
GAZDA JÓZSEF 

Erdőlők 
Beszélgetés öt kovásznai emberrel az erdőről 

Falusi otthonok ajtói nyílnak meg előttem. Földműves emberek otthonai. . . 
A 79 éves Olosz Károly mintha el is felejtette volna, hogy ilyenkor, amikor ,,gépbe" 
beszél az ember, izgulni szokott. Szárnyal a hangja, már nem is a szavakra gon
dol, hanem maga előtt látja az erdőt, küszködik a fával, mint egykor, 67 évvel ez
előtt, gyermekként, amikor először fogott fejszét kezébe. A nála tíz évnyivel 
fiatalabb Kovács Samu megpihen az asztal mellett. Az előbb érkezett haza a me
zőről. Olosz Jóska bácsi és Veress Gyula a hetven felé jár. Szavaikból kibontako
zik előttem a múlt, életre kelnek a régi idők, az erdők, a meredek oldal, amelyen 
robajló erővel szaladnak be a tőlük elindított szálegyenes fák, a vízmosásos pata
kok, melyek útnélküliségükben útjaik is voltak. Hallom a fejszecsapásaikat, látom, 
ahogy küzdenek a téllel, hideggel. Ezek az emberek az utolsók, akik még ugyan
úgy járták az erdőt, ugyanúgy döntötték a fákat, hozták haza a vízifűrészen, mint 
apáik, dédapáik, ükapáik. A z ő fiatalságuk előtt csigalassú lépésekben változott az 
élet. Évezredes hagyományok szálltak apáról fiúra, az élet, a természet titkai, 
s ők őrzői, tudói ezeknek. De fiaiknak nem adják tovább: ők már más életet kezd
tek. Meghallgattam egyiküket, a 45 éves Sütő Lászlót, aki motorfűrésszel, „druzs-
bával" vágja a fát. Ha van valami közös a 45 éves és a 70 éves hegyaljai embe
rekben, akkor az az, hogy valamennyien szeretik az erdőt, s szinte meghatottan 
idézik fel a sok szépséget, amit rejteget, rejtegetett számukra. A Károly bácsik 
szájából az a múlt elevenedik meg, amely többé már nem tér vissza s o h a . . . 

Kovács Samu (a későbbiekben K. S. ; a többi adatközlő is nevének kezdőbe
tűjével szerepel): Akkor, mint gyermek, segítettem, mentünk, tettem a fát a szánra. 
De amikor aztán 12 éves lettem, egy pár lóval mentem én es az erdőbe, szigorúan. 
Négy lóval mentünk, apám jött kettővel, s én a másik kettővel. S úgy, úgy erdöl-
tünk akkor. Apám küdött, hogy vágjak csatlót, amíg ö ottan pucolta a fáról le 
a hót. Segítettem feltenni, mert ugyebár nagy fák voltak. 

O. K.: Ahogy én az iskolát kijártam, én azután örökké mentem apámmal az 
erdőbe. Igen, de nekem rögtön két ökröt vett. Sokat erdöltem utána. Két télen 
avval erdöltem, s a harmadikon aszongya: „állj meg, met veszek én neked." S 
lovat es vett. S aztán mán én legén lettem. A tagosittás előtt a birtokok mind az 
uraké vótak. Az erdők es. S azután osztán jött a tagosittás. Az uraknak es ki
adták, s a gazdáknak es mind. Csoportosultak, s osztán mind erdőt adtak. Jó 
darabokat kaptak ebből az Ölvesből, ahol mü es erdöltünk. Egy része a gazdák
nak eladta a részit. Apám nem adta el. Azt mondta, ha egy bokrot kapok es, ami 
az enyém, nem. adom el. S jó es volt. Használtuk, s éltünk utána. 

O. J.: Valamikor gyermekkoromban édesapámtól hallottam: kovásznai viszony
latban az erdő arany volt. Me az erdőt nem kellett kapálni, a jég nem verte el. 
Kovásznának az erdő búza volt. Ha például egy gazdának máról holnapra szüksége 
volt pénzre, valamelyik gyermekére ruha kellett, befogta reggel a lovait, elment 
az erdőbe, levágott egy terefát, estére hazahozta, bevitte a gyárba, s abban a pil
lanatban kapta a pénzt a kezibe. Ha nem volt úgy rászorulva a pénzre, télen 
erdőit, deszkát vágatott, kásztába rakta, megszárította. Aztán jött az uzoni vásár, 
a prázsmári vásár, a földvári vásár. 

V. Gy.: Én nem az erdészetet tanoltam volt, én mesterséget tanoltam, de osz
tán beléjöttem az erdőlésbe es. Met én harmincban, ahogy leszereltem, lovat vettem. 
Osztán azután az erdőt róttam. 

