
Amikor én még kis srác voltam*

R e m é n y f y  L á s z l ó

Amikor én meg kis srác voltam, és a század első felében kezd
tem rácsodálkozni az erdőre, bizony, más világ volt, mint mostan. 
Az erdei munkások az őszi, téli időben m ég sötétben indultak ú t
nak, egy viharlámpa imbolygó fényénél, hogy mire megvirrad, a 
tett helyén legyenek, és sötétedésig dolgozni tudjanak. A zord té
li napok kivételével pedig  a távolabbi munkahelyeken éjszakára 
maguk fabrikálta kunyhókban húzták meg magukat. A vákáncso- 
sok pedig m ár februárban megkezdték a néhány évre szóló „ta
nya” kialakítását, amely állt egy földbe mélyített (lakó)veremből, 
egy kútból, tyúkólból és a néhány négyzetméteres konyhakertből.

Akkoriban kevés volt a szakképzett erdész. Nagy m egtisztelte
tése volt egy szorgalmas erdei munkásnak, ha e lő léphete tt  e rd ő 
őrré, -kerülővé. Főnyeremény volt, ha kiköltözhetett az isten h á 
ta megetti erdészházba, és ott a családjával gazdálkodni kezelhe
tett. A kevés szabadidejében maga is a ház körül dolgozott, de az 
ottani m unka oroszlánrésze a feleségére hárult, aki egyaránt o t t
honos volt m ind a mezei, m ind  az erdei m unkákban . Az iskolás 
gyerekek a telet a faluban, a nagym am ánál töltötték, de az idő 
jobbra  fordulásával m ár a tanyáról j á r ta k  az iskolába. A szakkép
zett erdésznek m ár kijárt az „ú r” megszólítás, de a „szabad ide
j é t ” ő  is a háztáji munkával töltötte. A pénzbeli já ran d ó ság a  szű
kös voltát az állattartási jogosultság  és az illetményföld haszná
lata volt hivatva pótolni.

Az erdei m unkák legfőbb szerszáma a keresztvágó fűrész volt, 
a köbméteres rönköket ped ig  a Lugosi-emelővel megemelve, 
két-három em bernek  kellett feltennie a négy ökör vontatta  sze
kérre, amelynek a rakodás sikere érdekében  olykor az egyoldali 
kerekeit is ki kellett venni. A fuvarosok lovai zergéket m eg h azu d 
toló ügyességgel mozogtak a m eredek, sziklás terepen, gazdáik 
mégis m inden  fuvarnál előbb Is tennek ajánlották  a lelkűket...

* A / 1997 évi erdés/ettorténeti pályázaton II. díjban részesült mű.
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Szüleim m eglehetősen  hányatott sorsának „köszönhetően”, 
volt a lkalmam m egism erni az alföldi tanyák körüli akácosokat, 
„kanadai nyá lasoka t”, a széfútta hom okbuckákon az erdei- és 
feketefenyveseket. A hegyvidékek tinórugom bát te rm ő  t(Ügyeseit 
és a sejtelmesen zúgó, sötét bükköseit. Az ártéri erdők szúnyog- 
hadát, az éhes nyájakkal benépesített  szikes pusztát, valamint né
hány kastélypark érdekes egzótáit.

Szerencsém volt abban is, hogy pályám kezdetén az idős kollé
gáktól m eg tu d h a t tam  egyes erdőrészek 20-40 évre visszamenő 
történetét.  így m egadato tt ,  hogy egy vágásíbrdulónyi időn át 
nyom on tud tam  követni az állományok fejlődését, sorsuk alaku
lását. Bizony, eléggé „megrázó é lm ény” pályakezdésem színhe
lyén most látni, hogy a fiatalosok helyén im m ár vágásérettséghez 
közeli, érett e rd ő  áll, az akkori öreg erdők helyén pedig ismét 
szép szálas e rd ő  díszük -  m ár ahol -  kell, sajnos, hozzátennem.

Ha röviden kellene jellemeznem, hogy hová csöppentem  a p á 
lyám kezdetén, azt kell m on d an o m , hogy ham arosan az otromba 
átszervezésekés a nem  kevésbé tébolyult kampányok korszakába. 
Kezdődött a gondnokhelyettesi „ in tézm ény” bevezetésével. O 
volt hivatott a g o n d n o k  felett a politikai felügyeletet gyakorolni. 
Folytatódott a gondnokságoknak , mint az „átkos m últ” emlékei
nek, a megszüntetésével. A helyettük kreált üzemegységek veze
tőinek legfőbb feladata az újdonsült politikai hatalmasságokkal 
való „jó kapcsolattartás volt, beleértve ebbe a falusi gazdák ter
melőszövetkezetekbe tö r tén ő  terelését is. Sok régi szakember 
csak azért lett „nem kívánatos” az ágazatban, mert ők a „régi 
rendszer” em berei voltak. De m ég a m egm aradókat is át-, meg 
áthelyezgették, ma sem tudom , büntetésből-e, vagy csak azért, 
hogy új helyükön „tiszta lappa l” indulhassanak.

Sok kirúgott szakemberünket az ép ítő iparban  volt szerencsém 
viszontlátni, am ikor m agam  is, nem  is egyszer, hasonló „pálya- 
m ódosításra” kényszerültem. Jellemző, hogy e szakemberek ott 
is kiválóan m egállták a helyüket. Míg az ágazatunkban politikai
lag m egbízhatatlan  figuráknak számítottak, ott egyszeriben a 
szocializmus hős építőivé váltak, vállunk.

