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A szálalóerdõ jelentõsége Magyarországon

Jablánczy Sándor

Bevezetés

A szálalóerdõ kérdésével a magyar szakközönség eddig keveset foglalkozott. Még
kevesebbet foglalkozott a szálalóerdõvel szorosan összefüggõ ellenõrzõ eljárásokkal.
Pedig az ellenõrzõ eljárások igen sok értékes gondolatot tartalmaznak az összes er-
dõgazdasági üzemmódok számára.

Ez a dolgokat külföldi tapasztalatok rövid összefoglalása után, a szálalóerdõ ed-
digi hazai eredményeinek ismertetése alapján mutat rá, hogy ezekkel a problémákkal
nálunk is szükséges foglalkozni.

A szálalóerdõ eredményeinek és szerepének ismertetése elõtt a dolgozatban fog-
lalkozni kellett a szálalóerdõ alapfogalmaival és utalni kellett az ellenõrzõ eljárások
fõbb jellegzetességeire.

A szálalóerdõvel szemben nálunk elterjedt olyan vélemény is, amely inkább ne-
hézségeit hangsúlyozta ki. Ezért foglalkozik a dolgozat azokkal a külföldi eredmé-
nyekkel, amelyek a szálalóerdõ pozitív oldalait mutatják be.

A dolgozat két utolsó fejezete kapcsolatba hozza a magyarországi viszonyokat az
elõbbi fejezetek megállapításaival és figyelmeztet, hogy a haladó magyar erdõgaz-
dálkodás fejlõdése sem nélkülözheti a szálalóerdõ és az ellenõrzõ eljárások beható is-
meretét.

Sopron, 1953. augusztus hó

Jablánczy Sándor
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I. A szálalóerdõ tulajdonságai

A szálalóerdõ helye az erdõgazdasági üzemmódok között
A szálalórendszerek ismertetõi különbözõ módon szokták a szálalóerdõt az erdõ-

gazdasági rendszerek között említeni, és a rendszerek egymás közötti viszonyát érté-
kelni. Mi a rendszerezés alapjául azt az álláspontot fogadjuk el, amely szerint a szá-
lalóerdõ az összes vágásos erdõgazdasági üzemmódokon kívülálló erdõgazdasági
üzemmódot jelent. Ez azt is jelenti, hogy a szálalóerdõ nem egyetlen határozott er-
dõgazdálkodási mód, hanem számtalan rendszernek összefoglalója, amelyek a vá-
gásterületen, vágásfordulón, térszakozási elven alapuló állománygazdasági rendsze-
rektõl elszakadva az erdõ természetes életjelenségeinek megfigyelése alapján egyedi
szálaló kiválasztással gazdálkodnak.

Az erdõgazdasági üzemmódokat két nagy csoportra oszthatjuk, éspedig vágásos
üzemmódra és szálaló üzemmódra. A vágásos üzemmódok között megkülönbözte-
tünk sarjerdõ, középerdõ és szálerdõ üzemmódokat. A sarjerdõ üzemmód jellemzõi a
rövid vágásforduló és általában a sarjadzással történõ felújulás. A szálerdõ magas vá-
gásfordulóval berendezett erdõgazdasági üzemet jelent, mely általában magról kelt
faegyedekbõl áll. A középerdõ a két üzemmód nálunk ritkán elõforduló kombináció-
ja. A sarjerdõ vágásfordulója mindig a fiatalkori fejlõdési szakaszra esik, amikor a
fák visszaszerzõ képessége, sarjadzása még erõteljes. A szálerdõ vágásfordulója a fák
érettségi fejlõdési szakaszának végére esik, amikor a magtermõ képesség még teljé-
ben van, de a vastagsági növekedés és fatömeg-gyarapodás már annyira csökken,
hogy a további fenntartás nem lenne gazdaságos. [Irodalom: 33.]

A vágásos üzemmódok között a legkezdetlegesebb és hosszabb helyét egyidõs
vagy néhány év, legfeljebb évtized korkülönbségû fiatal erdõ foglalja el.

Bármennyire is igyekezünk a modern szálerdõgazdaságban az egyenlõtlen bontá-
son alapuló felújító-vágásos rendszerekkel elegyes és többszintû vegyeskorú állo-
mányt elérni, a vágásos erdõgazdálkodás mindig visszatér az egyszintû, illetõleg egy
fõszintet alkotó erdõsalakhoz, legalábbis a termelés bizonyos idõszakában.

A vegyeskorúság és többszintûség felé való következetes törekvés önkéntelenül is
a szálalóerdõ alakjához vezet. Természetes, hogy olyan állományszerkezetet elérni,
melyben együtt a legkülönbözõbb korú és vastagságú fák élnek, csakis úgy lehet, ha
mindig egyenként szedjük ki az alkalmas egyedeket, és gondosan vigyázunk arra,
hogy mindenféle korú, illetõleg vastagsági osztályhoz tartozó egyedbõl maradjon az
állományban.

A szálalóvágás gondolata rokon a szálalással, mégis élesen meg kell a kettõt egy-
mástól különböztetni. A szálalóvágásnál hasonlóan válogatással szálanként szedjük
ki az egyes törzseket, mint a szálaló üzemmódban, a különbség mégis lényeges, mert
itt végeredményben vágásterületen dolgozunk. A szálalóvágásoknál mindig elérkezik
egy idõszak, amikor az egész területet letaroljuk és fiatal erdõvé alakítjuk.

Szálalás alatt viszont azt az egyenkénti kiválogatással történõ kitermelést értjük,
amikor a „kiszedegetés” csak olyan mértékû, hogy az állományt sohasem termeljük
ki egészen, tehát meglévõ szerkezeti összetételét lényegében állandóan fenntartjuk.
A szálalás és a szálalóvágás közötti különbség nem csak a kiválogatás módjában, ha-
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nem abban van, hogy vajon az erdõt szerkezetében átalakítjuk-e, vagy eredeti ve-
gyeskorú alakjában hagyjuk meg.

Az erdõgazdasági üzemmódok vázlatos áttekintése
A./ Vágosos üzemmódok:

I. Sarjerdõgazdaság
II. Középerdõ
III. Szálerdõ:

1. Tarvágásos szálerdõ: 2. Szálalóvágásos szálerdõ:
a) Mesterséges felújítással a) Egyenlõ bontáson alapuló 

felújító vágások
b) Természetes felújítással b) Egyenlõtlen bontáson alapuló 

felújító vágások
B./ Szálalóerdõk:

I. Rendszertelen vagy tervszerûtlen szálalóerdõk:
1. Kíméletlen állománypusztító szálalás
2. Kíméletes állománymegõrzõ szálalás

II. Rendszeres szálalóerdõk:
1. Régi szálalóerdõ
2. Korszerû szálalóerdõ

a) Egyenletesen elosztott szálalás
b) Egyenlõtlenül elosztott szálalás:
aa) Csoportos rendszerû szálalóerdõ
bb) Egyenként elszórt szálalóerdõ
Mindkét utóbbinál lehetséges a szálalás:
1. az egység egész területén, vagy
2. szünetelõ, vágásokra osztott szálalással, a terület egy részén.

A szálalóerdõ fajai
„A szálalóerdõ olyan ’szálerdõ’, melyben ugyanazon a területegységen az összes fejlett-

ségi állapotban lévõ törzsek egyenként vagy csoportosan elõfordulnak.” [Irodalom: 45.]
Roth szerint „szálalóerdõ az az erdõ, amelyben a vágásra érett faanyagot szálan-

ként, elszórtan vágjuk ki, évenként az egész erdõ területén.” [Irodalom: 32.]
A szálalás módjának fejlettsége, technikai kivitele és erdõmûvelési jellege szerint

megkülönböztetnek rendszertelen és rendszeres szálalást.
Az erdõgazdálkodás legõsibb állapotában az erdõhasználat módja a szálalás volt.

Ez a rendszertelen szálalásnak nevezett gazdasági mód ott fejlõdött ki, ahol az em-
beri településektõl távollevõ erdõkben csak a különösen értékes fafajok legalkalma-
sabb példányait volt érdemes kivágni. Amikor a faanyagszükséglet fokozódott, a szá-
lalás a silányabb minõségre is kiterjedt. A rendszertelen szálaláson belül megkülön-
böztethetünk kíméletes szálalást, mely után az állomány zöme tartósan megmaradt;
és kíméletlen szálalást, melynek következménye az állomány elpusztítása volt. Az
ilyen gazdálkodásnak a következménye mindig az erdõ leromlása. Sok helyen teljes
karsztosodás, elkopárosodás okozójává vált a kíméletlen szálalás. [Irodalom: 50.]
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Ahol ezeket a veszélyeket idejében észrevették, ott a veszélyeztetett területeket véd-
erdõvé nyilvánították; ezzel kezelésüket megfelelõ rendelkezésekkel korlátozták. Az
erdõbirtokosok erdeiket igyekeztek kivonni a véderdõ minõsítésbõl, ami a régi hatalmi
körülmények között sokszor sikerült is nekik. Az ilyen „felszabadított erdõket” legin-
kább tarvágással vágták ki, és utána legelõül használták. A pusztulás sosem maradt el.

A rendszertelen szálalás a fejlõdés során úgyszólván minden vidéken elõfordult,
de ma már nálunk a számbavehetõ gazdasági módok között említést sem érdemel.
[Irodalom: 32.]

A Szovjetunió ipari erdeiben helyenként folyó külterjes szálalások már tervszerû-
en történnek, és így a rendszeres szálalások közé sorolhatók.

Ma szálalóerdõ alatt mindig a rendszeres szálalást értjük, tehát olyant, amely ha-
tározott szabályok szerint folyik, és célja mindenekelõtt a gazdaságosság, illetõleg az
állomány állandó fenntartása, sõt minõségi javítása. Néhol a fejlõdés a rendszertelen
szálalásból fejleszti ki a rendszeres szálalást. Egyébként a rendszertelen szálalás vá-
gásos erdõalakra szokott átalakulni, és a rendszeres szálalásra valamelyik fejlettebb
vágásos üzemmódról térnek késõbb át. Erre példa a német erdõgazdaság.

A rendszeres szálalás lehet egyenletes vagy egyenlõtlen aszerint, vajon mindenütt
egyenlõ mennyiségû faanyagot termelnek-e ki, vagy nem. A felújító vágásmódok között az
egyenlõ és egyenlõtlen bontás felelnek meg elvileg ennek a fejlõdésnek. A gyakorlatban in-
kább az egyenlõtlen szálalás vált be és fejlõdött ki. Aszálalás végrehajtásának módszerében
szokás beszélni régi szálalóerdõ típusról és mai vagy korszerû szálalóerdõ típusról.

A régi típusú szálalóerdõben mindig a legvastagabb fákat termelték ki. A kiválasztás
irányítója a mellmagassági átmérõ, vagy a minõség volt. A megfelelõ kiválasztott fákon
kívül esetleg még azokat a törzseket termelték ki, melyek ahasználat vagy a közelítés so-
rán megsérültek. Az állomány ápolásra és a felújításra semmi figyelmet nem szenteltek.

A mai szálalóerdõben mind a vastag, mind a vékony fák közül jelölik ki a továb-
bi fenntartásra már nem érdemes törzseket. A gazdálkodás leglényegesebb munkája
a tervszerû kijelölés, ami a növedékvizsgálat, az egyes fák vágásérettsége, és az ápo-
lási szempontok alapján történik. A vágásérettség nemcsak az egyes fa egyedi saját-
ságaiból következik, hanem környezetéhez való közösségi viszonyától is függ. A
korszerû szálalásnál fontos szempont az állomány ápolása, tehát minõségi javítása. A
felújítás érdekében itt nem teszünk lényeges beavatkozást, mert a fenntartott ökoló-
giai körülmények között ez majdnem mindig természetes következmény.

A vágásérettség megállapításánál is szigorúan tekintetbe veszik. A továbbiakban
ismertetett szálalóerdõk mind ehhez az utóbbi típushoz tartoznak.

A korszerû szálalóerdõ kialakulása a Közép-Európában a múlt század utolsó év-
tizedeire esik. Franciaországban Breillard, Gurnaud (1878), Németországban Gayer
(1880), Svájcban Engler (1897) és Bielley (1887) nevéhez fûzõdik.

Hogy az elmúlt fél évszázad alatt annyira fejlõdött a szálalás rendszere, az biológiai
elõnyein kívül annak tudható be, hogy egyes erdõgazdaságokban egészen a századfordu-
lóig meg volt a régi paraszti szálaló módszer. A svájci paraszt ösztönösen megérezte,
hogy helyes úton jár, nem volt hajlandó alkalmazkodni a XVIII. Században hódító német
erdõrendezési módszerekhez. Sok helyen a lavinaveszély is szerepet játszott. A franciák-
nál a szálaló-elv szintén folyamatos érvényû és tudományosan megalapozott volt.
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Az egyenlõtlen belenyúlással történõ szálalás vagy csoportosan szedi ki a törzse-
ket és ezzel kisebb-nagyobb csoportok kialakulását idézi elõ, hasonlóan a csoporto-
san bontó szálalóvágásos rendszerhez; vagy a munkába vett erdõrész egész területén
egyenként úgy szedi ki a törzseket, hogy a legtökéletesebb szerkezetû egyedenként
változó szálerdõalakot érje el.

A fényigényes fafajokból álló szálalóerdõ inkább az egyszerûbb, csoportos szer-
kezetet kívánja, a túlnyomóan árnytûrõ fafajokból álló erdõk legfejlettebb szerkeze-
te a szálanként váltakozó típus.

A csoportos szerkezetû szálalóerdõ nevezhetõ ritkazáródású szálalóerdõnek, a
törzsenként váltakozó pedig sûrûzáródású szálalóerdõnek. [Irodalom: 45.]

A csoportos szerkezetû az idegen irodalomban: Plenterwald, Plenterbetrieb, la fo-
rét jardinés par pieds d’arbres; a törzsenkénti szerkezetû: Femelwald, verfeinerter Fe-
melschlag, la forét jardinés par groupes, par louqueti elnevezésekkel szerepel.

A szálalóerdõ ennek a két típusának megkülönböztetése erdõmûvelési és állo-
mányszerkezeti szempontból is érdekes.

A sûrûzáródású szálalóerdõt a tökéletes vertikális koronasátor jellemzi, melyben
a koronák egymást is keresztezõ vetületei tökéletesen fedik a talajt. Itt a nevelés tár-
gyát a faegyed képezi, elve a levegõ és talaj legtökéletesebb kitöltése a fák asszimi-
láló szerveivel. A szálalással oly állapotot igyekezünk elérni, ahol a legkülönbözõbb
fejlettségû fák egyenként váltakoznak egymás mellett nem képezve csoportokat.

A ritkazáródású (csoportos szerkezetû) szálalóerdõ jellemzõje, hogy a vertikális
koronasátor mellett a horizontális záródás is jól kialakul. Jellegzetes pl. a lépcsõze-
tes lombsátor. A legfelsõ fák rétege itt ritkább, mint az elõzõ típusnál. Fontos, hogy
a csoportok szélei ne alkossanak meredek falakat. Itt az erdõmûvelés egysége a cso-
port vagy kis csoport (folt). Ez a típus is ugyanúgy igyekszik elvileg felhasználni a
rendelkezésre álló lég- és talajteret, de a csoportosság kialakításával jobb minõségi
termelési lehetõségeket ad az egyes fafajoknak, eltérõ fényigényeik szerint, melyet a
csoportos, emeletes szerkezet jobban biztosít. Itt érvényesülnek a fajon belüli és fa-
jok közötti kapcsolatok elõnyös oldalai.

Roth a szálalóerdõ külsõ képének jellemzésére összehasonlítja azt a tarvágásos
erdõvel. [Irodalom: 32.] A tarvágásos erdõ jellemzõje, hogy az egy-egy évre esedé-
kes vágások egész területén egykorú állományok állanak, kor szerint sorakozva. Az
ilyen állomány magasra feltolódott apró koronájú törzsekbõl áll, lombrétege kes-
keny, néhány méteres alig hullámos zárt tömeget alkot. A törzsek ágtiszták, a lomb-
sátor alatt asszimiláló levélzet nincs. Az állományápolásnak alig jut szerep, mert a
záródásbontás többet árt, mint használ. (1. ábra)

A szálalóerdõt így írja le Roth: „Képét az egyenlõtlenség jellemzi. A fák az erdõ
minden részében változó alakot, nagyságot, korelosztást mutatnak, fejlõdésük eltérõ
volta miatt. A legnagyobb és legöregebb fák koronái törzseik felét takarják és árnyal-
ják a kisebb fák csoportját. A talajt különbözõ foltokban apróbb-nagyobb csemeték
takarják helyenként. A kisebb azt a teret tölti ki, amit a nagyobb fa részére meghagy.
Lombsátora alul egyáltalán nem határolható el, felsõ felülete is 30-40 méteres szint-
különbségek között változó képet ad.
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A szálalóerdõ és az õserdõ
A szálalóerdõ életjelenségeinek törvényeit az õserdõ vizsgálatának eredményeibõl

szokás levezetni. Valóban, a szálalóerdõ sok szempontból hasonlít az õserdõhöz. Még-
is súlyos túlzás a szálalóerdõt az õserdõ egyszerû utánzásának vélni, és szerkezetüket
is azonosítani. Ez a felfogás téves, és alkalmas arra, hogy a szálalóerdõ biológiai és
gazdasági alapelveit félremagyarázza. A szálalóerdõ nem utánzása az õserdõnek.

Az õserdõ a természetes erdõtenyészet olyan alakja, melyben az anyagcsere min-
den emberi beavatkozás nélkül történik. Az ember onnan semmit el nem visz, és a
körfolyamatok kizárólag a természet törvényei szerint szabadon folynak. Az õserdõ
anyagcsereforgalmában tehát a kialakult szerves és szervetlen tömeg állandóan jelen
van. Az erdõ szerkezete – legalábbis nagyobb területet tekintve – hasonló módon vál-
tozatos, mint a szálalóerdõé.

A szálalóerdõben – egészen hasonlóan, mint az õserdõ egyes egészséges részeiben
– az erdõ növényzete maximális mértékben és állandóan használja ki az egész légte-
ret és gyökteret. Koronáinak klorofil tömegével mindenütt és mindig tökéletesen ki-
tölti azt a 20-30 m vastag légréteget, amilyen magasságot a legfejlettebb törzsek elér-
nek. Ennek megfelelõen a változatos gyökérzet szintén maximális mélységig teszi ál-
landóan aktívvá a rhysospherát. Míg ez a kedvezõ állapot az õserdõben gyakori, de
nem általános szabály, addig a gazdasági szálalóerdõben állandó jellemzõ vonás.

A különbség a kettõ között nagy. Az õserdõben nagy számban és nagy fatömeg-
ben fordulnak elõ a túl koros és pusztulófélben lévõ egyedek. Ezek egyenként vagy
néha a szél segítségével egész terjedelmes csoportokban dõlnek ki, amivel a talaj fel-
színének kialakulására is hatást gyakorolnak. A kidõlt fák óriási tömegû humusza-
nyagot adnak, mely sokszor igen lassan bomlik fel és a nagyobb csoportok több mé-
ter magas talajborítást jelentenek, mely hosszú évekre megakadályoz maga alatt min-
den fatenyészetet.

Az erdei fák fejlõdésérõl tudjuk, hogy az öregség idõszaka rendszerint egymagá-
ban hosszabb, mint az elõzõ fiatal és érettségi koré együtt. A gazdasági erdõben, így
a szálalóerdõben is, a fát biológiai érettsége vége táján, az elöregedés elõtt szokták
kivágni. Az egyes törzsek általában 100, ritkábban 150 éves kor körül kerülnek kiter-
melésre. Ezzel szemben az õserdõben még a fenyõfélék is többszáz évig élnek, nem
is szólva a tölgyrõl, melynek ezer év körüli élettartama is gyakori jelenség. Mindeb-
bõl következik, hogy az õserdõben a legvaskosabb vastagsági osztályhoz tartozó tör-
zsek összehasonlíthatatlan módon túlsúlyban vannak a vékonyabb fákkal szemben.

Az õserdõ nagy részében az uralomra jutott túlsúlyban lévõ vastag idõs törzsek
erõsen uralkodó felsõszintet alkotnak. Ez a kárpáti elegyes õsbükkösökben is megfi-
gyelhetõ jelenség.

A szálalóerdõben nem tartunk fenn olyan mennyiségû öreg túlméretes törzset,
mely egy uralkodó felsõszint kifejlõdését idézhetné elé. A szálalóerdõben a gazdál-
kodás igyekszik biztosítani minden vastagsági osztály arányos részvételét azért, hogy
a gyarapodás és a használat folytonosságát biztosítsa.

Sohasem hagyjuk meg a vágásra érett törzset fölöslegesen sokáig. Akkor sem, ha
már tömegében nem gyarapodik, még kevésbé, ha egészségileg visszaesik.

A szálalóerdõ nem adja vissza talajának azt a hatalmas tõzeget, amit az õserdõben
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az öreg fák kidõlt törzse jelent. A szálalóerdõbvõl évenként és hektáronként több ton-
na faanyagot viszünk ki, ami már magában elég ahhoz, hogy az õserdõ természetes
körfolyamatát és képét lényegesen megváltoztassa.

Az õserdõben – különösen egyes részein és bizonyos idõszakokban – sok beteg
és sérült egyed van. A legvastagabb túlöregedett törzsek jó része ilyen. A szálalóer-
dõben egyáltalán nem tûrünk meg sem beteg, sem elöregedett egyedeket.

Az õserdõben csupán természetes kiválasztás van, míg a szálalóerdõben egy cél-
tudatos, gazdasági érdekeket szolgáló mesterséges kiválasztás történik.

Az õserdõben csak azok a fafajok fordulnak elõ, amelyek õshonosak, és amelyek
a küzdelemben kivívták életlehetõségüket. Ezzel szemben a szálalóerdõben – ha a
döntõ szerep az õshonos fafajnak jut is – sok más fafaj is megtalálja életlehetõségét.

Az õserdõben az elegyesség vagy az elegyetlenség és az elegyarány kialakulása
kizárólag a természettõl függ. A szálalóerdõ erdésze mindezt a gazdasági szükségsze-
rûség szerint tudja irányítani az ápolás során.

Az õserdõben, melyrõl néha tévesen azt állítják, hogy ellenállóképessége nagyobb,
mint a gazdasági erdõé, óriási méretû pusztulásokat ismerünk, különösen a tûz és a kli-
matikus tényzeõk hatása folytán (szél, hó, víz). Ilyen csapások után az õserdõ képe év-
századokra megváltozik, és lényegesen elkülönül azoktól a részektõl, melyek a kata-
sztrófától megmenekültek. A szálalóerdõ állományainak egészségi állapotán az erdé-
szettudomány tartja rajta a kezét, igyekszik megelõzni a nagy károkat, és ha mégis elõ-
fordulnak, azok jóvátételére, enyhítésére megtalálja az eszközöket. Pl. a fa eltakarítá-
sával, a felújulás elõsegítésével, a megmaradó példányok gondozásával stb.

A szálalóerdõnek õserdõvel való összehasonlítása tehát csak egy bizonyos szem-
pontból jogos. Az állomány szerkezetében mutatkozó halvány hasonlóság tényleg
megvan, és megvan az erõs hasonlóság a talaj termõerejének állandó fenntartásában,
valamint az erdõklíma kedvezõ kialakításában is. Egyéb tekintetben azonban a szá-
lalóerdõ nem hasonlítható össze az õserdõvel, és legkevésbé állítható az, hogy a szá-
lalóerdõ-gazdálkodás nem más, mint visszatérés az õserdõhöz.

Az õserdõ és a mai szálalóerdõ két szélsõ pontja annak a sornak, melynek közbeesõ
fontosabb állomásait az õserdõtõl a mai szálalóerdõ felé a rendszertelen szálalás, a tar-
vágásos sarjerdõ, a legelõerdõ, a tarvágásos szálerdõ, a rövid felújítási idejû egyenlõ-
bontású, majd a hosszú felújítási idejû egyenlõtlen bontású szálalóvágásos szálerdõ jel-
zik. Ezt a fejlõdést Közép-Európában úgyszólván mindenütt megfigyelhetjük.

A legtermészetesebb erdõalakban történõ legintenzívebb emberi irányítást a mai
szálalóerdõ jelenti.

A szálalóerdõbõl az õserdõ két döntõ eleme, a nagytömegû túl koros faállomány
és a talajt borító korhadó fatömeg hiányzanak, és anyagcseréjét céltudatos gazdasági
tevékenység szabályozza, eltérõen az õserdõben uralkodó szélsõségektõl.

A szálalóerdõ összehasonlítása a csoportos felújítóvágásos szálerdõvel
Minden gazdasági rendszernek más és más állományszerkezet felel meg. Egyik

gazdasági rendszert sem a benne tenyészõ fafajok jellemzik, hanem a gazdálkodás
módja következtében kialakuló állományszerkezet. Ezért más a tarvágásos erdõ szer-
kezete, mint a csoportos felújítóvágásosé vagy a szálalóerdõé. Utóbbi kettõ között a

13

Jablánczy Sándor



különbség már elenyészõen kicsi lehet, illetõleg rövid idõre (néhány évtized) korlá-
tozódhat, ha a felújítási idõ megközelíti a vágásra érett törzsek vágáskorát.

Nem az õserdõ, hanem a csoportos szerkezetû és egyúttal a csoportos természetes
felújításra törekvõ vágásos erdõgazdasági üzemmód az, ami legközelebb áll a szála-
lóerdõhöz. A csoportos felújítóvágásos erdõ szerkezete nálunk is ismert, így összeha-
sonlítása alkalmas a szálalóerdõ szerkezeti felépítésének megértéséhez.

„Mindazok a mai erdõmûvelési rendszerek, melyek a természetes felújítás alapján
állnak, bizonyos szálaló jelleget mutatnak: a vágás egyes törzsekre terjed, mindennemû
tarolásnak – még apró területen is – gondos kerülésével, a használatoknak évenként
vagy legalább nagyon rövid idõközökben való visszatérése minden területegységre és
az állandó újulás. Alapvetõ különbség a mai felújító rendszerek és a tipikus szálalóer-
dõ között csak abban az egy körülményben található, hogy a rendes szálalásnál az egy-
egy törzs kiemelésével szakított hézagot nem tágítjuk, hanem más és más helyrõl vá-
gunk, úgyhogy végeredményben az egész állományt át meg átszaggatjuk állandó lazí-
tással, amelynek hézagaiba és tisztásfoltjaiba beletolódik a fiatal nemzedék sûrû ismét-
léssel, évrõl-évre újonnan, mindaddig, amíg ki nem alakult a végsõ kép: az újonnan
megteremtett állomány nagy korkülönbséget mutat mindenfelé az erdõ egész területén
végig, az állomány mindenütt, minden egyes területegységen nagyon változatos össze-
tételt mutat úgy korban, mint fafajban.” Így látja Roth a szálalóerdõ és a hozzá közel-
álló természetes felújítóvágásos rendszerek hasonlatosságát. [Irodalom: 34.]

A szálalóerdõnek legfejlettebb alakja a kor-, illetõleg vastagsági osztálynak cso-
portos elõfordulását sem engedi meg, hanem ezeknek az elemeknek törzsenkénti vál-
takozására törekszik. Ilyen például Ammon svájci szálalóerdeje. A szálalóerdõ egy-
szerûbb, könnyebben elérhetõ alakja a csoportos szerkezetû szálalóerdõ. A legtöbb
közép-európai szálalóerdész a csoportos szerkezetet tartja kedvezõbbnek, talán ép-
pen azért, mert a fényigényes fafajok részvétele majdnem mindenütt nagyobb, mint
Svájcban. Bár Schädelin és Leibundgut ott is a csoportos szerkezet hívei.

A csoportos szerkezetû szálalóerdõnek annyi változata és átmenete van a csopor-
tos felújítóvágásos erdõ felé, hogy éles határvonal nem vonható közöttük. Az össze-
hasonlítást W. Ammon munkája fejti ki. [Irodalom: 41.]

A csoportosan kezelt vágásos erdõben is találunk olyan felújulás alatti részeket,
melyek teljesen hasonlók a szálalóerdõhöz annyira, hogy bele is illenek. Mégsem ne-
vezhetõk annak, mert csak átmeneti jellegûek, és a „vágás” végrehajtása eredménye-
képpen elvesztik szálalóerdõ jellegüket.

A szálalóerdõben is vannak olyan állományrészek, melyek még a régi üzemmód
idejébõl származnak, vagy pedig valamely elemi esemény hatására keletkeztek, és
inkább a csoportos vágásos gazdálkodás jellegébe illenének. Ez nem kívánt kivétel,
melyet a következetes szálalás majd magába olvaszt.

Hogy valamely erdõ csoportos vágásosnak vagy szálalónak minõsíthetõ, az annak
egész karakterétõl és valóságos gazdasági rendszerétõl függ. Szálalóerdõnek csak az
olyan gazdasági egységet minõsíthetjük, amelyet a szálaló elv alapján kezelünk, és
legalább túlsúllyal a szálaló jellegnek megfelelõ állományokból áll.

A külsõ jegyet illetõen a szálaló állományt leginkább az optimális vertikális záródás
jellemzi. Ez csakis a vastagsági osztályok egyedinek tökéletese elegyülésével alakul ki.
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A vertikális záródás a légtér legtökéletesebb kitöltését, lombtelítettségét jelenti, és min-
dig feltételezi az árnytûrõ fafajok részvételét. A vertikális koronasátor tökéletes eloszlá-
sa nem merev szabály. A valóságban ezek a fotoszintetizáló tömegek egymás felett, kü-
lönbözõ rétegekben helyezkednek el. A rétegek sok esetben csoportokká is alakulnak,
ilyenkor egy-egy csoport lombtömege egymás mellett helyezkedik el.

A csoportos felújítóvágásos üzemmódot a szálalóerdõvel szemben többek között
a hosszú (100-120) éves) vágásforduló jellemzi. Élõfakészlete korosztályok szerint
elkülönülve helyezkedik el a térben a vágás sorrendjében. Ez az elkülönülés csak a
fiatalabb korosztályoknál feltûnõ. Az állománynak legtöbbször nincsen fejlett verti-
kális záródása úgy, hogy a légréteg nagy részében nincs klorofiltermelõ koronaállo-
mány. A vágás mindig egy bizonyos közlekedési hálózatból indul ki. A területnek kü-
lönbözõ, mintegy 1/4–1/5 része felújítás alatt áll, míg a 3/4-4/5 részén felújítás nincs.
A vágásterület és a fiatalos élõfakészlete nagyon kis értékekre redukálódik.

A szálalóerdõben nincs vágásterület. Az élõfakészlet egyenletesen és lépcsõzete-
sen oszlik meg az egész területen. A felújítás menetét készakarva hosszabb idõre se-
hol sem szakítjuk meg. A kitermelendõ fatömeget az állandó kiválasztó válogatás
elvei alapján vesszük ki. Nincs kezdõ vonal és nincs vágási irány sem. Az erdõterü-
let egész területén csak kis mértékben ingadozik az élõfakészlet mennyiséget. Kivé-
tel Roth vonalas szálalórendszere, mely elvben a térbeli rendet a szálalás elvének leg-
kisebb sérelme nélkül oldja meg.

Láthatjuk, hogy a vágásos erdõ és a szálalóerdõ egymáshoz legközelebb álló formái
között is sok elvi különbség van. Különösen akkor, ha a csoportos gazdálkodás kereteit
szûkre szabjuk. Ma már azonban a csoportos gazdálkodás keretei is kiszélesedtek. A
korszerû csoportos gazdálkodás nincs már szorosan a 100-120 éves vágásfordulóhoz
kötve. A kihasználást itt is a törzsek vágásérettségéhez kötik, és a természetes felújítás
idejét minél hosszabb idõre terjesztik ki. Az elméletben bármennyire is eltérõek a szála-
lóerdõ és a vágásos erdõnek akár Gayer szemléletében adott elvei, a gyakorlatban sok
hasznos átmeneti megoldást találunk, melyet az egyik esetben szálaló jellegû csoportos
vágásos erdõnek, a másik esetben pedig csoportos jellegû szálalóerdõnek nevezhetünk.

A csoportos szerkezet helyességét a fajon belüli és fajok közötti kapcsolatok mi-
csurini tana is igazolja. A csoportos szerkezet folyamatos fenntartását legjobban a
szálalóerdõ biztosítja.

Feltûnõ különbség a szálalóerdõ és a csoportos szerkezetû vágásos erdõ között a
sûrûségi korban lévõ állományok kiterjedésében is megvan. A szálalóerdõben ebben
a fejlettségi fokban lévõ állományok mindig elnyomva kisebb kiterjedésben vesznek
részt. Ezek általában a 10-20 év közötti egyedek. Nemcsak ezért nincs vele sok gon-
dunk, mert kisebbek, hanem mert fékentartásukat az õket árnyaló középkorú és idõs
fák, illetõleg csoportok biztosítják. A vágásos erdõben óriási kiterjedésû sûrûségi
korban lévõ állományok vannak a csoportos felújító rendszerben is. Az erdõgazdaság
területének legalább 10%-a ilyen jellegû állomány.

A szálalóerdõben a fiatalosok és sûrûségek nem foglalhatják el a területnek nagy
részét, hanem mindenütt olyan elemek vannak jelen, amelyek a fatömegprodukció-
ban lényeges szerepet visznek. Itt a legproduktívabb elem, a középkorú erdõ, része-
sül a legnagyobb megbecsülésben.
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Tichy megállapította, hogy a szálalóerdõ fiatalosainak törzsdarabszáma kisebb,
mint az egykorú szálerdõé; Vanselow a mellmagasságban 8 cm-nél vékonyabb tör-
zseken felüli méretû törzsek számát hasonlította össze, és ugyanilyen értelmû ered-
ményt kapott. [Irodalom: 9. és 11.] (2. ábra)

A szálalóerdõ fõ erdõgazdasági jellegzetességei
A szálalóerdõ felújítása és ápolása a gazdálkodás fõ feladatától, a faanyagterme-

léstõl nem választható el. Tehát közvetlenül a termelés folyamatába illeszkedik bele.
Az újulat itt termeléstechnikai szempontból nézve nem más, mint a bõvített újrater-
melés biztosítéka. Az újulat a kitermelt fatömegnek mint termelõeszköznek a tartalé-
ka. A termelõeszközökbõl mint a gyökér és a klorofil szervek hordozóiból többet
nem szabad eltávolítani, mint amennyi néhány év alatt a tartalékból ismét pótlódik.
A termelés funkcióját a kitermelt fáktól fokozatosan a mindenütt jelenlévõ újulat ve-
szi át. Az újulat célja, hogy az erdõ légtere alsó részének lombtelítettségét biztosítsa.
Itt a fiatal és az idõsebb állományrészek sokkal szorosabban egymáshoz tartoznak,
mint a vágásos üzemmódoknál.

A tarvágásos rendszer a legszélsõségesebben nélkülözte azokat az elõnyöket, me-
lyeket a természetes újulat jelent. A természetes felújító vágásos rendszerek célja pe-
dig elsõsorban maga az újulat volt annyira, hogy a felújítás folyamata közben szinte
megfeledkeznek az erdõgazdálkodás legfontosabb céljáról, a növedékrõl. A fõállo-
mányt – amellyel a fatömeg-produkció miatt a legtöbbet kellene törõdni – csupán az
újulat védõjének és fényszabályozó szerkezetének tekintik.

A szálalóerdõben az újulat természetes jelenség, amelynek érdekében semmi kü-
lönös nem történik, különösképpen pedig nem a fatömeget produkáló felsõszintek
kárára. Ez nem jelenti azt, hogy szükség esetén mesterséges úton is ne hozhatnánk be
egyes fafajokat.

A vágásos gazdálkodás az erdõ természeti törvényeitõl eltérõen a faanyag produkció fo-
lyamatos idejébõl egy külön idõszakot szakít ki az újulat és a fiatalos részére. Ezzel szem-
ben a szálalógazdálkodás az újulat létesítését a faanyag-produkció folyamatának sérelme
nélkül olyan mértékre korlátozza, amennyire az az erdõ életközösségének, illetõleg dinami-
kus egyensúlyának fenntartásához szükséges. A fiatalos célja itt más és több, mint a vágá-
sos erdõgazdaságban. Itt nemcsak az a célja, hogy a kitermelt öreg állomány utódává vál-
jék, hanem fõleg az, hogy mint az erdõ életközösségének tagja, közösségi feladatot is telje-
sítsen. Elõfordulhat olyan eset is, amikor az utóbbi feladat válik fontosabbá, mint maga az
utód szerepe. Ilyen például, amikor az újulat a talajvédelem vagy a szélvédelem terén – eset-
leg késõbbi elpusztulása árán – lát el nélkülözhetetlen szerepet. A fiatalos minden esetben
szívesen látott, mert törzsek árnyékolásával azok minõségi érdekeit is szolgálja. Kétségkí-
vül a fiatalos legfõbb jelentõsége itt is, hogy tökéletes tulajdonságú és alkalmazkodóképes-
ségû utódok tömegét készítse elõ. De nem feladata minél gyorsabban a fatömeg termelés-
be bekapcsolódni. Ez már a vastagabb törzsek feladata. A szálalógazdálkodás egy bizonyos
méret alatti átmérõjû törzsek növedékét ezért nem is veszi számításba (töltelékfák).

A szálalóerdõ tipikus iparifatermelõ üzem. Ez is kiemeli jelentõségét. [Irodalom: 11.]
A fiatalos csupán a termelést befolyásoló tényezõk egyike, és ezért minden eset-

ben alkalmazkodnia kell az összesség érdekéhez. A szálalóerdõ fiatalosának
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hosszabb vagy rövidebb ideig mindig törni kell a magasabb fák árnyalását. Tudjuk,
hogy ez a legújabb biológiai elvek szerint – különösen árnytûrõ fafajoknál – nem is
káros, mert az elnyomás alatt a fiatalos rengeteg életenergiát tárol arra az alkalmas
idõre, amikor szerephez jut. Ott pedig, ahol az újulat hosszabb árnyalást nem bír,
mint pl. a bükknél, a gyakori magtermés biztosítja minden megfelelõ helyen azt,
hogy kellõ idõben gyakran rendelkezésre áll a megfelelõ utánpótlás.

Más az eset a fényigényes fafajokkal. Ezek fiatalosainak árnyékban tartása élet-
veszélyes lehet. Itt az erdõgazdának áldozatokat kell hozni az újulat javára a felsõbb
légtérben is.

A vágásos gazdálkodásban elõforduló természetes újulatokhoz szokott szakember
a szálalóerdõ újulatait visszamaradottaknak és silányaknak látja. Már Balsiger is ki-
fejtette, hogy ez csak látszat. Az árnytûrõ fafajok hihetetlenül hosszú ideig tartó el-
nyomás után is kitûnõen kihasználják a felszabadítás által adott lehetõségeket. A vá-
rakozás alatt gazdag gyökérzet fejlõdik, és azzal, hogy szakaszos fejlõdés törvénye
alapján fiatal fejlõdési szakaszban maradnak, nagy energiát biztosítanak maguknak
jövõ feladataikhoz. A faanyag szöveti fejlõdését minõségileg nagyon kedvezõen be-
folyásolja a fiatal korban visszatartott fejlõdés. (3. ábra)

A szálalóerdõ elve a dialektikus materialista felfogáshoz nagyon közel áll. Engels
szerint a dialektikus materialista szemlélet lényege, hogy a természetet olyannak kell
látni, amilyen, abból sem elvenni, sem idegen elemet hozzátenni nem szabad. A szá-
lalóerdõ mûvelõi lényegében ösztönösen ezt teszik, ha vannak is elvi tévedéseik, és
ha nem is tudják minden felismerésüket megmagyarázni. [Irodalom: 50.]

A szálalóerdõ hívei helyes úton járnak, amikor az erdõgazdálkodást igyekeznek a
helyi tényezõk változékonyságához minél tökéletesebben hozzáidomítani, és az erdõ
termelõ tevékenységét az élõ szerkezetek változásainak megfigyelése segítségével
meghatározni. [Irodalom: 38.]

A természet törvényeit használják ki a termelés érdekében.
Legfeltûnõbb sajátosságai közé tartozik, hogy míg a vágásos üzemmódban kezelt

erdõ inkább vékony választékokat produkál, addig a szálalóerdõ több vastag faanya-
got termel. Termelési költségei alacsonyabbak. Ennek ellenkezõjét igen sok kevésbé
tájékozott szakember hirdeti. Pedig az érthetõ, ha meggondoljuk, hogy a szálalóerdõ
sokkal kevesebb ápolási munkát igényel, és kikerül minden olyan tevékenységet,
amely nagykiterjedésû védelem nélküli fiatalosokat eredményezne.

A szálalóerdõ hívei szerint a természet törvényeit felhasználó biológiai tudás az
erdõmûvelõt feltétlenül a szálaló gondolathoz vezeti, mert ez az üzemmód a megtes-
tesítõje a legnagyobb termelékenységû erdõgazdálkodásnak. Ez a helyes kivezetõ út
azokból a formalista mechanikus és a természet törvényeivel teljesen ellentétes út-
vesztõkbõl, melyeket a vágásos gazdálkodás idealisztikusan elgondolt sablonjai je-
lentettek. [Irodalom: 41.]

Az erdõgazdálkodásban is szokás beszélni „talajuntságról”, illetõleg arról, hogy a
természetes felújulás lehetõségei nincsenek adva, azonban a fafajok cseréjével keve-
set foglalkozunk. A szovjet agrobiológia eredményeit – akár a mezõgazdaságban,
akár a gyümölcsészetben vagy a kertészetben – tekintve látjuk, hogy ennek a kérdés-
nek rendkívül nagy fontosságot kell tulajdonítani.
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A vágásos erdõgazdálkodás alig ad lehetõséget a fafajcserére, illetõleg ha ad, min-
dig sablonos módon. Ugyanis a termõhely alkalmasságát annak rendkívüli változé-
konysága miatt nem tudjuk elég megbízhatóan meghatározni az egyes fafajok részé-
re. A csoportosan kezelt elegyes erdõk már ebbõl a szempontból is jól megközelítik
a szálalóerdõ elõnyeit.

A különbség a szálalóerdõ és a vágásoserdõk között nemcsak az erdõmûvelés, hanem
a fahasználat és az erdõrendezés (tervezés) terén is lényeges. Éppen az utóbbi különbsé-
gek azok, amelyeket kedvezõtlenül ítélnek meg. Éppen az utóbbi különbségek azok,
amelyeket kedvezõtlenül ítélnek meg. Az erdõhasználat és a tervezés szempontjából ne-
hezebb, bonyolultabb rendszernek vélik a szálalóerdõt, mint a vágásos erdõgazdaságot.
Biológiai erdõmûvelési elvei kétségtelenül rendkívül szilárdak és a leghaladóbbak.

A szálalóerdõ állományápolási kérdéseit egyes fajainak ismertetésénél tárgyaljuk,
mert itt különbözik a legjobban pl. a svájci szálalóerdõ a német készletgondozástól.

A szálalóerdõ lehetõsége nem egyes fafajokhoz kötött, még általában árnytûrõ fa-
fajokhoz sem. Gerincét mindig az õshonos fafajok, illetõleg természetes növénytár-
sulások képezik, melyeket a gazdasági érdekek szerint a biológiai lehetõségek határ-
áig módosíthatunk. Az árnytûrõ fafajok ilyen túlbecsülését cáfolja a német készlet-
gondozó gazdaság és Lengyelország példája is. Mindkét helyen túlnyomó mértékben
fényigényes fafajoknál vezették be a szálalóerdõt (erdeifenyõ).

Közép-Európában a fényigényes fõfafajú természetes erdõtársulásokat általában
árnytûrõ fafajok kísérik. Nálunk szinte kivétel nélkül ilyen a bükk, gyertyán, hárs és
juhar szerepe. Természetesen ilyen esetben a szálalóerdõ felbecsülhetetlen értékû
nélkülözhetetlen eleme az árnytûrõ fafaj és cserje.

II. A szálalóerdõ üzemrendszerének kérdései

Az ellenõrzõ eljárások fejlõdése
A produktivitás és a tartamosság az a két elv, melyekre az erdõgazdálkodásnak

ökonómiai szempontból törekednie kell. A produktivitás legmagasabb fokának eléré-
se elsõsorban biológiai, erdõmûvelési feladat, a tartamosság biztosítása erdõrendezé-
si technikai munka. A szálalóerdõ, illetõleg a szálaló elv megvalósítása – számtalan
irodalmi adat tanulsága szerint – mindenütt a termelékenység emelését hozta. Ez ért-
hetõ, ha arra gondolunk, hogy ez az elv biztosítja legtökéletesebben a természeti tör-
vények felhasználása révén a természeti erõk célszerû mozgósítását a fatermelés ér-
dekében. A tartamosság biztosítása már sokkal nehezebb feladat a szálalóerdõben.

Az erdõ termelõ aktivitásának meg vannak a maga objektív törvényszerûségei,
melyeket a termelésben a mechanikus erdõgazdasági módszereknél nem vettek te-
kintetbe. A törvényszerûségeket elõször meg kell ismerni, és ezeket állandóan tanul-
mányozva használni fel a tervezésben. Az erdõgazdasági tervnek tükröznie kell a fel-
használt objektív természeti törvényeket. „Ezek megsértése vagy semmibevevése
zûrzavarra és kudarcra vezet.” [Irodalom: 66.]

Ilyen körülmények mellett az ellenõrzõ eljárások különösen nagy jelentõségre
számíthatnak már a közeljövõ erdõrendezési munkáiban.

18

A szálalóerdõ jelentõsége Magyarországon



Marx mondja, hogy a természeti erõk hatékonysága függ felhasználásuk módsze-
rétõl és a tudomány fejlettségétõl. [Irodalom: 60.]

A múlt század erdõgazdasági rendszerei, élen a tarvágással, a tartamosságot
annyira fontosnak tartották, hogy ezért a termelõképességet is feláldozták. Gondol-
junk a térszakozásra és tömegszakozásra mint hozamszabályozó módszerekre.

A szálalóerdõ azért veszítette el hitelét, mert legkevésbé látszott alkalmasnak a tarta-
mosság biztosítására. Sok magyar erdész felfogásában a szálalóerdõ gazdaság csupán
kis erdõbirtokok kezelésére alkalmas. A szálalóerdõ nagy kiterjedésû megvalósítását
igen sokan a rendezés állítólagos bonyolultsága miatt tartják megvalósíthatatlannak.

Ha a szálalóerdõ rendezésérõl beszéltünk, csupán Fekete Lajos rendszerét ismer-
tük, és ezen túl még Biolley ellenõrzõ eljárásáról tudtunk. Az a fejlõdés, melyen a
szálalóerdõ rendezése Paulsen óta (1796-tól) napjainkig 150 év alatt végigment, a mi
irodalmunkban alig hagyott nyomokat. Koller János és dr. Kovács Ernõ adnak né-
hány értékes adatot. [Irodalom: 22. és 23.]

Dr. Dolezsal brünni erdõrendezéstani tanár 1948-ban írt munkájában végigvezet
a szálalóerdõ rendezésének történetén. [Irodalom: 45.] Bemutatja, hogy az erdõren-
dezéstannak ez a része mennyire gazdag, és hogy az utolsó 50 év különösen sok ered-
ményt hozott. A szálalóelv alkalmazása vidékenként és országonként más és más
gazdálkodási módot eredményezett, ugyanúgy annak berendezése is nagyon sokféle
elgondolás szerint lehetséges. Egyetlen el van, amely alig szenvedett változást: a pe-
riodikus ellenõrzõ felvételek szükségességének elve. Az élõfakészlet mennyiségi,
minõségi és szerkezeti összetételének vizsgálata a szálalóerdõ dinamikus lényegébõl
folyó szükségszerûség.

Bemutatja Dolezsal, hogy az erdõrendezés fejlõdése mindig az erdõgazdálkodás
termelési irányai szerint alakult. Közép-Európában a német erdõgazdasági felfogás
hatására a tarvágásos elegyetlen erdõk elve alapján fejlõdött ki a térszakozásos ho-
zamszabályozás, merev vágásfordulóval és korosztályrenddel egybekötött erdõren-
dezés. Ennek az irányzatnak volt és van a legnagyobb hatása a magyar erdõgazdál-
kodásra is. Újabban legélesebb kritikával ezt az irányt maguk a német erdészek ille-
tik, pl. Karl Dannecker és sokan mások. [Irodalom: 44. és 57.]

A svájci, de fõleg a francia erdészet természetesebb és szerencsésebb irányban
fejlõdött, mint a német. Itt már a XVIII. században nagy természettudósok foglalkoz-
nak az erdõgazdaság kérdéseivel, akik nem szakadnak el úgy az erdõ természetétõl,
mint a német „ökonómus erdészek”. Amit Gayer otthon Németországban, a XIX.
század végén oly kevés megértéssel hirdetett, azt a franciák és a svájciak töretlen
meggyõzõdéssel tartották az egész XIX. század folyamán, akkor még elméleti meg-
alapozottság nélkül is.

A német erdõgazdálkodást jellemezte a rövid vágásforduló és a felújítási idõ és a
tartózkodás a záródásbontástól. A francia erdõgazdaság jellemzõi ezzel szemben a
hosszú (120-200 éves) vágásforduló és a hosszú, 50-100 éves felújítási idõ és a záró-
dás bontással elért többszintû állomány.

Dolezsal a szálalóerdõ üzemrendszerezésének úttörõjeként Johann Christian
Paulsent említi, aki 1877-ban végezte el a blonbergi erdõk rendezését. A hozadék
megállapítását az ellenõrzött készlet és növedék alapjára állította. Utána J. Chr. Hun-
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deshagen erdõrendezését a használati százalék (Nutzungsprocent) elvére építi. A
készlet 10 évenkénti ellenõrzését tartja szükségesnek, hogy ezáltal a használati szá-
zalék változását ellenõrizze és korrigálja. Módszere nagy hatással volt a késõbbi kor-
szerû módszerekre.

A XIX. század elejérõl jól ismert a franciák „par pieds d’arbres” törzsszámszerin-
ti módszere, mely a tartamosságot a fák vastagsági osztályonkénti számának rende-
zésével és a kihasználás e szerinti elõírásával végzi. Franciaországban a XIX. század
elején ez a módszer volt általános. A XIX. század közepén már teljesen feledésbe me-
rült. Fekete rendszere is ehhez hasonló.

Fekete már 1897-ben, amikor a szálalóerdõ üzemrendezése még kezdetleges álla-
potban volt, Hufnagl módszerét felhasználva igen érdekes új módszert dolgozott ki,
a kisebb kiterjedésû szálalóerdõk berendezésére. További mûveiben is sok gondot
szentelt a szálalóerdõnek. 1903-ban kiadott erdõrendezéstana külön fejezetet szán a
szálalóerdõ szabályos állapotának és hozadékszabályozásának. Írásaiból kiviláglik,
hogy nagy jelentõséget tulajdonít a szálalóerdõnek, mert biológiai elõnyeit teljes
mértkben felismerte.

Fekete a szabályos állapot elõre elkészített tervezetében szabja meg vastagsági osz-
tályonként a kitermelésre kerülõ fák számát anélkül, hogy szükségesnek tartana idõsza-
kos teljes felvételeket. Fekete szabályos fakészlet, szabályos növedék és szabályos ho-
zadék számításai érdekességükbõl nem veszítettek, ha gyakorlatilag túlhaladottak is. A
visszatérési idõt vágásfordulónak nevezi, mert szerinte a vágásforduló nem a vágáskor-
nak, hanem a kitermelés ugyanarra a helyre történõ visszatérésének az idõtartama. Ezt
az idõt 10-30 évben szabja meg, ami a mai felfogással sem ellenkezik.

Fekete Lajos elgondolása értékes, mert a szálalóerdõ szerkezetének megismerésé-
hez alapul szolgálhat.

Évgyûrû-analízise eredeti gondolat, mely ma is figyelemre érdemes, ha nem is ar-
ra a célra, amelyre õ szánta, hanem az ellenõrzés elmélyítésére. (4 ábra)

Azóta elmúlt fél évszázad, sok fejlõdést hozott. A mai felfogásban a szálalóerdõ
lényegével ellentétes a szabályos állapotra való törekvés, a vágásforduló alkalmazá-
sa a szálalóerdõre és az ellenõrzõ felvételek teljes mellõzése. A mai szálalóerdész le-
hetetlennek tartja egy sztatikus rend elérését, és erre nem is törekszik. A vágásfordu-
ló a vágásos erdõgazdálkodás tartozéka, mely nem azonosítható a szálalóerdõ vissza-
térési idejével. A vágásforduló fogalma a vágáskorhoz közelebb áll és eredetileg ab-
ból is származott. A 100 éves vágásfordulóban kezelt erdõben átlagosan 100 éves
korban kerülnek kitermelésre a törzsek még akkor is, ha egyeseket 80, másokat 120
éves korukban vágnak ki. Tehát az átlagos vágáskor ugyanúgy 100 év, mint a vágás-
forduló. A vágásforduló példánkban éppen a 100 évben megadott átlagos vágáskor-
ból folyóan lett 100 év.

Az idõ nem mint termelési idõszak (vágásforduló), hanem mint a hozadék idõegy-
sége (naptári év), mint visszatérési és ellenõrzési idõ, valamint elõtolódási idõként
kap új jelentõséget a szálalóerdõben. [Irodalom: 45.]

A régiek között szokás említeni még Mélárd eljárását is. Ez az eljárás jellegzetes pél-
dája a kor és a vastagság alapján álló rendszerek kombinációjának. Rugalmas, mert a ki-
választás a tartamosság és az ökonómiai elveknek tiszteletben tartását teszi lehetõvé.
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A XIX. század közepén keletkezett Mantel és Maason két egymástól különálló, de
nagyon hasonló módszere is. Használhatósága ugyanúgy, mint a Mélárd-féle mód-
szeré, inkább az egykorú átmeneti állományokra vonatkozik.

A szálalóerdõ rendezésének egyik legnagyobb úttörõje volt Alois Tichy, aki a
múlt század 80-as éveiben dolgozta ki rendszerét. Nálunk Koller János ismertette
1893-ban. [Irodalom: 22.] Módszerének erdõmûvelési alapját Gayer adta. Ökonó-
miai elveit Presslertõl vette. Erdõgazdaságát 5-10 éves visszatérõ idõvel rendezte be,
és 100-300 ha nagyságú vágássorokra osztotta. A vágássorokat annyi részletre oszt-
ja, ahány éves visszatérõ idõvel dolgozik. Minden részletet ismét 5 állományra oszt.
Minden állományban annak 1/10 részét mintaterületenként jelöl ki. A hozadék
mennyiségét a folyónövedék alapján határozza meg.

Tichy eljárása is átmenetet képez a kor és a vastagság alapján álló rendszerek kö-
zött. Az ellenõrzõ eljárások egyik klasszikus példája, mert még a sztatikus gondolko-
dás alapján áll.

A szálalóerdõ hozamszabályozásának legismertebb újszerû módszere Biolley nevéhez
fûzõdik. Az eljárás kezdeményezése tulajdonképpen Adolf Gurnaud-tól származik, aki a
XIX. század második felében tevékenykedett Franciaországban. Módszerét nem dolgozta
ki részletesen, ez a szerep már Biolleynek jutott. Gurnaud hangsúlyozza az ellenõrzõ fel-
vételek fontosságát, és azért túlságosan rövid, 6-8 évenkénti felvételeket követel meg.

Henri Biolley ellenõrzõ eljárásával a XIX. században (1887) lépett fel, de teljes
sikert csak hosszú évtizedek eredményes munkájával tudott elérni (1827). Az õ eljá-
rása az egyetlen, ami szélesebb körben hazánkban is ismeretes, és amelynek külön-
bözõ fejlettebb változatait ma is alkalmazzák Svájcban.

Ammon W. szerint Biolley elsõsorban ökonómusa, üzemrendezõje volt a szálaló-
erdõnek. Õ ott adott a legtöbbet a szálalóerdõnek, ahol a legnagyobb volt a hiánya.
A száz év óta vajúdó ellenõrzõ eljárás nála válik igazán a gyakorlat jól használható
eszközévé. Eljárása tette a szálalóerdõt tervezés kereteibe fogható üzemmóddá.

Ottó Eberbach Biolley kortársa volt, de inkább Paulsen és Hundeshagen elvei
alapján állott. Szerinte „ma már nem a rendteremtés az erdõrendezés célja, hanem az
erdõ teljesítõképességének maximálisra fokozása.” [Irodalom: 23.] Mai felfogásunk-
ban erõsen bírálható az az álláspontja, mely lehetõvé teszi az élõfakészlet kamatozá-
si százalékának szabad meghatározását. [Irodalom: 23.]

Míg Biolley módszere a francia erdészet felfogásán alapul, addig a másik svájci
szálalóerdõ rendezõ Knuchel rendszere a svájci erdõgazdálkodás szemléletébõl szár-
mazik. Átveszi ugyan Gurnaud-Biolley biológiai felfogását, de az ellenõrzõ eljárásos
hozamszabályozást másképpen oldja meg. Nagyon részletesen foglalkozik a vastag-
sági osztályok szerepével. (7. ábra)

Az ellenõrzõ eljárások néhány jellegzetessége
Minden ellenõrzõ eljárás a faállomány élõfakészletének mellmagassági átmérõ

mérete szerinti ismételt felbontását jelenti fafajonként, amelybõl az élõfakészlet és
növedékviszonyokat és ezek változásait vezetik le. (5. ábra)

A vastagsági fok eljárásonként más és más értékhatárt jelent. P. Flurynél 2 cm, Biol-
leynél 5 cm, Knuchelnél 4 cm „intervallum” egy-egy vastagsági fok. Több vastagsági
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fokot vastagsági osztályba fognak össze szintén eltérõ módon. Régebbieknél (pl. Biol-
ley) három, újabbaknál (Knuchel) negyedik vastagsági osztály is van az 52 cm-en felü-
li törzsek részére. Egy-egy vastagsági osztályba növekvõ számú vastagsági fok tartozik.
A számbavett legvékonyabb faanyag alsó méret határa is szerzõnként eltérõ; Biolley
17,5, Ammon és Knuchel 16, Roth Gyula 14 cm-tõl veszi fel a törzseket. Ennél véko-
nyabb „töltelék” rendezési szempontból nem jön számításba. [Irodalom: 37. és 45.]

Többször megismételt ellenõrzés adatai az ökonomikus (gazdaságos) élõfakészlet
és a várható növedék nagyságáról jól tájékoztatnak, sõt megmutatják, hogy az egyes fa-
fajok milyen részvétele, vastagsági és fatömeg eloszlása jelenti az adott körülmények
között a következõ idõszakban a legproduktívabb állományszerkezetet. Svájcban 40-
50 éves tapasztalatok alapján sok ilyen beigazolt eredményt látunk. [Irodalom: 41. és
59.] A gazdaságos készlet sohasem jelent sztatikus szabályos állapotot.

Csak egészen kis erdõgazdaságokban lehetséges a szálalást minden erdõrészben,
tehát az egész erdõgazdaság területén folytatni. Nagyobb erdõgazdaságokat szünete-
lõ szálalással kezelnek, amikor évenként az egész erdõgazdaság vagy üzemegység
területének a visszatérési idõ éveinek számával osztott része kerül a szálalás alá. Az
ellenõrzõ felvétel mindig a szálalást megelõzõ évben történik meg. Knuchel a vissza-
térési idõt a növekedési erély szerint állapítja meg, és egyúttal a tengerszint feletti
magassághoz köti. Magasanfekvõ területeken és külterjes gazdálkodásnál 20 évben,
középmagasságokban 16 évben, alacsony  fekvésben és belterjes gazdálkodásnál 10
évben állapítja meg a visszatérési idõt.

A hozadékot a Mentel-féle használati százalék és a folyónövedék alapján állapít-
ja meg, melyet a szokásos módon a növedék alapegyenlettel számít ki.

Knuchel módszerének jellemzõje, hogy az elmélet eredményeit gyakorlatiasan
használja fel. Módszere fõként nagykiterjedésû birtokok berendezésére alkalmas. Ma
a svájci szálalóerdõk nagy része Knuchel eljárásából kifejlõdött különbözõ módsze-
rek szerint van berendezve. A legfejlettebb a graubündeni eljárás (1938).

Az ellenõrzõ eljárások egyes új fogalmai
A német erdõgazdálkodás igyekszik lerázni a múlt sablonjának nemcsak gazdasá-

gi, hanem fogalmi és terminológiai maradványait is. A vágásfordulót mint az élettõl
teljesen idegen fogalmat kiküszöböli szóhasználatából. [Irodalom: 44] A szabályos
állapotot és az erdõ termelõképességének korosztályok szerinti megítélését túlhala-
dottnak, alkalmatlannak tartja. A német erdészek úgy vélik, hogy a szakkifejezések
revíziója nem formalizmus, hanem ideológiai kérdés is. Ezért mondja Schenk: „az er-
dõnek nem a tarvágás, hanem a vágásforduló a legnagyobb ellensége.” A legtöbb
visszaélés a vágásforduló alacsony megállapításával történt, és az egész mechanikus
szabályos állapot felfogás a vágásforduló elvén alapult. A legmerevebb erdõgazdasá-
gi rendszer, mely az erdõ biológiai törvényszerûségeitõl legtávolabb állott, közismer-
ten Szászországban volt. Dannecker szerint itt romlottak le a német erdõk a legjob-
ban, és ezért vált az ún. „szász iskola” a német erdészettudományokban ma már csak
történelmi emlékké. Leibundgut 1947-ben írja, hogy a Németországban szokásos er-
dõgazdasági eljárások, fõképp mesterséges telepítések csõdbejutottak, és Németor-
szág régi vezetõ szerepét az erdõgazdaság tudományban elveszítette. [Irodalom: 44.]
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Rébel 1933-ban rámutatott arra, hogy az erdõmûvelés korszerû törekvéseinek ér-
vényesülését néhány elavult leltári tárgyként fennmaradt elv és fogalom gátolja. Ide
sorolja a fatermési táblákat, a terület szerinti erdõrendezést, a fahasználatnak elõ- és
véghasználatra tagolását és sok más olyan fogalmat, mely a mechanikus, túlmatema-
tizált erdõgazdasági rendszerekbõl folyik.

A szálalóerdõ térbeli rendjérõl beszélni a vágásos erdõnél elfogadott elvek alapján
nem lehet. De a terület szerepe itt is éppen olyan fontos, ha nem is marad a hozamsza-
bályozás alapja, és nincs is szó a fák távolságának, elhelyezésének rendezésérõl. [Iro-
dalom: 1.] A térbeli rendet a szálalóerdõben az „erdõrészek” jelentik. A Roth-féle vo-
nalas szálalásnál pedig a „szálaló egységek”. Ezek a tartósan elkülönített részek az el-
lenõrzés állandó egységei, amelyeken az ökonomikus állapotra törekedünk. Ez a terü-
let nagyon eltérõ kiterjedésû lehet. Broillardnál 5 ha, Biolleynél 12-15 ha, Schäffernél
5-10 ha, Dolezsalnál 20-25 ha és Rothnál 12-23 ha. A szálalóerdõben a gazdálkodás át-
tekinthetõbb térbeli rendjét Roth vonalas szálalása adja. [Irodalom: 34.]

Jellemzõ, hogy a modern erdõrendezés hívei, mint Biolley, Eberoach, Krutzsch, Am-
mon, sohasem használják a fogalmak régi megjelöléseit, hanem új terminológiát alkotnak.

Nagyon helytelen az a felfogás, hogy 90%-ban egykorú erdeink indokolják a ré-
gi fogalmak használatát. A régi fogalmaknak csak kisegítõ szerepük lehet azok mö-
gött az új fogalmak és meghatározások mögött, melyek új célkitûzéseink felé mutat-
nak, mert mint Dannecker mondja: ha Gayer óta a vegyeskorú és elegyes erdõt is-
mertük el a mi közép-európai viszonyaink között leghelyesebb erdõalaknak, akkor
gazdálkodásunkat is úgy kell vezetni, és ennek a szemléletnek megfelelõ fogalmak-
kal meghatározni. [Irodalom: 38. és 44.]

Napjainkig uralkodó erdõgazdasági felfogás a XVIII. század merkantil rendszerén
alapul, mely a felvilágosodás racionalizmusára támaszkodik. Fogalmaink az elmúl 200
év alatt átalakultak, a régihez való ragaszkodás a haladást gátolja. [Irodalom: 44.]

A termõhelyi osztály az újabb felfogásban már szerephez jut a szálalóerdõben is,
a produktivitás mértékétõl függõen, és annak jellemzésére. Ez ma a fatermési táblák
merev termõhelyi osztálya, mert a szálalóerdõ nem ismer fatermési táblát. A szálaló-
erdõ „törzstömegtáblája” nem más, mint helyi fatömegtábla mellmagassági átmérõ-
re vonatkoztatva. [Irodalom: 9.]

Az ellenõrzõ eljárások az élõfakészlet és a növedék vizsgálatának leghasználha-
tóbb módjai, de a végleges tudományosan indokolt megoldástól még távol állanak. A
szálalóerdõ növedéke és növedékszázaléka csak viszonylagos, gyakorlati értékû,
mert elhanyagolja a felvétel vastagsági határértéke alatti „mellékállományt”. Ered-
ményei gyakorlatilag értékesek, mert a beállott változások törvényszerûségeinek
megfigyelésére a legalkalmasabbak.

Az ellenõrzõ eljárások hozamszabályozási munkáiban egyik legfontosabb ténye-
zõ az elõtolódási idõ. Ez azt az idõt jelenti években kifejezve, amely szükséges ah-
hoz, hogy a fa vastagsága a következõ vastagsági fokba kerüljön. Az elõtolódási idõ
és az egyes vastagsági fokok törzsei gyakoriságának összefüggései még kevésbé fel-
derített kérdések, pedig Dolezsal szerint az ellenõrzõ eljárások fejlesztésénél nagy
szerepük lehet. [Irodalom: 45.] Hasonló fontosságú eszköz a növedékszázalék is,
melynek delelését megközelíteni több ellenõrzõ eljárás törekvése.
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Az ellenõrzõ eljárások jelentõsége
Dolezsal az ellenõrzõ eljárások összefoglaló jellemzését így adja:
1. Az erdõ rendelkezésre álló anyag- és energiakészletének lehetõ legtökélete-

sebb kihasználása.
2  A termelés tényezõinek összehangolása a fák optimális környezetének kiala-

kítására.
3. A kedvezõ állapot törés nélküli (pl. tarvágás) biztosítása.
4. A fák távolsága a koronákat szabaddá teszi.
5. A koronák lépcsõzetes tagolása vertikális záródást ad.
6. Az állandó felújulást a szükséges mértékre korlátozza.
7. A szálalás minden fejlõdési fokból vág.
8. A gazdasági ténykedések önálló, tartósan elhatárolt „erdõrészeken” folynak.
9. A visszatérési idõ igen rövid.
10. A növedék megállapítása a felbontott élõfakészlet rendszeres idõszakos

összehasonlításával történik.
11. A meglévõ fafajok és fejlõdési fokok szerint legelõnyösebb „ökonómikus fa-

készlet” keresése az ellenõrzések eredményeinek kísérleti feldolgozásával.
12. Az ellenõrzõ eljárások gazdasági célja a legnagyobb értéknövedéket érni el a

legkisebb élõfakészlettel, mely egyúttal a növedéktermelés tartamosságát, il-
letve a termelési tényezõk javulását is biztosítja. (A. Schäffer, Paris 1930.)

Az erdõmûvelés és az erdõrendezés közötti nagy szakadékot elsõsorban a német
szakemberek ismerték fel. Ezért hangsúlyozza Dannecker, hogy a rendezés fõ fela-
data azokat a segédeszközöket bocsátani az erdõgazda részére, melyekre a legmaga-
sabb termelõképesség és a tartamosság érdekében szüksége van. A legfontosabb se-
gédeszközök, melyekrõl itt szó lehet, a készlet mennyiségi és minõségi adatai meg-
változásának törvényszerûségei, tehát a konkrét alapokon nyugvó teljesítményvizs-
gálat. A mai erdõrendezés ezt még nem adja meg.

Felsorolt erdõrendezési eljárások rövid idézése csak az érdeklõdést kívánta felkel-
teni, fõleg erdõrendezõinkben. Rá kellett mutatni arra, hogy a szálalóerdõ üzemren-
dezése és hozamszabályozása nem egyszerû kérdés, melyet egyetlen eljárás ismere-
tével, akár Biolley ellenõrzõ eljárásának feldolgozásával el lehet intézni. A fejlõdés-
történeti tájékozottság alapján lehet megtalálni a további helyes utat.

Bármennyire különböznek is egymástól a szálalóerdõ erdõrendezési eljárásai és el-
gondolásai, abban az egyben megegyeznek, hogy elszakadnak azoktól az elvektõl és
fogalmaktól, melyek a vágásos erdõgazdasághoz tartnak, és hogy az erdõ dinamikájá-
nak törvényszerûségeit igyekeznek számokba foglalva a tervezés alapjává tenni, ami-
vel egyúttal a termelõképesség megfigyelése és a maximálisra fokozása is lehetõvé vá-
lik. Ezért az ellenõrzõ eljárások  elve a modern erdõrendezés egyik alapköve. Dolezsal
szerint a jövõ erdõgazdasági üzemrendezése általánosságban is az ellenõrzõ eljáráso-
kon fog alapulni, melyek hibáit és hiányosságait természetesen ki kell küszöbölni. [Iro-
dalom: 46.] Szerinte „az ellenõrzõ eljárás nem csupán a gazdasági szabályozás mód-
szere, hanem erdõmûvelési rendszer is, melyben a biológiai szerepe legalábbis egyen-
rangú a hozamszabályozással. Az eljárások erdõmûvelési része már megmutatta a kor-
szerûség mértékét meghaladó színvonalát, a másik része nem.” [Irodalom: 45.]
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Sokan az ellenõrzõ eljárásokkal történõ erdõrendezést túlságosan költségesnek
tartják. Ezt cáfolja minden eddigi eredménye. Az ellenõrzõ felvételek munkálatait el-
lensúlyozza többféle megtakarítás, mind az erdõrendezési, mind az erdõápolási mun-
káknál. Egyébként magán erdõgazdaságok és kisebb közületek bizonyára nem vá-
lasztanának olyan üzemrendezést, melynek költségei nem állanak arányban azzal a
jövedelemmel, melyet ennek segítségével érnek el. A költségesség mértéke – mint
minden eljárásnál – az üzem termelési értékével és fizikai lehetõségeivel összhang-
ba hozható. Minden eljárás alkalmazható külterjes és belterjes változatban.

A fitocönológia szerepe a szálalóerdõben
A modern szálalóerdõ eszméje az erdõ természeti törvényeinek megismerésébõl

fakad. A növényzetnek – beleértve a faállományt is – legtökéletesebb természettudo-
mányos megismerését, leírását és rendszerezését a fitocönológia, illetõleg erdõtipo-
lógia adja.

A szálalóerdõ kezelõje nem nélkülözheti a fitocönológus segítségét sem állomá-
nyai reális megítéléséhez, sem pedig gazdasági tevékenysége eredményeinek elle-
nõrzéséhez. A számokban kimutatható eredmények mellett hasznos biológiai iránytû
az erdõtipológia.

Az állományok elkülönítésében itt ugyan nem jut a fitocönológiának olyan sze-
rep, mint az állománygazdálkodásnál, hiszen itt nem állományokat különítünk el, ha-
nem nagyobb kiterjedésû erdõrészeket alkotunk. Ezeken belül a talaj állapotának
megítélésénél a felújulás szükséges elõsegítésekor, vagy fafajok behozásánál a tipo-
lógia éppen olyan fontos segítõtárs marad, mint az állománygazdaságban.

Dolezsal szerint az erdõtipológia az az eszköz, mely a termõhelyi tényezõk egzakt
vizsgálata mellett leginkább segítségére van a termelhetõ fafajok fajainak és részvé-
telének megállapításánál. [Irodalom: 45.]

