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ERDÉSZPÁLYÁM*

Nagy Imre

Negyvenhat évvel ezelőtt , 194o-ben, egy szép őszi napon szűkebbkörű 
társasággal fácánra vadásztunk Érsekújvár közelében a Primási Uradalom akko
riban visszakerült erdőbirtokán. A vadászó társaság valamennyi tagja erdész 
volt és köztük én a harmincöt évemmel a legfiatalabb voltam. A kellemes és 
jól sikerült vadászat utáni társalgás során az egyik 6o-as éveiben járó tár
sunk az öregség sajátságos szépségeiről szólva idézett egy pár soros kedves 
versikét, melynek utolsó soraiban az állt, hogy az öregember a múltra gyak
ran visszanéz. Most életem késő őszén magam is tapasztalom ennek a kis köl
teménynek az igazságát. Magam is gyakran visszanézek. Ezek a visszanézések 
felidézik életem sok-sok emlékét és a szép emlékek mellett az öregember szi- 
vesen elidőzik, mig a nehéz sorsokat idéző emlékek mellett lassan odébb bal
lag, mint ősszel a nehéz felhők.

Életpályámra visszatekintve elmondhatom, hogy nagyon korán, még gyermek
koromban elköteleztem magam az erdészetnek. Falusi gyerek voltam és Édesapám 
szinte észrevétlenül tett az erdők rajongójává. Már elemiiskolás koromban meg
szerettem az erdőt a maga csodálatos élővilágával, amelyet akkor még nem értet
tem, de megéreztem benne a Természet nagyszerűségét. Nagy tekintélye volt 
előttem mindazoknak, akik az erdészetnek hivatott képviselői voltak, kezdve 
az erdősöktől az erdészig, főerdészig vagy épenséggel az erdőmesterig. Erdő
söknek nevezték nálunk Somogyban az erdőőröket. Amikor az Édesapám észrevet
te, hogy az erdeszet szeretete mélyen belémgyökerezik, elmondta, hogy én is 
lehetek majd erdesz, ha jól tanulok és szorgalmasan elvégzem a tanulmányaimat. 
Elmondta, hogy Selmesbanyan van az Erdészeti Akadémia, ahol erdőmérnöki ok
levelet kap, aki azt sikerrel elvégezte. De addig nagyon sokat kall tanulni! 
Ettől fogva rögeszmem lett, hogy erdomernök leszek. Emlékszem, hogy már akkor 
kiböngesztük Édesapammal a Selmecre vivő vonatokat a menetrendből! Sajnos ez 
a korai igyekezetünk hiábavalónak bizonyult, mert nem vitt el a vonat sohasem 
Selmecre!

x Elhangzott az 1986. április lo —i szakosztályülésen
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A gyerekkori elhatározásnak megfelelően valóban jó tanuló voltam.Az 
elemi iskola négy osztálya után Budapestre kerültem, ahol 14 éves koromig 
a Szent István Gimnáziumba jártam, majd 1919-ben Sopronban a Bencés Gimná
ziumban folytattam tanulmányaimat, ahol 1923-ban jelesen érettségiztem.

Sopronba családi körülményeim miatt mentem 1919-ben úgy, hogy szeptem
berben már a Bencés Gimnázium V. osztályú tanulója voltam. Sopront nagyon 
hamar megszerettem, nagyon nagy hatással volt rám mindenekelőtt a gimnázi
umban uralkodó nemes szigorúsággal ötvözött szeretetteljes kapcsolat a ta
nárok és tanitványok között. Nagy hatással volt rám a város kulturája, kör
nyéke, a soproni erdők rendezettsége, jól ápoltsága. Elengedhetetlen napi 
program volt egy ugyancsak Budapestről Sopronba került osztálytársammal az
erdőben tett kiadós séta. Különösen kedveltük a f,Deák-kutatM , melyen talán

\
még most is olvasható a következő epigramma: "Itt lengett a Deákkuti várme
gye zászlaja egykor. Szelleme mostan is él: Ifjú, szeresd a Hazát!" Talán 
nem sokan tudják, hogy ez a Deákkuti Vármegye a soproni evangélikus gimná
zium, a Liceum ifjúságának az ifjúsági köre volt, amelynek szervezete a régi 
vármegyék szervezeti mintájára volt felépitve, élén az alispánnal. Nagyon 
kedveltük a Muck-kilátót, amely az erdész körökben jól ismert Madas erdőmér- 
nök-testvérek nagyapjáról kapta a nevét. E kilátóról nagyon jól látható volt 
az ausztriai Schneeberg hófödte csúcsa is.

Érettsegi után is kitartottam elhatározásom mellett, hogy erdőmérnök le
szek. Édesapám azonban az első világháborúban négy évi frontszolgálat keser
ves tapasztalatai következtében kissé megingott és azt tanácsolta, hogy: "Fi
am^ jól gondold meg, nem volna-e helyesebb, ha vasutasnak mennél, a vasutaso
kat nem viszik el a háborúba."

Az első világháború hazánkra nézve tragikus vége, mint közismert, azzal 
járt többek között, hogy az Akadémia Selmesbányáról Sopronba települt, mint
ha csak egymás elébe mentünk volna. Mi sem volt tehát természetesebb, mint 
hogy most már beiratkozzak a M.Kir Bánya- és Erdőmérnöki Főiskola erdőmérnö
ki tagozatára, hogy gyermekorom óta dédelgetett vágyaim valóra váljanak.