Tanulságos volt ott, hogy míg az erdészeti ágazatban dúlt a 
kontraszelekció, addig  az ép ítő iparban  a termelés bizonyos p o n t
jain kénytelenek voltak m egtűrni,  mi több, meg is becsülni a
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szakembereket. E nélkül ott egy ház, egy híd összeomlott volna. 
Az erdő  nem tudott ily látványosan „összeomlani”, így nem  volt 
akadálya a „kádercseréknek”

Pedig, mint azt a későbbi, számtalan átszervezés során is kény
telen voltam tapasztalni, ezek a személycserék, átszervezések oi i- 
ási károkat tudtak okozni az erdőnek. A mi szakm ánkban évekbe 
telik, amíg az erdész megismeri az erdejét, a termőhelyi viszo
nyokat, a munkásait. És amíg őt az egzisztenciális gondjai foglal
koztatják, a legkényesebb korukban lévő fiatalosok nagyon meg- 
sínylik a gondoskodás egy-két éves kihagyását is.

Visszatérve azokra az időkre, ráadásul az volt a gyakorlat, hogy 
a kiemelt káderek lehetőleg ne a saját szakmájukban em elkedje
nek a magasba. Az érdem dús favágó legyen inkább a cipőgyár 
igazgatója, a jó l politizáló cipészmesterből ped ig  erdőigazgató.

Történetesen az ép ítő iparban  éltem át azt az államosítási hu l
lámot is, amikor a munkásokat „állami” szerszámokkal kellett el
látni. Addig mindenki a kedvenc, kézreálló szerszámával do lgo
zott, és kapott érte egy szerény használati díjat. (Mint építésveze
tőnek, soha semmi gondom  nem  akadt add ig  a m unkásaim  szer
számügyeivel.) Valakik tű rhe te t lennek  ítélték e „kapitalista csö- 
kevényt”, irigyelték a szerszámhasználati díjat. Nos, mihelyt az 
állami szerszámokat bevezettük, attól kezdve a lapátnyél soha 
nem volt elég egyenes, vagy ép p en  ívelt, a csákány nem  elég éles, 
a talicskák szétestek, a kordé kereke kiesett, a kordélyoslovak le
romlottak. Elgörbült az ásó, nem  győztünk elég reszelőt vásárol
ni. Az államnak ez az „újítás” sokszorosába került.

Kísértetiesen ismétlődött a történet az erdészetnél a m otorfű 
részek elterjedésével. Míg az „állami” fűrészek rendre  „meghibá- 
sodtak”, addig  a falu kocsmájában volt az alkatrészbörze, ahol a 
vadonatúj állami alkatrész és a m eghibásodott  „maszek” helyet 
és gazdát cserélt.

S ha m ár a fűrészeknél tartunk, rém álm aim  közé tartozik, 
amikor a motorfűrészekről azt a kimutatást kellett készíteni, m e
lyik hány üzemórát dolgozott, mennyi benzint, olajat fogyasztott. 
Egy négy-öt fős m unkacsapatnál általában két fűrész volt, de ál
talában csak az egyikkel dolgoztak (rendszerint egész nap  a leg
ügyesebb fűrészes), és a másikat csak akkor vették elő, ha emez 
meghibásodott. De én nem  tehettem  meg, hogy erre  ne íijak tel
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jesítményt, mert akkor ezt, mint fölöslegeset, le kellett volna ad 
ni, és akkor nem  lett volna tartalék.

Hogy ped ig  a fahasználati vezető ne unatkozzék, az is felada
ta volt, hogy a tisztításokból kikerült faanyagot nemcsak fafajon
ként, h anem  eredet szerint is különítse el. M ondanom  sem kell, 
az egyszerűség kedvéért általában sarjerecletűt írtam. Egyszer 
még -  hékulából -  a fenyőt is ebbe a rubrikába tettem -  senki 
nem  reklamált. Megjelent viszont a kiváló szaklapunkban egy ta
nulm ány egy minisztériumi főtisztviselő tollából, hogy lám, m i
ly en jó i  dolgozunk, milyen m agasröp tű  nálunk az erdőművelés. 
Bizonysága ennek, hogy, am int a kimutatások igazolják, a tisztí
tásokból a sarjeredetű  fákat vágjuk ki, nyilván a magoncok javá
ra. Mindezt ped ig  a mi kim utatásunkból szűrte le. Pedig, ha egy
némely tisztításunkat látta volna...