A természetes társulások az eredeti elhelyezését tekintetbe kell venni az erdõré-
szek elhatárolásánál, legalábbis annyira, hogy egészen eltérõ tulajdonságú területek
lehetõleg ne kerüljenek egy kezelési egységbe.

A gazdaságos élõfakészlet és az ebbõl folyó tartamos hozadék megítélése az er-
dõrész egy bizonyos termõhelyi egyöntetûségét kívánja, aminek elbírálása megbíz-
hatóan a tipológia segítségével történhet.

Ammon Walter szintén nagy szerepet szán a fitocönológusnak és általában biocö-
nológusnak a synbiotikus jelenségek vizsgálatánál. A távolabbi tervezésben jelentõs-
nek tartja a fafajok természetes váltakozásának figyelembevételét. [Irodalom: 41.]

Ammon a botanikusok, fitocönológusok érdemeként tudja be, hogy az erdészek
felismerték a termõhelyi tényezõk nagy változékonyságából adódó erdõvegetációbe-
li eltéréseket. A szálalóerdõ éppen ezekhez a finom eltérésekhez igyekszik alkalmaz-
kodni. Cáfolja azt a véleményt, mely szerint a szálalóerdõ nem tartja tiszteletben a
növénytársulások természetes határait. Azt mondja, hogy a természetes növénytársu-
lások éppen a szálalóerdõben kapják meg legnagyobb megbecsülésüket. Ez érthetõ,
mert a szálalóerdõ a legkevésbé rombolja szét a természetes növénytársulásokat, hi-
szen ezektõl vagy hozzájuk hasonló gazdasági társulásoktól várja a legnagyobb
anyagcsereforgalmat és faanyag-produkciót.
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A fafajok váltakozásának szükségszerûségét megérthetjük, ha meggondoljuk,
hogy a talaj állapota az alatt a hosszú idõ alatt, ameddig rajta egy bizonyos fajú és
összetételû állomány él, jellegzetes tulajdonságaiban megváltozik, fejlõdik. Ezt a
változást az ott kifejlett gyökérzet, azzal együtt élõ organizmusok, az állomány által
kialakított mikroklíma és a többi biotikus és abiotikus tényezõ specifikus jelenléte és
változásai okozzák. A meglévõ geobiocönológiai állapotot minden jelenlévõ faktor
együttesen jellemzi, de valószínûleg legkevésbé a talaj fizikai állapota. A kialakult ál-
lapotot jellemzõ egyik indikátor a gyepszinti növényzet. Mivel a természetben örö-
kös változás és fejlõdés uralkodik, szükségszerûen kell, hogy ez a dinamikus egyen-
súly is jelentõs változásokon menjen át, mely változások a fafajban, mint a fitocönó-
zis legfontosabb tényezõiben is jelentkezzenek. [Irodalom: 41.]

Éppen a gazdasági szempontok figyelembevétele kívánja meg, hogy mindenütt
olyan fafajt tenyésszünk, amely az adott helyen a legértékesebb és legtöbb anyagot
produkálja. Ezt pedig úgy érhetjük el, ha a termõhely lehetõségeit és tulajdonságait
minél tökéletesebben megismerjük, és azt a saját érdekünkben intenzíven felhasznál-
juk. Ebben a tekintetben az egyik vágásos rendszer sem éri el azt a fokot, amit a szá-
lalóerdõ jelent.

III. A szálalóerdõ szerepe egyes országokban

Általánosságban a szálalás elterjedésérõl
A szálalógazdálkodás kezdetét megállapítani nem lehet, hiszen ez a legõsibb er-

dõhasználati mód. Erdõhasználat pedig hamarabb volt, mint erdõgazdálkodás. A fej-
lõdés a legtöbb helyen Közép-Európában a szálalás kártékony rendszertelen formá-
ját eredményezte úgy, hogy annak megszüntetése fejlõdést jelentett.

Voltak azonban olyan országok is, ahol a szálalás a fejlõdés során racionális erdõ-
használati móddá alakult. Ennek példáit a Szovjetunióban és a svájci paraszterdõk-
ben találhatjuk meg. A szovjet, a német és a svájci szálalóerdõvel még részleteseb-
ben foglalkozunk. Európa más országaiban is sok példát ismerünk a szálalóerdõ
megvalósítására. Köstler Ausztria szálalóerdeit 20%-ra teszi.

Wallmo svéd erdész már 1897-ben megkezdte a hatáskörébe tartozó nagykiterje-
désû erdõgazdaságokban az ún. „újszerû erdõgazdálkodást”. Anélkül, hogy hasonló
külföldi elméleteket és eredményeket ismert volna, eljutott a „teljesítményellenõr-
zés” szükségességének gondolatához. Elvetette a vágásfordulót, a fahasználatoknak
elõ- és véghasználatra való felosztását, és kimondotta, hogy valamely törzset csak
akkor szabad kitermelni, ha gazdasági érettségét elérte. [Irodalom: 44.]

A svéd Carlsson 1928-ban 4645 ha kiterjedésû erdõgazdaságában szálaló elv sze-
rinti gazdálkodást kezdett, melynek fõ célja volt a vegyeskorú elegyes erdõk kialakí-
tása révén a növedéket a javatörzsekre összpontosítani. Elvetette a tarvágást, és rend-
szeres ellenõrzõ felvételeket vezetett be. [Irodalom: 44.]

A francia szálalóerdõ egyike a legfejlettebbeknek. A világirodalomban a legtöbb
munka valószínûleg francia nyelven jelent meg a szálalóerdõrõl. [Irodalom: 25.] A
francia erdõgazdálkodás fejlõdésének gerince mindig a szálalás elve volt. A XVIII.
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és XIX. század folyamán szinte kizárólag a francia erdészek voltak hûek a szálalóer-
dõhöz. A szálalóerdõ berendezésének elsõ komoly kezdeményezései is innen szár-
maznak. [Irodalom: 45.] Ma, amikor a szálalás szomszédaink révén hozzánk térben
is közelebb került, nem annyira fontos a mi természeti viszonyainktól annyira távoli
francia erdõgazdálkodást tanulmányozni, mint a hozzánk közelebbfekvõkét.

Lengyelország tekintélyes erdõsültségével és felszabadulása óta megindult hatal-
mas fejlõdésével Közép-Európa egyik legfejlettebb erdõkultúrájú állama lett. 1948-ban
erõsen felkarolták a fitocönológiai és a szálaló elveket. 58 000 ha kiterjedésû bialovie-
zsai erdeifenyves õserdejüket korszerû szálalóerdõvé alakítják át, és ellenõrzõ eljárá-
sokkal rendezik be. Munkájuk részünkre érdekes, mert erdeik 76%-a erdeifenyõbõl áll,
a luc- és jegenyefenyõ együtt 11%-ot foglalnak el. [Irodalom: 26., 68. és 70.]

A népidemokráciák közül a hozzánk legközelebb álló Csehszlovákián kívül még
Bulgáriáról ismeretes, hogy felszabadulása óta szintén sokat foglalkozik a szálalás
széleskörû kísérleti bevezetésével. A csehszlovák szálalóerdõvel külön fejezetben
kell foglalkozzunk, mert részünkre pillanatnyilag a legtöbb tanulságot nyújthatja.

A szálalás és a szálalóerdõ a Szovjetunióban
A Szovjetunióban, illetõleg elõdállamaiban az erdõgazdálkodás fejlõdése erõsen

eltér a közép-európai és nyugati fejlõdéstõl. A Szovjetunió óriási kiterjedése, klímá-
jának sokfélesége és ennek következtében erdeinek változatossága erdõgazdálkodá-
si módszereinek is sokkal differenciáltabb kialakulását eredményezte, mint Közép-
Európa összes államaiban együttvéve. A szovjet szálalóelv és szálalóerdõ más, mint
a közép-európai. A Szovjetunióban ma is folyik a külterjes szálalás.

A Szovjetunió szálaló-erdõgazdasági eredményei nem igazolhatják az egészen
más természetû közép-európai szálalóerdõ helyességét és létjogosultságát, de minden-
esetre alapos bizonyítékai a szálaló elv értékes voltának és annak, hogy vele nálunk
is feltétlenül érdemes foglalkozni.

A Szovjetunió erdei három fõ csoportra oszlanak.
Az elsõbe olyan véderdõk, mezõvédõ erdõsávok, fasorok, egészségvédelmi és

esztétikai célt szolgáló erdõk és fás kultúrák tartoznak, melyek fatermelési célt nem
szolgálnak, fahasználatuk az egészségi állapot és a kívánt összetétel biztosítására
szorítkozik. [Irodalom: 62.]

A második csoportba a vízgazdasági, „vízvédelmi”, tehát a környezõ tájak terme-
lékenységét biztosító erdõk tartoznak. Ezekben a fatermelés is elsõrendû feladat,
melynek mértékét az átlagos növedék mennyisége szabja meg. Közép-európai erdõ-
ségei – így hazánk erdei is – az elsõ csoporthoz tartozók kivételével mind ide sorol-
hatók.

A Szovjetunió többszáz millió hektárt kitevõ észak-európai, szibériai és távol-ke-
leti erdõségei a harmadik csoportba tartoznak. Ezekben az „ipari kihasználású erdõk-
ben” az élõfakészlet kimeríthetetlen növedékének is csak kis töredékét termelik ki, a
fejlõdõ ipar szükségletei szerint az ipari fakitermelés legfejlettebb módszereivel. Itt
az erdõgazdálkodást a fejlett technikájú korlátlan fakitermelés és az állományok tûz-
védelme jellemzi. A hatalmas tarvágások itt idõvel természetesen újulnak fel. Nálunk
és közvetlen szomszédainknál ilyen erdõ nincsen.
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Földünk hárommilliárd ha erdejébõl több, mint egymilliárd a Szovjetunióra esik.
Vágásérett erdeje 400 millió ha mintegy 45 milliárd m³ élõfakészlettel. Évi növedé-
ke 1800 millió m³, melynek csak 1/3-át tudja kitermelni. [Irodalom: 65.]

Érthetõ, hogy a Szovjetunió erdõben és fában való gazdagsága és az erdõvidékek
kis lakottsága mellett ott a belterjes szálalásnak nincs olyan gyakorlati jelentõsége,
mint a súlyos faellátási gondokkal küzdõ sûrû népességû Közép-Európának.

A szálalásnak számtalan módja ismert a Szovjetunióban, közöttük a legbelterje-
sebbeké is. Nemcsak irodalmilag és kísérleti vonalon, hanem gyakorlatilag is igen
erõteljesen foglalkoznak ezzel a korszerû kérdéssel.

A szálalás a Szovjetunió elõdállamaiban is az erdõhasználat legõsibb módja volt.
Egyes különbözõ jellegû részeken más és más szálaló módszer alakult ki. Megkülön-
böztetnek:

1. minõségkeresõ szálalást,
2. kényszerszálalást vagy erdõipari szálalást, melyet külterjes vagy mennyiségi

szálalásnak is neveznek, és
3. gazdasági vagy kiválasztó szálalást, melyet belterjes szálalásnak is neveznek.
Mindhárom módszer többé-kevésbé rendszeres szálalás, mert tervszerûen folyik

egységes elvek szerint. Az elsõ kettõ külterjes, fahasználati jellegû; a harmadik bel-
terjes és a biológia szempontjaihoz igazodik. Az elsõ kettõ az ipari kihasználású er-
dõkben olyan helyeken szokásos, ahol tarvágást nem érdemes végezni, mert nem
minden rendelkezésre álló fafaj, illetõleg választék értékesíthetõ. A harmadik mód-
szert a véderõkben és vízgazdasági rendeltetésû erdõkben alkalmazzák, fejlettebb
formáit pedig kísérleti erdõgazdaságokban.

Oroszországban a rendszeres szálalás már a XIV. században ismert volt, pl. a tu-
lai honvédelmi rendeltetésû tölgyesekben.

1. A minõségkeresõ szálalás ma is folyik ott, ahol csak bizonyos sajátos ipari
követelményeknek megfelelõ faanyagot kell, illetõleg érdemes kitermelni.
Ezt a fahasználati szempontból igen költséges szálalómódot igyekeznek ki-
küszöbölni úgy, hogy a felmerülõ különleges igényeket jó szervezéssel a
nagy tarvágásokból biztosítják. Biológiai szempontból sem megfelelõ ez a
módszer, mert az állományt gyakran kíméletlenül bontja meg, utat nyitva az
elemi károknak.

2. A mennyiségi szálalás bizonyos vastagsági méreten felüli, egészséges fákat
érint elõre megszabott fatömeg kitermelése céljából. Ennek a leggyakrabban
alkalmazott ipari szálalási módnak több változata van, aszerint, hogy a hasz-
nálat helye, területe, fatömege milyen módon van meghatározva, illetõleg
hogy a kijelölés és a kitermelés hogyan történik.
A külterjes szálalások értékben lerontják, sõt tönkre is tehetik az erdõt; a gaz-
dasági szálalásnál a talaj nem romlik le, az állomány jól felújul, fejlõdik; fa-
használata produkciójának mértékétõl függ.

3. A belterjes szálalást két fajtára osztja Nyesztyerov: az egyiknek a célja min-
denekelõtt a természetes felújítás; a másik a mi szálaló üzemmódunknak fe-
lel meg, mert a szálankénti kivágás elsõsorban az állomány fái növekedésé-
nek és gyarapodásának fokozását hivatott szolgálni.
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A belterjes szálalás elvi megítélését élénken jellemzik Nyesztyerov professzor
Sztálin-díjas mûvének alábbi sorai. [Irodalom: 62.]

„A gazdasági szálalás igen értékes, mert az állandó felújulást, erdõmûvelést biz-
tosítja. Elméletileg az erdõgazdálkodásnak szinte ideálja. Ez a vágásmód ragyogóan
használja ki az erdõ természetét, természetes felújulását és fejlõdõképességét. Az em-
bernek itt mintegy az a feladata, hogy minél kedvezõbb befolyást gyakoroljon az er-
dõre, minél elõnyösebben használja ki és a használat során a fafajokról sajátságainak
megfelelõen gondoskodjék…”

„Mégis a gyakorlat a Szovjetunióban a gazdasági szálalást aránylag ritkán alkal-
mazza; rendszerint hegyvidékek vízgyûjtõ- védõ és egészségvédelmi erdeiben, ahol
fontos az erdõk állandó fenntartása a víz okozta pusztítások elkerülésére a lejtõkön,
valamint egyes rendkívül értékes síksági erdõkben, végül tanulmányi és kísérleti er-
dõgazdaságokban…”

Nehézségeirõl így ír: „A szálalás az erdészek személyes irányítását, figyelmét kí-
vánja meg. A kijelölést megbízhatóan csak felsõ erdészeti szakképzettségû személy
végezheti…” A továbbiakban felsorolja a kitermelés, közelítés és szállítás nehézsé-
geit, ami a belterjes szálalást „tisztán erdõmûvelési jellegû vágásmóddá teszi, mely
ma gyakorlatilag még a legbelterjesebb erdõgazdaságban is kevésbé alkalmazható.”

Nyesztyerov szerint a szálaláshoz a természetes felújítás sikertelenségein kívül az
a felismerés vezetett, hogy az erdõ állandó fenntartása egyes helyeken klimatikus,
vagy más szempontból szükséges.

A szovjet erdészek a szálalóvágás értékelésében is azt az elvet hangoztatják, hogy min-
denütt olyan vágásmódot kell alkalmazni, amely jól megfelel az illetõ erdõgazdaság ren-
deltetésének. „Védõ és vízgazdasági jelentõségû erdõkben olyan vágásokat kell alkalmaz-
ni, amelyek ezek vízgazdasági szerepének megfelelnek.” Ez a szabály utal a szálaló elv je-
lentõségére Közép-Európában, ahol csaknem minden erdõ vízgazdasági rendeltetésû.

Az önkéntes szálalás sajátos módszerét a harmincas években Voropánov javasol-
ta a Szovjetunióban. [Irodalom: 65.] Õ a szálalással szabadabb állást akar biztosíta-
ni, azoknak a szorult törzseknek, melyeknek ehhez képességük van, de helyzetük
nem engedi meg a gyarapodást. Vágásmódja céljául „z erdõ fokozott növekedésével
a nagyobb hozam elérését” tûzte ki. Legtöbb eredményt az eddig beárnyékolt tör-
zsektõl várja. A koronák hatósugarát a kivágott tuskó átmérõjébõl vezeti le. Ezen a
hatósugáron kívül csak a legidõsebbeket vágja ki. Ezen belül nem vág ki egészséges
törzset. Egy belevágásnál 40%-nál több fatömeget nem vesznek ki. A kivágandó fa-
tömeg mennyiségébõl és a folyó növedékbõl határozza meg a visszatérési idõt. 

A szovjet belterjes szálalás alapelveit a következõkben foglalhatjuk össze. [Iroda-
lom 15. és 42.]

A belterjes szálaló üzemmódok esetében mindenkorú állományban vágnak a meg-
állapított hozadéknak megfelelõ mértékben. A használat kiterjed az összes vastagsá-
gi méretekre. A vágás, amely ebben az esetben egyidejûleg vég- és elõhasználatot is
jelent, gyakran legalább tízévenként ismétlõdik. Ennek során állandóan biztosítják a
szükséges záródást és sûrûséget.

Az egyszerre kiszedhetõ fatömeg mértékét a vágás-visszatérõidõnek megfelelõ
idõszaki növedék szabja meg. Átmenetileg megengedhetõk bizonyos indokolt eltéré-
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sek. Ha szükséges az állomány sûrûségének és élõfakészletének a növelése, a hasz-
nálat mértéke kisebb lehet a folyónövedéknél; ha pedig ki kell szedni a felhalmozó-
dott érett anyagot, akkor a használat meghaladhatja a növedéket. Végsõ fokon a hasz-
nálatot teljes összhangba hozzák a folyónövedékkel.

Az ilyen szálaló üzemmódban kezelt erdõ idõvel vegyeskorú állománnyá vá-
lik, amelyben a fiatal középkorú és idõs fák elszórtan vagy csoportosan elegyed-
nek egymással, és amelyben majdnem mindig van újulat. Az állománynak ez a ve-
gyes korösszetétele hézagossá teszi a felsõ koronaszintet, ami az ágasodás, gö-
csösség fokozására és ezzel együtt a nagyméretû anyag minõségének általános
csökkenésére vezet.

A belterjes szálaló üzemmód a legtöbb munkát és körültekintést igénylõ erdõmû-
velési rendszer, annak ellenére, hogy a természetes felújításon alapszik. A használat
és a növedék közötti viszonyt nem könnyû megállapítani, mivel az idõszaki növedék
nagyságát, a fáknak kor és vastagsági fokok szerinti megoszlását, úgyszintén a fe-
lújulás sikerességét és elégséges voltát a szálaló üzemmód esetében nehéz számba-
venni és ellenõrizni. A gyakori belevágások észrevétlenül káros erdõmûvelési ered-
ményekre vezethetnek.

Használat szempontjából is ez a legkörülményesebb és a legtöbb munkát igénylõ
üzemmód. A fáknak olyan kíméletes döntése és kiközelítése, hogy az újulatban kárt
ne tegyenek, s hogy ne sértsük meg a sûrû állomány törzseit, igen nehéz. Az egyes
belenyúlások alkalmával kikerülõ fatömeg pedig jelentéktelen.

Ennek a  belterjes üzemmódnak az alkalmazása csak olyan viszonyok között in-
dokolt, amelyek biztosítják az összes kikerülõ anyagnak az értékesítését.

A belterjes szálalást az erdeifenyõ állományokban ritkán alkalmazzák, mivel az
erdeifenyõt gyakran kiszorítják más, árnyéktûrõbb fafajok.

Ennek a vágásmódnak az eredményes alkalmazását azokon a helyeken lévõ ele-
gyes erdeifenyõ-, luc- és egyéb állományokban figyelték meg, ahol fontos, hog a ta-
lajt állandóan erdõ borítsa. Ebbõl a szempontból figyelmet érdemelnek a Kaukázus
meredek (20-35 fokos) oldalain elterülõ elegyes erdeifenyõ-luc állományokban foly-
tatott belterjes szálalások. Itt a belterjes szálalások során egyenként szedik ki a fákat
az egész területen, 3-3, legfeljebb 10 évenként ismételve meg a vágásokat. Minde-
gyik soronkövetkezõ vágás alkalmával elsõsorban az elhalt, beteg, elnyomott, túltar-
tott, rosszalakú, majd részben az egészséges érett törzseket vágják ki.

A Szovjetunióban a szálalások szokásos módjainak széleskörû alkalmazása révén
az alábbi következtetéseket vonták le. [Irodalom: 65.]

A szálalás elõnyei:
1. Ott, ahol az állomány faanyaga teljes mennyiségben nem értékesíthetõ, a

népgazdaság számára a legcélszerûbben a szálalás biztosítja a szükséges vá-
lasztékokat.

2. Véderdõk és vízgazdasági jelentõségû erdõk esetében szálalással fennmarad
az eredeti erdõ anélkül, hogy a tájat megváltoztatná.

3. A szálalás megkönnyíti az árnytûrõ fafajok felújulását.
4. Csökkenti a szélkárokat.
5. A visszamaradó törzsek növekedését fokozza.
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A szálalások a tapasztalat szerint a következõ hátrányokkal járnak:
1. A fahasználatnál – még gondosság mellett is – megsérülnek a visszamaradó

törzsek és az újulat.
2. Az egyenlõtlen árnyalás ronthatja a faanyag mûszaki tulajdonságát.
3. Megnehezíti a kitermelés és közelítés gépesítését, és ezzel drágítja a termelést.
4. Bonyolult feladat a szálalóerdõben az állomány megfelelõ szerkezetének ki-

alakítása.
5. A fakitermelés ellenõrzése és a választékok számbavétele körülményes fela-

datok.
A szovjet szakemberek megnyilatkozásai meggyõznek arról, hogy a szálalás elve

biológiai szempontból nagy jelentõségû, és hogy a vele kapcsolatos nehézségek mû-
szaki és üzemszervezési természetûek. Bajtin és társai erdõrendezéstani munkájából
tudjuk, hogy a szálalás erdõmûvelési vonatkozású jelentõségének tanulmányozása
mellett behatóan foglalkoznak a szovjet erdõrendezõk a szálalással kapcsolatos erdõ-
becslési és állományszerkezettani kérdésekkel is. Keresik a szálalóerdõ megfigyelé-
sének, felvételének és a benne végbemenõ változások kiértékelésének módjait a ter-
vezés céljaira. [Irodalom: 42.]

A szovjet erdészettudomány a szálalóerdõvel folyó számtalan nagyarányú kísérleté-
nek eredményei állandóan további tanulságokkal segítik és gazdagítják a fejlõdést.

A svájci szálalóerdõ
Ha a szálalóerdõrõl van szó, rendesen erre gondolunk azért, mert ez a legfejlettebbek

egyike, és mert Biolley ellenõrzõ eljárása ezt hozta hozzánk a legközelebb. Pedig nem
egyfajta szálalóerdõ van Svájcban sem, és nem is egyféle eljárással van berendezve.

Svájcban csaknem mindenütt szálalóvágásos üzemmódot és ellenõrzõ eljárásokat
alkalmaznak, belterjes szálalóerdõ gazdaság az összes erdõknek alig 9%-án folyik.
[Irodalom: 4.] Köstler szerint összesen 30% szálalóerdejük van.

Ez a korszerû gazdálkodás több mint félévszázados múltra tekint vissza. Sok gaz-
daság tíz ellenõrzés adataiból meríti már értékes tapasztalatait. Például a neuchateli
kanton Couvet vidéke, ahol 1858-1929-ig dr. Henri Biolley élt, 1890 óta gazdálko-
dik így. Ezek az erdõk 760-1200 m tengerszint feletti magasságban vannak. Élõfa-
készlete és évi növedéke még máig is állandóan növekedik, valamint a törzsszám
csökken. Ma a zürichi fõiskola tanulmányi gazdasága. [Irodalom: 59.]

Solothurn város 2090 ha erdõgazdaságát dr. H. Knuchel professzor rendezte be.
Élõfakészlete 250 m³/ha. Folyónövedéke 5,8 m³ (2,2%). Az erdõ 70%-a fenyõ. Az
élõfakészlet a vastagsági osztályok között így oszlik meg: 16-28 cm: 38%, 30-48 cm:
57% és 50 cm-en felül: 13%. Ennek az erdõgazdaságnak belterjes kezelését 2 erdõ-
mérnök, 7 erdei munkásból képzett erdész, kb. 3 tisztviselõ és 40 állandó képzett er-
dei szakmunkás látja el. [Irodalom: 59.]

A legfejlettebbek a 35 éve Walter Ammon irányítása alatt álló Thun környéki szá-
lalóerdõk. Õ itt szerzett tapasztalatai alapján írt munkájából származik a következõ
ismertetés. [Irodalom: 41.] Ez a munka összefoglalja mindazt, amit Gayer, Englar,
Balaiger, Biolley és a többi szálaló erdész elért akár gyakorlati, akár elméleti síkon a
svájci erdõkben.
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A fafajok szerepe és váltakozása
A szálalóerdõvel kapcsolatban gyakran szokás ennek alapfeltételeként egyes fafa-

jokat említeni. Tévedés az, hogy a szálalóerdõnek csakis a jegenyefenyõ, a lucfenyõ
és a bükk felelnek meg, és hogy az erdeifenyõ, a tölgy, a kõris, a vörösfenyõ és a töb-
bi fényigényes fafaj ebben az üzemmódban nem tenyészthetõk. Még Svájcban sem
áll ez a korlát.

Az egyes fafajokat a termõhelyhez való viszonyuk alapján a szálalóerdõ szem-
pontjából 3 csoportra oszthatjuk: õshonosokra, termõhelyileg rokon idegenbõl szár-
mazó fajokra, melyek természetesen felújulnak és idegen fajokra, amelyek természe-
tes felújulása lehetetlen.

A szálalóerdõben elsõsorban az elsõ csoport tenyészik, de a második csoporthoz
tartozó fafajokat is sikerrel lehet bizonyos mértékben alkalmazni. A harmadik cso-
porthoz tartozók mesterségesen behozhatók a szálalóerdõbe, de az ápolásnál csak
rendkívüli kezeléssel tarthatók fenn.

A jegenyefenyõ kétségkívül a legjobban érzi magát a szálalóerdõben. Nagy árny-
tûrõ képessége és egyéb jó tulajdonságai a szálalóerdõ leghasznosabb gyakorlati ele-
mévé teszik. Ahol nagy mértékben elõfordul, az állományt ott sûrûbbé teszi anélkül,
hogy annak szálaló jellege elveszne. Minél inkább háttérbe szorul a jegenyefenyõ,
annál inkább csökken az élõfakészlet.

A bükk áll a legközelebb a jegenyefenyõhöz, különösen ott, ahol a termõhelynek
megfelelõ fajtája fordul elõ. A svájci szálalóerdõben a bükk feltûnõen egyenletesen
nõ, különösen azokhoz az alacsonyabb fekvésû erdõvidékekhez hasonlítva, ahol a
kedvezõtlen kiválasztás hosszú idõ óta lerontotta a helyi változat minõségét. A helio-
tropikus deformáció hatása nem érvényesül a szálalóerdõben úgy, mint a vágásos ál-
lományokban, ahol a nagy sûrûségben a fényért való törekvés a törzseket elgörbülés-
re kényszeríti.

A tölgy is jól érzi magát a szálalóerdõ lépcsõzetes, csoportos állományszerkeze-
tében, amint ez Közép-Svájc erdeiben tapasztalható. Thun vidékének még rossz tala-
jain is igen jól érvényesül a tölgy a fényért való versengésben a szálalóerdõben.

A lucfenyõ még ott is, ahol nem õshonos, de legalább a második kategóriába tar-
tozik, alkalmas fafajnak minõsíthetõ. Csak ott nem felel meg a szálalóerdõben sem,
ahol idegen fafajnak minõsül. Ugyanis ahol neki megfelelõ termõhelyen nõ, ott majd
nem annyira árnytûrõ, mint a jegenyefenyõ. 50 évig is jól elviseli az elnyomást. Az
irodalomból ismerünk olyan adatot is, hogy több mint 100 évig elnyomott lucfenyõ
még hatalmas törzzsé tudott fejlõdni a felszabadítás után.

A vörösfenyõ természetes felújulása a szálalóerdõben igen ritka. Ezért Svájcban
a szálalóerdõben alig egy százalékot tesz ki. Ahol szabad helyeken megtelepül vagy
mesterségesen behozzák, itt is rendkívül értékes törzseket nevel.

Az erdeifenyõ Svájc középhegységeiben kevés helyen õshonos, leginkább a fo-
lyómenti kavicsos teraszokon van otthon. Ahol az erdeifenyõ a neki megfelelõ ter-
mõhelyen tenyészik, szálalóerdõben is igen jól megtartja a helyét.

Összefoglalva az elmondottakat, azokat a fafajokat lehet alkalmasnak minõsíteni
a szálalóerdõ számára, melyek az adott termõhelyen õshonosak, vagy legalább a ter-
mõhelynek megfelelõk, és így felújulni képesek. Svájc középsõ vidékén, az elõhegy-
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ségekben mindenekelõtt ilyen a jegenyefenyõ és a bükk, valamint a luc és az erdei-
fenyõ. A két utóbbi korlátozott mértékben. Úgyszólván mindenütt elõfordulnak – ha
nem is nagy mennyiségben – a tölgy, a kõris, a juhar, a szil és a mézgáséger. A szá-
lalóerdõben tehát minden õshonos fafajjal és mérsékelt elegyítéssel minden termõhe-
lyileg rokon fafajjal lehet dolgozni. Ezt a szabályt sem szabad mereven értelmezni,
mert az olyan erdõt, amelyben a szálaló elvek alapján gondolkodunk, még abban az
esetben is el kell ismerni szálalóerdõnek, ha annak fafajai az említett szempontoknak
nem felelnek meg. Ez természetesen kivételes eset lehet.

A legtöbb kétség a fényigényes lomblevelûekkel szemben merül fel. A fenyõk kö-
zül az erdeifenyõ létjogosultságát szokás vitatni a szálalóerdõben. Több mint 50 éves
svájci és német tapasztalatok alapján megállapított tény, hogy ezeknek a fafajoknak
is megvan a létjogosultságuk, sõt termelésük biztosnak vehetõ, hiszen az egyes tájak
természetes erdõtársulásaiban mindenütt szerepeltek megfelelõ arányban. A tarvágás
miatt degradált talajokon a nehézségek sokkal nagyobbak, mint ott, ahol a termõhely
termelékenysége megmaradt, vagy legalább valamelyik korszerûbb vágásos erdõ-
gazdasági móddal már feljavították egykori leromlott állapotából.

„Az évszázados helytelen gazdálkodással leromlott termõhelyeken nõtt erdõk vizs-
gálata lapaján ma még nem lehet helyesen megítélni fafajaink erdõmûvelési profilját”
– véli Ammon. A szálalóerdõ eddigi eredményei mindenütt azt mutatják, hogy a meg-
felelõ fafajok a szálalóerdõben a termõhelyet már néhány évtized alatt is annyira felja-
vítják, hogy ennek eredménye a termelékenység növelésében is hatalmas mértékben
mutatkozik. Ezt igazolják az elmúlt 50 év tapasztalatai mindenütt, ahol a szálalógazdál-
kodást legalább kísérletképpen meghonosították, akár hegyvidéken, akár dombvidé-
ken, vagy a síkvidék olyan részein, ahol az erdõtenyészet természetes elõfordulású.

Az erdõgazdák és a fitocönológusok régen megfigyelték, hogy a természetben a
növények egymást helyükön szívesen felváltják. Egy és ugyanaz a növényfaj nem
szívesen él hosszú idõn keresztül ugyanazon a helyen. A növények ez a tulajdonsá-
ga, illetõleg a termõhelynek gazdag változékonysága idézi elõ, hogy az egyes fafa-
jok elegyülése a természetben csoportos, ritkábban szórványos, azaz szálankénti szo-
kott lenni. Ma általában elfogadott elv a csoportos gazdálkodás helyessége. A csopor-
tok kifejlõdése a legtökéletesebben a szálalóerdõben van meg. A termõhely változá-
sai idõvel mindenütt bekövetkeznek. Ez teszi lehetõvé a fafajok váltakozását. Tehát,
hogy a közelbõl az a fafaj kerüljön valamely helyre, melynek az ott kialakult mikro-
klimatikus és talajviszonyok a legjobban megfelelnek, ahhoz elegyes, lehetõleg cso-
portos állományszerkezet szükséges.

Szinte kivétel nélkül figyelhetõ meg a természetben az a jelenség, hogy a legtöbb
fafaj jobban érzi magát idegen fa árnyékában, mint saját szülõje alatt. Ez a jelenség a
fajok közötti harc elvével is jól összeegyeztethetõ. Mert az újulatnak, a fiatalosnak
ugyanis majd a felette álló idegen fajú idõsebbet kell legyõzni. Talán a bükk az egyet-
len fafaj, amely szívesen újul fel saját szülõje alatt is. Ezért is követeli meg Svájcban
aránylag a gyors és erõteljes felszabadítást. Ma azonban a közelben fenyõ fordul elõ,
oda a bükk feltétlenül betolakodik. Viszont jegenyefenyõ nagy elõszeretettel jelenik
meg a bükkösökben. A jegenyefenyõ újulata feltûnõen szívesen települ meg az öreg lu-
cok alatt. A luc már kevésbé hajlamos a bükk alá települni. Viszont feltûnõ a luc jó nö-
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vekedése az öreg erdeifenyves alatt. A lucnak különösen a madárberkenye jelenléte
kedvez (Sorbus aucuparia). Az erdeifenyvesben gyakran tapasztalhatjuk a tölgy sikeres
természetes felújulását, aminek legtöbb esetben a szajkó is nagy segítségére van.

A svájci szálalóerdõkben azért szerepel olyan kevés fafaj és azok közül is azért
van döntõ szerepe néhánynak, mert az Alpok tudvalevõleg Közép-Európa fafajokban
legszegényebb része. Ennek genetikai magyarázatát a geobotanikusok már megtalál-
ták a növénytakaró jégkorszak utáni fejlõdésben. Az olyan vidékeken, ahol a fafajok-
ban való gazdagság nagyobb, a szálalóerdõ lehetõségei is sokoldalúbbak, és a fafa-
jok váltakozása is élénkebb lehet, mint pl. nálunk.

A szálalóerdõ biológiai és termeléstechnikai alapelvei
H. Biolley 1927-ben fogalmazta meg a szálalóerdõ tulajdonságait, mely elveknek

Walter Ammon által kiegészített változatát röviden az alábbiakban foglaljuk össze.
[Irodalom: 41.]

1. Az erdõgazdasági termelés termelõtényezõi: a tápanyagok és a ható termé-
szeti erõk az erdõtalajban és a felette lévõ légtérben mindenütt rendelkezésre
állanak.

2. A talajban lévõ gyökérrendszer és a légtérben levõ lombozat azok a kapuk,
amelyeken keresztül az építõanyag a növény testébe jut, és a zöld szarvak
protoplazmájában az éltetõ energiákkal egyesül. A sejtnedv az anyagnak és
az energiának a találkozóhelye.

3. Az erdõgazdasági termelés fatömegben mutatkozó eredménye nagymérték-
ben attól függ, hogy milyen tökéletes és mennyire állandó a talajból és a le-
vegõbõl történõ anyagfelvétel, és attól, hogy a rendelkezésre álló természeti
erõket az élõ szervek mennyire tudják kihasználni. Függ még attól is, hogy a
fejlõdést segítõ, illetõleg az azt gátló körülmények milyen mértékben vannak
jelen.

4. Az erdõ életközössége maga produkálja azokat a termõhelyi körülményeket
(pl. mikroklímát), amelyek a faegyed neveléséhez és az állomány fejlõdésé-
hez szükségesek.
Ezek a jelenségek azonban az emberi beavatkozás erõs hatása alatt állanak.
Gazdálkodással a talaj, a levegõ és az állomány közötti kölcsönös hatásokat
nagy mértékben meg lehet változtatni. Az emberi beavatkozástól és attól az
elhatározástól, hogy egy fát kivágunk-e vagy pedig állni hagyunk, függ va-
jon a gyökér és a levélszervek rendelkezésére fog-e állni a fatermeléshez leg-
szükségesebb minden anyag. Itt mutatkozik meg az erdõmûveléstechnika jó
vagy rossz volta. A mûvelés módjától függ, hogy a rendszeres kiválasztás mi-
lyen produkáló készletet (élõfakészletet) alakít ki, és hogy mennyire biztosít-
juk annak tartós mûködését.

5. Az erdõmûvelési tevékenység eredményének lényege az állomány növekedé-
si erélye. E szerint kell megítélni a mûvelõ munkáját mind mennyiségi, mind
minõségi szempontból. Az eredményt a munkaterület nagyságához kell vi-
szonyítani, tehát a vegetációs tér egységhez, melyet a rendelkezésre álló talaj
és légtér együttesen jelentenek. Egyszerûség kedvéért egységként nem ûr-
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mértéket, hanem térmértéket használunk, mert a vertikális dimenziók, mint a
hasznos légtér és a felhasznált talajmélység méretei nem határolhatók el pon-
tosan, hanem termõhely szerint és az erdõ kezelése szerint változnak. A tel-
jesítmény kiértékelésére alkalmas még az élõfakészletnek a növedékkel, mint
teljesítménnyel való összehasonlítása is.

6. A növedék a felhasznált természeti erõknek és az erdõmûvelési elvek alapján
bevezetett emberi munkának az eredménye. Mennyisége pontosan csak utó-
lag állapítható meg. Normatív megállapítása elõre nem lehetséges, de rövi-
debb idõszakra vonatkozóan becsléssel elõre is megállapítható.

7. Az erdõ évi produkciója mint növedék új évgyûrû, azaz új fapalást alakjában
fejlõdik az élõfa egyeden, és ettõl el nem választható. A termelvény és a ter-
melõeszköz tehát egy, mert minden egyes fán egymással elválaszthatatlanul
összefügg. Amíg a fa él, a termelvény önmûködõen mindig termelõeszközzé
alakul át. A termelés eredményét csakis úgy lehet a termelõ alaptól elválasz-
tani, hogy egész fákat vágunk ki, tehát a termelõalap egy részét vonjuk el. Ha
a kivágott fák kiválasztása helyes volt, akkor az erdõ fejlõdése pozitív irányú,
tehát a termelést fokozza, ha pedig helytelen, akkor az erdõ szerkezetét le-
rontja és produkcióját csökkenti.

8. Ha a vágásérett egyedeket eltávolítjuk, termelõ tényezõk szabadulnak fel, te-
hát a fény és a tápanyagok a megmaradó termelõeszközök részére állanak to-
vábbi rendelkezésre. Ha az állomány szerkezete megfelelõ, akkor ezeket a
felszabaduló termelõtényezõket a megmaradók jól fel tudják használni, azaz
növekedésüket fokozzák. Ha nem, akkor a szabadabbá vált lehetõségek kár-
bavesznek. Helyes szálalással olyan állományt alakítunk ki, amely rendelke-
zésre álló termelési tényezõket tökéletesen kihasználja, tehát a lehetõ legma-
gasabb faanyag-termelést éri el.

9. A legnagyobb értéknövedéket akkor érjük el, ha az állomány a legmagasabb
értékû fatömegbõl áll. Ezért minden beavatkozásnál arra kell törekednünk,
hogy a termelõtényezõket a legteljesebben használjuk fel, és arra, hogy a fa
minõségét is javítsuk. A fahasználat és a termõhely állandó javítása egy mû-
veletté válnak.

Ezek a szempontok elvileg minden termõhelyre és minden állományelegyre néz-
ve érvényesek. Ezeket az elveket maradéktalanul nem lehet összehangolni semmi
olyan rendszerrel, mely a vágásterület alapján áll.

Faanyagminõség
A szálalóerdõ fáinak magassági és vastagsági növekedése is jellegzetes. A faszö-

vet fejlõdése a lassan fejlõdõ fiatalosban a legkedvezõbb. Belül rendkívül sûrû, kb.
0,5 mm-es évgyûrûk után alig észrevehetõen fokozatosan szélesednek az évgyûrûk
kifelé. A bél alig 2-3%-ot tesz ki. Minél gyakrabban térünk vissza fahasználattal
ugyanarra a helyre, annál egyenletesebb a keskeny évgyûrûk fokozatos szélesedése
kifelé. Az évgyûrûk az elnyomott egyedekénél igen keskenyek, sõt újabb megfigye-
lések szerint sok esetben csak a fa korona részében fejlõdnek. Az elnyomás alatt a
magassági növekedés is nagyon kicsiny. Az árnyalás a gazdálkodás természetes kö-
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vetkezményeként fokozatosan szûnik meg, és a vezérhajtás növekedése is fokozatos
intenzitással halad. A fényhatás a magassági növekedést serkentõen befolyásolja, vi-
szont a fa szakaszos fejlõdése egy bizonyos fokon belül akadályozza azt. Ebbõl az
ellentmondásból adódik a fa növekedésének egyenletessége. Tehát ha a fa fejlõdését
mérsékeljük, akkor ezzel növekedését egyenletesebbé tesszük. Ezért a szálalóerdõn-
él még a vastag törzsek évgyûrûi is nagyon egyenletesek (2,0-2,5 mm), és a korona
kúpos alakja sokáig megmarad. A vágásos erdõben a fák fejlõdése rendkívül gyors,
hamarabb kialakulnak az elöregedési szakaszokhoz közel álló fákra jellemzõ széles
lapos koronák, és mivel a magassági növekedés és a vastagsági növekedés külön
életszakaszokra oszlanak, az évgyûrûk fejlõdése kiegyenlítetlen. Mint a másik vég-
let, szélsõséges példája, érdekes a tarvágásos szálerdõ összehasonlítása. A mestersé-
gesen telepített fiatalos törzsei szinte szabad állásban rendkívül széles évgyûrût fej-
lesztenek, azután a magassági növekedés idõszakában az állomány sûrû állapota
miatt évgyûrûi elkeskenyednek, míg végül az idõsebb korban akár mesterségesen,
akár természetesen bekövetkezett gyérítés következtében újra széles évgyûrûk ala-
kulnak. A szálalóerdõ és a tarvágásos szálerdõ közötti átmenetként ezen a téren is át-
menet a csoportosan kezelt természetes felújítóvágásos szálerdõ évgyûrûinek alaku-
lása. Itt a kezdetben szintén egészen sûrû évgyûrûk egyenletesen bár, de rohamosan
szélesednek a törzs széle felé, mint a szálalóerdõ törzseinél. (3. ábra)

A fa minõségére vonatkozó gyakori kifogás a szálalóerdõvel szemben, hogy a produ-
kált törzsek erõsen sudarlósak. Ez a tévhit fõképpen onnan ered, hogy azokban az erdõ-
gazdaságokban, amelyekben vágásos üzemmód után vezették be a szálalógazdálkodást,
eleinte hosszabb idõn keresztül épp a legrosszabb sudarlós törzseket termelték ki. Mihelyt
azonban azoknak a törzseknek a kihasználására került sor, melyek már a szálalóerdõ
rendkívül gondos kiválasztó ápolásának eredményei, a legkitûnõbb faanyagot produkál-
ják. Számtalan példa igazolja, hogy Svájcban a legkeresettebb minõségû anyag éppen a
szálalóerdõbõl kerül ki. A jegenyefenyõ és bükk alakszáma 58-60 és a lucé is 50.

A szálalóerdõ szerkezete
A szálalóerdõ optimális szerkezetét mutató merev sémát felállítani nem lehet. Min-

den termõhely és minden elegy részére legfeljebb keret állapítható meg, amelyen belül
állandó ellenõrzéssel igyekszünk a termelékenységet fokozni. Ez a keret még egy er-
dõn belül is változó lehet. A szálaló elv nem új sablon az erdõgazdaságban, hanem egy
új dinamikus szemlélet, mely a természetes termelõerõk lehetõségeihez alkalmazkodik.
Azért lehetetlen a szálalóerdõben minden egyoldalúság és egyöntetûség. Itt nincs már
meg a „szabályos állapot” ideálja. A szálaló elv nem is törekszik elérni egy olyan álla-
potot, melyet mint egy ideált, elõre kitûzött, és amelynek elérésénél majd azt mondja,
hogy ez az a végleges tökéletes állapot, amelyre törekedett. Itt a termelés egy állandó
és változásaiban fejlõdõ megújuló folyamat. Ennek a folyamatnak jellemzõi a gazdál-
kodás minõsége, a kiválasztó nemesítés intenzitása, a fafajok és választékok értékvi-
szonya, a munkaerõviszonyok és a többi fontos termelési körülmények.

Ahol a vágásos gazdálkodásról a szálalásra tértek át, már néhány revízió érdekes
eredményeket mutatott. Legtöbbször a várt kedvezõ eredmény a remélt idõnél is
gyorsabban mutatkozott.
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A szálalóerdõnek számokban kifejezhetõ szerkezetét a vastagsági osztályok fafa-
jonkénti eloszlása mutatja. A különbözõ rendszerek megegyeznek abban, hogy a leg-
vékonyabb faanyagot, tehát általában a fiatal egyedeket nem veszik tekintetbe a fa-
tömeg és szerkezet szempontjából. Ezt töltelékfának nevezik. Biolley a 20 cm-nél,
Ammon a 16 cm-nél vékonyabb törzseket sorolja a töltelékfák közé. A szerkezet er-
dõtípusonként különbözõ.

Walter Ammon négy osztályt ismer a töltelékfákon kívül, éspedi: I.o. 16-26 cm-
ig, II.o. 28-38 cm-ig, III.o. 40-50 cm-ig, IV.o. 52 cm-nél vastagabb törzsek.

Ezeken az osztályokon belül az ellenõrzõ felvétel 2 cm-es vastagsági osztályok
szerint történik. (7. ábra)

Az állomány szerkezetének a jellemzõje az olyan grafikon, amelye az egyes vas-
tagsági csoportok abszolút és százalékos részletét mutatja az állományban a fatömeg
és a törzsszám szerint. A törzsszámok alapján azt látjuk, hogy darabszámuk általában
a vastagság növekedésével parabolikusan fogy. Ha az általában elõforduló 80 cm-es
vastagságig elemezzük a szálalóerdõ állományait látjuk, hogy a fatömeg legnagyobb
része az 50 cm- körüli vastagságú törzseken van jelen. (5. és 6. ábra)

A svájci elõhegységekben például a vastagsági osztályok a következõ módon osz-
lanak meg, és Ammon az utóbb felsorolt állapotot tartja helyesnek:

meglevõ db m³ célszerû db m³
I. 16-26 cm 45% 13% 45% 10%
II. 28-38 cm 27% 24% 25% 25%
III. 40-50 cm 18% 32% 20% 30%
IV. 52- cm 10% 31% 10% 35%

100% 100% 100% 100%

A felvételek szerint 1 ha élõfakészlete a töltelékanyagot nem számítva Svájcban
250-600 m³ között ingadozik. Átlagosan 450 m³. A készletek messze felülmúlják az
ugyanazon a vidéken vágásos üzemmódban kezelt erdõk készleteit. Biolley állás-
pontja még az volt, hogy az élõfakészlet a kelleténél magasabb ne legyen, kb. 350
m³, mert ez a túlhalmozódott termelõ tõke egy részének kikapcsolását jelentené. A
svájciak ma már inkább a magasabb élõfakészlet hívei, mert ezzel látják biztosítha-
tónak a minõségi termelés fokozását. Ugyanis a magasabb készlet biztosítja a sima,
göcsmentes hengeres és méretes faanyag termelését.

Az egyes vastagsági osztályok térbeli elhelyezése lehet csoportos vagy szálankén-
ti. A legújabb álláspont szerint biztos, hogy a két mód csakis együtt helyes. Az egyes
fafajok tulajdonságai és a termõtényezõk jelenléte határozza meg, hogy adott esetben
melyik kerülhet fölénybe. A fényigényes fafajok csoportos szerkezetet kívánnak.

Tervezés, erdõrendezés
Biolley a szálalóerdõ alapelvéül a következõ szabályt állította: „Kis költséggel

nagy mennyiségû és nagy értékû fát termelni.” Ezt az elvet minden erdõgazdasági
rendszer a magáévá teheti. A tartamosság elvét nem emelte ki, mert ez annyira ter-
mészetes alapeleme a szálalóerdõnek. Balsiger fölöslegesen hozzáfûzte, hogy „a leg-
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rövidebb idõ alatt”. Érthetõ, hogy az erdõgazdaságban is gyakori a produkciós idõ
gondolata, bár ez a fogalom a vágásos erdõgazdaság fogalomkörébõl származott,
ahová a mezõgazdaság szemléletébõl került. A mezõgazdaságban az idõszakos növé-
nyek monokultúrái megkövetelik a termelési idõ fogalmát.

A vágásos gazdaságoknál ugyanis a gazdálkodás eredménye a vágásérett állo-
mány, nem pedig az egyes fa, tehát itt az állomány a „vágásérett”-ség eléréséhez egy
bizonyos határozott idõt követel. Ez az idõ a termelés ideje. Az erdõ természeti tör-
vényei nem ismernek produkciós idõt, mert az erdõ maga egyszerre termék és terme-
lõeszköz is. A szálalóerdõben az erdõ koráról beszélni sem lehet, csupán az eges fák
fiziológiai vagy életkoráról lehetne szó. Ez azonban a szakaszos fejlõdés elve értel-
mében is alig lehet érdekes. Az egyes fák fejlettsége a döntõ fontosságú. Ennek elbí-
rálása a szakember legfontosabb feladata. Itt az egyes fák vágásérettségérõl kell be-
szélni, azonban ez a kor sem a fiziológiai kornak, sem a növekedésnek, de még a fej-
lõdésnek sem közvetlenül a függvénye. A faegyed vágásérettsége az összes tényezõk
mérlegelésének az eredménye, beleszámítva a fatermelés, azaz szükséglet elsõdleges
szempontjait is. A szálalóerdõ gazdát nem az évek száma, nem a terület nagysága ér-
dekli, hanem a jelenlévõ m³-ek és a kitermelhetõ faanyag mennyisége. Az élõfakész-
let és a növedék mennyisége érdeklik. Tehát nem „rövid idõ alatt”, hanem „állandó-
an, folyamatosan” törekednek a legnagyobb produktivitásra.

Az erdõ termelõ tevékenysége Ammon szerint inkább forráshoz hasonlítható,
semmint egy idõben mereven elhatárolható termelési folyamathoz. A termelékenysé-
get leginkább egy olyan mennyiség fejezi ki, amely adott idõegységre vonatkozóan
produkált anyag tömegét adja meg. A szálalóerdõ termelékenységét olyan mérté-
kegység mutatja meg, amely az állandó termelés eredményességét képes jellemezni.
Ilyen mértékegység az egységnyi terület állandó évi folyónövedéke. A szálalóerdõ
termelékenységének ilyen értelmezése mellett a produkciós idõrõl a vágásforduló
szellemében beszélni felesleges. Ezért szükségtelen ennek a produkciós idõnek a
megrövidítésérõl beszélni. Itt csupán arról lehet szó, hogy a pontosan megállapított
évi folyónövedéket kísérjük figyelemmel, és úgy gazdálkodjunk, hogy ez állandóvá
váljék, sõt növekedjen.

Az erdõ fáinak, mint minden élõlénynek tulajdonságuk, hogy igyekeznek pro-
dukáló szerveiket a lehetõ legtökéletesebben kifejleszteni. A gazdálkodás feladata
a természetnek ezt a törekvését támogatni. A vágásos erdõgazdálkodás a felújítás
idejére megszakítja, vagy legalábbis érzékenyen megbénítja a fatermelés folyama-
tát, mert többé-kevésbé szétrombolja az állomány legtermelékenyebb szerkezetét.
Magát a termelõ üzemet minden termelési procedúra után megsemmisíti, hogy azt
újra nagy álozatok árán, kétes eredménnyel ismét létrehozza. Tarvágás nemcsak az
erdõt semmisíti meg, hanem azokat a természetes termelõtényezõket (termõhelyet)
is szétrombolja, melyek a produkciót szolgáltatják. Mivel a szálalóerdõ gazdálko-
dásnál a fahasználat teljes mértékben erdõmûvelési feladat, itt megszûnik fahasz-
nálatnak véghasználatra és elõhasználatra való elkülönülése. Ugyanúgy, mint
ahogy nem lehet felújítóvágásról és gyérítésrõl sem beszélni. Ez a rendszer nem is-
mer vágásfordulót és nem ismer vágásérett állományt sem, hanem csak vágásérett
törzseket. A korosztály és korfok fogalma is idegen neki és fölösleges. A sûrûség
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és záródás matematikai kifejezése is túl bonyolulttá válik, de nem is szükségesek.
Az erdõgazda erdejét egy folyamatosan produkáló szervezettársulásnak tekinti,
ahol beavatkozásai az erdõ összetételét mindinkább alkalmassá teszik arra, hogy
többet és jobbat produkáljon.

A szálalóerdõben a szakember legfontosabb tevékenysége a vágásérett törzsek ki-
jelölése mellett az élõfakészlet mennyiségének és a növedék változásainak pontos
megfigyelése és nyilvántartása. Ezeknek az értékeknek a változásaiban rejlõ törvény-
szerûségek felismerése adja a tudományos elõrelátás, illetõleg a gyakorlati tervezés
reális alapjait. Azon a területen belül, amelyen éppen dolgoznia kell, maga választja
ki a legsürgõsebb feladatokat.

Ügyelnie kell az erdésznek arra is, hogy ne halmozódjék fel túl nagy élõfakész-
let, tehát hogy a fatömeg és a termelésben tevékeny szervek között az egyensúly fel
ne billenjen. Ezt a célt szolgálja a szálalóerdõ gazdálkodás tervezését jelentõ „ellen-
õrzõ eljárás”. Szálalóerdõben másféle erdõrendezés el sem képzelhetõ, és azért csak-
is azóta vált a szálalóerdõ tényleg elfogadható gazdasági móddá üzemgazdasági és
tervgazdasági szempontból, amióta Biolley és követõi az ellenõrzõ eljárás rendszerét
kidolgozták. Ugyanakkor ez az erdõrendezés nem jelent merev sablont, hanem in-
kább irányító és ellenõrzõ szerepe van.

A tartamosságot nem képlettel biztosítja, hanem ellenõrzött erdõmûveléssel. Az
erdõrendezés megmutatja a mûvelõnek azt az utat, amely a többtermelés felé vezet.
Az üzemterv rámutat az eddig elért eredmények alapján arra is, hogy a legközelebbi
idõben, évtizedekben milyen mennyiségû és minõségû anyagra lehet számítani. De a
növedéket nem tekinti egy változatlan adott tényezõnek, mint a vágásos gazdaságok,
amelyeknél a fatermési táblák elvére épül tulajdonképpen minden tervezés. Nemcsak
a folyónövedék, mely mint a természetes folyamat eredménye változik, hanem maga
a fahasználat is döntõ hatással bír az állomány növekedésére. Tehát a fahasználat
végrehajtásának módjától függ a további termelés eredményessége. Ugyanolyan fa-
tömeget ki lehet használni az erdõbõl úgy is, hogy ezzel az erdõ értéke csökkent, de
úgy is, hogy ezzel az erdõ termõképessége, termelékenysége javult.

A szálalóerdõ tervezési munkájának lényege az egész erdõ faállományának – szo-
kás szerint – 6-10 évenkénti teljes felvétele. A két felvételnél talált fatömeg közötti
különbség plusz a kitermelt fatömeg adja az idõszak viszonylagos folyónövedékét,
és ennek az évek számával osztott hányadosa a viszonylagos évi folyónövedéket.
Ahány évenként tér vissza egy helyre a fahasználat az erdõ területének ugyanolyan
töredékére terjed ki ez a munka. Az erdõ a visszatérési idõnek megfelelõ közel
egyenlõ részekre van felosztva, egy-egy ilyen rész az évi tevékenységi terület (mani-
pulációs terület).

A szálalóerdõ ellenfelei túl drágának és bonyolultnak látják nagy erdõegységek
élõfakészletének ismételt pontos felvételét. Svájcban ez olyan természetes és egysze-
rû munka, amely nélkül el sem tudják képzelni a gazdálkodás helyes vezetését. Ez-
zel a munkával szemben itt elmaradnak azok az állományelkülönítõ munkák és vég-
nélküli kalkulációk, melyeket az üzemrendezésnél a vágásos erdõgazdaságban 10
évenként el kell végezni. A térképkészítés és állományleírás feladatai a szálalóerdõ-
nél sem jelentenek több munkát.
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A gazdaságosság kérdése
Az eredmények igazolják, hogy a szálalóerdõben nemcsak az évi átlagos növedék

magasabb, mert a vastagabb és jobb minõség nagyobb arányban vesz részt az élõfa-
készletben. Svájcban a vágásos erdõk fatömegének súlypontja a 30 cm vastagsági
osztály körül van. A szálalóerdõben a fatömeg súlypontja az 50 cm-es törzsekre esik.
A termelési költségek avval is csökkennek, hogy a fiatalos és a telepítések ápolásá-
ra, nevelésére sokkal kevesebb kiadás van. Felületes az az állítás, hogy a szálalóer-
dõben nagyobb a munkaerõszükséglet. Svájci tapasztalatok szerint az ottani viszo-
nyoknál elõnyös, hogy a szálalóerdõ fõleg télen foglalkoztatja a munkásságot, tehát
abban az idõben, amikor leginkább rendelkezésre áll. Munkaerõ szükségletük alacso-
nyabb, mint a vágásos erdõgazdaságoké.

Az erdõ feltártságát illetõen az a tapasztalat, hogy semmivel sem kíván sûrûbb és
tökéletesebb úthálózatot, mint bármelyik korszerû vágásos gazdasági mód. Csupán
egy tekintetben feltétlenül igényesebb az az erdõgazdasági mód, mint a többiek, és
ez a személyzet szaktudása, hozzáértése. A biológiai képzettség és a természet jelen-
ségeinek megfigyelésre való készség egyiknél sem olyan fontos, mint ennél. Ugyan-
csak a megbízható jól képzett szakmunkások sehol sem annyira nélkülözhetetlenek.

A munkás nagy hozzáértése azért is szükséges, mert a fahasználatnál, döntés-kö-
zelítésnél csakis így kerülhetõk el azok a károk, amelyek egyébként minden felújító-
vágásos rendszernél fenyegetnek. De hogy ezek jó munkással elkerülhetõk, azt már
a hazai tapasztalatok is igazolják.

Annak igazolására, hogy a szálalóerdõ gazdaságosabb, mint a vágásos, Ammon
Walter egy olyan példát hoz fel, amelyben azonos területû és azonos évi fatömegho-
zamú erdõgazdaságokat hasonlít össze egymással. Két 120 ha kiterjedésû erdõgazda-
ságot állít szembe, melyek évi hozadéka egyformán 12 m³ ha-ként.

Az összehasonlítás eredményeként megállapítja, hogy a vágásos gazdálkodás 17-
szeres törzszámon és kétszer olyan nagy kezelési területen éri el ugyanazt az ered-
ményt azonos idõ alatt, mint a szálalógazdaság. A példa szerint 1430 m³ faanyag pro-
dukcióját a vágásos gazdaság mintegy 23 ha kezelési területén 10 200 törzzsel éri el,
míg a szálalógazdaság az 1430 m³ fatömeget 1430 törzzsel éri el 12 ha-on.

A szálalóerdõ termelékenységére jellemzõ, hogy a minimális ha-onkénti évi növedék
6 m³, de ismerünk 15,3 m³-es eredményt is. Átlagosan 9 m³-re tehetõ, ami több mint 2%
növedékszázaléknak felel meg. Egy-egy törzs évi növedéke gyakran eléri a 0,1m³-t.

A német szálalóerdõ
A szálalás mint az erdõhasználat legõsibb formája rendszertelensége miatt vesz-

tette el hitelét Közép-Európában. Németországban a XVIII. század végén éppen az
erdõk fenntartásának biztosítása érdekében tértek át a vágásos üzemmódra. A vágá-
sos üzemmódok tarvágást jelentettek mesterséges felújítással, és ebbõl következõ
elegyetlen egykorú állományokkal. A XIX. század közepén Németországban már tel-
jes mértékben uralkodik a tarvágásos rendszer, amikor mutatkozni kezdtek annak
nagy hátrányai a különbözõ természeti katasztrófák megjelenésében. Ilyen elemi ká-
rok leginkább a széltörések és a rovardúlások voltak. A talajleromlás késõbbi tünet-
ként jelentkezett.
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A német irodalomban Bühler erdõmûveléstanának egyik fejezete szerint az erdeife-
nyõ szálalógazdálkodása Poroszországban már régebbi idõben is elterjedt volt. 1897-
ben dr. Stötzertõl közli, hogy „a mi vidékünkön gyakori az olyan középerdõ alakú bükk
szálalóerdõ, melybe értékes lomblevelûek elegyültek, mint a juhar, kõris és tölgy.”

Leopold Hufnagl a múlt század végén 17 000 ha kiterjedésû erdõgazdaságát a szá-
laló elv szerint rendezte be a legnehezebb terep és közelítési viszonyok között. Érté-
kes tapasztalatait használta fel Fekete Lajos, amikor ellenõrzõ eljárását kidolgozta.
[Irodalom: 7. és 44.]

A szálalás fellendülése Németországban a múlt század végén kezdõdött (Gayer,
Kalitsch), de véleges fölénybe csak századunk húszas, harmincas éveiben került. Elvi
alapjait Gayer Károly dolgozta ki.

A német szakirodalomban napjainkban már túlnyomó többséggel a szálaló elv
uralkodik. Maga az a tény, hogy Krutzschnak sikerült a készletgondozó erdõgazdál-
kodást egész Kelet-Németországban szabállyá tenni, igazolja a szálaló elv gyõzelmét
a német erdõgazdálkodásban.

A német szálalóerdõk közül a továbbiakban ismertetjük a spesserti tölgygazdasá-
got, a bärenthoreni „tartamoserdõt” és utóbbi folytatását jelentõ készletgondozó er-
dõgazdaságot.

Spessarti tölgygazdaság
Ez a szálalóerdõ gazdálkodás azért érdemel figyelmet, mert tölgyfát termelt és mert

változtatással ugyan, de elvei felhasználásával szép eredményeket értek el nálunk Sárvá-
ron is. Nálunk a bükköt gyertyánnal helyettesítették, és utólag hozták be a tölgyes alá.

A spessarti kocsánytalantölgyesek valamikor csupán vadászat célját szolgáló er-
dõk voltak, ahol az öreg tölgyek makktermése fontos volt a vaddisznó részére. Ké-
sõbb rájöttek, hogy az ott lassan növekedõ sûrû évgyûrûs tölgyek értékes furnír-
anyagot adnak. A 30-40 m magas kb. 50 cm átmérõjû tölgyek ha-onként 500-600 m³
fatömeget tartalmaztak. A múlt század közepe táján a felújítást már mesterségesen
végezték el úgy, hogy a tölgymakkot 50 cm széles pászták kereszthornyaiba vetették.
Mindig helyi származású makkot használtak. A tölgyek között jelenlévõ bükk termé-
szetesen újult fel. Már a fiatalos ápolásánál kivágták a rossz növekedésû tölgyeket és
tölgyet elnyomó bükkcsemetéket. De a bükköt is mindig megkímélték annyira, hogy
a talaj árnyalását és a tölgyek feltisztulását biztosítsa.

A felújítás és a fiatalos nevelése egészen vágásoserdõ jellegû, azonban a kiterme-
lés már olyan, mint a szálalóerdõben. [Irodalom: 32.]

A második világháború elõtt 400 éves fákból álló állományrész is volt. Ezenkívül
úgyszólván minden kor képviselve volt az erdõben. A legutolsó háborúban az az ér-
dekes tölgygazdaság tönkrement.

A bärenthoreni tartamos erdõgazdaság (Dauerwald)
A XIX. század 70-es éveiben Kalitsch erdõbirtokos, aki maga is erdész szakember

volt, kezdte el ezt a gazdasági módot, amikor Bärenthorenben egy 733 ha-os erdõbir-
tokot örökölt. Nem volt megelégedve azzal az 1,3 m³ ha-onkénti fahasználattal, melyet
részére a hatóság megengedett, az addig használatos tarvágás helyett szálalva szedett
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ki több, mint kétszer annyi fatömeget. Az elõírás szerinti 1000 m³ helyett 2200-at vá-
gott ki évenként. A használatot az egész erdõn egyenletesen elosztottan végezte, hogy
az ellenõr a túlhasználatot ne vegye észre. Amikor 50 év múlva 1924-ben Szászország
központi ellenõre, Krutzsch erdõmester a gazdaságot felülvizsgálta, azt találta, hogy az
erdõ termelékenysége annyira feljavult, hogy a holdanként kitermelt 3 m³ faanyag he-
lyett annak majdnem kétszeresét lehetett volna kitermelni, mivel az 50 év elõtt megál-
lapított 1,3 m³ növedék helyett most 5,7 m³ átlagos évi növedék volt. Õ az eredményt
látva a ha-onkénti évi hozadékot 4,3 m³-ben állapította meg. [Irodalom: 32.]

Az erdõ feljavulásának egyik oka feltétlenül a szálalás volt. A szálalást Kalitsch
úgy hajtotta végre, hogy egyúttal a fiatalost is ápolta, és 1886-tól kezdve árnytûrõ fa-
fajokkal telepítette alá az elegyetlen erdeifenyvest. A vékony anyagot rõzsetrágya-
ként mindig visszahagyta az erdõben, amíg azelõtt még a legapróbb hulladékanyagot
is elvitte az erdõbõl. Sohasem vágott ki olyan fát, melynél rosszabbat, értékteleneb-
bet vagy károsabbat talált az erdõben.

Kalitsch a fiatalosokban már elõre kijelölte a jövõ fáit, és ezek érdekében végez-
te a további kijelölést. Ez az elv a késõbbiekben módosult, mert nem helyes elõre
megállapítani a javafákat.

A természetes felújulás a legnagyobb meglepetésre igen jól sikerült, bár ezzel kü-
lön nem is foglalkoztak.

Elõször Möller írta le a bärenthoreni erdõgazdálkodást, és ennek alapján fogalmaz-
ta meg a „Dauerwald” (tartamos erdõ) gondolatát. Ez a típus a vágásos erdõgazdaság-
gal szemben álló állandó jellegû, tartamosan növedéktermelõ erdõt jelent. Möller tar-
tamos erdõgazdasága hasonlít ugyan a svájci szálalóerdõhöz, azonban vannak lényeges
eltérései is; elsõsorban az, hogy itt a gazdálkodás alapja fényigényes fafaj. Õ is fontos-
nak tartja az árnytûrõ fafaj szerepét, elsõsorban a bükkét. Szerinte a legjobb az erdei-
fenyõ 0,7, bükk 0,3 elegyarányú részvétele. A bärenthoreni eredmények értékességét az
erdeifenyõ sikeres természetes felújulása is mutatta. Ennek okait Möller abban látta,
hogy Bärenthorenben az erdeifenyõ õshonos, és hogy a tarvágással tönkretett termõhe-
lyeket az a természetes rendszer biológiai meliorálással helyreállította.

Amikor Krutzsch 1924-ben felülvizsgálta a bärenthoreni erdõgazdaságot, megír-
ta errõl az elsõ könyvét, melyet késõbb több munkája követett, és végsõ eredménye-
képpen kialakult a mai készletgondozó erdõgazdaság. [Irodalom: 54.]

A bärenthoreni tartamos erdõgazdaság, illetõleg az ebbõl kifejlõdött készletgon-
dozó erdõgazdaság lényegében szálalóerdõ. Egyesek a szálalóerdõ változatának tart-
ják a Dauerwaldot, mások viszont a svájci szálalóerdõt tekintik a tartamos erdõgaz-
daság változatának.

A készletgondozó erdõgazdálkodás
A bärenthoreni erdõgazdaságban szerzett tapasztalatok alapján dolgozta ki

Krutzsch a készletgondozó erdõgazdaság szabályait. A bärenthoreni eredmények lát-
tára már korábban minden külön rendelkezés nélkül sok erdõbirtokos áttért arra a ter-
melékenyebb, jövedelmezõbb gazdasági alakra. Most Németországban a készletgon-
dozó rendszer általános szabállyá vált. Ennek okát azonkívül, hogy a bärenthoreni
alapelv jól bevált, abban kell keresni, hogy a német erdõket a második világháború
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pusztításai nagyon tönkretették. A régi sablonos erdõgazdaság hátrányai még foko-
zottabban jelentkeztek, mint azelõtt. Krutzsch rendszerében a szálalás elveit és a tar-
tamos erdõgazdaság szabályait a német erdõk leromlott állapotához módosítja. A Po-
roszországban annyira elterjedt sablonos vágásos üzemmódok nemcsak a termõhe-
lyeket rontották le nagy mértékben, hanem óriási elemi károk, fõként rovardúlások
okozóivá lettek. Ezekkel szemben az erdészet tehetetlen volt, vagy legalábbis a költ-
ségek semmiképpen sem állottak arányban a rohamosan csökkenõ jövedelmezõség-
gel. [Irodalom: 55., 56. és 59.]

A készletgondozás alapelvei
Az idõs faállományok hiánya az elé a feladat elé állította õket, hogy a gyengébb és

közepes méretû készleteket oly módon használják, hogy eleget tegyenek a gazdasági
követelményeknek is, de elkerüljék újabb erdõk letarolását. Mert minél fiatalabb, tehát
kisebb fatömeget képviselõ állományokat kell levágni, annál nagyobb területet pusztí-
tanak el. Ezek a területek még azonnali felújítás esetén sem termelhetnek évtizedekig
értékesíthetõ fát, a termõhelyük pedig nagyon leromlik. Ezért kell a tarvágásos gazdál-
kodásról letérni, és áttérni a készletgondozó erdõhasználatra, mégpedig az adott termõ-
helyi- és állományviszonyok leggondosabb figyelembevételével.

A készletgondozó erdõgazdálkodás elsõ célja „a megmaradt élõfakészletek
mennyiségi teljesítõképességét amilyen sokáig csak lehet fenntartani és minõségi tel-
jesítõképességüket növelni.” A jelenlegi mennyiségi teljesítõképességnek fenntartá-
sa, növelése addig lehetetlen, amíg a használat meghaladja a növedéket. Ma Néme-
tországban nem lehet a teljesítmény mennyiségi növelését várni, mert a népgazdaság
szükségletei olyan kihasználást követelnek, amely több a meglévõ, sõt az egyáltalá-
ban lehetséges növedéknél.

A mai élõfakészlet minõségi teljesítõképességének a fokozása a készletgondozás
következetes megvalósításával lehetséges. Ez azt jelenti, hogy a fakészletnek mindig a
legrosszabb, kevésbé teljesítõképes részeit kell törzsenként – a szálalás elvei szerint –
kihasználni. Elsõsorban a növekedésben visszamaradt egyedeket és csoportokat.

A használat törzsenkénti kijelölése nem azt jelenti, hogy mindig csak egyes tör-
zsek kerülnek fejsze alá. A törzsenkénti gazdálkodás itt annyit jelent, hogy addig
egyetlen törzset sem szabad kivágni, amíg elõbb annak minõségét és teljesítõképes-
ségét meg nem vizsgáltuk. Tekintettel a mai állományok nagyon egyenlõtlen és elütõ
minõségére, igen könnyen megtörténhet, hogy a használat során több egymás mellett
álló törzset kell kivágni. A készletgondozás ilyenkor is áthelyezi a lábon maradó
összes fakészlet teljesítõképességét a legrosszabb növekedésû törzsekrõl a megmara-
dó jobbakra. Tehát a kijelölés nemcsak a mindenkor legrosszabbak eltávolítására szo-
rítkozik, hanem a jók egyidejû támogatására is.

A készletgondozás – még a mennyiségi növedéket meghaladó használat esetén is
– minden körülmények között legalább késlelteti a mennyiségi teljesítmény apadá-
sát, de feltétlenül növeli a lábonmaradó állomány minõségi termelékenységét.