O. J.: Én es nem olyan korban kezdtem erdölni, mint a kovásznai gazdafiúk, 
mert Kovásznán már a 14-15 éves fiúk az édesapjukkal mentek az erdőbe, de 
abba az időbe iskolába jártam. Én tizenhetedik éves voltam, amikor a Mikóból 
hazajöttem. Édesapámnak a lába eltörött, s akkor egyben, gyakorlatlan, de menni 
kellett. Igaz, hogy olyan két lovam volt, hogy többet tudtak az erdőben, mint én. 
Ha eltaláltam csak sugva mondani, hogy ho, azok ha nem tudom, a siklón jöttem 
is be, megálltak. S ha azt mondtam, ne Szellő, az ment. S így osztán kicsidenkint 
belészoktam, beléjöttem, me mondom nagyobbacska voltam. Itt Fazekas szomszéd 
már egész kisgyermekkorában ment az édesapjával. Elöl ment az öreg, vagy elöl 
küldte a fiát, s kiáltotta: ásd meg a sáncot! Ügyelj itt! S bészoktak. 



K. S.: Mikor én már gyermek voltam, akkor capina volt. De azelőtt, még előt
tem, hallottam, nem es volt capina, s rudakkal mesterkedtek, dehát capinával 
sokkal könnyebb volt. De a régi öregeknek nem volt capinájuk. Ne menjek mesz-
sze, mikor én már kezdtem erdőlni, a szörcseiek rudakat hoztak, s úgy felemelték 
az ölikbe, s úgy tették a tajigába a fát. De hát amit ők megcsináltak négyen, 
én egyedül megcsináltam, capinával. Met ugye a mezőföldiek nem értették annyira 
az erdőlést. Abba es bele kell gyakorlódni. 

O. K.: Nyárba legtöbbször levágtuk. S meg es hántottuk a héjától. Lehúztuk 
úgy mezgésen. Osztán ha olyan helyt vót, hányni kellett a fát bé, ereszteni. Béjött 
a fa, csak tudni kellett, hogy bánjék vele. Akkor untellagra raktuk elébb, az út 
mellett, s osztán úgy télben akkor könnyen bántunk vele. Pláne a mü erdőnk 
olyan vót, kettőt tértünk minden nap a kész fából. 

O. J.: Tudták a régi öregek, hogy mikor kell levágni a fát, hogy erősebb legyen. 
Hogy azt a szú ne egye meg. A z eszközfát, amiből szerszámot csináltak, két kará
csony között vágták. Azt is tudták a régi öregek, hogy mikor szárad jobban a fa. 
Melyik mezgén. Melyik holdváltozáskor. Például agusztus másodika Ilia nap. Az 
Ilia nap holdfogytán levágott fa éppen úgy szárad, mint a tavaszi vágott fa. 

S. L.: Mind egy helyre megy az összes fa, csak a télen vágottban nincsen meg 
a vérkeringés, az a nedv, mint nyáron. A bogarak a télen vágott fát nem kedvelik 
úgy, mint mikor az édes mezge beleszárad. Ahogy szokták mondani, jobban fúrja, 
jobban rágcsálja ezt minden kártevő. De mi télen-nyáron egyformán döntöttünk. 

K. S.: Ami itt, az első erdőben van, az nagyobb növésű, s nem olyan értékes. 
Ami osztán odahátra van, a hűvösebb helyeken, s magasabb helyeken, északos 
oldalakon, ott már tömöttebb, értékesebb az anyag. S azt mondják, hogy ott ter
mik a dongafa. Ami osztán a havason termik, ott a Bartoson, Ölvesen, s Ölvespa-
takán, az dongafa, az úgy elhasad, mint a papír, olyan vékonyra. Abból csinálják 
a kádakat, csebreket s a szitakérget. 

O. K.: Hogy téli vágott-e vagy nyári vágott a fa, azt meg lehetett látni. A nyers 
fának, mi így mondtuk, nyers fa, olyan piros volt a deszkája, mint a rózsa. Osztán 
az épületmunkáknak mind azokot a szép szemerkefákot, téli vágottat izéltük. Ami 
kor a mezge megjön, akkor már növésbe van, s akkor már gyengébb, puhább. Télen 
meg van pihenve. 

V. Gy.: Reggel felkeltünk kérem szépen öt órakor, béfogtuk a lovakot, elmen
tünk, s sokszor még este nyóc órakor es az erdőbe vótunk. Ugy es vót, hogy még 
tizenkettőkor es jöttünk haza. Hol nagy vót a hó, hol nagy vót a sár . . . Mikor hogy 
boldogodott az ember, milyen vót az út s az időjárás. Olyan es vót kérem, hogy 
megenyhült az idő, szakadt a bojt, szakadt a bojt, kérem, s aszitte az ember, hogy 
agyonveri. A jókora hó reaszakadt az erdőn a lombos fákra, s a fák ágai szakadtak 
le. Hogyigen. S olyan es vót, hogy el kellett a fát es hagyni. 