Még alkalm am  volt olyan tisztítást végezni, amikor a m unká
sok a m unkájuk  fejében a kivágott fákat kapták fizetésül, és ezzel 
az üzlet el volt intézve. A feltáratlan helyeken rendszerint el is 
szenítették azt. G ondolom , ma e megoldás nagy riadalmat kelte
ne ifjabb kollégáim körében; féltenék az erdőt a nagyobb fatö- 
m egre való törekvéstől. De e fiatalosokból azóta nagyon szép 
érett e rdők  lettek. Igaz, akkoriban a m unkások is fegyelmezet
tebbek voltak, így nem  tettek kárt a fiatalosokban, hanem  a bö- 
höncök kivágásával nagy jó t  tettek az állománynak. Mennyivel 
különbek lettek ezek az á llom ányok sok m ostanihoz képest! A m i
kor az életlen kisbabával dolgozó nyugdíjasok, fáradó asszony
kák nem  is m ern ek  vállalkozni a vastagabb sarjak, böhöncök ki
vágására. Jószerivel „kipucolják” ugyan az e rd ő  alját, sokszor 
azokat a nyurga fiacskákat. vágva ki, amelyekből az egészséges ál
lomány lenne felnevelhető. Mire az em ber  először megy bele 
motorfűrésszel a fiatalosba, akkor kellene kivágnia a felnyurgult 
tölgyek közül a vaskos csereket, sarj gyertyánokat, a bükkösből a 
véghasználat során m egsérült böhöncöket. Ha pedig  a nagy 
gyertyánt kivágjuk, m ár  sehol sincsenek azok a kisebbek, am e
lyek célszerű kísérő, elegy fái lehe tnének  a tölgyeknek.

Sajnos, a statisztikában gyertyános-tölgyesként nyilvántartott 
á llományaink je len tős  része is olyan, hogy a völgy m ente  elegyet- 
len gyertyános lett, fölötte csak egy keskeny sáv nevezhető való
ban gyertyános-tölgyesnek, fent pedig, ahol a gyertyán m ár nem
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oly virulens, a tisztítási tú lbuzgalom kiirtotta nemcsak a gyer
tyánt, hanem  a szárazabb klímát jo b b an  tű rő  árnyaló elegyfakat 
is, a juharokat, hársakat, vadgyümölcsöket. E mellett m ég rossz 
néven is vesszük, hogy az e rd ő  alját ellepi a bozót.

S ha m ár az állománynevelésnél tartunk, szabadjon m ég egy 
tapasztalatot közreadnom. Szakmai köreinkben van egy olyan 
vélekedés, hogy a lomb-fenyő elegyes á llományok általában nem  
sikerülnek; vagy egyik, vagy a másik fafaj kerül ura lom ra . Úgy 
gondolom, ha egyenlő esélyt akarunk  adni a két fafajnak, figye
lemmel kell lennünk a következőkre. Az egyes fafajoknak m ás
ként helyezkedik el a fotoszintetizáló felülete, más m agasságban 
van annak  -  m ondjuk így -  a „súlypontja” M égpedig  a lombos 
fáké aránylag magasabban, a fenyőké alacsonyabban. A „ver
senyfeltételek” tehát akkor lesznek igazságosak, ha a fenyőket 
engedjük magasabbra, a lombfákat ped ig  1-2-3 m éterre l  alacso
nyabban tartjuk a fenyők csúcsrügyeinél. Ennek  ism eretében ne 
tegyünk le arról, hogy a bükköseinket változatosabbá, a gyertyá
nosainkat értékesebbé tegyük a duglász-, a luc- és a vörösfenyő 
bevitelével. A száraz erdei- és feketefenyveseinkbe ne tartsuk fö
löslegesnek bevinni a hazai nyálakat, juharoka t ,  vadgyümölcsö
ket, a pusztai szilt, a vöröstölgyet, esetleg m ég a moly hős- és a 
csertő Így et sem.

A fentieknél talán m ég szokatlanabbul hangzik  a szakmai fü
leknek, ha a nyesést is m egem lítem . Való igaz, olyan á llom ányo
kat kell, kellene nevelnünk, am elyekben a nyesésre nem csak 
szükség, de szinte lehetőség sincsen. Ám az élet enné l  néha  „vál
tozatosabb” A fenyő fafajainknak az elszáradt ágai évtizedekig 
a helyükön m aradnak . Egy torzonborz lucosba m ég  a gyérítők is 
csak a szemük világa kockáztatása á rán  tu d n ak  behatolni.  Nem 
mindegy, hogy a belsőépítészeti célokra is kiváló erdei-, duglász- 
és vörösfenyő deszkáit m ekkora ággöcsök ékesítik. A vad által 
meggyötört, agyonrágott, ágas-bogas tölgy, bükk fácskák ese té 
ben is m egfontolandó, mivel okozunk kisebb bajt. Ha most levá
gunk egy 2-3 cm vastag oldalágat, vagy megvárjuk, am íg  tíz cen 
ti vastagságot elérve magától elszáradjon, és egy bekorhadt ág 
görcs m arad jon  a helyén? A pusztai szil fajából ha egy épkézláb 
tőrönköt akarunk  nyerni, ez nyesés nélkül aligha fog sikerülni.

Visszatérve pályám kezdetére, akkor is élt az a jelszó, hogy az
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e rd ő  legfőbb átka a legeltetés. De akkor sokhelyütt nem  lehetett 
kitérni az ilyen igények, követelések elől. Most, utólag m egnéz
ve az akkor m ég legeltetett erdőket, azt láthatjuk, hogy a legelte
tés korántsem  okozott olyan jóvátehetetlen károkat, mint később 
a nagyvad inváziója. A pász tornak  lehetett parancsolni, hogy ho
vá szabad hajtania  és hová nem; megvolt az elő- és utótilalom, 
tudniillik a véghasználat előtt és a felújítás után. Paradicsomi ál
lapotok voltak ezek ahhoz képest, amikor a túlszaporított vadál
lomány az e rdőre  zúdult.