A készletgondozó, törzsenként dolgozó erdõhasználat következetes megvalósítá-
sa megbontja az eddigi állományszerkezetet. A „szabályos erdõ”, de még a korosz-
tály erdõ sem lehet a jövõben a gazdálkodás célja. A cél a termõhelynek megfelelõ
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fafajokból álló csoportosan vegyeskorú elegyes erdõ kialakítása, melynek élõfakész-
lete minõségileg a legjobb állapotban van, és a legnagyobb mennyiséget termeli.

A „természet szerinti gazdasági erdõ” kialakítását szolgáló eszközök a következõk:
1. A készletgondozás elvének következetes alkalmazása révén az eddigi korosz-

tályos erdõ élõfakészletének mennyiségi teljesítõképességét minél tovább
fenntartani, és minõségi termelékenységét fokozni.

2. Az erdõ felújítását csak a termõhelynek megfelelõ fafajokkal és változatok-
kal, mégpedig a meglévõ „elõerdõ” felhasználásával végezni.

3. A használatot mielõbb a növedék mértéke alá leszállítani, hogy a tartamosan
legnagyobb növedéket biztosító optimális élõfakészlet elérhetõ legyen.

Élõfakészletnek nemcsak a hasznosítható fakészlet számít, hanem a még nem ér-
tékesíthetõ fiatalos fatömege is. A növekvõ készlettel gyarapodik a fatermés is, de
legnagyobb termékenységét a készlet legjobb állapotával éri el. A termelés maximu-
ma közel esik a készlet lehetõ legnagyobb értékéhez.

Minden termõhelyen és a neki megfelelõ „tervezett állománytípusok”-ban az élõ-
fakészletnek csak egyetlen legkedvezõbb állapota van, amely tartamosan termésma-
ximumot biztosít.

A termõhelyi állapot és az élõfakészlet szerkezete között olyan biológiai össze-
függések vannak, hogy a legkedvezõbb termõhelyi állapot csak a legjobb állomány-
szerkezet mellett következhetik be. Mindkettõt a termõhely szerint lehetséges legna-
gyobb tápanyagforgalom jellemzi. A maximális anyagcsereforgalom a maximális
szervesanyag produkciónak felel meg.

A kitermelés a levágott készletrész mennyiségével és növedékével csökkenti a fa-
készletet és a növedéket. A készlet- és növedékveszteséget a lábonálló állományrész
növedéke a legközelebbi használatig megint pótolja, ha a növedék és a használat
nagysága megfelelõ viszonyban vannak egymással.

Az élõfakészlet egyes faegyed tagjai sem méretükben, sem teljesítményük szerint
nem egyformák. Egy 30 éves, egykorú lucfenyvesben, pl. némely törzs mellmagas-
sági átmérõje a háromszorosa, köbtartalma az ötszöröse, mennyiségi növedéke az öt-
szöröse és minõségi növedéke a többszázszorosa is lehet a másiknak. A lábonmara-
dó készlet teljesítménye szempontjából nem mellékes, hogy a készletnek mely része-
it termeljük ki.

A készletgondozás módja
Az egész élõfakészlet idõszakonkénti felülvizsgálata azért szükséges, hogy az ál-

lomány mennyiség és minõségi teljesítményét megállapíthassuk, és kiselejtezzük
azokat a törzseket, melyek a mennyiségi és minõségi teljesítmény tekintetében tá-
masztott követelménynek nem képesek megfelelni. Csak ezeknek a meg nem fele-
lõknek a kivágása a készletgondozó használat.

A készletgondozó erdõhasználat nem gyérítési eljárás, mert a gyérítés minden vál-
tozatának az állományszerkezet fenntartása az elõfeltétele. Nem is véghasználat,
mert célja nem az „állomány” kitermelése és felújítása, hanem a fakészlet állandó
megjavítása. A használat elhatárolása elõ- és véghasználatra fölösleges. A hozadék
létrehozásához szükséges termelési idõrõl sem beszélhetünk.
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A készletgondozó erdõhasználat nemcsak a tarvágást zárja ki, hanem a szegély-
vágások mindenféle formáját is, mert ezekkel az üzemmódokkal járó sematikus álta-
lános térbeli rend nem engedi meg az állomány egyes tagjainak egyedi vágásérettsé-
gük szerinti kihasználását.

Az élõfakészlet korosztályszerkezetének helyére a tartamosságot biztosító vastag-
sági osztály szerkezet lép.

A készletgondozó erdõhasználatot a jelenleg még meglévõ, kihasználható állomá-
nyok egész területére kiterjesztik. Ez az egyetlen útja annak, hogy a csekély készlet-
maradványok még lehetõleg sokáig tartsanak, és hogy a fiatalabb és középkorú er-
dõk növekedési erélyét a legteljesebben kihasználhassuk, és hogy a termõhelynek
megfelelõ fafajokból és termõhelyi változatokból nagy termelékenységû elegyes er-
dõt létesítsünk.

A készletgondozás ma még távoli célja az olyan élõfakészlet, amely fafaj, elegy-
arány, állományszerkezet, érték és teljesítmény tekintetében tartamosan a legna-
gyobb tömeget és értéket termeli.

A termõhelynek megfelelõ állománytípus megállapítása nem könnyû dolog. A
meghatározás alapjai:

a) a meglévõ termõhelyi tényezõk,
b) a növénycönológiai adatok és
c) az erdõ származástörténeti adatai.
Mivel a termõhely állapotát maga az állomány is erõsen befolyásolja, ma már

gyakran alig tudjuk a termõhelynek az emberi tevékenység behatására szerzett tulaj-
donságait a természetesektõl elkülöníteni. A mai fitocönológiai helyzet tükrözi az
embernek a legutóbbi évszázadokban kifejtett kulturális beavatkozását is. Ezért szük-
séges, hogy a legrégibb erdõtörténet tanulmányozása alapján megállapítsuk, milye-
nek voltak az eredeti emberi beavatkozástól nem érintett állományok. A három tudo-
mány: a termõhelyismerettan, a fitocönológia és az erdõtörténet együttesen adja meg
a tervezett állománytípus kiválasztásának alapjait.

Azt a célt, hogy a termõhelynek megfelelõ legyen az erdõ összetétele, állomány-
szerkezete és élõfakészlete csakis az idõszakonként ismételt leltározással és teljesít-
ményvizsgálattal érhetjük el. (Egészen hasonló ellenõrzõ eljárásokkal, mint a svájci
szálalóerdõben szokásos.)

Az erdõ korosztályszerkezetének el kell tûnnie. Az állományokat egyenlõtlenül
bontjuk meg. Ennek következtében már az elsõ készletgondozó kitermelés után ki-
sebb fátlan foltok keletkeznek. Végül a szomszédos állományok között is elmosód-
nak a határok. Az elõbbi korosztályos állományok között is elmosódnak a határok.
Az elõbbi korosztályos erdõállományok hézagaiban megjelenik a természetes újulat,
vagy pedig alkalom adódik arra, hogy ezekben a megfelelõ fafajokat betelepítsük.

Erdõmûvelési vonatkozások
Az elõbb ismertetett összes szabály tulajdonképpen a mûvelési elvek következ-

ménye, és minden erdõmûvelési szabály forrása a szálalóerdõ. Az erdõmûvelési sza-
bályok az elegyetlen állományokkal és fényigényes fafajokkal foglalkoznak. Minket
elsõsorban az elegyetlen lombos állományokra vonatkozó szabályok érdekelnek.
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A készletgondozás elve a nemesnyárak kivételével minden lombos fafajra alkal-
mazható. A nemesnyár csak elõerdõ lehet. Fényigényes lombfák közül Curschmann
szerint a tölgyek, a kõris, a nyár és az akác(?); árnytûrõk közül a bükk, a gyertyán, a
hárs, a juhar, a szil és a gesztenye jöhetnek tekintetbe.

Az elegyetlen egykorú lomberdõk készletgondozó kezelését bármilyen fejlõdési
szakaszban az állomány szerkezetének átalakításával kell megkezdeni. Az elõírások
megegyezõk a korszerû állományápolás elveivel. A cél itt is a többszintûség és a cso-
portos szerkezet. A készletgondozás már a fiatal korban kihangsúlyozza a felnyesés
fontosságát, különösen a tölgynél. Itt a zöldnyesést is helyesli. A minõségi és felsza-
badító gyérítés elvei itt is érvényesek.

A rendszeres kezelés után kialakuló állománycsoportok között és részben alattuk
is a fényigényes fafajok esetében 40 év körül olyan ritkulás áll elõ, mely kedvezõ ter-
mõhelyet eredményez az alsószint kialakításához, vagyis az árnytûrõ fafaj betelepí-
téséhez. Nyírnél ez sokkal hamarabb bekövetkezik. Az alátelepítés mellõzhetetlen
követelmény. A tölgy alá bükk, gyertyán, gesztenye, juhar és hárs való. A kõris alá
gyertyán és korai juhar. Általában agyagos kötött talajon inkább bükkel és juharral,
közepesen nehéz talajokon gyertyánnal, hárssal és gesztenyével telepítünk alá. Fe-
nyõk közül a tölgy alá jegenyefenyõt, duglaszfenyõt, tsugát és lucot ajánlanak. Nyír
és akác(?) alá bükköt és árnytûrõ fenyõket szándékoznak telepíteni.

Az árnyattûrõ lombfafajoknál a készletgondozás könnyebb. Közelebb is áll a
svájci szálalóerdõhöz.

Az elegyetlen, egykorú erdeifenyvesek készletgondozásának erdõmûvelési rend-
szabályai szintén megfelelnek az új állományápolási elveknek. Itt a fiatal korban a
sûrû állás, késõbb a csoportos szerkezet a fõ irányelvek. A zöld gallynyesés hüvelyk
vastagságig itt is szabály. Az alátelepítést 30 éves korban kell megkezdeni a termõ-
helynek megfelelõ fafajokkal. Idõsebb korban nem ajánlják az erdeifenyvesben a fel-
sõszintbeli gyérítést, mert az alászorultak már úgysem kapnak erõre, de a fõállomány
törzsszáma leromlik.

A felújítás érdekében minden esetben fontos, hogy a vadállomány, különösen
szarvas, korlátozott számú legyen.

Tervezés, erdõrendezés
A korosztályokra tagolt vágásos erdõk rontott állományai nem egyforma értékû-

ek. Kihasználásukat bizonyos sürgõsségi osztályokba kell besorolni. Nem az állo-
mány kora a döntõ tényezõ, hanem elsõsorban mennyiségi és minõségi teljesítõké-
pessége és számos más biológiai szempont. Ezek a biológiai szempontok sem törik
meg a készletgondozás elvét, csak az egyes erdõrészekben végzett üzemi munkák
ütemét szabályozzák.

Célszerûnek és tervezéstechnikailag jól megvalósíthatónak mutatkozott az alább
felsorolt hat sürgõsségi fokra való tagolás:

I. A készletben a selejtes, gondozást nem érdemlõ anyag meghaladja a 80%-ot.
Ilyen esetben a legközelebbi évtizedben kivágjuk a törzsek 70-90%-át. Az ál-
lományt a következõ 10 év folyamán fel kell újítani és át kell alakítani, a ter-
mõhelynek megfelelõ fafajok mesterséges betelepítése útján. Az egész régi
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fakészletet nem szabad kihasználni, mert maradványaira, mint „elõerdõre”,
fiatalosnak szüksége van.

II. A készletben 60-80% a selejtes anyag. A következõ évtizedben 50-70%-át
kell kivágni. Az átalakítást a következõ 20 évben kell elvégezni, fõleg mes-
terséges telepítés útján.

III. A készletben 40-60% a selejtes anyag. A következõ évtizedben 30-50% kerül
fejsze alá. Az átalakításnak a következõ 40 év alatt kell megtörténnie, részint
mesterséges telepítéssel, részint természetes felújítással.

IV. A készletben 20-40% a selejt; a következõ évtizedben csak 20-30%-át kell ki-
vágni.

V. A készlet mind jó fiatalos. A legközelebbi évtizedben az ápolások során leg-
feljebb 10%-át vágjuk ki.

VI. Nem egyéb, mint a fiatalos ápolása. Csak annyit távolít el az állományból, amennyi
a fiatalos fejlõdését szolgálja. A készletnek rohamosan gyarapodnia kell.

Az I-III. fokban elvégzendõ mûveletek állományátalakítások, mégpedig 10-20
vagy 40 évi átalakítási idõszakkal. A növedéket meghaladó fatömeg kerül kiterme-
lésre, tehát itt a produktivitás romlik. Helyére azonban egy új, jobb fiatalos lép. A ki-
használás ütemét az átalakítás alá vont területeken természetesen a készlet, az erdõ-
klíma, a tartamosság és a felújulás biztonságára irányuló szempontok korlátozzák.

A IV. fok a szabályos készletgondozást jelenti, mely nagyjából csak a növedéket
használja fel, a készlet megközelítõen azonos szinten marad.

Az V. fok mérsékelt készletgondozó fahasználat. Származás és minõség szem-
pontjából értékes állományokban nem éri el a növedék mértékét, az élõfakészlet gya-
rapszik, helyenként a legkedvezõbb fát magát is meghaladja.

Az egész erdõterületnek a felsorolt hat fok szerinti felosztása nem esik egybe a je-
lenlegi erdõrészletek és állományok határvonalaival. Az olyan erdõrészeket, amelyek
fõleg az I-III. fokba sorolt állományokból tevõdnek össze, „átalakítási erdõrészek-
nek”, az inkább a IV-V. fokok alá esõket „tároló erdõrészeknek” nevezik.

Mivel a készletgondozás célja az egész fakészlet rendszeres átfésülése, szükséges,
hogy ezt az eljárást bizonyos idõ- és térbeli renddel alapozzuk meg, mert különben némely
erdõrész túlzott mértékben kerülne kihasználásra. Legmegfelelõbb eljárásnak az ún. „mun-
kakerüle”-ek alakítása mutatkozott. Ezek alapja a pagony, amely rendszerint folytatólago-
san számozott erdõrészekre oszlik. Minden ilyen erdõrészt munkakerületnek tekinthetünk.

A termelés körfolyamatát nem szabjuk meg elõre, így a rendszer mozgékony. Itt
nincs meg az elõírt visszatérõ idõ, mint a többi szálalóerdõnél. Ha erõs a belevágás, ak-
kor – azonos elõirányzott fatömeg esetén – meghosszabbodik a kitermelés korfolyama-
ta, mérsékelt használat esetén pedig megrövidül. Nagy fatömeget adó vágásokat tehát a
körfolyamat megrövidítésével az erdõmûvelés kára nélkül lehet végrehajtani.

A készletgondozás kijelölése
A népgazdaság megköveteli, hogy a növedéket messze meghaladó kihasználást a

terv szolgálatába kell állítani. Ezt úgy érik el, hogy a termelésre alkalmatlan részek-
nek a kivágásával a visszamaradó alkalmasabbak számára fokozott fejlõdési és ter-
melési lehetõséget biztosítanak.

47

Jablánczy Sándor



A használat elve tehát: „a selejtet vágjuk – a javafát fenntartjuk”.
Javaanyag az, amely a gazdálkodás céljának a tartamos mennyiségi és minõ-

ségi növedéktermelésre faj, változat, növedék és mûszaki minõség tekintetében
megfelel.

A mûszaki minõség a termõhelynek megfelelõ változat legbiztosabb mutatója.
A használat kijelölésekor a következõ sorrendet tartják be:
1. elhalt törzsek,
2. azok a selejtes (görbe, ágas és értéktelenebb fajú) fák, amelyek jobbak fenn-

tartását veszélyeztetik,
3. elhalók,
4. sérültek és betegek,
5. görbék,
6. vastag ágasok,
7. rossz koronájúak,
8. teljesítményükben elmaradók, s végül
9. idõsebb korú gyenge koronájú törzsek, ami csökkenõ teljesítõképességükre

enged következtetni.
Fiatal és egyébként kifogástalan példányokat, amelyeknek kicsiny, de jó koroná-

juk van, semmiképpen nem szabad kivágni – hacsak náluk jobbaknak nem ártanak –,
mert ezek legnagyobbrészt ígéretes törzsjelöltek.

A minõség elbírálásakor a különbözõ fafajokra, más és más mértéket kell alkalmaz-
ni. A termõhelynek nem megfelelõ – gyakran uralkodó fafajok és fajták esetében helyén-
való a legszigorúbb mérték. A legenyhébben az õshonos fafajokat kell elbírálni.

A belevágás mértéke egy-egy erdõrészben nem az állomány korától, hanem annak
a minõségi állapotától függ. Ha a készlet jó, keveset vágunk ki belõle, ha rossz, töb-
bet. Az elõbbiek szerint vágásra érett anyagok kihasználásának az ütemét a követke-
zõ szempontok korlátozzák:

1. a gazdálkodás tartamossága,
2. a készlet biztonsága az elemi károkkal szemben,
3. az erdõklíma fenntartása és
4. a természetes vagy mesterséges felújítás biztosítása.
Az egykorú fiatalosokból a böhöncöket olyan korán kell eltávolítani, amennyire

azt az erdõklíma fenntartása és a készlet biztonsága megengedik.
A kijelölést a következõ elõírások szabályozzák:
1. A készletgondozó használat kijelölésével megbízott személyeket elméletileg

és gyakorlatilag ki kell oktatni. A használat kijelölése a pagonyvezetõ legfon-
tosabb és legszebb feladata. (Németországban a pagony /Kevier/ 1000 h-ig
terjed.)

2. A kijelölés nem szakmánymunka. Kedvezõtlen idõjárás hátrányosan befolyá-
solja a munka minõségét. Lomberdõben csak lombhullás után szabad kijelöl-
ni. 3 óránál tovább egyhuzamban nem szabad jelölni.

3. A kijelölés elõtt a jelölõ határoljon el egy olyan erdõdarabot, amelyet 2-3 óra
alatt egyetlen munkaszakaszban el tud végezni. Soktörzsû és bonyolult ele-
gyû állomány több munkát igényel, mint laza és egyszerû állomány.
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4. A kijelölés elõtt el kell dönteni, hogy a kiszemelt erdõrészben mi a legrosz-
szabb anyag, és hogy a használati „Utasítás”-ban felsorolt szempontok közül
melyek érvényesíthetõk.

5. Olyan állományokban, amelyekben a sorok még jól láthatók, célszerû a jelö-
lést úgy végezni, hogy a jelölõ mindig két sor között halad, és jobbra-balra
jelöl, mégpedig távolról elbírálja a koronákat és közelebb jutva a törzseket.
Ha sorok nincsenek, akkor sík terepen ajánlatos a terület határától csigavo-
nalban befelé dolgozni. Lejtõn a rétegvonalak mentén vízszintesen kell ha-
ladni.

6. A kijelölés során egyetlenegy törzs se maradjon elbírálatlanul.
7. Egyenlõ értékû egyedekbõl álló törzscsoportokat – különösen, ha idõsebbek

– semmi esetre sem szabad megbontani, mert az eredmény rendszerint az,
hogy a csoport teljesítménye apad, és elveszíti ellenállóképességét a légköri
hatásokkal (szél, napsütés, hó, zúzmara stb.) szemben. Ha azonban az egész
törzscsoport selejtes, akkor teljes egészében fejsze alá kerül.

8. Nem szabad arra törekedni, hogy az állományban egyenletes szerkezetet ala-
kítsunk ki. Cél a csoportos megbontás.

9. A kijelöléshez olyan jelölõkést kell használni, mely jól látható barázdákat
vág. A kivágandó fákat 3 oldalról kell megjelölni.

10. Az erdõgazdaságban mindig legalább egy egész évi fahasználat kijelölésének
kell készen lennie, hogy az erdõgazdaság vezetõje tudjon választékok szerint
rendelkezni, és felettes hatóságának a választékok mennyiségére vonatkozó-
lag javaslatot tenni.

A készletgondozó gazdálkodás fahasználata
Nem szabad megengedni, hogy csak azt az anyagot vágják ki, amelyre a választék-

igénylések teljesítése céljából éppen szükség van. Ilyen eljárással nem érhetõ el a kész-
letgondozás célja, a termelékenység mennyiségi, különösen pedig minõségi fokozása.

Tilos a választékok termelését úgy végezni, hogy valamelyik állomány csak tûzi-
fát vagy csak papírfát, esetleg csak fûrészrönköt vagy csak értékes iparifát szolgál-
tasson. A kitermelt faanyagot mindig úgy kell felkészíteni, hogy ez az egyes válasz-
tékokra megállapított legkisebb követelményeknek még éppen megfeleljen.

A döntési károk elkerülésére nagy gondot kell fordítani. Fontos az állományt kímé-
lõ döntési mûvelet, amely mind a lábonmaradó élõfakészletet, mind pedig az újulatot
figyelembe veszi. Hasonlóképpen kerülni kell, hogy egyes törzsek fennakadjanak.

Feltétlenül szükséges, hogy az erdei munkást képzett szakmunkássá neveljük
megfelelõ munkásképzõ táborokban.

A döntés ideje sem közömbös. Minden lomb- és vastag fenyõiparifát télen kell
dönteni. A középkorú és fiatal állományokat, valamint a fõleg tûzifát szolgáltató
lombfiatalosokat nyáron is szabad vágni.

A kíméletlen közelítés a leggondosabb kijelölés és a legjobb döntés, felkészítés
eredményét is teljesen tönkreteheti, ezért a közelítést az erdõgazdaság saját maga vé-
gezze el. A közelítést már döntésnél kedvezõen elõkészíthetjük, ha a törzseket a kö-
zelítés irányába döntjük. A kitermelt fát nem szabad az újulatcsoportokon keresztül
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hurcolni, hanem mellettük kell a legrövidebb úton a könnyen elérhetõ szállítóútig to-
vábbítani.

A készletgondozás megköveteli a feltártságot, mert a kitermelt fatömeget nem
összpontosítottan, hanem elszórtan kapjuk. A jó úthálózatnak olyannak kell lennie,
hogy a közelítés távolsága az állományon belül ne legyen 50-100 m-nél hosszabb. Ez
négyzetkilométerenként 3-6 km-nyi úthálózat sûrûséget kíván. Hegyvidéken ennek a
kétszerese szükséges.

A szálalás Csehszlovákiában
A csehszlovák erdõgazdálkodás fejlõdése két forrásból fakad. Csehország, Mor-

vaország és Szilézia az ún. történelmi országok, melyek Morvaország délkeleti részét
kivéve inkább a balti klímához tartoznak, eredetileg is más képet mutattak, mint
Szlovákia. Ezekben az országokban teljes mértékben uralkodott a múlt század német
erdõgazdasági irányzata a tipikus luc- és erdeifenyõ monokultúrákkal, lombos fafa-
jok kiszorításával és a tarvágásos, majd késõbb rövid idõre szabott természetes felú-
jításos erdõgazdálkodással. Mindezek eredménye, hogy ma ezekben az országokban
a termõerejükben teljesen leromlott erdõk területe többszázezer ha-ra tehetõ.

Szlovákia erdõgazdasága a Kárpát-medence elõbbinél nyugodtabb tempóban fejlõdõ
erdõgazdálkodásban alakult ki a múlt században. Az elõhegységek és középhegységek
fenyvesítése itt is okozott károkat, a termõhelyek leromlása azonban még kisebb mérté-
kû. Általában Szlovákia középhegységeinek és síkságainak erdõgazdasági helyzete a mi
magyar hegyvidékünk és dombvidékünk körülményeivel szinte teljesen azonos.

Továbbiakban néhány példát sorolunk fel annak bemutatására, hogy Csehszlová-
kiában nemcsak elméleti vonatkozásban vált uralkodó elemmé a szálalóerdõ elve,
hanem hogy ennek megvalósítására, illetõleg az alkalmazható elvek gyakorlati beve-
zetésére minden területen törekednek. Csehszlovákiában is vannak ellenzõi a szálaló
gondolatnak, de az elfogadott hivatalos álláspont a szálaló elv bevezetésének szük-
ségessége. Erdõmérnöki Fõiskolák erdõmûvelési, erdõrendezési és üzemgazdasági
tanszékein is ez az irányzat uralkodó.

A szálaló elv biológiai hasznosságát Csehszlovákiában a szakkörök szinte egyön-
tetûen ismerik, a nehézségeket annak bevezetésénél inkább az erdõrendezési kérdé-
seinek élharcosa, a brünni dr. Dolezsal professzor, aki magyarra is lefordított munká-
jában az ellenõrzõ eljárások értékelésével, fejlesztésével és jövõbeli alkalmazásának
szükségességével foglalkozik. Ezenkívül náluk több külföldi erdõmûvelési vonatko-
zású munka fordítása jelent meg a szálalóerdõrõl, annak népszerûsítése céljából.

Dolezsal munkájában rámutat arra, hogy az erdõgazdálkodás közép-európai fej-
lõdése feltétlenül a szálalás elvének érvényesülése felé vezet, és ezért az erdõrende-
zésben is olyan módszereket kell bevezetni, melyek a biológiailag helyesnek tartott
erdõgazdálkodás tevékenységeinek tervezésére alkalmasak. Bebizonyítja, hogy erre
leginkább az ellenõrzõ eljárások felelnek meg. Elemzi az ismert eljárásokat, és rámu-
tat arra, hogy a fejlõdés bár még nem jutott el a tökéletesnek mondható eljárásig,
azonban már a meglévõ eljárások is sokkal inkább alkalmasak a haladó erdõgazdál-
kodás igényeinek kielégítésére, mint a ma szokásosak, melyek mind a vágásos erdõ
gondolatkörébõl fakadnak. [Irodalom: 45.]
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Más tanulmányaiban hangsúlyozza, hogy az erdõ életjelenségeinek vizsgálatánál
az erdõrendezõ kötelessége a mai erdõleírási és tervezési módoktól egészen eltérõ és
azoknál sokkal fejlettebb módszerekkel boncolni ezeket. Az erdõbecslés és állo-
mányleírás régi módszereit elégtelennek és sztatikusnak tartja. Az állomány szerke-
zetének vizsgálatát a szálalóerdõnél szokásos módon végzi annyira, hogy az erdõ-
becslés kizárólagos matematikai irányzata helyett ezt a munkát egy magasabbrendû
biológiai technikai eljárássá fejleszti. [Irodalom: 48.]

Azon túlmenõen, hogy az erdõmûvelõk Csehszlovákiában mind szélesebb körben
foglalkoznak a szálalóerdõ üzemmód kísérleti bevezetésével, több helyen nagyobb
kiterjedésû erdõtesteket az ellenõrzõ eljárások módszereivel rendeztek be. Pl. már
1949-50-ben kijelölték Szolivaron és Sztupaván két kb. 500-500 ha kiterjedésû erdõ-
testet, melyek üzemterveit kísérletképpen ilyen eljárásokkal készítették el. Ugyan-
csak ilyen üzemrendezés készült Dolezsal bevezetésével a Szepességben, Szomolno-
kon. [Irodalom: 37. és 71.] Az erdõgazdálkodást itt a csoportos szálalóerdõ elve sze-
rint folytatják. Az erdõrendezés részletes termõhelyelemzéssel történt, melynek ered-
ménye részletes fitocönológia és talajtani térkép. A gazdasági beosztás is a szálalóer-
dõ elvének megfelelõ erdõrészekre történt, melyeken belül végezték el a részletes ál-
lományfelvételt. Biztosra vehetjük, hogy néhány év leforgása után a csehszlovák ku-
tatóintézetek és fõiskolák lehetõvé teszik a szálalóerdõ üzemrendezésének szélesebb
körben történõ alkalmazását is. [Irodalom: 43.]

Dr. Rolansky professzor, a brünni Erdõmérnöki Fõiskola erdõmûveléstan tanára
könyvében a következõket írja: „Céltudatos szálalás bevezetésével jelentékeny mérték-
ben megközelíthetjük a szálaló alakot, illetõleg olyan középutat találhatunk a vágásos
és a szálaló üzemmód között, amelyik a mi körülményeinknek a legjobban megfelel.”
[Irodalom: 63.] 1952-ben írt tanulmányában a legalkalmasabb állományszerkezet prob-
lémájával foglalkozva kijelenti, hogy: „Célunk olyan felújítóvágás alkalmazása, mely
a csoportos szálalóerdõ típusához vezet.” A fejlõdés útját a rendszertelen szálalástól
kezdve a tarvágásos és a természetes felújítóvágásos szálalóerdõn keresztül a csopor-
tos, esetleg egyenként szálalóerdõben látja. Tanulmánya végén ezt mondja: „Célunk a
szálaló alak, éspedig a csoportosan szálalóerdõ.” [Irodalom: 63., 64.]

Szokás a szálalóerdõvel szemben hangoztatni, hogy ez az erdõgazdasági mód a
mi viszonyainktól teljesen eltérõ francia, svéd és svájci, esetleg német viszonyok kö-
zött alkalmas, minálunk azonban helytelen utánzás lenne. A cseh és szlovák erdészek
állásfoglalása részünkre értékes, mert õk különösen a szlovákiai részekben a miénk-
hez legközelebb álló körülmények között tartják hasznosnak és lehetségesnek a szá-
lalóerdõt mielõbb megvalósítani. Természetesen ezt a törekvést nem mereven nézik;
tisztában vannak azzal, hogy ha az elvet általában el is fogadják, annak bevezetése
nem mindenütt lehetséges vagy célszerû.  Tehát nem utánozni fogják a svájci, német
vagy francia szálalóerdõt, hanem kialakítani a cseh, illetõleg szlovák szálalóerdõ leg-
fejlettebb formáját, ott, ahol ez célszerû.

A cseh és szlovák erdészek igen sok gondot fordítanak azoknak a módszereknek
a kidolgozására, melyekkel fokozatosan át lehet térni a szálalóerdõre.

Az észak-morvaországi Opocsnó vidékén van Csehszlovákia egyik legfejlettebb
erdõgazdasága, melyen Konias Hugó több évtizede gazdálkodik. Konias a régi erdõ-
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gazdasági gondolkodás neveltje, és éppen ezért példája annak a szakembernek, aki
saját tapasztalatai folytán, gazdasági balsikerei és sikerei eredményeként lett a szála-
lóerdõ megvalósítója. Az Orlické hory nevû hegyvidék 250-1000 méterig tartó ten-
gerszinti magasságban terül el ez az erdõgazdaság, 500-1200 mm évi csapadékkal és
5-9 fok évi középhõmérséklettel. Az erdõk eredetileg a tölgyesek, bükkösök és kis
részben lucosok természetes övéhez tartoztak.

1950-ben írta meg Konias kitûnõ munkáját tele a gyakorlati szakember értékes
meglátásaival és következtetéseivel. Nála a szálalóerdõ gondolata nem divatos kül-
földrõl hozott utánzás, hanem egyéni tanulságokból és élményekbõl fakadó elméleti
és gyakorlati eredmény. [Irodalom: 52.]

Konias a svájci szálalóerdõt és a bärenthoreni német tartamoserdõt értékes példá-
nak tartja, de nem erre törekszik. Biztos benne, hogy rövidesen közismertté lesz a
„cseh szálalóerdõ is, melynek annyi változatát kell elérni, ahány különbözõ klimati-
kus talaj és táji típusa van az országnak”. A cseh szálalóerdõ, mint mondja, szerke-
zetben és összetételben sokkal tarkább és gazdagabb, mint a svájci. A gazdálkodás
lényegesen nehezebb a cseh szálalóerdõkben, mert az ország belsõ részei csapadék-
ban szegényebbek. A hõenergia eloszlása is más.

Érdekes az a megállapítása, hogy a szálalóerdõ legkönnyebb megvalósítása a leg-
nedvesebb ártéri erdõkben várható. De biztosra veszi, hogy a kevésbé kedvezõ ter-
mõhelyeken is lehetséges a csoportos vagy foltos szerkezetû szálalóerdõ bevezetése.

A természetes erdõk fitocönológiai tanulmányozását fontosnak tartja a legterme-
lõképesebb fafajok felderítése céljából. A fitocönológia szerinte is az erdõmûvelés el-
méletének és gyakorlatának egyik leglényegesebb alaptudománya.

Meggyõzõdése szerint szárazabb termõhelyeken és általában ott, ahol fényigé-
nyes fafajokkal kell foglalkozni, a csoportos elegyítést és a csoportos szálalást tartja
szükségesnek. Minél nedvesebb, üdébb, termékenyebb talajjal állunk szemben, és
minél inkább uralkodnak az árnytûrõ fafajok, annál inkább lehet eljutni az egyenkén-
ti szálalóerdõ alakjához.

Konias a szálalóerdõ magasabb minõségi és mennyiségi termelõképességét eme-
li ki népgazdasági szempontból. Ezeket mondja: „Bebizonyított tény, hogy a szálaló-
erdõben ha-ként 12-16 m³/ha évi növedéket is elérnek. Miért ne lehetne a mi szerény
természeti körülményeink között az eddigi 3-4 m³-t 6-8 m³-re emelni; ami évi 4 mil-
lió m³ többletet jelentene.” Úgy érzi, hogy minden erdész kötelessége népével szem-
ben az erdõgazdálkodás legtermelékenyebb módszereit keresni, vagy ha az már is-
meretes, annak az útjára lépni.

Az erdõrendezõk kötelességévé teszi az átalakítandó állományok növekedési vi-
szonyait rendszeres és pontos megfigyelések alapján vizsgálni, hogy ezzel is támo-
gassák az erdõmûvelõ munkáját és ellenõrizzék eredményeit. Az ellenõrzõ eljárás
rendszeres ismétlõdõ leltározásait nagyon fontosnak tartja.

Szeretné „ha minden szakember a szálalóerdõt tartaná céljának, a szabályos erdõ
eddig uralkodó fikciója helyett, mely monokultúráival a cseh erdõket a romlás szélé-
re juttatta.”

Konias mûvében részletesen rámutat azokra a fahasználati, erdõmûvelési és
egyéb gazdasági módszerekre, melyekkel erdõgazdaságát a mai nívóra fejlesztette,
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és melyek útján reméli, hogy belátható idõn belül elérni a szálalóerdõ állapotát. Ma
az az erdõgazdaság Csehszlovákia legfejlettebb erdõgazdasága, ahová tapasztalatcse-
rére évenként járnak az ország legjobb erdészei, és amit a csehek büszkén mutatnak
be külföldi vendégeiknek.

Roth Gyula professzor, aki hazánkban a szálalóerdõnek hasonlóan lelkes híve,
1952-ben tartott csehszlovákiai tanulmányútja során nagy elismeréssel tanulmányoz-
ta az opocsnói erdõgazdaságot. [Irodalom: 37.]

Kriska Samu, a kassai Erdõmérnöki Fõiskola volt professzora könyvében javasol-
ja, hogy a szálalás felkarolása érdekében minden erdõmûvelõnek legalább 50-100 ha
erdõt szálaló üzemmódban kellene kezelnie. [Irodalom: 53.]

Chovanec Gyula, a szlovákiai erdõgazdaságok fõigazgatója 1952-ben írt cikké-
ben szorgalmazza az erdõrendezés módszereinek fejlesztését. Szembeállítja a kapita-
lista erdõgazdálkodást a szocialista erdõgazdálkodással, a kapitalista erdõrendezést a
szocialista, elsõsorban szovjet erdõrendezéssel. Míg a kapitalista erdõgazdálkodás az
egyén gazdagodását szolgálja, addig a szocialista erdõgazdálkodás a bõvített újrater-
melés elveit tekinti. Az erdõalap szocialista tulajdon, melynek tartósan azokat a cé-
lokat kell szolgálni, amikre képes. Ezek a célok a fatermelés mellett talajvédelmi, kli-
matikus és vízgazdasági rendeltetésûek is. Mivel a csehszlovák erdõk csaknem mind
vízgazdasági jelentõségûek, az erdõrendezésnek a fatermelés biztosítása mellett elsõ-
sorban az erdõk vízgazdasági szerepének biztosítását kell szolgálni.

A csehszlovák erdõk és faipar minisztere 1952 õszén Opocsnón országos ankétot
vezetett az ország erdõgazdasági problémáiról. Kimondották, hogy erdeik vízgazda-
sági jelentõségûek, ami a tarvágásos erdõgazdálkodást kizárja. [Irodalom: 17.]

1953-ban két gyakorlati erdõrendezõ új erdõrendezési eljárásra tervezetet dolgo-
zott ki. [Irodalom: 58.] Ebben a javaslatban fitocönológiai, genetikai és pedológiai
alapon kívánják elhatárolni a 10-25 ha kiterjedésû erdõrészeket. Szükségesnek tart-
ják a rétegvonalas térképet. A termõhely leírását szerintük az eddiginél részleteseb-
ben kell elvégezni geológiai, talajtani, fitocönológiai és klimatológiai szempontból
egyaránt. Céljuk az erdõgazdálkodást a természetes felújításra építeni. Minden erdõ-
részletrõl külön kartotékot terveznek készíteni, melyben 5 évenként kell bejegyezni
periódikusan az új ellenõrzõ felvételek eredményeit. Ehhez szükséges, hogy minden
erdõgazdaságnál rendezõ is mûködjön.

Ez az elgondolás már magábavéve igazolja, hogy a szlovák erdõrendezõk, nem-
csak hangoztatják és elismerik, hanem gyakorlatban is meg akarják valósítani az át-
menetet a szálalóerdõ felé. Nem elégednek meg azzal, hogy országukban néhány
ezer holdas kísérleti területeken új kísérleti erdõrendezés folyik, hanem a gyakorlati
erdõrendezésben is behoznak olyan elemeket, melyek az egész erdõgazdasági gon-
dolkodást a szálalóerdõ biológiai elveihez közelebb hozzák.

Konoas Hugó tanulmányában foglalkozik a felújítás kérdésével, és ezen belül az
állomány szerkezeti problémáival. Rámutat a csoportosság elvének biológiai elõnye-
ire és a felújítás szempontjából megállapítja, hogy a termõhely-kihasználást illetõen
és fatermelés tekintetében is a vágásos erdõalakok az utolsó helyen állanak. Állás-
pontját faterméstáblák adataival igazolja. Bemutatja, hogy az egykorú állományok
életük elsõ évtizedeiben úgyszólván semmi fatömeget nem produkálnak, 30-40 évig
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intenzíven termelnek, majd ismét visszaesnek. Ezzel szemben a szálalóerdõ alakok a
legtökéletesebben használják ki minden idõben a talaj és a légtér teljes kapacitását.
[Irodalom: 52.]

Ezért térnek le Opocsnón fokozatosan a vágásos erdõalakról, a monokultúrákat
elegyes állományokká alakítják, és egyidejûleg a vágásos erdõalakot szálaló, fõként
csoportosan szálaló alakra viszik át.

Tapasztalataik alapján a 40-60 éves felújítási kor a leghelyesebb. A 40 éves felú-
jítási idõt mint legrövidebbet csak az erdeifenyõnél és egyes túlkoros lucállományok-
nál alkalmaznák.

A legfejlettebb aprócsoportos vagy törzsenkénti szálaló alakot még az elõbbinél
is hosszabb felújítási idõvel vagy állandó felújítással csak a termékenyebb talajokon,
elegyes állományokban és változatos vastagsági eloszlásnál lehet megvalósítani.

Az erdõgazdaságot kb. 100 m távolságra fekvõ szállító, illetõleg vontatóút háló-
zattal látják el. A vontatóutakat nem építik meg, csupán a szomszédos fákon fehér jel-
lel jelölik meg, hasonlóan Roth vonalas szálalásához.

A cseh erdõrendezési intézet vezetõje, dr. Matyeju Károly is foglalkozik a termé-
szetes felújítások tervezésével. Most a természetes felújítóvágások alkalmazásánál
azokon a területeken, ahol még eddig tarvágás volt szokásos, komoly tervezési ne-
hézségeik vannak. Az alkalmazott felújítási módok között a csoportos felújítást hang-
súlyozzák ki, és igyekeznek a csoportos és egyenkénti szálalást is lehetõleg alkal-
mazni. [Irodalom: 61.]

Értékes segédeszköznek minõsíti a rétegvonalas térképet, melyen a természetes
felújítás részletes tervezése is megoldható.

Dr. Biskupsky szlovák erdõrendezõ szintén foglalkozik az erdõrendezés új mód-
szereivel. Elismeri, hogy az erdõmûvelés az utóbbi években hatalmasat fejlõdött. A
rendezés szeme elõtt még mindig olyan az erdõgazdasági mód és olyan erdõalak le-
beg, mely nem tudja jól ábrázolni ezeket az új típusokat. Az egykorú elegyetlen er-
dõtípus hozta létre a korosztályok klasszikus rendszerét. A biológiai tudományok fej-
lõdése már bebizonyította a régi erdõgazdálkodás eredménytelenségének okait.

Az erdõnevelés az erdõ modern szemléletét magáévá tette, azonban az erdõrende-
zés még visszamaradt, és ha el is fogadja az erdõmûvelés elveit, ezeket a régi kere-
tekbe igyekszik szorítani.

Szerinte világos, hogy náluk a szálalóerdõ alak felé halad a fejlõdés, és hogy en-
nek érdekében az ellenõrzõ eljárásoké a jövõ, melyek az erdõ biológiai felfogásából
keletkeztek. „Az ellenõrzõ eljárások az új erdõmûvelési irányok nélkülözhetetlen ki-
egészítõi. Az ellenõrzõ eljárás szerinte természetes következménye az új mûvelési tö-
rekvésnek. „Ha az erdõmûvelést új utakra tereljük, akkor az erdõrendezés terén is
megalkuvás nélkül olyan eszközöket kell keresnünk, melyek a mûvelési munkák
nyilvántartásában és azok eredményeinek kiértékelésében hathatósan a termelés se-
gítségére lesznek.” [Irodalom: 43.]
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IV. A szálalás Magyarországon

A szálalás a magyar erdészeti szakirodalomban
A szálalás gondolata mindinkább erõsödõ elvként húzódik végig az európai erdõ-

gazdálkodás történetén. Nálunk az elsõ magyar nyelvû munka, amely foglalkozik ve-
le, Illés Nándor „Erdõtenyésztéstan” c. könyve. [Irodalom: 15.] Õ a szálalóerdõt a leg-
régibb felfogáshoz híven még nem látja a belterjes erdõgazdálkodás egyik módjának.
„A szálalóerdõt ott alkalmazzuk, ahol elkerülhetetlen.” Elismeri azonban, hogy a szá-
lalás az egyetlen mód, amellyel a kedvezõtlen éghajlati fekvésben pl. a tenyészet felsõ
határán élõ erdõk talajain megvédhetjük. Ezért tartja a véderdõk helyes erdõgazdasági
módjának. Könyvében csupán két oldalon foglalkozik a szálalóerdõvel. Õ még nem
tesz különbséget szálalóvágás és a szálalás között. Mint ahogy abban az idõben a mai
értelemben vett rendszeres szálalóerdõrõl sem volt szokás külön beszélni.

Koller János 1893-ban alapos tanulmányban ismertette az akkori ellenõrzõ eljárá-
sok közül Tichy és Hufnagl eljárásait. [Irodalom: 22.]

A magyar irodalomban az elsõ szakember Fekete Lajos volt, aki nemcsak érdek-
lõdéssel fordult a szálalóerdõ felé, hanem aki Roth Gyulán kívül nálunk a legtöbbet
adott ebben a tárgykörben. [Irodalom: 7., 8. és 9.]

Belházi Emil 1895-ben megírt erdõrendezéstanában ugyanígy, mint Muzsnai Géza
1912-ben írt hasonló címû munkájában Fekete Lajos szellemében foglalkoznak a szá-
lalóerdõ szabályos állapotával és a szálalóerdõ összerendezésével. [Irodalom: 3. és 29.,
30.] Bund Károly 1903-ban rövidebb tanulmányban ismerteti a külföldi erdõrendezési
eljárások között az osztrák szálalóerdõk rendezésének formáit. A szálalóerdõk szerke-
zetének ideáljául már akkor a három korosztályos erdõt tartják az osztrákok. Náluk a
kb. 140 évre tett vágásérettség és vágásforduló azonos fogalmak. [Irodalom: 6.]

Nem véletlen, hogy a szálalóerdõvel irodalmunkban elõször az erdõrendezõk fog-
lalkoztak. Ennek oka, hogy a szálalóerdõ alkalmazásának nehézségei már ekkor nem
is annyira erdõmûvelési vonatkozásúak, mint sokkal inkább erdõrendezési mûszaki
problémák voltak.

Vadas Jenõ 1897-ben írt és 1921-ben másodszor kiadott erdõmûveléstanában ke-
vesebb figyelmet szentel a szálaló kérdésnek, mint az erdõrendezõk. Vadas megelég-
szik azzal, hogy a szálaló gondolat nálunk – legalább elvileg – a szálalóvágások for-
májában találta meg helyét, az akkor korszerû erdõmûvelésben. Nem foglalkozik a
szálalóerdõ gazdálkodásnak ebben az idõben már annyira fejlõdésnek indult kérdé-
seivel, nála még súlypontot a régi német mesterséges felújításos szálerdõ gazdálko-
dás képezi. Utódának Roth Gyulának falat kellett áttörnie, hogy az erdõmûvelési
gondolkodást helyes irányba terelje. [Irodalom: 40-a.]

Kaán Károly felismerte a szálalás jelentõségét is. Több munkában foglalkozik a szá-
lalóerdõ és a szálalóvágás kérdéseivel. Az õ nevéhez fûzõdik a szálalóvágásnak az az
értelmezése, melyben ma is használjuk. Elsõ idevágó lényegesebb munkája az 1903-
ban írt tanulmánya a Schwarzwald szálalóvágásos haszonfagazdaságáról határozott ál-
lásfoglalás a szálalóelv mellett. A szálalóvágás és a fokozatos felújító vágás fõ célja-
ként már nem magát a felújítást látja. Éppen ezért helyesli a felújítási idõnek minél
hosszabb idõre történõ elnyújtását, pl. 40 évre. A felújítást is szolgáló szálalóvágás leg-

55

Jablánczy Sándor



fontosabb céljának a fatömeggyarapodást tekinti, még a felújítás idõszaka alatt is. Az
állomány csoportos rendszerét mint elérendõ célt jelöli meg, és rámutat arra, hogy a ki-
termelésnél jó munkásokkal és kellõ felszereléssel meg lehet kímélni az újulatot és a
fiatalost a döntés károsításaitól. ¾ részben bükkbõl álló bádeni erdõket tanulmányozza
700-800 m tengerszinti magasságban, és tapasztalatait az akkori Magyarország hegy-
vidékén igyekszik megvalósítani. Hasznos tevékenységének eredményei Besztercebá-
nya vidékén és a Bükkben napjainkig ismertek. Kaán Károly – a maga idejében nagyon
bölcsen – megelégszik azzal, ha a szálalás elve a szálalóvágások ilyen korszerû értel-
mezésében tör utat minálunk. Nem lenne helyes, ha a ma szakembere ezen a fejlõdési
fokon megállana, és nem látná világosan, hogy a szálalóvágás átmenet a szálalóerdõ fe-
lé, mint ahogy ezt szomszédaink csaknem mindenütt felismerték. [Irodalom: 18-21.]

Roth Gyula volt az elsõ magyar erdõmûvelõ, aki a szálalóerdõvel mint erdõgazda-
sági móddal nagy lelkesedéssel foglalkozott. 1935-ben megjelent Erdõmûveléstana az
elsõ magyar munka ezen a téren. Ezt megelõzõen már 1925-ben kifejtette a szálalóer-
dõ vágásmódjait, és megalkotta magyar nomenklatúráját. Õ volt az elsõ, aki kísérlete-
ket állított be, és aki a szálalóerdõt mint erdõgazdaságunk fejlõdésének útját merte be-
mutatni. Ilyen irányú munkássága napjainkig terjed. Nemcsak ismertette azokat az er-
dõmûvelési eredményeket, melyek 1935-ig külföldön jelentkeztek, hanem maga is
hozzájárult a szálalóerdõ gazdaság gondolatának fejlesztéséhez. A Roth-féle vonalas
szálalóvágás, illetõleg vonalas szálalás rendszere értékes átvezetõ híd a szálalóvágásos
erdõgazdálkodás és a szálalóerdõ között. Ezenkívül nagy figyelmet érdemel Rothnak
az a gondolata is, hogy vonalas szálalásával anélkül, hogy a szálaló elv lényegét sérte-
né, sikerül a szálalóerdõ rendezésének és fõleg felhasználatának eddig még el nem ért
térbeli rendjét biztosítani. Csaknem két évtizedes kísérleti eredményei a gyakorlat elõtt
sajnos kevéssé ismertek. Munkája nem talált elég támogatást, aminek egyik oka a szá-
lalóerdõvel szemben tanúsított általános tartózkodáson kívül az is, hogy a szükséges
periodikus fatömegfelvételek, állományszerkezeti vizsgálatok és készlet-, valamint nö-
vedékelemzések nem történtek meg. [Irodalom: 32. és 44.] (8. ábra)

Különös figyelmet érdemel dr. Kovács Erõnek 1936-ban az erdõrendezés jövõ fel-
adatairól és válságáról írt tanulmánya. Kovács felismerte, hogy az erdõrendezés nem
elégíti ki azokat a kívánalmakat, amelyeket vele szemben az erdõgazdálkodás fõleg
az erdõmûvelés támaszt. Biolley, Eberbach és Hufnagl tanítását felhasználva taglal-
ja az erdõrendezés jövõ feladatait. Szerinte az erdõrendezés az erdõgazdálkodást úgy
tudja idõben és térben szabályozni, ha annak ökológiai, üzemtechnikai és hozadék-
rendezését adja. Az ökológiai szabályozás fõ feladata a termelõerõket, elsõsorban a
fakészlet mennyiségét és összetételét megállapítani. Ez a szabályozás vagy vágásfor-
dulóval, vagy a legmegfelelõbb fakészlet megállapításával történik meg. Szükséges-
nek tartja a periodikus fakészlet felvételeket amellett, hogy a vágásforduló, a korosz-
tály viszonyok rendezése és a szabályos állapot nála még mellõzhetetlen elemek.

Két elv küzdelmét látja az erdõgazdaságban a termelõképesség erdõmûvelési
elvének és a tartamosság erdõrendezési elvének harcában. Inkább a tartamosság elvé-
nek ideiglenes háttérbeszorítását tartja megengedhetõnek, mint fordítva. A hozadék-
szabályozás legreálisabb alapjaként õ is a növedéket ismeri el Biolley alapján. Elfo-
gadja Eberbach elméletét a fakészlet változásainak fontosságára vonatkozóan, és azt
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mondja, hogy ez jól összefér a mai erdõrendezési eljárásokkal is. A fakészletben be-
állott változásokat ismerni kell nemcsak a tartamosság biztosítása érdekében, hanem
a gazdaság produktivitásának megítélése szempontjából is. Beismeri, hogy „a mai er-
dõrendezés nem ad felvilágosítást arra nézve, vajon a hozadék járadék-e vagy a tõke
része?” A korosztály táblázat is csak bizonyos felvilágosítást ad a készlet nagyságá-
ról, produktivitását pedig egyáltalán nem mutatja. Még kevésbé azt, hogy a gazdál-
kodás hogyan befolyásolja a készlet termelõképességét.

Kovács Ernõ azt javasolja, hogy az erdõrendezés területi alapelvének fenntartása
mellett a periodikus fatömegfelvételeket is segítségül kell hívni. Elismeri a vegyes-
korú erdõkre való törekvés helyességét, és azt mondja, hogy ennek a gondolatnak a
térhódítása háttérbe szorítja a vágásforduló és a korosztály szerepét, és helyet ad a fa-
készlet és növedék hozadékszabályozó jelentõségének. A fejlõdés útját e két irány
összehangolásában látja. [Irodalom: 23.]

Amikor 1948-ban a szomszédos népi demokráciák ilyen irányú kezdeményezése-
it különösen a lengyel erdészet határozott kiállását látva nálunk is felszínre került a
szálalóerdõ, több tanulmány jelent meg. [Irodalom: 26.]

Legjelentõsebb az elsõk között Lesenyi Ferenc emlékbeszéde volt az OEE dísz-
közgyûlésén. [Irodalom: 24.] Az európai erdõgazdálkodás történetén végigvezetve
mutatta be a fejlõdés mai legmagasabb fokát a szálalóerdõt, és ennek megfelelõ
üzemrendezési módjait az ellenõrzõ eljárásokat.

A szálalóerdõ szerkezetével nálunk Fekete Lajos óta senki nem foglalkozott.
Újabban Ajtay Viktor kísérelte meg egyéni módon elemezni a szálalóerdõ „térbeli
rendjét”. Megállapításai érdekesek, de még sztatikus jellegûek, mert érezhetõen a vá-
gásos erdõ szemléletébõl származnak. [Irodalom: 1.] Roth több alkalommal helyte-
lenítette Ajtay megállapításait. [Irodalom: 37.]

Blickhardt József Roth kezdeményezéséhez kapcsolódva bükk-hegységi viszony-
latban foglalkozott a szálalóerdõ lehetõségeivel és alapos indoklással javasolta a szil-
vásváradi részben egy 1000 k. holdas és a fényespusztai részben egy 326 k. holdas
rész szálalásra való beállítását. Megjegyzi, hogy „Lengyelország és Bulgária máris
elkötelezték magukat a szálásnak.” [Irodalom: 5.]

Iby Gábor 1950-ben Kovács Ernõ és Dolezsal Bohumil tanulmányai alapján tár-
gyalja az erdõrendezés feladatait a tervgazdaság szempontjából. Megállapítja, hogy
„a szocialista tervgazdálkodás a hozamszabályozáson túlmenõen az erdõ összhatása-
inak fontos tervezését kívánja az erdõrendezéstõl”. Kihangsúlyozza az ökonomikus
fakészletnek, mint a hozamszabályozás alapjának jelentõségét. [Irodalom: 14.]

Utóbbi idõben ismét erdõrendezõ jelentkezett szálalóerdõ tanulmánnyal az Agrár-
tudományban. [Irodalom: 26.] Mészáros István a svájci szálalóerdõnek rövid ismer-
tetését, állományszerkezeti eredményeit adta dolgozatában. Javaslatában túl óvato-
san és a külföldi véleményektõl eltérõen csak hegyvidéken és árnytûrõ fafajok részé-
re ajánlja a szálaló üzemmódot.

Irodalmunkból hiányzik az utolsó 2-3 évtized döntõ jelentõségû külföldi eredmé-
nyeinek ismertetése, valamint az új ellenõrzõ eljárások leírása és a meglévõ paraszt
szálalóerdõk leírása. Pedig nálunk is vannak évszázadok óta szálalással kezelt egy-
máshoz csatlakozó apró paraszterdõk.
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A szálalóerdõ irodalma külföldön sokkal gazdagabb, mint nálunk. Nagy elõnyük
velünk szemben az, hogy határozott kísérletek és gazdasági eredmények támasztják
alá munkájukat. Jelen dolgozatban bemutatott példák csak töredékek a rendelkezés-
re álló adattömegbõl. Néhányat röviden ismertettünk, hogy bizonyítsuk a szálaló
gondolat térhódításának jogosultságát, és azt, hogy itt nem sablonról, hanem az erdõ-
mûvelés merõben új dialektikus biológiai irányáról van szó. A példák bizonyítják,
hogy a szálaló gondolat, ahol azt helyesen alkalmazták, még sehol nem mondott csõ-
döt. Pár évtizedes kísérlet mindenütt várakozáson felüli eredményeket hozott. A kí-
sérletek éppen ott voltak sikeresek, ahol nem kész sablont alkalmaztak, hanem a gon-
dolat lényegét jól megértve az adott körülmények között a természet törvényeinek
legjobb felhasználását sikerült elérniük.

A szálalóerdõ hazai vonatkozásai
Az irodalmi felsorolás mutatja, hogy hazánkban a múlt század vége óta foglalkoz-

tak a szálalóerdõvel. Sajnálatos, hogy míg más a közép-európai országokban ez a
mozgalom azóta megerõsödött, addig nálunk kisebb fellángolások után mindig
visszaesett.

A századforduló idején különösen az erdõrendezõk foglalkoztak a szálalóerdõvel.
Majd néhány évtizeddel késõbb Kaán Károly és Roth Gyula voltak a szálalás hazai
propagálói. Kaán Károly a szálalás gondolatát gyakorlati megoldásban csak a szála-
lóvágás alkalmazásáig vitte, míg Roth Gyula következetes harcot folytatott a szála-
lóerdõ eléréséért. Mindkettõ erdõmûvelési vonatkozásban.

A magyar erdészeti irodalom is adott értékes eredményeket a szálaló gondolatnak,
melyek közül Fekete Lajos hozamszabályozási módját és Roth Gyula vonalas szála-
lását kell kiemelni.

A szálalóerdõ gyakorlati megközelítése terén elõször Scherg Károly ért el ered-
ményt Sárváron. Eredménye nemcsak az, hogy erdõgazdasága kis részét (59,2 kh.)
ilyen üzemmódban kezelte, hanem fõleg a rontott sárvári erdõk átalakítása aránylag
hosszú felújulási idõvel dolgozó vágásos erdõkké. A gyertyán felhasználása a spes-
sarti szálalóerdõ elvének hazai alkalmazása. [Irodalom: 40.]

Scherg Lõrinc 1884-ben kezdte ennek az elhanyagolt, legeltetéssel tönkretett, kö-
zel 8000 holdas erdõgazdaságnak rendbehozását. Ha nem is szálalóerdõvé alakította
át az egész erdõgazdaságot, de csaknem mindenütt szálalóvágásos üzemet vezetett
be. Eredményei élénken bizonyítják a szálaló elv helyességét. Scherg Károly írja
1922-ben, hogy a 40 éves szakszerû kezelés eredménye egyszerû emberbõl is azt a
megállapítást váltotta ki, hogy „olyan erdõk ezek, amelyeken meg sem látszik, hogy
mindig vágják, csak az feltûnõ, hogy az állományok állandóan szebbek és értékeseb-
bek lesznek”. [Irodalom: 39.] A sárvári gazdálkodás ma is példamutató értékû, mert
mindenkit meggyõzhet, hogy közepes vagy ennél is silányabb termõhelyeken éppen
a többszintûség és a szálalás vezet el a jó eredményekhez.

Hogy a szálalás gondolata hazánkban nem hódított annyira tért, mint e környezõ
államokban, annak nagyrészt elméleti elszigeteltségünk is az oka. Nálunk eddig az
irodalomban egyedül Fekete Lajos érdekes, de ma már túlhaladott erdõrendezési
rendszere volt ismert, és Biolley ellenõrzõ eljárása. A szálalóerdõ leglényegesebb és
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legnehezebb problémáját az erdõrendezési problémát a magyar szakközönség alig is-
merte. Ma sem foglalkozik vele.

Általános erdõgazdasági felfogásunk Közép-Európában a múlt századbeli német
rendszereken alapul. Az a harc, melyet Gayer megkezdett, azóta ¾ évszázad eltelté-
vel sem fejezõdött be. A megszokás hatalma és az erdõgazdálkodásban annyira ért-
hetõ konzervativizmus súlyos akadályok a múlt rossz szokásainak leküzdésére még
akkor is, ha a bírálat és az új javaslatok ugyanannak a nemzetnek szakembereitõl jön-
nek, akiknek elõdei a hibát elkövették. Sajnos a tanítvány sok esetben jobban ragasz-
kodik mestere tévedéseihez, mint maga a kezdeményezõ. [Irodalom: 44. és 57.]

A szálalóerdõ magyar vonatkozásait szemlélve fel kell ismernünk a volt nagybir-
tokos osztály gátló szerepét, akinek nem volt célja semmi olyan fejlett erdõgazdasá-
gi módszer bevezetése, amely pillanatnyi érdekeit nem szolgálta. Roth-tal szemben
még a legutóbbi évtizedekben a magyar nagybirtokosság a tarvágásos erdõgazdálko-
dás jogosultságát védelmezte. Ezért korlátozták a kísérleteket olyan kis területre, és
ennek a szellemnek következménye, hogy szakembereink nem jutottak hozzá azok-
hoz a külföldi eredményekhez, melyek az érdeklõdést jobban felkelthették volna.

Míg Fekete Lajos idejében a magyar erdésztársadalom szinte kizárólagosan a szá-
lalóerdõ rendezési problémáival foglalkozott, sajnos késõbb ismét kizárólagosan csu-
pán a mûvelési problémákat karolta fel Roth és Kaán írásaiban. Márpedig egyik a
másik nélkül hiányos és eredménytelen. Roth két évtizede megkezdett kísérleteinek
azért nincs olyan bizonyító ereje, amilyent várhatnánk tõle, mert az ellenõrzõ felvé-
telek elmaradtak. [Irodalom: 37.]

Mindezek a nehézségek csak lassítani tudják azt a természetes fejlõdési folyama-
tot, mely a szálalóerdõ felé vezet, de semmi esetre sem lehetnek annak akadályai.

Kaán Károly és Roth Gyula, valamint a köréjük csoportosuló szakemberek mun-
kája következtében a szálalás gondolata a szálalóvágások bevezetésén keresztül utat
tört a magyar erdõgazdálkodásban is. [Irodalom: 31.] Ugyancsak eredményeként
könyvelhetjük el, hogy a felszabadulás után az Országos Erdészeti Egyesület, vala-
mint az 1949-ben megalakult ERTI programjába vette a szálalóerdõt.

Ma három helyen folynak kísérletek, éspedig Sopronban, a bakonyi Zircen és a
bükki Jávorkúton.

Roth Gyula a felszabadulás utáni években egész napjainkig aktív élharcosa a szá-
lalóerdõnek. Minden alkalmat megragad népszerûsítésére. [Irodalom: 37.]

Miután 1948-ban az Országos Erdészeti Egyesület szálaló bizottsága megala-
kult, 1945. július 20-án Szegeden tartott elõadást Roth professzor. Kifejtette, hogy
helytelen a szálalóerdõben veszélyt látni, de hibás csodát várni tõle. „A szálalóer-
dõ legkevésbé jelent veszélyt valamennyi erdõgazdasági mód között.” Kiemelte,
hogy a szálalást csak ott lehet megkezdeni, ahol a kellõ feltárás megtörtént. Szük-
ségesnek tartja, hogy hazánkban is több helyen indítsunk a szálaló erdõgazdaságot
kísérleti céllal.

1950-ben Sopronban beszámolt az itt megkezdett 1933. évi kísérletekrõl. Elis-
merte, hogy legnagyobb hiba a szükséges felvételek elmaradása volt. Nincs eredeti
fatömegfelvétel, és hiányoznak az idõközi vágások fatömegei is. Ennek okát az er-
dõrendezõ személyzet hiányában jelölte meg.
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1951-ben Zircen tartott helyszínen elõadást, ahol visszautasította azt a felfogást,
hogy a szálalóelv hívei a magyar erdõgazdaságot szálalóerdõvé akarják átalakítani.
Majd részletes beszámolót dolgozott ki, melyben kifejtette, hogy nálunk is szükséges
a szálalás kérdésével foglalkozni. Sok félreértés van még a szakemberek között a
szálalóerdõ értékelésében. A helyes célkitûzés az, hogy hazánkban több helyen ren-
dezzünk be kisebb kiterjedésû szálalóerdõket, melyek összes területe semmi esetre
sem érheti el az ország erdõterületének 1%-át. A kutatás itt több évtizedes munkát je-
lent majd.

Roth a szálalóerdõ egyik legnagyobb nehézségének mindig az évi munkaterület
nagy kiterjedését tartja. Ez az áttekintést nehezíti, és bonyolult feltárást követel. En-
nek megoldására alkalmas a vonalas szálalás bevezetése. 1952. évi beszámolójában
mondja, hogy „minden jel arra mutat, hogy a szálalás jelenti az erdõmûvelés jövõjét,
ha távolabbi jövõjét is”. Ezért kell vele foglalkoznunk. A mezõvédõ erdõsávok hasz-
nálata bizonyára szintén szálalással fog történnik.

„Nem ’áttérni’ akarunk a szálalásra, hanem meg akarjuk ismerni, ki akarjuk kísér-
letezni és meg fogjuk találni saját viszonyaink között alkalmas módszert a szálalás
elvének alkalmazására.”

Érdekes, hogy eddig a szálalóerdõ lehetõségeit nem az õsidõk óta így kezelt pa-
raszt erdõkben kerestük, hanem az egyszintûvé merevített „uradalmi” és állami er-
dõkben.

Téves az a felfogás, hogy nálunk nincs szálalóerdõ. Nem tekintve az apró, rend-
szertelen szálalással kezelt magánerdõket, több helyen vannak hazánkban nagy
összefüggõ területet borító szálalóerdõk is. Például mintegy ezer hektárt tesznek ki a
zalai Szentgyörgyvölgy, Magyarföld és a szomszédos községek határában fekvõ,
összefüggõ erdõtestet alkotó volt paraszti erdeifenyves-tölgyes-bükkös-gyertyános-
nyíres szálalóerdõk. Ez könnyen emelkedõ termelõerejû korszerû szálalóerdõgazda-
sággá alakítható. Már ma is bizonyítja a szálalóerdõ lehetõségeit és az õshonos fafa-
jok (Ef!) felújulási lehetõségeit. Bár silányabb állapotú és kisebb élõfakészlettel ren-
delkezõ, de hasonló paraszti szálalóerdõket találunk a Bakonyban (Városlõd, Szent-
gál) és még sok helyen hazánkban.

A szálalóerdõ és az ellenõrzõ eljárások hazai jelentõsége
Mi az, amiben a szálalóerdõ ma és a jövõben segíthet a magyar erdõgazdálkodás

fejlesztésében?
Mindenekelõtt a szálalóerdõhöz tartozó ellenõrzõ eljárások alkalmazása a magyar

erdõgazdálkodás ügyét viszi majd elõbbre. Kovács Ernõ már 1936-ban látta ennek
fontosságát. [Irodalom: 23.]

A szálalóerdõ irodalmának tanulmányozása megtanít bennünket az erdõmûvelés
és az erdõrendezés szükséges kapcsolatainak felismerésére. Káros felfogás az erdõ-
mûvelést a rendezéstõl független munkaterületnek tekinteni. A kár mind a tartamos-
ság, mind a gazdaságosság tekintetében mutatkozik. A szálalóerdõ szemléletében a
rendezés és a mûvelés egymástól sem az elméletben, sem a gyakorlatban nem vá-
lasztható mûveletek. A szálalóerdõ nagy tanítóiról sokszor nem is tudjuk, hogy ren-
dezõk vagy mûvelõk-e inkább. Például Biolleyt sokan mint erdõmûvelõt tisztelik,

60

A szálalóerdõ jelentõsége Magyarországon



holott az õ nagysága inkább a szálalóerdõ üzemrendezésének megoldásában van. Do-
lezsal írásai gyakran erdõmûvelõ munkáknak tûnnek. Krutzsch erdõrendezõ volt.
Ammon Walter könyvében sokat foglalkozik erdõrendezési problémákkal.

Nálunk elõfordul, hogy az erdõmûvelõtõl nem veszik szívesen, ha az állomány-
szerkezettani problémákat érinti, és helytelenítik, ha az erdõrendezõ a természetes fe-
lújítások menetének szervezését szándékozik irányítani.

A szálaló gondolkodásmód megtanít arra, hogyan kell elszakadni a merev sablo-
noktól, és hogyan kell minden munkánkat a természet tanulmányozásából leszûrt
eredményekre építeni. A sablonos erdõgazdálkodás erdõrendezéstani fogalmai sok-
szor akadályai a fejlõdésnek.

A szabályos állapot fikciója, a vágásforduló merev korlátja már nagyrészt a mi er-
dõrendezésünk szótárából is eltûntek. Van még több olyan fogalom, melyeket újab-
baknak, korszerûbbeknek kell felváltani. Ehhez azonban a szálalóerdõ mestereinek
eredményeit át kell vennünk.

Régi szakmûveltségünk sztatikus szemléleten alapult. Mechanikusan leegyszerû-
sítve szemléltük az erdõt, hittünk az örökérvényû általános faterméstáblákban és az
erdõ elérhetõ szabályos állapotában. A szálalóerdõ tana megtanított arra, hogy az er-
dõt és a különbözõ termeléstechnikai beavatkozások hatásait mint élõ dinamikus tár-
sulás mûködését és változásait, törvényszerûségükben kell szemlélni. A dinamikus
szemlélet és az ellenõrzés teszik lehetõvé a legeredményesebb és az adott körülmé-
nyeknek leginkább megfelelõ termelési eljárások megtalálását.

Sokan szeretik a különleges magyar viszonyokat hangoztatni, mint a szálalóerdõ
itteni alkalmazásának akadályát. Annyiban igazuk van az ilyen érvelésben, hogy a
szálalóerdõ valamelyik határozott külföldi formája pl. a svájci szálalóerdõnek, a né-
met szálalóerdõnek vagy a svéd szálalóerdõnek hazai alkalmazása helytelen lenne. A
szálalóerdõ képviselõi nem is ilyesmire törekednek, hanem csupán arra, hogy a szá-
lalóelv helyes biológiai és rendezéstechnikai alkalmazásában nálunk is megtaláljuk
azt a legtermelékenyebb üzemmódot, mely valószínûleg a szálalóerdõk kategóriájá-
ba fog tartozni.

Az erdõrendezés fejlesztése területén igen sokat tanulhatunk a szálalóerdõ meste-
reitõl. Meg kell találnunk az erdõleírás biológiai módját, pontos terepábrázolással, ta-
lajjellemzéssel, fitocönológiai felvételekkel és az élõfakészlet minden lényeges tulaj-
donságára kiterjedõ felvételével. Néhány számmal és jelzõvel nem lehet az erdõ bo-
nyolult tulajdonságait és változásait rögzíteni. [Irodalom: 38.]

Ma nálunk az erdõrendezési munka több mint 2/3 része még földmérés és térké-
pezés. Ennek az aránynak nagyon erõsen meg kell változni az üzemrendezés bioló-
giai és üzemgazdasági munkáinak javára.

Üzemgazdaságtani szempontból a szálalóerdõn keresztül érthetjük meg legjob-
ban, hogy az élõfakészlet munkaeszköz jellegû. Itt a növedék, mint évenként elvon-
ható termelvény, elvben leginkább különválasztható az élõfakészlettõl, mely állandó
és csak kis változásoknak van kitéve.

A szálalóerdõ tanításának hazai kifejlesztése során szükséges iskoláinkban és szak-
irodalmunkban többet foglalkozni a külföldi eredményekkel, lefordítani néhány alap-
vetõ munkát.
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A meglévõ kísérleti területeket erdõrendezési szempontból is munkába kell von-
ni, alkalmazva a szálalóerdõben bevált legfejlettebb erdõrendezési módszereket. E
nélkül minden kísérlet helybentopogás marad.

Meg kell hívni hazánkba a szomszédos országok tapasztalt szálalóerdõ-gazdáit és
erdõrendezõit, hogy azok tanácsot adjanak kezdeményezéseinkhez. Nálunk is meg
kell vizsgálni eddigi eredményeiket.

A szálalóerdõ erdõmûveléstani módszereinek megismerésére és termelõképessé-
gének felismerésére az erre alkalmas erdõgazdaságokban néhány száz holdas terüle-
teket kell kijelölni. Itt – a nehezen biztosítható tartamosság elvét lazábban kezelve –
a mennyiség és minõségi termelõképesség kérdéseit kell felszínre hozni.

Okulva abból a példából, hogy a szálalóerdõt Magyarországon kikísérletezni sem
a rendezõknek, sem a mûvelõknek külön-külön nem sikerült, a jövõben ezt a felada-
tot együttesen kell megoldani. A szálalóerdõ megvalósítása nem csupán mûvelõi,
sem nem rendezõi feladat, hanem egyidejûleg erdõbiológiai és erdõgazdasági üzem-
szabályozási feladat, ahol súlypontosan a rendezõi munka jelentkezik.