D. K.: Én oda vágtam a fát, kérem, ahova akartam. Ahova nekem legjobban 
imponált. S egy helyből fészivel es levágtam. Két ódalról. Tudja! Met egyről nem 
jó. Két ódalról. Fészivel es béróttuk. S mégpedig olyan élen, hogy egy nagy kő 
tetejin vót. S alig lehetett egyedül es megállani. Ledőllött szépen a fa. Met úgy 
vágtam, aszontuk, az inára ügyelj, ne vágd el. Met ha elvágja egyik inát, akkor 
a huzása odakap, s akkor nem oda esik a fa, ahova kell. Tudni kellett azt es. 
Belé kellett jőni abba es. Gyermekkorától kezdve! 

K. S.: Tavasszal, mikor a mezge megjött a fába, elmentünk éjjeli hálóba. Le
vágtuk a fát, meghántottuk, s egész nyáron száradott. S akkor ősszel elkészítettük, 
elmentünk éjjeli hálóba négy-öt napra. Vittük az élelmet, ott hátramentünk, akkor 
elfűrészeltük, melyik milyen vastag vót, 4 meterre, 6 meterre, vagy 8 meterre, 
milyen nagy vót a fa. S akkor béhántuk a patakba, előkészítettük, met akkor nagy 
havak lettek, hidegek vótak, nagy tél vót. Elkészítettük, béhánytuk a patakba, s 
megcsináltuk az utat, s akkor télbe mindennap fogtuk a lovat, s mentünk, meg
terheltük a szánt, jöttünk haza vele. Mindennap. Mindennap. Olyankor, amikor 
vágtuk a fát, kint háltunk. Tettünk tüzet, a szabad ég alatt, egyik felöl a tűz 
pergelte az ódalunkot, másik felünk fagyott meg. Teli vannak a lábaim hűléssel. 

O. J.: A fa nem éppen oda esik örökké, ahova akarja, de legtöbbször lehet azért 
irányítani. Mert ahogyan régen mondták, hogy keresztibe, mint a csíkiak a lajtor
ját, akkor sokat kellett bajlódni annak a vágó vagy fuvaros embernek, míg oda 
tudta téríteni, hogy lovat lehessen fogni rá, vagy bé lehessen vetni. 

K. S.: Mikor eső lett, a bojt alá meghúzódtunk, a tűz égegetett, s ott ültünk 
a fenekünkön, s vártuk, hogy virradjon meg, hogy tudjunk dolgozni tovább. 

O. K.: A kemény fákot hamarabb vót kikészíteni, met nem vót annyi lomb 
rajtuk. Azért. S a bikkfán se. Ügy es vót, hogy még tíz fát es eleresztettünk. Egy 
kilómeter s két szelvény vót az a patak. Egy kilómeter s két szelvény. Met ott 
kánál vót, száraz kánál. Annak a fejibe vót a forrás, onnat vágtuk le. 12 fát 



levágtunk egy nap. Jó téli időbe. Egyebet nem csináltunk, ledöntöttük, s az úgy 
esett a hányóba. Met hányónak híttuk azt, abba bé egy válu, s patakforma hányó, 
met vót víz es benne, s meg vót jegesedve, s minél bennebb ment, annál jegesebb 
vót, annál huncutabb vót. S megtakarítottuk a fát, annyira, hogy a hegyit se vág
tuk el. Semmit. Met az jobban viszi. Mi mán tudtuk, hogy mi hordozza jobban. 
Mind elmentek egy kilómetert s vagy két szelvényt. A nagy vízre. Oda mán 
lóval felmentünk. S este mind ott kaptuk őköt. Jegesek vótak azok a hányók. 
Zuzmorás, rossz fák, s mindenféle vót ott. S úgy ment a fa, hogy még kukba szö
kött. Ügy ordított, hogy azt mondta, hogy az ágyu nem szól jobban. 

K. S.: A béhányás vót nehezebb. Met ugye be kellett terelni a patakba. Az 
vót a legnehezebb, a béhányás. Meg a lefűrészelése. Met le kellett faszujkagözzel 
vágni a fát, s úgy kellett, nem mint ma a druzsbával. Egy szakasz bikkfa lehetett 
1500-2000 kiló es. De capinával odatettem, ahova akartam. Tettem fát elejibt 
vagy melléje, s húztam előre ugyebár, s úgy mozgattam. Tettünk görgőt a fa alá, 
s akkor szaladott be az ódalba, a patakba. 

V. Gy.: Hetekig vótunk oda. Hogyigen. Nyáron a lovakot elcsaptuk éjszakára, 
s nappal dolgoztunk velük. Csináltam kaszai fát es a társammal, jó cimborám 
vót. Gyorsan elbántunk örökké a fával. Hogy el! A fűrész es úgy ment kérem, mint 
a mozsika. De vót sokszor kérem olyan cimbora erdővágáskor, hogy az embernek 
az ina szakadt el. 

