportja könyvbemuta-
tót és erdésztalálkozót tartott 2016.
május 20-án Debrecenben. Az Erdé-
szeti Technikumban 1950–1955 között
258 fõ tanult a különbözõ évfolyamo-
kon, akik oklevelet is szereztek 1953-
ban és 1954-ben Debrecenben, illetve
1956 és 1958 között Szegeden, nap-
pali, vagy levelezõ tagozaton. 

A technikumot az esztergomi erdész-
gimnázium megszüntetése után szer-
vezték meg Debrecenben, a soproni
mellett, annak egyik utódjaként. Az öt
év alatt három helyszínen folyt az okta-
tás, majd Szegeden végleges otthonra
lelt, ahol a nagy hírû jogutód intézmény
azóta mintegy 2000 erdésztechnikust
bocsájtott útjára. 

A rendezvényen mintegy 70-en je-
lentek meg, javarészt az egykori diákok
és családtagjaik, ismerõseik, hiszen a
bemutató egyben baráti találkozó is
volt. A Halápi Erdészet vadászkürtösei
köszöntötték a megjelenteket, majd az
egykori évfolyamtársak, barátok rög-
tönzött dalárdába tömörülve Bagdi Elek
tangóharmonika kíséretével elénekel-
ték azt a sajátos hangulatú korabeli er-
dészindulót, aminek szövege Puskás
Pál könyvének 200. oldalán olvasható.

Gencsi Zoltán, az OEE elnökségé-
nek tagja, a rendezvény levezetõ elnö-
ke köszöntötte a jelenlévõket. Külön
köszöntötte az elnökségben helyet fog-
laló Puskás Pál szerzõt, dr. Hargitai
László professzort, dr. Oroszi Sándort,
az Erdészeti Lapok szerkesztõbizottsá-
gának elnökét, az Erdészettörténeti Sza-
kosztály elnökét, Dufla Ferenc erdésze-
ti igazgatót, az OEE Debreceni Helyi
Csoportjának titkárát és dr. Sárvári Já-
nost, az OEE Könyvtárának õrét, a
MEGOSZ ügyvezetõ elnökét. 

Ezt követõen Csordás József mondta
el verseit az erdõ szeretetérõl (szövege
szintén megtalálható a könyvben) és az
idõs emberek megbecsülésérõl. 

Dr. Sárvári János megnyitó beszédé-
ben megemlékezett Puskás Pál eddigi írói
munkásságáról, megemlítve a 2007-ben
megjelent Ötven év az erdõben és máshol
címû munkáját, a 2012-ben a debreceni
erdõgazdálkodás egy évszázadát bemuta-

tó értékes kötetét és a 2014-ben nyomdá-
ba került nótáskönyvét az akácról. 

A Debreceni Erdészeti Technikumról
szóló mostani kötet színes, fóliázott, ke-
mény kötésben jelent meg, nagyon sok
archív, az egykori találkozókról készült
fotóval gazdagon illusztrálva, közel 400
oldalon. A könyvben nemcsak a jelzett
idõszakban Debrecenben útjára indult 5
évfolyam 7 osztályának történetét, de az
abban az idõszakban indított levelezõ-
képzéseket is bemutatja a szerzõ. Nagy
szeretettel és tisztelettel emlékezik meg a
könyv az egykori oktatókról, köztük dr.
Kollwentz Ödönrõl, aki még 95 évesen
részt vett az 1957-ben végzett évfolyam
50. éves találkozóján. Ajánlotta minden-
kinek, szakmán belül és kívül a könyv
megismerését, mivel az rendkívül érde-

kes és gazdag tartalma mellett egyfajta
különleges korrajzot is tár az olvasó elé. 

Ezután a szerzõ, az egykori debrece-
ni diák, Puskás Pál mutatta be a köte-
tet. A könyv megjelenésének támogatá-
sáért külön köszönetet mondott a Nyír-
erdõ Zrt.-nek, az OEE Debreceni Helyi
Csoportjának, Németh Imre egykori is-
kolatársnak, a KEFAG Zrt.-nek és a
MEGOSZ-nak. Elmondta, hogy az évfo-
lyamfelelõsök nagymértékben támo-
gatták és segítették adatokkal, archív
felvételekkel a munkáját, amiért ezúton
is hálás köszönetét fejezte ki. Megje-
gyezte, hogy a kötet megírására az is
késztette, hogy a Kiss Ferenc erdészeti
szakközépiskola egyébként kiválóan

szerkesztett jubileumi kiadványából ki-
maradtak az 1953-as és 1954-es évfo-
lyamok. Ezt követõen sorra vette az
egyes évfolyamokat és a könyv olyan
érdekességeket tartalmazó fejezeteit,
mint az 1956-os õszi idõszakot bemuta-
tó és az azt illusztráló fotók történetét.
Reményét fejezte ki, hogy ezzel a
könyvvel is hozzájárul a Debreceni Er-
dészeti Technikum történetének fenn-
maradásához és az egykori évfolyamok
összetartozásához, a közülük már eltá-
vozottakra való emlékezéshez.

Németh Imre az 54-es évfolyam kép-
viseletében emlékezett vissza. Puskás
Pált segítve nagyon sokat tett ennek a
rendezvénynek és találkozónak a létre-
jöttéért. Beszámolt arról, hogy kiket és
milyen eredménnyel próbáltak megke-

resni az egykori évfolyamtársak közül. 
Dr. Hargitai László professzor az 1956-

ban végzett „A” osztályukra vonatkozóan
elmondta, hogy 52-en indultak és 22-en
végeztek. Közülük 14-en élnek ma is. 

Ezután Balogh Imre Fél évszázad cí-
mû saját versét szavalta el, ezzel kö-
szöntve a megjelenteket. Hozzátette,
hogy a vers 2007-ben keletkezett Bükk-
széken, amikor az említett 50 éves talál-
kozón Szegeden jelen volt dr. Koll-
wentz Ödön tanár úr, aki utolsó debre-
ceni évükben osztályfõnökük is volt.

A rendkívül szép, olykor megható
rendezvény végén a jelenlévõk eléne-
kelték az erdészhimnuszt.

Dr. Sárvári János

Debreceni Erdészeti Technikum
és diákjainak története 
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Puskás Pál a debreceni könyvbemutatón