Aki az első világháborút befejező békekötések utáni években, 1919-1921- 
ben Sopronban diákoskodott, nem hagyhatja ki visszaemlékezéseiből a Sopron 
hovatartozandósága miatt eluralkodott kétséget, letargiát, majd pedig az eb
ből fakadó látványos, tettekre kész hazafiasságot, amelynek fáklya hordozói 
éppen Alma Materünk Sopronban uj otthonra talált polgárai, professzorai és
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hallgatói voltak. Alma Materünk akkori ifjúságának hazafias buzgalma és vérál
dozata pozitiv tényező volt abban a nemzetközi határozatban, mely szerint 
végül is Sopron magyar maradt. Főiskolánk pár év alatt konszolidált viszonyok 
között folytathatta bánya-, kohó- és erdőmérnökök legfelsőbb szintű képzését 
és ápolhatta a Selmesbányán évszázadok alatt kikristályosodott nemes diákha
gyományait. Sopron város erősen zárkózott, befeléfordult társadalma eleinte 
tartózkodóan fogadta ezeket a diákhagyományokat.Azonban nem sok idő kellett 
ahhoz, hogy meggyőződjenek a jókedélyű főiskolai ifjúság mélyen érző nemes er
kölcsi tartásáról és a tartózkodás felengedett, Sopron társadalma sajátjának 
ismerte el ezt az ifjúságot és szivébe zárta őket.

Jeles érettségivel kértem a felvételemet a főiskolára.Ez meg is történt.
1923-ban iratkoztam be és 1927-ben fejeztem be a tanterv szerinti tárgyak 
lehallgatását. Időközben az esedékes vizsgákat letettem, kivéve a második 
szigorlatot, 1927 őszén jelentkeztem a katonaságnál, hogy az önkéntesi éve
met leszolgáljam. Tűzérönkéntesi évemet leszolgálván 1929 februárban letet
tem a második szigorlatot is és igy erdőmérnöki oklevelet szereztem. így be
teljesedett a gyermekkori elképzelésem: erdőmérnök lettem!

Oklevelem megszerzése után hamarosan felmerültek az elhelyezkedési gon
dok. Abban az időben szintén súlyos gazdasági nehézségek voltak és különösen 
káros következményei voltak annak, hogy a trianoni békeszerződés erdeink négy
ötöd részét az utódállamoknak juttatta. Súlyosbította a helyzetet, hogy a leg
értékesebb négyötöd erdő került más országokhoz. így a megmaradt erdőgazda
ság nem tudta súlyos gond nélkül biztosítani a diplomás erdőmérnökök elhelyez
kedését. De igy volt ez a gazdasági élet egyéb más területein is. Ezért léte
sült egy szervezet, éspedig az "Állástalan Diplomások Országos Bizottsága11 
/ÁDOB/, melynek az volt a célja, hogy az állástalan értelmiségieknek, a dip
lomásoknak valami létminimumot biztosítson. Erdészeti vonatkozásban u.n.Mal- 
földfásitási programot" kezdeményeztek. Ennek keretében számos okleveles er
dőmérnök talált legalább is átmenetileg foglalkozási lehetőséget - emlékeze
tem szerint - havi 7o pengő fizetésért. Az erdészet akkori vezetőinek, sőt 
még a főiskola professzorainak is állandó gondot okozott a kikerülő okleve
les erdőmérnökök sorsa. Jellemzésül hadd említsem meg a következő kis tör
ténetet: dr. Fehér Dániel, a növénytan professzora 1923 év végén az első 
szemeszten előadásait befejezendő, sorsunkért való aggodalmának a követke
zőképpen adott kifejezést - megpróbálom idézni szavait: nUraim! Ezzel első 
félévi eloadasaimat befejeztem. Kérem az urakat, jól készüljenek el a vizs
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gákra, mert Csonkamagyarország még csonkább erdőgazdaságának évenként nyolc 
erdőmérnökre van szüksége. Ezt a vizsgáknál szem előtt tartom és ezzel ál
lok, vagy bukók a katedrámon!" Ezzel a szokott modon meghajtotta magat es 
elhagyta a tantermet. Pár pillanatig tartó döbbent csend követte e vésztjós
ló szavakat.Fehér professzor ur a vizsgákon valóban csak t>yolc vizsgázót en
gedett át.

Főhatóságunknál a minisztérium erdészeti főosztályán is sorsdöntő ko
moly munkába kezdtek a megmaradt erdőgazdaság uj szervezeti felépítése érde
kében. Szükségessé vált az 1879. évi erdőtörvény lényeges módosítása is. E 
törvény csak a jogi személyek tulajdonában lévő erdők üzemterv szerinti keze
lését irta elő. Az uj erdőtörvény-tervezet az üzemterv szerinti kezelést jó
formán minden erdőre vonatkozóan kötelezővé teszi tekintet nélkül a tulajdon- 
jogi viszonyokra. Az üzemtervek készítését pedig csak erdőmérnök végezheti.A 
később törvényerőre emelkedett tervezet azt is előírta, hogy a 3ooo kh vagy 
ennél nagyobb erdővel rendelkező erdőtulajdonos köteles erdőmérnököt tar
tani és a szakszerű erdőgazdálkodást erdőmérnök alkalmazásával biztosítani. Ez 
uj erdőtörvény alapján több erdőmérnök talált alkalmazásra, vagy kapott meg
bízást üzemtervek készítésére.