O. J.: Nem szabad nyomni, azt vígon kell járatni. 
V. Gy.: Mint a prímásnak a hegedű, kérem, úgy kell a fűrész járjon. 
S. L.: Most már sokkal könnyebb az erdei munka, mint régen volt. Motor

fűrésszel dolgozom, druzsbával. A kisegittő a fa mellől elpucolja az ágakat, s téli 
időben a havat, a fáról levágja a száraz csapokot, száraz ágakot, hogy közel lehes
sen állni a fához, ne legyen az veszélyes az embernek. A szemét, arcát, esetleg 
kezét is elkarcolnák. Miután bevágtam, behajkoltam a fát, ő fejszével azt az öt-
centis hajkot kiüti, akkor tovább megy, s én úgy kezdem a döntést szembeoldal
ról. A kijelölt helyre kimegyünk, az emberek kint várnak, amíg én azt mondom, 
hogy bejöhetnek. Kivágunk nekik nehány szál fát, mi pedig tovább megyünk, mert 
egymás mellett nem is lehetünk. Amikor lepucolták ők a fát, akkor mi megyünk 
megint, felszakaszoljuk, méretre; ők tovább mennek, azt a helyet otthagyják, s mi 
folytatjuk a döntést. 

V. Gy.: A fát meghántották, rakásba rakták, s télen, amikor nagy vót a hó, 
mentek törtetni, húzatták a fát össze. A posványos helyeken meg kellett járni az 
utakot, met nem fagyott le, amikor olyan tél vót, mikor megáradott az út, jött a 
fa, kérem, döngött. 

S. L.: Ahol nem tudunk közel menni, ott lapátolni kell a havat. Gyalog ember 
még átmegy, de például állatoknak, ahol favontatás van, el kell hányni a havat. 
Utat kell nyitani, met az állat, az nem tud úgy menni. A csapágakat el kell 
szedni, met máskülönben baja történik a lónak, levágja a sarok a lábát. 

O. K.: Csakhogy veszedelmes vót ugye a béjárás, met szoros volt a patak. Na
gyon felemelte a szánot. Felemelte úgy, hogy a ló hátán felül. Mikor lerittyen
tette, ne féljen, met ha jó nem vót, ezerbe ment. 

V. Gy.: A felrakodás úgy történt meg kérem, hogy az embernek olyan helyre 
kellett a fát huzassa az állattal, ahol egy kicsi komponálója vót, vaj gödör, amikor 
odakerült, hogy egyedül bírjon vele, a nagy fával. Met sokszor előfordult, hogy 
egyedül es a nagy fát fel kellett tenni. Olyan helyre húzatta, ahol egy kicsi mélye-
dője vót, hogy a talyigát vaj a szánt neki tudja dőjteni. Ha szánra tette, a szánt 
bévágta az ember, hogy hadd csússzon tovább, s fát vágott melleje, s addig-addig, 
hogy fel tudta tenni. Hogy fel. Egy ember egy-két köbméteres fát kellett felte
gyen a talyigára, s elege vót vele, meg kellett gondolja, hogy teszi fel egyedül. 

O. J.: A z erdölő embernek is okos kellett lenni. Me azt mondták régen is, többet 
ésszel, mint erővel. Me olyan fák voltak, hogyha nem gondolkozott ügyesen ésszel, 
azt bizony egy ember nem bírta volna feltenni. Ha az állatja megfelelő volt, oda
húzatták, hogy egyedül is fel lehessen tenni, me máskülönben nem jött haza a fa. 

O. K.: A tolvaját annak a kétágúnak, akkora fa vót, hogy bizony-bizony két 
lónak elég vót. Hazahozták az én lovaim. Elhozták, de szinte egyedül én tettem 
fel. Így állott ni! Béesett a Büdös tetejin, a forrásnak. Má most egyedül ki kellett 
fordítsam, me nem volt ki segítsen, s én es kifordítottam szépen az egészet. Akkor 
aztán lejöttek ezek a Bende legények, na mondom, álljatok meg he, s segéljetek 
egy kicsit, tegyük sze fel ezt a fát. Legalább nekem es legyen segítségem, ha le
dőtik valahol, egyedül nem bírom fel. Jöttünk jól, elhozták a lovak, demán söté
tedett, ilyenkor vót, úgy február végin, a szánút mán idelent vásott, megsoványo
dott, csak az északos ódalakba vót, ott ugye jó vót, de ahol napsütés vót, bizony 
érte. Ej , mondom, én a napsütésbe nem tudok menni vele. Lemejünk egyenesen 



a Botocskának, azon. ki a ponkon, j ó mart vót, de nagy vót a bikkfa, met egy 
köbmeternél több vót, bikkfából pedig egy köbmeter nagy szó. S mondom ők vótak 
négy lóval, s én kettővel. Na mondom, mennyetek ki. Az övékét kivitték, met olyan 
terét hoztak, hogy hosszabb vót a fa, s kiadta jobban. Amikor egyenesre kapott 
a ló, akkor mán kétannyi ereje vót, s kihúzta. Na mondom, hajtsátok vissza a két 
kancát. Visszahajtsák, s reafogtuk. Na mondom, egy mennyen ki a tetejibe a ponk-
nak. Hogy amikor kiérnének a lovak, az elsőt, amikor erőt kap a ló, riassza meg. 
Ügy es lett. Tuggya, a nagy bikkfát kihoztuk. Hogy mi magunk azt mondtuk, na, 
az iskoláját. Aszonták a Bende legények, no, ezt a figurát nem csinálja meg senki. 