A vadállom ánnyal való „kapcsolatunkról” szólva alig esik szó 
arról a kárról, veszteségről, hogy a túlszaporított vadállomány 
miatt eleve lem ondan i kényszerülünk az értékesebb erdők létesí
téséről. A főhatóságunk is é lenjár a károk eltussolásában, elkerü
lendő, hogy azok egyáltalán számadásba, nyilvánosságra kerülje
nek. Egyre-másra enyhíti, csökkenti az erdőfelújítással szembeni 
követelményeket.

A véderdő t m ár  e le g e n d ő  50% m érték ig  felújítani, akkor is, 
ha tö r téne tesen  egy 100% sűrűségű erdőt vágtunk le onnét. A 
kiváló gyertyánost-tölgyest is enged i cserrel felújítani, ha ott va
lamelyes cser újulat fellelhető. (És hol ne lehetne, p láne egy kis 
„rásegítés” e redm ényekén t ?) M ár azt is e redm énynek  kell tekin
tenünk, hogy például a Neszmélyi A rboré tum  déli szomszédsá
gában, kerítés véde lm ében  is csak cserrel „sikerül” felújítani a 
kiváló gyertyános-tölgyes term őhelyet.  Ugyancsak a Gerecsé
ben, a Pacalos nevű erdőrész  mezei juharsa r j  felújítása is sikeres
nek minősül, m iközben az ott álló hatalm as tölgy hagyásfáknak 
egyetlen u tód ja  sem talá lható  a fiatalosban. Az Északi Közép- 
hegységünk egyik kisebb e rdőgazdálkodója  tíz év alatt mintegy 
száz hek tá r  tölgyest újított fel, adott át sikeresként. A néhány év
vel ezutáni üzem tervezés során a fiatalost ért vadrágás miatt e n 
nek közel fele m ár  csak cseresnek volt m inősíthető. Az á rkü lön
bözetet, a hiába kifizetett m inőségi felárat m ár  senki sem keres
te. A tölgy, a gyertyán kérgének  a lehántása m ár  nem  is számít 
vadkárnak, p ed ig  ez az állomány értékét a tizedére csökkenti. 
Rem énytelen  vállalkozás a hézagos bükk, tölgy fiatalosoknak az 
értékes vörösfenyővel, duglászfenyővel való kiegészítése is.

A kényszerűségből épített, sok otrom ba erdei kerítéssel pedig 
ördögi körbe kerülünk. Minél nagyobb területről szorítjuk ki ve
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lük a vadat, annál nagyobb terhelés nehezedik  a többi erdőre. Itt 
hántja a szarvas a kérget, tördeli a hajtásokat, túrja ki a disznó a 
2-3 éves csemetéket is a makk m aradékának  a kedvéért. A vad 
„takarmányozását” ajánlók vagy nem  tudják, vagy titkolják, hogy 
a vad először a term észetadta  táplálékot éli fel, s csak azután ke
resi fel az etetőhelyet, ahol esetleg az „erdei szilázsnak” nevezett 
áltáplálékkal várja őt a „gondos” gazdája.

Azokban a mozgalmas ötvenes években kezdődött az a nagy
arányú erdőtelepítés, amelynek e redm ényeire  ma is büszkék le
hetünk. Igaz, a korlátlanul rendelkezésre állott pénzforrásokból 
még többre is telhetett volna. Részben en n ek  nyom án em elke
dett az erdősültségünk a 12%-ról 18%-ra. N em  tagadhatjuk  
azonban, hogy akkoriban sok erdőfolt, erdősáv, akáccal benőtt 
vízmosás, legelőerdő stb., m ég nem  volt számadásba véve; m űve
lési águk nem e rdő  volt, és üzemtervezve sem voltak. Ezek felvé
tele csak a hetvenes évek végére történt meg.

Strapás feladat volt ugyan, de szívesen m ű k ö d tü n k  közre a 
környék fásításában, védő  erdősávok te lepítésében. Szerencsére 
nem velünk esett m eg a következő történet .

Egy út menti, hófogó erdősáv telepítésekor kérdezi a műveze
tő a főnökét, hogyan ültesse a neki küldött csemetéket. „Kétol
dalt a bokrokat, középre a fákat” -  volt a lakonikus ú tm utató . így 
keletkezett az a védősáv, amelyik először másfél kilom éter 
hosszan cserjékből áll, majd egy három  kilométeres tölgyes-kőri- 
ses, utána pedig  ismét másfél kilométeres cseijés következik.

Gyászos sorsra ju to tt  egyébként nagyon sok, hajdanvolt kiváló 
mezővédő erdősávunk. Előhasználal címén k iterm elték  belőlük a 
25 m éter magas, hatvan centi vastag nem esnyárakat, és vissza
maradt a 20-30% záródású, tönkrezúzott , összetört ezüst fa, a m e 
rikai kőris, zöldjuhar „állomány” Ez a fatermési tábláink szerint 
pedig m ár a „gyenge” fejlődésű kategóriába esik, m árp ed ig  egy 
„nyilvánvalóan gyenge” állomány lecserélését, felújítását -  ugye
-  nem lehet megkövetelni.