A fentieket el kellett mondanom, mert magam is annak köszönhettem, hogy 
oklevelem megszerzése után haladéktalanul munkába állhattam, éspedig szűkebb 
pátriámban: Somogyban. Abban az időben a Hunyady grófi uradalom erdőmestere 
Monspart István volt, okleveles erdőmérnök és tartalékos huszárőrnagy, ő még 
hallgató koromban eltervezte, hogy a kezelésében lévő, több község határában 
fekvő erdőkről velem készítteti el a szükséges üzemterveket. Az volt az el
képzelése, hogy ezt a feladatot az ifjú erdőmérnökök tudják legjobban elvé
gezni, mert tanulmányaik még nagyon közeliek, még élénken élnek bennük a fő
iskolán tanultak, melyek gyakorlati alkalmazására kiváló lehetőség az üzem- 
tervkeszités. Ebben teljesen igaza is. volt, mert valóban a geodéziától az 
erdőbecslésig minden szakmai ismeretet alkalmazni kellett.

Nagy ambicióval készültem erre a munkára, mert elsősorban is arról az 
erdőről volt szó, amit gyermekkoromtól jól ismertem és szerettem. Mégis bizo
nyos szorongással tekintettem a munka megkezdése elé: hol is kell kezdenem?
A principálisom ugyan a helyszinre utazásunk előtt azt Ígérte és azzal bizta
tott, hogy majd a kezdet nehézségein átsegit.Azonban erre a fogadásunkra 
elejbenk jött főerdész szives ebédmeghivásának, vendéglátásának elhúzódása 
miatt nem került sor. így meg kellett elégednem a szóbeli tanácsokkal és az
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elismerő bizalommal, mely szerint "Te úgyis jobban tudod, hiszen most tanul
tad!"

Magamra maradva mindenek előtt alaposan átgondoltam a feladatomat és az 
elvégzendő munkálatok logikus sorrendjét megállapitottam és a szükséges mun
kaerőt is megterveztem. Vagyis,a mai szóhasználat szerint: "Intézkedési ter
vet készitettem!" Elöljáróim a;községi elöljárósággal megegyezve a község 
szép, tágas tanácstermét jelelték ki munkahelyül, ahol nagyon jó munkafelté
teleim voltak. Itt helyben rendelkezésemre álltak az eredeti kataszteri tér
képeken kivül a huszas évek elején a Térképészeti Intézet által elkészittetett 
huszonötezres katonai térképek is.Ezek a térképek felbecsülhetetlen nagy se
gítséget jelentettek számodra mindjárt a munkám kezdeténél.E térképek segít
ségével játszi könnyedséggel lehetett megtalálni a birtokhatárokat jelző be
rendezéseket: határdombokat, határoszlopokat.
Az erdő nagyon szépen volt feltárva utakkal és nyiladékokkal, melyeket az er
dőgondnokság példásan rendben is tartott. A nyiladékokat rendszeresen kaszál
ták és az erdőben lakó erdővédő személyzet jószágaival legeltetett. A jó kar
ban tartott utak és a tervszerűen készitett nyiladék-hálózat kitűnő tájéko
zódási lehetőséget Biztosított. így az erdőt alkotó különböző faállományok
kal borított erdőrészletek határait csak ritkábban kellett külön felmérni, 
mivel azok az utakkal, vagy a nyiladékokkal legtöbbször megegyeztek.

A kedvező körülmények lehetővé tették, hogy az üzemtervi térképek elég 
rövid idő alatt elkészüljenek. Nagy hasznát vettem a községházán tárolt ka
taszteri és a már említett huszonötezres térképeknek az egyes műtárgyak azo
nosítása során.

Elkezdődhetett az erdőrészletek faállományának részletes felvétele fa
faj és kor szerint. Ehhez az erdőbecslési művelethez - taxációhoz - termé
szetesen igénybe vettem a helybeli erdőőri személyzetet, akik bent laktak, 
bent éltek az erdőben és jóformán minden fát ismertek, ők kitűnően ismerték 
az egyes erdőrészletek kevert faállományának százalékos arányát is. Még most 
is szívesen bevallom Monspart erdőmester-principálisom intelmeinek nagy igaz
ságát. Ugyanis azt mondta: "Habár most még teljesen frissek a főiskolán tu
dós professzoroktól tanult tudományaid, mégis egyenlőre még nagyon sokat ta
nulhatsz a beosztott erdőőreidtől is!" Ez valóban igy is volt és ezért még 
most is hálás szeretettel gondolok azokra az erdősökre, erdészekre, akik el
ső gyakorlati munkáimban készségesen segítségemre voltak.

Itt kell elmondanom, hogy ezek a kisebb, 4-5oo kat.holdnyi uradalmi er-
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dőgazdaságok elsősorban az uradalom évi. faszükségletét biztosították, vala
mim vadgazdá1 kodási célokat: szolgáltak. Az uradalom évi faszükséglete fő
képen az uradalmi alkalmazottak tűzi i.a-járandósagában jelentkezett, hz pedig 
az erdőápolási műveletek: a tisztítás, gyérítés folyamán kitermelt faanyag 
gal kielégítést nyert úgy, hogy rendszeres évi főhasználatra nem minden évben 
került sor igy az idősebb állománycsoportban jelentős niegtakarítás volt.