Nem helyes pillanatnyilag olyan vitába bocsátkozni, mely eldöntené a szálalóer-
dõ házai alkalmasságának biológiai kérdéseit. A magyar szálalóerdõ bizonyára más,
mint a svájci vagy csehszlovák szálalóerdõ. Csupán az biztos, hogy a szálalóelv alap-
ján a magyar erdõk produktivitása is emelhetõ, mert a talaj vízgazdálkodásának kér-
dését ez a rendszer oldja meg a legjobban. Márpedig a hazai erdõgazdálkodás egyik
legsúlyosabb problémája éppen a vízgazdálkodás. A gyomosodás elleni harc elsõ
biológiai eszköze a természetes árnyalás, amit a szálalóerdõ biztosít a legjobban.

Elõdeink a szálalás elveit a véderdõknél írták elõ, ott, ahol legnehezebb volt az ál-
lományt fenntartani és a talaj termõerejét biztosítani. Joggal tételezhetõ fel, hogy ez
az elv nemcsak a mostoha viszonyok között tenyészõ véderõknél hasznos, hanem ott
is, ahol a termõhelyi feltételek az erdõtenyészetnek kedvezõbbek. Ammon vélemé-
nye is az, hogy a szálalóerdõ kiváló eredményeket csak jó termõhelyen ad, de legin-
kább a rossz termõhelyeken van rá szükség. Ma elismerjük azt az elvet, hogy a nap
és a szél szárító erejével szemben az erdõtalajának és az újulatnak a legbiztosabb vé-
delmet az árnyaló állomány ad. Ezt a feltételt tartamosan és minden körülmények kö-
zött a szálalóerdõ biztosítja.

„A szálalóerdõnek ott van létjogosultsága, ahol a belterjes gazdálkodás elõfeltételei
adva vannak.” [Irodalom: 35.] A belterjes gazdálkodás legfontosabb elõfeltételei: a
megfelelõ erdõtenyészetet biztosító termõhelyi viszonyok, a feltártság, a jó faanyagke-
lendõség és a termelõképesség. Ezek az elõfeltételek együtt Magyarországon sokkal
kedvezõbbek, mint bármely más közép-európai államban. Termõhelyi adottságaink jók
(kivéve ha tarvágással tönkretesszük); erdeink fafajösszetétele még nem annyira elron-
tott, a kis erdõterüelteink feltárási lehetõségei terepviszonyaink mellett egyszerûbbek,
mint szomszédainknál; faanyag szükségletünk és ebbõl folyó faanyaghiányunk a leg-
nagyobb és a települési viszonyok az erdõvidékeken jók. Mind szakembereink, mind
munkásaink erdõgazdasági munka színvonala biztosíték arra, hogy rövid idõ alatt elér-
hetjük a szálalóerdõ kezelésénél szükséges termelékenységet is.

Ha a magyar szakemberek megismerik a szálalóerdõ külföldi irodalmát és eredmé-
nyeit, és ha hazai kísérletek ezeket igazolni fogják, mi is éppúgy hívei leszünk ennek a
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gondolatnak, mint azt máshol látjuk. Hogy a szálalóerdõ leginkább a közép-európai és
nyugat-európai államokban fejlõdött ki, annak gazdasági okai vannak. Ahol a legkeve-
sebb a fa és ahol a helytelen sablonos gazdálkodás a legtöbb kárt okozta, ott kellett leg-
hamarabb rájönni a helyes kivezetõ útra. Vannak ugyan rossz eredményei is a szálaló
gazdálkodásnak, de ezek legtöbbször a helytelen alkalmazásból, a termõhelyi vagy er-
dõtípusok különbözõségeinek elhanyagolásából vagy türelmetlenségbõl adódnak.
Számtalan adat meggyõzhet arról, hogy a szálalóerdõ megvalósítása szinte mindenütt
várakozáson felüli produkciós eredményeket adott. Milyen okunk van feltételezni,
hogy egyedül a magyar viszonyok jelentenek ebben a tekintetben kivételt?

Szomszédaink keresik az utat a vágásos erdõgazdálkodás felõl a szálalóerdõ felé.
Nálunk is vannak hasonló törekvések. Azonban ezek sajnos kevésbé általánosak, és
ezért még eredményeink is kezdetlegesek. Roth Gyulának vonalas szálalóvágásos
módszere értékes kezdeményezés, mert szinte minden erdõalakban alkalmazható,
csupán hozzáértés és idõ kérdése, hogy célhoz vezessen.

Krutzsch készletgondozó gazdasága a szálalóerdõnek egy olyan változata, amely
a németországi megritkult fényigényes elegyetlen erdõkre állít a svájci szálalásnál
határozottabb szabályokat. A szálalóerdõ alapelvei az adott helyzethez alkalmazva
érvényesülnek benne. Az erdésznek olyan intézkedéseket is megenged – sõt elõír –,
amelyek a szálalás alapgondolatával ellenkeznek. Azáltal, hogy határozott szabályo-
kat állít, a felelõsség kérdését fokozottabban kihangsúlyozza, mert a kevésbé képzett
szakember részére is határozott útmutatást ad.

A mi magyar erdeink szintén inkább fényigényes fafajokból állanak, és leromlott
állapotuk jobban hasonlít a német erdõkhöz, mint a sokszintû, nagy élõfakészletû
svájci erdõkhöz, érthetõen a gyakorlati magyar erdészek is fokozottabb figyelmet
szentelnek a Krutzsch természet szerinti erdejének. Nálunk Babos Imre volt a kész-
letgondozás elsõ szószólója (1950-ben).

A mi lehetõségeink jobbak, mert állományaink nem annyira monokulturális jellegû-
ek, mint a német síkság végeláthatatlan erdeifenyvesei. Erdeink talajviszonyai is kedve-
zõbbek a tápanyagtartalmat illetõen. Viszont a csapadékot tekintve Magyarország éghaj-
lata kontinentálisabb jellegû, mint a tengerhez közelebb fekvõ Németországé. Utóbbi
csak aláhúzza a készletgondozástól várt jobb víztakarékosság szükségességét.

Dr. Haracsi Lajos németországi tanulmányútjáról visszatérve a következõkben
foglalja össze a készletgondozás felhasználására vonatkozó javaslatait a magyar er-
dõgazdaság felé [Irodalom: 12]:

1. A készletgondozó rendszer alkalmas arra, hogy elveit bizonyos mértékig a ma-
gyar erdõkbe is bevezessük, mert viszonyaink a németországiakhoz hasonlóak,
és mert vágható korú faállományaink mennyisége a kelleténél kisebb. Sok a
növedéket alig produkáló rontott erdõnk, még a fiatalkorúak között is.

2. Ezzel az eljárással kapcsolatos felújítások révén nálunk is el lehet jutni min-
denütt az elegyes erdõhöz, mint a kártevõkkel szemben szükséges harc leg-
biztosabb megelõzõ módszeréhez.

3. Az erdõk telepítésénél és ápolásánál a fényigényes fafajok alatt mindig meg
kell becsülnünk, vagy ha nincs, be kell hoznunk az árnytûrõ fafajokat, cser-
jéket, mint a talaj termõerejének biztosítékait.
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4. Nem hallgatható el azonban, hogy a készletgondozó eljárás erdõhasználati vég-
rehajtását igen sok körültekintéssel és hozzáértéssel kell végezni, mert ellenkezõ
esetben nagyon könnyen állhatnak elõ a kívánatosnál sokkal ritkább állományok,
melyek a termõhely termelõképességét nem képesek biztosítani. Helytelen vagy
túlzott alkalmazása nemcsak, hogy nem éri el a célul kitûzött minõségi javulást,
hanem az amúgy is rontott állományok még értéktelenebbekké válhatnak.

Nemcsak a szálalóerdõvel szemben, hanem még a szálalóvágásokkal szemben is
felmerülõ gyakori ellenvetés a faanyag kiszállításának nehézsége. Az újulat összetö-
rése és a megmaradó fák sérülései igen sok szakemberünk elõtt elháríthatatlan nehéz-
ségeknek látszanak. Sokan azt is felhozzák, hogy az ilyen károkat csakis a magas-
hegységek kedvezõ hóviszonyai mellett lehet elkerülni. Elfelejtik azt, hogy ott sem
mindig hóban dolgoznak, és hogy ott a nehéz terep befolyásolja kedvezõtlenül ezt a
munkát. Nem kell külföldre menni, elég a sárvári erdõkben folyó szálalóvágásokat
megnézni ahhoz, hogy lehetõségeinkrõl meggyõzõdjünk. Itt hatalmas méretû tölgye-
ket döntenek és közelítenek ki anélkül, hogy lényeges pusztítást végeznének. Ez má-
ról holnapra nem megy. A személyzet és a munkásság alapos hozzáértését követeli
meg az ilyen munka, amit oktatással és helyes bérezéssel mindenütt el lehet érni.

A magyar munkás és szakember az ipar minden területén megállja a helyét, és elé-
ri azokat az eredményeket, mint bármely más nemzet munkása. Jogunk van feltéte-
lezni, hogy az erdõgazdálkodás területén is rövid idõ alatt elérhetjük azt a színvona-
lat, amely a minõségi szálaló munkához szükséges.

Babos Imre 1952-ben írt munkájában azt tartja, hogy „a készletgondozó eljárás
határunkon belül nem lesz bevezethetõ”. Ugyanakkor megállapítja azt is, hogy „na-
gyot vétenénk, ha Krutzsch módszerébõl nem vonnánk le a minket is illetõ tanulsá-
gokat”. Más helyen a svájci szálalás bevezetésére irányuló törekvéseket helytelennek
mondja, mert attól tart, hogy ennek helytelen alkalmazása élõfakészletünket úgy
mennyiségileg, mint minõségileg lerontaná. [Irodalom: 2.]

Hazánk szánalmasan kis erdõterületébõl 30% a sarjerdõ. A szálerdõk alig ¼ részét
kezeljük természetes felújítással, ami az összes erdõterület 18%-át jelenti. Kormány-
zatunk már 1950-ben elrendelte (N.T. 312/16/1950.) a sarjerdõk átalakítását és ter-
mészetes felújítás bevezetését. Az ilyen irányú fejlõdéssel nagyon szorosan össze-
függ a szálalás gondolata és ellenõrzõ eljárások tanulmányozása is.

A Népgazdasági Tanács intézkedését nem szabad mereven értelmezni. Természe-
tes felújításnak nemcsak az ilyen néven ismert klasszikus eljárásokat kell érteni.
Minden olyan felújítás vagy telepítés, amely nem tarvágás után következõ szokásos
mesterséges telepítés, hanem meglévõ állomány alatt folyó felújítás, már értékes lép-
csõ a természetes felújítás felé. Ezért a készletgondozó eljárásnál használt alátelepí-
tési módok, illetõleg az onnan vett „elõerdõ”-elv részünkre hasznos fejlõdési fokokat
jelenthetnek.

A szálalóerdõ iparifa erdõ. Azt a választékot adja elsõsorban, ami hazánkban leg-
inkább kell. Az iparifa-százalék emelésének a következetes kiválasztása a legbizto-
sabb eszköz. (6. ábra)

A minõségi és mennyiségi produktivitás emelését a középkorú és idõs állomá-
nyok gyérítésével érhetjük el. A szálalóerdõ tana mutatja, hogy a természetes felújí-
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tások idejének lehetõ megnyújtása a produktivitás emelését szolgálja. Nálunk még
vannak, akik a természetes felújítás idejének megrövidítésére törekednek. Tévedésük
a népgazdaságot károsítja.

Sztálin irányt mutató gazdaságtudományi mûvében figyelmeztetett a gazdasági
élet fejlõdésének objektív törvényszerûségeire. [Irodalom: 66.] Nemcsak a termé-
szettudományi jelenségeket, hanem a gazdaságpolitikai körülményeket is számításba
kell venni. A szálalóerdõ gazdaság elõfeltételeit természettudományi és közgazdasá-
gi vonatkozásban egyaránt vizsgálni kell. Valamely gazdasági rendszer létjogosultsá-
gát az összes tényezõ megfelelõ állapota együttesen határozza meg. Ezek objektív
törvényszerûségeit megváltoztatni nem tudjuk. Ezeknek a tényezõknek összjátéka te-
szi idõszerûvé ma Közép-Európában a szálaló elv fokozatos alkalmazását.

Elõbb említettük, hogy vannak nálunk is olyan régi paraszti egyéni és közbirto-
kossági erdõgazdaságok, ahol évszázadok óta „szálalják” az erdõt, és sok esetben
nem is helytelen módon. Az ilyen elegyes, rendesen csoportos és sokszintû erdõket,
melyek több helyen tekintélyes összefüggõ területeket foglalnak el, célszerû tovább-
ra is szálalóerdõként kezelni. A szokásos erdõrendezési módszerekkel aligha lehetne
célszerûen belenyúlni az ilyen bonyolult szerkezetû és „erdõrészletekre” fel nem
bontható erdõkbe. Itt az ellenõrzõ erdõrendezés bevezetése ésszerûen nem is mellõz-
hetõ. Az ilyen erdõk lehetnek elsõsorban a hazai korszerû szálalóerdõ kísérletek leg-
jobb objektumai.

Roth Gyulának az Erdõmérnöki Fõiskola évkönyvében a közeljövõben megjele-
nõ tanulmánya beszámol a soproni hidegvízvölgyi szálalóerdõ kísérleti eredmények-
rõl, és egyúttal mintául szolgál a hasonló munkák megkezdéséhez.

V. A szálalóerdõ irodalma

A szálalóerdõrõl készült munkák nem minden esetben választhatók el a szálaló
elvrõl általában – vagy a szálalóvágásról szóló mûvektõl, ezért külön felsorolásuk is
igen nehéz. A szálalás és az ellenõrzõ eljárások irodalma két évszázadra tekint vissza,
különösen francia és svájci vonatkozásban. Gayer óta (1880) a közép-európai iroda-
lom is számos mûvel gazdagította az erdõgazdasági tudományoknak ezt a részét.

Alábbi elsõ rész igyekszik felölelni minden ezzel a tárgykörrel foglalkozó vagy a
szálalást lényegében érintõ magyar mûvet, dolgozatot és kéziratot.

A külföldi irodalom jegyzékében – ennek rendkívüli gazdagsága miatt – nem le-
het teljességrõl szó. A második rész azokat az idegennyelvû mûveket tartalmazza,
amelyek a jelen dolgozathoz szolgáltak segítségül. Leginkább olyan mûvekrõl van
szó, amelyek eddig irodalmunkban nem szerepeltek, mint pl. a szovjet szerzõk mû-
vei, az újabb német és svájci, valamint csehszlovák munkák. A német, francia és
svájci szálaló irodalom gazdag felsorolását dr. Luncz Géza jegyzéke adja. [Irodalom:
25.] A régebbi, különösen erdõrendezési vonatkozású irodalom ismertetését az olva-
só Dolezsal mûvének lábjegyzeteiben találja meg. [Irodalom: 43.]

Hoy az olvasó kapcsolatot találjon a felhasznált irodalommal, vonatkozó helye-
ken utalás történt irodalom-felsorolásuk tételszámára.
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A szálalóerdõvel és a szálalással foglalkozó magyar munkák és más fel-
használt hazai irodalom
1. Ajtay Viktor: A növõterület rendje a szálalóerdõben. Erdészeti Lapok: 1948. 10.

sz. 258-240. oldal.
2. Babos Imre: Erdõmûvelés a fatömegfokozás szolgálatában. Erdészeti Tudomá-

nyos Kiskönyvtár. 1952. 2. sz. 10-23. oldal.
3. B. Belházy Emil: Az erdõrendezéstan kézikönyve. Budapest, 1895. Pátria. 282-

284. oldal.
4. Bezzegh László: Tapasztalataim a svájci erdõgazdaságokban. Erdészeti Lapok:

1949. 8. sz. 177-160. oldal.
6. Bund Károly: A külföld erdõrendezési eljárásai. Erdészeti Lapok: 1903. 8-12. sz.

(Több rövid vonatkozás.)
7. Fekete Lajos: A szálalóerdõ berendezése. Budapest, 1897. Pátria és Erdészeti

Lapok: 1897. évf.
8. Fekete Lajos: Az erdõk felújítása. Budapest, 1899. Pátria. 88-127. oldal.
9. Fekete Lajos: Erdõrendezéstan. Selmecbánya, 1903. 84-99. és 327-344. oldal.
10. Fekete Zoltán: Erdõrendezéstan. Sopron, 1950. Egyetemi elõadások sokszorosí-

tott kézirata: 34-40. és 102-114. oldal.
11. Fekete Zoltán: Erdõbecsléstan. Budapest, 1951. Akadémia. 575-576. és 327-

344. oldal.
12. Dr. Haracsi Lajos: Beszámoló az 1951. évi kelet-németországi tanulmányútról.

Kézirat.
13. Henzel János: Szemelvények a belterjes szálalógazdaságra vonatkozóan, Bara-

nov: „Erdõrendezéstan” és Nyesztyerov: „A Szovjetunió véghasználati vágás-
módjai” címû könyvekbõl. Sopron, 1953. Kézirat.

14. Iby Gábor: Erdõrendezésünk helyzete és feladata erdészetünk tervgazdaságában.
Erdészeti Lapok: 1950. 2. sz. 35-44. oldal.

15. Illés Nándor: Erdõtenyésztéstan. Budapest, 1897. Eggenberger. 169-181. és 247-
248. oldal.

16. Jablánczy Sándor: Erdõmûveléstan. Sopron, 1953. Fõiskolai elõadások sokszo-
rosított kézirata I. rész: 24. oldal és II. rész: 86-118. oldal.

17. Jablánczy Sándor: Csehszlovák erdészek a micsurini biológiai elveinek gyõzel-
méért. Erdõgazdaság: 1953. 1. sz. 8. oldal.

18. Kaán Károly: A Schwarzwald szálalóvágásos haszonfagazdaságáról. Erdészeti
Lapok: 1903. 5. sz. 336-468. oldal.

19. Kaán Károly: Szálalóvágásos gazdaság lomberdõkben. Erdészeti Lapok: 1921.
23-24. sz. 423-431. oldal.

20. Kaán Károly: Erdõgazdasági problémák és azok megoldása. Budapest, 1923.
O.E.E. (VI. rész. Szálalóvágásos gazdaság.)

21. Kaán Károly: A gazdasági eljárások megszervezése és egyebek. Erdészeti La-
pok: 1925. 7. sz. 246-253. oldal.

22. Koller János: Irányelvek a szálalóerdõ berendezésénél. Erdészeti Lapok: 1893.
9. sz. 677-702. oldal.

23. Dr. Kovács Ernõ: Az erdõrendezés újabb irányai. Erdészeti Lapok: 1936. 6. és 7. szám.
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24. Lesenyi Ferenc: A centenárium évszázada és az erdõgazdaság. Erdészeti Lapok:
1948. 1. sz. 5-21. oldal.

25. Dr. Luncz Géza: Jegyzék a szálalóerdõre vonatkozó magyar és külföldi szakiroda-
lomról. Budapest, 1950. ERTI. A sokszorosított kézirat 189 mû címét tartalmazza.

26. Madas András: A szófiai erdõgazdasági kongresszus megállapításai. Erdõgazda-
ság: 1948. 21-22. sz. 4-7. oldal.

27. Dr. Magyar Pál: Erdõmûveléstan II. rész. Sopron, 1949. Egyetemi elõadások
sokszorosított kézirata. 4-10. oldal.

28. Mészáros István: A szálalóerdõ természetérõl. Agrártudomány: 1951. 2. sz.
106-110. oldal.

29. Muzsnay Géza: Erdõrendezéstan. Budapest, 1912. Pátria. 33-38. oldal.
30. Muzsnay Géza: Erdõrendezésünk fejlesztésérõl. Selmecbánya. 1911. Joerges.

(Több rövid vonatkozás.)
31. Radó Gábor: A szálalóvágásos gazdaság eredményei a diósgyõri kincstári urada-

lomban. (Válasz Roth Gyulának.) Erdészeti Lapok: 1931. 6. sz. 642-649. oldal.
32. Roth Gyula. Erdõmûveléstan II. rész. Sopron, 1935. Röttig-Romwalter. 473-507. oldal.
33. Roth Gyula: A szálalóerdõ vágásmódjainak és állományalakjainak nomenklatu-

rája. Erdészeti Lapok: 1925. 7. sz. 223-250. és 8. sz. 263-277. oldal
34. Roth Gyula: Vonalas szálalás, illetõleg vonalas szálalóvágás. Erdészeti Kísérle-

tek: 1940. 3-4. sz. 203-224. oldal.
35. Roth Gyula: Erdészeti Zsebnaptár. Budapest, 1943. I. rész. Erdõmûvelési rész:

252-255. oldal.
36. Roth Gyula: A szálalóerdõrõl. Erdészeti Lapok: 1949. 4. sz. 91-92. oldal.
37. Roth Gyula: 10 elõadás, beszámoló és feljegyzés kézirata 1947-1953. idõszakból.
38. Dr. Rudas László: Társadalomtudományi elõadások. Budapest, 1952. Sokszoro-

sított kézirat 11. elõadás: 6. oldal.
39. Scherg Károly: A bajor király sárvári erdei. Erdészeti Lapok: 1921. 21-22. sz.

395-406. oldal.
40. Scherg Károly: Sárvár. Budapest, 1934. Stádium. (Erdészeti Lapok 1934. 11. sz.

melléklete. 26. és 42. oldal.)
40-a. Vadas Jenõ: Erdõmûveléstan (II. kiadás) Sopron, 1921. 44-47. és 489-499. oldal.
– Erdõmûveléstan. Budapest, 1950. F.M. Szakoszt. Fõoszt. Középiskolai tan-

könyv. 167-182. oldal.
– Tompa Károly-Baranyay József: Erdõmûvelés. Budapest, 1952. Mezõgazd. Ki-

adó 21-22. oldal.

Felhasznált idegennyelvû munkák
(A magyarra lefordított mûvek címe csak magyar nyelven)
41. Ammon Walter: Das Planterprinzip in der schweizerischen Forstwirtschaft.

(Szálalóelv a svájci erdõgazdsaágban.) Bern, 194. Haupt.
42. Bajtin A.A., Baránov N.I., Cernic O.O., Krszlin E.P., Motovilov G.P.: Az erdõ-

rendezés alapjai. Moszkva-Leningrád 19 Goszleszbumizdat.
43. Dr. Ing. Biskupsky: Nové metódy do hosodárskeho lesneno zriadenis. (Új eljá-

rásokat az erdõgazdasági üzemrendezésbe.) Polana: 1953. 3. 56-59.
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44. Dannecker Karl: Az erdõmûveléstani fogalmak átalakulása. Allgemeine Forst-
zeitschrift: 1950. 8. (MDK fordítás.)

45. Dr. Ing. Dole�al Bohumil: Az ellenõrzõ eljárások alapfogalmai. Brno. 1948.
Pypos (MDK fordítás, 1952.)

46. Dr. Ing Dole�al Bohumil: Novodohé pojeti hospodáøské opravy lesa. (Az erdõ-
gazdasági üzemrendezés újszerû felfogása.) Èsl, Les.: 1949. 19. 314-316.

47. Dr. Ing Dole�al Bohumil: Rozbor problemù prostorové vnitøni porostni úpravy. (Az
állomány szerkezeti összetételének kérdései.) Lesnická Práce: 1953. 8. 340-347.

48. Dr. Ing Dole�al Bohumil: Dendrometricko-taxaèné podchytenie pokusnych ploch dô-
le�itá súèašt komplexného prieskumu lesa. (Apróbaterületek becslési és rendezési jel-
lemzése az erdõ komplex vizsgálatának lényeges eleme.) Polana: 1953. 3. 56-59.

49. Dr. Ing Dole�al Bohumil: Hospodárska úprava prevodov. (Az állományátalakí-
tások üzemrendezése.) Polana: 1952. 9. 186-191.

50. Engels Frigyes:A természet dialektikája. Szikra.
51. Konies Hugo: Lesni hospodáøstvi. (Az erdõgazdálkodás.) Praha. 1950. Brázia.
52. Konias Hugo: Zkušenosti ziskané pri praktickém provádeni obnovy lesnich po-

rostù se zøetelem k jejich prostorové úprave. (Az állományok gyakorlati átalakí-
tásánál szerzett tapasztalatok, tekintettel azok szerkezetére.) Leznická Préce:
1952. 8. 363-367.

53. Kriška Samu: Drevná tvorba. (Fatermeléstan.) Bratislava, 1944. körül. Št. Lud.
Enihtl.

54. Krutzsch H.: Bärenthoren – 1934. Neudamm, 1935. J. Neumann.
55. Krutzsch H.: A készletgondozó erdõhasználat alapelvei. Forstwirtschaft-

Holzvirtschaft. 1949. (MDK fordítás)
56. Curschmann Franz: A készletgondozó lomberdõgazdaság. Forstwirtschaft-

Holzwirtschaft. 1950. (MDK fordítás)
57. Lieber L.: Az erdõk újjáépítésérõl. (1949.) (MDK fordítás)
58. Ing. Lušèek I.-Ing. Lubicza L.: Námet k novej inštrukcii pre zariaïovanie lesov.

(Javaslat az új erdõrendezési utasításhoz.) Polana: 1953. 3. 59-61.
59. Mach Jaroslav: Švícaské lesy. (Svájci erdõk.) Pisek. 1947. Èse. Matice Lesnicka.
60. Marx Károly: A tõke II. Szikra.
61. Dr. Ing. Matejù Karel-Ing. Hatiar Anton: Rozèleñovani porostù k obnové s hle-

diska praxe úpravy lesniho hospodaøí. (Az állományok felbontása a felújításnál
az üzemrendezési gyakorlat szempontjából.) Lesnická Práce: 1932. 8. 347-358.

62. Nyesztyerov V.G.: Erdõmûveléstan. Moszkva-Leningrád. 1949. Goszleszbumiz-
dat. (MDK fordítás)

63. Dr. Ing. Polanský Bohuslav: Pøíruèka pesteni lesù. (Az erdõmûvelés kéziköny-
ve.) Brno. 1947. Záø.

64. Dr. Ing. Polanský Bohuslav: Vnitøni prostorová úprava porostní v pojetí lesniho
pestitele. (Az állomány szerkezetének rendezése erdõmûvelõi felfogásban.) Les-
nická Práce: 1952. 8. 356-362.

65. Siskov I.I.: Vágásmódok a Szovjetunióban. Budapest-Sopron 1953. Fõiskolai
elõadásokhoz készült kézirat fordítása.

65. Sztálin I.V.: A szocializmus közgazdasági problémái a Szovjetunióban. 1952. Szikra.
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67. Tkacsenko M.E.: Erdõmûveléstan. Moszkva-Leningrád 1952. Goszleszbumiz-
dat. (Fordítása készül.)

68. Dr. Wagenknecht: Készletgondozás az erdeifenyvesben. Forstwirtschaft-
Holzwirtschaft. 1950. (MDK fordítás)

69. Dr. Ing Vyskot Miroslav: A bialoviezsi õserdõ az újszerû erdõmûvelési gyakor-
lati tudás forrása. Èsl. Les: 1949. 19. 307-310. (Csaknem teljes fordításban meg-
jelent Partos Gyulától. Erdészeti Lapok: 1950. 1. sz. 29-31. oldal.)

70. Dr. Wiecko Edward: A lengyel erdõgazdaságpolitika fejlõdése és ennek hatása
az erdõgazdálkodásra és erdõsültségre. Varsava 1950. (Cseh fordításban: Praha,
1950. Brázda.)

71. – lan – : Pestebná exkurzia na SLH Smolnická Huta. (Erdõmûveléstani tanulmá-
nyút a szmolnyická hutai állami erdõgazdaságban.) Polana: 1952. 5. 96-99.

Zárógondolatok

Az évszázados fahiánnyal küzdõ országok, ezek közül is különösen azok, amelyek
az erdõ hiányának vízgazdasági következményeit és az ebbõl származó többi nehézsé-
get is súlyosan érzik, már régen lázasan keresik az erdõk állandó fenntartásához és
emellett az erdõgazdaság többtermeléséhez, nagyobb produktivitásához vezetõ utat.
Ezt az utat századunk a biológiai elvek fokozott érvényesítésében találta meg.

A többtermelés biológiai módszereinek érvényesülését az erdõgazdasági termelés-
ben leghatározottabban a szálaló elv és a fitocönológia alkalmazása jelenti. A természe-
tes felújítás bevezetése, a csoportosságra, elegyességre, többszintûségre való – szinte ál-
talánossá vált – törekvés mind a szálaló elv fokozatos érvényesülését mutatják.

A nemesítésnek a fatermelésben széles körben alkalmazott legáltalánosabb útja, a ki-
választás (tömegszelekció) szintén szálalással történik. A szálalóerdõ kiválasztás nélkül
meg sem valósítható. Viszont ameddig van fafajokból álló természetes populációinkban a
nemesítés útja a tömeges kiválasztás lesz, addig ezt a legjobban a szálalóerdõ oldja meg.

A nemesítésnek belterjes – a mezõgazdaságban régen sikerrel alkalmazott – mód-
szerei az erdõgazdaságban is beláthatatlan távlatokba mutatnak. Nemesnyárainknak
és a szovjet tudósok nemesített tölgy- és egyéb fafajainak termesztése a mezõgazda-
ságban alkalmazott agrotechnikához hasonló új fejlett silvetechnikát kívánnak meg.
Ez a technika nemcsak talajmûvelést, hanem erdei növényápolást is jelent.

A nemesfa-ültetvényerdõk térhódítása nemcsak a rohamosan elõrehaladó belter-
jes nemesítéstõl, hanem az erdõ termõhelyének meghódításától és a termelési techni-
ka módszereinek kifejlesztésétõl is függ. Ilyen ültetvények ugyanis a termõhelynek,
a nemes növény igényeit kielégítõ állandó biológiai és mechanikai átalakítását és a
növény fokozott ápolását, védelmét kívánják.

A honosítás (aklimatizálás) és a keresztezés (hibridizálás) útján létrejött nemes fafa-
jok monokultúrái felülmúlhatják a szálalóerdõ produktivitását. Ezek a növénytermesz-
tés magas színvonalán álló nemesfa-ültetvények kívül esnek a szálalóerdõ keretén, mert
már nem vad növények természetes populációi. Az a tény, hogy erdeink még túlnyomó
részben természetes fafajokból állanak, a szálalóerdõ jelentõségét kiemeli.
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Jablánczy Sándor (Alexander), Vancouver, B.C., December 1, 1908, Ipolyság; szülõk:
Jablánczy Sándor és Forster Ilona; felesége Bory Edit, 1940; gyerekei Edit  (1941), Mrs
M. Éllis; Sándor (1944) M.D.; Miklós (1949) építész; István (1957) erdész. Mindannyi-
an házasok és Kanadában élnek; két unoka: Gordon Sándor és Christine.

Oktatás:
– 1918-26 középiskola Ipolyságban
– 1926-31 Cseh Mûszaki Egyetem erdészmérnöki kara, Prága
– 1931-32 Jogi iskola, Károly Egyetem, Prága
– 1936 államvizsga erdõgazdálkodásból és gazdálkodási tervezésbõl
– 1954 erdészettudományi kandidátus MTA, Budapest (erdészeti doktorátus

megfelelõje)
– 1958-60 posztgraduális erdészeti-ökológia, U.B.C.
– 1964 Ph.D. erdészet-ökológia, U.B.C.
Katonai szolgálat:
– 1934 kötelezõ katonai szolgálat Csehszlovákiában, kiképezték tartalékos gya-

logsági tisztnek
– 1939 és ‘43: miután egymillió magyar, és Szlovákia déli része visszatért Ma-

gyarországhoz 1938-ban, kötelezõ katonai szolgálat a magyar hadseregben.
Mûszaki csapatok tartalékos tisztje.

Munkatapasztalat:
– 1932-38: gazdálkodástervezés, adminisztrációs- és felmérési feladatok szlová-

kiai magánerdõbirtokokon
– 1939-41 Magyar Erdészeti Szolgálat, balassagyarmati és bustyaházai erdõfe-

lügyelõség
– 1942-44 királymezõi (Északkelet-Kárpátok) állami erdõterület irányítója
– 1945-48 Karád (Somogy) államosított erdõbirtok irányítója
– 1948-50 az Erdészeti Minisztérium és az Erdészeti Igazgatóság fõadminisztrá-

tora
– 1950-50 egyetemi docens, majd osztályvezetõ professzor a Soproni Erdészeti

Egyetemen
– 1957-61: erdészettudományi professzor és erdõfelmérés alapjait oktat az

U.B.C. soproni osztályánál
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– 1961-73: kutató tudós és tudományos összekötõ a Kanadai Erdészeti Szolgá-
lat tengerparti erdészeti kutatóintézetében, Frederictonban. N.B. nyugdíjazásá-
ig (a miniszterelnök elismerõ jegyzetével).

– 1974-79 az erdészeti hatóságok idõszakos megbízásai New Brunswickban és
Új-Skóciában indián földek, farm- és korona-földek ipari társaságoknak való
bérbeadása tárgyában. Tanácsok erdészeknek és kis erdõbirtokosoknak. Kana-
dai lucfenyõ-tarvágások visszaállításának felmérése.

– 1979-80 erdõgazdálkodási problémákkal kapcsolatos elõadások nemzetközi
konferenciákon: Bangor, Maine és Cleveland, Ohio.

Magyarországon: bevezette az erdõtipológiát (ökológiát) az erdészetgazdálkodá-
si tervezés alapjaként a soproni egyetem tananyagába és a képzést a hallgatóknak
svájci módszer alapján. 1949-ben új erdészeti középiskolát alapított Esztergomban.
Az Erdészeti Minisztérium osztályvezetõjeként megtiltotta a legeltetést a gazdálko-
dás alatt álló erdõkben.

Kanadában: Dr J.V. Krajinával bebizonyította a Brit-Kolumbia hegyi erdõségi
ökoszisztémáinak tarvágásaiban végzett lékégetés káros hatásait. Tûlevelû magonco-
kon végzett megfigyelései a Fredericton Kutatóközpontban különbözõ közegekben
kifejlõdõ különbözõ rügy-és tûlevélformákról különbözõ fényviszonyok között. Di-
rektnövekedés leírása friss hajtásoknál, melyeket nem határozott meg elõre a téli rü-
gyezés. Menedékfa-metódusok felfedezése és javaslata Új-Skóciában a kanadai luc-
fenyõ természetes regenerálódására a természetes ökoszisztémát felborító és a létre-
hozott monokultúrákban ártalmakat (rovarok, járványok) okozó korlátlan tarvágás
helyett.

,,A közép-európai oktatás alkalmassá tette a csoportot a szocio-ökonomiális ori-
entációjú erdészet modern technikáinak oktatására. Ennek a felelõsségnek az átadá-
sával a kanadai nemzet épüléséhez akartunk hozzájárulni. Sajnos kevesen léphettünk
olyan területre, ahol ezeket az elveket megbecsülték. A diploma utána  legtöbb diák
alaptudományokkal, vagy az erdészet nem biológiai, inkább kereskedelmi aspektu-
saival foglalkozott. Az igazi erdészetgazdálkodás mûvelése keveseknek adatott meg,
úgymint (1) fenntartható termelés hosszútávú tervezése (2) állományfejlesztés és új-
ratelepítés, erdészeti módszerek (3) erdõrégiókat tartós emberi megélhetésre beren-
dezni szállítási és egyéb létesítmények építésével, melyek egy elõretekintõ, józan tár-
sadalomhoz szükségesek. Nem mûködhettünk adekvát módon közre ezekben a pró-
bálkozásokban, mert az erdészeti szempontok még nem képezik a kanadai tudatos-
ság részét és a professzionális szociális felelõsség szerepét az erdészetben még nem
értették meg kellõképpen. A nyilvánvaló hanyatlás utolsó évtizedében éreztem köte-
lességemnek figyelmeztetni kollégáimat, a tudósokat, oktatókat és a kanadai közvé-
leményt, hogy erdõinkre nem a jelenlegi rossz gazdálkodás jelenti a legnagyobb ve-
szélyt, hanem a régi közép-európai technikák, mint a tarvágás és monokulturás ülte-
tés kritikátlan átvétele.” A fentieket mintegy 30 publikáció és jelentés trtalmazza.
,,1977-ben visszatértem Vancouverbe, és ott telepedtem le. Családom tevékenyen
részt vett a  helyi Magyar Katolikus Egyház és a Magyar Kulturális Klub életében.”
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Erdei út
1948–54*

Fuják József

Elõszó

Nem elõször tapasztalom, hogy jó címet találni legalább olyan nehéz, mint az
egész gyûjtemény összeállítása. Most például a gyûjtõ dossziém évekig a BARÁ-
BER feliratot viselte, alkalmasnak látszott ez címnek is. Annál is inkább, mert épí-
tésvezetõi tevékenységem öt esztendeje a múlt század végén (árvízvédelem, millen-
niumi országépítés) felvirágzott baráberség tiszavirág-életû fellángolásával esett
egybe. Nagy változások korát éltük. 1948-ban még baráberek építették a töltést a pa-
rasznyai vasútépítésnél, 1953-ban pedig már földmunkás szaktársak formálták a szá-
ri utat. Végigéltem a teljes átalakulást, utolsó mohikán voltam magam is. Persze ak-
kor ezt nem tudtam, csak most utólag a visszaemlékezéskor vált világossá.

Jó, hát legyen a cím Baráber! Hanem jött a bökkenõ. Kik azok a baráberek? Kér-
dezz meg száz embert, 95 a fejét ingatja, soha nem hallott róluk. Két-három megkér-
dezettnek rémlik, hogy valami Amazonas-menti vagy talán egy afrikai törzs, de nem
biztosak benne. Ne csodálkozzunk! Az igazi baráberek régen kihaltak, akik pedig hal-
lottak róluk vagy ismerték õket, azok nagyon öreg emberek már. Hét lexikonomat la-
poztam végig – köztük az erdészetit meg a mezõgazdaságit –, sehol sincs a nevük meg-
örökítve. Végül a Magyar Értelmezõ Kéziszótár (91. o.) adta vissza elvesztett hitemet:

„Baráber 1. fn. Vándorló fa vagy építõmunkás
2. jelzõként pejor. Gyülevész, jöttment.”

A fõnévi értelmezést elfogadom, a jelzõi ellen tiltakozom. Mindenesetre azonnal
töröltem ezt a szót a cégtábláról.

Következõ ötletem: ERDÉSZMÚLTAM. Rövid ideig tartott ez a barátság. Nem
nekrológot akarok írni arról a fél évtizedrõl. Különben is, az erdészet nekem nem a
múlt. Van vagy 60 esztendeje, hogy szakmául választottam, és sose lettem hûtlen
hozzá. Persze ’54-ben látszólag messze kanyarodtam – hogy miért, errõl majd bõveb-
ben írok –, de ma is erdésznek érzem magam. Tehetem, hiszen annak az 5+5 eszten-
dõnek (az egyetemi éveket is beleértve) több emlékét õrzöm, mint a 3 évtizedes pénz-
intézeti múltamnak.

Tegyük hát a jelenbe ezt a fogalmat, legyen a végleges cím: ERDEI ÚT! Úgy ér-
zem, kifejezi a következõ oldalak lényegét. A többes szám nem lenne szerencsés,
mert akkor a három fõ tetthelyrõl – Magyaregregy, Ajkacsingervölgy, Szár – szak-
mailag teljes és hiteles beszámolót illenék készítenem. Sajnos, ehhez nincs elegendõ
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munícióm. Isten tudja, õrzi-e egyáltalán valahol egy poros irattári polc azoknak az
éveknek az aktáit. Így aztán ez az Erdei út nem egy mûszaki adatokkal szemléltetett
objektum, hanem valójában egy kicsit az én életem. Annak egy darabja. Olyan ez a
visszaemlékezés, mint amikor a turista a kék jelzést követve halad az erdei úton.
Nem keresi a kezdõ pontot, nem elemzi a paramétereket, csak élvezi az erdõ csend-
jét, szívja a tiszta levegõt.

Valami ilyen ez az én erdei utam is. Hónapokig tartott – éltetett –, amíg majd fél
évszázad után újból végigjártam. Nagyon élveztem. Már csak ezért is megérte az em-
lékezés túrabakancsát fölvennem.

Kiegészítés az elöljáró beszédhez

Az elõszóból többé-kevésbé kiderült, hogy mit akarok, de az nem, miért vágok
neki ennek az útnak. Vannak fájó emlékeket felidézõ szakaszai, de összességében
egy hosszú-hosszú kellemes séta. Örülök, hogy nyugdíjas életem második évtizedét
megkezdve megvalósulhatott az elképzelésem: vissza a múltba.

De miért? Az OEE egyik tanulmányútján Süttõre utazva a Vérteskozma-Szár kö-
zött az 1952-54-ben általam vezényelt erdei úton haladt az autóbusz. A sok kanyar
miatt elég lassan. Szinte ünnepélyesen, legalábbis számomra. Volt idõm elmélkedni.
Te jó Isten! Ez az út – és még sok másik, amely abban a bizonyos hõskorban épült –,
többnyire ipari mûemlék. Itt nem volt jellemzõ a gépi munka, az útalapot kézzel rak-
ták a kubikosok. Baráberek voltunk, táborban laktunk, a régi fegyelem élt az embe-
rekben. De nemsokára ott dolgozott már a buldózer, mi építettük az elsõ szórt alapú
utat, és rajzoltuk meg a terepen is a Pankotai Gábor által megálmodott átmeneti ívet,
a cloitoidot. A cement és mész kivételével magunk állítottuk elõ az útépítéshez, a mû-
tárgyakhoz szükséges anyagot. Kõbányákat nyitottunk, fúrtunk, robbantottunk, fej-
tettünk, törtük, osztályoztuk a követ. Mindenünk volt, illetve lett.

És ami mindezeknél lényegesebb: egy történelmi változásnak voltunk tanúi, ala-
kítói. Elsõ lépéseinket még a kapitalizmus világában tettük meg, de szemünk elõtt
már megjelent a szép színekkel festett jövõkép: a szocializmus. Meneteltünk is a
megadott irányba, de sohasem értünk célba. Ma már úgy tûnik, fogadjuk el, hogy
úgy is volt, délibábot láttunk, láttattak velünk. Meggyõzõ érvekkel mondogatták,
ígérték, hamarosan odaérkezünk. Ne tagadjuk, hinni is akartuk. Háború, hadifogság,
sok-sok nélkülözés volt az emberek mögött, a múltra emlékezve nem éreztük annyi-
ra a jelen keservét.

Fél évszázad múlva érzem csak a maga valójában, milyen nehéz idõket éltünk
át akkor. Gondjainkat, keserveinket a könyvek oldalai azonban csak felületesen
örökítik meg. Félek, hogy az akkori évek emberének lelkivilágát, érzéseit alig. A
jegyzõkönyvek, az irattári anyag sok segítséget nyújt a történésznek, de mi, a 40-
50-es évek még élõ tanúi tudjuk, hogy amit ezek a jövõbeni kutatók majd leírnak,
az csak a jéghegy csúcsa. Valószínûleg, remélem, csak igazat írnak, de azt a bizo-
nyos 9/10-et a sok szenvedést megélt, hallgatni nagyon is megtanult nemzedék ma-
gával viszi a sírba.
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Legyen elég a nagy szavakból! Mindezt azért bocsátottam elõre, mentegetem az
ezután következõket. Azt, hogy nincs egy elõre meghatározott vezérfonal, amire fel-
fûzöm az emlékeket. Azt, hogy nem számadatok és mûszaki leírások következnek,
hanem a szubjektív meglátások dominálnak.

Témakörönként kialakított karámokba tereltem a gondolatokat. Remélem, hogy
ezek között barangolva valóban megelevenedik a múlt. Tervem szerint ez a gyûjte-
mény valamiféle skanzen, illetve panoptikum lesz. Egy megmerevedett múlt, de ha a
ma vallató embere maga is akarja, akkor kinyílnak, megelevenednek a figurák, élet-
re kel a múlt. Lám, megint nagyképû lettem. Pontosítsunk, nem a nagy egész, hanem
annak csak egy kis darabja, az életemnek egy szép szakasza, a háború utáni kezdõ er-
dõmérnök munkásságának elsõ öt esztendeje.

Az indíttatás tagadhatatlanul egyéni. Menet közben azonban kiderült, hogy ezek
az évek az erdészek életrajzában hézagosan szerepelnek, fõleg az erdõfeltárás. Ke-
resztesi Béla nem is tagadja, sõt 1982-ben kiadott könyvének címében is hirdeti,
hogy erdészeti vonatkozásban érdemi dolgok 1954 után történtek (Magyar erdészet
1954-79). Hasonló a helyzet Halász Aladár könyvével.

Mindennek mi az oka? Csak sejtem. Nem kutatom azonban, inkább közreadom
életem kis mozaik darabját. Szeretném hinni, majd ez is segít a nagy tablókép össze-
állításában.

Erdészeti Szolgálat

Túlságosan kincstárinak tûnik a cím, jobb, ha rögtön megmagyarázom. Nem tu-
dom, más szakmában mi a szokás, az én alkalmazási leveleimben visszatérõ mondat:
„Szolgálattételre – ide és ide – beosztom.” Mindig helyénvalónak tekintettem az
elõbbi szóhasználatot, akkor hát miért határolódjam el tõle? Az SZTK is folyton a
nyugdíj alapjának kiszámításánál figyelembe vett „szolgálati idõrõl” beszél. Ráadá-
sul – sok-sok kollégámhoz hasonlóan – valóban szolgálatnak tekintettem az erdészet-
nél eltöltött éveket.

Egy tisztes munkásélet négy évtizedet ölel fel, az én erdész múltam csak öt évet
foglal magában. Ennek ellenére színes a paletta, sõt – másutt ezt részletezem majd –
egy érdekes, erdészettörténetileg értékes idõszakot ölel fel. Ez késztetett egyébként
arra, hogy az emlékidézõ túráim során ezeken a majd fél évszázaddal elõbbi tábor-
helyeken hosszabb ideig tanyázzam.

Állomásokat említek, pedig néha megállónak is túlzás nevezni. Mégse hagyok el
egyet se, mert csak így lesz kerek egész az egykor volt erdész múltam. Igyekeztem
az állomáshelyekre érkezés-távozás napját is megállapítani. Ez teljes pontossággal
nem sikerülhetett, sok az átfedés. Itt vagyok még, de már az ottani dolgokat intézem,
vagy éppen fordítva. A dátumok egy része a romjaiban megmaradt mûködési napló-
ban szerepel (1952-ig), más része pedig – amikor már „nagy” ember voltam, és nem
kellett mûködési naplót vezetnem – egy kis kockás füzet néhol még olvasható be-
jegyzéseibõl származik.
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1. Parasznyai vasútépítés 48.VII.8-IX.11.
2. Nagybudapest Zöldövezet – Kopárfásítás 49.V.23-VI.20.
3. Alföldfásítás – Tanulmányút 49.V.24-V.26.
4. Mindszentpusztai útépítés 49.VI.21-XI.20.
5. Csömödéri vasútépítés 49.XI.21-XII.31.
6. Erdõközpont Mûszaki Fõosztály 50.I.I-V.30.
7. Horogvölgyi úttervezés 50.IV.21-V.6.
8. Magyaregregyi útépítés 50.VI.1-51.V.2.
9. Ajkacsingervölgyi útépítés 51.V.3-52.I.7.
10. Hunyadfalvi rizstelepépítés 53.IV.9-VII.9.
11. Szár-Vérteskozma útépítés 52.I.8-54.I.31.

A felsorolás egyben erdészeti pályafutásom is. Napibéres erdõmérnök-gyakor-
nokként kezdtem; késõbb a munkakönyvi bejegyzés szerint voltam fõelõadó, mûsza-
ki elõadó, végül építésvezetõ. Ez volt a legmagasabb sarzsim; tökéletesen elégedett
voltam vele. Mutatja ezt az is, hogy bár agitáltak a fõépítésvezetõi posztra (Zágoni
I., 1953), nem vállaltam. Különösen jólesett, mikor a vállalati fõmérnöki pozíciót is
felajánlották (Káldy J., 1951), de ezzel a kiváló lehetõséggel nem kívántam élni. Jól
éreztem magam az elsõ vonalban, kinn a terepen, a kubikosok között. Remélem,
hogy a következõ oldalakon leírtakból ez a jó közérzet bizonyíthatóan jelentkezik.

A 40-50 évvel elõtti világra visszatekintve tulajdonképpen nem is az egyes részek
lényegesek, hanem az összbenyomás. Az az öt esztendõ egyáltalán nem volt sétaga-
lopp. Gyorsan változtak a helyszínek, a táblázatból is láthatóan szinte irreálisan rö-
vid határidõkkel birkóztunk. Sokszor kellett váratlanul váltani, átállni, egészen más,
új feladatok végrehajtására koncentrálni. Szerencsére ’51-tõl kezdõdõen konszolidá-
lódott a helyzetünk. Egy-egy munkát megkezdve hamar közölték velem a következõ
feladatot, sõt a tervezett kezdõ idõpontot is. Ki volt ez fundálva, mert így hajtotta ma-
gát a szegény dolgozó, igyekezett a folyamatban levõ munkát idõben befejezni.

Közvetlen munkatársaim

A statisztikai adatokat szemlélve szomorú kép jelenik meg, ha a házasságkötések
és válások számát egymás mellé tesszük. Az utóbbi években szembetûnõen csökkent
az egyik, ugyanakkor növekedett a másik. Volt olyan év is (1993), amikor 1000 há-
zasságkötésre 413 válás jutott. A válást elõidézõ okok között – természetesen nagyon
széles a skála, idõszakonként változik, színesedik a paletta – legnagyobb súllyal a
gazdasági nehézségek, pontosabban annak kihatásai szerepelnek. A mindennapi
megélhetés gondjaival küzdve mind kevesebb energia jut a másság elviselésére. Az
új családi házak építésénél nem ritka esemény, hogy mire elkészül az új otthon, az
építõk belerokkannak, megkeseredve külön-külön próbálnak egy új, csendesebb éle-
tet kezdeni.

Mindezt azért bocsátottam elõre, mert a baráber életünk során éppen olyan közel-
ségbe kerülnek az emberek, mint a házastársak. Túlfeszített munkából, gondból, baj-
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ból nekünk is kijutott bõven, mégse az elválás, az építésvezetõségi gárda gyakori ki-
cserélõdése jellemezte életünket. Ellenkezõleg. Nagyon összeforrtunk, egymás hi-
báit, rigolyáit ismerve és elfogadva, strapabíró gárda kovácsolódott össze. Jó vissza-
emlékezni az építésvezetõség öt esztendejére. Ezért is velük kezdem baráber életem
bemutatását.

Az emlékezés színpadán megjelenõk között vannak fõszereplõk, de olyanok is,
akiknek csak pár szavas szerep jutott. Ráadásul nem egyforma sikerrel léptek föl. En-
nek ellenére nem vállalkozom a fél évszázad után jelentkezõ színikritikus szerepére.
Legalábbis nem állítok föl fontossági sorrendet, az ismertetésnél a legegyszerûbb mód-
szert választom: lépjenek a szereplõk abc sorrendben a rivaldafénybe! Függönyt fel!

Eifert János
Egy hétpróbás személyzetisnek is gondot okozna, ha János barátunkról kellene igaz

jellemzést adni. Meg se próbálom a káderlap összeállítását, ehelyett néhány epizódot
elevenítek föl. Magyaregregyen ismertem meg, a Mindszenten toborzott kubikusok
brigádjában csákányozott. Tisztességgel dolgozott, de valahogy kilógott a brigádból.
Nemcsak az tûnt fel, hogy sakk-készletét is magával hozta, hanem valahogy nem jól
állt a kezében a szerszám. Leültünk beszélgetni. Elmondta, élelmiszerkereskedõ volt
Hódmezõvásárhelyen, sajnos be kellett csuknia a boltot (államosítás). Láttam, hogy az
átlagnál élelmesebb – õ fedezte föl Egregyen az olcsó krumplit –, de ugyanakkor még-
is becsületes. Felajánlottam: Csingerben legyen konyhavezetõ. Feltétel: miattam üzle-
telhet, de a konyhához semmi köze nem lehet a seftelésnek. Vállalta.

Igen ügyesen szervezte meg a konyhát. A környékbeli juhászokat fölkeresve a ne-
héz idõkben különösen értékes sajtot, túrót vett tõlük. Kisebb stiklije akadt: a maga-
zinban mázsára vette a kenyeret, de darabszám adta el. Egy-egy kenyérnél 5-10 dkg
volt a haszna. Elnéztem, elvileg senki sem károsodott. Végül is a legtöbb üzletben
így árusítják a kenyeret.

Hanem a szeszes italnak nem mindig tudott ellenállni. Egy szombat délután a ba-
rakk elõtt üldögélve halljuk ám, hogy Csinger felõl közeledik valaki, és harsányan
énekel. Méghozzá úgy, mintha templomban lenne. Akkor esett le a 20 filléres, ami-
kor már a Himnusz szûrõdött át a lombokon.

– De hiszen ez a Fejfer uram! – kiáltott föl az egyik kubikos. Igaza volt. János egy
kicsit többet ivott aznap délután, így aztán rettenetesen megijedt, mikor a bányászla-
kásoknál meghallotta: vadászat van az erdõben. Ne nézzék õt vaddisznónak! Ezért
énekelt olyan áhítattal.

Egy másik szombaton motorral ment be Ajkára. Sajnos az éppen hazautazó kubi-
kosaim leitatták a restiben. Nem jött haza, csak vasárnap kaptam egy fülest, hogy a
rendõrség udvarán van a motorom. Besiettem. Minden prédikáció és felelõsségre vo-
nás nélkül visszaadták. Ugyanakkor közölték, hogy az állomáson találták, a motorost
pedig a devecseri kórházban keressem. A visszakapott járgánnyal rögtön odamentem,
meg is találtam a beteget. Nagy örömmel üdvözölt. – Fogadtam az emberekkel, hogy
ma délután jön értem a mérnök úr. Megnyertem!

Még itt is üzletelt. Nem tudtam rá igazából haragudni. Szálláskúton is õ vezette
az üzemi konyhát. Mindenki megelégedésére. Fogott az agya, jól mûködött a memó-
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riája. Csak néha hagyott ki. Samuval egyszer megvicceltük, rákérdeztünk, nem isme-
rõs-e neki ez a név: BÓDI. János bambán bámult, mire eléje tettük a tõle kapott zöld
fedeles bevásárlási könyvet, melyen arany betûkkel díszelgett:

BÓDI KÁROLY UTÓDA
EIFERT JÁNOS

Fûszer és csemege kereskedése

A történethez tartozik, hogy feleségül vette a fõnök lányát, így lett annak utóda.
A házasság nem volt hosszú életû, elváltak. Az okot nem kutattuk, annyit azonban
elárult János, hogy volt baptista lelkész is, de az ital miatt kizárták. Életének kubikos
korszakában már Szegeden lakott, egy kis tömött-galamb szövõnõ volt a második fe-
lesége. Az elsõ házasságából volt egy fia, Janika, aki a nyarakat a szálláskúti tábor-
ban töltötte. Felnõve a Honvéd Táncegyüttes tagjaként bejárta a világot. Késõbb át-
tért a fotózásra. Gyönyörû képeibõl Veszprémben is volt kiállítás. Találkoztam vele,
örömmel elevenítette föl a szári erdõben töltött heteket.

Nem tudom, ’56-ban volt-e valami jelenése Jánosnak, mindenesetre a világlátás
lehetõségének nem tudott ellenállni. Itt jelentkezik ismét az elõbbiekben említett me-
móriazavar. Az elsõ feleségét kérte, menjen vele Amerikába. Végül maradt a máso-
diknál. Mi lett vele odakint, nem tudom. A 60-as években még küldözgetett üdvöz-
lõlapokat, aztán lassan elmaradtak.

Havellant József
Káldy Jóskától kaptam Magyaregregyen, az õ embere volt. A megelõlegezett bizalom-

ra érdemesnek bizonyult: értelmes, szorgalmas, jó munkavezetõ volt. Õ lehetett volna az
’50-es évek erdészeti útépítéseinek a Lázár Laci bácsija. Magam is sokra tartottam. Nem
csináltam ügyet a télen toborzott mindszenti kubikosok jegyzõkönyvben rögzített bejelen-
tésébõl: „a munkavezetõ és a szakácsnõ becstelenséget követett el a munkahelyszínen”.
Hogy mi volt a becstelenség, azt szóban könnyen tudnám érzékeltetni. Sajnos nincs akko-
ra gyakorlatom, hogy a megfelelõ tényállást írásba tudjam foglalni. Havellant is érezte a
kialakult fonák helyzetet, többször is fölmondott. Kitartottam mellette. Az építkezés befe-
jeztével azonban mégis elváltak útjaink. Átpárolt a Vérteskozmai építésvezetõséghez. Ar-
ról viszont nem feledkezett meg, hogy az Erdõközpontban jelentést tegyen rólam Káldy-
nak. Ráadásul írásban biztatta az embereket – megmutatták a levelet –, hogy „a fõnököt
vágjátok, és agyatok elõ mindent, ami hibát észleltek a fõnöktõl kezdve lefelé a nagy po-
fájúig. Írja alá minden ember, és küldjétek be erre a címre Káldy József mûszaki osztály-
vezetõ Bp. III. ker. Kunfy Zs. u. 38. és majd õ utána néz minden dolognak…”

Feltehetõen nem ment levél, legalábbis Káldy még csak nem is említette a Havel-
lant-ügyet, pedig évekig elõtte zajlott az életem.

A jegyzõkönyvben szereplõ szakácsnõ, Gungl Mari velünk jött Csingerbe. Sem-
mi gond nem volt vele. A következõ építkezésen, Száron nem nyitottunk üzemi kony-
hát, így útjaink elváltak. Remélem, a valóban csinos sváb lány otthonában boldog
családanya lett, és Havellantéknál is helyreállt a családi béke. De vonuljunk ki errõl
a területrõl, ezek már nem tartoznak a baráber élet témakörébe.
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Horváth Lajos
Úgy örököltem; irodistaként jött át Kiss Ferivel Vérteskozmáról. Oda meg a kaszó-

pusztaiak vitték magukkal, vagy inkább õ volt a vezérkos, nem tudom. 1952-53 telén
még könnyen bírta az új környezetet Szálláskúton, de tavasszal már túl erõsnek talál-
ta a mi tempónkat. Az egyik munkaértekezleten (53.III.4.) valami olyasmit mondhat-
tam, hogy „hivatalnokoskodni és csak irodavezetõnek lenni nálam nem megy”. Meg-
sértõdött, és Nika Lacival összebeszélve mindketten felmondtak március 11-én. Pont
akkor, amikor már készültünk Hunyadfalvára, és közben rettentõen nyomott bennün-
ket a fölemelt éves termelési terv teljesítése is. Érdekes a felmondó levél indoklásá-
nak 6. pontja: „Családi helyzetemre való tekintettel napi 8-9 órán túl dolgozni nem tu-
dok.” Már csak azért is érdekes ez, mert Lajos családja 100 km-rel távolabb, Kaszó-
pusztán figyelte aggódva a családfõ munkáját. Érthetõ, a „Tito láncos kutyája” világá-
ban azon a környéken nemigen lehetett kenyérkeresõ álláshoz jutni.

Értettem én a bánatukat, segíteni azonban nem tudtam. Az építésvezetõségi élet
kegyetlen követelményei alól senki sem bújhatott ki. Villámgyorsan biztosítottam a
pótlást, jött Vigh János bácsi. Lacitól április 1-én, míg Lajostól májusban váltam el.
Nika nem tudta a váratlan fordulatot – felmondás elfogadása – megemészteni, még
Hunyadfalvára is fenyegetõ levelet küldött. Lajos egy bibliai idézettel díszített levél-
ben szép szavakkal búcsúzott azzal a záradékkal: „mindenkire szeretettel gondolok”.
A Kaposvári Fõépítésvezetõséghez küldött levelemet bizonyára olvasta – meleg sze-
retettel ajánlottam és dicsértem személyét –, így meggyõzõdhetett arról, hogy én is
szeretettel gondolok rá. Akkor is, most is.

Kilián Sándor
A nálam két évvel fiatalabb abádszalóki születésû erdõmérnök katonáskodásom

két hónapja alatt igyekezett a már mozgásba hozott, harmadik sebességbe kapcsolt
szári építésvezetõséget pályán tartani. Nem volt könnyû dolga, különösen a kettõs
könyvelés (teljesítmény-elszámolás) okozott sok gondot. Az, hogy volt egy hivatalos
földtömeg-számítás és egy „magán”, amely a pályamódosítások miatt lényegesen
kedvezõbb volt. Sanyi hamar megtalálta az összhangot a gárdával. Értelmes fiú volt,
a Központ nem jött rá a kettõsségre, a „megspórolt” köbméterek segítségével sike-
rült elfogadható bért kialakítani.

Késõbbi sorsáról nem sokat tudok. Az 1970-es Erdészeti címtár szerint akkoriban
a MÉM Közgazdasági Fõosztályán dolgozott. Nagyon korán, 1979-ben halt meg, 52
éves korában, Budapesten temették el.

Kiss Ferenc
Mokány fiú. Egy személyben elõdöm és utódom. Én még a Bakonyban építet-

tem az utat (1951 Köleskepe), Feri már megkezdte a Vértesben a Vérteskozma-
Szár 16 km-es útvonalat visszafelé göngyölíteni. Amikor pedig 1954. január 31-
én búcsút mondtam a baráber életnek, õ vette át a vezetést. Jellemzõ, hogy nem
akadt Pesten erre a feladatra vállalkozó, pedig vasút közelségben (Pesttõl 50 km)
bejáratott építésvezetõséget és Feri személyében elsõ osztályú építésvezetõ-he-
lyettest kapott volna.



Meggyõzõdésem, nem az idõ szépít, tényleg csak jóra lehet visszaemlékezni. Ez
a rendszer által megalázott ember (negyedévesen rúgták ki az egyetemrõl, sokadma-
gával, csak azért), környezetével semmit sem éreztetett keserûségébõl. Szakmailag
jól kvalifikált, emberekkel bánni tudó, határozott egyéniség. Élvezte azt a helyzetet
– de nem élt vissza vele –, hogy a népszerûtlen intézkedéseket mindig az építésveze-
tõ hozza, a helyettes még jóságos is lehet. Soha semmi súrlódás nem volt köztünk,
pedig a beolvasztás tényét alapul véve, erre könnyen lehetett volna alkalmat találni.
Minden kellemetlen mellékzönge nélkül „Fõnök”-nek szólított. Úgy tudom, tõle ta-
nulva az egymás közti beszélgetésben is ez volt a titulusom.

Amikor átadtam a marsallbotot, egészen véletlenül – esküszöm, nem hallgatóz-
tam – fültanúja voltam az elsõ eligazításnak. Kihallatszott az udvarra Feri szava:

– Ide figyeljetek! Holnaptól én vagyok a fõnök!
És itt elhangzott egy káromkodás, ami baráber életünk hangvételét tekintve csen-

des mondatok közötti összekötésnek számított. Aztán folytatta:
– Tisztességgel dolgozzatok, mert…
És jött a megszokott kitöltés, a kettõs felkiáltójellel ellátott felszólítás.
Nem is lett semmi hiba, fennakadás nélkül ment tovább a munka, tartották az épí-

tésvezetõségek közötti versenyben megszerzett elõkelõ helyezésünket. 1963-ban
szerencsésen befejezte a félbeszakadt egyetemi tanulmányait. Hosszú évekig a Vér-
tesi ÁEG mûszaki csoportvezetõjeként dolgozott. Idõnként kapok tõle üdvözlõlapot.

Meszlényi Sámuel
Kedves fiatalember. Politikailag nemkívánatos elemként (szülei nagygazdák vol-

tak Szentesen) munkaszolgálatos volt Fehérváron. Ismerõsök révén csapódott hoz-
zánk. Száron debütált, anyagosunk lett. Nagyon meghálálta, hogy teljes értékû em-
bernek fogadjuk el. Lelkiismeretes munkával, áldozatos odaadással fizetett érte. Al-
földi mivoltát le se tagadhatta. Néha, fõleg mikor Eifert urammal közösen fõzõcské-
zett, ízes szegedi õ-zéssel beszélgettek. Körültekintõ volt az anyagbeszerzésben, cer-
berusként védte javainkat. A kubikos már eleve bûnbánó képpel járult eléje, és kérte
az eltörött csákánynyél kicserélését:

– Eltörött, eltörött! A fenét! Maga törte el, Lajos bácsi! Na itt van, vigye!
Karakán fickó volt, ellenállt a nõi csábításnak. Hiába röpködött körülötte a szári

Gimesi fuvaros miniszoknyás, igencsak jóképû tanult lánya, vagy tette a szépet a hu-
nyadfalvi fiatal tanítónõ, Samu várát egyik sem tudta bevenni. Nem lehettem nász-
nagy a lakodalmon.

Persze eljött a házasságnak is az ideje, és fiatalkori barátom is búcsút mondott a
baráber életnek. Felsõgödön alapított családot. Az idõnkénti levélváltás, az ünnepek
alkalmával küldött üdvözletek azt mutatják, hogy Samu is jószívvel gondol az együtt
töltött két évre.

Nika László
Fiatal emberként Csingervölgyben került hozzánk. Két nehézséggel kellett meg-

küzdenie. Egyrészt belvárosi gyerekként alkalmazkodni a köleskepei táborélethez,
másrészt a minden idõk irodavezetõk gyöngye, Szoboszlai Zoltán után helytállni.
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Szerencsére mindkettõ sikerült, ezért magammal vittem Szárra is. Együtt éltünk a két
darab emeletes ággyal ellátott irodában (Nika, Eifert, Boncz meg én).

A szobában egy, már a belépéskor szembetûnõ sarokpolcon helyeztük el az Eifert
uram által Köleskepén két szivarért vásárolt koponyát, alatta függött Lacinak egy né-
met vadászgépbõl kivett fekete órája – világító számlappal –, közöttük pedig a feli-
rat: „Memento homo”. Eredeti szövegben a „mori” szerepel, de ugye egy építésve-
zetõi irodában ez már kemény lett volna („Készülj a halálra!”). Elég gondolatébresz-
tõ volt így is a sárguló koponya.

Egyébként vidáman éltünk, kölcsönösen elégedettek voltunk egymással. Itt is je-
lentkezett azonban: „Cherchez la fèmme!” Nõ van a dologban. Laci beleszeretett a
szári szakácsnõ lányába. Építésvezetõségünk fölött megjelent a házasság árnyéka, és
ez sejtette már a jövõt is. Akkor már Szálláskúton éltük a hivatalos idõ nélküli éle-
tünket, és ez bizony nehezen volt összeegyeztethetõ egy ifjú asszony férje iránti elvá-
rásokkal. Laci barátom 1953. március 11-én fölmondott. Elváltak útjaink. Sajnos
majdnem haraggal – Laci részérõl. Valószínûleg azért, mert elfogadtam a felmondást.
Sajnos nem sokáig örülhetett a felmondás révén megszerzett, a házasság által viszont
elvesztett szabadságnak, korán eltávozott az élõk sorából.

Szabó Alajos
Csömödéren ministrált nekem, az önállóság elsõ mámorában fuldokló építésveze-

tõnek. Tele volt jóindulattal, igyekezettel. Az érettségit alig maga mögött tudó fiata-
lembernek halvány reménye se volt, hogy munkát találjon Zalában, ezért az építés-
vezetõségi vándorcirkusz tagja lett Egregyen és Köleskepén is. Beilleszkedett az
együttesbe, senkit se bántott. Mégsem tudott Havellant kegyeibe férkõzni, aki ahol
lehetett, nyírta az általa zsiráfnyakúnak csúfolt fiút, akit mi Tipsinek becéztünk. Pe-
dig még csak vetélytársa sem volt Marinál, noha korban inkább õk illettek össze. De
ez már megint kényes téma – mai szóval: személyiséget sértõ –, hagyjuk is abba!
Tipsi is búcsút mondott Köleskepén a baráber életnek, visszatért hazájába. Remélem,
boldogult az életben.

Szanyi András
A megbízhatóság, hûség szavakat nyugodtan használhatom vele kapcsolatban.

Taksalápán még egyszerû kubikos volt, Magyaregregyen az emberek már brigádve-
zetõnek választották, Csingervölgyben pedig munkavezetõ lett nálam. Elõdje, a
büszkeségében sértett Havellant ott ártott neki, ahol csak tudott. Nálam ez nem sike-
rült.

Bandi bácsi törékeny testalkatú, a középmagas jelzõ is már dicséretként írható le.
Jól érzékelteti ezt a ragadványneve is: Szúnyog. Nevének ellenére nem csipkedte az
embereket, de nem okozott kellemetlenséget a vezetõségnek sem. Egyszerû ember-
ként nagyszerû diplomata volt a fõnök (építésvezetõ) és a beosztott (kubikosok) kö-
zött.

Sajnálom, hogy szalóki otthonában nem látogattam meg. Rendszeresen küldtük
egymásnak az életjelnek minõsülõ üdvözleteket. 1988-ban egy gyászkeretes levél ér-
kezett: Szanyi András élt 74 évet.
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Szoboszlay Zoltán
„Virtigli” kádernek egyenesen gyönyör lett volna róla jellemzést írni. Oldalakon

keresztül sorjáznának a mondatok, de biztos vagyok benne, hogy egy végsõ, össze-
foglaló értékelést nem tudna megfogalmazni Zoliról. Az írás azzal kezdõdne, hogy
„Horthy átkozott ludovikás tisztje, rendszerünk ellensége”. És ez igaz is. A háború
végén tüzérfõhadnagyként szerelt le, persze, hogy nem igazolták. Az is megfelel a
valóságnak, hogy ellenség. Csendes beszélgetés során elmondta, éppen most készít
egy magyar-magyar szótárt, melyben a szavak igaz jelentését magyarázza. Mert egé-
szen mást jelent a szabadság, felszabadulás stb., mint ahogy most (1949-ben!) értel-
mezzük.

Ez bizony az ellenség hangja. De honnan tudta volna ezt a káderes? Zoli csendes,
egyenesen szótlan ember volt. A légynek se ártott, nemhogy a rendszernek. Hanem
abban igaza lenne, hogy ez a gyanúsan furcsa Szoboszlay elvtárs igencsak elhagyja
magát. Heteken át nem borotválkozik, cipõje ragad a sártól. Igen ám, de azt nem lát-
hatta, hogy mikor letelt a két hét, és a köleskepei sártengerbõl elindult Devecserbe az
elszámolással, akkor egy stramm fiatalember – frissen borotválva, fényesre pucolt ci-
põben, nyakkendõsen stb. – hagyta el a tábort.

Egregyen az erdészet melletti házban Panni néninél volt albérlõ. Ha a kedves sváb
néninek vendégei érkeztek, Zoli készségesen adta át a szobáját. Ilyenkor az irodai
kecskelábú asztalon aludt egy hálózsákban. Olyan volt, mint egy múmia: hirtelen fel-
ébredve néha magam is megijedtem tõle.

Irodánknak két oldalon volt ablaka. Amikor az északin meglátta az úton közleke-
dõ autóbuszt, azonnal tudta, hogy körbejárva az épületet, a járatot már nem éri el. Pe-
dig neki a bérjegyzékkel feltétlenül be kell jutnia Pécsre. Kiugrott hát az utcai abla-
kon, azaz kinyomkodtam, mert a nagy bundában szûknek bizonyult a nyílás. Látták
ezt az utasok, megrémültek vagy nevettek, viszont tény, hogy a busz megvárta Zolit.

Ez is bizonyítja, hogy a gyors elhatározások embere volt. 52 õszén Pestrõl utazott
Pécsre, vitte az egregyi út építés végelszámolását. A pesti pályaudvaron megismer-
kedett egy csinos tanítónõvel, és Zoli, akit egyébként sohasem láttam nõk társaságá-
ban, Pécsre érve megkérte a lány kezét. És mint a mesében: azóta is boldogan élnek.
Az egykor volt fõhadnagy úr, az erdõket járó baráberek fõrendi tagja Komlón OTP
tisztviselõként töltötte munkás éveit.