V. Gy.: A saroglyán kaszalyfát hordanak. A csúf helyekre kimennek, s még 
olyan hely es van, hogy nyáron es láncot kell tegyenek a kerékre. . . Osztán van 
fejsze, harcsafürész, fűrésszel döntötték ezelőtt az erdőt. S hántó, vashántó es vót. 
S rúddal nyílalták, emelték az öregek a fát. Nagyapám két kereket megkötött, s 
úgy jött bé a tehenek előtt. Ott vótam, mint gyermek, s a tehenek elé állított. 
Á l l j oda, ne, s menj előttik bé, azt mondta. Két kereket megkötött kérem, s csú-
szólag jött, s a tehenek hozták a bikkfát. 

K. S.: Hát jöttem le az Ördöggátján egy nagy szakasz bikkfával, s a fa vala
hogy olyan fajlós vót, hogy béfajlott, s bévetett lovat s mindenfélét, legkevesebb 
olyan negyven-ötven metert úgy hengeredtek a lovak, én meg szaladtam elöttik 
a nagy hóban, met hogyha megálltam vóna, odaütött vóna a tere. Aztán mikor 
béjöt t az aljba, megállott a ló s mindenféle. De úgy hengeregtünk béfelé az óda-
lon! Osztán szerencse, nem történt semmi. A csatlót el kellett vágjam, met mán 
nem tudtam semmit csinálni, s egyedül vótam. Akkor ott hattam a fát, felültem a 
szánra, s hazajöttem. Aztán másnap mentünk fel még segítséggel, s feltettük újra 
a szánra a fát, s osztán ódaltogoson út vót ki, s kihúzattuk négy lóval a fát, s 
úgy osztán hazajöttem. S olyan es történt, hogy ott kellett maradjon a fa, ott pusz
tult el, met nem tudtuk semmiképpen kihozni. Olyan helyre esett bé. 

V. Gy.: Olyan es vót, hogy száz szán vót egyvégbe, s egymástól nem tudtunk 
jőni. Sokszor megkéstünk kérem úgy, hogy még az Illyés patakába, hol talált a 
hatórai kürtszó. Még este kilenc órakor, tíz órakor es jöttek le az erdőről. Egy-egy 
szán nem tudott menni. S akkor lovat kifogtak, csákánnyal nyomták. 

K. S.: Vót egy-egy olyan dibdáb ember, hogy nem tudott elbánni a terűvel, 
ledőjtötte, s akkor menj oda, s emeld fel. Nagy terét tett, s gyengék vótak a lovai. 
S akkor húzasd ki a vontatókon. Ó, vót eset, hogy megkéstünk, s nemcsak egy
szer, s főleg a gyenge elméjű emberek miatt. Met ha mi jöttünk vóna, mán két-
három órára itthon lehettünk vóna. De sokszor esszegyűlt két-háromszáz szán egy
más végibe. Egyiknek ez a baja, másiknak az a baja, ledőtötték, nem húztak a 
lovak, nagy terüt tett, hogy kicsi hernyóval nagy halat akart fogni. 

V. Gy.: Az erdő nem mező, kérem szépen, hogy nem az. Az erdőn meg kell 
tanólni, hogy hogy kell járni, sok szerencsétlenség történik az erdőn. Ló es pusz
tult el, s embereknek lába törött el, karja törött el. Csufabb helyeken, ahová álla
tot nem lehetett odahajtani, a fát levágta az ember, felcsapta az orrát, hogy ne 
hasadjon a fa kereken, s akkor bécsapta. 