Ipari faanyagszükséglete általában csak az uradalmi bognároknak, eseten
ként az ácsoknak volt, Kzek a faipari szakemberek, különösen a bognárok maguk 
szerették kiválogatni az élőfákból a nekik megfelelő egyedeket.Ezek a bognárok 
nem bíztak meg senki szakértelmében, ők szinte áhítattal és levett kalappal 
léptek az erdőbe csak abból a fából lehet majd igazi jó kocsialkatrészt: 
kerékagyat, keréktalpat, küllőt, kisafát, vagy egyebet gyártani, amit ők ma
guk előbb szemrevételeztek, kitermeltek, majd szakszerűen tárolva természetes 
utón hagyták száradni.

Az első erdészeti munkám sikeresen befejeződött és örülhettem annak, 
hogy megbízóm teljes elismerését nyilvánította. Örültem annak is, hogy az el
ső önálló munkámat nagyon kellemes, kedvező körülmények között végezhettem. 
Jóleső öröm volt, hogy nagyon sok gyakorlati tapasztalatot szerezhettem a ge
odéziai, erdőbecslési és erdőművelési területen egyaránt.

Magabiztosságomban megerősödve készülhettem uj munkahelyemre éspedig 
Borsodba. Bélapátfalván az egri papnevelde erdőgazdaságának üzemtervi munká
iba kellett bekapcsolódnom. Ez a mintegy 25oo kat.hodlnyi erdőgazdaság a Bükk 
hegység nyugati oldalán Szilvásvárad és Felnémet között terült el. Ennek az 
erdőnek a felmérését egy végzős kollégánk kezdte el, de csak a mérési adatok 
felvételével készült el. Az adatok kiszámítását és felhordását nekem adta át.

Itt, Bélapátfalván már nem voltak olyan kellemes és kedvező munkakörül
mények, mint első munkahelyemen. Egészen mások voltak a terep- és. termőhelyi 
viszonyok, a faállomány körülmények. Itt az erdő feltárása a völgyek és hegy
gerincek által természetes utón adódott. Az utak a mindenkori szükségletnek 
megfelelően ideiglenes jelleggel épültek, csak néhány állandóan használt ut 
volt ugy-ahogy kissé gondozottabb. Itt hiába kerestem a dunántuli erdőkben 
megismert rendet, voltak azonban nagyon szép és értékes bükkösök, tölgyesek. 
Sajnos azonban elég nagy területen látható volt régebbi időtől tartó folya
matos vadkár, különösen a magasabb részeken, ahol a letarolt erdőrészletek- 
ben az ujulat nem tudott a szarvas szája alól kinőni. Pedig az erdőgondnokság 
a természetes ujulatot csemeteültetéssel is gyakran pótolta. Sok volt a szar
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vas, a vaddisznó és az alacsonyabb részeken a lakott területekhez közel elég 
sok őz is tanyázott. Ezek károsítása nagyon lehangoló képet mutatott, melyhez 
hasonlót később a Kárpátokban láthattam.

Bélapátfalván nagyon sok időt kellett a geodéziai adatok kiszámitására 
és felhordására forditani. Elkerülhetetlen volt a gyakori helyszini ellen
őrzés, összehasonlitás. Az erdőrészletek kialakítása sem volt egyszerű, mert 
a faállomány fafaj és kor szerint is nagyon vegyes volt. így aztán közel két 
év telktt el, amig az üzemterv elkészült és beadásra került a miskolci erdő
igazgatósághoz, ahol abban az időben Alberti János volt az erdőfelügyelő, 
Maróthi Miklós pedig az erdőrendezőség vezetője.

A bélapátfalvi munka a sok változatosság és az éppen ebből eredő számos 
nehézség ellenére is igen hasznosnak bizonyult. Nagyon sok tapasztalatot 
szereztem az erdőbecslés területén, amelynek kiváló hasznát vettem később.

Az üzemtervi munkálatok befejezése után az Egri Káptalan erdőgazdasága
inak központjába kerültem. Itt a nem rég elhunyt kedves Vlaszaty Ödön főmér
nök beosztottjaként a bogácsi erdőgondnokság szakmai munkálatait láttam el. 
Feladatom volt az erdőgondnokság tavaszi és őszi erdősitési tervének elkészí
tése, az erdősitések gyakorlati kivitelezése, az erdőápolási és fahasznála
ti vágások tervezése és kivitelezése. Munkakörömhöz tartozott a Káptalan 
tiszaparti kisebb-nagyobb nyár és füzes erdeinek a kezelése, valamint a Mo- 
noron fekvő mintegy 3oo kat.holdnyi nagyon szép akácerdő felügyelete is. Eb
be a monori erdőbe gyakran látogatott el a főiskoláról dr. Magyar Pál kuta
tómérnök kollégánk is. Sajnos ezt a szép erdőt nem sok évvel később kipar
cellázták és a helyén Monorierdő nevű vasútállomással egy uj település épült.