Tóth Gyula
Örülök, hogy Csömödéren egymásra találtunk. Õ munkához jutott, én pedig elsõ-

sorban neki köszönhetem, hogy az egyébként hónapokat igénylõ munkát néhány hét
alatt sikerült befejeznem. Értett a vasútépítéshez, értett az emberek nyelvén is. Mun-
kásaival együtt eljött Magyaregregyre is. Munkavezetõm volt, de hentes tudása is ér-
vényesült; a birkanyúzás mesterét tiszteltük benne. Vallásos embernek ismertem
meg. Sajnálatos, hogy ennek ellenére szabad utat adott a mázsa cementet háztájiban
hasznosítani akaró egregyi kõmûvesünknek. Mindketten jó munkaerõnek számítot-
tak, a kár se volt jelentõs. Ezen a területen azonban nem ismertem határesetet. Vagy-
vagy! Mindkettõjüknek búcsút mondtam.
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Vigh János
A két irodista – Horváth, Nika – egyszerre bejelentett felmondását (53.III.11.) kö-

vetõen került hozzánk, és lett a megmentõnk. Nem túlzás ez, hiszen a két irodista
egyidejû felmondása önmagában is gondot okoz. Nálunk viszont tetézte a bajt, hogy
éppen ekkor a Hunyadfalvára való kitelepülés is rendkívüli feladatot jelentett a nyil-
vántartásban. Magammal vittem hát a rizstelep építéshez, így aztán a frontvonalban
kapta meg a kiképzést. Dicséretére mondva sikerrel debütált.

Azért használom a dicséretes szót, mert bizonyára könnyebb volt a Székesfehér-
vár városi tanácsosának íróasztala („bástya”) mögül hallgatni a polgár panaszát, mint
a csákányára támaszkodó kubikosnak magyarázni: Családi pótlékot azért nem kap,
mert elfelejtette igényét bejelenteni. Szép betûkkel írta a jelentéseket, jegyzõkönyve-
ket, szép szóval beszélt az emberekkel. Hamar megtanította, hogy csak rendben me-
hetnek a dolgok – kubikosokra és a vezetõségre is vonatkozott ez –, nála bizony nem
volt pardon. A szabály az szabály! És mindenkire egyformán kötelezõ.

Azt hiszem, jól érezte magát nálunk. Mellesleg Fehérváron egy utcában laktunk, sõt
a távozó irodavezetõ bátyjának az apósa volt. János bácsi bizonyára megtalálta számítá-
sát. A hosszú ideje állástalan városi tisztviselõnek különösen jól jött, hogy munkaviszo-
nyának elsõ két hónapjában kapott bért még kiküldetési díjjal is sikerült megfejelni.

A fejezet elején jeleztem, hogy a kritikus szerepére nem vállalkozom. Most azon-
ban a 12 szereplõ bemutatása után úgy tûnik, nem ártana a „társulat” egészérõl szólni.

Ha a múltat idézõ kincsesládámban találnék fényképeket egykori munkatársaimról,
készítenék egy tablót. Felirata: „Deklasszált elemek osztálya. 1949-54.” Osztálytalanok
osztálya. Egyszerû szójáték, de igaz. Mert kik is voltak a társaim? „Eredeti társadalmi
osztályaikból kiesett és hátrányosabb körülmények közé jutott személyek.” Igaz ez? Néz-
zük csak meg a tablót! Ludovikás tiszt, városi tanácsos, jegyzõ, munkaszolgálatos, bab-
tista lelkész stb. Én voltam az osztályfõnök. Csak meg ne gyanúsítsanak, hogy most utó-
lag az ellenálló szerepében tetszelgek! Ez így semmiképpen se lenne igaz.

a) Egyszerûen akkor ilyen volt a világ. Részben ezek az emberek nem tudtak
képzettségüknek megfelelõ állást kapni, részben pedig a félnomád körülmé-
nyek közötti élet egyáltalán nem volt vonzó.

b) Tudtommal semmi hátrány nem ért politikailag a munkatársaim megválogatá-
sa miatt. Egyszer kaptam csak szóbeli figyelmeztetést, mert Hunyadfalván egy
kitelepített srácot alkalmaztam amolyan lótifutinak. Ennek sem lett azonban
komolyabb következménye. Hogy aztán a káderlapomon mi szerepelt, azt nem
tudom. Egyébként akkor sem érdekelt.

c) Egyáltalán nem áldozatot hoztam, mikor ezeket az embereket alkalmaztam. Sõt
jól jártam velük, a képzettségük meghaladta az elõírt követelményeket. Ennek
ellenére munkájukat komolyan vették, elsõ osztályú munkaerõnek bizonyultak.

Akkor hát miért idõzök kicsit hosszasabban ennél a témánál? Azért, mert kissé
rosszul érzem magam. Hogyan tudják az emberek elfeledni (l. például 1994-es válasz-
tást!) azokat a képmutató, embert megalázó – nota bene: ügyes módszerekkel –, szo-
cializmust építõ idõket. Amikor Csingerbe motoroztam, a November 7. Erõmû keríté-
sén olvashattam: „Munkaversennyel építjük a szocializmust.” És közben a szögesdrót
mögött mondvacsinált bûnök miatt elítélt rabok csákányoztak. Amikor a Budapestrõl



nem egyéni bûn (csalás, sikkasztás stb.), hanem egy bizonyos osztályhoz (lehetett az
egyszerûen értelmiségi) tartozás miatt telepítettek ki családokat. Hunyadfalván a csinos
egyetemista lány figuráns volt az építkezésen, érettségizõ korú öccse pedig az „irodán”
(kocsmához tartozó kocsiszín) segédkezett. Ott dolgozott a rizstelepen az egyik Feste-
tich gróf is; többször láttam esténként fáradtan hazafelé bandukolni. Mit vétett az én
fiatal Samu barátom, hogy elnyûtt katonaruhában „piszkos kulák csemeteként” majd-
nem két évig félig rabként épített laktanyákat, repülõtereket? Miért kellett magasan
kvalifikált személyeknek éveken át szellemi rabszolgamunkát végezni?

Mindez csak a jéghegy csúcsa. Mit tudott az ország a recski táborról, a bányák
mélyén dolgozó rabokról, az alföldi disznóólakban meghúzódó vagy juhhodályba
összeterelt és sokáig ott élõ magyarokról? Én is csak jóval késõbb, egy osztálytalál-
kozón tudtam meg, hogy Honti Pista (Horthy repülõs hadnagya) és Bazsó Karcsi
(Kádár rendõrfõhadnagya) egy munkahelyen, a várpalotai bányában húzott le (rabos-
kodva) éveket, és halt meg mindkettõ fiatalon leukémiában.

Akkor persze kevesen tudták ezeket, valamivel többen voltak, akik sejtették. Ma
már mindenki tudja, tudhatja. Azaz… A meghurcoltak félelmükben ma is hallgatnak
– senki ne vessen rájuk emiatt követ –, ugyanakkor a médiák csak a holokauszt bor-
zalmait ismételgetik az utóbbi években. Nem érdekes, hogy elõtte évtizedekig ez is
valahogy tabu volt? Tessék mondani, hány könyv jelent meg a gulágokról? Örkény
Lágerek népe címû könyve sokáig indexen volt, és csak csonkítva adták ki újra. Hány
film készült a kitelepítésekrõl? Tudjuk-e már (nemcsak a kislétszámú kutató gárdára
és a megszállott emberek maroknyi csoportjára gondolok), hogy vannak-e még „301-
es parcellák” másutt is, mi minden történt az Andrássy úton és a többi ilyen meg nem
nevezett „60-as” számú házban?

Kegyetlen dolgok ezek. Azért érzem rosszul magam, mert félek, hogy a ’98-as vá-
lasztásokon is amnéziában szenved ez a nemzet. Itt azonban álljunk meg végre! Én
nem a Jövõt kutatom, hanem a múltba ereszkedtem vissza. 

A fejezetet hasonlattal kezdtem, azzal is zárom. Elszántan reklámozzák mostaná-
ban a „túlélõ kés”-,t azt, amelyiken van konzervnyitó, csavarhúzó, kis penge, nagy
penge, olló, sõt még tû is. Sose lehet tudni, mikor kerül az ember õserdõbe, Istentõl
eldugott helyre, vadak közé. Vedd meg, életben maradsz.

Szoboszlay Zoli és társai az én „túlélõ késeim” voltak. Nem vettem õket, csak úgy
lettek. Jóban-rosszban kitartottak mellettem, igazi „baj-társak” voltak. Isten áldja
meg õket, éltükben, holtukban!

Munkaerõ

Sajnos nincsenek adataim az akkori építésvezetõségek létszámalakulásáról. Fé-
lek, hogy az Erdõközpontban, ill. az Erdõgazdasági Építõ Vállalatnál (EÉV) egy ide-
ig õrzött jelentések, központi nyilvántartások az évek múltával elkallódtak. Nagyké-
pûnek tûnik a fejezetcím, de végül is én nem statisztikai elemzésre vállalkozom, ha-
nem csak emlékezem. Az építésvezetõ gondjait, meg az öt év törtélelmi mértékûnek
tûnõ, ezen a területen jelentkezõ változását próbálom érzékeltetni.
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1948 – Parasznya
Az építésvezetõ szempontjából aranykor. A nagy építkezések (pl. Sztálinváros) már

megjelennek a politikusok szónoklataiban, a tervezõasztalokon, de munkalehetõség
még nagyon kevés. Fõleg az Alföldön. Vannak azonban falvak (pl. Abádszalók), ame-
lyekben a nemzedékek nemcsak a földmunka szerszámokat adják át egymásnak, ha-
nem erdõmérnök elõdeink által kialakított kapcsolatokat is. A parasznyai vasútépítés
indításakor elment ugyan Sali Emil Szalókra, ahol azonban nem toborozni kellett az
embereket, hanem a sok jelentkezõ közül valami szociális bizottság közremûködésével
kiválogatni a leginkább rászorultakat. Ilyen világ volt a praxi-évemben is.

Stabil kubikos gárda állt rendelkezésre. A munkavezetõ, Lázár Laci bácsi maga is
szalóki lévén, nagyon értett az emberek nyelvén. Nem volt gond az utazással sem.
Két hetenként fordult az amerikai hadseregtõl vásárolt Diamant (nyitott tehergépko-
csi), vitte és hozta a munkásokat. A hazai élelemnek (krumpli, hagyma, száraz tész-
ta stb.) volt elég helye a platón.

Munkát kértek a környékbeli falvak (Tardona, Dédes, Mályinka) földmûvelõi is;
hamar megtanulták a vasútépítés, elsõsorban a földmunka fortélyait. Õk nem laktak
a táborban, a hegyi ösvényeken naponta hazajártak. Lovass bácsi a lányát is magával
hozta, õ volt a vízhordó. Néha tejet és tejtermékeket is hoztak nekünk, meg háziszõt-
test (lenvásznat); ezek jó vevõkre találtak. Én is vásároltam 0,65 m széles lenvász-
nat, 10 Ft/m volt az ára. Összehasonlítva az akkori kínálattal (1 kg szalonna 28 Ft, 1
kg kenyér 2,80, 1 kg vaj 25 Ft), nem lehet a tardonaiakat nyerészkedéssel vádolni.

1949 – Mindszentpuszta
A munkaerõpiacon a kereslet-kínálat egyensúlya kezd kibontakozni. Az abádsza-

lókiak mellett megjelennek más alföldi kubikos brigádok is. Ezek sokkal szervezet-
tebbek, úgy is mondhatnám, harciasabbak. Sokat tudna errõl Mersich Bandi beszél-
ni. Nekem is voltak velük kemény vitáim, fõleg a munkaátvételek során. Helyi mun-
kaerõt nem tudtunk szerezni, a bánya, az erõmû elszívta az embereket. A fluktuáció
ismeretlen fogalom volt, szakmailag, munkaerkölcsileg értékes brigádok dolgoztak a
vonalon.

1949 – Csömödér
Elsõ önálló munkám, mélyvízbe dobtak. Néhány hetet kaptam egy leendõ falepár-

ló iparvágány hálózatának megvalósítására. Összes támaszom egy nyílt rendelet volt:
„Kérjük, hogy levelünk átadóját munkájában támogassa.” Abban biztos voltam, hogy
semmi hasznát nem veszem ennek a csodafegyvernek. Nem is tévedtem. Konstatál-
tam viszont, hogy Zalában vagyok, a láncos kutya közelében. Itt szinte megállt az
idõ. Egy ismeretlen világ. Kihirdettem, hogy mindenkit felveszünk, aki ásóval, lapát-
tal, de fõleg kubikos talicskával jelentkezik munkára. És mi volt az eredmény?

Válogattam az emberek között, kitehettem volna a táblát: „Felvétel nincs.” Ennek
köszönhetõ, hogy határidõre elkészült a munka, és ez jó dolog. Ugyanakkor viszont
30 km-es körzetben az útõröknek eltûnt a talicskájuk. Följelentett a Járási Hivatal –
nem ezért –, mert közvetítésük nélkül vettem föl embereket. Szerencsére mire a hi-
vatali gépezet beindult, elkészült a vágányhálózat, én pedig akkor már árkon-bokron



túl (pontosabban Budapest Erdõközpont) voltam. Így aztán bírságot se róttak ki ránk.
Az EMÉRT fõmérnökétõl viszont megkaptam – igaz, csak baráti beszélgetés közben
– az akkor igen megtisztelõ sztahanovista címet.

1950 – Magyaregregy
Az induláskor még nem volt semmi gondom. Káldy József égisze alatt Havellant

József munkavezetõ holdfény udvarában jöttek az abádszalóki brigádok és Tóth
Gyula – Csömödéren volt munkavezetõm – is hozott embereket. Kezdte azonban
éreztetni hatását az országosan jelentkezõ munkaerõhiány. Errõl engem nem tájékoz-
tattak – sajnos –, így aztán balga fejjel a Juhász-brigádnak 3,10 Ft-tal számoltam el
egy óráját, ugyanakkor az Ignácz-brigád 3,12 Ft/óra bérrel lett kifizetve. Óriási skan-
dalum, Juhászék azonnal felmondtak, és útrakeltek. A vasútállomásra (Kárász-Köb-
lény) gyalog mentek – akkoriban még volt ilyen –, jutott idejük gondolkodni. Néhá-
nyan üzentek is, szeretnének visszajönni; úgy is tettek. Õsszel sajnos tovább romlott
a helyzet. Tóth Gyulának én mondtam föl azonnali hatállyal: elnézte, hogy az egregyi
kõmûves egy zsák cementet hazavigyen. Elõre látható volt, hogy 1951-ben már nem
számíthatok a csömödériekre.

Mit lehet tenni? Ma sem tudom, honnan vettem bátorságot, de elmentem kubikost
toborozni Mindszentre. Szombaton este érkeztem a nem nagyon ismert, de 9000 la-
kosával kubikos fellegvárként nyilvántartott községbe. Vasárnap beültem a kocsmá-
ba, agitáltam az embereket. Két brigádot – ezek valódi szervezett kubikosok voltak
– sikerült egy ültõ helyemben meggyõzni arról, hogy Magyaregregyen a helyük. Ké-
sõbb bevallották, azzal vettem le õket a lábukról, hogy semmi extra jó dologgal nem
kecsegtettem õket. Ilyen szöveggel õk még nem találkoztak, hittek nekem.

Kemény emberek voltak ezek a mindszentiek, a szalókiak is erõsödtek mellettük
öntudatban. De ugyanakkor jól dolgoztak. A munkához értettek, a normát túlteljesí-
tették. Határidõ elõtt fejeztük be az építkezést. Ekkor már kezemben volt az új meg-
bízó levél: építsem meg a köleskepei utat. A mindszentieknek ez már túlságosan
messze volt. Õk hazautaztak. Sajnos Havellanttal néhány dologban (nem szakmai
kérdésben) nem jutottunk közös nevezõre. Elváltak útjaink. Szerencsére a szalókiak
nagy része elfogadta új vezérnek Szanyi Andrást, így aztán õk követtek Ajkára.

1951 – Ajkacsingervölgy
Egy aránylag rövid út földmunkáját kellett elvégeznem, szelíd terepen, és a bõ-

vízû patakkal egy szélesre tárult völgyben (Köleskepei-árok) osztozkodtunk. Gondot
csak a vészesen közeli befejezési határidõ okozott.

Fogalmam se volt azonban arról, hogy az Alföldön éhezik a nép, és nem jelezte
senki, hogy a nagy építkezések elszippantják a munkaerõt. Mindezt észlelve, magam
részérõl, amit lehetett, megtettem (l. élelmezés), de segítségemre voltak az újonnan
megjelent munkaügyi rendeletek is. Akkor már létezett a munkakönyv, és ha egyszer
leadta a jóember, vissza már nem kaphatta. A felmondás elfogadásának jogát Buda-
pest magának tartotta fenn. Magyarán megszûnt a szabad munkahelyválasztás joga.
Lett is belõle elég bajom! Ma is õrzök néhány levelet, melyben embereim a fenyege-
tés széles skáláját bemutatva, követelik munkakönyvüket. Ezek közül legkedvesebb
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Juhász András írása. Rágalmaktól sem mentes szóáradatát így fejezte be: – Mérnök
úr, hagyjuk egymást vutni!

A „vutás” persze elmaradt, a munkavégzéshez szükséges létszám valahogy csak
összejött. Káptalanfáról (Devecser és Sümeg közötti kis falu) hoztam kõmûveseket, ácso-
kat a mûtárgyépítéshez, néhány segédmunkás is csapódott hozzájuk. Sokat segített raj-
tam, hogy az országban gyakorlatilag elsõként nálam dolgozott egy buldózer, így aztán,
amikor „bekötni” szándékoztak az embereim, be is fejeztem az építést. Gyorsan elkészí-
tettem a végelszámolást, megrendeltem három vagont, költöztem Szár-Szálláskútra.

1952 – Szár-Szálláskút
Ekkor már a munkaerõpiacon helyreállt a kereslet-kínálat egyensúlya. Mondom

ezt annak ellenére, hogy a mamutépítkezéseken mindenütt kitették a táblát: „Munká-
sokat felveszünk.” Sokan azonban rájönnek, hogy az ígért lehetõségek meseszerûen
szépek, a valóság többnyire szürke, nagyon is hétköznapi. Belátják, nem is olyan
rossz kis építkezéseken szinte családias környezetben dolgozni. Nálunk elõadhatja
egyéni gondját-baját, törõdünk vele, nem csupán egy falanszter tagja. Aránylag kicsi
a fluktuáció, évek óta ismert arcokat látok, mikor végigmegyek a vonalon.

Egyvalami hiányzott már csak az új korszak jellemzõi közül: a télen-nyáron fo-
lyamatosan végzett munka. Itt végre sikerült ezt is megoldani. Ismertem az emberek
otthoni problémáit, tudtam, hogy a bekötések egyik lényeges oka az otthoni téli tü-
zelõhiány. Elutaztam Abádszalókra, egyezséget kötöttem az erdészettel. Minketten
jól jártunk. A Szolnoki ÁEG Abádszalóki üzemegység két-három hetes idõtartamra
jó munkaerõhöz jutott, az embereim megkapták az ilyenkor szokásos 2 ûrm³ tûzifát.
Ugyanakkor az építésvezetõség gondoskodott a családi pótlék kifizetésérõl, a dolgo-
zó munkaviszonya folyamatos maradt. Jó volt ez a megoldás nekünk is, szépen ha-
ladt az építés. Mûködtettük a kõbányát – naponta 170 m³ kõ –, kellett a munkaerõ a
gépek kiszolgálásához. Azon a télen nagy havazások voltak, ennek ellenére minden
napra tudtunk munkát adni a táborban maradt embereknek.

Mindezek ellenére nem volt fenékig tejföl az életünk. A magas HIVATAL gondos-
kodott arról, hogy idõnként keserû legyen a szánk íze. 1953. június 25-én ellenõrzést
tartott az MTH székesfehérvári részlege. A földimnek minõsülõ tisztes úriembert –
bevallom, bizonyos elvárással – kellõ tisztelettel körbeimádtuk. Gondoskodtunk ró-
la, hintón szállítottuk az állomástól a táborhelyre, oda és vissza. Mindennel meg volt
elégedve, távozásakor köszönetet is mondott. Én viszont egyáltalán nem voltam elé-
gedett, amikor két hét múlva kaptam egy értesítést: 100 Ft-ra büntetnek, mert 7 mun-
kakönyv nem volt aláírva. Vigh János irodavezetõ errõl nem tehetett, ezeket a köny-
veket a beolvadt Vérteskozmai Építésvezetõség hozta magával. Az se mentség, hogy
a vétkesek közül 3 nem is tudott írni. Gyorsan rátetettük a keresztekte az aláírás he-
lyére, én pedig nagy dühömben keresztet vetettem a 100 Ft-omra, azonnal befizet-
tem. Rosszul tettem, egy hetet kellett volna várnom: országosan amnesztiát adtak
minden ilyen jellegû vétkesnek. Nem bosszankodtam, miért legyek kétszer mérges
ugyanazon dolog miatt? Viszont ma is õrzöm a postai befizetést igazoló szelvényt.

Bandákba szervezõdve dolgoztak, a 15-20 fõs csoportnak a vezére a bandagazda
volt. Legalábbis egymás között, nyilvántartásunkban már brigádvezetõként szerepelt.
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Neki adtuk ki a szelvényt, a töltésbevágás mérõjegyeit; megkapta a részletes eligazítást,
a szelvény méreteit, a rézsû hajlásszögét, a mûtárgyak helyét stb. Tõle vettük át a vég-
zett munkát, az elsõ idõben hetenként, késõbb havonként kétszer. Vele folyt a vita a ta-
lajosztályról, a karolt mennyiségrõl, a szállítási távolságról. Néha parázs volt a hangu-
lat, hiszen egy számukra kedvezõ munkaátadás alapja lett a vastagabb borítéknak.

A brigádvezetõ már nem volt korlátlan ura az embereinek, de minthogy õ vállalta
föl a munkát, képviselte a brigádot, szavainak súlya volt. A brigádon belül egyenlõ bé-
rért dolgoztak, alig akadt „félpénzes” közöttük. Patriarchális fegyelem uralkodott. A
munkát testre szabottan osztották fel maguk között. A derékhad (25-40 év közöttiek)
végezte az egyenletes, szívós munkát igénylõ földfejtést, a fiatalok talicskáztak, az
öreg, tapasztalt emberek pedig a rézsût faragták, a töltést formálták. Nagyon ügyesek
voltak. Megjelöltem a rézsû körmét (ahol az új sík kibújik a földbõl), és a kubikos meg-
kezdte – mintegy szobrász – az új felület kibontását. Akár 5-6 m magasból is indulva,
közbensõ mérés, segédmûszer nélkül olyan precízen faragta a földet, hogy pontosan a
bevágási árok külsõ szélén érte el a pályaszintet. Nem volt hasas, de még horpadtmel-
lû sem a jó kubikos által készített rézsû. Hasonlóan dolgozott a töltésformáló (ide ke-
rültek a már fáradékonyabb öregek), aki a töltés lábától (talppont) indulva, rétegesen
terítve a földet, ugyancsak a rajz szerinti ponton ért föl a pályaszintre.

Említettem a fegyelmet. Akkor még igen erõs volt. Elsõsorban a maguk érdeké-
ben. Természetes, hogy a brigád kora reggel együtt ment a vonalra, de az is, hogy 8
órakor früstökölt mindenki. Szalonna, kenyér, hagyma. Változatot a kolbász adta. 10
órakor futótûzként terjedt a hang: „Rá lehet gyújtani!” Egymás munkáját figyelték,
hiszen egyenlõ teljesítménybért kaptak. Senki se szerette volna, ha megszólják, vagy
esetleg legközelebb kimarad a bandából. Láttam fiatalokat, amint futva tolták a ta-
licskát. Miért – kérdeztem. Kiderült, hogy nagydolgát végezte az erdõben, lemaradt
a többitõl. Be kellett ezt hozni.

A magas töltéseket építõ folyamszabályozó kubikosok munkáját a „csikó” segí-
tette. Erre a célra fiatalokat vittek magukkal – ezek jó, ha félpénzt kaptak –, akik a
talicska orrán levõ karikába beakasztott 1,5-2 m-es kötéllel vontatták, gyakran pallón
egyensúlyozva a jól megrakott talicskát. A töltés tetejére fölérve a vontatókötelet ki-
akasztották, futottak vissza a következõ talicska elé. Közben a kubikos kiöntötte a
földet, persze szakszerûen, a talicska lábát és nem a szarvát fogva, különben lebuk-
fencezett volna a mázsás súly kiborításakor.

Nálunk nem voltak ilyen egy ütemben készült magas töltések, mégis volt „csi-
kónk”. Parasznyán a vasúti kocsikra vontatókötél segítségével vitték föl a kavicsot.
A brigád legfiatalabb tagjának volt egy speciális feladata. „Fejront” elõtt fél órával
hazasietett, és a tábor udvarán fölállította a szolgafákat, tüzet gyújtott alájuk. Amikor
hazaérkezett a brigád, rögtön nekiláthattak a fõzésnek, a vacsora készítésének. A víz-
hordás nem ezeknek a fiúknak volt a feladata, errõl az építésvezetõségnek kellett
gondoskodni. A szomszédos faluból, tanyákról toborzott lányok hordták a forrás friss
vizét a jellegzetes ceglédi kannában. Ivópohár gyanánt a félliteres fedõ szolgált.

Jó falusi szokás szerint, minthogy szükség volt a sok Szabó, Szûcs, Bakó stb.
megkülönböztetésére, többen ragadványnevet viseltek. Ez néha teljesen gyökértelen-
nek tûnt, máskor ugyancsak találó. Ignácz Mihálynak brigádvezetõ létére „síró macs-
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ka” volt a beceneve, filigrán munkavezetõn a „szúnyog” elõnevet kapta. Volt „kisfiú”
Molnár (legfiatalabb a Molnár-ok között), „tepsis” Bakó (ki tudja, miért?). Volt „tyú-
kos” Szatmári is. A nagyapa egyszer tyúkot lopott, unokája is viselte a bélyeget.

A ragadványnévvel függ össze Halmi István szomorú története. Új-Száron a falu
régi hentesboltját béreltem ki; emeletes ágyakban aludt a népes Képes-brigád. Halmi
egy felsõ ágyon. Nagyon mélyen aludt, és valami érdekeset álmodott. Hogy mit? Az
alatta alvó brigádvezetõ csendes csöpögésre ébredt. Lassan kapcsolt, aztán annál har-
sányabban fölkiáltott:

– Halmi, te behugyoztál!
Mi tagadás, valóban ez történt. Még aznap délelõtt bejött Halmi az irodába, kérte

a munkakönyvét. Nagy szabálytalanságot követtem el, de odaadtam. Megértettem õt.
Hazautazott, késõbb a faluból is elköltözött. Az õ gyereke után ne kiabáljanak, hogy
itt megy a hugyos Halmi.

Ugye néha nagyon kegyetlenek tudnak lenni az emberek?

Táborhelyek

Ha ma megbíznának egy nagyobb lélegzetû erdészeti beruházás, pl. útépítés meg-
valósításával, elõször is részletes tervet készítenék a szükséges épületekrõl (iroda,
mûhely, raktár, üzemi konyha, szállás). A múltba tekintve, meglehetõsen erõltetett-
nek tûnik az ilyen tervezés, mert bizony igényeinket szükségszerûen mindig a meg-
levõ adottságokhoz kellett igazítanunk.

Parasznyai vasútépítés
Minden igényt kielégített az egykori fónagysági nyilas internáló tábor és a mel-

lette levõ erdész kolónia részben üres épületei. Az épületegyüttesben jutott hely az
építésvezetõnek, Sali Emilnek, az irodának, külön szoba a két gyakornoknak (Zágo-
ninak és nekem), és több teremben laktak a kubikosok. A táborban élt még egy er-
dész, Hudák bácsi a feleségével.

A vasútbõvítés kezdõ pontja, Taksalápa rakodó pár szár méterre volt a szállásunk-
tól, de a végpont sem volt távolabb 4 km-nél. A mi alföldi kubikosaink az emelkedõ
miatt ezt is soknak találták, és júniusban kiköltöztek a vonalra. Háztetõszerûen össze-
rakott fahasábokból építettek maguknak kunyhót. Kívülrõl földdel borították, az al-
jába szalmát terítettek. Volt a közelben bõvízû forrás, mi kellett volna még az össz-
komforthoz? Nem is költöztek vissza augusztusban, pedig akkor már a hevenyészve
lefektetett pályán legalább este hazafelé pályakocsival jöhettek volna.

Mindszentpuszta
A gróf Esterházy Móric két erdészének egymás mellé telepített, melléképületekkel

(istálló, ólak) gazdagon ellátott, az átvonuló front óta üresen álló lakóépülete volt a tá-
borunk. Mindenki megfelelõ szállást tudott teremteni magának, irodisták, kubikosok.
Az irodának kinevezett szobában – ez volt egyben a hálószoba is – kõmûveseink még
egy „cserépkályhát” is építettek. Üzemi konyhára, mûhelyre stb. nem volt szükség.
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Magyaregregy
Itt már nem voltunk elkényeztetve, használaton kívüli épületekkel, magunknak kel-

lett a feltételeket megteremteni. Az építésvezetõségi irodát a falu közepén levõ (Fõ u.
144.) erdészeti épület vendégszobájába telepítettem, ez volt egyben az én szállásom.

A tulajdonképpeni tábor Várvölgyben létesült. A leendõ út mentén állt egy istálló, saj-
nos csak csupasz falai meredeztek. Ebbõl alakítottunk ki egy munkásszállót. A padlás nél-
küli épületben (14,0×5,6 = 78,4 m²) 48 fõ részére alakítottunk ki szállást. Az egy fõre jutó
m² az akkori igényeket kielégítette, a mai normákat nem. Volt egy fabarakk (16×6 m), ezt
a kárászi erdészet (gondnokság) emelte összerakható elemekbõl. Ebben jutott hely két bri-
gádnak és a munkavezetõnek. Hozzácsatlakoztatva húztunk föl egy épületet a konyha ré-
szére. Padlástere ennek sem volt, rõzsekötegekkel borítottuk a cseréptetõt. Ez adott valami
hõszigetelést, fõleg azonban a közeli robbantások „meteoritjai” ellen nyújtott védelmet.

Köleskepe
Eléggé magunkra voltunk hagyatva. Az út kezdõpontjától (Jókai-bánya) 3 km-re

levõ vadászházban alakítottunk ki egy szálláshelyet. Az épület végéhez fecskefészek-
ként kapcsolódott a tábori konyha. A Magyaregregyrõl hozott fabarakkban volt a
szállásom (4 m²), a mellettem levõ kis fülke (2 m²) volt hivatott kielégíteni az iroda-
vezetõ összes igényét. A barakk többi része munkásszállás volt. Villanyról csak ál-
modozhattunk, a világítást egy Petro-Aladdin gázlámpa, a szálláson pedig petróle-
umlámpa szolgáltatta.

Egyébként itt nagyon feltörtünk, már munkagépünk is volt, egy buldózer. Keze-
lõjének is kellett szállás. Gazsi bácsi – az elsõ számú vezetõ – egy lakókocsiban ta-
nyázott, mitfárere, Tóni, a fogatos Kraml bácsihoz kvártélyozta be magát. Kisegítõ
objektumokra (istálló, mûhely) itt sem volt még szükség.

Vérteskozma–Szár-Szálláskút
Vérteskozmán, a 16 km-es út egyik végpontján a munka már 1951-ben megkezdõdött.

Nem volt gond az elszállásolással; Kiss Feriék a kitelepített svábok házaiba költöztek. Ezek-
ben rendezték be az irodát, az elhagyott, jó állapotú lakásokban volt a munkások szállása.

Köleskepére még egy vagonnal érkeztünk, onnan 3 vagonnyi felszereléssel – barakk,
szerszámok, talicska stb. – indultunk Új-Szárra. A faluban telepedtünk meg, a tábor épí-
tését csak hónapokkal késõbb kezdtük meg az út 6 km-es szelvényében levõ Szálláskú-
ton. Száron az irodát a vasútállomás egyik szolgálati lakásának vendégszobájában ren-
deztük be. Ez volt a velem együtt 4 fõs építésvezetõség szállása is. Az 5×4 m-es szobá-
ban egy kecskelábú asztal képezte az irodát, 2 db emeletes ágy a hálószobát, míg a für-
dõszoba egy hokedlira helyezett lavór képében jelent meg. A wc külön volt.

A munkásoknak a faluban biztosítottam a valamikori hentesüzletben és egy kocs-
mában helyet; a helyi asztalos gyors ütemben fabrikált emeletes ágyakat. A jól meg-
tömött szalmazsákok szinte osztályon felüli jelleget biztosítottak szállásainkon. Az
élelmezést az erdészeti üzemi konyha segítségével oldottuk meg. Múltunkhoz viszo-
nyítva akár 3 csillagosnak minõsíthettük.

Ahogy haladtunk elõre a munkával, mindinkább sürgetõvé vált a Szálláskúton,
egy erdész településen kialakított központi táborhely birtokba vétele. Baráber életem



legszebb állomáshelye. Volt igényünk, pénzünk, idõnk és tehetségünk a megvalósí-
táshoz. Elõször birtokba vettük Wekerle Sándor (1848-1921) egykori pénzügymi-
niszter vadászházának szuterénjét. Ez volt az iroda és a törzs lakhelye. Nekem feje-
delmi szállás jutott, beköltöztem az erdészház vendégszobájába, ahol már valódi cse-
répkályha is volt. Melegét élvezve két telet töltöttem itt.

A táborhelyet a régi majorságban hoztuk létre. Az égre meredõ csupasz falaival
eredeti rendeltetésére már alig emlékeztetõ birkahodályból munkásszállást alakítot-
tunk ki. Fölállítottuk immár harmadszor (nagyobb szögeket kellett használni) a Ma-
gyaregregyen kapott barakkot. Építettünk egy üzemi konyhát, kitisztítottuk és üzem-
be helyeztük a mellette levõ szivattyús kutat. A táborhely közepén levõ gémeskút vi-
zét csak mosakodásra, lovak itatására használtuk. Mert itt már azok is voltak. Azaz
elõször csak egy, a Rigó – szép fekete ló –, amely az üzemi konyhavezetõ alá volt
rendelve. Nem lovaglásra, hanem az ebéd kihordására, a környékbeli falvakban vá-
sárolt élelmiszer hazaszállítására. Késõbb dolgoztak a vonalon kordélyos lovak,
ezeknek külön istállót építettünk. Volt egy kovácsmûhelyünk is. A lõszert elõkelõ he-
lyen tároltuk, egy valamikori kör alaprajzú silóban.

AVérteskozmai Építésvezetõség beolvadásakor már szûknek bizonyult a szuterén. Épí-
tettünk magunknak egy szép irodát, melyben külön szobában tanyáztak a törzs tagjai. Mon-
danom se kell, az egész tábort saját erõbõl hoztuk létre, a tervezés, az anyagbeszerzés, épí-
tés, mûvezetés mind a saját gondunk volt. Engedélyeztetésre már nem is maradt erõnk.

Hunyadfalva
Részlegünk a kocsma melletti kocsiszínben (fészer) ütötte fel a fõhadiszállást.

Számoltunk a várható nomád körülményekkel, jól fölkészültünk. Magunkkal vittük
a pingpongasztalt, ez lett az iroda leghasznosabb darabja. Munkaterület és szórako-
zási lehetõség. Itt helyeztük el a fészerben az emeletes ágyakat. Minden rosszra gon-
doltunk, még 3 mázsa fát (kugliban) is vittünk magunkkal. Elvégre az Alföldön nyár
elején minden elõfordulhat.

A munkások sátrakban laktak, a tábori konyha a szabad ég alatt üzemelt. A fõépí-
tésvezetõ irodája bent volt a faluban, egy parasztház tiszta szobájában. Az idõjárás
kegyes volt hozzánk, sem a munkából, sem a sátrakból nem vert ki bennünket. Annyi
mindenesetre esett, hogy a szikes világ vendégmarasztaló sarát ma is emlegetem. Jel-
lemzõ, hogy a munka befejeztével a jól megrakott, bolond erõs Diamant teherautó
meg sem tudott mozdulni, egy sztalinyec vontatott ki bennünket a köves útig.

Élelmezés

„Éhség és szerelem a világ mozgatói” – írtam a fogolytábori naplómban egy bölcs
ember mondását. 20 évem ellenére a sûrített életnek köszönhetõen rögtön igazolhat-
tam is a megállapítás helyességét. Azt azonban nem gondoltam, hogy ennek a tétel-
nek az elsõ felével, ill. annak ellentétével, az étkezéssel korszakos változás szemlél-
tethetõ. Bemutatni, miként lehet 5 év alatt a kapitalizmusból a szocializmusba átgya-
logolni.
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1948
Odafönn a nagyüzemek, bányák, bankok államosítása már lezajlott, a falvakban

viszont az új földhöz juttatottak verejtékezve, de mégis boldogan túrják a földet. Más
munkalehetõség nincs is, távoli vidékre utaznak dolgozni, többnyire kubikolni. Vi-
szik magukkal az élelmet, a kemencében sült kenyeret, némi zsírzót, krumplit, hagy-
mát, szárított tésztát stb.

Nincs gond tehát az élelmezéssel. Este a munkából hazatért embereket várja az
udvaron felállított szolgafa. Ez egy 3 lábú állvány, kis kondér függ közepén. Kezdõ-
dik a fõzés. Hamarosan terjed az illat, a zsírban pirított hagyma viszi a prímet. Gyor-
san megfõ a lebbencsleves. Amint az asszonyok a palacsintát, olyan ügyesen forgat-
ják itt egyetlen lendítéssel a kondérban sülõ, húsdarabokkal gazdagított tésztát. Va-
csorázik a tábor.

A reggelit kint a vonalon fogyasztják el, kenyeret és szalonnát, ugyanúgy, mint
délben. A hét elején a gondosan összehajtogatott ruhából még sült hús, csirkecomb is
elõkerül. Késõbb szûkül le az étlap füstölt szalonnára, ill. augusztusban már a sózott
szalonnára. A generációs szokások tovább élnek, az üzemi konyháról még nem hal-
lottak, azaz inkább hallani se akarnak.

1949
Látszólag ott folytatódott az élet, ahol az elmúlt évben abbamaradt. Ágaskodnak

a szolgafák, fõzöget a nép. Egyik este olyan szakszervezeti küldöttként elõadást tart
a domboldalon üldögélõ hallgatóinak a valamikori kubikos király, s óvatosan meg-
pendíti az üzemi konyha gondolatát. A jónép hallgat, hozzászóló nincs. Bezzeg a tá-
borban kitör a visszafogott indulat!

– Hát még mit nem?! Csajkarendszer?! Kolhozkonyha?! Olyan isten aztán nincs!
Fõzõcskéznek tovább. Valami azonban nyugtalanítja õket. Erõsödik a félelem,

suttogó hangok terjesztik itt is, ott is: visszaveszik a földeket. A hatalom valóban ezt
készíti elõ, mind nagyobbakat húz a présen, rohamosan nõ a beadási kötelezettség.
Nálunk is van változás, messzebb került az otthon, nincs már a 2 hetenkénti Diamant.
Vasúton már nehéz lenne a taksalápai gyakorlatot folytatni, akkor még dinnyét is
hoztak magukkal.

Szakszervezeti nyomásra – ekkor lehetünk még finomabbak: elvárásra – az épí-
tésvezetõség alkalmaz egy függetlenített anyagbeszerzõt. Ez a munkások által vá-
lasztott kubikos a legjobb brigád fizetését kapja, a dolgozók parancsolnak neki. He-
tente kétszer bemegy Oroszlányba, kocsival hozza a megrendelt kenyeret, burgonyát,
szalonnát. A falu bányásztelepülés, az itt levõ „magazin” az erõsödõ új rendszer elõ-
retolt õrse, propagandafogásnak is elsõrendû. Az egyéni gazdálkodó szegényes élés-
kamrájával ellentétben gazdag tárház, jegy nélkül lehet vásárolni a sok földi jót. Te-
lik a has, de valami kezd motoszkálni a fejekben is. Ugye jól van kifundálva?

1950
A télen valami nagyot változott az Alföldön, és ez érzõdik Egregyen is. Hozzájá-

rul ehhez, hogy az abádszalóki földmûves kubikosok mellett ott dolgoznak az álta-
lam toborzott mindszenti szervezett kubikosok. Így aztán zokszó nélkül tudomásul



veszik, hogy az építésvezetõségnek saját konyhája van, reggelire, vacsorára már me-
leg ételt kapnak. Ebéd még a hagyományos, az étel kiszállítását még nem tudtam
megoldani. Nem is volt rá nagyon igény.

Érdekes dolgot tapasztaltam. A 6 km-re levõ Kárász-Köblény vasútállomásra a 2
hetenként hazautazó emberek gyalog mentek, ezt mindenki természetesnek tartotta.
A második alkalommal azonban már kérték, pontosabban követelték: jár nekik a sze-
kér! Megkapták. Az állomásról hazatérõ fuvarostól tudtam meg a valót: minden ku-
bikos egy zsák krumplit vitt haza. Egregyen olcsón lehetett venni, otthon pedig egy-
általán nem volt. Így aztán sok minden érthetõvé vált. Tavaly még Isten elleni vétek
lett volna a kolhozkonyha, most meg olyan természetesnek – és egyben szükséges-
nek – tartják, mintha évek óta így éltek volna. Otthon változott a világ, de nagyon.

1951
Azt hittem, nincs kétség és gond az utamon. Mármint az étkezés dolgában. Ma-

gunkkal hoztuk a konyhafelszerelést, még a szakácsnõk is jöttek. Eifert János szemé-
lyében önálló üzemi konyha vezetõnk volt. És ekkor jött a meglepetés:

– Nem kell üzemi konyha! – zúgta a nép.
Hát itt meg mi történt? Gondban voltam, munkaerõ dolgában szorult helyzetbe ju-

tottam. Ide már nem jöttek föl a mindszentiek, a csömödériek is otthon maradtak. Hely-
ben nem volt szabad munkaerõ, a bánya minden embert elnyelt. Ügyelnem kellett te-
hát a meglevõkre, etetnem kellett õket. Rendszeresen bejártam a devecseri járási ta-
nácshoz, a tényleges létszám háromszorosát jelentettem. Mellesleg közellátás veszé-
lyeztetése címén éveket lehetett kapni ilyen stiklikért. A csingeri bányász magazinból
vételeztünk kenyeret és szalonnát, ezt is a létszámot meghaladóan. „Fejfer uram” – így
nevezték a kubikosok Jánost – járta a környezõ hegyi legelõket, a juhászoktól minden
túrót, sajtot felvásárolt. Fehérváron a kertünkben bõven termõ, piros-sárga színben vi-
rító kajszibarackot lõszerládákba csomagoltam, és vasúton szállítottam Jókai-bányáig.
Ették is az emberek jóízûen. Mindez a próbálkozás kevésnek bizonyult.

Döntõ ütközetre szántuk el magunkat. János fõzetett egy jó húsos babgulyást, délben az
öreg Kraml muli fogatával kivittük a vonalra. Akonyhafõnök és jómagam volt az „elõevõ”.
Szemmel láthatóan ízlett nekünk, nem is kellett alakoskodnunk. Megjött az emberek étvá-
gya. Dehogy kellett annak jönni! Éhesek voltak szegények nagyon. Áttörtük a frontot, be-
indulhatott az üzemi konyha. A két egregyi leány, Panni és Mari meg az Ófaluból magunk-
kal hozott Gungl Mari fõzhették a vacsorát és az ebédet. Meg volt mentve a haza!

Tényleg, mi történt? Egyszerûen az, hogy ezek a családjukért aggódó emberek
valóban éheztek. Ajkacsingervölgybõl 2 hetenként hazautazva vitték magukkal a szá-
juktól megvont kenyeret és mindenféle zsírzót, amit a tupírozott bevallásokkal sze-
rezni tudtunk. Mert otthon lesöpörték már a padlásokat is; a falvak emberei, a föld
munkásai éheztek. A nagy politika begyûrûzött a mi kis köleskepei táborunkba is.

1952
Ami az étkeztetés illeti, már a létezõ szocializmusba érkeztünk Száron. A faluban

a Béldi Ferenc (sz. 1903) vezette erdészet üzemi konyhája kielégítõ ellátást biztosí-
tott, Szálláskúton pedig már a saját konyhánkat üzemeltettük. A fõnök itt is a hétpró-
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bás Eifert János, a szakácsnõk pedig abádszalókiak. Ez a konyha nyilván nem elégí-
tené ki a mai egészségügyi követelményeket (csempével burkolt falak, fekete-fehér
feldolgozó, hideg-meleg mosogató stb.), a mi akkori igényeinket tökéletesen fedte.

Volt heti étrend, az anyagbeszerzés írásban rögzített terv alapján történt. A vásá-
rolt nyersanyag tényleges felhasználását (pl. 20 dkg lisztbõl gyúrták a tésztát) a bi-
zalmiak folyamatosan ellenõrizték. Az elsõ idõkben vita folyt arról, hogy a reggelire
elszámolt 10 dkg kolbász valójában csak 8-9 dkg. Ez is rendezõdött. A frissen vett
kolbászból kimértek 1 kg-ot, szögre akasztották, és a bizalmiak naponta mérték a sú-
lyát. 2 heti megfigyelés után „Fejfer” úr megkapta a fölmentést.

Teljes panziót biztosítottunk, napi háromszori étkezéssel. Délben a kis fekete Ri-
gót fogtuk be a könnyû csézába. János volt a fogatos, és õ osztotta az ebédet is. A
konyha mindenki megelégedésére mûködött, reklamációra – legalábbis megalapo-
zottra – nem emlékezem.

1953
Az 500 hektáros rizstelepet építõ 4 építésvezetõség néhány száz dolgozóját, mint-

egy hadrakelt sereget egy szabadban fölállított tábori konyha látta el meleg étellel.
Beszerzési gondunk nem volt, a Tiszasülyi ÁG gondoskodott nyersanyagról, adta a
szükséges felszerelést is. A kék ég alatti étterem – Mikszáth szavaival – „praktikus
és elegáns” volt.

Munkaeszközök

Hálás feladat lenne, ha most az öt év ezirányú szakmai tapasztalataimról számol-
hatnék be. Nem tehetem, nincs mirõl értekeznem. Rettenetesen szegények voltunk.
Még szerencse, hogy csak a mához viszonyítva helytálló ez a megállapítás. Akkor
nem nagyon fájt a nincstelenség. Az egész ország szegény volt.

Kézi szerszámok
Az étkezésnél leírt változás, helyesebben átváltozás itt is nyomon követhetõ.

1948-ban megjelenik a kubikos, tolja a talicskáját, benne a szerszámai, melyek hasz-
nálatáért 3% díjat fizettünk. Az ásó-csákány élezésérõl az építésvezetõség gondosko-
dott, nyelet pedig mindig találtak az erdõben. Szerszámaikra nagyon vigyáztak. Kü-
lönösen a talicskára, amely személyre szabottan készült, a megrendelésnél közölni
kellett a magasságot is.

Az erõsödõ rendszer nem nézhette azonban sokáig, hogy a termelõeszközök ma-
gántulajdonban legyenek. Eltörölték a 3%-os, munkabérre vetített pótlékot, az építés-
vezetõségnek kellett gondoskodni a felszerelésrõl. Nem is volt ez olyan egyszerû. A
terep folyton változott (sziklás hegyoldal, máskor homokos talaj vagy éppen rizste-
lep), nem gyõztük a kelléktárat felújítani. Az építésvezetõségek igyekeztek egymást
kisegíteni, hol kértünk, hol adtunk szerszámokat. Szár-Szálláskút élénk csereberét
folytatott Pilismaróttal, Paráddal, Lentivel stb. Sajnos érezhetõvé vált az is, hogy már
állami lapát kérgesíti a tenyeret. Egyszerre heves lett a munkás, nem gyõztük a törött
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nyeleket pótolni. Ezt is megoldottuk azonban. Igaz, hogy többe került, mint a bér
3%-a, de hát a kapitalista csökevényt ki kellett irtani.

Gépesítés
Rendelkezésünkre állt minden, ami szükséges. Sajnos csak a brosúrákban. 1951-

ben Köleskepén nálam kezdett dolgozni a buldózer, az országban összesen 3 db volt
belõle. 1952-ben kaptam elõször fúrógépet, késõbb dömpert (szinte csak mutatóba),
és 1953 késõ õszén kezdett dolgozni Száron egy úthenger. Ezt a gépet is leromlott ál-
lapotban kapta meg az erdészet, folyton javításra szorult. Még így is kegynek kellett
tekintenünk, hogy idõben hozzájutottunk. Jellemzõ, noha a buldózerrel való ismer-
kedés úttörõje voltam, sõt cikket is írtam Az Erdõ 1951. III. számában, Száron még-
sem kaptam meg.

– Majd megoldja Fuják a feladatát, adjuk a gépet másnak!
Tényleg megoldottam. Csak azért is! Jó munkásaim voltak, tépték-marták a bevá-

gást, 100 m-ig talicskáztak. Nagyobb távolságra helyi fuvarosokat állítottam be,
Szálláskúton pedig már 12 kordélyt is foglalkoztattam. A dózert mégis nagyon hiá-
nyoltam; Köleskepén annyi mindent megoldottam ezzel a géppel, éppen hogy csak
fára nem tudott mászni. Nagy töltéseket is kellett építenem. Mit könyörögtem egy
döngölõ békáért! Nem adtak. Béka mégis volt, de csak átvitt értelemben. Gépesítés
szempontjából mi voltunk alatta.

Nem panaszként említem, sõt! Örömmel olvastam nemrégen az Erdészeti Lapok-
ban, hogy a Pilisi Parkerdõgazdaság az Erdõfeltárási Szakosztály kihelyezett ülésén
résztvevõknek (95.XI.) bemutatta többek között az USD árokkiemelõ gépet, a MERI
Croshers tuskóforgácsolót és egy MENZI MUCK típusú padkanyesõ gépet; minde-
zeket mûködés közben. Egy óra alatt több géppel találkoztak a résztvevõk, mint
amennyit én 5 év alatt abban az õs- (szerintem hõs) korszakban láttam.

Motorkerékpár
Volt ilyen is, igaz, kicsi jószág, 125 cm³-es Csepel. Az építésvezetõségnél betöl-

tött szerepét tekintve nem volt különösebb jelentõsége. Mégis megemlékezem róla,
mert ez is segít valamennyit az akkori élet bemutatásában. A mai világba helyezve az
’50-es évek elejének eseményeit, jó esetben komikusnak, sokkal inkább valótlannak
tûnnek. Lássuk sorjában motorizációm történetét!

Mindszentpusztán 1949-ben ismerkedtem meg a kis Csepellel Szabó Karcsi jó-
voltából. Jó összeköttetése volt a központban, kiharcolt magának egy motort. Láttam,
hogy nem szívesen ugyan, de mégis megengedte, én is fölültem a gépre. Tessék el-
képzelni, bakhátas erdei úton tanultam meg vezetni. Kerékpáros múltamnak köszön-
hetõen hamar összenõttem a motorral, vadnyugati cowboy biztonságával ültem a
nyeregben.

Egyszer Süttõrõl jöttünk hazafelé Samuval – oltatlan meszet vettünk –, és mint-
hogy már késõre járt, igencsak repesztettem a Szár utáni erdei ösvényen. Nagyon fi-
gyeltem az utat, a szürkületben mégis az utolsó pillanatban vettem észre, hogy vala-
mi vadállat-ember egy vastag kerítéshuzalt feszített ki két fa közép, éppen torok ma-
gasságban. Mindent blokkoltam, nem buktunk, csak csúsztunk, és éppen a drót elõtt
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álltunk meg. Soha nem jártunk ezen az ösvényen, a csapda tehát nem nekünk készült.
Persze fejetlenné válva ez nem vigasztalt volna.

Most tehát szerencsém volt, nem úgy, mint május végén, Fehérváron. Emlékeim-
ben még a rizstelepek göröngyös útját felidézve hajtottam a sima aszfalton 50-60 km-
es sebességgel. Tehettem, fõútvonal, ráadásul elõttem közlekedési rendõr mutatja a
szabad utat. Nyugodtan hajtottam át a Budai út-József utca keresztezésén, amikor
balról hirtelen megjelent egy katonai teherautó. Elsõ, hátsó fék blokkolva, mégis
menthetetlenül csúsztam az autó alá. Valami életösztön sugallatra enyhén balra for-
dítottam a kormányt, így csak a hátsó rendszámtábla terített le az útra. Azonnal meg-
állt az autó, a kiskatonát levették róla. A patikából kiszaladó gyógyszerészek kötést
tettek az arcomra, mégis elöntött a vér.

Jóég tudja, hogyan csinálták, de hirtelen két rendõrségi kocsi is ott termett.
– Ugye nem támaszt igényt a honvédséggel szemben?
Szinte számba adták a tagadó választ. Óvatos voltam.
– Menjünk be a kórházba, lássuk, mi történt az orrommal!
Ilyen rendõrségi díszkísérettel se elõtte, se utána nem vonultam. Az ügyeletes or-

vos három öltéssel – mondanom se kell, érzéstelenítés nélkül – összevarrta az orro-
mat, és örömmel hallottam: nincs törés. Útjára engedtem a rendõröket, õk meg en-
gem. Még csak jegyzõkönyvet se vettek föl. Diplomatikusan jártak el.

Az orrom szépen meggyógyult, mégis van maradandó emlékem. És itt nem a seb-
helyre gondolok. Egy hét múlva megkaptam a behívót, de ennek semmi köze nem
volt a balesethez. Az orromon díszelgõ kötésnek köszönhetõen mintakatona lettem.
Próbált csak volna „az a bekötött orrú honvéd” bármi stiklit csinálni!

Robbantás
Elõször is bevallom, hogy a robbantás nem volt annyira jelentõs tényezõ baráber

életemben, hogy kiemelten beszéljek róla. Igaz, hogy néhány mázsa paxitot munká-
ra kényszerítettem, de hát ez még nem nagy dolog. Sokkal érdekesebb, hogy most, a
visszaemlékezés során jöttem rá egy bölcs megállapításra:

–A hõsök nem születnek, hanem a körülmények teszik az embereket azzá.
Nem kell megijedni, nem akarok hõsként tetszelegni, inkább annak vádját szeret-

ném kivédeni. Világéletemben visszahúzódó voltam, legalábbis énem gyakrabban
megnyilvánuló része. Valamiféle kutatói állás vagy esetleg tanári pálya felelt volna
meg egyéniségemnek. És erre föl kikerültem az elsõ vonalba, építésvezetõ lettem.
Ott aztán, ha már úgy hozta a sors, igyekeztem megfelelni az elvárásoknak.

Így voltam a robbantással is. Az elméleti részt Modrovich F. prof. tankönyvé-
bõl apró részletekbe menõen ismertem, míg a gyakorlatot Lázár Laci bácsitól ta-
nultam meg Parasznyán. Ezt követõen Mindszentpusztán rám hárult ez a feladat;
csináltam legjobb tudásom szerint. Nem nehéz mesterség. Sõt nem is olyan veszé-
lyes, mint amilyennek gondolják. Az erdészetnél ugyanis az ammonsalétromos
robbantószerek közé tartozó paxit használata az általános. Dinamittal, ill. ezzel
rokon anyaggal mi nem dolgoztunk. A paxit kb. 80%-nyi ammonsalétromból áll,
a többi trotil, szénpor és faliszt. Kezelés-biztos, ütésre nem robban, explodálásá-
hoz erõs hõ szükséges.
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A mûvelet avval kezdõdik, hogy a kubikosok 3-4 cm átmérõjû lyukat fúrnak a szik-
lába. Alulra leengedek egy 10 dkg-os töltetet, a következõbe elhelyezem a gyutacsot,
melyet speciális fogóval erõsítek a szükséges hosszúságra levágott gyújtózsinórhoz.
Ezután elhelyezek még 1 vagy 2 töltetet, majd bottal tömörített agyagfojtással zárom
a lyukat. Öngyújtóval, izzó parázzsal, esetleg égõ cigarettával meggyújtom a felha-
sított végû zsinórban szabaddá tett lõport. Elkiáltom magam: „Feuer!” Nem a német-
tudásomat akarom fitogtatni, de vészjóslóbban lehet ordítani, mint a „Tûz!” szót. És
aztán rohanok is, elbújok egy közeli árokba vagy egy fa mögé, lehetõleg 100-150 m-
en túl. Kellõ hosszúságú zsinórt kell szabni, mert a tûz másodpercenként 1 cm-t ha-
lad elõre. Ha 5-6 töltetet indítok egyszerre, az utolsó gyújtása után ugyancsak szed-
hetem a lábam.

Ezután nincs más dolgom, mint izgulni. Számolom a durranásokat, elment-e min-
den töltés. Nem mindegy a robbanás hangja sem. A tompa puffanás jó jel, gazdag ter-
més ígérkezik. Éles, csattanó hangnál félõ, hogy kis krátert vágva szökött meg a pa-
xit ereje. Ha a töltetek száma és a robbanások hangja azonos, föllélegzik az ember,
és már kiáltja: „Vége!” Ezt mindig magyarul. És ha nem stimmel a 2 szám? Akkor
bizony baj van, de errõl majd késõbb.

Az igazsághoz tartozik, hogy mindegyik építésvezetõségnek van egy hivatalosan
bejelentett, vizsgázott robbantómestere. Általában a környékbeli üzemek nyugdíjas
bányásza vállalja ezt a feladatot. Adja a nevét, kapja a fizetést. Aztán megy minden
a maga útján. 5 év alatt soha nem volt baj, még a magas hivatallal (Bányamûszaki
Felügyelõség) sem kerültem összetûzésbe.

Mindszentpusztán Szabó Karcsi (építésvezetõ) ötlete alapján robbantással szaba-
dultunk meg Lipakút gyönyörû bükkfáinak visszamaradt, hatalmas (70-80 cm ø) tus-
kóitól. A falubeli kádártól kölcsönkért fafúróval mélyítettünk lyukat a tuskó közepé-
be. Egy-két töltet is már sikert hozott. Persze elõtte kiástunk egy „halálgyûrût”,
elvágtuk fejszével a fõgyökeret, így adtunk segítséget a paxitnak. Nagy sikerünk
volt. Mint a rózsa, nyíltak ki sorra a tuskók, nem volt többé gond az eltávolításuk.

Karcsi jó propagandista volt, egy ízben az Erdõközpont teljes vezérkarát lehozta
Mindszentpusztára. A vezérigazgatóval az élen 10 tagú delegáció figyelte a munká-
mat, és fejezte ki teljes megelégedését. A munkába vett tuskó – volt vagy 1 m átmé-
rõjû – gyönyörûen kinyílott, öröm volt nézni. A megmaradt fénykép szerint a dele-
gáció valóban gyönyörködött a látványban. Hanem Osváth István, a vezér helyettese
félrehívott, és csendesen mondta:

– Fuják elvtárs, jó volna, ha ezt az övet nem hordaná többet!
Igazat adtam neki. Bilgeriben, csizmanadrágban, feltûrt ujjú keki ingben bizonyá-

ra jól mutattam, de az övet záró csekészliliom mégsem illett bele a szocializmust épí-
tõ világképbe. Értõ és érzõ lélek voltam, rögtön megértettem, hogy „Légy résen!” fe-
liratú övet nem illik hordani. Este lecsatoltam, évtizedekig a fiók mélyén õriztem,
most a szobám falát díszíti.

Miért mondtam el ezt az apróságot? Egy kis adalék a kor szemléltetéséhez. Akkor
már egész durva eszközökkel folyt az átnevelés. A közeli Oroszlányban esténként be-
gyûjtötték a kulák gyerekeket, és a falu melletti legelõn durva veréssel formálták vi-
lágnézetüket. És lám ugyanakkor az Erdõközpont prominens egyénisége elegendõ-
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nek tartja egy csendes, négyszemközt elhangzott mondattal átnevelésemet. Jólesik
ilyen mozzanatokra visszaemlékezni. Így is lehetett.

Végül hol van a beharangozott vagányság? Ekkor még nem jelentkezett, a tuskó-
robbantás a normál dolgok közé tartozott. Az azonban már nem normális – vissza-
gondolva most is megborzongok –, hogy több esetben, ha éppen nem volt nálam a
speciális fogó, akkor a fogammal haraptam össze a gyutacsot. Tehettem, ars poeti-
cám ez volt:

– Ügyesen kell ráharapni, az alumínium puha, baj nem lehet. Ha mégis? Fej nél-
küli ember nem kaphat fegyelmit!

Magyaregregyen egy komlói bányász vállalta a stróman szerepét. A robbanóa-
nyag-kamra helyét még közösen jelöltük ki, de egyéb közremûködésére már nem ke-
rült sor. A bevágásokban minduntalan elõbukkanó szikla a szó szoros értelmében ke-
mény ellenfélnek bizonyult, fogyott is gyorsan a paxit. Ez érthetõ, hiszen a felsõ sza-
kaszon, a Német-döglésnek nevezett részen jurakori, világos színû mészkõ (titon),
ill. annak sötétebb, vörös, guanószerû fajtája (dogger) bújt elõ a földbõl. Az alsó ré-
szen, ahol a cigányok táboroztak, a krétakorabeli sötét, vulkanikus trachidolerit vo-
nakodott évmilliókkal elõbb megvetett ágyából fölkelni. Egyik se tudott kifogni raj-
tunk, megszelídítettük az útonállókat. A robbantással nyert príma anyagot a mûtárgy-
építéshez használtuk föl, részben pedig a késõbbi felépítményhez deponáltuk.

A jó egy éves robbantómesteri mûködésem balesetmentes volt. Itt már a speciális
gyutacsfogót nem felejtettem magammal vinni. A Várvölgyben már nem nagyon va-
gánykodtam, érthetõ, elsõ éves házasember voltam. Úgy tûnik, három alkalommal
mégis vagánykodtam, ill. egyszer-kétszer nagyon melegem volt.

Az egyik alkalommal befulladt egy lövés, méghozzá a leghosszabb töltet; 5 paxit-
rudat nyelt el a fúrólyuk. Arra nem volt idõm, hogy Komlóról megidézzük a mestert,
magam láttam neki a kibontásnak. Másik szelvénybe vezényeltem a kubikosokat,
egyedül Szanyi András figyelte munkámat egy fa mögé bújva. Szerencsére még a fel-
színen, a zsinórban volt a törés, ahol a tûz elhalt, így az utólagos gyújtástól nem kel-
lett tartani. Volt egy puskatisztító vesszõhöz hasonló rúd, a végén kanálszerû kis kör-
lappal (porvonó kanál). Ezzel bontottam ki az agyagfojtást. Sikerült rövid idõ alatt
két paxitrudat kikanalazgatnom. Fél órával elõbb magam töltöttem, tudtam, a követ-
kezõ paxitban van a gyutacs. Nem kísértettem tovább a szerencsémet – ömlött rólam
a víz, de nem a naptól. Újra rátöltöttem. Most már minden rendben volt, a dupla gyu-
tacs éles, csattanó hangját megnyugodva konstatáltam. Teljes átéléssel kiáltottam:
„Vége!” Egyébként jólesett, hogy Bandi bácsi legalább úgy megizzadt az árnyas fák
alatt, mint én a sziklapadon.

A második eset már valóban a vagányság fogalomkörébe tartozik. Ernyei Laci –
erdõmérnök évfolyamtársam – arra kért, segítsem ki, a Pécs melletti bánosi útépítés-
nél sziklakibúvások akadályozzák a munkát. Mi sem egyszerûbb! Megtömte az ol-
dalzsákot paxittal, betettem egy karika zsinórt, a gyutacsdobozt pedig zsebrevágtam.
Fölültem a távolsági buszra. Hol volt akkor még vállalati kocsi? Motorkerékpárról
sem álmodhattam. Bementem a vállalati központba, onnan Lacival villamosra ülve
közelítettük meg az építkezést. Magamban mosolyogtam: jaj, ha valamelyik utas tud-
ná, mekkora erõ lakozik bennem! Szerencsére nem is sejtették, hogy a jámbor fiata-
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lember mit visz a zsákjában. Visszagondolva érdekesnek találom, hogy Ernyei sem
talált kivetnivalót a dolgok ilyen alakulásában. A sikeres robbantásnak viszont na-
gyon örült. Minden útonállót (mármint sziklatömböt) felületi, tapadó lövéssel ripi-
tyára zúztam. Lõszerkészletemet az utolsó darabig felhasználtam. Legalább visszafe-
lé nyugodtan utazhattam.

Harmadszor akkor öntött el a forróság, amikor az építést befejezve jól megrakott
teherautóval Egregyen áthaladva mentünk Kárász-Köblény vasútállomásra. A platón
– igaz, hogy eldugva – több láda lõszer, a vezetõfülkében pedig a lábam között a kis
láda, tele gyutaccsal. Szállítási engedélyem volt, de hogyan? A postáról hívtam meg
a Pécsi Bányamûszaki Felügyelõséget, jelentettem az egregyi lõszerraktár felszámo-
lását, és kértem szállítási engedélyt. Megkaptam. Ugye hihetetlen? Megkönnyebbül-
ve ültem be az öreg Fordba, amikor a kanyarban két rendõr integet. Megállni! Per-
sze, hogy elöntött a melegség. Most lebuktam! A rend õrei udvariasan figyelmeztet-
tek: a teherautó platóján tilos embereket utaztatni. A kubikosok is tudák, mi a tét,
morgás nélkül leszálltak. Megköszöntem a figyelmeztetést, egregyi kvázi robbantó
mesterségem ezzel lezárult.

Ajkacsingervölgyben az építendõ út jelentõs része az aránylag széles Köleskepe-
árokban húzódott. Itt a talaj III-IV. o., robbantásra csak a Padrag felõli részen volt
szükség. Így aztán az emlékezés rostáján – legalábbis ebbõl a témakörbõl – csak két
dolog maradt fenn. Az egyik a fejezet elején jelzett vagánysághoz kapcsolódik.

Az utat a Devecseri Erdõgazdaság részére építettük, így jelenlétemrõl tudomást szer-
zett az évfolyamtárs Magyar Antal. Valami fõ beosztásban dolgozott a központban, az épít-
kezéshez kõre volt szüksége. Ez volt ugyan az erdészet melletti erdõben, de földre hullott
meteoritként olyan nagy és kemény tömbökben, hogy sem mozgatni, sem darabolni nem
tudták. Tóni kérésének nem lehetett ellenállni – az egyetemi évek tapasztalatai alapján sze-
rettem és becsültem –, motorra ültem, ellátva magam minden szükséges kellékkel.

Sajnos a kõben dús erdõrészlet aránylag közel volt a lakott területhez, ezért Tónival
egyetértésben a körzeti rendõrt kértük meg, jöjjön, biztosítsa a terepet. Még a munkába
is bevontam. Egy sorozatban 5-6 tömbre telepítettem robbanóanyagot. Egynek-egynek
a zsinórját Tóni, ill. a rendõr gyújtotta meg. Többször elhangzott a „Feuer”, minden soro-
zat sikeres volt. Lett is sok építési kõ! Jókedve lett Tóninak, de legfõképpen egyenruhás
barátunk élvezte új szerepkörét. Örömében eszébe se jutott megnézni a robbantómeste-
ri igazolványomat, vagy megkérdezni, ki adta az engedélyt. Szerencsére!

Volt ennek az építésnek egy szakkönyvekben aligha olvasható mozzanata is. Ne-
vezetesen: „Robbantásos fakitermelés”. Legföljebb a haditudósítók számolhattak be
ilyen kényszermegoldásról. Nálam is a szorult helyzet teremtette ezt a szituációt. A
padragi szakaszon nem tudta az erdészet idõben kitermelni a pásztát, és nekem se
volt erre alkalmas szabad emberem, meg szerszám sem. A határidõ viszont sürgetett.
Kezemben volt már a megbízó levél, 1952. januárban kezdjem meg a Szár-Vértes-
kozma összekötõ út szári szakaszát. Robbanóanyagom bõven volt, még Egregyrõl
hoztam magammal. A kb. 60-80 éves tölgyállomány az aránylag vékony, köves tala-
jon jól érezte magát, de már ritka állásban. Ezért jött az ötlet: robbantunk. A kubiko-
sok „halálgyûrût” vontak a fa köré. Lehetõség szerint elvágták a felsõ gyökereket, a
gyökfõ alá képzett üregbe pedig 80-120 dkg töltetet helyeztem.
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Egyszerre legföljebb 2-3 lövést indítottam; a siker a vártnál nagyobb volt. Akadt
olyan fa, amelyik másfél méterre fölemelkedve zuhant vissza. A robbanás ereje elsõ-
sorban lefelé hat, a gyökereket roncsolta, a törzs sértetlen maradt. A kubikosok, mint
a gyerekek, úgy élvezték a fák repülését. Rátelepedtek a törzsre, fényképezni kellett
õket. Ismétlem, kényszer hozta létre ezt a vadnak tûnõ megoldást. De legalább ered-
ményes volt. Decemberben költözhettünk Szárra.

Szár-Szálláskúton már minden úgy ment, ahogy a nagykönyvben van elõírva. Már
nem én robbantottam, betanított lõmesterem volt. Teljesen nem lettem azonban hût-
len a robbantáshoz. Szívesen mentem kisegítõbe más építésvezetõséghez, így Pilis-
marótra is, ahol andezit falat kellett eltávolítani.

Kezdtük elfelejteni a rabszolgamunkát, nem nehéz kalapáccsal ösztökélt fúróval
mélyítettük a lyukakat; kaptunk egy fúrógépet. A Billig Lajos által idomított Inger-
soll sok évet megélt jószág volt, nekünk megváltást jelentett. Gép nélkül nem tudtuk
volna kõbányánkat kellõ intenzitással mûködtetni. Volt is vitám a központtal, amikor
a hárosi fûrészhez, gépalap bontáshoz vezényelték a gépet. Káromkodtam, írásban is
rögzítettem: „szabotálás”. Sajnos a magasságos központ erõsebb volt.

Egyébként rendben mentek a dolgok. Nosztalgiával emlékeztem viszont Magyar-
egregyre, ahol magam rendeltem meg a robbanóanyagot, Peremartonból. Amikor
még elég volt telefonon engedélyt kérni az áttelepülésre. Most meg (1954. január
19.) én súgok a központi anyagosnak (Potondi F.), hogyan kell robbanóanyagot igé-
nyelni. Az út eléggé „kacifántos”:

Az építésvezetõség feladatterve ismeretében összeállítja robbanóanyag igénylési
tervét.

A központ ezek alapján készít egy összeállítást, melyet felettes hatóságához küld el.
Ha megvan a pecsét, el kell juttatni az igénylést a körzeti Bányamûszaki Felügye-

lõségnek.
A bányászok véleményezve továbbítják a kérelmet a NIM IV. TÜK-höz.
A TÜK engedélyez, és ezt „Bizalmas” borítékban visszaküldi.
Ezt követõen a megrendelésre ugyanazok az elõírások érvényesek, mint a többi

terv szerint igényelt anyagokra.
Hát mindez nem egyszerû?! Egyenesen nagyszerû!

És még mire emlékezem?...

Parasznyai vasútépítés
A Magyar Állami Erdõgazdasági Üzemek Központi Igazgatósága (MÁLLERD)

1948. június 25-én kelt 28.543/48 sz. intézkedése alapján jelentkeztem a Budapesti
Erdõigazgatóságnál, ahol a mûszaki fõosztály keretén belül létesült parasznyai vasút-
építéshez nyertem 1 hónapi idõtartamra szóló beosztást. Röviden és magyarul: ’48
nyarán a IV. év lehallgatása után Miskolcon voltam praxiban, pontosabban a Lillafü-
redi Áll. Erdei Vasút (LÁEV) szárnyvonal építésénél.