O. K.: Feltörtetünk az erdőbe, apámmal, nyuguggyék csendesen, s úgy vót a 
számításunk, hogy felmenyünk, s visszajövünk, hogy a puha havat egy kicsit 
nyomjuk meg. S az út jobbján, mingyán jövünk egy darabig. Valami rossz fát 
kerestem a víz mellett, hogy majd ne éppen a fődre tegyük. Nézek eléfelé, egy 
sárga lovam vót s egy fekete. A sárga ló erősen élénk vót. Figyelt a fülivei, s a 
helyit nem lelte. Mozgolódott mind. Híj az iskoláját, mondom, ne, édesapa, a far
kasok hol vannak. Ott elül vót egy olyan átlépő völgyforma, s egy bojtocska ott. 
S ott keresztül mentek egyenkint, kilencen. Ej de szépek voltak, mint kilenc 
csitkó, tuggya! A franc félt-e, mi nem féltünk! Elindultunk vissza. Felmenyünk 
egy darabig, s aszongya az öreg, nyuguggyék csendesen, Károly, aszongya, hallod-e, 
a juhok ott vannak, met akkor es, ha nem vót sok hó, felültek velik az erdőre, 
s ott pornyáltak, ott etették. Ott vannak a Küskő alatt, aszongya, térítsd meg a 
lovakot, mennyünk haza, De ha felmentünk vóna, kérem, mit csinált vóna kilenc 
farkas, amikor mü ott négy lóval lettünk vóna? 

V. Gy.: Medvét láttam negyvenhétben, a fából kijött Ölvesben. Egy fát azelőtt 
keresztül ejtettek az ódaion, s én azt a fát meghajkoltam. Likas vót a fa. Egyszer 
öcsém kiáltja, s látom, hogy sárga az orra, aszongya: Medve! A másik kiálcsa: 
Mee-mee-ed-vee! Vagy tíz meterre ha vótunk! Éppen ettünk Tamással, s aszongya 
Tamás, gyere, segéljünk a fát elvágni nekik. Haddel, mondom, elvágják, met ők 
mán ettek, együnk mü es. Hát egyszer a medve kérem kibujik a hóból. Béásta vót 
magát, s mohával megrakta vót a fának az alját, puhára ki vót padolva kérem. S 
hát olyant ordított, hogy az ódal csengett belé. A legények legények vótak, de 
megfutamodtak vót. 



O. K.: Mentek a lovak, én es mentem utánik, egy kicsit el vótam maradva. 
Látom, hogy a sárga erősen fülel, erősen nézi az avart, s idegeskedik. Mi a kutyát 
láthatsz, így szólok magamba. Lett vagy két ujjnyi hó, a szigonyos hó tetejire 
s a farkasok mind eltáncolták. Hej, mondom, itt valami nagy bál vót az éjjel! 
Megforgattam a lovakot, s meg es állottak. Előlépek, s a gyeplőt megkapom. Hát 
a kutyafáját, ott van a mart alatt, ott szembe! Ügy kiszedték a vaddisznyó belit 
a farkasok, hogy tiszta vót, s egyebütt nem rágták meg. Na, hamar igyekezzek, s 
tegyek két szálfát olyant fel, amelyikre én fel tudom a vaddisznyót tenni. Úgy 
es lett. Két szálfát hamar, amelyik könnyebb helyt vót, összeteszem. De vigyázni 
kell nagyon a lóra, így magamban, met a ló fél a vaddisznyótól. Na de jöttünk 
jól. S hát jőnek Veres Mihályék. Mi van — aszongya — a lovaiddal, milyen csúful 
csinálnak! Majd meglássa, mondom. Hüj, aszongya, hol kaptad? Idefenn, mondom, 
itt kapám. Itt vót. Hazahoztam. Bojttal bétakartam, hogy a lovak es ne lássák 
annyira, s egy órakor itthon vótam a disznyóval. Lett abból hús es elég, met osz
tán eladtam a cigányoknak. De lett olyan ülésbőr belőle, hogy igazi. Ott van 
a gabonásban az ülésen most es. Osztán a vadászoknak ugye valamelyik bekodá-
csolta, s megnézték, de lövés nem vót rajta. 

O. K.: Gócz Antalnak eltörött a lába. Hát egy kicsi ügyetlenség es vót benne, 
met ő es igen merész vót, s nem vót annyira gyakorlott. Tudja, met merészkedni 
lehet, csak nem örökké! Tudni kell, hogy állj meg, met ennek mi a következménye. 
Fát eresztettünk bé, s az odaütte a másikhoz. 

V. Gy.: Édesapám, kérem, erdőőr vót, rakták a kaszai fát, a meterfát, sarog
lyára, kérem, fájós vót a lába, s odaállott, a saroglya fa readőllött, s a forcsokát 
összetörte, úgy, hogy soha azután ép ember nem lett. 

V. Gy.: Engem es elkapott egyszer. Odabé vótam Közcsoportba, s reámdöllött 
a tere, s a két ló hanyottán a patak ódalába keresztül. Azt mondtam, ha az isten 
embert nem rendel ide, szépen meg kell szép halállal halni. A lábam bécsípte, ké
rem, s a fél karomat, s a lovak a patak ódalába fityegtek. Akkor közelbe került 
egy tanittó. Oltyán tanittó, s amikor őt megláttam, tudtam, hogy megszabadulok. 
Amikor kivettem a karomat a fa alól, meg volt feketedve. Vótam egy fél órát 
odanyomatva! Tartottam kérem a terét, de folyt rólam a víz, mintha öntötték 
vóna cseberrel. Egy hónapig nem tudtam osztán dolgozni, de a terefát azét haza
hoztam még! 