Magyarázattal tartozom még, hogy miért is nevezem az ötve
nes-hatvanas éveket a roh am m u n k áb an  végzendő  kam pányok 
korszakának. Talán nem  lesz tanulság nélkül való, ha közülük n é 
hányat felidézek.

45



„V-fa” jelö lési kampány

Ez valamikor, az ötvenes évek második leiében történhetett, 
amikor ép p en  -  szerencsémre -  távol voltam tartva az eredeti 
szakmámtól. így csak az „eredm ényt” volt szerencsém m egism er
ni.

Amikor sok kiváló szakemberünket eltávolították az ágazatból, 
amikor m ég szerencsés esetnek számított, ha az erdészkerület 
élére sikerült egy m egbízható  erdei munkásból előlépett kerülőt 
állítani, am ikor az ú jonnan  kreált üzemegységek vezetői azt sem 
tudták, hogy ho lnap  hová helyezik őket, legfőbb feladatuk pedig 
a helyi pártszervezettel való „jó együ ttm űködés” volt, a főhatósá
gunk  a legsürgősebb feladatnak a „V-fák” kijelölését tartotta, 
m égped ig  a fiatalosoktól az érett erdőkig. Az óriási lendülettel 
m egindult  „festésnél” bizony többet ért volna, ha helyette az el
hanyagolt fiatalosokban néhány böhöncöt vágnak ki. Aki ezt a 
„ ro h am m u n k á t” elrendelte, m entségére  szolgálhat, hogy életé
ben m ég soha nem  foglalkozott nevelővágás jelölésével. Nem 
tudhatta  tehát, hogy egy becsületesen végzett jelölés során egy 
fél nap alatt úgy megfájdul az em ber  nyaka a folytonos felfelé né
zéstől, hogy ekkora teljesítményt botorság volt elvárni tőle. Nem 
is emlékszem, hogy később, a nevelővágások jelölésénél valaha is 
hasznát vettem volna az akkori jelölésnek. Ma is látható nyoma 
van viszont egyik újításairól elhíresüll kollégánk ténykedésének. 
Takarékosság címén kátránnyal rendelte  el körülfesteni a bükk 
„V-fákat” Ma is látható rajtuk az okozott kéregmegbetegedés, 
korhadás, amit ez az „újítás” okozott.

Fenyvesítési kampány

Amikor külön „irányvonalokkal” küldték a keleti szomszéda
ink a fenyőoszlopokat a nyugati és déli határon épü lő  szöges- 
drótkerítéshez, közönséges ha landó  nem juthatott fenyő fa
anyaghoz. Nagyjaink úgy p róbáltak  ezen segíteni, hogy erőlte t
ték a fenyővel vak) erdősítést. „Fenyőt, fenyőt, de gyorsan!” -  volt 
a címe az ezt e lrende lő  brosúrának.

Akinek nem  volt átalakítani való rontott cserese, gyertyánosa, 
annak  akár a tölgyesét is kötelező volt fenyvessé alakítani. Ne-
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keni szerencsém volt, mert volt néhány  nagy erdei tisztásom, 
amely legelőnek m ár nem  kellett, így ezekkel teljesíteni tud tam  
a tervet. Egyes vadász szakírók, a vad táplálása szem pontjából 
hajlamosak nagyon nagy fontosságot tu la jdonítani a tisztások
nak. Ám ezek akkor „ táplálnák” a vadat, am ikor az egyebütt is 
bőven talál legelészni valót. A téli, szűkös h ónapokban  viszont 
semmi táplálékot nem  adnak. Kétségtelen hasznuk viszont, hogy 
egy nyári zivatar után  ide tódul a vad szárítkozni, sütkérezni, így 
könnyű puskavégre kapni őket.

Tsz-istálló kampány

A termelőszövetkezetek megalakítása u tán  a gazdák portá ján  
levő istállók egyszeribe nem  feleltek m eg az új ideológiának, 
ezért sürgősen „szerías istállókat” kellett építeni nekik. Ehhez 
kellett nekünk a szükséges m éretű  tölgy, akác fadarabokat e lké
szíteni, akár volt erre  alkalmas vágásunk, akár nem. Ráadásul 
egy istálló megépítését is a nyakunkba sózták. A típusterv mint 
„helyi anyagot” a nádat írta elő a te tő  fedésére. En javasoltam 
ugyan helyette cserép alkalmazását, de akkoriban a 
„terv = törvény” volt a jelszó. Mivel a hegyes-völgyes földjeinket 
nem borították nádasok, az ország túlsó végéből, a Hanságból 
hozattunk egy vagon nádat, és ebből tettük fel -  nagy üggyel-baj- 
jal -  a művünkre a tetőt. Körülbelül a duplájába került így, m in t
ha a szomszéd faluban gyártott cserepet használtuk volna.

A szénaszárító kampány

Az „elmaradott szemléletű” magyar gazdát, vagyis im m ár tsz- 
dolgozót sürgősen rá kellett (volna) szoktatni a szénakészítés am a 
módjára, amilyet a tőlünk északabbra lakó nép ek  alkalmaznak. 
Ehhez kellett nekünk 2-3 m éter  hosszú rudakat p rodukálni.  Ka
póra jött ez nekem, mert sok, elhanyagolt fiatalost rendbe  tu d 
tam hozni a vaskos cser, gyertyán böhöncök  kivágásával, amik ezt 
az anyagot szolgáltatták. Mert egyébként nagyon szűkösen m é r 
ték a tisztításokra szánt pénzeket.