A borsodi tevékenységem lassan lejárt és semmi kilátás nem volt arra, 
hogy ott tartós elhelyezkedést találjak. Vlaszatyval nagyon kellemes volt az 
együttműködés, de őmaga is csak alig négy évvel volt idősebb nálam és a töb
bi véglegesített erdőgondnokok is valamennyien fiatalok voltak.Ezért feljöt
tem Budapestre és az Egyesületben Biró Zoltánnál és Mihályi Zoltánnál tájé
kozódtam. Budapesten jöttem össze volt professzorommal, dr. Kövessivel, aki 
korábban a növénykórtant adta elő a főiskolán. Ő azt tanácsolta, hogy irat
kozzak be a műegyetem mérnök-közgazdász fakultására. Be is iratkoztam. Ez a 
fakultás mérnöki diplomával rendelkezők részére két félévnyi hallgatást és 
két szemeszter szemináriumot, mint doktori előkészítést irt elő. Tanulmánya
im ilyen kiegészítése után kerültem a Magyar Nemzeti Bankba, ahol ebben az 
időben a devizagazdálkodási rendelkezések szükségessé tették egy export-de-
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vizacsoport létesítését. Ennek két része volt; kalkulációs osztálya és a re
vizori osztály. Én a kalkulációba kerültem. Itt a műegyetemen hallgatott 
tantárgyak ismeretének: nevezetesen a kereskedelem technikájának, a számvi
telnek, a Heller Farkas által előadótt^közgazdaságtannak, Laky Dezső Sta
tisztikájának, Búd János Pénzügytanának igen nagy hasznát vettem. A kalkulá
ciós munkakörömhöz tartozott többek között a különböző fagyártmányokat, bú
torokat exportáló vállalatok export-kérelmének elbirálása, az export-konstruk 
cióra való javaslattétel. Nyugodtan elmondhatom, hogy a Nemzeti Bankban el
töltött idő a kereskedelem magas iskolájának bizonyult és ez adott bátorsá
got, hogy önálló erdőmérnöki vállalkxásra gondoljak. Nem akartam én bank- 
tisztviselő lenni, hanem hűséges akartam maradni az erdészethez.

Abban az időben nagyon kevés erdőmérnök dolgozott szabad pályán. Talán 
nem is volt nagyon népszerű a szabadpályán való munkálkodás. Még a. főisko
lán megismert kollégával, May Ottóval történt találkozás alapján döntöttem: 
vállaltam a szabad pályát, annak minden rizikójával együtt.

Biró Zoltán tanácsára és ajánlatára néhány jól bevezetett fakereskedel
mi vállalat megkeresett és megbizott erdőbecslésekkel, erdőértékszámítások— 
kai, adás-vételi ügyletek részére kalkulációk készitésével. May Ottóval 
Összetartottunk és egymást ajánlottuk, ha valamelyikünknek több volt a meg- 
bizasa. Később közös bejegyzett céget hoztunk létre és nagyon rövid idő alatt 
erdőmérnöki irodánk ismertté vált. Néhány sikeres üzlet létrejötte után fa
kereskedelmi szakmai körökben mint alapos munkát végző, megbizható vállalko
zókra mertek reánk épiteni és értékes, nagyszabású megbízásokat kaptunk. 
Vállalkozásunkhoz tókere nem volt szükségünk, legalább is nagyobb összegre. 
Munkánkat elég jól megfizették és folyamatosan beszereztük a legszükségesebb 
irodai felszereléseket. Önálló tevékenységünk elég rövid idő alatt nem várt 
eredménnyel járt és a legjobb reményekre jogositott. Különösen, amikor Kár
pátalját és Erdélyt, illetve annak egy részét visszakaptuk, jelentős pers
pektíva nyilt előttünk.

Kárpátalján volt egy nagy vállalat, a Latorca, melynek igen kiterjedt 
erdőgazdasága volt. Ennek a vállalatnak a vezérigazgatója Simonkay Gyula 
erdomérnök volt, akit még parasznyai erdőgondnok korából is jól ismertünk.
Az o pártfogasaval már nemcsak megbízásokat fogadtunk el, hanem saját magunk 
is megszerveztünk fakitermeléseket. Igaz, hogy a rendelkezésünkre bocsátott 
vagásteruletek, majdnem kivétel nélkül bükkösök, nagyrészt csak tüzifaminő- 
ségű anyagot tartalmaztak. A szerfát, a jó minőségű vastag gömbfát, a talp-
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finak alkalmas anyagot korábban kitermelték.De igy is nagyon rentábilis volt 
a vállalkozás, mórt a tűzifát is jól lehetett értékesíteni: sok tűzifa ke
rült innen a Duna—Tisza közre, majd később a visszakerült Bácskába is*

Itt Kárpátalján megismerhettünk olyan erdőket is, amelyeket még az el
ső világháború alatt taroltak le és azóta sem tudott természetes utón fel- 
ujulni. Mintha teljesen megfeledkeztek volna róluk, a szakszerű erdőműve
lésnek a nyomát sem lehetett látni jelentős területeken. Nagyon szomorú lát
ványt nyújtottak ezek a rontott erdők,

Kárpátalján a bustyaházai erdőigazgatóság körzetében, Rahó fölött Dom- 
bó-Pasicsnán bérbevettünk egy kisebb fűrésztelepet, a Vihorlát Rt. fűrész
üzemet. Itt: pár éven át az állami erdőgazdaságtól kapott lo-lo ezer ni3 luc- 
és jegenyeienyőrönköt vágtunk fel. Nagyon jó minőségű és méretű anyag volt, 
melynek nagy része fűrészáru formájában szintén az Alföldre került, de ju
tott belőle a Balaton partjára is.