O. J.: Ilyen a Becsek Béla esete. Elment az erdőbe, a tere readőlt, nem volt 
segítsége, hogy történt, azt csak a jóisten tudja, halva találták. 

O. K.: Szász Jánost a tere nyomta vót meg. Bémaradott a lovak alá. Jeges 
vót az út, s tett — úgy mondtuk — morgóra láncot a kerékre. De elég az hezza, 
hogy nagyocska terefa vót, s síkos vót az út, s megnyomta őköt. Nagy vót az esés, 
úgyhogy osztán bémaradott alája, s cafatba tőr te . . . S Pócsa Ercsi es. Csak azon 
az úton, met csak ott vót az Ördöggátján. Ő es úgy hótt meg. 

V. Gy.: A Küskő tetejin vót, s kereket kellett vóna kössön, s igen előjött, sebe
sek vótak, a tere meglökte, leütte, s összetörte. 

O. K.: Én sohase szerettem a ló előtt járni. Vajigen, rendes úton. De amikor 
jeges vót, akkor tudta, a tajigára vagy a szánra. A tajiga veszedelmesebb vót, met 
ott jött a kerék. Szánon egészen más vót, met ott lehetett szökni, ki lehetett szökni 
belőle, ha látta, hogy veszélybe van. 

O. J.: A jó erdölő ember nem kínlódott fuvarba sokat . . . A z állat odahúzta a 
fát. Attól függött, ha jó, megbízható állatja volt. Én nem voltam nagy erdölő em
ber, de nagyon szeretem az erdőt. Azt is el merem mondani, hogy velem se kel
lett az erdőbe kinlódni. Met én, ahol egy ember elment, akármilyen csúf hely, én 
is utána egy pár lóval elmentem. 

S. L.: Amikor kiérünk, mindegyik tudja a kötelességét. Én mint motorfűrészes, 
s a segítőm, mi megyünk előre, mi döntünk, az emberek addig nem jöhetnek közel, 
míg nincs legalább mindegyiknek egy fa ledöntve, s amíg dolgoznak a fejszések, 
mi tovább megyünk dönteni. Figyelmeztetjük egyik a mást, hogy ezt így kell, ha 
nem csinálta jól. Tizenkettőkor szintén összegyűlünk csoportba, ebédelünk, körül
belül egy órakorig, akkor újra nekifogunk, egészen amíg lehet látni. Nyáron már 
hosszabb az idő, s nem kell a hidegtől rettegnünk. Akkor ha leül az ember, nyu
godtan pihen. Télen bizony legtöbbet felállva ebédelünk. Munka végin visszame
gyünk a kabánba, mosakodás, mindenki hozzálát a saját főzésihez. Akkor utána 
van táskarádiónk, azt hallgassuk, mások pedig szórakoznak vagy lepihennek. Egyik 
mond ilyen, a másik olyan falusi történetet, ezt hallotta, a nagyapjától azt hal
lotta, elmondja azt a mesét, szóval ki mit tud. 

O. K.: Olyan utakot nem csináltunk, nem vót módunk arra, amilyeneket most 
csinálnak az erdőkön. Ej, ha ilyen utak lettek vóna, uram, álmodtunk vóna! Akkor 
tudni kellett, hogy hol es csinálja az utat, s hogy es csinálja. Met ugye a pata-



kokon elrontotta a víz, met vótak esős idők, s esszezavarta. Még a hányódó fa es 
annyi vót, hogy most jó vóna, ha az udvarra mind béesnék. 

O. K.: Szánnal a ló se romlott, s az ember se romlott. Ügy. Könnyen járt. S 
könnyüd vót a terhelés. Kerékre nehezebb. Hát annak es vót módja, ugyebár, 
megterheltük azt es, ha úgy kellett, akkor mán sokat nem erdöltünk, tajigával. 
Azér, hogy akkor mán jött a gazdaság. Jött a mező. A fát, amit hordtam, tönköt, 
azt márciusba mind ki kellett vágassam, hogy legyen deszka. Nekem vót kétezer 
szál deszka itt az udvaron. Csak két lótól. S még azonkűjjel vagy tizenöt öl fa. 

K. S.: A fűrészt a víz hajtotta. Vízikerék, úgy mondtuk, s fel volt szerelve sza
bályszerűen két vassal, három vassal. Vót áttétel csinálva. Függőlegesen vágta a 
fát. Attól függött, mennyi vót a víz, úgy ment. S hogy mekkora vót a tönk. S azt 
beállítottuk úgy, amilyennek akartuk, hogy legyen tizennyolc milás vagy huszon
négy milás, vagy negyvennyolc milás, attól függött, hogy milyennek akartam én a 
deszkát vágni, aszerint spanoltam a gátert. A tizennyolc milásból csak kertet csi
náltak. Amelyik huszonnégy milás volt, bútoranyagnak, s az ötven milást asztalos
árunak, ajtóknak, ajtótokoknak vették az asztalosok. 