Igaz, hogy járt am ban-keltem ben soha nem  láttam e szárító áll
ványokat „üzemelni”, de remélem, m égsem  vették rossz néven a
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tsz-gazdák, hogy ezt az egyébként k itűnő  fűtőértékű faanyagot 
kéretlenül is a falujukba szállítottuk.

Elmaradt tisztítások felszámolása

Akkoriban nagyon vaskalaposan volt megszabva a nevelővágá
sok korhatára; a tisztítások felső ha tára  például húsz év volt. Míg 
valaki végül mégis rádöbbent,  hogy a háborús időkből származó 
fiatalosok ném elyikében nem hogy ápoló munkás, de a vaddisz
nón  kívül más élőlény sem já r t .  Feloldották tehát e merev korha
tárt, és mint akkoriban m inden t,  ezt is gyorsan kellett elvégezni. 
Nagy részükre sikerült télen sort kerítenem, a rügyre áhítozó 
vadállomány öröm ére . A kivágott fák sarjai pedig  még éveken át 
kedvenc táplálékát szolgáltatták a vadnak, így a léces erdők 
hosszú éveken keresztül a szarvas kedvenc tanyázó helyei voltak.

Ha ifjabb kollégáim kecses ívben lehajlott fákat látnak, gon
doljanak rá, hogy ezek akkor kapták az alakjukat, amikor e fiata
losokat hirtelen, erőteljesen m egbonto ttuk .

Em lékeze tem  szerint p o n t  ekkortá jt ,  1964-ben lehetett e lő 
ször szert tenn i  a T o rm o n a  100 nevű vegyszerre. A feltáratlan  
te rü le teken ,  a h o n n a n  az egyébkén t nagyon kapós tisztítási fa
anyago t n em  lehe te t t  k ihozni, a tisztítást ezzel a vegyszerrel 
végeztük. A vele kezelt fák h a m a ro sa n  e lszárad tak , és még 
évekig jó  tám asz téku l szolgáltak  a vékony, fe lnyurgult fácskák- 
nak.

Csermakkgyűjtési kampány

Szintén a termelőszövetkezetek „megsegítését” volt hivatva 
szolgálni a vagonszám ra gyűjtött csermakk, amit m ég a telep
helyükre is kellett szállítanunk. H azudnék, ha azt állítanám, 
hogy kitörő  ö röm m el fogadták e szállítmányokat. De -  bána tom 
ra -  azt nem  volt a lkalm am  megfigyelni, milyen pofát vágnak 
hozzá a leginkább érin tettek , m aguk a disznók, amikor ezt a 
„csemegét” elibük tálalták. Amit m ég a vaddisznó is az erdei 
makkok közül csak utoljára szed fel.
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Bányafakampány

Derek bányászainknak egyszeribe nagy szükségük lelt a bá 
nyai ara, ezen belül is a bányadorongra . Ez általában egyméteres, 
egyenes fadarab volt, amit a vágatok bélelésére használtak. A vé
konyabbat úgy, ahogy volt, a vastagabbat hosszában kettéíűré- 
szelve, fé ldorongnak nevezve.

Ezek termelése tehát annyiból állt, hogy a ledöntött iák véko
nyabb részeit méteresre daraboltuk, majd a javát kiválogatva, ab 
ból lett a bányadorong, a többi ped ig  ment a tűzifasarangba. En
nek megfelelően a termelési bérük  is nagyjából egyforma volt. A 
szinte m indennapos ellenőrzések során záporoztak ránk  a szem
rehányások, hogy lám, ebben a sarangban  is van egy bányado
rongnak való; micsoda dolog a hős bányászaink ilyen m egrövidí
tése.

Lehet ezen segíteni, gondoltam akkor. Egy köbm éter  iá kiter
melésének munkabére huszonöt forint körül volt. Csináltam olyan 
norma jegyzőkönyvet, hogy a tűzifáért csak húsz forintot adok, de 
a bányadorongért negyvenet, vagy akár még többet is. Nosza, vá
logatták is a munkások szorgalmasan a dorongnak  valót! Felfutott 
a termelés, növekedett a kihozatal, nem  maradt el az elismerés! 
Még a szomszéd erdészetektől is küldték hozzám a kollégákat ta
pasztalatcserére. Ám amikor -  vesztemre -  szélesebb körben is hí
re ment e „találmányomnak”, központunk egynémely íróasztalá
nál korántsem talált kedvező fogadtatásra. A normacsalás, a dolgo
zók becsapása, az állam pénzének elherdálása még az enyhébb ki
fejezések közé tartozott, amivel a ténykedésemet illették. így vetett 
véget ez a „le-dorongolás” az én dorongterm elésem nek.

Ma sem tudom, szegény bányászkollégáimnak lett-e e leg en d ő  
dorongjuk a vágatok építéséhez. Ha nem, kérem, ne rám  nehez
teljenek érte.