Rövidsége ellenére a Bükkben eltöltött két hónap jelentõs idõszaka erdész életem-
nek. Az elõzõkben már többször említettem ezt a helyet, egyszer-kétszer más néven.
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Kezdjük tehát névpontosítással! Miskolc az Erdõgazdaság központja, innen indul-
tam, ide tértem vissza ügyes-bajos dolgainkkal. Mahóca a lillafüredi vonal felsõ ál-
lomása, rakodóval. Idáig tud fölmenni a mozdony. Taksalápa szintén rakodó, innen
indul az új vonal. Fónagyság az építésvezetõség táborhelye, erdész település. Az épü-
letek egy ideig Szálasiék internálótáboraként funkcionáltak. Varbó (1200 lakos) a
legközelebbi falu, „utolsó posta”, ide érkeztek a hivatalos iratok. Parasznya (1300 la-
kos) közvetlen Varbó melletti község. Eléggé bent voltunk a vadregényes Bükkben.
Miskolccal a kisvasút kötött össze, országúton Kazincbarcikán keresztül lehetett Var-
bóra jutni. Legegyszerûbb megközelítés a központból: Perecesig villamossal, onnan
Baross-aknáig bányavasúttal, majd árkon-bokron át gyalogolva érünk Fónagyságra.
Ugye, milyen egyszerû?

A praxi viszont nagyszerû. Pontosan olyan, ahogyan a selmeci könyvekben írva va-
gyon. Sokat adott szakmailag. A vonal tervezése és kivitelezése egyaránt jeles osztály-
zatot érdemel, volt mit tanulnunk. Az akkori idõk igényeit tekintve az elhelyezés, élel-
mezés is megfelelõ volt. A környezet, beleértve a tájat és az embereket, kifogástalan. A
féltve õrzött naplóm ma is olvasható bejegyzéseit tanulmányozva hiába keresem azon-
ban a mai huszonévesekre jellemzõ kikapcsolódást, szórakozást. Pedig 23 éves voltam,
diploma elõtti – és egy háború utáni – fiatalember. Mikor szórakozzunk, ha nem most?
Egyetlen kiruccanást õriz csupán a napló. Egy szombati napon – ilyenkor csak reggel
6-tól 10-ig volt munka – délután Zágonival elsétáltunk Lillafüredre, megnéztük Há-
mort. Vissza ugyanígy, árkon-bokron keresztül. Este ½ 11-re értünk haza.

Az építkezésen kemény, fegyelmezett munka folyt. Júliusban, közelinek érezve a
határidõt, az emberek két siktában dolgoztak. Az elsõ reggel 6-tól délután 2-ig tar-
tott, a második este 10-ig. Szabad szombat akkor ismeretlen volt. Nem akarom én ez-
zel akkori magunkat sajnáltatni, mindezt természetesnek éreztük. A vasárnap általá-
ban a tisztálkodás, a pihenés napja volt. Néha fejeltünk, fociztunk, kószáltunk az er-
dõben, málnát szedtünk. A fejelést nagyon komolyan vettük, a kirendeltség minden
hadra fogható tagja részt vett benne. Bajnokságot is rendeztünk. Rendkívül szoros
küzdelemben, a fináléban Zágonit is legyõztem, olimpiai bajnok lettem. Ünnepélyes
díjkiosztás. Az elsõ helyezettet megilletõ egy üveg málnaszörpöt hamar elpusztítot-
tuk, de az „arany” medáliát ma is õrzöm.

Nem vagyok a személyi kultusz híve – és ha valaha is lettem volna, az 50-es évek-
ben biztos levedlettem volna ezt a tulajdonságot –, most azonban be kell vallanom,
hogy mindazt a szépet és jót, amit 48 nyaráról õrzök, Sali Emilnek köszönhetem. Le-
het, hogy akik pl. fõosztályvezetõként ismerték meg, kételkedve olvassák a követke-
zõ sorokat, de hát ilyen az élet. A 20 éves tölgyfa sem pontosan olyan, mint a 120
éves matuzsálem, mégis mindegyiknek tölgyfa a neve. Ugyanazok a tulajdonságok
másként dominálnak a 20-30 éves emberben, mint 60-70 éves korában.

A majd 5 km-es vasútvonal bõvítést Emil tervezte és valósította meg. Az alépít-
mény 1947-ben készült, 48-ban a megsüllyedt töltések helyreállítása, a vágány fek-
tetése, beleértve a szükséges ágyazati anyag fejtését, törését, szállítását, volt a fõ fel-
adat. A fiatal, ambiciózus mérnök kínosan ügyelt arra, hogy a nevével fémjelzett
munka elsõ osztályú legyen. Kiváló vonalvezetés, terephez jól simuló ívek, impozáns
nagy töltések, végig a vonalon egyenletes emelkedés. Büszke volt arra, hogy a tak-
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salápai kiágazásnál az új váltórendszerrel megbontott vonalon csak 30 percig szüne-
telt a forgalom. A forint elõirányzathoz igazodott, a határidõ számára szent volt. Ami-
kor gyorsítani kellett a vágányfektetést, nemcsak a két mûszakos termelést vezette
be, hanem júliusban éjszaka is folyt a szállítás a vonalon.

Amikor a praxiidõnket töltöttük nála, akkor felesége és 1 éves kislánya is a tábor
lakója volt. A kis Évi érdeklõdve, de eleinte félve simogatta a rácsos gyerekágy mel-
lett legelészõ õzikét. Bizonyára nagyon örült a Lázár Laci bácsi által faragott járóká-
nak, melybe kapaszkodva tette meg élete elsõ lépéseit.

Pista meg én viszont annak örültünk – többek között –, hogy minden vasárnap
délben Saliék ebédvendégei lehettünk. Az egykor volt köri elnök a selmeci hagyomá-
nyokat nemcsak elméletben vallotta magáénak, hanem gyakorlatban is élte. Valóban
firmánk volt. Megmutatkozott ez abban is, hogy az egy hónapra kötelezõen alkalma-
zott praxi munkalehetõségét újabb egy hónappal meghosszabbította, így aztán a júli-
us 8-tól szeptember 11-ig végzett munkánk ellenértékeként összesen 1125 Ft-tal gaz-
dagodtunk. Hogy mennyit ért ez, könnyû érzékeltetni. A ma is meglevõ pénztárnap-
lómban megõriztem fõiskolai éveim költségvetéseit is. Ebbõl tudom, hogy az utolsó
tanév kiadásaira – beleértve a diploma 220 Ft-ját is – 1670 Ft volt elõirányozva.
Ugye nem túlzás a „gazdagodtunk” szó használata?

Külön bekezdésben írom, pedig inkább zárójelben kellene megjegyezni – így il-
lenék Emilhez –, hogy õ mindezt a segítséget természetesnek vette; alkalmat se adott
arra, hogy hálálkodjunk. Lett volna rá okunk, de csak most, a pénztárnaplót elemez-
ve tûnt fel, hogy az elsõ hónapban MÁLLERD gyakornokként 496 Ft-ot kerestünk,
a kirendeltség pénztárából viszont azonos idõtartama 629 Ft jutott számunkra. Beval-
lom azt is, hogy csak most, a kiadásokat elemezve vettem észre – jutott el a tudato-
mig –, hogy a két praxi étkezési költségét (ebéd, vacsora) a kirendeltség rendezte, ne-
künk csak a reggelirõl és a vasárnap esti vacsoráról kellett gondoskodnunk.

Az erdészfeleség – Hudák néni – jól fõzött, a menzakoszttól szögletes vonalaink
kezdtek formásabbá válni. Jóízû falatokat kaptunk, mégis feltûnt, hogy augusztusban
hetente kétszer is rántottcsirke került az asztalra. Ismerjük a fontos tételt: „Mindennek
szükségképpen megvan a maga elegendõ oka.” A mi rejtélyünk is megoldódott. Hudák
néni kétségbeesetten vette észre, hogy a súlyban szépen gyarapodó csirkék közül
egyik-másik szédelegve járkál az udvaron. Mintha berúgtak volna. Menteni, ami ment-
hetõ! Éljenek jól a gyakornok urak, csak nem lesz valami bajuk? Nem is lett. A szédel-
gõ állatokat mi is láttuk, mégis nyugodtak voltunk. Tudtuk ugyanis, hogy az öreg Hu-
dák mellékesen gyógynövénygyûjtéssel foglalkozik, és a kocsiszín padlásán szárítja
azokat. A nagy melegben gyorsan érett a termés, és a hézagokon lehulló magokat
(maszlagos nadragulya) szedegették föl a csirkék, ettõl lettek álmosak. Nekünk persze
semmi bajunk nem lett, sõt sokszor még este sem jött álom a szemünkre.

Sali fõnöknek is kiválónak bizonyult, tudott bánni az emberekkel. Az igazsághoz
tartozik, hogy 1948-ban még megköszönték, hogy egyáltalán dolgozhatnak. Nem túl-
zás azt mondani, az építésvezetõségen családias légkör uralkodott. Még sportvetél-
kedõket is rendezett Emil. Noha nem volt atléta termetû, mégis általában õ volt a
gyõztes. Az ugró számokban ezt nem kell magyarázni; nem a kubikosok részére ta-
lálták ki a távolugrást, a magasugrást pedig különösen nem. De a súlylökésben is
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rendre a fõnök lett az elsõ. Mindez 1947-re jellemzõ, amikor még vasárnaponként
leült közéjük beszélgetni. Vicceket mondtak, kölcsönösen, persze jó szaftosakat.

1948-ban már nem volt mindig ilyen oldott hangulatú, vidám az élet. Különö-
sen nem augusztus 3-án este. Ekkor a LÁEV-tõl kapott két pályamunkás vezetésé-
vel a brigádok már a felsõ negyedben fektették a vágányokat. Szépen haladtak elõ-
re, a napi teljesítmény 180 fm. A szükséges anyagot a LÁEV folyamatosan bizto-
sította. Fennakadás legföljebb a kötõelemeknél jelentkezett néha. A központi rak-
tárból mozdony hozta föl a síneket, talpfákat egészen Mahócáig, onnan kézi erõvel
pályakocsin vittük tovább. Egy rakomány 4 szál sínbõl (12 kg/fm, 9 m-es szálak)
és 30 db talpfából állt. Nem könnyû ezt a rakományt a néha 15‰-es emelkedõn fel-
felé tolni. 5 ember kínlódik egy-egy kocsival. A fektetõ brigád két emberbõl áll:
egy munkavezetõ, két-két szegelõ, két fõ talpfaelosztó. Az emberek ügyesek, ha-
mar elsajátították a vágányfektetés fortélyait. Nincs baj a kanyarokban sem, a 20
km-es sebességre méretezett szélesítés és a túlemelés hibátlan. A szabvány szerin-
ti fektetést az Emil által konstruált szerkezettel ellenõrizzük, hibás munka esetén a
mérõléc be sem fér a sínek közé.

De hagyjuk abba a fektetést és az aláverést! Vége a mûszaknak, induljunk haza-
felé! Szokás szerint feltornyozódunk egy-egy fékes pályakocsira. Nekem Dénesházi
János bácsinál jutott hely, ott álltam az öreg (volt vagy 55 éves) mögött. Simán eresz-
kedtünk lefelé, mígnem az egyik éles kanyarban kiugrott a kocsi. Potyogtak az em-
berek jobbra-balra, én fejjel elõre röpültem a sínek közé. Kutyabajom nem lett, hála
Vörös József testnevelõ tanár szadizmusának. Volt lelkivilága, engem, a SMAFC ka-
pusát negyedórákon keresztül kínozni. Úgy rugdosta a labdát, hogy hol a jobb, hol a
bal kapufa tövébe kellett dobni magam.

Megúsztam egy kis horzsolással. A munkásoknak is csak az ijedség jutott, hanem
szegény János bácsinak a bal lába beszorult a féktartó keretvas alá. Következmény:
nyílt törés a boka fölött. Gyorsan rögzítettem (botokkal), nadrágszíjammal pedig el-
szorítottam az ereket, próbáltam elállítani az erõs vérzést. A kubikosok visszaemel-
ték a sínre a pályakocsit, rá János bácsit. Átvettem a fékezést, óvatosan ereszkedtem
lefelé. A megijedt kubikosok toronyiránt hazafutottak. Ez volt a jó. Az otthoniak
riasztották Majlátot – az erdei vasút központi állomását –, azok pedig a mentõket.
Nem sokat kellett várnunk Mahócán, mert szerencsére volt az állomáson egy még
fölfûtött mozdony, vezetõ is, azonnal indultak.

A szerkocsira fektettük a sérültet. Végig eszméleténél volt, gyors egymásutánban
szívta a cigarettákat. Én közben aggódva vizsgáltam a szorítókötést; ha úgy láttam –
valószínûleg csak hittem –, kékül a láb, engedtem egy kicsit rajta. A kisvasút és az
országút elsõ keresztezõdésénél már ott állt a mentõautó, szinte pillanatok alatt elju-
tottunk a kórházba. Késõ este volt már. Dicséretükre legyen mondva, azonnal össze-
állt a stáb, orvos, altató, ápoló stb.

Nekem jutott a feladat – azt hitték, az apámat hoztam be –, hogy a bakancsot le-
vegyem. Ha erre gondolok, ma is összeborzadok. Alig tartotta valami a lábfejet.
Folyton attól rettegtem, hogy kezemben marad cipõ és láb egyaránt. Az altatás nehe-
zen ment, az öreg nem volt perben és haragban az itallal. 2 ½ órás operáció után
könnyebbültem csak meg: nem kellett amputálni.
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Késõre járt az idõ, hová is mehettem volna? A folyosón parkoló betegszállító ko-
csi lett a fekhelyem. Reggel berohantam az erdõigazgatóságra, onnan vissza a kór-
házba. Röntgenre vittem a már mosolygó János bácsit. A felvétel jót mutatott. Volt
tehát értelme a 30 km-es utaztatásnak (pályakocsi, mozdony, mentõautó). Valamivel
rövidült a bal láb, így egy kicsit bicegett, de mit számított az?

Nem lényeges emlék, ezért maradt a végére, pedig az elsõ nap hordaléka. Mikor
fölvettük az elõleget az igazgatóságon, és kiutazni már nem lehetett, az éjszakát
Bérczy László fõszámtanácsos lakásán levõ tisztiszállóban töltöttük. Határozottan
emlékszem megdöbbenésemre. Hogyan lehetséges, hogy valaki erdõmérnöki diplo-
mával pénzügyi vonalon dolgozik. Valami sajnálatféle volt bennem. „Ne ítélj, hogy
ne ítéltessél!” Akkor még nem tudtam, néhány éves erdészeti szolgálat után 31 évig
pénzügyes leszek én is. Tempora mutantur!

Mindszentpusztai útépítés
Debütálásom színhelye. Hol vannak már azok az idõk, amikor Szentmiklóson

(Kárpátalja), ill. Parasznyán a praxi gondtalan életét élvezhettem? Hétfõn (49.VI.20.)
szolgálattételre jelentkeztem az Erdõközpont Mûszaki Fõosztályán. Rövid eligazítás
után Madas András (Dódi) kezembe nyomta a kiküldetési rendelvényt. Hazautaztam
Fehérvárra. Kedden kikerekeztem Móron át Mindszentpusztára, fekvõhelyet csinál-
tam magamnak, átnéztem a mûszaki terveket. Szerdán bejelentkeztem a rendõrségen
Oroszlányban, hazatérve az építésvezetõvel végigjártam a 12 km-es vonalat. Megis-
mertem a munkahelyeket, az embereket. Már amennyire lehet néhány óra alatt 10
csoportot, majdnem 200 kubikost. Csütörtökön már én vettem át a munkát. Abban az
idõben ez elég nehéz és felelõsségteljes volt. Pénteken munkakiértékelés, teljesít-
ményszámítás. Szombaton 200 m-es szakaszt újra kellett tûznöm és szinteznem. Kín-
lódtam egy „testi hibás” mûszerrel; a libella tengely és az irányzó tengely nem volt
párhuzamos. Az oda-vissza mérés között 7 cm különbség volt, igyekeztem rektifikál-
ni. Vasárnap kiszámítottam az új mérõjegyeket, és átadtam a csoportvezetõknek.

Íme, ilyen volt egy hét. Az építésvezetõ nem kérdezte, tudok-e úszni, bedobott a
mélyvízbe. Nem fulladtam bele. Sõt azt mondják, jó úszó vált belõlem. Köszönhe-
tem ezt Szabó Karcsinak, az építésvezetõnek. Hét évvel volt idõsebb nálam, és ez bi-
zony egy pályakezdõnél komoly korkülönbségnek számít. Persze nemcsak emiatt
tiszteltem, rászolgált erre másképpen is. Kemény, határozott, de ugyanakkor megér-
tõ, emberséges fõnök volt. Valami szép jellemzést illenék írnom róla, de minthogy
nem vagyok mestere a káderezésnek, meg sem kísérlem. Talán többet mond majd né-
hány epizód felidézése.

Valamikor még az elsõ hetekben történt. A délutáni helyszíni munkaátvétel után a
kisteleki kubikosok képviselõi megjelentek az irodában. Lábhoz tett fegyverrel (csá-
kánnyal) adták elõ követelésüket: kevés a kiszámított köbméter, növelni kell. Hosszan
folyt az egyeztetés; antagonisztikus ellentét volt közöttünk. Én a matematika-geomet-
ria bennem akkor még frissen élõ törvényei alapján védtem számításom helyességét,
õk ragaszkodtak a több földhöz, azaz több pénzhez. Éjfélkor berobbant Karcsi. Az es-
tét Pusztavámon töltötte, Héjj Jánoséknál ünnepeltek valamit. Az ottani hangulat nyo-
mai még érzõdtek a belépõnk. Ebbõl baj lesz, bizony megijedtem. Szerencsére fölös-
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legesen. Karcsi pillanatok alatt felmérte a helyzetet. Nem kezdett egyeztetésbe, egyik
vagy másik félnek igazat adni. Kemény, de nyugodt hangon szólt:

– Ide figyeljenek, emberek! Ez egy tervútépítés! Aki ennek munkáját akadályoz-
za, az szabotál! Márpedig itt holnap reggel mindnyájunknak dolgoznunk kell! Ha itt
üldögélnek, akkor nem fog sikerülni. Menjenek szépen a szállásukra, holnap is nap
lesz.

És az emberek fogták a csákányukat, hazamentek. Lám, így is lehet. Persze 1949-
ben nem kellett különösebben magyarázni, hogy szabotálni nagyon veszélyes. Más-
nap a kubikosok is elfogadták, hogy a vitatott anyaggödörben mért négy mélységnek
az átlagával és nem a legnagyobbikkal kell szorozni a felületet. A késõbbiek során
már nem sok vita volt köztünk. Igyekeztem minden részletszámítást kinn a terepen
megmagyarázni. Nem voltam rest, megfogtam a csákánynyelet, és 1-2 órát velük
együtt dolgozva már nem volt vitás, melyik a III. o. talaj (csákány lapos vége), me-
lyik a IV. osztályú (hegyes vég). Elfogadtak az emberek, még az elõdömet távozásra
késztetõ bizalmival, Paulik elvtárssal is normál kapcsolat alakult ki.

A kirendeltség vezetõségének (ép.vez., ép.vez.hely., 2 irodista) élete a kubikosok
baráber világához hasonlóan zajlott. A romos melléképületekbõl megmentett téglá-
ból a kõmûvesek építettek egy tûzhelyszerûséget. A platnin fõzni lehetett, és elvileg
cserépkályhaként is használható volt. Kedvünkre fõzõcskézhettünk. Nekem nem sok
kedvem volt ilyesmihez. Kápolnapusztáról egy ott lakó segédmunkásunk rendszere-
sen hozta a tejet, naponta legalább 1 litert megittam. Édesanyám száraztésztájából
készült a mákos-lekváros tészta, sûrû egymásutánban. Néha erõt gyûjtve borsó-bab-
krumplilevest fõztem. Valójában a szalonna-kolbász-töpörtyû volt az étlapnak vasta-
gon nyomtatott étele.

Nem éltünk rosszul. Természetesen magunk takarítottunk, sõt még az egeret is
magunk fogtuk meg. Azaz hogy én vállalkoztam erre. A két társbérlõ söprûvel hado-
nászva harcolt – eredménytelenül. Én viszont a fapadló szobában – bútorunk alig volt
– merész vetõdéssel kaptam el az egeret. Tapsot kaptam.

A taps mellett más jutalomban is volt részem. Nem akkor, egy más alkalommal.
Valami erkölcstelen pók megcsókolta a lábamat, és a jobb lábszáron orbáncnak is
gyanítható daganat keletkezett. Vad emberek voltunk, helyben zajlott az operáció.
Frank Zoli – elõzõ életében katonatiszt – volt a sebész. Két deci szilvapálinka szol-
gált érzéstelenítésül. Mondanom se kell, nem a beteg kapta, hanem az „orvos”. Nem
bírta a szörnyû látványt. A mûtét sikerült, a beteg megmaradt. Egy jellegzetes heg ma
is emlékeztet az erdei klinikára.

Visszatérve a vetõdésre, tulajdonképpen kellett is az edzés. Idõnként kaptam egy
táviratot: „Szolgálati érdekbõl szombaton 12 órakor az Erdõközpontban jelentkez-
zen!” Ez annyit jelentett, hogy a BLASZ bajnokságban játszó Erdõközpont csapat-
nak délután meccse lesz. Ezeken én rendszeresen megjelentem, noha edzést csak a
napi 20-25 km-es gyaloglás jelentette, labdát nem is láttam. Kellettek a reflex moz-
dulatokat ébren tartó, egér utáni vetõdések.

Szeptemberben szereztünk mi is labdát, és a parasznyai vasútépítésnél tapasztal-
takat – gondolok Sali Emil sportvetélkedõire – hasznosítva, egy-egy vasárnap dél-
után nálunk is kergették a labdát a kubikosok.

115

Fuják József



Így volt ez október 2-án is, amikor lélekszakadva futottak hozzám:
– Mérnök úr, a Gazsi leesett a fáról, haldoklik!
Ez utóbbi megállapítás annyiban volt igaz, hogy egy idõre elvesztette az eszmé-

letét. Nagyon rossz állapotban volt, a gerince sérülhetett. Segíteni nem tudtam, elõ-
kaptam a kerékpárt, lerohantam Oroszlányba. Riasztottam a mentõket. Bányásztele-
pülésrõl lévén szó, ez sikerült. Beültem a kocsiba, vezettem õket az erdei úton. A
mentõsök se tudtak ott helyben segíteni, irány a kórház, Tata. Igen ám, csak közben
beesteledett, az esõ is rázendített. A pilóta valósággal pánikba esett. Joggal, hiszen
reménytelennek tûnt a sûrû erdõbõl kitalálni. Szerencsére gyakran megjártam az utat,
tudtam, hol kell jobbra vagy balra fordítani a kormányt, melyik út vezet kifelé.

Hamar beértünk a kórházba, leadtuk Gazsi barátunkat, akit nem gyõztem vigasztalni,
életben fog maradni. Segítettem kitakarítani az összehányt mentõautót. Viszonzásképpen
a mentõsök visszahoztak Oroszlányba. Újból fel a bringára. Koromsötétben, bõrigázva, éj-
jel 11-kor értem a táborba. Örömmel újságoltam a virrasztóknak, B. Molnár Gáspár az ed-
digi 33 évét még több évtizeddel megtoldhatja, csak néhány napra esik ki a munkából.

Akkor este hõs voltam. Sõt apa lettem. A gyors és eredményes közbeavatkozás-
nak köszönhetõen Gazsi egy késõbbi levelében írta: „Én a mérnök urat apámnak te-
kintem.” Akkor voltam 24 éves. Hát nem szép karrier?

Mindössze öt hónapot töltöttem a Pusztavám-Kõhányás útépítésnél. Váratlanul
jött akkor az áthelyezési parancs, és éppen olyan hirtelen hagyom abba a vértesi na-
pok felidézését. Befejezésül hadd mondjam el mégis egyik élményemet! Ennek meg-
értéséhez ismét rögzíteni kell, hogy akkor fehérvári lakos voltam, édesanyám és
Tempust adott menyasszonyom egy utcában lakott. Ha sikerült valamelyik vasárna-
pot szabaddá tennem, igyekeztem minél jobban kihasználni. Hát még ha hétköznap
jutott lehetõség kiruccanásra!

Így történt ez augusztus 15-én is. Délelõtt Budapesten tárgyaltam különbözõ gép-
gyárakban, elromlott a reteszforgató anya a fúrógépben. Sikerült gyorsan végeznem,
délután már Fehérváron voltam. Azt már említettem, hogy az otthon és a munkahely
között kerékpárral közlekedtem, vonattal vagy busszal még csak közelébe se lehetett
jutni Mindszentpusztának. Most is így indultam vissza. Menyasszonyom elkísért Zá-
molyig, innen már szaporán hajtottam. Kellett is; mire a Gánt elõtti Kápolnapuszta
házaihoz értem, teljes sötétség borult a tájra. Ráadásul zuhogni kezdett az esõ. A ko-
csiút egy horhosban vezetett, meredeken emelkedett, csak tolni tudtam a gépet. Az
elsõ meglepetés egy valami miatt megriadt vaddisznó konda okozta. Közvetlen elõt-
tem zúdultak át az úton, legalább húszan. Ha pár lépéssel elõbbre járok, elsodornak.

A második meglepetés az erdõ szélen várakozott rám. A kocsiút itt elágazott. Ép-
pen csak sejtettem, a három út közül melyik vezet Mindszentpusztára. De melyik az,
a vaksötétben, zuhogó esõben nem lehetet tudni. Ha rossz nyomot választok, hajna-
lig se kerülök ki az erdõbõl. Ilyenkor fennáll a körbejárás veszélye. Márpedig ha
egyenesen is haladok, csak órák múlva érem el a Csákvár-Majk országutat. Föl volt
adva a lecke. Szerencsére azt tudtam, hogy a szekerek többnyire Mindszentpuszta fe-
lé mentek, ezek keréknyomát kellett megtalálnom. Gyufám nem volt, a kerékpárnak
rossz a világítása. Mit tehettem? Idõközönként – mindenhol, ahol elágazást sejtettem
– leguggoltam, és tapogatva kerestem a helyes utat.
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Azt, hogy ezeket a sorokat írhatom, elárulja, nem vesztem el az erdõn, nem kap-
tam tüdõgyulladást. Szerencsésen följutottam a táborba. Csuromvizesen. Ma sem tu-
dom, hogy a zápor vagy a félelem verítéke miatt ázott el az intim ruhadarabom is.
Egyébként semmi bajon nem lett, szûkszavú a 16-i naplóbejegyzés: vonalbejárás.
Túléltem hát. Az azonban biztos, könnyû most emlékezni, ám kegyetlen nehéz volt
azt a négykézláb járó két órát a vértesi éjszakában megélni.

Csömödéri iparvágány-hálózat építése
Ha mástól hallanám, nem hinném el. Nyugodtan végzem a szokásos építésveze-

tõ-helyettesi munkát (munkaátvétel, teljesítményszámítás stb.), szombaton pedig az
elõzetes tájékoztatásnak megfelelõen – „teljes menetfelszereléssel” fölutazom Pest-
re. A központban kezembe nyomnak egy levelet, a dátum aznapi: november 19. Uta-
sítanak, hogy szervezzem meg az építésvezetõséget, építsem meg a csömödéri ipar-
vágány-hálózatot, és a munkát december 23-ra fejezzem be. Akkor ezt úgy értelmez-
tem: parancs, végre kell tehát hajtani.

Hétfõn átvettem a mûszaki terveket, tárgyaltam az EMÉRt-tel, kedden már rohan-
tam le Csömödérre. Csütörtökön viszont utaztam vissza Pestre, jelentést tettem a za-
lai helyzetrõl. Szerdán ugyanis sínanyag ügyben már tárgyaltam Lentiben, Vétyem-
ben. Vezetõim tudomásul vették a nehézségeket, komoly segítséget kaptam, neveze-
tesen egy nyílt rendeletet: Valamennyi állami hatóság, hivatal, szervezet kéretik,
hogy engem támogassanak. Nem ingyen volt ez a nemes gesztus. Elõbbre hozták a
határidõt, mondván, szíveskedjek Sztálin elvtárs születésnapjára (december 21.) be-
fejezni a munkát.

Ugye tetszik érteni? A két levél együttesen egy A/4 formátumot tett ki, ebbõl én
már pontosan tudom, jobban mondva, értékelem, mi is a feladatom. Nevezetesen:

– munkások toborzása, munkába állítása,
– munkavezetõ, irodavezetõ felvétele, betanítása,
– anyagbeszerzés (ágyazati kavics, kisvasúti sínanyag, talpfa)
– cölöpökön nyugvó nyílt áteresz építése
– 1500 fm 760 mm-es vágányhálózat fektetése.
24 évesen az ember nem ismer lehetetlent, de vitathatatlan, Csömödér nehéz fela-

dat volt. A munkaerõ toborzást – amint ezt egy elõbbi fejezetben leírtam – cselesen
oldottam meg. A kiválasztott munkavezetõ, Tóth Gyula és az irodista, Szabó Alajos
jó munkaerõnek bizonyult. Nem volt gondom a munkásokkal sem; kivétel nélkül
csömödéri lakosok, a szakmához (földmunka, vágányfektetés) is értettek valamit.
Reggel mindig idõben jelentek meg, elhelyezték a töltés oldalában a literes flaskát.
Délben hazamentek ebédelni, visszajöttek, kicserélték az üveget. Napi két liter nohá-
val olajozottan folyt a munka.

Különösen a mûtárgy építõk jeleskedtek. A süvegfát tartó függõleges helyzetû
oszlopokat a vasútüzemtõl kölcsönkapott cölöpverõvel vertük be a földbe. Istrángos
készülékkel dolgoztunk, 6-8 munkás fölhúzta a verõkost, és 20-25 ütésbõl álló sor-
ozatban ejtette rá a cölöpre. Az ütemet vezényszavak vagy énekszó biztosította. Az
embereim énekeltek. Olyan szaftos rigmusokat danoltak, hogy még én is elpirultam.
Valahogy úgy kezdõdött a nóta, hogy országúton megy a szamár. Ezzel jól rímelt a

117

Fuják József



fából készített szán. Emlékezetem szerint a papnak is volt valami feladata. Mindegy,
lényeg, hogy a cölöpök keményen álltak.

Jól oldottam meg az anyagbeszerzést. Szerencsére a háború elõtt Zalában az átla-
gosnál sûrûbb volt a kisvasúti hálózat, 1949-ben viszont már sok nem üzemelt. A de-
pókban levõ anyagot rögtön „lefoglaltam” (lásd Nyílt rendelet!), azonnal elszállítot-
tam Csömödérre. Talpfát, kötõanyagot (csavar, heveder) az üzemtõl kaptam. Ágya-
zati anyagot – bányakavics – Kerkaszentkirály, Muraszemenye, DObri községek ha-
tármenti bányáiban vásároltam. Az EG tehergépkocsija folyamatosan szállította az
anyagot, mi pedig azonnal bedolgoztuk.

Simán ment minden, december 21-én azonban majdnem ráfáztunk. Az eszméktõl
túlfûtött gépkocsivezetõ ragaszkodott ahhoz, hogy a nagy vezér születésnapján föl le-
gyen lobogózva a kocsija. Volt egy vörös és egy háromszínû zászló, virágfüzér és egy
díszes felirat:

„Éljen Sztálin elvtárs!”
Aznap éppen Dobriból szállítottunk, ahol a bánya lõtávolságra van a határtól. A

túloldalon a magasles tetején egy géppuskafészek ásítozott. Szerencsére a faluban
megállították a kocsit, le kellett csupaszítanunk. Akkoriban a jugók még a mentõko-
csira is rálõttek. Vörös zászlót látva elveszítették a józan eszüket. A falusiak óva in-
tettek engem is: bilgeri csizmában, esõköpenyben kiköpött ávós tiszt vagyok. Ha
kedves az életem, szálljak le a kocsiról. Hát nekem kedves volt.

Ez a jugó magatartás, ha áttételesen is, végül mégis végzetes lett számunkra. Ránk
ugyan nem lõttek, de a falepárlónak igen. Odafönt a „nagyokosok” hirtelen rájöttek:
ilyen politikai viszonyok között vétek egy ipari üzemet a határ közelébe telepíteni.
Leállították a beruházást. Addigra mi a tervezet már teljesítettük. Nem kis fegyver-
tény volt másfél hónap alatt másfél km vágányt fektetni. A falepárló vágyálom ma-
radt. Januárban, februárban még reménykedtünk, elkészítettem egy részletes elszá-
molást, összeállítottam egy pótköltségvetést, folyamatosan tárgyaltam az EMÉRT-
tel. Nem akartuk elhinni, hogy vége. Végül csak rájöttünk, hiába. A nagypolitika
megette a kispolitikát.

A horogvölgyi út tervezése
Rövid epizódja csupán erdész életemnek, alig két hetet töltöttem a terepen. Még-

is jólesik visszaemlékezni, néhány dolgot megörökíteni.
– Örülök, ha már útépítésre adtam a fejemet, megismerkedhettem a tervezéssel is.

Mármint a gyakorlattal. Diplomatervemben egy hegyek közti B pontról sikeresen le-
jutottam a síkvidéki A pontra, de hát mindez a szobában. Most viszont kikerültem a
Vértes egy szép völgyébe, amely a Gánt közeli Kápolna-puszta és Mindszentpuszta
között bújik meg. Feladatom volt a tisztított pásztában már kitûzött sokszög-menet
(poligénpontok) beszintezése. Eléggé szabdalt volt a terep, a mûszerállásokat egy-
máshoz közel kellett telepíteni és fõleg nagyon gondosan mérni. Jól dolgoztam, a
szintezési jegyzõkönyv tanúsága szerint az oda-vissza mérés eredménye között cen-
timéternyi eltérés volt csak.

– Emlékezetes maradt ez a kiszállás már csak azért is, mert közvetlen az esküvõm
elõtti napokat töltöttem remeteként az erdõben. Volt idõm fontolgatásra. Nem gon-
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doltam meg. Apropó, esküvõ! Az Erdõközpontban tudtak a sorsdöntõ lépésrõl; részt
vettem Klimó Kálmán bácsi jegyesoktatásán. Azt azonban nem is sejtették, hogy a
házasságkötési ceremónia Pesten zajlik majd. Botrány lett volna, ha kiderül, még
egyházi esküvõ is lesz. Ezzel merõben ellenkezõ véleményen volt a leendõ házi né-
ni, aki viszont ragaszkodott a papi áldáshoz. Biztos, ami biztos, meg is jelent a Ró-
kus-kápolnában.

– Az esketés fontos kelléke a jegygyûrû, amit akkoriban nem lehetett egyszerûen
megvenni, külön kellett igényelni. Januárban megkaptam, hordtam is állandóan, per-
sze a bal kezemen. Idegesített azonban; nagyon lötyögött az ujjamon. Érthetõ, mert
a focikapus kéz ujjpercei az átlagosnál erõsebbek voltak. Fõleg a jobb kézen, és a
méretet innen vették. Majdnem nagy baj lett belõle. Az esküvõ csütörtökre volt ki-
tûzve, szerdán utaztam vissza Pestre. Kora reggel indultam, elõbb még körülnéztem
a szobában, az ágy alá is bekukkantottam; és mit láttam ott? A sarokban egy csillogó
valamit. A jegygyûrût. Csoda, hogy elöntött a veríték?

– A pusztán egy öreg anyónál, Mari néninél laktam, akinek a fia az elmúlt nyáron
szorgalmasan hordta nekem Mindszentpusztára naponta a tejet. Ismertek tehát, biza-
lommal voltak irántam. Évek múlva derült ki, hogy csak részben. 1990-ben, amikor
már lehetett emlékezni, olvastam egy riportot. Ebbõl tudtam meg: 1945-ben az oroszok
a puszta teljes felnõtt férfi lakosságát kivégezték. Egy bosszúra éhes partizán, akit
egyébként 1944 telén bújtattak és élelmeztek azért, mert nem kapta meg a kért tehenet,
márciusban rávezette az orosz járõrt a kis településre. A férfiakat kihajtották az erdõre,
és egy oroszul beszélõ (I. világháborús hadifogoly) öreg kivételével agyonlõtték.

Hát nem megdöbbentõ?! Még 1950-ben nem oldódott a görcs, sõt évtizedek múl-
va is hallgattak az emberek. Ez is része volt vidám barakk életünknek. Jó volna erre
is emlékezni idõnként. Fõleg választások alkalmával!

Magyaregregyi útépítés
Mindig szépek a májusok, de 25 évesen a legszebbek. Akkor kötöttem házassá-

got, és ugyanabban az évben kezdtem meg Mecsek gyönyörû völgyében egy 5 km-
es út építését. Mindegyik sikeres volt. Az utat 2 hónappal a határidõ elõtt átadtam,
a házasság pedig, remélem, határidõn túl is élni fog. Szokták mondani: ásó-kapa vá-
lasszon el benneteket. Az én esküvõi meghívómon – ha lett volna – nyilván csákány
és lapát szerepelt volna. A munkahelytõl három nap esküvõi szabadságot kaptam,
így még arra is jutott idõm, hogy az egyetemen elõadást hallgassak. Na nem Sopron-
ban. Szép kis világ volt akkoriban! Az Erdõközpont még hagyján, ott csak az egy-
házi esküvõrõl kellett hallgatnom, feleségemnek viszont titkolni kellett az egész há-
zasságkötést. Az egyetem urai, bocsánat, elvtársai ugyanis rosszallották volna, hogy
a diploma megszerzése elõtt álló hallgató burzsoá foglalkozást ûzõ mérnök úrral kö-
ti össze az életét.

Mindezt nem panaszként mondom. A márévári utat magunk között akár nászút-
nak is nevezhetnénk. Megértettem, hogy háromnál több nap szabadságot nem kap-
hattam. Mézeshetek helyett a kirendeltség megszervezésével töltöttem az idõmet.
Volt ebben a helyzetben valami jó is. Feleségemnek nem kellett valamiféle kötelezõ
nyári gyakorlaton részt vennie, így néhány hetet együtt tölthettünk Egregyen.
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A lírai bevezetõ után váltsunk prózára! Márévári út: hossza 4,6 km, koronaszéles-
ség 5,0 m, megmozgatandó földtömeg 28 940 m³. Sok gondot okozott, hogy egy szûk
völgyben bõvízû patakkal kellett osztozkodni. Emiatt építettünk 3 db nagyobb nyílású
(1,3-2,5 m) átereszt; maga a hídfõ falazás 266 m³-t tett ki. Fölhúztunk 110 m³ falazott
támfalat és 204 m³ szárazon rakott támfalat. Az elhelyezett csõátereszek hossza 120 fm.

Mindehhez rendelkezésemre állt egy 1950. május 30-án kelt levél, mely szerint:
„Az Erdõközpont megbízza a Kartársat a hetvehely-kárászi útépítõ kirendeltség meg-
szervezésével… a munkálatokat haladéktalanul kezdje meg.” A csömödérihez hasonló
csodatevõ nyílt rendeletet (kérje meg a hatóságokat, hogy munkájában támogassák)
most ugyan nem kaptam a marsallbot mellé, de nem is hiányzott. Többet ért, hogy a
Kárászi erdõgondnokság Reuter Camilló személyében jó szívvel, meg számunkra föl-
állított barakkal fogadott. Érezhetõ volt, ha áttételesen is, Káldy József támogatása.

Mindegyikre szükségem volt, nehéz idõk következtek. Adva volt egy megbízó le-
vél, mellette egy köteg tervdokumentáció. Tessék megvalósítani ezt az utat 1951. jú-
nius 30-ig! Mit is kellett tennem ennek érdekében?

– Megszervezni az építésvezetõséget (irodavezetõ, munkavezetõ, robbantómes-
ter, technikus stb. felvétele),

– irodahelyiség és a vezetõknek szállást keresni a faluban,
– munkásokat (a földmunkához és a mûtárgy építéshez) toborozni, részükre ba-

rakkot építeni,
– konyhát építeni, megszervezni az étkeztetést (nyersanyag, konyhai felszerelés,

szakácsnõ),
– megszerkeszteni a mûtárgyak részletrajzait (csak feladat megjelölést kaptam),
– anyagot rendelni a mûtárgyépítéshez, robbantáshoz.
Mindegyik részfeladatot sikerült megoldanom. Visszatekintve úgy tûnik, a mun-

káslétszám biztosítása volt a legnehezebb. Ugyanakkor ehhez fûzõdik egy majdnem
kellemetlenné váló esemény. A mindszenti sikeres toborzásról – éppen születésnapo-
mon, január 8-án – hazafelé utazva Szegeden volt egy szabad órám a pécsi csatlako-
zásra várva. Jól jött ez az „Ismerd meg hazádat!” mozgalomban. Felültem a villamos-
ra, gondoltam, 20 percet utazom elõre, akkor átszállok a visszajövõ járatra. Még min-
dig marad legalább ¼ óra tartalék. Szép volt a város. Már eltelt ¼ óra, amikor meg-
állt a villamos. Nem a megállóban, hanem a nyílt pályán. Áramszünet! Nem sokat
gondolkodtam, a sínek mentén futás visszafelé. Nem is lehetett olyan rossz látvány.
Viszont könnyû elképzelni testi-lelki állapotomat. Minden csomagomat (az irataimat
is) a fülkében hagytam, egy bácsi vigyázott rá. Rám meg a jó Isten. Úgy estem be a
fülkébe, de még idõben!

Növelte munkaerõ gondjaimat, hogy abban a térségben a mezõgazdaságban felsza-
baduló munkaerõt elszívták a bányák. Komló rohamosan fejlõdõ bányászváros volt. Az
még hagyján, hogy ezt észrevettem, de látták a kubikosok is. Eszük ágában sem volt
bányába menni (majd csak akkor, ha a tárnába besüt a nap), de bérvita esetén nagyon
jól hangzott az ottani magasabb kereset emlegetése. Alig hevertem ki a július eleji 2 fil-
lér órabér különbözet miatti csapást, július 29-én Havellant József 21 abádszalóki tár-
sa nevében fölmondott. Mindannyian aláírásukkal hitelesítették, hogy a 130%-os telje-
sítmény ellenére nagyon kicsi a kereset. „Majdnem hogy magunkat is képtelenek va-
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gyunk föltartani, és a családnak haza jut is meg nem is.” Fölemlegették, hogy Komló
elsõ területi bérkategóriába tartozik, s mi építkezésünk pedig a másodikba. Nagyon
drága az élelem. Akkor még nem vállalati alkalmazott, hanem teljes jogú építésvezetõ
voltam, elfogadtam a felmondást; augusztus 22-én búcsút mondtunk egymásnak.
Visszatekintve vigasztalásul szolgál, hogy késõbb Köleskepén, ill. Száron ezeknek az
embereknek a zöme újból nálam dolgozott. Végeredményben a vélt egyéni sérelme
miatt társait is felbújtó Havellanttal váltak el végérvényesen útjaink.

Ezek a nehézségek nem szegték kedvemet. Fiatal voltam, ráadásul sok segítséget is
kaptam. Elsõsorban az egyik fejezetben „túlélõ késnek” becézett munkatársaimra gon-
dolok, különösképpen Szoboszlay Zolira. Az sem elhanyagolható tényezõ, hogy barát-
ságos környezetben éltem. A házigazda, Péter bácsi a kerület csendes, halk szavú erdé-
sze volt. Többször kopogtatott éjjel 11-kor, éjfélkor: adjam már oda az Ohdner számo-
lógépet, nem boldogul a sok szorzással, osztással. Egyformán robotok voltunk, talán
ezért is becsültük egymást. Ilona néni, a feleség jól tudott fõzni, havi 200 Ft-ot fizet-
tem az ebédért, vacsoráért. Ha a kapkodva lezajló ebéd nem is, de a családi környezet-
ben fogyasztott vacsora, az ilyenkor szokásos beszélgetés sokat jelentett nekem fizikai-
lag és pszichikailag. A kis Zoli még iskolás volt, áhítattal hallgatta a nagyok beszédét.
A szomszédban lakó Panni nénivel, Szoboszlay házigazdájával is jó volt a kapcsolat.
Még egy speciális egregyi pacskert is varrt számomra. Egyébként idõnként az én házi-
nénim is volt. Ha feleségem meglátogatott, ágyat cseréltünk Zolival.

Egregyen gyarapodott a roma ismeretem. Ott éltek a Várvölgyben folyó patak
jobb partján kunyhókban. Hangsúlyozni kell, hogy az egregyi oldalon, mert a patak
volt Péter bácsi birodalmának határa. A túloldal Papp Mihályhoz tartozott. Onnan el-
menekültek; a szigorú erdész gyakran fogta õket munkára. Hozzánk is bejártak, he-
tenként egyszer takarítottak az udvaron, de hát ez önkéntes adózás volt.

Semmi bajom nem volt velük. Hadra fogható, azaz munkaképes férfi nemigen
akadt köztük, jóég tudja, merre kóboroltak napközben. Meg se próbáltam belõlük
brigádot szervezni. Féltem tõlük, helyesebben attól, hogy a közvetlenül a táboruk
mellett húzódó új út jelzõkaróit eltüntetik. Éppen ezért kihirdettem: ha egyetlen ka-
ró eltûnik, áttelepítem õket a bal partra. Hatott az életveszélyes fenyegetés. A vona-
lat járva néha olyan érzésem volt, hogy minden jelzõkaró mellett ül egy pudré, ne-
hogy lába keljen az írott lécnek.

Úgy vettem észre, respektálnak. Tiszteletbeli vajdának ugyan nem választottak
meg, de Kati lakodalmába meghívtak. Egy Komlón dolgozó cigánylegény vette meg
a leányzót 200 Ft-ért. A vételárat tekintve az én jó erõben levõ kubikosom, Tóth Sa-
nyi egy havi bérébõl három asszonyt vehetett volna magának. Ha annyit nem is, de
ezt az egy Katit el is vitte volna Sanyi; ugyancsak jól mutatott a menyasszony. De ak-
kor miért volt ilyen olcsó? Egyszerû a magyarázat. A lelkem-aranyom 14 éves korá-
ra már özvegyasszony lett. Ilyenért még egy messzirõl jött férfi se ad többet.

Nagy lagzit csaptak. Elõzõ nap már meghozták az új bútort: két köteg szalmát, az-
nap pedig kalácsot készítettek, vitték a faluba megsütni. Akkoriban minden ház ud-
varán még ott állt egy kis kemence.

A võlegény jószándékú, mondhatnám azt is, jámbor volt. Egyik szombat este zör-
getett az ablakomon:
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– Mérnök úr, kísérjen haza! Meg akarnak verni a cigányok, ott isznak a kocsmá-
ban. Odaadom a süldõ malacomat, segítsem rajtam!

Nem lett volna ez rossz üzlet, sajnos már akkor se volt érzékem a hirtelen gazda-
godáshoz. Így aztán az ifjú férj valahol a kertek alatt osont ki a faluból. Lám, még a
cigány közösség sem akarja befogadni az idegent.

Nem lenne teljes a beszámoló, ha megfeledkeznék Ripprõl. Jó felépítésû, a leg-
szebb férfikorban lévõ németjuhász. Tulajdonosa Sebestyén József erdész, gazdája
pedig én voltam. Azaz, hogy lettem. Krajcáréktól engedélyt kértem, idõnként ma-
gammal vittem a vonalra. Tetszett a séta a kutyának, ezt ki is mutatta: falkavezéré-
nek választott. Én meg viszonzásul fölruháztam emberi tulajdonságokkal. Ragaszko-
dó, hûséges, bátor kiállású, szókimondó. Társam volt az egregyi hónapok alatt. Ebéd-
nél, vacsoránál ott ült a lábam mellett, éjszakánként pedig az ágyam elõtti szõnyeg
volt a fekhelye. A kilincs megmozdulása már elegendõ volt, hogy vészes morgással
jelezze: hagyjátok a gazdit pihenni. A szakácsnõk félretett ínyenc falatokkal igyekez-
tek kegyeibe férkõzni. A kubikosok is respektálták. Ennek ellenére egyik alkalommal
– Ripp éppen mögöttem bandukolt – valamelyik fiú megsuhintotta. Erõs felhorkanás
jelezte, itt valami nagy méltánytalanság történt. Jó viszonyban voltam az emberek-
kel, megkértem õket, álljanak sorba. Elsétáltunk elõttük, a kutya azonnal jelezte, ki
volt a tettes. Újabb sorakozó – más felállásban –, Ripp most is ugyanannál az ember-
nél jelzett. Másodállásban rendõrkutya is lehetett volna az én testõröm, aki persze
nem volt teljesen hibátlan. Hihetetlen, de ez a ragyogó tulajdonságú kutya féltékeny
volt. Mikor meglátogatott a feleségem – három hónapos házasok lévén –, még az er-
dei úton is karonfogva sétáltunk. Azaz, csak szerettünk volna. Ripp nem engedélyez-
te. Közénk furakodott, csak tisztes távol egymástól, egy közbeiktatott kutyával sétál-
hattunk. Akkor is így volt, mikor az óbányai erdei munkásokkal kellett tárgyalnom,
jöjjenek pásztát vágni. Messze jártunk már a tervezett utat lezáró fordulótól, a fele-
ség nem bírta az erõsen szabdalt terepet. Egyedül folytattam az utat, Rippnek pedig
megparancsoltam: vigyázz a feleségemre! Azt nem mondhatom, hogy mosolygott, de
mégis morgás nélkül, fegyelmezetten állta, illetve ülte a vártát. Visszajövet megdi-
csértem, természetesen várakozás közben is kapott simogatást a „vetélytárstól”.
Szent volt a béke.

1951 nyarán az utat az erdészetnek, Rippet pedig a tulajdonosának adtam át, illet-
ve vissza. Büszke voltam a határidõ elõtti, jó minõségû munkára, a kapott elismerés-
re. Rippet viszont nagyon nehéz volt otthagyni. Veszprémbe költözve elsõ dolgom
volt, hogy Herenden egy szép farkaskutyát vásároljak. Ma is dísze a lakásunknak.
Hasonlít az eredetihez, éppen csak meg nem szólal. Kár!

Köleskepei útépítés
1950 júniusában Magyaregregyre egy szál megbízó levéllel érkeztem, és kezdtem

meg önálló baráber életemet. Alig egy év múlva már egy zsúfolt vagonnal költöztünk
Ajkacsingervölgybe. Vittük magunkkal a házunkat, voltak már szerszámaink. Kiala-
kult egy jó vezetõi gárda, megfelelõ volt a kapcsolat az abádszalóki kubikosokkal.
Tulajdonképpen a feladat se volt nehéz. Néhány km földmunka, amúgy barátságos
terepen. Sem vad szikla, sem az öröklött birtokára féltékeny patakmeder nem hada-
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kozott, amikor a tervezõk megálmodta útvonalat próbáltuk megvalósítani. A kisza-
bott idõ nagyon rövid volt, alig ¾ év állt rendelkezésemre. Közölték egyidejûleg,
hogy 1952. január 1-én Száron kell bekapcsolódnom a Vérteskozmára vezetõ 16 km-
es út építésébe. Az út másik végén Szabó Karcsi már 1951-ben megkezdte a munkát.

Építettem én már 1,5 km-es iparvágány hálózatot 5 hét alatt, mit nekem egy pár
km-es út alépítményi munkája?! Nem ijedek meg a 2,5 m nyílású átereszektõl sem.
Köleskepe tiszta nyaralás, levezetõ munka lesz. Gondoltam én.

Sajnos nem az lett. Megváltozott, pontosabban rohamosan romlott a munkaerõ el-
látottság. Megkezdõdtek az országban a nagy építkezések; embereink kacsingatni
kezdtek erre meg arra. Ezzel egy idõben odafönt csavartak egyet az embernyomorí-
tó présen. A néhány éve még boldog új gazdák keservesen nyögték a sok beszolgál-
tatást. Lassan eltûnt a falvakból az élelmiszer is, ennek következtében még inkább
kellett a nagyobb kereset. Bekövetkezett az egyébként elképzelhetetlen: a kubikosok
nem hazulról hozták az élelmet, hanem inkább vitték haza. És akkor még nem tud-
hatták az emberek, hogy a következõ évben megkezdõdik a hajtóvadászat. Az agitá-
torok igyekeznek mindenkit beterelni az egyedül üdvözítõ téeszekbe. Emiatt 1952-
ben már menekülnek az emberek a falvakból, de ma (1951) még lasszóval (nagyobb
pénz és élelem) kell fogni õket.

Megoldottam ezt a problémát is, pedig a szerencsétlen Havellant sértõdöttségében
megpróbált lázítani. Ugyanakkor pedig engem a fõnökségnél befeketíteni. Egyik sem
sikerült. Legfeljebb én voltam néhanapján rosszkedvû. Szerencsére akadt valami jó
is. Megkaptam a buldózert. Nem ingyen. Feladatként szabták, dolgozzam ki a gép
minél nagyobb fokú hasznosításának módozatait. Pankotai kérésének eleget téve Az
Erdõben (52.3-4.sz.) tettem közzé tapasztalataimat.

Volt lehetõségem kísérletezni. Köleskepe ideális munkaterület a gép számára, rá-
adásul elsõ osztályú gépkezelõket kaptam. Sajnos nekik se volt még gyakorlatuk. A
fõnök, Gazsi bácsi elõzõleg egy nagykövetség gépkocsiját vezette, mitfárere viszont
jó, ha traktorvezetõi jártassággal rendelkezett. Ennek ellenére illettek egymáshoz, ne-
kem is kedvemre valók voltak. Gazsi bácsi precíz, megfontolt úriember volt, ügyelt
arra, legyen mindig rend a háza táján. Tóni viszont a maga huszonegynéhány évének
megfelelõen kirobbanó energiával rendelkezett, ráadásul vakmerõ. A 7 oldalas tanul-
mányomban természetesen kimaradtak az extravagány mûveletek, ugyanakkor a gép
legkedvezõbb alkalmazását bemutató táblázatok megbízható méréseken alapultak.
Kaptam is annak idején néhány kedvezõ visszajelzést. Illendõnek tartom, ha a két
buldózer-idomárról külön is ejtek néhány szót.

Gazsi bácsi köleskepei életünk kellemes színfoltja. Hogyne lett volna az? Tegnap még
a kínai nagykövet gépkocsivezetõje, ma pedig egy T34-es erejével vetekedõ buldózer
botkormányát igazgatja. Nem törte meg a hirtelen zuhanás, érdeklõdéssel hallgattuk be-
számolóit a kínai követség életérõl. Felesége, Vali néni követte a számûzetésbe; általa a
lakókocsi kedves, kellemes otthonná alakult át. Gazsi bácsi jó munkaerõ volt, a megvál-
tozott feladatot is nagy odafigyeléssel – mintha csak egy csodaautó kormánya mögött ül-
ne – végezte. Ura volt a monstrumnak, de tudott parancsolni sötét bõrû mitfárerének is.

Tóni fiatalságának, származásának (cigány volt a lelkem), öröklött génjeinek kö-
szönhetõen pont ellentéte volt fõnökének. Ennek ellenére soha egy hangos szó nem
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esett köztük. Az építésvezetõség is ki tudott jönni vele, a kubikosok egyenesen ked-
velték. Hát hogyne! Mindent tudott azzal a géppel, éppen csak a fáramászás maradt
ki az attrakciók sorából. Javította a kubikosok normáját, ezzel is az én gondjaimat
csökkentette. A tolólemezzel tudott rézsût formálni, csörlõjével tuskót rángatott ki a
földbõl, eredményesen döngölte a töltéseket. Játéknak fogta föl a munkáját: a kubi-
kosok a magas partoldalban (homokban gazdag lösz) cölöpöket vertek a földbe, Tó-
ni ezeket drótkötéllel összefogva több m³-nyi darabokat rántott le.

Ez a kis ember szertelen volt akkor is, mikor leszállt a géprõl. Elhódította az er-
dészházban lakó fogatos feleségét. Hiába tiltakozott a már õszes hajú Lajos bácsi,
egyenlõtlen volta küzdelem. Õ csak két lóerõ fölött rendelkezett – azok is múlók vol-
tak – Tóni viszont 180 lóerõt uralt. Ezen felül volt egy csodafegyvere. Nem a korkü-
lönbségbõl fakadó elõnyökre gondolok, mégcsak nem is incselkedem. A szó szoros
értelmében egy fegyver (Mauser) volt, amit Tóni szükség esetén elõkapott. Nem sze-
gezte az öregnek, csak finoman közölte: ha nem hajlandó csendes béketûréssel visel-
ni szarvait, akkor jelenti a hatóságnak az istálló padlásán rejtegetett puskát. A jelek
szerint mindig jól sült el Tóni fegyvere. Semmiféle botrány nem árnyékolta be köles-
kepei életünket. Mellesleg nem tudom, mit evett a fiú azon az asszonyon. Nem volt
fiatal, szépséggel vádolni se lehetett, sõt a tisztasággal sem volt barátságban. Fõleg a
szája nem. Átvitt értelemben.

December 22-én a Devecseri ÁEG képviselõjének átadtam az utat, majd 23-án a
befagyott világ elõnyét, hátrányát viselve motorral hazamentem. A két ünnep között
készítettük el a végelszámolást, csomagoltunk. Január elsõ napjaiban elbontottuk a
tábort (abádszalóki kubikosok Szanyi András vezetésével), és 9-én útnak indítottunk
3 tömött vagont. Sajnos ezek eltévedtek, hosszas keresés után Gyõrben akadtam rá-
juk, így aztán 1952. január 13-án megkezdhettük a kivagonírozást és egyben új éle-
tünket Száron.

A szár-szálláskúti építkezésnek jelentõs epizódja volt a rizstelepépítés, ezért az
idõrendet felrúgva, elõbb az ottani élményeket rögzítem.

Hunyadfalvi rizstelepépítés
Ami azt illeti, elég nagy vargabetû. Nem is annyira nekem, az építésvezetõnek,

aki itt is, ott is földtúrásra van ítélve, mint inkább a vállalatnak. Hát hallottak ilyet?
Egy Erdõgazdasági Építõ Vállalat, amely a hegyek között érzi jól magát, rizstelep-
építésre adja a fejét! Gondolom, nem sokat suttogtak ennek a fejnek a fülébe, hanem
egyszerûen elrendelték. Akkor már túl voltunk a gyapotföldek korszakon, a narancs-
liget telepítése pedig még nem jutott eszébe nagyjainknak. Most éppen a rizs a slá-
ger. Érthetõ. Az emberiség 2/3 része rizzsel táplálkozik, Kína, India és Japán jár eb-
ben az élen. A rizstermelés nálunk sem teljesen idegen, Horthyéknak már voltak ilyen
telepeik, de azok inkább kísérleti jellegûek. Rákosinak ennél több rizs kellett, vagy
inkább dicsõség? Ennek köszönhetõen az 50-es években 70.000 tonna/év rizst ter-
meltek hazánkban. Megjegyzem, ez idõben Kínában is kb. ennyit termeltek, csak ott
a 70 millióban értendõ.

Építsünk hát rizstelepet, de nagyon gyorsan! Az Alföldön eddigre már kialakult a
megfelelõ szervezet (tervezõk, kivitelezõk, termelõk stb.), de hát most hirtelen 500
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kh-at kellett odavarázsolni a Tisza mellé. Ezt viszont a jól begyakorolt, de kissé kincs-
tári gondolkodású szervezet nem vállalta. Itt csak valami fanatizmus segít; jöjjenek
az erdészek! És Hodu vállalta, határidõre meglesz!

Úgy tûnik, engem szemeltek ki fõvezérnek. Április 1-én magához rendelt Hodu,
leszaladtunk az Alföldre, naphosszat tárgyaltunk szinte minden szinten:

– Rizstermelõ Áll. Gazdaságok Igazgatósága
– Tiszasülyi Áll. Gazd.
– Besenyszögi Áll. Gazd.
– Szolnoki Kultúrmérnöki és Belvízrendezési Hivatal
Megismertem a feladatot (500 kh-as telep), a rendelkezésre álló idõt (16 munka-

nap), a számításba vehetõ segítséget (gépek) és az elhelyezési lehetõségeket (szállás,
étkezés stb.). Tetszett a munka, ezt is szakmai (mérnöki) kihívásnak tekintettem. Me-
rítettem egy nagyot a rizstelepépítés tudományának forrásából, majd készítettem egy
gyors mérleget:

Feladat: építenem kell egy vízkivételi mûvet a Doba fõcsatornán, többszáz méter-
nyi öntözõcsatornát, néhány km rizsgátat, és természetesen szükség lesz még lecsa-
poló csatornára. Mindezközben kb. 100 000 m³ földet kell megmozgatni.

Megoldás: 2 db buldózer, ezek 16 órás mûszakban dolgozva megmozgatnak napi
1 000 m³-t. Segítségükre lesznek kis sztalinyecek (5 db), melyek teljesítménye kb.
4 000 m³ összesen, tehát marad kézi fejtésre még 80 000 m³. A kemény, agyagos föld-
bõl tehát naponta 5 000 m³-nyi töltést kell építeni. Szerencsére nagyobb szállítás nem
lesz, többnyire a saját árok szolgál kubikgödörnek. Meghatároztam a hadra fogott lét-
számot is:

Elsõ vonal Második vonal
földfejtés 625 fõ munkavezetõ 10 fõ
töltésdöngölés 25 fõ technikus 4 fõ
planírozás 80 fõ irodista 10 fõ
vízhordó 10 fõ konyhások 18 fõ
figuráns 0 fõ raktáros 6 fõ

750 fõ 48 fõ

Testvérek között is 800 fõs hadsereg felállításáról kell gondoskodni. Igényként je-
löltem meg: 100 db sátor, 25 m³ faanyag, 1 db gépkocsi, 1 db lovasfogat, 250 db ásó
(+300 db nyél), 300 db lapát (+350 db nyél), 50 db csákány, iroda és szállás a falu-
ban, napi 1 q tûzifa, 3 q kenyér kiutalása a megyei tanácstól stb. Jegyzetemben két-
szer is szerepel, hogy a központ adjon az építkezéshez egy párttitkárt, aki valami te-
kintélyt ad a különbözõ szervekkel, hivatalokkal való tárgyalásnál. Április 7-én tet-
tem az igazgató asztalára a tervet.

Én komolyan vettem a határidõt – május elején vetni kell –, õ teljesíthetetlennek
tartotta az igényemet. Nem is lett belõlem fõépítésvezetõ. Így lett jó. Nem volt ben-
nem sértõdöttség! Az I/7 építésvezetõség legjobb csapattal vonult le az Alföldre, na-
gyon izgatott a feladat. Szívem-lelkem beleadtam a munkába. Nem a mi emberein-
ken múlott, hogy egy teljes hónappal csúszott a határidõ. El lehet képzelni, mit jelen-
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tett ez a szegény tiszasülyeiknek. A rizsgátak még készen se voltak, õk már szántot-
tak, vetettek. Elõfordult, hogy amit én nappal a hajnali órák szintezési jegyzõkönyve
alapján karókkal kijelöltem, azt az éjjel dolgozó traktorosok kiszántották.

Apropó, hajnali mérés! Hamarosan rájöttem, hogy délelõtt 10-kor már vibrál a leve-
gõ, a mûszeren nem tudom a mérõléc adatait pontosan leolvasni. Ezért aztán ahogy vir-
radt, alig valamivel 4 óra után már ott álltam a szintezõ mögött. És dideregtem. Amíg
csak föl nem vettem magamra mozdonyvezetõ apósomtól örökölt vasutas bundámat. 8-
9-ig le se kívánkozott rólam. Pechemre. Egyszer a reggeli órákban hirtelen ott termett
egy minisztériumi delegáció, Zágoni vezette. Azt se tudta, hova bújjon szégyenében.

– Vedd le, Jóska, azt a bundát! Ne tedd nevetségessé a vállalatot!
Minek vitatkozni, saját szemszögébõl igaza volt. Levetettem. Különben meg se

kérdezték, miért vagyok ilyen madárijesztõ. Minek magyarázzam, hogy ilyenkorra
kezdek újra fölmelegedni. Zsebemben soha nem volt butykos, nem szopogathattam.
Fél napi élelmem könnyen elfért a nagy zsebben: 2 szem alma, néhány keksz. Igaz,
jól nem laktam, de éhséget sem éreztem. Apropó! Azt hiszem, itt kezdõdött az a ren-
dellenesség, amely aztán egyik mozgatórugója lett a vállalattól való eltávozásomnak.
Nem vett be mindent a gyomrom, a szó szoros és átvitt értelmében.

A nehézségek ellenére szép volt ez a kiruccanás. Az idõjárás kegyeibe fogadott,
így csak a határidõvel kellett hadakoznunk. Megszoktuk, nomád körülmények között
éltünk. Az íróasztal céljára elhozott pingpongasztal volt az egyetlen kellemes idõtöl-
tési lehetõség. A szorongató határidõ miatt még a pünkösdöt is Hunyadfalván töltöt-
tük, legalábbis a vezetõség. Kubikosaink zömmel abádszalókiak, ill. püspökladányi-
ak voltak, õk minden második hétvégén hazautaztak.

A hegyvidéki utat építõ embereink hamar fölvették a síkvidéki munka ritmusát.
Érthetõ, maguk is alföldiek voltak. Csak emlékeimben és nem filmen vagy fényké-
pen õrzöm – így aligha tudom érzékeltetni –, milyen mesteri módon lovagolták meg
embereim a Sztalinyec vontatta sáncoló ekét. Valóságos rodeómutatvány volt. Igye-
keztünk jó munkát végezni, az öntözõ fõcsatornát döngölõbéka hiányában a hernyó-
talpasok föl-alá járatásával tömörítettük. Ragaszkodtunk a szép munkához is, ezért a
sáncoló eke utáni végleges profilt kézi munkával alakítottuk ki.

Végül minden sikerült. Nem volt hiábavaló a közös erõfeszítés. Igaz, az utolsó két
hétben a mezõgazdász és az építõ egymás mellett dolgozott, de az április 13-án fel-
vonult hadsereg végül gyõzött. Június elején víz alatt voltak a vetett táblák, és a ké-
sés ellenére a földek meghálálták a munkát. A mi földünkön az elsõ évi termés hol-
danként 32 q rizs volt. A szakirodalom szerint a 12-16 q közötti termést közepesnek
mondják, az afölöttit jónak.

Arról már nem mi tehetünk, hogy néhány év múlva a mi rizstelepünket is elérte a
végzet, megtámadta a bruzona. A kialakult gyakorlat szerint 3 éves a rizs vetésforgó-
ja, vöröshere, majd utána gabona következik. A monokultúra a szép kezdeti eredmé-
nyek után több veszedelmet hordoz magában, a talaj könnyen elmocsarasodik, túl-
burjánzanak a vízi gyomok. Erre a vidékre azóta sem vetõdtem el, nem tudhatom, de
valószínû, hogy tavaszonként a mi 500 holdunkat is kamillaszõnyeg borítja.

Azt sem tudom, hogy a vállalat milyen dicsõséget kasszírozott be a legfelsõ veze-
téstõl. Lényeg az, hogy embereim elégedettek voltak a bérezéssel, közel voltak az
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otthonukhoz. Az építésvezetõség beosztottjai se panaszkodtak, minden napot kikül-
detésként számolhattunk el. Én is jól jártam, Tömpe István vezérigazgató személye-
sen adta át a rendkívüli jutalmat (400 Ft, havi fizetésem 20%-a). Feltehetõen a hu-
nyadfalvi helytállás is benne volt az 1953 augusztusában kapott Erdõgazdaság Kivá-
ló Dolgozója kitüntetésben.

Szári útépítés
Méltó befejezése az 5 évvel ezelõtt ugyancsak itt, a Vértesben megkezdett bará-

beréletnek. Volt minden, akár finálénak is nevezhetném. Formáltuk a földet, volt be-
lõle I-VII. osztályú is. Építettünk mûtárgyakat, fúrtunk néhány alagutat. Kísérletez-
tünk a klotoiddal, itt terítettük az elsõ szórt alapot. Minden évszakból kettõt éltünk
át. Így aztán jutott idõ 6 hetes katonáskodásra, 3 hónapig pedig rizstelepet építettünk.
És ne feledjem ki az erdészet történelmében alighanem egyedülálló, de legalábbis el-
sõként megvívott belháborút, harcomat az igazgatóval. Éppen olyan volt ez, mint a
jövõ század világháborúja: nincsenek gyõztesek, nem lesznek vesztesek. Mindenki
csak volt!

Bevezetésnek vagy inkább elõzetes összefoglalásnak legyen elég ennyi, jöjjön mind-
ez kicsit részletesebben! Elõször is hálát adok a sorsnak. Szinte megérezte, hogy bará-
ber életem utolsó állomásához érkeztem. A Száron eltöltött két esztendõ valóban olyan
volt, mint a nagy cirkuszi elõadások fináléja: minden arra érdemes szereplõ felvonul.
Mondhatom azt is, komoly kihívásoknak kellett megfelelnem, kudarcokban és sikerek-
ben gazdag múltat zártam le, amikor 1954 januárjában egy havas téli napon a betyár-
bútorommal megrakott szekér után elindultam Szálláskútról az állomásra.

Szép és komoly elvárásokat támasztottak velünk szemben. A szakmailag erõs ve-
zetõi gárdának és a megállapodott kubikosoknak köszönhetõen sikerrel oldottuk meg
feladatainkat. Az EÉV által meghirdetett munkaversenyben a szári építésvezetõség
minden alkalommal dobogós helyet vívott ki magának. És ha mindehhez hozzáve-
szem, hogy 1952-ben 6 hetet a diszeli katonai táborban töltöttem, 1953-ban pedig ke-
rek 3 hónapig rizsföldeken dolgoztunk, remélem, nem öndicséret, ha baráber életem
utolsó 2 esztendejét eredményesnek tartom.

Szár jellemzõ eseményei többnyire beépültek a visszatekintés elsõ részében talál-
ható Munkaerõ és Robbantás alfejezetekbe.

Búcsúzzunk el a Szakállastól, sajnos a politikától nem lehet. Azokban az évek-
ben benne voltunk nyakig. Nem tudom, a munkások között volt-e párttag – egyik
sem dicsekedett vele –, közvetlen társaim viszont mind magyar emberek voltak. A
„túlélõ kés” fejezetben írtakat olvasva ezt nem kell külön magyaráznom. A feldí-
szített terem, „Üdvözöljük az elvtársakat”, „Munkaversennyel építjük a szocializ-
must” persze nálunk is megvolt, de aki ezt tagadja, az vagy hazudik, vagy nem Rá-
kosi országában élt.

Egyébként a pártot illetõen semmi hiányérzetünk nem volt. A központban is tud-
ták: ez frontvonal, itt nem szabad az ideológiát erõltetni. Hodu és Cser elvtársak egy-
szer ugyan megpróbálták, de nagyon ráfáztak. Sajnos én is majdnem. Nagy szám volt
akkoriban a Békekölcsön jegyzés. A Kordélyos Vállalat pártemberei nagy disznók
voltak – mint utóbb megtudtam –, maguk egy forintot se jegyeztek, de a lovászgye-
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rekeket egy havi keresetük jegyzésére kényszerítették. A mi nagyjaink szerényebbek
voltak, megelégedtek 15-20%-kal. Lejött az igazgató, vele a párttitkár. Sajnos én nem
érzékeltem a dolgok helyes menetét, nem hívtam össze munkás-nagygyûlést. Ahol
lett volna díszes emelvény, üdvözlõ szavak, fõnökségnek kijáró hajbókolás. Helyet-
te javasoltam: menjünk ki a munkahelyekre. Beleegyeztek. Nem tudták, mire vállal-
koznak. Végigmentünk a vonalon, brigádonként elmondták a piros ruhába öltöztetett
szabványszöveget. A kubikosok meghallgatták „lábhoz tett fegyverrel”, azaz csá-
kánnyal, lapáttal. Nem szóltak egy szót se. De nem is jegyeztek. Egy forintot se. Vert
hadként vonult vissza Pestre igazgató és párttitkár.

Másnap végigjártam a vonalat. Vittem magammal a jegyzési íveket, de nem sokat
agitáltam.