O. K.: Ha jó lovam vót, akkor könnyüd vót. De ha rosszféle vót, akkor vége 
vót. A siklón alól vót a fűrész, odahordtam én a fát. S hármat es tértem, olyan 
nap es vót. Igaz, hogy a ló es jó vót. Untellag, úgy mondtuk, s a fákot arra raktuk, 
nem a fődre. Hátul es tettünk alája fát, s elől es. Felhengerítettük rea. S osztán 
onnat könnyüd vót az embernek bánni. Odaállott a szánnal. 

V. Gy.: Olyan deszkát egy se vágott, mint Vajna Gaspi a siklónál. Jó szak
ember vót, jól tudta kezelni a vasat, s gyönyörű deszkát szokott vágni. Két-három 
vasat, még esetleg többet es tett bé, ha apró vót a fa. Itt Kovásznán sok fűrész 
vót. Régen, amikor egy vasra vágtak, azt mondták az öregek, száz szál deszkát 
egy fűrészjártató ki kellett egy nap vessen. Több vassal szaporább vót, de előre 
még nem vót az az erőszaporittó megcsinálva. 

K. S.: Cserefa, bikkfa, nyírfa, gyertyánfa, fenyő, szemerke s mindenféle vót 
itt az erdőkbe. A szemerke kimondottan bútornak való. A bikkfából abból minden
félét lehet csinálni. A nyírfa meg szerszámfának, s a szilfa, az es szerszámfának 
való. A cserefa az sasnak, deszkának, s mindennek jó. 

V. Gy.: Amelyik jó fa, bútornak való, annak nem szabadott seres legyen, vagy 
bogos erősen. A bogosabb fából vaj csűrpadlást, vaj istállópadlást, vaj kertdesz
kát vágtak. Ami bútoranyagnak ment, azt kellett megválogatni. Vaj még szita
kéregnek es. Szitakérget es csináltak. Itt vótak öregek, akik megvették a fát gom
bolyagul, s elvágták, elhasították, s szitakérget csináltak belőle. Becsek György 
faragta a szitakérget, de meghótt kérem. 

O. J.: Rendes, becsületes ember vót Gyuri bácsi. Gyula sokat adott neki kéreg
nek való anyagot, de annak osztán olyan kellett legyen, mint a gyolcs. Abba bog 
nem szabadott lenni. Az úgy ment, mintha fűrésszel vágták vóna. 

K. S.: Amit szerszámfának vágtunk télbe, akkor az olyan lett, mint a csont, 
amikor megszáradt. Az nem törött, nem szakadott. Az vót a minőséges. A mai 
fiatalok s a mai mesterek nem tarcsák be. Hát vannak ugye házak, százévesek, 
s épek, nincs semmi. S amit ma építtenek, mán három-négy év után a gomba eszi 
meg. A régi öregek, amit télen vágtak, abból építették a házat. S még száz év 
múlva es, ha elboncsák az öreg házat, még ma es olyan, mintha ma vágta vóna 
az ember. A szú se támadja. A z a nedvre megy rá. 

S. L.: Be van a kabánunk nagyon szépen rendezve. A hálásunk nagyon jó. 
Van takarítónő, aki a tisztaságot rendezi. S mindenki saját magának rendezi a 
főzést. Mindenkinek van saját edénye, amit hazulról vitt. S ki mit vitt, azt ott 
megkészíti. Ételt is szoktunk hétfőn vinni, főtt ételt, azt csak melegíteni kell. 

K. S.: Én ki se tudom mondani, olyan élvezettel mentem én az erdőre állan
dóan. Olyan, olyan jobban mentem el az erdőbe dolgozni, mint a kocsmába. Ügy, 
hogy olyan jó kedvvel, én nem es tudom, hogy miért. Egyesek féltek, nem mentek, 
de én élveztem. Mán két órakor felkeltem, három órakor elláttam az állatokat, és 
öt óra-fél hatkor mán úton vótunk. Akkor úgy vót, menni kellett, s én szerettem, 
élveztem, s én ma es szívesen mentem, míg a lábam nem került trombózisba. Én 
szívesebben mentem az erdőbe, mint akár a mezőre. Most a kollektív megalakult, 
s ugyebár mán a fél koron túl vótam, de a fiatalok nem szerették, hogy erdőbe 
menjenek s mi öregekül elvállaltuk, hogy ott háltunk az erdőn. A lovaknak vót 
egy kalyibacska, s nekünk egy barakocska csinálva. Igaz, hogy szenvedni kellett, 
estig dolgoztunk, s akkor este lásd el a lovat, s főzz magadnak vacsorát, s aludj 
ott a kopogó deckán. Nem vót kényelmes, de szerettem, met úgy bírtam, s tudtam, 
hogy kell elbánni a fával. 