Az erdőfeltárási kampány

Eddig nem valami hízelgő képet festettem az ötvenes évekbe
li kampányokról. De nem lennék igazságos, ha nem  a legna
gyobb elismeréssel szólnék az akkori feltárási, ú tépítési m u n k ák 
ról. Amíg én egy másik ágazatban a legkorszerűbb gépekkel épí-
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lettem a szocializmus -  főként háborús célú -  létesítményeit, ad 
dig az erdész kollégák csákány, lapát, talicska, kőtörő kalapács 
használatával, primitív körülm ények között törték az utat az a d 
dig feltáratlan erdőtöm bökbe. A gépesítést legfeljebb egy kőtörő 
és kőzetfúró jelentette.

Amikor az elegáns nyugati terepjáróinkon most végigsuha
nunk  ezeken az utakon, illő áldozni egy hálás gondolattal e lőde
ink áldozatos m unkájának.

Ahol ped ig  m ég nem  készült el az új út, az erdész kollégák a 
háborúból m egörökölt,  a nyugati világ valamennyi teherautó 
márkáját képviselő matuzsálemekkel szállították a iát árkon-bok- 
ron, mocsarakon ál, am íg ezeknek az utolsó darabja is „ki nem 
lehelte a lelkét”

Ezek a nagy ú tépítések és erdőtelepítések nagyban hozzájárul
tak a háború  utáni m unkanélküliség  megszüntetéséhez. Az új
donsült korm ányainknak  kár, hogy ez még nem  jutott az eszébe. 
Igaz, mi sem törekedtünk  nagyon ezt az eszükbe juttatni. Pedig 
két tarokkparti, két harsány nótaest között erre  is érdemes lenne 
időt szakítani.

Alátelepítési kampány

Jogga l  féltették az erdőt a szakembereink Rákosi erőszakossá
gától, hogy hatalm a megszilárdítása érdekében  erőteljesebben 
belenyúl az erdőbe is. (Szerencse-e, vagy szerencsétlenség, hogy 
hat almát nem  az e rd ő  javainak  felhasználásával, hanem  az AVO 
megerősítésével szilárdította meg.) M indenesetre illesse elisme
rés szakembereinket, hogy a mohóságát sikerült innen elterelni
ük. De azért óvatosságból m egindult az alátelepítési kampány, 
amely során m ég a vágáshoz távolabbi erdőket is kötelező volt 
alátelepíteni. Szinte fontosabb volt ez, mint a háború  után elm a
radt felújítások pótlása, az elhanyagolt fiatalosok ápolása. Rá
adásul nagyon h am ar  kihívta m aga ellen a (elsőbbség rosszallá
sát az a szakember, aki nem  igényelt ehhez olyan, elegyíának szá
mító fafajokat, sőt cserjéket, amelyek m ár a középkorú erdőkben 
a természet jóvoltából is bőségesen megtalálhatók. Mire pedig a 
véghasználatra sor került, az alátelepílett csemetéknek a hűlt, 
vagy a vaddisznó által feltúrt helyét találtuk.
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Nemesnyár-telepítési kampány

Ez már inkább a hatvanas evek története . Lefolyása nem  volt 
annyira „heves”, mint az előzőek, de a kam pányok betegségeit 
jócskán magán viselte.

A termelőszövetkezetek többnyire a másra a lkalmatlan, tocso- 
gós területeiket „ajánlották fel” fásításra. Ezek talaja csak őszre 
szárad meg annyira, hogy géppel m eg lehetne  művelni. A 
nemesnyár pedig  nem kedveli, ha egész nyáron át egy gyomten- 
ger borítja az alját. Amelyik talaj ezenfelül m ég kötött is, azt elő
re lehetett tudni, hogy hiábavaló a nem esnyárra l való próbá lko
zás.

Ám az elismerés, a „sikerdíj” azt illette, a tervezőtől a kivitele
zőn át a felügyelőig, aki minél több telepítésnél m űködött  közre. 
Ezért meglehetős nagyvonalúság vezérelte m indezek  ceruzáját. A 
nagy telepítési hullám után  mintegy húsz évvel szánta rá magát 
a főhatóság arra  a felülvizsgálatra, amely nyom án a pap íron  
meglévő nyálasoknak jókora része „nullázásra került” m in d e n 
féle elmarasztaló következmény nélkül.

Az e téren volt „nagyvonalúsággal” m ég a nyolcvanas években 
is lehetett találkozni. Egy nyírségi gazdálkodónál a tíz év alatt si
keresen átadott 120 hektár  nemesnyárasból az üzemtervezés so
rán csak mintegy nyolcvan hektár  volt megtalálható, az üzem te r
vező leggondosabb keresése mellett is. A különbségként m u ta t
kozó negyven hektárt senki nem  hiányolta.

Az akkori jelszavak szerint a tengernyi nyárfát a déli szomszéd, 
barátaink tervezték pap írrá  feldolgozni. O k szerencsénkre még 
nem reklamáltak a hiányzó m ennyiség miatt. Lehetséges talán, 
hogy az emlékezetes géppisztolyokkal „kárpó to ltuk” őket?