Szerettem Kárpátalján dolgozni. A ruszin munkások nagyon szorgalmasak 
és megbizhatók voltak és kiváló szakemberek is. Részükre csak megfelelő 
élelmet, főképpen sózott szalonnát kellett biztositani és akkor nem volt 
hiány munkaerőben.Szállítottam is részükre bőségesen!
Ezek a ruszinok nemcsak a fa feldolgozásához értettek, nemcsak kiváló talp
fafaragók voltak, akik a leggazdaságosabban válogatták ki a különböző mére
tű talpfákhoz megfelelő méretű gömbfákat, hanem értettek a különböző erdei 
szállitó berendezések szakszerű épitéséhez is. így például nagyszerű száraz 
csuzdákat, vizes-csuzdákat és ha kellett a kettő kombinációját is létrehoz
ták. Volt egy vágásterületünk, ahonnan a kitermelt tűzifát keskenynyomközű 
vasúttal terveztük Azonban nem volt elegendő sinanyagunk.Ezt bükkből készült 
zárléccel egészítettük ki az egyenes pályaszakaszokon.Ez a már oda-vissza- 
vonuló katonaságnak is nagyon megtetszett és igénybe is vették. Persze ez 
csak rövid élettartamú alkotmány volt, de a céljainknak megfelelt.

Meg kell emlékeznem azokról a lóval rendelkező ruszin-zsidókról is, 
akik a csontváznak'kinéző lovaikkal tervszerű pontossággal közelitették a 
csuzdákhoz a vágásterületen sarangolt tűzifát, sőt még a talpfát is.Az ő 
megbizható munkájuk eredménye volt, hogy a csuzdákat menetrendszerűen lehe
tett üzemeltetni.

Ezekkel az emberekkel öröm volt dolgozni, mert a megfelelő bánásmódot 
nagyon meghálálták. Nem voltak követelődzők, ami megillette őket, azt meg 
kellett adni, de! aztán nem volt velük soha semmi gond.
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Volt egy ugyancsak Kárpátaljához kapcsolódó vállalkozásom: a Bányafa- 
ellátó Vállalat Máramarosban megvásárolt pár ezer köbméter bányafa méretű 
fenyőfát, melyet tutajba kötve tervezték leszállítani a Tiszán. Rám bízták, 
hogy a Tisza mentén találjak olyan partot, ahol kiemelhető és feldolgozható 
ez a hosztolatlan anyag a megadott bányafaméretekre-

A legalkalmasabbnak találtam erre Szolnokot, ahol a Nostra Tárházak a 
Tiszaparton épültek éspedig úgy, hogy a Tiszától magas töltés választotta 
el. Ennek a töltésnek a Tisza felőli oldala rézsüvei volt kiképezve, a tár
ház felőli oldala pedig függőlegesen volt felfalazva.E függőleges fal és e 
tárház között két pár rendes nyomtávú iparvágány volt. A tárházba volt be
építve egy nagy teherbírású,daru, amelynek gémje az iparvágányok és a töltés 
fölött mélyen benyúlt a Tisza fölé, ez ideálisnak látszott a fa kiemelésére.
A töltés Tisza felőli oldalára, a rézsűre építettünk egy 15o négyzetméteres 
munkapadot, amelyet felszereltünk egy görgős tolópaddal és egy ingázó-körfű
résszel. Ezzel a létesítménnyel egy műszakban 5-6 vagonnyi kész bányafát ál
lítottunk elő vagonberakva. A kész bányafát a fűrészelés után már raktuk is 
vagonba. Ez nagyon jó munka volt. Nagyon jól lehetett az egyes munkafolyama
tokat tervszerűen bonyolítani: a tutajok a szolnoki Tiszahid fölött kötöttek 
ki és naponta csak annyit eresztettünk a daru alá, amennyit el is tudtunk 
végezni.Ezt azért mondtam el, mert ez volt a Kárpátaljához fűződő utolsó vál
lalkozásom. A berendezést részben már csak akkor tudtam elmenekiteni, amikor 
a háborús események Szolnok alá értek.

Erdélyben nem sikerült termelői munkát végezni. Ott csak a Regna nevű 
vállalat nagy kiterjedésű széltöréses fenyőerdejének a becsléséig jutottam 
el. Itt mintegy 4o-5o ezer köbméter luc-, illetve jegenyefenyőt terített le 
a szél.

A háborús helyzet 1944-ben kezdett nagyon aggodalmassá válni. Ezért a 
fő gondom az volt, hogy minél előbb befejezzem a fakitermélési munkálatokat 
és a kitermelt tűzifát mielőbb megközelíthető rakodóra juttassam. Sajnos 
későn vettem tudomásul a közeledő háború felgyorsulását. Túlságosan sok volt 
a kitermelt tűzifa a vagásterületen, amely végül is az év vége felé már harc
térré vált és a kitermelt anyagot a szállító berendezésekkel együtt ott kel
lett hagyni.

Mivel a 4o-es években működési területem majdnem teljesen Kárpátalja 
volt, oda telepítettem a fatermeléshez szükséges felszereléseket, szállítási 
eszközöket. így aztán amikor a háborús események odaértek, minden odaveszett 
és 4-5 év nem csekély munkája rövid hetek alatt semmivé vált. Csak Budapesten
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a Dunaparti-teherpályaudvar területén lévő tüzelőanyagtelep maradt meg,hogy 
aztán Budapest ostrománál az is megsemmisüljön.