– Emberek, tudják, mirõl van szó.
Bizony tudták. Szó nélkül aláírták az ívet. Csak az Ignácz brigád egyik embere

húzódott félre. Szót akartam váltani vele, de a brigádvezetõ figyelmeztetett:
– Mérnök úr, hagyja ezt az embert! Jehova tanúi közé tartozik. Szerintük ez nem

béke-, hanem hadikölcsön. Márpedig õk semmit nem támogatnak, ami fegyverrel
kapcsolatos.

Másnap felvittem az íveket Pestre. Barátilag megsúgta az egyik adminisztrátor,
Szár élenjár a jegyzésben. Azt hittem, megdicsérnek. A fenét! Még jó, hogy nem kap-
tam fegyelmit. Merthogy biztos én lázítottam föl az embereket.

Egyik nap, vége volt a már a mûszaknak, lövéseket hallottam a tábor felõl. Roha-
nás lefelé. Az egyik legény kezében még ott a füstölgõ pisztoly. Találták az erdõn, és
a brigád katonaviselt tagja rögtön kipróbálta. Nem kellett vitatkoznom – jól tudták,
milyen világban élünk –, azonnal átadták a fegyvert szõröstül-bõröstül. Mármint a
töltényekkel és a csomagolópapírral együtt. A jelek szerint a pisztoly gazdája gondos
ember volt, de nem elég körültekintõ. A téliesítés (bezsírozás) tökéletes, a rejtekhe-
lyet viszont szerencsétlenül választotta meg, pont egy leendõ anyaggödröt szemelt
ki. Ráadásul alig kéthetes újságpapírba csomagolt mindent.

Szerencsére a fiúk nem vették észre ez utóbbi, könnyen végzetessé válható mel-
léfogást. Egyáltalán nem okozott volna fejtörést a nyomozóknak annak megállapítá-
sa, ki lehetett a fegyverrejtegetõ. Biztos, ami biztos, az újságpapírt azonnal eltüzel-
tem, a pisztolyt pedig másnap átadtam Szár tanácselnökének. Hála Isten, nagyon ru-
galmasak voltak. Semmit nem kérdeztek (hol, ki és mikor találta), egyszerûen átvet-
ték. Se elismervény, se jegyzõkönyv. Így volt ez jó – kölcsönösen –, érthetõ, hogy
nem reklamáltam.

Két kemény telet éltem meg Szálláskúton. Idõben igényeltem sífelszerelést, szük-
ség volt rá, munkaeszköznek bizonyult. Azon a január végi napon is, amikor a szo-
kásos nagy útiprogramot bonyolítottam le: Szálláskút-Budapest-Fehérvár-Szálláskút.
Reggel 4-kor indultam, erõs havazásban, koromsötétben. Méteres hó borított min-
dent, biztonsági õrizetként Kiss Feri jött velem Ószár megállóig. Õ is sítalpakon.
Nem volt fölösleges az óvatosság. Kinn az erdõn, távol a lakott helytõl egy kisebb
bukás-baleset végzetessé válhatott volna.

Simán eljutottam a központba. Összeállítottuk a vállalati számlát, közben a kis
noteszom sok feljegyzésébõl néhányat sikerült elintéznem. Ebéd után rohanás Fehér-
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várra, ahol az ES-nél igazoltattam-elfogadtattam a havi számlát. Bekukkantottam
Fiskális út 7-be, aztán Fehérvár-Bicske-Újszár vonatozás közben még szunyókáltam
is. Szükség volt rá, mert bizony Szárról – igaz, hogy már az én utamon – nem egy-
szerû erdei sétának bizonyult a 6 km-es szakaszon térdigérõ hóban hazamenni. Este
10-kor értem a táborba. Rendesek voltak a srácok, fûtött szobával vártak. Ugye néha
nem is olyan irigylésre méltó a baráber élet?

A függönyleengedéshez közeledve illik szólnom az Erdõgazdasági Építõ Vállalat-
ról is. Már csak azért, mert aránylag rövid életének teljes elsõ felében közvetlen
szemlélõje voltam a fejlõdésének, a második 2 év történéseirõl pedig elég sokat ol-
vastam. A vállalatról nem egy szélsõséges, nagyon elmarasztaló vélemény is napvi-
lágot látott (l. Kató Pál), ezért nem árt, ha én is elmondom a véleményemet: szüksé-
ges és eredményes volt az EÉV. Hasznos volt az erdészet számára; az akkori évek
szinte ajándékba kapott forint millióit jó hatásfokkal váltotta át erdei utak kilométe-
reire. Persze ezek csak szavak, a számokkal való alátámasztás Zágonira vár.

1954 januárjában munkakönyvem szerint áthelyezéssel, valóságban önként mene-
külve hagytam el a vállalatot. Ennek okát az Újításom története alfejezetben próbálom
megmagyarázni. Mindezek ellenére – higgyék el – nem az utólag érzett keserûség kö-
szön vissza a következõ mondatokból, hanem akkor tényleg így láttam, így éreztem.

Az elsõ idõszakban egyenesen örültünk a vállalat megalakulásának. Az Erdõköz-
pont megszûnésével (1950) az addig érzett patriarchális gondoskodás (Madas A.)
kellemes emlékké redukálódott. Budapesthez szinte csak munkakönyvileg tartoz-
tunk, a vidék viszont – mármint az erdészetek – a maguk ügyes-bajos dolgaival vol-
tak elfoglalva; az új szervezeti formák kialakításával, a régiek lehetõleg fájdalom-
mentes lebontásával. Az, hogy valahol a hegyekben miként dolgozik egy kirendelt-
ség, sokadrangú problémájuk volt. Érthetõ tehát, hogy az egyébként önállósághoz
szokott, a magukra utaltság tényét kényszerûen megismert öreg baráberek (magam
25 éves voltam) örömmel regisztrálták a vállalat létrejöttét.

Szerencsére értékes emberekbõl verbuválódott az EÉV. Ezt szemlélteti az „Akik-
kel az 5 év alatt összehozott a sors…” ismertetésnek a központban dolgozó kollégá-
kra vonatkozó, már-már unalmasnak tûnõ ismétlõdése:

„Szakmailag képzett, kedves kolléga, segítõkész partner.”
A baj akkor kezdõdött, amikor az íróasztalok nagyobb ütemben szaporodtak,

mint a tényleges feladatok. Kénytelenek voltak az új emberek szükségességét, fon-
tosságát mondvacsinált feladatokkal igazolni. Olyan nyilvántartásokat vontak köz-
ponti hatáskörbe, melyeket érdemlegesen – és fõleg nemcsak múltat kutató, de elõ-
re is kiható felelõsséggel – elsõsorban kinn a vonalon, az építésvezetõségeken lehe-
tett és kellett volna vezetni. Bizonyságként mondom: nem állt volna meg elõttem az
az anyagos, aki nem tudta fejbõl, mivel rendelkezünk, mire van holnap szükség. Sa-
mu álmából ébresztve is pontosan tudta, hogy az évek során 2 db talicska esett ki az
élõk sorából; egyet a buldózer nyomorított halálra, egyet pedig a hirtelen rátört
öregség miatt selejteztünk ki. Ezzel szemben, amikor felállt a nagy központi nyil-
vántartás, mi történt? Az egyik hónapban kaptunk egy dörgedelmet: valami nem
stimmel, hova tûnt 15 db talicska? Másik alkalommal jött a levél, 20 db-bal több
van, mikor, hol és mibõl vásároltuk?
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Ilyeneken még csak mosolyogva bosszankodtunk, de 1953 õszén már magam is
dühös lettem, mikor a központ fejébe vette a költségvetési tételek figyelését. Tudni
akarták, hány m³ földet fejtettem, szállítottam, hány m² gyeptakarót szedtem föl. Pe-
dig ha tudták volna, hogy ennek figyelemmel kísérése milyen komplikált folyamat,
nem kreáltak volna erre egy vagy két íróasztalt. A visszaemlékezés során nem egy-
szer „kettõs könyvelésrõl” beszélek. Micsoda szerénység! Méghogy kettõs? Mennyi
volt ez valójában?

– Volt egyszer az abszolút – matematikai, geometriai – igazság. Az a föld m³, amit
én az anyaggödörben, bevágási szelvényben nagyon pontosan kiszámoltam, a kubi-
kosokkal hitelesített felmérés alapján.

– Ennél több volt az egy-egy brigád teljesítményeként elszámolt tömeg. Mindig
ott lebegett szemem elõtt az a forint (órabér), amit ki kellett hoznom, ha kedves az
életem. Különben másnap otthagynak az emberek.

– Sébor János magyarázta: a jó földmérõ, ha a vitatott mezsgye igaz helyét sze-
retné megtalálni, akkor derékszögû prizmával dolgozik. Az egyik gazdát jobbról, a
másikat balról állítja. A prizmában figyeli az arcukat. Óvatosan mozgatja a mérõlé-
cet, és mikor azt látja, hogy mindkét barázdált arcon kisimulnak a ráncok, akkor le-
verheti a cöveket; ott van a két telek valódi határa.

Így kellett figyelnem a beruházó arcát, egyidejûleg a költségvetési elõirányzatot.
És hogy el ne feledjem, úgy kellett számláznom, hogy a vállalati tervteljesítés is si-
keres legyen. Arról már nem is beszélek, hogy a banki hitelkerettel ugyancsak köszö-
nõviszonyban kellett állnom.

A központi nyilvántartással valahogy olyan helyzet alakult ki, mint amikor a biz-
tosítókötél nélküli artistának alulról, lehetõleg egy páholyból kiabálnak föl, lépjen ki-
csit balra vagy éppen szaporázza lépteit.

A példa csak egy a sok közül; ez minden építésvezetõre vonatkozott. Voltak sze-
mélyes gondjaim is. „A Fuják maga is elboldogul, segítsünk másokat!” elvet nagyon
megszenvedtem. Kértem, könyörögtem, adják oda a buldózert, amivel Köleskepén
dolgoztam. Hallani se akartak róla. Olyan érzésem volt, hogy pl. a fúrógépet (Flott-
mann kompresszor) kiselejtezés elõtt kaptam meg. Reggelenként három ember egy
órát kínlódott, míg végre sikerült a gépet munkára bírni. Nem volt rózsásabb a hely-
zet a szállítóeszközökkel sem (dömper), de még az egyszerûbb gépeket (döngölõbé-
ka, szállítószalag, töltõállvány stb.) is sajnálták tõlem. Mindez most utólag akár
rosszindulatú siránkozásnak vagy éppen sajnáltatásnak tûnik, de ez volt a valóság.
Sándor Tibor em. jelölt diplomaterve (53.11.15.) ennél sokkal többet mond sanyarú
helyzetünkrõl. Csak egy mondatot idézek: „…itt még az õsi építési módszerek van-
nak alkalmazásban”.

Az már csak hab a tortán, hogy még ezért a rozoga fúrógépért is veszekednem kel-
lett. Amikor a vállalati érdek éppen azt diktálta, azonnal elvezényelték Hárosra. Hiá-
ba kiabáltam, írtam le, hogy „aki elvezényli a gépet, az szabotál”, bolhaköpés volt
csak. De nem siránkozom, akkor se tettem. Igyekeztem vonalkorrekciókkal szebb és
jobb utat építeni. Talán meg lehet bocsátani, hogy a megtakarított m³-bõl a kubiko-
soknak is juttattam. A helyben található faanyagból, vasúti sínekbõl magunk építet-
tünk rakodó állványzatot, amely a kordékat, dömpert szolgálta ki. A társ építésveze-
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tõkkel (Kelecsényi L., Boncz T.) együttmûködve szerszámokkal, robbanóanyaggal
stb. segítettük ki egymást.

A néhány felsorolt nehézség ellenére – úgy ítélem meg utólag – eredményesen
dolgoztunk. És itt nem arra gondolok, hogy az építésvezetõségek közti munkaver-
senyben egyszer sem szorultunk le a dobogóról, hanem arra, hogy a Vértesben járva
Szártól Kozmáig jó vonalvezetésû, tájba illeszkedõ, stabil úton mehetek végig.

A terveimben szereplõ terjedelemnél lényegesen többet írtam már Szárról, mégis
bajban vagyok. Minden kiragadott téma két másikat hoz felszínre. Jó lenne például
írni Vicze Ernõ hozzánk menekített kis fekete lováról, a Rigóról, tábori életünket
megtekintõ, belekóstoló látogatókról (ifj. Eifert János, Fekete Gábor és családja), a
hivatalos szemlékrõl, ellenõrzésekrõl. Például Pankotai Gáborról, aki a párt kegyelt-
jeként Szálláskúton megjelent – és vezetõi poszt után ácsingózó – Zinzinger elfuse-
rált ácsmesterrõl így nyilatkozott: „Nem azért tervezünk meg egy ilyen fontos utat,
hogy akármilyen suszterlegény végezze egy mérnök munkáját!”

Hálás téma lenne az erdõszélen talált öregember – ma úgy nevezzük: hajléktalan
–, akit a szakácsnõk vettek anyai pártfogásba. Házkörüli mindenesként dolgozott,
szállást, kosztot kapott, fizetésébõl az asszonyok még cipõt is vettek neki. Sajnos
nem passzolt a lábára, erõsen sántított. Az egyik asszony bekísérte a boltoshoz, csi-
náljon már valamit. Nem volt nehéz dolga. Szólt az öregnek: máskor vigyázzon, a
jobbos cipõt ne a bal lábára húzza.

És még mennyi-mennyi élményt adott Szár-Szálláskút 700-nál is több napja! Jus-
son azonban eszembe ismét az a pillanat, amikor azon a januári napon visszanéztem
a behavazott táborra. Valami befejezõdött. Akkor azt hittem, egy esztendõre. Sajnos
évrõl évre távolabb kerültem; mára az is kiderült: örökre!

Újításom története

Isten ments, hogy a több mint 40 évvel ezelõtt játszódó krimit újból színpadra vi-
gyem; mai fejemmel legyek akkori okos! Dehogy akarok vád- és védõbeszédet mon-
dani. Ami azt illeti, kacifántos ügy volt, ma is õrzök 30 ügydarabot. Ezekbõl állítot-
tam össze egy kronológiát, szemléltetve, nem is volt olyan egyszerû – akkoriban fõ-
leg nem – a hatalommal szembeszállni.

Az 1 éves háború, amely végül döntõ szerepet játszott pályafutásom alakulásában,
túlságosan bonyolult, ezért ütközeteinek ismertetése helyett csak néhány elmélkedés
ízû megjegyzésre szorítkozom. Elõször lássuk azonban magát az újítást!

Lényege: a Vérteskozma-Szár erdei út több helyen a régi kisvasút nyomvonalát
követi. Így szükségessé vált a néha 6-8 m magas töltések aljában a korhadt fage-
rendás átereszek helyett betoncsövet elhelyezni. A tervezõ a töltések teljes átvágá-
sát, a csövek elhelyezése után újbóli feltöltését írta elõ. A kitermelt földtömeget
több karolás közbejöttével néha 40-50 m-re kellett volna szállítani. Háládatlan,
költséges munka.

A tervvel ellentétben egy alagutat hajtottam ki (1,8×1,8 m szelvényben), ebbe
húztuk be a betoncsöveket, majd a dúcolást kirabolva az alagutat tömedékeltük. Idõ-
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ben heteket nyertünk, pénzben pedig 63 000 Ft-ot. A terv szerinti 2957 m³-rel szem-
ben csak 607 m³-t kellett megmozgatnunk.

Korszellem: az újító mozgalom fénykorát élte, a vállalat dicsfényét növelte egy-
egy újítás. A megtakarított m³-ekkel nekem más terveim voltak – egyéb mellékzön-
gékre akkor nem is gondoltam –, fáztam az újítás vállalathoz való benyújtásától.

Az 50-es években mind gyakrabban tapasztalhattuk, hogy a magas polcra helye-
zett, de erkölcseiben ingatag alapon nyugvó káderek közül többen a pénz, a nõ, az
ital valamelyikének (vagy mindegyikének) rabjává váltak. Környezetük nem mert,
talán nem is akart közbelépni, nem fogták vissza ezeket a lejtõn lecsúszó embereket.
Talán azért, mert maguk is részesedtek az így szerzett javakból. És ha voltak, illetve
jelentkeztek az ilyen folyamatok károsultjai, nem sok segítségre számíthattak.

Hodu óvatos volt, csak lassan süllyedt a mocsárba. Egyedül a pénz volt a kísértõ-
je. De az egyre jobban. 1953 õszén már suttogtak az emberek. Jól tudták, hogy Kar-
ner Kálmán parkettagyártás ésszerûsítésében nem sok érdeme van a társújítónak, Ho-
dunak. Sejtettem, hogy elõbb-utóbb én is sorra kerülök. Ha Hodu meglátogatta az
építésvezetõséget, szinte testõrséggel vettem körül magamat. Nem volt alkalma,
hogy négyszemközt beszéljen velem. Csak levélben értesültem az õ újítói szerepérõl.

Féltek az emberek. Senki sem biztatott, egyedül Lenkey Laci és Szabó Karcsi sza-
vaiból éreztem valami biztatást. Egyik kollégám, akit kemény legényként ismert a
szakma, még csak nem is válaszolt segélykérõ levelemre. Nem volt sikerem az egyik
Központban dolgozó hölgynél, akit arra kértem, küldje meg az augusztusi munkaér-
tekezlet perdöntésre alkalmas jegyzõkönyvét. Nem szerezte meg, pedig erre beosztá-
sánál fogva módjában lett volna.

A közvetlen munkatársaim rólam kialakított véleményét nem akartam elrontani, no
meg fiatalnak, függetlennek éreztem magam, beöltöztem páncélba. December 11-én be-
nyújtottam a felmondásomat. Egészségi állapotomra hivatkoztam – volt is valami alapja
–, az igazi okot azonban sem Káldy Józsefnek, sem Zágoni Pistának nem árultam el. Ma-
gam akartam a harcomat megvívni. Nem érzek haragot senkivel szemben, akik akkor
gyorsan eltûntek a közelembõl, a háttérbõl figyelték az összecsapásokat. Élni akartak!

Hófehérke létemre a prostituált bélyegzõt viselhettem volna, ha nincsenek vélet-
lenek. Valahonnan megtudtam, hogy még az Erdõközpontból ismert és becsült Szûcs
Ferenc az ÁEK-nál dolgozik. Látva a felsõszintû összefonódást – ellenfelem egy erõs
káderigazgató, szárnysegédje pedig személyzeti vezetõként dolgozó párttitkár –, naiv
reménykedéssel Ferinek küldtem el az iratokat. Az ÁEK viszont, ez is a korképhez
tartozik, kivizsgálásra elküldte a levelem a tröszthöz, onnan pedig – micsoda vélet-
len! – éppen a vállalatomhoz továbbították az aktát.

Véletlen az, hogy az újabb tiltakozásomat az ÁEK írásban ugyan elutasítja, de
közben valaki(?) átteszi az ügyet az FM Ép. Ig.-nek. Azok nem passzolják tovább,
hanem a saját Újítási Döntõbizottságnak adják kivizsgálásra.

Az is véletlen, inkább szerencse, hogy ebben a káderszaftos világban akadt egy P.
Szabó elvtárs, „egy, csak egy legény…”, akivel személyesen is beszélhettem. A tár-
gyaláson nem vettem részt – hivatalos elfoglaltság miatt –, ezért arra kértem, hogy
Hodu elvtárstól a tisztánlátás érdekében ezt és ezt kérdezze. Jó kérdések voltak, Ho-
du sarokba szorítva kijátszotta utolsó kártyáját is: „…õ volt az, aki az újítást nem
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akadályozta…” Mondanom sem kell, hogy ezek után az általam jelzett iratok felhasz-
nálásával hozott és megfellebbezhetetlennek minõsített döntés nekem adott igazat.

Ez az ügy egyéni oldala. A határozat záró bekezdése azonban a fejet hajtó, meg-
hunyászkodó környezetnek szólt:

„Hodu Istvánnak az Újítási Döntõbizottság elõtt tett azon kijelentése, hogy
azért nem jelentette be társszerzõségét korábban, mert úgy gondolta, hogy csen-
destárs lesz az újítás szerzõségében, nem fogadható el. Az újítási rendelet újítás
szerzõjeként csendestársat nem ismer el. Ez a szocialista erkölccsel nem egyeztet-
hetõ össze.”

Hodut kötelezték, hogy a felvett újítási díjat a vállalatnak fizesse vissza, azok pe-
dig küldjék meg nekem. 1954. augusztus 17-én megkaptam a pénzt. Az ügy ezzel le-
zárult. Az én hajóm azonban akkor már más vizeken úszott. Azt hittem, még a part-
közelben. Sajnos nem. Soha nem jutottam vissza az 1954. január 30-án elhagyott ki-
kötõbe. Ez annyit is jelent, hogy a csaták legtöbbjét, de fõleg a döntõ ütközetet meg-
nyertem, a háborút azonban elveszítettem.

Újítás-kronológia

dátum küldi kapja tárgya-tartalma
52.XII.2. EÉV Fuják J. Nyújtsam be az áteresz építési mód-

szert, újításként kívánják elbírálni
53.II.5. I/7 EÉV Újítás részletes leírása, fénykép, 

kalkuláció (megtakarítás 63 000 Ft)
53.VIII.24. EÉV Fuják J. Elfogadják javaslatomat mûszaki 

ésszerûsítésnek
53.X.19. EÉV Fuják J. Újítás eredménye beruházónál 

jelentkezik, õ fog fizetni
53.XI.30. EÉV I/7 Újítás értékelésére helyszíni 

egyeztetés kitûzése
53.XII.11. jegyzõkönyv Szár I/7 Az újított megoldás eredményes
53.XII.11. Fuják J. EÉV Felmondom a munkaviszonyomat
53.XII.23. EÉV Fuják J. Hodu bejelenti társszerzõségét, 

adjak elfogadó nyilatkozatot
53.XII.30. Fuják J. Mg.Ép.Ip. Tröszt Közlöm: Hodunak semmi köze az 

újításhoz
54.I.16. jegyzõkönyv EÉV-nél Igazgató és párttitkár rögzíti: 

Hodu adott utasítást a bányaszerû 
megoldás kivitelezésére

54.I.20. Mg.Ép.Ip.Tröszt 6.sz. Eg.Ép.Ip.V.Megállapítja: 
Hodu csak 25%-ban társszerzõ

54.I.30. Fuják J. Mg.Ép.Ip. Tröszt Nem fogadom el a határozatot, 
kérem az újítás felülvizsgálatát

54.II.2. Fuják J. Horváth S. Kérem válaszát: mi hangzott el 
az 52.VIII.2-i értekezleten
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54.II.4. Fuják J. ÁEK Kérem bekapcsolódásukat az 
újítási vitába

54.II.4. Szabó K. Fuják J. Nem emlékszik, hogy a kritikus 
értekezleten áteresz elhelyezésrõl 
szó lett volna

54.II.12. FM Ép.Ig. Fuják J. Kiegészítõ adatokat kérnek az I.30-i 
fellebbezéshez

54.II.12. ÁÉK FM Ép.Ip. Vizsgálatra megküldi a fellebbezést
54.II.26. Fuják J. FM Ép.Ip. Magyarázom a bizonyítványom
54.II.27. ÁEK Fuják J. Közlik: bejelentésemmel foglalkoznak
54.III.11. FM Ép.Ip. Fuják J. A Hodu-Cser jegyzõkönyv alapján 

elutasítják a fellebbezést
54.IV.22. FM Ép.Ip. Fuják J. Közlik: ÁEK-tól megkapták a 

bejelentést, kivizsgálásra átadták az 
újítási csoport mellett mûködõ 
Döntõbizottságnak

54.IV.25. ÁEK Fuják J. Értesítenek: egy tanú vallomása 
szerint az ötlet Hodu elvtársé, õ 
tehát társszerzõ

54.V.7. FM Új.Cs. Fuják J. Értesítenek: a döntés elleni panaszomat 
fellebbezésnek tekintik, 
Döntõbizottság tárgyalja az ügyet

54.VI.12. FM Új.Cs. Fuják J. Értesítenek: Db tárgyalás VI.22-én
54.VI.15. Fuják J. FM Új.Cs. Bejelentem: a tárgyaláson nem tudok 

megjelenni, küldök 3 kiegészítõ iratot
54.VI.22. FM Újítási Döntõbizottság tárgyalása
54.VII.5. FM Új.Cs. Fuják J. Értesítenek: Hodu nem társszerzõ, a 

felvett újítási díjat vissza kell 
fizetnie a vállalathoz

54.VIII.17. EÉV Fuják J. Postán utalják az 535,30 Ft újítási díjat
(hivatalos levél)

Milyen fõnök szerettem volna lenni?

Talán helyesebb lenne, ha fõnök szó helyett vezet, még inkább ember megjelölést
használnék. Tulajdonképpen édes mindegy, a felelet ugyanaz: ilyen is, olyan is. Nem
mintha az 5 év alatt lényegesen megváltoztam volna. Gondolatban végigjárva azokat az
éveket, úgy látom, sem térben, sem idõben nincsenek látványos (botrányos) változások.
Egy természetes fejlõdés (24 évesbõl 29 lettem) ment végbe, a beosztottból teljhatalmú
építésvezetõvé léptem elõ. Közben az emberekkel való kapcsolatom nem változott,
lényegében ugyanaz maradtam. Remélem, igazolják ezt fõnöki életem alábbi mozaikjai.

Ismétlem, én nem változtam, az emberek ítélete azonban a körülmények hatására
módosult. Az a kubikos (Gazsi), aki 1949-ben apjának tekintett (én 24 éves voltam,
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õ közel a 40-hez), Köleskepén (1951) megfenyegetett levelében – „csalódtam a mér-
nök úrban” –, ha nem kapja meg a munkakönyvét, följelent. Nem adtam ki, nem ad-
hattam ki. Õ ezt nem tudta, vagy nem akarta tudomásul venni, számára én bizonyá-
ra rossz ember lettem. 

A fránya munkakönyv kiadási tilalom elég sok galibát okozott. Juhász András is
ezen akadt fenn, tintaceruzával írt levelében (1951) rögzítette „megváltoztathatatlan”
ítéletét: „Én a maga személyét tovább nem bírom.” Feljelentéssel fenyegetett, „ha ha-
za nem küldi a könyvem”. A levél végén egy kicsit megenyhült: „hagyjuk egymást
vutni a nagy világban!” Nem vagyok mazochista, csupán azért idéztem a levélbõl,
mert õrzök mellette egy másikat is, ezt 1952-ben adták föl. „Tisztelettel kérem a mér-
nök urat, küldöm a jegyet… legyen szíves megírni, hogy új emberek jöhetnek-e ve-
lünk.” Aláírás: Juhász András. Hát bizony sok mindent el kellett viselnem!

Sok súrlódást okozott az Ars poeticában rögzített elvek gyakorlatba való átülte-
tése. Annak ellenére alakult így, hogy azokat magamra nézve éreztem csak kötele-
zõnek, a munkatársaimtól viszont elvártam, hogy megvalósításában segítsenek. A
baráber élet kínját-keservét alig volt módon csökkenteni, az igazságos teherviselés-
re azonban kínosan ügyeltem. Pontosan meghatároztam a munkaköri feladatokat,
ez a felelõsség miatt volt fontos. Ugyanakkor elvártam, hogy baj esetén az írásban
rögzített feladatán túlmenõen mindenki erejéhez mérten segítsen. Egyik vezérkari
megbeszélésen valami olyant mondtam, hogy „hivatalnokoskodni és csak irodave-
zetõnek lenni nem lehet” (részlet egy felmondólevélbõl). Mindenki mindenkiért.
Magam is eszerint cselekedtem. Amikor délben befutott egy teherautó Szár felõl
betoncsövekkel megrakva, nem kiabáltam anyagos vagy munkavezetõ után. Letet-
tem a csajkát, fölültem a kocsira, mentünk ki a vonalra. Félórán belül fordulhatott
az új fuvarért.

Rossz napjuk lehetett az egyébként baráberi jótulajdonságokat felmutató irodisták-
nak: mindketten egyszerre fölmondtak. Határozott és talán túl kemény voltam. Azonnal
írásban válaszoltam: Felmondásukat nem áll módomban elfogadni, de… Zokogtam egy
mondatot a szári építésvezetõségre rótt túlfeszített feladatokról; igazam volt. Jeleztem,
megpróbálom kívánságaikat teljesíteni. Ha ez nem megy, munkakönyvüket intézkedés
céljából a központba fölküldöm. Sajnos nem sikerült a tehermentesítés. Megértettem a
bánatukat; én is szerettem volna, ha csak a „nagy könyvben” rögzített építésvezetõi fe-
ladatokat kellett volna ellátnom. Ez csak álom. Néhány héten belül elváltak útjaink.

Ars poeticámban a „becsülettel” kifejezés sok terhet rakott rám. Különösen azért,
mert a jelszavam nem „elõre”, hanem „utánam” volt. Ha befulladt egy lövés, köze-
lébe se engedtem másokat. Az egregyi ferde híd kritikusnak ítélt boltozatát tartó
ácsolatot saját kezûleg bontottam le. Szegény Gazsi bácsit is elöntötte a verejték, mi-
kor elárultam vétkemet. Tudni akartam, hogy a speciális vasalattal rendelt kútgyûrûk
hogyan bírják a terhelést. Befeküdtem a csõbe, miközben a buldózer néhányszor át-
haladt fölötte. Bennem is megállt az ütõ, amikor az egyébként ridegnek tartott beton-
gyûrû mintha gumiból lett volna, úgy vette át a több tonnás dózer terhelését. Szem-
mel láthatóan gyûrûzött, hullámzott. De bírta.

A „mindenes” építésvezetõk közé tartoztam, azaz az összes elõforduló munkát is-
merni akartam, szerettem, ha az apró dolgokról is tudomásom van. A káderkönyv
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szerint ez nem tartozik a jó tulajdonságok közé, de valahogy így éreztem magam biz-
tonságban. Meg tessék mondani, miként boldogultam volna, ha nem ismerem részle-
teiben az építésvezetõség feladatait, amikor Csömödéren munkám egyetlen támasza
egy féloldalas „Nyílt rendelet” következõ mondata volt: „Kérem a hatóságokat, hogy
a jelen nyílt rendelettel ellátott alkalmazottunkat hivatalos mûködésében támogas-
sák.” Hát valahogy ekkor és ezért alakult ki ez a „mindenes” jellemvonás, ez a jó-
nak-rossznak egyaránt minõsített magatartás.

A részletek megismerésének belsõ kényszere játszott közre az alábbi esetben is.
Sopronban vendégeskedtem, elõadást tartottam. Késõ este ért be a vonat Újszárra.
Akkor már fönt laktunk Szálláskúton, így aztán a saját utunkon baktattam fölfelé.
Koromsötét volt, idõnként lehajolva kézzel tapogattam, milyen stádiumban van az
építés, kavics vagy zúzalék borítja a burkolatot. Reggel 6-kor a szokásos eligazításon
pontosan megjelöltem, kinek-kinek mi a teendõje az egyes szakaszokon. Érzékeltem
a megdöbbenést az arcokon. Honnan tudja mindezt a fõnök; három napja nem is lát-
ta az utat. Látni csakugyan nem láttam. De kitapogattam.

Végül is milyen ember volt a Fuják? Félreértés ne essék, még élek. A „volt” szó
azt igyekszik érzékeltetni, hogy ezek a megállapítások 1948-54-re vonatkoznak. Én
kb. tudom a választ, másokat azonban óva intek, hogy egy-két mondatban intézzenek
el. Sokkal bonyolultabb ez. Szemléltetésképpen hadd mondjak erre két példát! Vala-
mikor, 1952-ben egy jobb házból származó építésvezetõ kollégám így figyelmeztet-
te a hozzám delegált gyakornokot:

– Vigyázz! A Fuják kinyalja a munkások…!
Ez már csak azért is túlzás, mert a mesterséget Szabó Karcsinál tanultam, aki vi-

gyázott a bizonyos három lépés betartására. Igaz, hogy Mindszentpusztára már meg-
fertõzve érkeztem. Taksalápán egyfajta közvetlen kapcsolatot tapasztaltam Sali Emil
és kubikosai között. Azt egyébként nem tagadom, megértéssel, együttérzéssel figyel-
tem embereim életét. „Egy tálból cseresznyéztem” velük; az üzemi konyhán ugyan-
azt a kosztot ettem, az asztalnál tányérból vagy éppen tuskón ülve, kint a vonalon
csajkából. Amikor Szárra települtünk át, és késõ este érkeztünk meg, nem a Béldi er-
dész biztosította vendégszállásra mentem, hanem ott aludtam az emberekkel a kony-
ha elõterébe szórt szalmán. Ezt tartottam természetesnek; a 3 vagonos költöztetés
azokban a kemény téli napokban olyan frontszolgálatféle volt. Jó 10 év múlva Abád-
szalókról kaptam egy levelet. Igazolást kért Gál Gyula, aki magát ismertetve és az
akkori idõket felidézve többek között ezt írta: „… azt hiszem, hogy még emlékezik,
amikor Köleskepén a barakkot bontottuk, amikor Szárra a másik munkára mentünk,
ott aludtam a mérnök úrral a szalmában, a mérnök úr is emlékezik…”

A másik példa két évvel késõbbi keltezésû. A hûtlenül elhagyott vállalat személy-
zetise – Szatmári – nem átallotta rólam azt írni, hogy „a dolgozók ügyeivel és prob-
lémáival nem foglalkozott kellõképpen”. Nesze neked! Nem tudom, hogy az elõbb
idézett építésvezetõ barátom megvédene-e. Mindenesetre az én lelkiismeretem tisz-
ta. Ismertem az emberek otthoni problémáit, tudtam, hol van beteg, kinél növekedett
a család. János bácsival együtt örültem, mikor beszámolt fia moszkvai tanulmányai-
ról. Igyekeztem biztosítani a nehéz idõkben is a kenyeret, szalonnát, próbáltam
összehangolni a normákat, a költségvetés biztosította kereteket úgy, hogy közben a
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boríték is minél vastagabb legyen. Érezték ezt az embereim, Képes János mondása
szállóigévé vált:

– Mérnök úr, bennünket nem érdekel a norma, úgy számoljon, hogy a kis pénzünk
meglegyen!

Nem tudom, Szatmári elvtárs milyen forrásból merített, mikor elmarasztaló ítéle-
tét fogalmazta. Bizonyára elkerülte figyelmét, hogy nemcsak a kubikosokat tekintet-
tem egyenrangú társnak, de még a kordélyos lovakat is „személyesen” ismertem. Ne-
vükön szólítottam mindegyiket. Ezt méltányolta Pálinkás Jóska bácsi, amikor a fogat-
szegényes idõben is minden igényünket kielégítette.

Pár szem mozaik a teljes kép kialakításához kevés. Ennek megalkotása különben
sem az én feladatom. Egy-egy felvételt készítettek már rólam a személyzetisek, va-
lamilyen formában emlékezik rám többszáz kubikos, és véleményt tud alkotni az
„Akiket az 5 év alatt…” összeállításban felsorolt majdnem 200 kolléga közül jó né-
hány. Semmi mást nem kell tenni, mindezt egy képpé összedolgozni, máris kész a
fantomkép. Arra azonban nem esküszöm, hogy pont olyan szerettem volna lenni.

Akikkel 5 év alatt összehozott a sors…

Az obsit átvételét megelõzõen, 1985 januárjában készítettem egy összeállítást
(MBB-ÁFB: 1950-1985). Ennek V. fejezetében Nevek egy nem létezõ emlékkönyv-
bõl 1969-1984 címmel felsoroltam annak a 2220 embernek a nevét, akik igazgatósá-
gom ideje alatt a vezetõi szoba küszöbét átlépték. A feladat nem volt nehéz: a határ-
idõnaplómba mindig bejegyeztem a látogató nevét, az általa képviselt hivatalt, intéz-
ményt, vállalatot. Így aztán csak türelem kellett a 45 oldalas sûrûn gépelt névsor
összeállításához.

Sajnos most nincs olyan csodatükröm, melybe belenézve felfedezhetném újra
mindazokat, akik 50 évvel ezelõtt fél évtized alatt életem színpadán megjelentek.
Meregetem a szememet: néha egész jelentéktelen mellékszereplõk bukkannak elõ,
máskor – és ettõl félek igazán – fontos szereplõk háttérben maradnak, a következõ
listából hiányoznak. Ez érthetõ. Akkor még nem volt határidõnaplóm; az igazgatói
szoba is gyakorta a széljárta, esõáztatta vagy éppen napégette feltáró út volt. Talál-
tam ugyan egy-két feljegyzést, néha egy sárguló fénykép hátoldalán olvasott neve-
ket, és szerencsére még nem kell szednem Cavintont. A felsorolás bizonyára hiányos
lesz, sajnálom, hogy néhány arc, név már kihullott az emlékezés rostáján. A megne-
vezetteknek sem tudom az 50 év alatt megszerzett fõmérnöki, igazgatói vagy éppen
doktori címét feltüntetni. Persze néhányat tudok, azonban összességében ez ellent-
mondásos, igazságtalan lenne. Sejtem azt is, hogy sok név mögött már két évszámot
kellene jegyeznem; a második elõtt † jelet alkalmazni. A születési dátumot az Erdé-
szeti címtárból (1970) szereztem, vagyis a születési évszámmal ellátott személyek
többnyire erdõmérnökök.

Illenék a névsorhoz egy használati utasítást is mellékelni. Ennek lényege: ez az
anyag hiteles forrásként nem használható. Különben is az itt-ott feltüntetett munka-
hely, beosztás csak az adott idõszakban helytálló. Ráadásul a vállalat, hivatal megne-
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vezése akár trehánynak is minõsíthetõ. Mit tudtam én akkor az erdõben, hogy ott
fönn az egymást rohamosan követõ átszervezések során milyen neveket kreáltak?
Jellemzõ, hogy én is csak a munkakönyvembõl tudtam meg (1985-ben), hogy az
EÉV-t megelõzõ 3 év alatt hány munkáltatóm volt.

Megtévesztõ valószínûleg, hogy az egyik név mellett csak egy-két szó szerepel, a má-
sik mögött pedig 8-10 soros ismertetés található. A sorok száma – mondanom se kellene
talán – nem az emberek értékével van arányban. Még a hosszabban jellemzetteknél sem
a teljes bemutatás volt a célom. Egyszerûen ennyi tolult a felszínre. Elnézést kérek tehát
mindenkitõl, aki a saját vagy ismerõsének képét torznak találja. Elegendõ adat birtokában
is nehéz bárkirõl egy minden igényt kielégítõ jellemzést adni. Az élet néha hosszú, az em-
ber folyton változik, és mindezt valósághûen visszaadni csak több oldalnyi terjedelemben
lehetséges. Ráadásul van, akinek élete „kész regény”. Mit tehetek én, aki a nagy tortának
csak egy kis szeletét ismerni? Megpróbálom ennek az ízét ismertetni.

Ebbéli aggodalmamat jól szemlélteti dr. Hiller István esete is. Bankos koromban
ismertem meg; mi finanszíroztuk az Egyetem beruházásait, többek között az új
könyvtár építését is. Pista, a könyvtár fõigazgatója úgy érezte, hogy a gyönyörû épü-
let létrejöttében nagy érdemeim vannak. Megkülönböztetett tiszteletben részesített.
Nemcsak aktív koromban, hanem 1989-ben is, mikor Sopronban üdülve nyugdíjas-
ként meglátogattam. Az igazsághoz tartozik, hogy én is becsültem. Olvastam a köny-
veit, a szaklapokban megjelent cikkeket, tudtam, hogy az osztrákok is kitüntetéssel
jutalmazták munkásságát.

Megdöbbenve hallottam a hírt: 1993-ban (60 éves korában) meghalt. Jérôme Re-
né írt róla nekrológot az EL-ben ,és nehezményezte, hogy az Egyetem el sem köszönt
a sírnál dr. Hiller Istvántól. 1996-ban ismét Sopronban üdülve hallottam valamit en-
nek a szokatlan helyzetnek az elõzményeirõl. A rendszerváltozás után a fõbb tisztség-
viselõket már nem egyszerûen kinevezték, hanem választották. Õ nem kapta meg a
szükséges szavazatot, Gyõrbe járt át dolgozni. Innen a harag a család részérõl, halla-
ni se akarnak az Egyetemrõl. Emberileg érthetõ. Sajnos nem tudom, mi volt a szava-
zathiány valódi oka. Mindenesetre én csak a tortaszelet valamikori ízét érzem. Az öz-
vegy ma a Hotel Szieszta ügyvezetõ igazgatója. Ott üdültünk, naponta többször is el-
mentem az ajtaja elõtt, de nem kopogtam be. Kár lett volna a sebeket feltépni. Pistát
azonban meglátogattam kinn a Szent Mihály temetõben.

Ennyi mosakodás után végre kezdjük el a névsorolvasást!

– Abonyi István (1913) Erdõközpont, normafelelõs, 1950
– Aradszky Imre Erdõközpont, mûszaki elõadó, sokat fociztunk együtt
– Ajtony Mátyás Tömpe István személyi titkára (1949), amolyan szürke eminen-

ciás. Szép szóval agitált, lépjek örökébe. Nem vállaltam. Matyit becsületes
embernek tartottam, sejtettem távozása okát. Nem akart szerepet vállalni olyan
drámában, ahol sorra hullottak el a régi világ érdemekben gazdag képviselõi.
Hogyan lehettem volna én a guillotine kezelõje, egy fiatal erdõmérnök, ha õ a
Selmec-Sopron múlttal nem rendelkezõ tiltakozott ellene?

– Adamovich László (1921) az Út-vasút tanszék vezetõje. Jó néven vette volna,
ha gyakorlati tapasztalataimat a tanszéken továbbadom a hallgatóknak.
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– Auer Ferenc (Erdõközpont) mûszaki rajzoló, kissé furcsa kiejtéssel. Õ szerve-
zett be a focicsapatba.

– Balaskó József kárászi ácsmester, a barakkunk építõje
– Balázs János a Fejér megyei ÉS fõkönyvelõje (1952)
– Barancsik József Varbón a Hangya üzletvezetõje
– Barlai Ervin (1899) Munkácson a Larorca Rt. vezérigazgatója, 1948-ban a

MÁLLERD ügyvezetõ igazgatója
– Bartha Sándor (1927) csákvári géptelep. Õ biztosította Szár-Szálláskút mûsza-

ki hátterét gépkocsi vonalon.
– Béldi Ferenc (1903) a Csákvári ÁEG szári üzemegységének vezetõ erdésze.

Gyors beszédû, lendületes; sokat segített az indulásnál. Üzemi konyhája kitû-
nõre vizsgázott.

– Billig Lajos Szár, kompresszorkezelõ
– Bérczy László (1898) Miskolci ÁEG fõszámtanácsos
– Bodor István Szár, bányász, robbantómesterünk
– Bozsó Lajos Csákvári ÁEG dömpervezetõ
– özv. Bozsai Imréné házinénim, B. II. ker. Kunfi Zs. 78. I/9.
– Bodri Gyula Pusztavám, erdészet. Sikáros-rakodó
– Boncz Tibor (1925) fiatal mérnökként szakmát tanulni jött Szárra. Csak tisz-

telettel tudok szólni arról az erõfeszítésrõl, melyet a beilleszkedés érdekében
tett. Vademberek közé érkezett. A vasúti szolgálati lakás egyik szobája 4 em-
ber számára irodának, hálónak, ebédlõnek és fürdõszobának bizony szûknek
bizonyult. Az éjszakába nyúló munkát (munkaátvétel, teljesítmény és bérel-
számolás idején ez elkerülhetetlen volt) nehezen viselte el a szervezete. Kü-
lönbözõ bigyuszokat szedett, csak azért is ébren maradt, dolgozott velünk.
Utólag is megköszönöm helytállását. Féltünk, hogy szenved nálunk. Téved-
tünk. Tõlünk Lentibe került, és már építésvezetõként küldött leveleiben ked-
ves szavakkal köszönte meg, hogy befogadtuk, sokat tanult nálunk. Pilisma-
róti (9. sz. ép.vez.) építésvezetõként is szoros kapcsolatot tartott velünk,
szerszámokat cseréltünk, sõt robbantani is átszaladtam hozzájuk.

– Cser Sándor EÉV személyügyi elõadó (1953), párttitkár, újítási kálváriám
egyik szereplõje.

– Dénes Albert Tiszasülyi ÁG, öntözési fõagronómus
– Dreissinger Gyula Balatonfüredi erdészet
– Édes István (1931) Mezõföldi ÁEG
– Ergán Rudolf Szálláskút, az egyik õslakó család, idõnként nekünk is fuvaro-

zott megtermett lovával.
– Ernyei László (1925) évfolyamtárs. A Baranya megyei ÉS dolgozója. Segítsé-

get kért a bánosi út sziklarobbantásához.
– Farkas Dániel Csömödér Fõ u. 30. házigazdám
– Félix Endre EÉV adminisztráció
– Fila Józsefné Fejér megyei Tanács fuvarigénylés
– Frank Zoltán volt katonatiszt, Mindszentpusztán irodai dolgozó, Hunyadfal-

ván irodavezetõ
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– Friedrich István Pécs lakatosmester, Egregyen a kályháinkat készítette.
– Fülöpp Zoltán (1898) 1942-ben az FM-ben szolgált (erdei vasutak). Elõször a

parasznyai vasútépítésnél, késõbb Csömödéren találkoztam vele. Az Erdõköz-
pontban egy helyen szolgáltunk. Kedves, közvetlen munkatárs, jó szakember.
Örömmel számolt be Zoli fiának (1929) szép fejlõdésérõl. Zoli bácsi életének
sínpárja már régen odaát húzódik, az ifjú Zoli is távol (USA) él 1956 óta.

– Gajda Péter szári asztalos, szájában az elmaradhatatlan szivarral dolgozott,
Szálláskúton a „Kõszeg” barakkot õ szerelte össze.

– Galambos Gáspár (1900) Erdõközpont, helyszínelni járt ki az építkezésekhez.
– Géczy Dezsõ erdész, kárászi erdõgondnokság
– Gyimesi István szári gazdálkodó, szétszedhetõ szekerével fuvarozott nálunk.

Szép lánya, akit Samunak szemeltünk ki, fiatalon, 21 éves korában halt meg.
– Haják Gyula (1924) a focipályán (SMAFC) és a munka mezején egyaránt

megbízható barát volt. 1952-54-ig az EÉV építésvezetõje.
– Harmath Lajos Szár község ügyes kezû kovácsa, sokat dolgozott az építésve-

zetõségnek.
– Héder István (1893) A háború elõtt az M. Kir. Áll. és Koronauradalmi Erdõigaz-

gatóság Gödöllõ felügyelõ tisztje. 1946-ban a május 1-jén alakult MÁLLERD
Budapesti Erdõigazgatóság vezetõje. Nagy tapasztalattal rendelkezõ jó vezetõ.
Irányításával rohammunkával készítettük „Nagy Budapest Zöldövezet” tervét,
júniusban fejeztük be. Lengyel Gyurkával együtt büszkék voltunk arra, hogy Rá-
kosi Mátyás részére egy teljesen külön példányt mi állíthattunk össze.

– Héjj János (1911) A Mindszentpusztai Építésvezetõség pénzügyileg a puszta-
vámi erdészethez tartozott, ennek volt a vezetõje. Kedves, segítõkész kolléga.

– Hendel Ernõ (1896) Erdõközpont Mû. O. tervezõ csoport
– Hódor Ferenc (1920) Devecserben az Erdõgazd. Fõkönyvelõje (1951). Mikor

1958-ban Veszprémbe kerültem, már ott dolgozott, a focipályán is jó társ volt.
– Hodu István 1945 elõtt kõmûves, 1947-52 mûsz. fõelõadó, 1952-tõl igazgató.

Az Erdõközpontban ismertem meg az alacsony, köpcös emberkét, igen jóízû-
en tudott az íróasztalnál is kenyeret, szalonnát szelni, falatozni. Aki csak látta,
kedvet kapott az evéshez. Kölcsönösen becsültük egymást akkor is, amikor õ
igazgató lett, én pedig ép. vez. maradtam. Azt hiszem, neki köszönhetem, hogy
az elsõk között kaptam meg „Az Erdõgazdaság kiváló dolgozója” kitüntetést
1953-ban. Persze azért is imáimba kéne foglalnom, mert „jóvoltából” lettem
„idegenbe szakadt erdõnk fia” (l. Újítás fejezet).
– Az ott leírtakból egy mondatot se szeretnék megismételni, ezért inkább
olyant mesélek el, amit kevesen tudnak. Azt, hogy tulajdonképpen óvatos em-
ber volt. Felesége nevén megtartotta házmesteri állását abban az épületben,
amelyik elé reggelenként beállt a vállalati kocsi; jött az igazgató elvtársért. Rá-
juk igazán illett az akkori idõket jól jellemzõ feleségi sóhaj:
– Hej, ha most a Horthy-korszakban élnénk, akkor én méltóságos asszony len-
nék!

– Hoós István EÉV építésvezetõ
– Hordóssy Lajos EÉV gépcsop. Elõadó
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– Horváth Emil EÉV anyagvonalon dolgozó munkatárs
– Horváth József Devecseri ÁEG könyvelõ
– Horváth Irén H. Sanyi húga, EÉV-nél titkárság
– Horváth Sándor (1923) az EÉV építésvezetõje Parádon, amikor zajlik az újítá-

si vitám Hodu elvtárssal. Késõbb Boncz Tibitõl átvette a Pilismaróti Építésve-
zetõséget. 1969-ben a Pilisi Parkerdõgazdaság dolgozója, mû. ea. a központ-
ban. Belevaló, kemény legénynek ismertem. Sajnálom, hogy az igazgatóval ví-
vott egyenlõtlen küzdelemben nem lett partnerem. Húga is féltette az állását –
tulajdonképpen õt is megértem –, ajánlottan feladott levelemre, melyben az
ominózus tanácskozás jegyzõkönyvét kértem, még csak nem is válaszoltak.

– Hudák Mátyás erdész Fónagyságon, László fia a kirendeltségnél dolgozott.
– Huf József mû. ea. Kaposvár ÁEG
– Ilosvai Béla EÉV normafelelõs
– Ipacs János EÉV gépkocsivezetõ
– Jablánczy Sándor Erdõközpont
– Juhász László Betonárukészítõ mester Devecserben. Megrendelésünkre spe-

ciálisan vasalt betongyûrûket gyártott.
– Káráll János (1921) Gyõri erdõigazgatóság
– Kassay Farkas László (1919) A csömödéri falepárló megálmodója, EMÉRT

fõmérnök (1949)
– Kasza Ferenc (1910) Pécsi Erdõgazdasági Nemzeti Váll. vezérigazgató
– Karner Kálmán (1905) EÉV gyõri építésvezetõ. Nem tiltakozott, parkettagyár-

tási újításnál elfogadta Hodut társszerzõnek.
– Káldy József (1920) Sajnálom, hogy olyan korán hagyott itt bennünket. A Pé-

csi ENV vezérig. helyetteseként figyelemmel kísérte építésvezetõi szárnypró-
bálgatásaimat. Támogatta törekvéseimet, munkásokat szerzett, az elakadt faki-
termelés gyorsításához KT 12-t küldött. Megjelent az ünnepélyes átadáson, sõt
szeptember 27-én (1951) az Erdõközpont képviseletében õ vette át hivatalosan
az utat. Nem feledkezett meg a munka dicséretérõl, kubikos és építésvezetõ
egyaránt szerepelt a jutalmazottak listáján.
A Hoduval való nézeteltérésemet bizonyára jól ismerte, ennek ellenére elfo-
gadta a felmondásomban foglalt érvelést: beteg vagyok. Hozzájárult az
MSZB-hez való 1 éves átadásomhoz.

– Kazár János Újszár, párttitkár
– Kelecsényi László (1921) Disójenõ I/6 építésvezetõjeként jó együttmûködést

alakított ki velünk. Késõbb a Pilisi Parkerdõgazdaság fõépítésvezetõje lett.
– Keller Ernõ (1925) Szolnokon dolgozó kolléga
– Keresztesi Béla (1922) az 1943/44 tanévben a Szent Imre Kollégium külön

asztalánál együtt ebédeltünk, vacsoráztunk (segélyezett diákok voltunk). Az
FM-ben (1954) már nem ismert meg. Úgy látszik, nagyon megváltoztam.

– Király Lajos EÉV fõépítésvezetõ Miskolc
– Kiss Ipoly (1928) Erdészeti Tervezõ Vállalat
– Kiss Pál Sándor Tiszasülyi ÁG üzemi konyha beszerzõ
– Klaus Jenõ Fejér megyei ÉS mûszaki elõadó
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– Klimó Kálmán (1899) az Erdõközpont Mû. Fõo. Terv. O. jó kedélyû, megha-
tározó egyénisége. Gondja volt arra is, hogy 1950-ben jegyesoktatásban része-
sítsen. Azt tudom róla, hogy 1943-ban az Ungvári Erdõig.-nál szolgált (fõer-
dõmérnökként), azonban az 1970. évi címtárban már nem találtam a nevét.

– Kocsmár Ferenc (1922) Erdõközpont. Közgazd. területen dolgozott.
– Kordás Ferenc Szálláskút, szerelõ
– Kostein Ferenc (1917) tervezõmérnök
– Kozma Béla (1915) Erdõközpont, közgazd. terület
– Kõvári József Tiszasülyi ÁG ig.
– Krajcár Péter (1905) kerületvezetõ erdész a Kárászi Erdõgondnokságnál, egy-

ben házigazdám Magyaregregyen. Felesége Ilonka néni, fia, Zoli, még otthon
volt, vele késõbb Komlón, a technikumban találkoztam. Ili lánya már elkerült
hazulról, Sebestyén J. erdész felesége

– Kurdi István (1924) évfolyamtársam, az Alföld-fásítási tanulmányút (1949)
részvevõje

– Králitz Jolán Az MSZB Szfvár fõelõadója, Száron helyszíni ellenõrzésen vett részt
– Kun Lajos Szár-Szálláskút gkv.
– Kutassy Viktor (1901) Erdõterv. igh. fõmérnök (1953)
– Lángos Lajos egykor Bustyaházán ép.vez. 1948-ban Miskolci Áeg tanácsos
– Láng Lajos (1898) a Budapest Hegyvidéki Erdõgazdasági Nemzeti V. vezérig.

helyettes; õ írta alá az elsõ alkalmazási levelemet. E szerint: „két hónapra pró-
baidõre alkalmazzuk 760 Ft havi bérrel, feltéve, hogy ez a folyamatban levõ
jóváhagyás során nem változik”. Szerencsére nem változott, de nem módosult
a megbecsülésem se Lajos bácsi iránt, aki a háború elõtt gr. Esterházy Móricz
hitbizományi uradalmában erdõtanácsosként a Csákvári Erdõhivatal vezetõje
volt. Az õ nevéhez fûzõdik annak a gyönyörû erdõnek a telepítése, amelyben
a mindszentpusztai utat építettük.

– László György (1926) szári építésvezetõségem idején õ volt az építtetõ Csák-
vári ÁEG mûszaki ellenõre. Lendületes, nagyvonalú srác, mindig sikerült ve-
le a költségvetés-módosulásokat, az elszámolásokat idõben tisztába tenni. Az
életpályám módosítására döntõen kiható újítási vitában korrekt partner volt.

– Lázár László abádszalóki lakos, fõmunkavezetõ a Taksalápa vasútépítésnél.
Sok jó dolgot tanultam tõle, olyant, amit õ hosszú évek során fõnökeitõl (pl.
Sali Emiltõl) gyûjtött össze. Értett az emberek nyelvén, hallgattak rá, kényes
kérdésekben számítani lehetett eredményes közremûködésére. Sok erdei út-
vasút megépítése fûzõdik nevéhez.

– Lengyel György (1925) évfolyamtársam. A Bp. Zöldövezet grandiózus tervé-
nek készítésénél együtt ministráltunk, rajzoltuk, festettük a térképeket.

– Lenkey László (1917) Mezõgazd. Építõipari Tröszt (1949). Azon kevesek egyi-
ke, aki biztatott, ne hajtsak fejet Hodunak.

– Linczer Ferenc (1894) Bp. Hegyvidéki Erdõgazd. NV vezérig. (1949)
– Lipták Géza (1915) M. kir. segéderdõmérnökként Rahón kezdte a szolgálatot;

1949-ben a Dódi irányította négyesfogat (Szabó, Mersich, Fuják volt a másik há-
rom) egyikeként dolgozott. Pályafutását a Bányászati Tervezõ Intézetnél fejezte be.
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– Liszt Ferenc az MSZB pénzügyi revizoraként többször járt a szári építkezésen.
– Lovászi Zoltán Rizstermelõ Áll. Gazd. Ig. fõmérnöke (1953)
– Lutonszky Zoltán (1923) Erdõterv
– Madas András (1917) õ volt az elsõ fõnököm, aki az egykori Esplanada szállo-

da VI. emeletén székelõ Áll. Erdõk Üzemi Központja Mûszaki Fõosztálya veze-
tõjeként állományba vett. Nagy szó volt akkor egy hónappal a diploma átvétele
után elhelyezkedni. Feltehetõen a Sali Emilnél végzett gyakornoki munkámnak
köszönhetem ezt. A legfelsõ erdészeti hatóság képviselõjeként Madas András,
Dódi vette át az elkészült vasútvonalat. Õ volt az, aki miniszterhelyettesként is
fogadta a köszöntésemet. 1983-ban, amikor megköszöntem, hogy aláírásával hi-
telesítette a Taksalápán töltött gyakornoki idõmet, kedves hangú levélben vála-
szolt, ezzel a záró mondattal: „Minden jót kívánva szeretettel köszönt Dódi.” De
jó lenne, ha ma és holnap ilyen fõnökök vezetnék a hivatalokat, vállalatokat!

– Madas László (1920) Vele viszont a focipályán találkoztam elõször, amikor 1949-
ben BLASZ igazolvánnyal hitelesített játékosként az Erdõközpont csapatával fo-
ciztam. Akkor õ Visegrádon volt gondnok. Késõbb a Pilisi Parkerdõgazdaság
igazgatójaként is tartotta a baráti kapcsolatot. 1983-ban is segített rajtam, amikor
a tõle nyugdíjba ment, egykor (1948) fehérvári erdész, Bodri Gyula praxiban el-
töltött idõmet tanúsító aláírását megszerezte. Az igazolást mellékelten küldõ leve-
let idõnként kézbe véve Laci kedves sorait mindig jó érzéssel olvasom.

– Magasi László (1915) az egykori Esztergomi Fõszékesegyházi Fõkáptalan
(Dömös) fõerdõmérnöke a Csákvári ÁEG fõerdõmérnökeként látogatta építés-
vezetõségünket.

– Magyar Antal (1922) a széles skálájú háború utáni évfolyamon volt társam,
akit mint a Devecseri Erdészet vezetõjét segítettem ki, építõkövet robbantot-
tam számukra.

– Márkus Tivadar (1895) 1943-ban a Latorca Gazdasági és Ipari Rt. Vezérszál-
lási Erdõgondnokság erdõtanácsosi ranggal rendelkezõ vezetõje. Közvetlen a
háború után Tésen az erdészet vezetõje; élénk politikai tevékenységet folytat,
az MKP helyi szervezetének titkára.

– Marti László Erdõrendezõség
– Martos András (1922) az egregyi út tervezõjeként helyszíni mûvezetést látott

el. Jó együttmûködés alakult ki vele. Felesége az irodavezetõ Szoboszlay Zol-
tán testvére volt.

– Mersich Endre (1925) évfolyamtársam, soproni lakos. Mindszentpusztán,
majd Kõszegen ismerkedett a baráberséggel. Sikeres pályafutása az Egyete-
men, késõbb az FM-ben folytatódott.

– Móhr Vilmos az I/4. EÉV fõkönyvelõje (1954)
– Molnár Ferenc Erdõközpont, vezérigazgató (1949)
– Molnár Gyula Szálláskút, gépkocsivezetõ
– Molnár Imre vasúti tiszt Újszár vasútállomáson. Házigazdánk, felesége Mária,

egy lánya, egy fia volt.
– Molnár István Erdõközpont, vezérigazgató (1950)
– Molnár Lajos Hunyadfalva, tervezõ technikus
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– Musnay Károly (1921) évfolyamtársam, Alföld-fásítási tanulmányút résztvevõje
– Nagy János (1915) Devecseri ÁEG, az ajka-csingervölgyi útépítés mûszaki ellenõre
– Nemes Gyula építészmérnök, a Baranya megyei ES mûsz. ellenõre
– Oberkamp Gyula (1915) az EÉV fõépítésvezetõjeként felügyelte az I/7 építés-

vezetõség munkáját. Lelkiismeretes, szakmáját jól ismerõ, segítõkész embert
ismertem meg személyében.

– Osváth István (1910) Erdõközpont, vezérig.h. A robbantás fejezetben leírtak is
igazolják dr. Madas András által írt nekrológ szavait: „Jó szándékú, idealista
alaptermészetû, emberszeretõ vezetõ volt.”

– Oroszlány Endre (1917) a II. Fõép. (Gyõr) vezetõje. Nyugodt természetû, se-
gítõkész partner

– Pandula Zoltán (1922) Erdõterv
– Pálinkás József a Kordélyos NV tatabányai kirendeltségének vezetõje. Becsül-

tem Jóska bácsit, jó gazdaként vigyázott lovaira.
– Palkó László (1910) EÉV Szilvásvárad-Jávorkút útépítésvezetõje
– Pallos János (1925) évfolyamtársam, Erdõterv
– Palócz József Erdõközpont, csoportvezetõ. Jóindulatú, az orosz fogságból ha-

zatérve Iby Gábornak köszönhetõen a süttõi erdei vasútnál kapott állást, moz-
donyvezetõ volt.

– Pankotay (Iby) Gábor (1914) FM Erdészeti Fõigazgatóság. Úgy tudom, a szá-
ri út volt az elsõ olyan önálló nagy feltáróút tervezése, ahol megvalósulhatott
az álma, a clotoidot (átmeneti ív) is tartalmazó vonalvezetés, és itt épült meg
az elsõ szórt alapú út. Barátságunk életének abban a szakaszában is tartott,
amikor mélyponton volt (politikai és szakmai támadások tömege érte), talán
ezért is lett kapcsolatunk annyira közvetlen, emberi. † 1997

– Pápay Domonkos (1902) EÉV fõépítésvezetõ. Közvetlen, kedves kolléga Dö-
me bátyánk. Jó volt vele együtt dolgozni. Ezért is nehéz elviselni korai tragi-
kus halálát. Egy felelõtlen eldobott kitûzõ rúd okozta halálos sérülését.

– Papp Mihály Kárászi Erdészet, kerületvezetõ erdész, a pataktól délre esõ terü-
let gazdája.

– Páris János (1914) erdõrendezõként terepi felmérést végzett a Bükkben
(1948). Gyermeket váró felesége is ott töltötte a nyári hónapokat a fónagysá-
gi szálláson. 1949-ben a Pest megyei Erdõgazdasági Egyesülés igazgatójaként
fõnököm volt. 1952-ben õ lett az OEE újonnan megindult lapjának, Az Erdõ-
nek a fõszerkesztõje.

– Partos (Petz) Antal (1924) az Út-Vasútépítéstanszék adjunktusa. Magyaregre-
gyen és Száron is meglátogatta az építésvezetõséget, gyûjtötte a tapasztalato-
kat. Valószínûleg az õ ötletének köszönhetõen tartottam elõadást 1953-ban a
földmunkák körébõl a IV. éves erdõmérnök hallgatóknak. Lelkiismeretesen
felkészültem; õszintén beszéltem az építésvezetõ gondjairól, a baráber élet sok
titkát árultam el az érdeklõdõ hallgatóknak. Azt mondták, sikerrel debütáltam,
Cinke is gratulált. Ekkor formálódott a tanszékre való invitálás, amelynek
évek múlva, amikor már tényleg elég tapasztalatot gyûjtöttem, szívesen eleget
tettem volna. Kár, hogy a tanszéket idõszakosan áthelyezték Vancouverbe.
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– Pénzes Gyula (1922) vállalati (EÉV) fõépítésvezetõként gyakori látogatónk volt
Száron. Jól megvoltunk egymással. Fineszes fiú, idõben megérezte a körülötte le-
võ világ zajait. Egy alkalommal Új-Szár vasútállomásról baktattunk Szálláskútra,
természetesen az épülõ úton. Oldalamon egy US feliratú zsák (Mersich Bandival
együtt vettük a Divatcsarnokban 1949-ben), Gyula pedig egy nagy hátizsákot ci-
pelt. Az irodában oldódott meg a rejtély: egy aktatáska bújt meg benne.
– Csak nem képzeled, hogy ezzel megyek végig a vonalon? Tudom, hogy a ku-
bikosok nem szívelik az aktatáskás embereket, minek izgassam õket?
Hát nem volt igaza?

– Pénzes István fehérvári bádogos, sok extra megrendelésünket (gyutacsdoboz,
motorhoz térdvédõ lemez stb.) teljesítette.

– Pfennin Gberger Ottó (1912) a csömödéri vasútállomás bõvítés tervezõ mér-
nöke, aki egyben a helyszíni mûvezetést is ellátta.

– Pluzsik Andor Erdõközpont, elõadó
– Pogátsás István EÉV fõépítésvezetõ Kaposvár
– Polák Károly EÉV kalkulátor
– Potondi Ferenc EÉV anyaggazdálkodási fõelõadó. Mindenkor segítõkész,

akár robbanóanyag-igénylésrõl, akár nádpalló beszerzésrõl volt szó.
– P. Szabó József FM (1954) „Egy, csak egy ember”, aki Hoduval szemben fel

mert lépni, az újítási ügyet tisztességgel zárta le.
– Rabi István (1924) évfolyamtársam, az alföldi tanulmányút résztvevõje (1949)
– Radnóti Alfréd (1919) 1951-ben az EÉV soproni ép. vez. vezetõje, késõbb

(1956 után) Sopron Tanulmányi ÁEG mûszaki vezetõje
– Réthy Sándor MASZOLAJ, a Holdvilág-árokban húzódó olajvezetéket keresz-

teztük, õ volt a vállalat helyszíni ügyintézõje.
– Reuter Camillo (1920) a Kárászi Erdõgondnokság vezetõjeként ismertem

meg. A háború elõtt Káldyval együtt segéderdõmérnökként a Marosvásárhelyi
Erdõigazgatóságon kezdte pályafutását. Jól kijöttünk egymással. Békésen tûr-
te, sõt segítette a Várvölgy nyugalmát fölkavaró építõk jelenlétét. Késõbb õ is
az EÉV dolgozója lett.

– Rónay Elemér irodaig. Az EÉV-nél. Igen ügyelt a rendre; „dicstelen” távozá-
somkor érezhetõen Hodu pártján állt. Megbocsátható, neki is élni kellett,
1954-et írtunk akkor.

– Rössler Károly (1927) a Fejér megyei ES újítási fõfelelõse
– Sali Emil (1921) Parasznyán építésvezetõként, az Erdõközpontban pedig osz-

tályvezetõként viselte gondomat, egyengette utamat. Soha meg nem hálálható
köszönettel tartozom neki. 1975-ben egy OEE rendezvényen kaptam tõle a
nem hivatalos, de igen megtisztelõ címet: „Idegenbe szakadt erdõnk fia”.
Többfelé hangoztatta véleményét: „Higgyétek el, a Fuják Jóska legalább
annyit használ az erdészetnek, mint bármelyik pályán maradt kollégája.” Le-
het, hogy igaza volt. Én mindenesetre igyekeztem – bármilyen messzinek is
tûnik a bankigazgató íróasztala az erdõtõl.

– Sági Márton EÉV újítási felelõs
– Schmied Imre Erdõközpont (1949)
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– Schneider Ferenc (1926) Erdõterv
– Sándor Tibor (1929) erdõipari mérnökjelölt, aki dplomamunkáját (Feltáróutak

építésének gépesítése és a felépítményi munkák mûszaki megszervezése) Szá-
ron készítette 1953-ban. Noha én éppen a gépesítés hiánya, a kezdetleges-eset-
leges gépellátás miatt voltam örökké perben-haragban a központtal, Tibor ba-
rátom egy értelmes, 45 oldalas dolgozatot állított össze az építésvezetõség
munkájáról, munkaszervezésérõl. Dolgozatának hitelességét Sopronban sze-
mélyesen igazoltam. Örültem, hogy az Adamovich L. vezette tanszék jelesre
honorálta munkáját.

– Schnierer Jenõ szálláskúti erdész, jó szándékú; fiatal feleség, apró gyerek.
– Sebestyén József (1924) erdész, Krajcárék Ili lányának férje. Nem nagy öröm-

mel, de megengedte, hogy nekem szolgáljon a Ripp névre hallgató, engem fal-
kavezérnek fenntartás nélkül elfogadó farkaskutyája.

– Sereg Albert (1919) a sikárosi út építésvezetõje (1947)
– Simkó Gyõzõ Csákvár, géptelep
– Simkó István Elõszállás, üzemegységvezetõ
– Solt Hugó (1901) 1945 elõtt Ungváron m.kir. erdõgazdasági fõmérnök, az én

idõmben az Erdõközpont képviselõjeként járt ki az építkezésekhez.
– Solymos Rezsõ (1929) EÉV építésvezetõ
– Solymossy Béla az ÁEG Szfvár mûszaki elõadója (1952), késõbb az MSZB-

nél kollégám
– Stropek Mátyás Mecseki Erdõgazdaság termelési ellenõr (1951)
– Surányi (Schwam) János (1927) 1987-ben aláírásommal igazoltam, hogy

1950. július 1-augusztus 31-ig az építésvezetõségen gyakornoki beosztásban
dolgozott. Odaadóan segítette az építésvezetõség munkáját.

– Szabadhegyi Viktor (1905) a váci püspök egykori fõmérnöke – igaz, akkor
még a Freiberger nevet viselte –, az Erdõközpont Mû. Fõo. Terv. Oszt. veze-
tõjeként ügyelt a munkámra. Összehozott a sors a fiával is (sz. 1939) a NEB-
nél, õ viszont az Sz. Gyõzõ nevet viselte.

– Szabadi István Besenyszögi ÁG igazgató (1953)
– Szabó Géza EÉV Füzéri Ép.vez.
– Szabó János Karcagi AG
– Szabó Károly (1918) Mindszentpusztán építésvezetõként volt tanítómesterem.

Alig negyedév, mégis évekig éreztem segítségét, amikor õ is az EÉV-nél dol-
gozott. Házaséletem elsõ lakóhelyét is õ szerezte Zuglóban.

– Szalay Géza Kárász, kõmûvesmester
– Szatmári József EÉV személyzeti vezetõ. Õ volt szíves 1954 februárjában ké-

szített jellemzésével az új munkahelyemnek (MSZB) bemutatni. Levelében ki-
emelte: „politikailag felylett (sic), ebben az irányban nem igyekszik tudását
felyleszteni (ugye következetes a muki), kispolgári beállítottságú, de nem
rosszindulatú” (még szép!).

– Dr. Száli Lajos fõagronómus
– Szeghalmi Ferenc (1903) az államosításkor õ szervezte meg a Pécsi Erdõigaz-

gatóságot. Az én idõmben a Baranyai Egyesülés fõelõadója. Késõbb állami
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gazdasági vonalra került, 1954-ben megbízást kapott az erdészeti munkák fel-
ügyeletére.

– Dr. Székiné (Minka) Magyaregregyen nyaraló geológus (1950)
– Szigetvári Sándor (1923) az egregyi munka kezdetekor az Egyesülés rövid

idõre hozzánk vezényelte.
– Szilágyi József (1924) mûszaki ellenõr, Kaposvár
– Szlanka Pál (1922) Tervezõmérnök, Magyaregregy. Nagyon fiatalon, 48 éves

korában halt meg Budapesten.
– Szoboszlay Aladár (1923) erdõmérnök, még az egyetemen ismertem meg, õ

ajánlotta testvérét, Zoltánt irodavezetõnek.
– Szóka Gyula (1930) a szári építésvezetõségen volt rövid ideig munkatársam.