1945 év kezdetén általában minden embernek az volt a legfontosabb gond
ja, hogy mentse a saját és családja még megmaradt életét. Hosszú súlyos két
ségekkel teli hetekben boldogok voltunk, ha a mindennapi kenyerünk megada
tott. Ebben az életveszélyekkel telt kaotikus időben szó se lehetett arról, 
hogy valami reális tervet kiokoskodjunk. Azonban ahogy fokozatosan kimerész
kedtünk az óvóhelyekről, kezdtük keresni egymást, elsősorban a családtagok, 
majd ismerősök, barátok. Engem is nagyon hamar megkerestek a budapesti és vi
déki, köztük a Kárpátaljáról előkerült munkatársaim is. Ezek tőlem vártak 
biztatást a jövőre. így felkerestek a Dunaparti teherpályaudvar alkalmazottai 
azzal a javaslat tál, hogy hozzuk rendbe a telepem körül felszaggatott úttes
teket, hogy bejárhassanak a rendezőben megrekedt tüzifarakományok. így aztán 
valóban nagyon rövid idő alatt használhatóvá tettük a telepet. Én pedig 
boldog voltam, hogy ezzel jó néhány családnak a kétségbeesését egy kis re
ménnyel válthattam fel.

Ebben a kilátástalan helyzetben 1945 késő tavaszán üzenetet kaptam a 
városházáról, mely szerint keressem fel az egyik városházi tisztviselőt, 
akit jól ismertem, ő közölte, logy Vas Zoltán felhívására hivatott be és még 
bizonyára más fatermelőket is, akiket el tudott érni.Bevitt Vas Zoltánhoz, 
aki akkor közellátási kormánybiztos volt. Vas Zoltán az ő közismert határo
zott stílusában néhány tájékozódó kérdés után: hogy ki vagyok, mi vagyok, 
rögtön rátért a tárgyra: a.bányákat sürgősen meg kell indítani és ehhez bá
nyafára van szükség. Ennek mielőbbi kitermeltetését tette feladatommá. Kö
zöltem a kormánybiztossal, hogy természetesen vállalom a feladatot és kér
tem, hogy tájékoztasson, kivel kell a bányáknál tárgyalnom, hogy megtudhas
sam melyik bányának, milyen anyagra van szüksége. Közöltem azt is, hogy 
pénzre is szükség van, mert a munkásokat fizetni kell, továbbá jeleztem,hogy 
fakitermelési engedélyre is szükség lesz. Az utóbbira azt válaszolta, hogy 
fatermelési engedéllyel ne törődjek, fontos az, hogy lehetőleg a bányákhoz 
közeli erdőket vegyem figyelembe, hogy mielőbb a bányákhoz jusson a bányafa.
A pénzre vonatkozólag pedig azt ajánlotta, hogy menjek át a Községi Takarék
hoz, beszéljek egy megnevezett igazgatóval és ő majd nyit nekem folyószám
lát a munkabérek kifizetésére. Véletlenül nagyon jól ismertem az igazgatót, 
mégis kértem Vas Zoltánt, hogy előbb ő beszéljen vele. A bankban már moso
lyogva fogadott az igazgató és közölte, hogy jó helyre szegődtem Vas Zoltán-
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hoz.Biztosította a munkához szükséges kifizetéseket.
Ezek után hozzáfogtam a feladat megoldásához, ami kisebb-nagyobb nem 

várt akadályok leküzdése után sikerült is. A legnagyobb nehézséget a munka
erő biztositása jelentette. Az emberek nem akartak a szinte óráról-órár^ 
inflálódó papírpénzért dolgozni. Élelmezésről és ruházatról is gondoskodni 
kellett.

A munka folyamán néhányszor fel kellett keresnem Vas Zoltánt.Egy alka
lommal elmondtam, hogy szeretném a Dunaparti teherpályaudvaron lévő tüzifa- 
apritó és tüzelőanyag-tároló telepemet ujjáépiteni. Megkérdeztem, hogy sza
bad-e munkát és költséget befektetni, meddig számíthatunk arra, hogy tovább 
dolgozhatunk.Erre ő azt felelte, hogy úgy kalkuláljak, hogy a befektetés
4-5 év alatt megtérüljön. Sajnos ez a jóslata nem igazolódott, mert 1948-1949- 
ben már államosítottak és az újra felépített telepet a Tüker Vállalat vette 
kezelésbe minden térítés nélkül.

Még 1945-ben történt az is, hogy a külügyi kormányzat egy bizottsága 
előtt be kellett számolni a Kárpátalján maradt vagyontárgyakról, árukész
letről, járművekről, szállító eszközökről mennyiség és hely szerint. Kérdé
sünkre azt a felvilágosítást kaptuk, hogy ezek a magyar vállalatok tulaj
donát képező vagyontárgyak arra szolgálnak, hogy a Csehszlovákia részére 
megállapított loo millió dollárnyi hadisarc elszámolásánál beszámítást nyer
jenek. Persze arról szó se volt, hogy ezekért a vagyontárgyakért a volt tu
lajdonosok bármi térítést is kapjanak.

A kárpátaljai háborús kár, valamint az ezt megközelítő államosítás 
eredménye meggyőzött arról, hogy az önállóságot végképpen fel kell adnom és 
alkalmaztatást kell keresnem az adott körülmények között. Arra egy percig 
sem gondoltam, hogy elhagyjam hazámat.

Korábban megemlítettem, hogy az Édesapám az első világháborúból sok 
keserves tapasztalattal, de egészségesen és épen hazakerülvén azt a taná
csot adta a főiskolára való jelentkezésem előtt, hogy gondoljam meg még- 
egyszer, nem volna-e helyesebb a vasúthoz pályázni, mivelhogy a vasutasokat 
nem viszik a haboruba. Elérkezettnek találtam az időt, hogy Édesapám taná
csát megfogadjam.