Megható volt az igyekezete, ahogy sérült kezével próbált segítséget nyújtani
munkánkhoz. 10 év múlva bankosként találkoztam vele újra. Én Veszprémben
a BB igazgatóhelyettese, õ pedig Halimbán a Bakonyi Bauxitbányák beruhá-
zási fõmérnöke volt. Késõbb az Agr. Tud. Egy. Keszthely tanszékvezetõje lett.
Sajnos fiatalon távozott közülünk.

– Szûcs Ferenc (1905) még az Erdõközpontban ismertem meg. Onnan elkerült
az Állami Ellenõrzési Központ (ÁEK)-hoz. Az újítási hadmûveletem során le-
vélben kerestem meg. Sajnos sokat nem tudott segíteni, mert az ÁEK nem vál-
lalta az ügy kibogozását. Számukra néhány ezer forint már akkor sem volt
nagy pénz. Az akkori gyakorlatnak megfelelõen a beadványt az érdekelt válla-
lat feletteséhez küldte kivizsgálásra. Évek múlva is levelezõ kapcsolatban vol-
tunk, részletesen tájékoztatott a soproni pályázatom helyzetérõl.

– Dr. Tallér Imre (1921) Fejér megyei ES pénzügyi-jogi elõadó
– Tarczy Sándor MEVIÉP mûszaki vezetõ
– Tóth Kálmán (1922) EÉV építésvezetõ. Szári építésvezetõségünk baráber jel-

lege némi ellenszenvet váltott ki belõle. Hunyadfalván õ fogta össze a rizste-
lep-építõ részlegeket.

– Tömpe István (1909) Erdõközpont vezetõje (1951). Az Áll. Mezõ- és Erdõgaz-
daságok Minisztériuma, fõigazgató (1952). Széles látókörû, tapasztalt, humá-
nus vezetõ. Az Áll. Rádió és Televízió Bizottság elnökeként ment nyugdíjba.

– Tusnovits Ferenc (1909) a Baranya megyei EES gépészeti fõmunkatársaként
sok segítséget nyújtott az egregyi építésvezetõségnek. A sors néha nagyon ke-
gyetlen. Feri bácsi, aki nyugdíjazása után Veszprémbe költözött, 1989-ben el-
temette 56 éves lányát (Etelka), 1992-ben õ is utána ment, Tibi fia pedig 57
éves korában )1995). Mindhárman a veszprémi temetõben nyugszanak.

– Tüske Rudolf Vérteskozmai ép.vez. adminisztrátor
– Vass Béla (1923) évfolyamtárs, MÁV Ig. Pécs osztálymérnök
– Ván László (1923) évfolyamtárs. Alföld fásítási tanulmányút (1949)
– Vermes Gábor EÉV pü. revizor. A munkahely átadása alkalmával (1954) õ

képviselte a II. sz. fõépítésvezetõséget.
– Vicze Ernõ (1926) Tõle vásároltuk 1952-ben a Rigó névre hallgató fekete pacit.
– Vigh László fehérvári gépkocsivezetõ, a szerencsésen végzõdött fél tengelytö-

réses kocsi pilótája.
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– Dr. Tóth Béla (1921) Püspökladányi Kísérleti állomás vezetõje
– Új Tóth László Rizstermelõ Áll. Gazd. ig. fõmérnöke (1953)
– Zakariás András Erdõközpont, több helyszíni szemle résztvevõje Mindszent-

pusztán
– Zágoni István (1924) Sopronban évfolyamtársként éveket töltöttünk együtt,

1948-ban Taksalápán praxitársam volt. 1952-ben ismét összehozott a sors, õ
lett az EÉV fõmérnöke. Három különbözõ kapcsolat: úgy érzem, mindegyik-
ben jól megvoltunk egymással. Értékeltem céltudatos, kemény munkastílusát.
Feltehetõen õ sem csalódott bennem, szeretett volna maga mellett fõépítésve-
zetõként látni. A Hodu ügybe nem kevertem be õt sem, „majd beszélünk róla”
jeligével vettem le a napirendrõl az általa felvetett témát. A „majd” egyébként
ezideig nem érkezett el.

– Zinzinger György Katonáskodásom idején a Központ megbízásából dolgozott
rövid ideig technikusként Szálláskúton; nem sok sikerrel.

Néhány név lapzárta után került elõ:
– Adomány István Tata építésvezetõ
– Alexandrovics I. EÉV személyzeti ea.
– Barát Károly Ötvös brigádvezetõ erdész
– Fábián Sándor Szolnoki ÁEG igazgató
– Fürst Sándor Székesfehérvári bélyegzõkészítõ
– Imhoff István Abádszalóki Erdészet üzemegységvezetõ
– Kató István Szolnoki Kultúrmérnöki Hivatal trevcsop. vez.
– Kató János Szolnoki Kultúrmérnöki Hivatal trevcsop. vez.
– Kató Pál EÉV
– Korontai Alajos FM Ép. Ig. újítási elõadó
– Petrovics István Újszár vegyeskereskedõ
– Právics István Baranyamegyei ES
– Szitányi Ferenc Újszár ny. bányász
A nevek mögötti számok (szül. év), illetve utalás a munkahelyre, nem a fejemben

voltak elraktározva természetesen, hanem innen-onnan gyûjtögettem. Amikor egy-
egy személy megjelent az emlékezés képernyõjén – és erdészrõl volt szó –, akkor
elõvettem az Erdészeti Zsebnaptár 1943, majd az Erdészeti címtár 1970 könyveket,
s ha még mindig maradt valami hézag, akkor a Mindnyájan voltunk egyszer az Aka-
démián Sopron 1919-1969 segített.

Mindezek ellenére bizonyára vannak névelírások, vagy horribile dictu talán még
névcsere is elõfordul. Mea culpa!!!

Részlet a Fõiskolára benyújtott pályázatomból

…1949. április 9-én tettem le a III. szigorlatot, és azóta a mai napig mûszaki mun-
kakörben dolgozom, vagyis 8 éves szakmai gyakorlattal rendelkezem. Szigorlati ter-
vezõmet is az Erdészeti Szállító Berendezések Tanszéktõl kértem, és a kapott felada-
tot jeles eredménnyel oldottam meg.
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A diplomát megelõzõleg is a nyári gyakorlati idõt mûszaki munkakörben töltöt-
tem. 1949 nyarán a LÁEV vasútvonal taksalápai meghosszabbításánál voltam gya-
kornok, és Sali Emil erdõmérnök építésvezetõ irányításával dolgoztam al- és felépít-
ményi munkánál egyaránt.

1948 õszén több hétig a dunántúli tõzegtelepek feltárásánál dolgoztam, és mint
mérési csoportvezetõ mûködtem a kutatási munkánál.

1949. május 23-án kezdtem meg erdészeti szolgálatomat. Budapest Hegyvidéki Erdõ-
gazdasági NV állományában részt vettem Nagy-Budapest Zöldövezet tervfeladatának elké-
szítésében. A munka elkészülte után az Erdõközpont Mûszaki Fõosztályához nyertem be-
osztást. A Fõosztály vezetõje – Madas András erdõmérnök – egyidejûleg Kõhányás-Mind-
szentpuszta útépítéshez irányított, ahol Szabó Károly kirendeltségvezetõ mellett dolgoztam.

A 12 km-es feltáró út alépítményi munkái voltak folyamatban. Elsõsorban a mû-
tárgyépítéseket irányítottam, majd a Pusztavám-Lipakút út építésének átvételével a
mindszenti út építésvezetõi munkálatait láttam el. Nagyszámú csõáteresz elhelyezé-
se mellett építettünk egy db 38,70 m hosszú 1 m ø boltozott átereszt a 4+341,30-as
szelvényben és egy 2,50 m ø átmérõjû hidat a 10+942,00 szelvényben. Tervezõi
munkát is végeztem, amennyiben az utolsó szakasz kitûzését – nánai szõlõk – a pon-
tok eltûnése miatt teljes egészében újra kellett végezni.

1949. november 19-én kaptam a megbízó levelet, mely szerint a Csömödéren létesí-
tendõ falepárló iparvágányhálózat megépítéséhez az építõ kirendeltséget szervezzem
meg, és a munkálatokat december 23-ig fejezzem be. Annak ellenére, hogy csupán a
megbízó levél állt rendelkezésemre, határidõ elõtt két nappal – felajánlásunk szerint – át-
adtam a létesítményt. A rövid idõ alatt megépítettem 2,5 km 0,76 m nyomtávú vasút al-
és felépítményét kitérõkkel együtt, és elkészült egy cölöpökön nyugvó nyílt áteresz is.

1950-ben a kivitelezési munkák megindításáig az Erdõközpont Mû. Fõosztály ter-
vezési csoportjánál dolgoztam, és részt vettem Csákberény-Lipakút (Horogvölgy)
összekötõ út tervezésénél. Ez idõ alatt egyben tanulmányoztam a hazánkban elsõ íz-
ben dolgozó buldózer munkáját.

1950. május 30-án kaptam meg az Erdõközpont megbízatását, hogy a Pécsi Erdõ-
gazdaság NV részére építendõ magyaregregyi út munkálatait indítsam be. Mint épí-
tésvezetõ irányítottam a márévári szûk völgyben igen nehéz körülmények között épü-
lõ út alépítményi munkálatait. Több szárazon és habarcsba rakott támfalat és bélésfa-
lat építettünk, mederáthelyezést végeztünk, és elkészült egy párhuzamos szárnyfalú,
téglaboltozatú 2,5 m ø ferde áteresz is. Az 5 km hosszú utat a nagytömegû földmun-
ka ellenére a személyesen toborzott abádszalóki, csongrádi, mindszentpusztai és bara-
nyai 150 kubikossal 1951. május 1-én adtam át ünnepélyesen az Erdõgazdaságnak.

Mint építésvezetõ elláttam a lõmesteri feladatokat, és több mázsa robbanóanyagot
használtam fel. Egyidejûleg az Erdõközpont megbízásából a bánosi útépítés mûsza-
ki irányítását és ellenõrzését végeztem.

A magyaregregyi építkezés befejeztével közvetlenül az ajkacsingervölgyi út épí-
téséhez vonultunk föl. Az összekötõ út építését 1951 végére sikerült megépíteni.
Eredményesen alkalmaztam a nagy tömegû bevágások kialakításánál a robbantással
való lazítás és buldózer együttes munkáját, ill. a tolólemezes gépet rövid távon való
szállításra. 2 db ívben készült kõ ellenfalú beton boltozatú átereszt és egy tartókon
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nyugvó fagerendás átereszt építettem. A lõmesteri teendõket ennél az építkezésnél is
magam végeztem.

1952. januárban Szárra telepítettem át az építésvezetõséget, ahol feladatom volt a Vér-
teskozma-Szár 16 km erdei feltáróút szári szakaszán a munka megindítása. A munkaerõ
szempontjából kedvezõtlen bányavidéken nehezen induló építkezést – katonai szolgála-
tom ellenére – sikerült úgy kifejleszteni, hogy 1952 végén több, mint 200 fõs munkásgár-
dával rendelkeztem. Ekkor már átvettem a Vérteskozmai Kirendeltség vezetését is, és
szálláskúti székhellyel irányítottam a 16 km-es út al- és felépítményi munkálatait.

A vállalati munkaversenyben állandóan élenjárt építésvezetõségünk. Végzett mun-
kánk eredményességét igazolja az is, hogy a gépi erõvel sajnálatosan gyengén ellátott Er-
dõgazdasági Építõ Vállalat több szállító gépet, kompresszort, dömpert, vontatót bocsátott
rendelkezésünkre, melyekkel a munka intenzitását jelentõsen tudtuk növelni. Ezen felül
az Állami Kordélyos Vállalattól állandóan 20-25 kordélyt béreltünk.

Két évig dolgoztam mint munkahelyi építésvezetõ, és ez idõ alatt sok szép mû-
szaki probléma megoldására volt módom. A felépítményhez szükséges kõanyag fej-
téséhez magunk nyitottunk kõbányákat, megoldottuk a kõanyag fejtés-szállítás gépe-
sítését. Elsõnek építettük meg az Erdõterv által készített átemeneti íves megoldású
szakaszokat. Mûtárgy építéseknél kísérleteket végeztünk a leggazdaságosabb és -cél-
szerûbb áteresz-fejek kiképzésére. Megépítettük a Holdvilág-árokban a „békaszáj-
nyílású” vb átereszt, annak be- és kifolyó nyílását külön gonddal terméskõbõl kiké-
pezve. A felhagyott vasútvonal nagytömegû töltésébe „alagút” módszerrel helyeztük
el az új átereszeket, miáltal jelentõs megtakarításokat értünk el.

A szári munka végzése mellett 1953 nyarán 170 kubikossal részt vettem Hunyadfal-
ván egy 500 holdas rizstelep építésében. Itt elõször az öntözõ fõcsatorna kitûzését és szin-
tezését végeztem, majd a külön vízkivétellel dolgozó 16. sz. telepet építettem meg.

1953-ban Sándor Tibor erdõmérnökjelölt diplomatervének készítésében mint
konzulens mûködtem, amikor is a diplomatervben a szári útépítés tervezési és kivi-
telezési problémái nyertek feldolgozást.

Az építésvezetõi mûködésem alatti tapasztalatokról a Fõiskola Erdõfeltárástani
Tanszékének meghívására a IV. éves hallgatók részére „Utak alépítményének építé-
se” címmel tartottam elõadást.

Az ajkacsingervölgyi útépítésnél szerzett tapasztalataimat – minthogy erdõgazda-
sági vonalon elsõként alkalmaztuk a buldózert útépítési nagytömegû földmunkák
elvégzésére – egy tanulmányt írtam, mely „Erdei feltáró utak építése buldózer segít-
ségével” címmel az Erdõ 1952. 3-4. számában jelent meg.

Egyetemi mûködésem alatt szeretném a 3 és 5 éves terv beruházási építkezései-
nél nyert kivitelezõi és ellenõri tapasztalataimat a jövendõ építésvezetõknek, ellenõ-
röknek és tervezõknek átadni, részben pedig a felmerült problémákat kutatással meg-
oldani. (Megfelelõ normarendszer az erdészeti építkezéseknél, költségvetési árrend-
szer kialakítása, gazdaságos mûtárgyépítés, köves utak építése és fenntartása, tekin-
tettel a megváltozott igénybevételre stb.)

Székesfehérvár, 1957. jún.
Fuják József
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Kárpátaljától a Mecsek aljáig

Dr. Papp Tivadar

A hideg, zúzmarás köd ezüstkristályokkal díszítette a pécsi köztemetõ lucfenyõit.
Egy végtelenül fáradt, idõs, fehér hajú ember támaszkodik az egyik sírkeresztre.
Megtört tartása hajdani sudár termetre vall. Arcán a szabad természetben élõ, mély-
ségesen vallásos emberek belenyugvása tükrözõdik. Miközben összekulcsolt kézzel
imát mormol, néha felemeli kezét, hogy elõ-elõbuggyanó könnyeit letörölje. Szeme
idõnként a kereszt feliratára téved: Papp Sándorné, élt 91 évet.

Milyen hosszú élettel áldotta meg a Teremtõ, és ebbõl hatvanhat évet együtt tölt-
hettek! Gondolatban végigköveti életútjukat, amely átszelte az egész országot, sõt
túlnyúlott azon is, hiszen kezdõdött Kárpátalján a „Kárpátok-nak fenyvesekkel vad-
regényes táján”, és befejezõdött a mediterrán klímájú Mecsek alján.

Az egykoron kõszikla, ma a gyásztól megtört erdészember életének 93-ik évében,
töretlen istenhívõként, hálás kegyetlenül nehéz életének minden napjáért. Életútjának
fontosabb állomásait az erdészfoglalkozást mint szakmai hivatást továbbvivõ fia tár-
ja a tisztelt olvasók elé. A történetet párbeszédek és monológok színesítik, hitelessé-
gét a mesélõ megélt, belsõ élményei és szemének egy-egy epizódhoz kötött különös
csillogása igazolja.

A kezdés évei

1915 jeges februárjának 12-ik napján Papp Sándor úgy született e csodálatos vi-
lágra, hogy édesapját soha nem ismerhette meg. A félárva fiú kitûnõ tanulóként vé-
gezte elemi iskoláit a Szabolcs-Szatmár megyei Fábiánházán.

A kiszolgáltatottság és szegénység nem sok választási lehetõséget adott pályavá-
lasztása során. Nagybátyja erdészként dolgozott a Pusztaterem környéki Károlyi-bir-
tokon, ahol Szederjei Jenõ erdõtanácsos volt az erdõterület keménykezû vezetõje. Itt
kezdõdött el az a mai erdészek számára is talán csodálatos életút, amely a feltörõ em-
lékek hatására, a gyász ellenére, ma is ellágyítja a mesélõ vonásait.

A területi ellenõrzését végzõ erdõtanácsos úr egy darabig kedvtelve figyelte a ta-
vaszi erdõtelepítésben serénykedõ dolgozókat, akik közül is kitûnt egy magasra nõtt,
16 éves kamasz fiú. Precízen kimérte az ültetõgödrök helyét, majd következett az
akáccsemeték gondos behelyezése és földdel való takarása. Az egész tevékenységé-
bõl áradt az elvégzett munka szeretete, az alkotás öröme.

– Sándor! Tedd le az ásót, mától kezdve te irányítod ennek a negyven embernek
a munkáját, mint gyakornok – szólt az erdõtanácsos úr.

Így kezdõdött. A nyírségi homokon zajló erdõtelepítések kiemelt jelentõséggel
bírtak nemcsak a Károlyi-birtok erdõterületeinek bõvítésében, hanem a munkanélkü-
li férfi lakosság munkalehetõségének biztosításában is. Az akkori birtokos, gróf Ká-
rolyi Sándor édesapja, gróf Károlyi Alajos több mint 100 hold gyümölcsöse kivága-
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tását követõen kötelezve volt hasonló nagyságú terület betelepítésére. A feladatot fia
végeztette el az Ecsedi-láp és a Nyírség határán, Csobaházán. A rendkívül változatos
termõhelynek megfelelõen akác, kocsányos tölgy, erdeifenyõ, nyír, éger és magas
kõris fafajokkal történt az erdõtelepítés. A grófi birtok 1400 ha erdõterületének keze-
lését két erdész és két gyakornok irányította.

Az 1 pengõ napidíjjal fizetett fiatal gyakornok felelõssége mai szemmel is ha-
talmasnak mondható. Úgy az erdõtanácsos úr, mint nagybátyja, a területért felelõs
erdész, teljes felhatalmazását bírta a tömegesen munkára jelentkezõk kiválogatásá-
ban, munkájuk irányításában és teljesítményük megítélésében. Önállóan dönthe-
tett, nem kellõ hozzáállásuk esetén elküldésükrõl, amely egyet jelentett a napi ke-
nyér elvesztésével.

A hetenként többszöri szakmai ellenõrzések során a fiatalember nem hozhatott
igazságtalan döntést, mert azért szigorú fõnökei elõtt felelnie kellett. Ellenkezõleg, a
lelkiismeretesen végzett napi tevékenység eredményeként az erdészeti idénymunkák
további területein: ápolási, tisztítási, nevelõvágási feladatok helyi levezénylése és el-
számolása is feladata részévé vált. Különösen kényes területnek minõsült a fakiadá-
sok és fabefizetések heti elszámolása és a befizetett pénzzel történõ elszámolás az er-
dõtanácsos úr irodájában.

A bizalom töretlen maradt a félárva fiatalember felé, aki kettõzött lendülettel foly-
tatta immár hivatássá váló munkáját. Volt célja életének, lehetõséget látott maga
elõtt, és 18 évesen már komoly tekintélyt szerzett az egyszerû erdei munkások kö-
zött. Nagy segítséget nyújtott ehhez a kiváló pedagógiai érzékkel is rendelkezõ fõnö-
ke, aki a törzsminõséget javító ágnyesések kiugró, nem palásthoz simuló látványán
felháborodva a munkások elõtt gyakornokát az alábbi módon oktatta:

– Sándor, én téged nem azért állítottalak ide, hogy nézegesd az emberek rossz mun-
káját, hanem hogy irányítsd õket. Ne próbálj népszerû lenni, mert azt az emberek soha
nem fogják meghálálni. Legyél kemény, határozott, de mindenkor igazságos!

Az intelmeknek meg lett a foganatja. Fizikai munkásai õszintén tisztelték és sze-
rették. Állandóan 20-30 csemetés asszonnyal dolgoztatott. Több embere volt, mint
négy-öt kerületnek egybevéve.

Elsõ lépések a vadászatban

Életének további része egy gyönyörû fejezettel folytatódott, amikor bevonták a
gróf Károlyi Sándor birtokán zajló vadászati tevékenységbe.

Ezzel kezdetét vette egy olyan korszak, amely keveseknek adatott meg, hiszen
közvetlen kísérõ vadászként bepillanthatott a kor legismertebb államférfiainak vadá-
szati kultúrájába a fácánvadászattól elkezdve a kárpátaljai gímszarvas-, süketfajd- és
medvevadászatokig.

A Károlyi-birtok gazdálkodását tekintve szerves része volt a vadászat, mint a bir-
tosok közötti baráti és sokszor politikai kapcsolatok ápolására szolgáló kiegészítõ
ágazat. Szakmai szempontból sem tekinthetõ a döntés véletlennek, mivel az erdõta-
nácsos úr maga is szenvedélyes vadász volt.
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Fia, Szederjei Ákos ekkor már erdõmérnök-hallgatóként vett részt nyaranta és a
téli szünetekben a birtok erdészeti és vadászati tevékenységében, hasonlóan gyakor-
noki minõségben.

A két fiatalember megismerkedését követõen sorsuk évtizedekre összefonódott,
kapcsolatuk õszinte szakmai barátsággá mélyült. Kellett-e csodálatosabb környezet
két elhivatott, természetimádó ember számára, mint a nyírségi homokbuckák közöt-
ti mezei nyúl vadászata vagy a foglyászás utánozhatatlan hangulata, majd a kárpátal-
jai medvelesek izgalma, egymás emberi tartásának megismerésére? Mennyire sokat
adhattak egymásnak azon a hosszú úton, amelyet közösen tettek meg, és amelynek
állomásairól a következõkben szólunk.

A katonáskodás évei

Viharos politikai események között kezdõdött meg 1939 februárjában katonai
szolgálata. Ekkor már túl volt az ország az 1938. november 2-i bécsi döntésen, amely
során Ungvár, Munkács és Beregszász Magyarországhoz került. Részese volt a terü-
let katonai visszafoglalásának. 1939. március 15-én megtörtént az említett terület an-
nektálása. A már komoly erdészeti és fõként vadászati gyakorlattal rendelkezõ fiata-
lember törvényszerûen a golyószórós harcászati alakulatnál kapott feladatot. Köze-
ledve az ezeréves határhoz, a biztonságot fokozandó a terepen jól mozgó harci járõ-
rökre volt szükség. Erre a feladatra már önként vállalkozott, amely életének egyik
legszebb pillanatával ajándékozta meg. A terület visszafoglalását jelentõ ezeréves ha-
tárra kitûzhette a magyar zászlót, amely tettéért 50 pengõ jutalmat kapott a hadtest
parancsnokától.

A mesélõ hangja ekkor csuklott meg elõször. Élõben jelent meg elõtte a dicsõsé-
ges történet minden pillanata. A lengyelekkel közös öröm, az erdei lombokból készí-
tett diadalív, a méltósággal ünneplõ katonatársak.

– Igen, visszaszereztük, ami a miénk volt. Akkor dicsõség volt magyarnak lenni sa-
ját hazánkban. Közel hatvan évvel késõbb ez már esetenként gúny és cinikus megjegy-
zések tárgya – utal mélységes szomorúsággal napjaink kiábrándító nemzetpolitikájára.

A katonai szolgálatból 1940 februárjában történt meg elsõ leszerelése, hogy aztán
mint századirnok éveken át folyamatos behívásoknak tegyen eleget. A sorozatos há-
borús behívók valósággal széttördelték szakmai pályafutását. Kettõzött erõvel kellett
dolgoznia és tanulnia, hogy megfeleljen a szigorú szakmai követelményeknek.

Az életút folytatódik

Visszatérve szülõfalujába, szomorúan kellett tudomásul vennie, hogy a grófi
birtokot eladták, az erdõtanácsos úr nyugállományba vonult, így a munkahelye
megszûnt. Segített azonban fia, Szederjei Ákos, aki ekkor már a magyar erdészek
kárpátaljai képviselõinek sorát gazdagította, mint erdõgondnok Felsõszinevéren,
1940-ben.
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Állami státusz nem lévén, napidíjasként dolgozhatott az erdészeti és vadászati mun-
kák valamennyi területét felölelõ beosztásokban. Havi javadalma 105 pengõ volt.

A két fiatalkori jó barát így került ismételten össze, immár fõnök és beosztott kap-
csolatban az új helyszínen, távol a Szatmár-Beregi-skítól.

A kegyetlen történelem alig néhány évet engedélyezett édesapámnak és a vele
együtt ott dolgozó erdészeknek az alkotásra, mégis évtizedeket repítették elõre a tér-
ség erdõgazdálkodását. Gondoljunk az erdõfeltárásokra, hegyi patakok mederszabá-
lyozásaira, gátépítésekre, a robogó folyókon történõ faúsztatásokra, a kitermelt fát a
folyók partjáig juttató száraz és nedves facsúszdákra, továbbá a megépült fûrészüze-
mekre. Ezek a mûszaki beavatkozások természetesen nem voltak elõzmény nélküli-
ek, mert e terület elõzõ gazdái, a csehek sok helyütt a fenti munkákat elkezdték.

A felsorolásban külön fejezetet érdemelnek a számtalan ruszin faházas települé-
sen kõbõl épített erdészeti központok, fürdõszobás szolgálati lakásokkal.

1944-ben a szovjet csapatok megszállták Kárpátalját, hogy 1991-ig a Szovjetu-
nióhoz csatolhassák. Ez az Ausztriát idézõ táj ezt a 47 évet mind a mai napig eleven
sebként hordozza magán.

Kárpátalja

Tudom, hogy sokat és sokszor írtak e tájról. Az ismertetõt teljessé én sem tehe-
tem, mivel mindenki a számára fontosnak vélt témákkal foglalkozott. Talán a jóisten
kegyelmébõl mégis kivételezett helyzetben vagyok, hiszen 1996 júniusában magán-
szervezésben elvihettem édesanyámat és édesapámat erre a csodálatos vidékre.

Gondoljon bele, kedves olvasó, milyen felemelõ érzés volt személyesen megél-
nem, hogy szüleim házasságkötésük után 55 évvel visszatérhettek fiatalságuk gyö-
nyörû környezetébe! Nézve õket és a vadregényes tájat, örökre megfogott a helyszín
varázsa, és a két csodálatos 80 és 81 éves ember visszaemlékezésének misztériuma.
Ezek után nem tûnhet véletlennek, hogy a bemutatás a természetföldrajzi ismerete-
ken túl személyes benyomásokkal is árnyalódik.

Kárpátalja vagy Kárpát-Ukrajna Magyarországgal, Szlovákiával, Romániával és
egy kis szakaszon Lengyelországgal szomszédos régiója Ukrajna nyugati részének.
A térség sok tekintetben eltér Ukrajna többi vidékétõl. Ez leginkább abban nyilvánul
meg, hogy bár lakosságának nagy részét a ruszinok teszik ki, a II. világháborúig Kár-
pátalja Ukrajnától függetlenül fejlõdött, mintegy ezer esztendeig Magyarország,
majd Trianon után Csehszlovákia és a Szovjetunió ukrajnai részeként 1991-ig.

Területe 12 800 négyzetkilométer. Lakosainak száma 1 253 160 fõ. Négyötöde
hegyvidék. Délkeleti részére benyúlnak a Máramarosi-havasok. Legmagasabb pont-
ja a 2061 méter magas Hoverla. Legnagyobb folyója a Tisza, hossza a terület határán
belül 200 km. További nagyobb folyói: a Tarac, a Talabor, a Nagy-ág, a Latorca, az
Ung és a Borzsa.

Legnagyobb tava a Szinevéri-tó, amelyet a helybéli lakók tengerszemként becéz-
tek.
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A Felsõszinevéri Erdészetrõl

Napjaink sok változást és még több átszervezést megélt tapasztalatai alapján is el-
mondhatom, hogy édesapám gyakorlati élményei egy kiválóan szervezett, fegyelme-
zett, ugyanakkor mélységesen emberközpontú szervezetet tárnak a tisztelt olvasó elé.

Az erdészet a Bustyaházai Erdõgondnoksághoz tartozott. Vezetõje a már említett
Szederjei Ákos erdõmérnök volt. Személyi állományát 9 kerületvezetõ erdész, 2 iro-
dai erdész, 1 adminisztrátor, 1 könyvelõ és négy vadász alkotta. A vadászok közül
kettõ a környéket kiválóan ismerõ ruszin vadász volt, mellettük a két magyar egyi-
keként édesapám.

Fontos hangsúlyoznom, hogy a munkaterületek teljesen átfedték egymást, követ-
kezésképpen a vadásznak, hasonlóan a többi kollégához, ugyanolyan feladata volt az
utak karbantartása, részvétel a fakitermelésben vagy a faúsztatás elõkészítésében.

Szederjei Ákos erdõgondnok erdészete szakmai színvonalának ápolásában korát
megelõzõ szellemet képviselt. Egyenruhát készíttetett, amely használata kötelezõ volt.

Szakmai látogatásokat szervezett a szomszédos Bruszturai Erdõgondnokság területé-
re, a hatalmas hó ellenére gyalogosan, ahol ekkor Hibbey Albert volt az erdõgondnok.

Miután szenvedélyes vadászember volt, a heti szombati értekezletek záró esemé-
nye volt az erdészet lõterén agyaggalamb-, kispuskával álló- és golyós puskával fu-
tó vadra való lövészet.

Tisztelt Kollégák! Gondoljanak bele, ezek az erdész- és egyben vadászemberek a
hetente ismétlõdõ gyakorlások során milyen lõkészségre tehettek szert! A sportél-
mény mellett a kárpátaljai erdészkolóniák hétköznapjait igazi közösségformáló szel-
lem uralta. Szükségük is volt erre.

A ruszinokról

Munkásaik végtelenül békés, tisztelettudó ruszinok voltak. A napi megélhetésükért
mind a nõk, mind a férfiak keményen dolgoztak. A férfiak az erdei munkákat és ehhez
kapcsolódó tevékenységet végezték a faházépítéssel, tutajok ácsolásával, azok úsztatásá-
val kiegészítve. Az asszonyok viselték a családgondozás terheit a szó legszorosabb értel-
mében is. Õk nevelték a gyermekeket, vezették a háztartást, gondozták az állatokat.

A férfiak szempontjából is nehéznek minõsülõ kaszálás, gyûjtés is az õ feladatuk
volt. A reggel lekaszált füvet délután már forgatták, villával rázogatva. Nem hozta za-
varba õket a kaszák kikalapálása sem.

A nem erdei munkát végzõ férfiak nyáron a havasokon tartották, legeltették a gu-
lyát. Élelmük saját maguk készítette sajt, túró, puliszka volt. A ruszinok kiválóan ér-
tettek a szénamunkához. Hegyi legelõik levágott füvét elõször kis rudakra (petren-
cékbe) gyûjtötték, majd annak kellõen száradt állapota után négy oszlopon álló, moz-
gatható tetõvel ellátott ún. aborába hordták. Így a takarmány a téli etetést kitûnõ ál-
lapotban várta. (1954-ben a Visegrád melletti Lepencén is megépítettük ezt a tárolót,
és évente 12 lovaskocsi szénával töltöttük fel. Minõségére jellemzõ volt, hogy a té-
len is zöld takarmány súlya majd eltörte a villa nyelét.)
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Az alpesi klíma nem tette lehetõvé, hogy komolyabb mezõgazdasági kultúrákkal
foglalkozzanak. Kitûnõ minõségben termett a krumpli (pityóka), a káposzta és a ga-
bonák közül a zab. A fõ táplálékot jelentõ kukoricát, amelybõl a puliszka készült, a
déli vidékekrõl kellett vásárolniuk. Ettek is belõle napi rendszerességgel. A mai
szemmel egészségesnek tekinthetõ táplálkozásukat azonban a szegénység és nem a
racionalitás vezérelte. Minden bizonnyal elcserélték volna heti egy-két húsadagra.

Faházaik facölöpökön álló lábasházak voltak, bedeszkázott oldalakkal. Egy fedél
alatt éltek a sertésekkel vagy birkákkal, amelyek a faház lábazata alatt teleltek. Ha-
sonlóan közös bejáraton közlekedtek a lakást jelentõ szobával szembeni tehénistálló
lakóival. A ház fûtésére a kegyetlenül hideg telek miatt minden lehetõséget meg kel-
lett ragadni.

– A hó novemberben egyszer csak elkezdett esni, és esett akár két héten keresztül
is. Ilyenkor elérte a két méteres vastagságot is! – emlékezik vissza a hatalmas hava-
zásokra édesapám. – Sokszor elõfordult, hogy a házak közötti hólapátolás során a la-
pátoló hollétére csak a felnyújtott hólapát végébõl lehetett következtetni.

A hatalmas hóban sem gyalogosan, sem sítalpakkal nem lehetett közlekedni. En-
nek speciális eszköze a bakancsra felköthetõ, ovális fakeretbõl készült, vászonköte-
lekkel behálózott hótalp volt. A porhóban azonban ez sem jelentett megoldást. Az élet
télen egy-két hónapra megállt Kárpátalján.

Ez volt 1940-41 tele. Hét hónapot töltöttek el ekkor még legényként közös szál-
láson az erdõgondnok úrral, amely tökéletesen alkalmas volt arra, hogy az új, idegen
környezetben még szorosabbá tegye szakmai kapcsolatukat. A terepi munkák ellen-
õrzése a mai viszonyok ismeretében több volt, mint romantikus. Az adott erdõtömb-
ben a ruszin fatermelõk a fakitermelések színhelyén heteltek. Fából kalyibát építet-
tek a csapat méretének (4-6-8 fõ) megfelelõen, és azt használták éjszakai szállásként.
Az építmény sátor alakú volt, amelynek csúcsa fedetlen, így a füst szabadon szállt ki
a tetõnyíláson. 50-60 cm magasságig füst mentes volt, azon felül már elviselhetetlen.
A fekvõhelyek megközelítése csak lehajolva vagy görnyedve történhetett meg, a
füstmérgezés veszélye nélkül. Alvásra azonban alkalmas volt. A viszonylag elvisel-
hetõ hõmérséklet érdekében a tüzet folyamatosan táplálni kellett.

A terepi ellenõrzések során az erdõgondnok úr és édesapám csütörtökön össze-
csomagoltak négy napi élelmet, takarókat, természetesen vitték fegyvereiket és gya-
logosan vágtak neki a vadonnak. A sok esetben feltáratlan területeken, ahol a kiter-
melt faanyag csúszdán került le a termelés helyszínérõl, alaposan próbára tette mind-
kettõjük fizikai képességeit.

Megismerték viszont a vadont, és sok idõt töltöttek el ezekkel az egyszerû, kemény
munkához szokott ruszin emberekkel. Miután szintén kalibában éjszakáztak, életmód-
juk a helyiekétõl csak annyiban különbözött, hogy õk irányították és ellenõrizték mun-
kájukat. A természet áldásaiból azonos arányban részesültek. A vasárnapig tartó ellen-
õrzõ utak során tökéletesen megismerték az erdõhivatal területét, de felmérték a vad-
állomány mozgását, megfigyelve a vaddisznó, gímszarvas váltóhelyeket, és a magá-
nyos, esetenként rendkívül veszélyessé váló medvék vadászó útvonalait.

A következõ két esztendõ sikeres vadásztatásai ezeknek az embert próbáló terepi
ellenõrzéseknek az eredményei.

166

Kárpátaljától a Mecsek aljáig



1941. október 25-e, házasságkötésük idõpontja

A két szabolcsi fiatal ebben a varázslatosan szép, de télen annál zordabb tájon
kezdi el 66 évig tartó, csodálatos emlékekkel, tengernyi gonddal és még több öröm-
mel övezett életét. Végtelenül szegények, de annál vidámabbak voltak. Energiával és
ötletekkel telve térültek-fordultak két helyiségbõl álló „szolgálati lakásukban”. Nem
kellett nagy kitérõt tenniük, hogy megkerüljék bútoraikat sem.

– Mindenünk megvolt – emlékezik a jelenleg 93 éves édesapám. – Igen, volt
ágyunk, asztalunk, szeretetünk és mélységes hitünk a jóistenben. Reméltük, hogy
megsegít – tette még hozzá, és a szeme gyanúsan csillogni kezdett, mert tudta, való-
ban megsegítette õket.

Külön tesz említést az erdõgondnok úr figyelmességérõl, aki személyesen ellenõ-
rizte még a lakás meszelésének minõségét is.

– Jolánka! Ha valami nem tetszik, azonnal szóljon! – hangzott a biztatás édesa-
nyám felé.

– Ha nem tetszik, újrafestetem! – történt a látottak megerõsítése.
Ennek a kõházakból álló, családias hangulatú erdõhivatali központnak 1996-ban

történt látogatásunk során már híre-hamva sem volt. Stílszerûen a kommunista rend-
szer módszeres pusztításaihoz, itt kõ kövön nem maradt.

Hétköznapok a Talabor völgyében

Vaszil bácsi, az erdõhivatal mindenese pontosan reggel fél hétkor tapintatosan ko-
pogtatott a szolgálati lakás konyhaajtaján, majd beszólt: – Pányika, kulcs? – hangzott
a kérés. (Azaz: – Asszonyka, kérem a hivatal kulcsát.) Megpiszkálta az iroda hatal-
mas cserépkandallójának még mindig izzó parazsait, fát vetett rá, és a tûz immár ja-
nuár óta folyamatosan égett.

A tavasz közeledtét számos kedvezõ jel tette egyre biztosabbá. A hó olvadni kez-
dett, a reggeli fagyok elmaradtak. Megindult az élet Felsõszinevéren. A fakitermelé-
seket – amint a hó engedte – nagy ütemben végezték el, hogy aztán szálfában vagy
darabolva juttassák le a Talabor, a Fekete-patak medréhez. E célból fából csúszdákat
építettek, amelyeknek száraz és vízzel öblített nedves változatai voltak. Mai szemmel
megtekintve a csúszdák környékét, a természetvédelem és az erdészeti hatóság meg-
semmisítõ szankciókat vetett volna ki a gazdálkodóra.

Tény, hogy a csúszdák állófamentes környezetben létesültek, a nagyobb sebesség-
gel száguldó szálfák vagy rövidebbre vágott darabok az ívekben gyakran kirepültek,
és ostromállapotot eredményeztek.

A tutajozás mint speciális erdészeti vízi szállítási mód

A Talabor partjára leközelített több száz köbméter szálfát szorgos és fõként hoz-
záértõ kezek tutajokká kezdték építeni. Az érintett mederhosszon hihetetlen ügyes-
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séggel ácsolták az egy- vagy több táblás tutajokat a famunkában különösen járatos
ruszinok. Egy-egy táblában 18-20 köbméter szálfát kötöttek be.

Rendkívül fontos volt a majdan zúgó, örvénylõ vízfolyásban a táblák stabilitása,
azaz a kavargó vízben nem szakadhattak szét. E célból az átfúrt szálfavégekbe facö-
veket ékeltek, amelyeket fiatal hajtásokból font természetes kötéllel valósággal gúzs-
ba kötöttek. A táblákat legalább 10 vagy 15 méter hosszú nyelû kormánylapáttal irá-
nyították. Hatalmas fizikai igénybevételt jelentett az irányban tartás, különösen a két
vagy három tábla, azaz 40-60 köbméter szálfa esetében. S ez még csak a több hétig
tartó, a folyó partján végzett elõkészítés volt.

Valamennyi tutajozásra használt folyón – Tarac, Talabor, Nagy-ág, Fekete-patak stb.
– a kellõ vízmennyiség biztosításának céljából vízfogógátakat és víztározókat építettek.

A hó olvadásával párhuzamosan a zsilippel lezárt víztározókban folyamatosan fi-
gyelemmel kísérték a vízszint emelkedését. A faúsztatást végzõ munkások vezetõjé-
nek feladata és felelõssége mai szemmel nézve szinte felmérhetetlen.

Az egyszeri tutajozás során is több száz, a szezonban több ezer köbméter kiváló
minõségû faanyag összekészítése, majd a Tiszáig rendben történõ leúsztatása, valljuk
meg, óriási szakmai kihívás, tudva azt, hogy a „szállítópálya” a természet legkiszá-
míthatatlanabb, sõt legkevésbé zabolázható eleme.

A víztározók szintjének emelkedésével azonos arányban nõtt a környék lakossá-
gának érdeklõdése a nagy esemény iránt.

– Évente legalább három-négy alkalommal történt tutajozás. Az itt élõ emberek
mindig ünnepként élték meg ezt a páratlan látványt és élményt! – emlékezik vissza
édesapám.

A tutajozást végzõ munkások vezetõje a víztározóktól jelentéstételre jött le. – Er-
dõgondnok úr, a víztározók felteltek, a tutajok a parton összeszerelve! Tisztelettel ké-
rem engedélyét a tutajozás végrehajtására! – Szederjei Ákos erdõgondnok személye-
sen vonult ki a békésen folydogáló Talabor partjához, hogy meggyõzõdjék a jelentés
tartalmáról.

1942 tavaszának elsõ tutajozására készült immár nemcsak Felsõszinevér, hanem az
egész Talabor-völgy, Ökörmezõ, Királymezõ, Tarackköz, Kövesliget, Máramarosszi-
get. A víztározók alatti száraz mederparton csodálatos rendben álltak a tutajok. Csak
sajnálni lehet a mai erdõmérnök kollégákat, hogy ezek az életre szóló élmények kima-
radtak gyakorlati pályafutásunkból. A történelem csak részben tehetõ ezért felelõssé.

Elnézve a mesélõ átszellemült arcát, nem hagy nyugodni a gondolat, hogy erdésze-
ti felsõoktatásunkban nem volna-e célszerû csokorba kötni a valóban különleges gya-
korlati eljárásokat, és mint erdészeti kultúrtörténetet, kellõen szemléltetve oktatni.

Máig kitörölhetetlen élményt jelent számomra a hallstadti sóbánya föld alatti mú-
zeuma, amelyet még túl is szárnyalt a Johannesburg melletti gyémántbányák egyiké-
bõl kialakított tanbánya. Megdöbbentõ az átlag szemlélõ számára ennek a kegyetle-
nül nehéz munkának a félelmetes környezete, szinte hallani véltem a görnyedt hátú
rabszolgákra lesújtó korbács süvítését. És ezt bemutatják, mert hozzá tartozik Dél-
Afrika történetéhez.

Térjünk vissza azonban a Talabor partjához. A víztározók gátjainak, pontosabban
zsilipjeinek megnyitása lépcsõzetesen történt, mivel valamennyi gát alatti tutajt moz-
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gásba kellett hozni, kezdve az alsótól a legfelsõig. Csak kellõ vízszint tudta biztosí-
tani a két-három táblás tutajok megemelését és úsztatását.

A lépcsõzetes nyitás valóban kis idõbeni eltérést jelentett, hiszen az elõkészített,
több száz köbmétert tartalmazó tutajok levonulása a hegyi patakokból a békésebb vi-
zekig nem tartott tovább két-három óránál.

Ezért a két-három óráért viszont heteket kellett dolgozni. A gátak nyitása pillana-
tától kezdve aztán megkezdõdött az ember és természeti elemek kegyetlen csatája. A
medrében békésen csordogáló víz a tározókból lezúduló több százezer köbmétertõl
hihetetlen erõre kapott. Habzott, tajtékozott. Az elõkészített tutajokat könnyedén
emelte a hátára. Ekkor kezdõdött el a hosszú kormányrudakkal történõ vadvízi tuta-
jozás. A táblákat általában két kormányos terelte az örvénylõ sarkantyúk fával bur-
kolt szögletei mellett. Hatalmas fizikai erõ és természetesen szakértelem kellett a si-
keres navigáláshoz. Ismerve a tutajozás helyszínét, csak csodálni lehet, hogy a tuta-
jok az õrült vágtában nem szakadtak szét. Különös figyelmet igényelt a surrantókon
való átszáguldás.

Olyan volt, mintha egy vagonnyi szálfával mesterséges vízesésen kellene átszök-
kenni.

A víztározók alatti rohanó tempó folyamatosan szelídült. Kövesligetnél már való-
ban kellemes tutajozás zajlott, s tartott egészen a Tiszáig. A part mentén több helyütt
létesítettek kisebb fûrészüzemeket – nevezetesen Tarackköznél, Máramarosszigetnél
–, tökéletesen kihasználva az olcsó szállítási módot.

A víztározók kiürülésével befejezõdött a tutajozás egy szakasza. A gátakat lezár-
ták, hogy újra feltöltõdjenek. Folytatódtak tovább a fakitermelések, a csúszdán törté-
nõ közelítések, és az ismét békésen folyó mederben elkezdõdött az új tutajok ácsolá-
sa. A Talabor völgyében a mozgalmas órák után visszatértek a csendes, szorgos hét-
köznapok.

Kárpátaljai vadászemlékek

Most induljunk el a zúgó patakok forrásai felé a vadon csöndjébe, hogy bepillant-
sunk ennek az akkor még alig érintett természet templomába! Vezetõink: Szederjei
Ákos erdõgondnok és édesapám.

1942-t írunk. Már korábban utaltam erdõgondnok úr szenvedélyes vadászati kötõdé-
sére. Felsõszinevéren kezdett életpályáját a vadászat foglalta keretbe. Mint igazi erdõ-
gazda, pontosan tudta valamennyi erdészeti terület helyét. Nem volt elhanyagolt ágazat,
de a vadászat mindig némi elõnyt élvezett. Törvényszerû volt tehát, hogy a gyakorlati
terepi tevékenysége után a Földmûvelési Minisztérium Vadászati Osztályát vezette.

Az meg különösen megtisztelõ volt az erdészek számára, hogy erdõmérnökként a
Budapesti Állatkert Fõigazgatójaként is dolgozott.

Szerteágazó kapcsolatai valójában a vadásztatásnak köszönhetõk. Szakmailag ki-
válóan felkészült szakember volt, ezért nem volt véletlen, hogy Nemeskéri Kiss Gé-
za magyar királyi fõvadász közvetítésével vendégként köszönthették a kor állami ve-
zetõit, minisztereit, nagyköveteit.
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Milyen vadfajokra vadásztak? A vaddisznó mellett a kárpáti gímszarvas vonzotta
a legtöbb vendéget. A medve vadászata akkor még korlátozott volt. Évente három-
négy kerülhetett terítékre. A rejtõzködõ hiúzból nagyritkán sikerült elejteni egy-egy
példányt. Izgalmasabb volt a süketfajd vadászata. Voltak, akik hasonlóan kedvelték,
mint a szalonkahúzást.

A vadászatban a vadászati etika szerepe mindent felülírt. A fõ- és nagyméltósá-
gú urak a vadászat során a közös szórakozás biztonságát veszélyeztetõ meggondo-
latlan cselekedetet nem tehettek. A vadászat vezetõje, vagy a kísérõ jelzésére egy fi-
gyelmetlen mozdulat a fegyver azonnali összecsukását és a vadászat befejezését
kellett jelentse.

Bizonyára ismert a kedves olvasók elõtt Nemeskéri Kiss Géza királyi vadászmes-
ter a Hivatásos Vadász címû alapmunkája, amely a vadász középfokú képesítés tan-
könyve volt. Ebbõl vizsgázott édesapám is kitûnõ eredménnyel 1942-ben a könyv
szerzõje és Glóser Dezsõ miniszteri tanácsos elõtt. A korrekt tiszteletadás és a szak-
mai ismeretek magas szinten ötvözõdtek ebben a tananyagban.

A továbbiakban ismerkedjünk meg a mesélõ tolmácsolásában a vadászat környe-
zetével, a nevesebb vendégekkel, kitérve arra a fontos tulajdonságukra, valójában
milyen vadászemberek is voltak õk.

A vendégek fogadása és elszállásolása a népies nevén csornarikai (feketepataki)
vadászházban zajlott. A házat kiváló cseh gerendaház-építõk készítették. Mindkét
szintje fából készült. Alsó szintjén a kiszolgáló helyiségek voltak az ebédlõvel. A
gyönyörû belsõ, borovifenyõ borítású vendégszobák az emeleten helyezkedtek el.
Különös figyelmet érdemelt az ajtók eredeti, természetes mintázata, amely az ággö-
csök és a törzs szimmetrikus metszetét formázták. A 40-50 cm-es szélességû fenyõ-
padlókat a bél mentén szembefordítva egy ágas fa metszete fogadta a vendégeket.

Külön szobája volt a kormányzónak, vitéz Nagybányai Horthy Miklósnak fenyõ-
bútorzattal és puhára cserzett szarvasbõrágynemûvel. Õ nem volt gyakori vendég,
így édesapám személyesen csak Szinben, a derenki medvés kertben, ill. Gödöllõn ta-
lálkozott vele.

A vadászház gépkocsival és fogattal volt megközelíthetõ. Vadászni csak gyalogo-
san cserkelve lehetett a kiváló minõségû cserkészutakon, amely azonban így is ala-
posan próbára tette a vendégek fizikai állóképességét. Soha nem merült fel kifogás a
magas rangú vendégek részérõl a fárasztó hajnali és esti terepi igénybevételek fára-
dalmai miatt. Tudták, hogy a hegyek között ez a vadászati mód, másrészt nem voltak
elkényelmesedett városlakók.

A vadászvendégek sorát kezdjük mindjárt a kormányzó testvérével, a földbirtokos
Horthy Jenõvel, aki 1941 õszén gímszarvasbika elejtésére kapott engedélyt.

Az õ nevének említése a késõbb felsorolásra kerülõ vendégek közül azért emlé-
kezetes édesapám számára, mert az engedélyezett gímbikára történõ cserkelés során
pillantotta meg élete kapitális bikáját, és a hajnali és esti cserkelések során minden
idegszálával és vadászati rutinjával annak elejtésére törekedett.

A magányos öreg király azonban túljárt a rutinos vadász eszén. Amikor a cserkelõ-
úton látó- és lõtávolságra került, Horthy Jenõ e fenséges látványt meg akarta osztani a
vele együtt cserkelõ barátnõjével. Ennyi tapintat azonban már nem volt a koronás fõ-
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ben. Neki nem volt szüksége alkalmi fotózásra, következésképpen elegánsan kilépett a
távcsõ látómezejébõl. A magas rangú vendég bármilyen fegyelmezett vadász is volt,
abban a szezonban már nem érdekelték a többi koronás alattvalók. A gím sorsát illetõ-
en azonban a természet elvégezte munkáját. Ugyanezen év során a ruszin fakitermelõk
egy hatalmas trófeát emeltek le az apró hegyi lovak vontatta fogatukról, hogy bemutas-
sák az erdõgondnok úrnak. A gyönyörû agancspárt nem volt nehéz azonosítani a hõn
áhított példánnyal. Csak a trófeát találták meg. A vadon éhes farkasai tépték szét a tél
folyamán a teljesen magányba vonult, és ezért védtelenebb királyt.

A többi vendég viszont már beosztásánál fogva is különösebb figyelmet érdemelt.
Kállay Miklós miniszterelnök és akkori kormányának tagjai a fõszereplõk, igazi va-
dászemberek. Tiszteletet és közvetlenséget adtak környezetüknek, az egyszerû erdei
embereknek is, és ezt kapták cserébe is.

Talán nem érdektelen összevetni a közbiztonság akkori helyzetét a maival. Miu-
tán nem diktátorokról, hanem legtöbb esetben köztiszteletben álló államférfiakról
volt szó, nem volt rendõri csapaterõ-összevonás, útszakaszok és körzetek lezárása,
kijárási tilalom.

A legfelsõ biztosítás a kormány õrezred feladata volt. Egy hónappal a vendég ér-
kezése elõtt két kormányõr a területen szemlét tartott. Beszélgettek az emberekkel,
ismerkedve a hangulattal. Majd tájékoztatták a helyi csendõrparancsnokságot az ér-
kezés idõpontjáról és a vadászat várható idõtartamáról. Következett a miniszterelnök
érkezése személygépkocsival. Kíséretében a kormány õrezredének két tagja és a gép-
kocsivezetõ. A vadászat során a kormányõr is pihent, a kastély éjjeli õrzését a helyi
csendõrség két embere látta el.

Nem véletlenül tettem említést a vendégek igazi vadászhoz illõ magatartásáról.
Valamennyien személyes ismerõsei, sõt barátai voltak Szederjei Ákos erdõgondnok-
nak. Õk tisztelték benne a kiváló vadászati szakembert, az erdõgondnok úr bennük a
korrekt államférfiúi magatartást.

Az elmondottak jellemzésére villantsuk fel elõször a miniszterelnök úr vadásza-
tát. Õ egy öreg, érett medve elejtésére kapott engedélyt. Vadászati programját állami
feladattal kötötte össze, amelynek során ebéd után Huszton gyûlést tartott, hogy es-
tére aztán kiérjen a medvelesre. Az öreg, rafinált medve az etetõhelyen hajszálpon-
tosan azonos idõben jelent meg, ahol egy hónapja már döggel etették. Nem volt ilyen
szerencséje Kállay úrnak, aki a huszti program elhúzódása miatt öt percnyi késéssel
érkezett – édesapám kíséretében – a földbe épített leskunyhóhoz. Az üres etetõhely
láttán csak ennyit mondott: – Sándor, mi késtünk, a medve pedig pontos volt!

Tudva, hogy a kimustrált ló tetemét fiatalabb medvék is felkeresték, akik a kornak
járó tisztelet miatt csak az öreg után olthatták éhségüket, türelemmel várták a követke-
zõ látogatókat. A miniszterelnökön a csalódottságnak semmi jele sem látszott. Csak
annyit kérdezett: – Biztos, hogy jön fiatalabb, lõhetõ példányokból még ma a lesre?

A választ megelõzve már fel is tûnt egyikük. Elégedetten morogva vonult a lóte-
temhez és falatozni kezdett. A 9 mm-es golyós fegyver eldördült, és a medve meg-
tántorodott. Az ismétlés hasonló egyensúlyvesztést eredményezett. A sötétben jól ki-
vehetõ volt a medve bizonytalan mozgása, ahogy elindult szokásos útvonala felé. A
lövések halálos sebet ejtettek a sebeit tapasztó állaton, amelynek csörtetése az erdõ
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mélyérõl még legalább 100 méteren hallatszott. Néhány elfúló hörgés után mélysé-
ges csend borult az esti vadonra. A Kárpátok legnagyobb ragadozója fenyõtûkkel dí-
szített ravatalán feküdt. Édesapám mint kísérõ vadász, vendégeit egy pillanatra nem
hagyhatta el. Az utánkeresést az erdõgondnok úr irányította, két helyi ruszin vadász
bevonásával. A teríték, majd töret átadását követõen a medve feje mint trófea került
a vadász birtokába. A húsát minden esetben a helyi emberek között osztották el, ame-
lyet kocsiutak híján vállon vittek el gerendaházaikba. Gyalogosan visszatérve a va-
dászházba a miniszterelnök úr üdvözölte a személye biztonságáért felelõs két helyi
csendõrt, és a királyi vadászmestert, valamint az egy fõ kormányõr társaságában gép-
kocsijával a fõvárosba hajtatott.

Gondolom, hogy mai ismereteinkkel hihetetlennek tûnik a miniszterek (mert azért
õk jártak gyakrabban vadászni) fogadása, vadásztatása és biztosítása is.

Miniszterek esetén az elõzetes terepszemle hasonlóan zajlott a kormányzati õrez-
red két munkatársa részérõl, egy hónappal megelõzve a vendégek érkezését. A kiér-
tesítést a Vadászati Osztály küldte, feltüntetve a vendég számára engedélyezett vad-
fajt és az érkezés idõpontját.

– Erdõgondnok úr, Barta Károly honvédelmi miniszter és családja érkezik öt napra
a csornarikai vadászházba gímszarvasvadászatra. Kérem a család biztonságáról gon-
doskodni.

A verõfényes õszi évszakban az erdõk királyainak orgonahangversenyétõl a va-
don már napok óta hangos volt. A reggeli enyhe fagyot kristálytiszta levegõ váltotta.
A honvédelmi miniszter úr és családja gépkocsivezetõ és egy fõ kormányõr társasá-
gában érkezett meg. Az õr feladata az érkezéstõl kezdve rendkívül kényelmessé vált,
hiszen csak a családot kellett õriznie.

A rendkívül közvetlen és fölöttébb barátságos miniszter úr tökéletes biztonságban
érezte magát Szederjei Ákos és édesapám társaságában, olyan mértékben, hogy a
cserkelés során útjuk már különvált. A kegyetlen terepviszonyok alaposan próbára
tették a vadászok fizikai állóképességét. A zavartalan természetben a vendég maga-
tartása eltüntette a hatalmas társadalmi különbséget. Megmaradt a vadász és kísérõ,
de az ezeréves határnál megpihenve a miniszter úr megosztotta hadi élményeit a kí-
sérõjével. Volt mirõl mesélnie. Az elsõ világháborúban hadnagyként ezen a helyen
szolgált. A terepet most is úgy ismerte, mint a tenyerét. Minden bércnek és völgynek
önálló története volt, amelyet az idõ soha nem törölt ki emlékezetébõl.

A személyes élmények a cserkelést a visszaemlékezések idõtartamára teljesen hát-
térbe szorították. Fokozta a kapcsolat közvetlenebb jellegét, amikor édesapám emléke-
irõl érdeklõdve tudomására jutott Kárpátalja visszafoglalásának felejthetetlen napjai.

A lélekemelõ perceket ismételten hol keskeny sziklaösvények, hol fenyõvel pár-
názott cserkelõutak követték. Az öt nap minden reggele és estéje az erdõben köszön-
tötte õket. Elgondolkodtató, hogy a mai hasonló beosztású vezetõk miként állnák ki
az összehasonlítást. Vadászetikai szempontból is különös értéket ad a többnapos, tes-
tet-lelket próbáló vadászat. Ha arra az epizódra is utalunk, amikor a hatalmas fárad-
sággal becserkelt bikát a honvédelmi miniszter úr így minõsítette: – Csodálatos tró-
feájú, ígéretes példány, még fiatalnak ítélem, Sándor! Lövés nem dördült, a bika
büszke fejtartással folytathatta életútját a vadon sûrûjében.
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Nem változott a környék ellenõrzése akkor sem, amikor Zsindely Ferenc közle-
kedési- és Teleki Mihály földmûvelésügyi miniszterek együttesen jöttek rendszere-
sen két-három napos vadászatra. A helyi csendõrség két-két embere szolid távolság-
ból ügyelt a vadászház környékének biztonságára. Soha nem volt érezhetõ a magas
rangú politikusok esetében, hogy veszélyérzetük lenne. A közbiztonság állapota
összehasonlíthatatlan a maival. A sokat szidott csendõrség példás rendet tartott az or-
szág legkisebb falujában is. Aki becsületesen élte életét, biztonságban lehetett.

A vendégeket szokás szerint Szederjei Ákos erdõgondnok úr fogadta és gardíroz-
ta édesapám és két ruszin vadász kíséretében. Zsindely Ferenc és Teleki Mihály kí-
sérõivel természetesen külön-külön cserkelt az engedélyezett gímbikára.

Mind a mai napig kitörölhetetlen emlék maradt Zsindely Ferenc miniszter úr va-
dászata. A kitûnõen vezetett cserkelõutakról és jól elhelyezett magaslesekrõl tökéle-
tesen követhetõ volt a megfigyelt vad mozgása. A gyönyörû õszi délutánon elõször a
bika bõgése hangzott fel. Mély, öblös hangjával igazolta a heteken át tartó megfigye-
lést. Majd a dombhajlat mögül elõbukkant, hogy megmutassa csodálatos trófeáját.
Páros tizennégyes! Igazi kárpáti gímszarvastrófea. A hosszú agancsszárak hatalmas
koronát rajzoltak a horizontra. Súlyát azonban nehéz lett volna pontosan megbecsül-
ni, mivel az agancsszárak hossza közel sem jelentett nagyobb fajsúlyt.

A vendég és a kísérõk – látva a bika nyugodt mozgását – nyugodtan követték a ko-
ronás fõt. Ekkor még semmi jel nem utalt a közelgõ tragédiára. Hamarosan feltûnt
azonban egy négyéves medve, amely a gímszarvast pontosan követte a maga puha,
nesztelen, de gyors mozgásával. Vadászott, és nem mérlegelte az áldozat méreteit. A
vadászok elõtt is hihetetlennek tûnt, hogy milyen gyorsan került zsákmánya mögé. Az
erdõgondnok úrban felvillant a hegyi legelõkön már sokat látott kép, ahogy a medve a
tehenekre, borjakra csap le hirtelen, megsemmisítõ erõvel, eltörve a gerincüket és le-
tépve hátsó combjaikat. A távolság pillanatok alatt eltûnt. A szerelmi mámortól ez idõ
tájt figyelmetlenné váló gímbika végzetét már nem tudta elkerülni. A medve kegyetlen
erõvel lecsapott a hátsó combokra, cafattá tépve a villámléptû lábakat. A bika összero-
gyott és várta a megváltó halált. Ekkor már nem a bika elejtése volt a fontos, hanem a
húsra alaposan kiéhezett medve terítékre hozatala. Szederjei Ákos ezért kérte a vendé-
get, hogy lõjön nyugodtan, az engedélyt a rendkívüli eset miatt beszerzi. A fegyver nem
jelentett akadályt, hiszen az egy 9 mm-es golyós puska volt.

Zsindely Ferenc miniszter úrban elõször az igazi vadász szólalt meg, amikor elõ-
ször a gyönyörû trófeájú gímnek adta meg a kegyelemlövést, megváltva szenvedése-
itõl, majd villámgyorsan nyakon lõtte a medvét. Az állat megtántorodott, majd a nya-
kához kapott. Ekkor érte a második lövés, amelytõl összecsuklott és hanyatt fekve el-
terült a fenyõtûavaron. Izgalmas percek következtek. Senki sem moccant. A kísérõk
tudták, hogy most türelemre van szükség. Ez ellen szólt a szürkület kezdete, amely
az utánkeresést lehetetlenné teszi. A medve egyszer csak felállt, és mancsát a sebére
téve elindult lefelé, a vízfolyás felé. Elérve a vizet azonnal hûteni kezdte a seb tájé-
kát. A vadászok tisztes távolból követték. Mozgásán látszott, hogy súlyosan sérült, és
csak idõ kérdése újbóli összeesése. Érezte, hogy követik, ezért végsõ erejét össze-
szedve próbált fedezékbe kerülni. Ebben a szándékában a beálló sötétség segítette.
Bevetette magát egy sûrû fenyõfoltba, és ott megállt. Több hangot már nem hallatott.
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A vadászok megjelölték a helyet, és visszatértek a vadászházhoz, hogy keresését reg-
gel folytassák.

Mire megvirradt, már az utolsó jelzésnél vártak a vadászok, hogy folytassák a
medve követését. Szerencséjük volt. A súlyosan megsebzett állat sebágyából már
nem kelt fel többé. A miniszter úr egy gyönyörû nap nehéz emlékét vihette magával
trófeaként haza.

Milyen biztonsági intézkedéseket alkalmaztak külföldi vadászvendégek esetében?
A kormányõrezred emberei mellett a helyi csendõrség két-két pár csendõre is

szolgálatot teljesített nemcsak a vadászház környékén, hanem a vendéget illõ távol-
ból a vadászaton is követték. Az õ esetükben nem cserkelés, hanem lesvadászat tör-
tént. Ennek biztosítása tökéletesen megoldható volt. Így került sor Papen német
nagykövet vadászatára, aki a Vadászati Osztálytól medve kilövésére kapott enge-
délyt. A fentebb leírt személyi védelem az õ esetében nagyobb figyelmet követelt.
Ennek oka az volt, hogy az év elején egy merényletet kíséreltek meg ellene. Az orv-
akciót ugyan túlélte, de hallását szinte teljesen elvesztette.

Mint vadászember, ezt a hiányosságát mérhetetlen türelemmel és figyelemmel
próbálta kissé tompítani. Cserkelésre teljesen alkalmatlan volt, ugyanis nem érzékel-
te a bakancsa által keltett zajokat sem. A Komjánka-fennsíkon levõ medvelesig azon-
ban csak el kellett jutni. A vadászt és kísérõjét 5-600 méter távolságból biztonsági
okokból követõ helyi csendõrök túlbuzgó csörtetése a váltakozó hegyi terepen nem
sok jóval kecsegtetett. A dögre beetetett medve táplálkozása is kiszámíthatatlan volt.
Két-három esti rendszeres vacsora után egy-egy estét kihagyott. Megtette ezt akkor
is, ha a tetem környékén tökéletes béke honolt.

Tény, hogy a nagykövet úr pontosan érkezett a lesre, a medve azonban ezen az es-
tén nem volt vacsorázó kedvében. Mondanom sem kell, hogy semmilyen rossz han-
gulat nem volt felfedezhetõ a vendég viselkedésében. Mint kiváló vadászmúlttal ren-
delkezõ diplomata, a medveles sikertelenségét a természet kiszámíthatatlanságával
magyarázta. Kísérõi, a helyi csendõrség tagjai, megnyugodva követték vissza a va-
dászházba, hogy további biztosítás céljából átadják a kormányõröknek.

Nem volt azonban mindig ilyen békés a hangulat a havasi legelõkön. Híre ment
a Szinevéri Erdészetnél egy remeteéletet élõ hatéves medve kíméletlen pusztítása-
inak a legelõn tartott jószágban. Nevezetesen az öregúr a tehéncsordákat és a birka-
nyájakat kereste fel alkalomszerûen. Mindig biztosra ment. A tehenet egyetlen csa-
pással halálra sújtotta, széttépve hátsó combjait. A zsákmányszerzésben a borjak és
kistestû birkák semmilyen akadályt nem jelentettek. Naponta érkeztek a bejelenté-
sek és kártérítés igények az erdõgondnok úrhoz. A könnyen elejthetõ háziállatra spe-
cializálódott medve valósággal rettegésben tartotta a környéket. A további sorsát il-
letõen hamarosan dönteni kellett. Miután évente 2-3 db-ra adtak kilövési engedélyt,
ezt soron kívül most is meg kellett szerezni. Rövid idõn belül megjött a soron kívü-
li kilövési engedély. Akinek módjában állt a vérszomjas medvét elejteni, szabadon
tehette.

Így volt ezzel édesapám is. Magához vette golyós fegyverét, és bevetette magát a
hegyi legelõkre vezetõ utakon keresztül a vadsûrûkbe. Kitûnõen ismerte a környéket
és a terepet is. Volt tehát esélye a medve elejtésére.
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Az engedély, sõt utasítás tudatában így voltak ezzel az egész környék fegyveres
vadászai és erdészei; valamennyien igyekeztek a páratlan lehetõséggel élni. Oldalak-
ra tehetõ az öreg, több lövést magában hordó medve hajtóvadászatának története.
Tény, hogy a csendes erdei környezetben élõ helybéliek számára is a legfontosabb
eseménnyé vált a nyájaikat tizedelõ kíméletlen ellenség. Napokon át tartott a ravasz
öregúr üldözése. Rontotta a vadászat esélyeit az egyébként nyugodt terület teljes
mértékû zavarása. Hallatszott a hír, hogy ismét lecsapott egy borjúra, de ezek a he-
lyek egyre távolabbiak voltak, mintegy jelezve a medve továbbvándorlásának tényét.
S valóban, a gazdag élettapasztalatú remete soha nem került puskavégre. Az állatai-
kat legeltetõ ruszinok még hosszú idõkig színezték a magányos vadász történetét.

Akiszámíthatatlan medvelesek – éppen a lesrõl történõ vadászati mód kényelme miatt
– kevésbé tették próbára a vadászok fizikai felkészültségét, mint a cserkelések. Ezek kö-
zül is kiemelkedik a süketfajdvadászat mindent felülmúló, valóban vadászt próbáló tere-
pi próbatétele. Már maga a dürgés ideje is áprilisban csak az alacsony területeken jelent
tavaszt. A süketfajd élõhelyén a hegyoldalt ekkor még fél-, akár egyméteres hó fedi.

A mély hóval borított cserkelõutakon vagy az út nélküli õsvadon kidõlt fáin ke-
resztül vonulni, valóban sikert érdemlõ vadászat.

Erre vállalkozott Zsindely Endre államtitkár is – minden nehézségre elszántan felké-
szülve. A szinevéri völgybõl indulva még barátságos volt a táj. A hó lent már elolvadt.
A gyalogos közlekedésnek itt nem volt különösebb akadálya. Nem úgy a hóhatártól
kezdve. A vadász, meghallva a fajdkakas dürgését, már csak a célt hallja, illetve látja ma-
ga elõtt. Annak ellenére, hogy a kakas a dürgés idején teljesen figyelmetlen a környeze-
tét tekintve, a hely, ahol ezt teszi, annál több figyelmet érdemel. Ekkor szembesül a cser-
kelõ azzal a megpróbáltatással, hogy mit jelent együtt a hó, a sziklás aljazat, a kidõlt hó
födte fatörzsek leküzdése. A trófea megszerzése azonban mindenért kárpótol.

1942 áprilisát írta a naptár, amely az utolsó vadászatok egyikérõl szólt. A fajdka-
kasvadászat sikerrel zárult. Vadász és kísérõje maradandó élménnyel gazdagodott.
Ekkor még nem gondolva arra a szomorú tényre, hogy utoljára vadásztak magyar föl-
dön. A háború teljesen átírta a kárpátaljai magyar erdészek életútját. A front közeled-
tével folyamatosan tértek vissza, új életet kezdve a megcsonkított, régi hazában.

Így volt ezzel édesapám is, aki a szokásos katonai behívás és kitérõ után követ-
hette Szederjei Ákos erdõgondnokot, aki ekkor már a Szini Erdészet vezetõjeként
dolgozott. A kárpátaljai tél még egyszer megmutatta igazi arculatát.

1943 februárjában minden értékük összecsomagolva várta az utazást. Édesanyám,
várandóan elsõ gyermekével, még el tudott utazni szülõfalujába nagymamámhoz, a
Szabolcs-Szatmár megyei Fábiánházára. Ezt követõen több mint egy méteres hó sza-
kadt le a gyönyörû tájra, hogy szinte mindent maga alá temessen. Elfedje a magyar
erdészek szakmai dicsõségét és mindazon élményét, amelyet ez felejthetetlen idõ-
szak és mesebeli környezet adott számukra.

Így ért véget édesapám gazdag és sikeres szakmai életútjának elsõ fejezete,
amelynek szinte minden jelentõsebb mozzanatára 94-ik életévében is kristálytisztán
emlékezik. Amint az életút leírása során említettem, az élmények szépségét növelték
személyes tapasztalataim. Különösen a szüleimmel közösen tett kirándulás feledhe-
tetlen volta késztetett a történet megírására.
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Gyönyörû tájakon volt szerencséje édesapámnak több mint negyven évig szolgál-
nia – már az anyaország területén. 1944-46 között a Szini Erdészet, majd következett
a történelmi múltjában oly gazdag Visegrád. Fanatikus erdõszeretettõl átitatott hiva-
tástudattal dolgozott aktívan, majd nyugdíjasként 1994-ig, hogy családja hívásának
engedve Pécsett telepedjék le.

A Visegrádon eltöltött közel ötven év története már egy külön életrajzi regény.
Nem kevesebb, mint a magyar erdõgazdálkodás talán legszebb idõszakának megélé-
se volt. A jelen erdészgenerációk számára történelem. Nem hiszem, hogy az erdésze-
ti ágazat mai önfeladó, teljesen súlytalan állapotában valaha vissza tud kapaszkodni
arra a társadalmi megbecsülésre, amely ez idõszakban övezte szakmánkat.

Ezért volt csodálatos élmény az órákon át tartó történetek meghallgatása, mert az
õ életútjának olyan mérföldkövei voltak, amelyek az erdészpálya legszebb hagyomá-
nyait õrizték.
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