Az államosítási eljárás befejezése után 1949 nyár utolján kérelmet 
adtam be a Magyar Államvasutakhoz alkalmaztatásom céljából. Nem várt módon 
napok múlva kaptam értesítést, mely szerint előzetes megbeszélésre invi
táltak.Ez a beszélgetés azt eredményezte, hogy ujabb két nap elteltével fel 
is vettek és a MÁV Anyagvizsgáló Intézetbe kerültem, ahol rajtam kivül 5-6
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erdőmérnök volt már. Ezek nagyon kollegiálisán fogadtak és nagyon megkönnyí
tették az uj helyzetbe való beilleszkedésemet. Voltak kollégák, akiket már 
ismertem korábban, akik mint átvevők járták hozzam, mint atadóhoz.

Az Anyagvizsgáló Intézetben munkakörömhöz tartozott a MÁV faanyagszük
ségletének: épitési, vagongyártási fűrészárujának, valamint a pályaépitési 
anyagának minőségi és szilardságtani vizsgálata. Az Intezet vizsgalta a tar 
tósitott, u.n. telített faanyagokat: talpfát, váltófát, hídgerendát, légve
zeték-tartó oszlopokat úgy telítetlen, mint telített állapotban.

Rövid három hónap elteltével, a munkakörömhöz vonatkozó szabványelőirá- 
sok megismerése után kiküldtek Romániába talpfa átvételre. Itt főképpen Er
délyben és Bukovinában volt lehetőségem az ottani fagazdasági viszonyok fe
lőli tájékozódásra.

Romániából hazatérve ujabb két hónap múlva Finnországba kellett kiutaz.- 
nom, ahol fenyőtalpfa vételére került a sor. Természetesen csakis erdeifenyő
ről lehetett szó. A háború alatt a magyar államvasutak vágányhálózata nagyon 
elhasználódott nemcsak a fokozott igénybevétel, hanem a harci események mi
att is.Ezért évekig nagyon sok talpfacserét kellett végezni.E talpfacseréhez 
szükséges nagy mennyiségű talpfát elsősorban a környező államokból szereztük 
be, de kényszerültünk Finnországba is elmenni talpfáért, jóllehet a MÁV ko
rábban nem szivesen használt erre a célra fenyőanyagot. A finnországi erdei
fenyőnek jó hire volt: sűrű évgyűrűs, nagyobb tartószilárdságu volt a nálunk 
tenyésző erdeifenyőnél. Finnországban rövid a tenyészidő és ezért jobb minő
ségű a faanyag. Finnországban közel három hónapig dolgoztam, márciustól má
jus végéig. Nagy élmény volt látni és tapasztalni, hogy a különleges éghaj
lati viszonyok mellett a nagy természet milyen hatékonyan végzi el munkáját! 
Megismertem az Ezertó-ország nagyon szép erdeinek jelentős részét, mivel a 
legdélibb országrésztől a sarkkörön jóval északabbra fekvő Ivalóig sok he
lyen megfordultam.

Finnország után Lengyelország, majd pedig Ausztria volt munkásságom 
színhelye. Mindenütt igyekeztem a helyi erdészeti és fagazdasági körülmé
nyekbe betekinteni, hogy a tapasztalatokat hasznosíthassam.

Az ötvenes évek elején divat volt az iparágak szakosítása. így jött 
létre a MÁV főhatósága alatt a Fatelitő Vállalat.Ennek három üzemében:
Dombóvaron, Püspökladanyban es Tokodon történt a fatelités, főként a MÁV 
ilyen irányú szükségletének a kielégítésére.
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A Fatelitő Vállalat kérésére helyeztek át az Anyagvizsgáló Intézettől a 
Fatelitő Vállalathoz, ahol áruforgalmi vezetővé neveztek ki.Ebben a beosztá
somban hozzám tartozott a faanyagátvételi csoport is.Ezzel kapcsolatban vet
tem fel az érintkezést a volt Alma Materünk akkor még aktiv tanáraival, .kü
lönösen Lámfalussy Sándorral és dr. Győrffy Jánossal. Ugyanis a faanyagátve
vők részére tanfolyamot szerveztem, melynek tárgya a növénykórtan volt, a 
gombák és rovarkárositók. A MÁV faanyagszükségletére való faanyagokra nagyon 
szigorú szabványok voltak és ezért vált szükségessé az átvevők szakszerű ki
képzése. Az átvevő csoportot elvittem Sopronba is, hogy a botanikus kertben 
ismerjék meg az "Arbort" is, amiből a "Lignum" lesz.Nagyon élénk volt a kap
csolat a Fatelitő Vállalat és a főiskolai professzorok között is, akiket egy- 
egy vitás ügyben meghívtunk Dombóvárra, vagy Püspökladányba a telitő üzemek
be. így mindig úgy éreztem, hogy a^MÁV kötelékében is erdész maradtam.

A MÁV kötelékében eltöltött 16 évi szolgálat után 1965-ben nyugdíjaz
tak. Közel negyven évi munkásságom a nyugdíjazással nem ért véget. Nyugdí
jazás után azonnal az ÉRDÉRT Vállalat vett pártfogásába és azóta megszakítás 
nélkül több mint húsz éve ott dolgozom, mint nyugdíjas.

Zárszóként legyen szabad csak egy mondatba összegezni életpályámat:

H o s s z ú  v o l t  és m e r e d e k  az ut!