Rám annakidején  e „nem es”(nyáras) p rog ram bó l csak egy 
dimbes-dombos helyen fekvő, szép erdei rét be te lep ítésének  a 
feladatát rótták. Szerencsére a mélyforgatást végzendő  lánctal
pas traktor m ár az első m étereken  elsüllyedt, így bízom benne, 
a rét azóta is m egm arad t a békák, gólyák, harisok kedvenc ta 
nyájának, szárazabb éveken ped ig  továbbra is jó  kaszálóként 
szolgál.
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Még egyszer az átszervezésről

Amint említettem, az 1948-ban kezdődött átszervezések óta a 
folyamatos át-, m eg  átszervezések korát éljük. Ennyi idő alatt 
m ár  leszűrhető annyi tanulság, hogy az egyes átszervezések után 
a helyzet semmivel sem lett jo b b  az előzőnél. A szakemberek 
megbolygatása, a sokszor évekig elhúzódó egzisztenciális bizony
talanság ped ig  óriási kárt okozott nemcsak az egyénnek, hanem  
az e rdőnek  is. Hovatovább m ár az volt a szokatlan, ha néhány 
évig nyugton lehettünk, és a szervezés apostolai nem álltak elő új 
ötletekkel.

Amikor egyik ifjú kollégám nak felkínáltak egy erdészet vezetői 
beosztást, a következő példabeszédet m ond tam  neki.

Régen, am ikor egy e rd ő g o n d n o k  egyedüli mérnökként maga 
kezelt egy 3-4 ezer hektáros erdőt, az nehéz és felelősségteljes 
feladat volt. Ism ernie  kellett az erdőbirtok  határait, a faállomá
nyokat, valamennyi m unkahelyet és az összes munkását. Ma, egy 
tízezer hektáros erdészet vezetőjétől ezek egyikét sem lehet m eg
követelni. Vannak viszont beosztottai, ha tehát valami hiba törté
nik, kivághatja magát, hogy, ejnye, „beosztottaim nem jól tájé
koztattak” Igaz, hogy a terepjáró  autó ott várakozik az irodája 
előtt, de neki az idejét kimutatások, tervek, elemzések, jelenté
sek gyártásával kell töltenie, hogy a központ határtalan „infor
m ációéhségét” kielégítse. Csak arra  kell ügyelnie, hogy a pap ír 
forma szerint az e rdőn  m in d en  rendben  legyen.

Egy kis kitérő

Kalandos so rsom nak  köszönhe tően  alka lm am  volt közelről 
figyelemmel kísérni hazánk  legnagyobb külszíni bányászatának 
rekultivációját, p o n to sab b an  a bányavállalat en n ek  nevezett 
hókusz-pókuszait. Az ezzel m egbízott „szakem ber” -  jászsági 
származású lévén -  jó l  emlékezett , mely fák voltak a legnagyob
bak a szülőhazájában. B eülte tte  tehát a m eddő t a nemes- 
nyárakkal. Pár év elteltével m ár  kezdett gyanakodni választása 
kevéssé szerencsés voltára, ezért á t tér t  az ugyancsak gyerekkori 
ismerősére, az akácra. Az azóta száz hek tá rszám ra  ültetett akác 
is bebizonyíto tta , hogy nem  é p p e n  kedvére való az a nyers, ta-
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híjnak nem  is nevezhető  laza kőzet, am iben  sínylődik. Ez e rd ő 
nek nem, legfeljebb egy szépségfilast ro m n ak  nevezhető.

Hazai (söt.ét-)zöldjeink ékesszólóan tudják ócsárolni a (dunai) 
vízierőművet, hogy „csúnya”, a paksit, hogy majd felrobban, ezek 
szerint ők a külfejtéses bányászaton alapuló hőerőm űvet kedve
lik. Amelyik füstöl, büdös, és te rm előfö ldünk  ezer hektárjait 
tesszük vele tönkre. A legjobb tudásom  szerint az ene rg iakoncep
ció kialakításán szorgoskodók sem kalkulálták be a termőtalaj 
tönkretételét. Ha aranykoronában akarnám  kifejezni, akkor a 30 
aranykoronás földek helyén bányászaink 1-2 aranykoronásat 
hagynak vissza, megszegve ezzel a bányatörvény rekultivációra 
von a t ke) zó re n d e 1 ke zé se i t .

Visszatérve a történet elejére, ném i fondorlatta l sikerült e lé r
nem, hogy a rekultiváció „atyamestere” egy kisebb terü le ten  n é 
hány más fafajt is elültetésre méltasson. Az azóta eltelt 28 év 
eredménye engem  is meglepett, nevezetesen, hogy e kietlen tá 
jo n  milyen jól fejlődik a vörösfenyő és az akkor turkesztáni szil
nek, ma pusztai szilnek nevezett egzóta. Sajnálatos, hogy azóta 
egyetlen szálat sem ültettek ebből a két fafajból.

E tapasztalaton felbuzdulva javasoltam a Tiszahát, Szamoshát, 
valamint a Nyírség job b  term őhelyein  e két fafaj kipróbálását, 
enyhítendő  ezzel az ottani erdők  akác-nyár egyhangúságát. J a 
vaslatom, sajnos, nem  hullott „ te rm ő  talajba” az ottani kollégák 
körében, noha az egyetlen ellenérv ezek „tá jidegen” minősítése 
volt.

A bányavállalat volt olyan szemfüles, hogy e kietlen m e d d ő h á 
nyót az erdészeknek is felajánlotta további hasznosításra. Szeren
csére, nekik is volt annyi lélekjelenlétük, hogy e nagylelkű a ján
latot visszautasították.

Egyesületünk közelmúltjáról
Hol voltunk, hol nem voltunk...?

Bizony, sehol sem voltunk...

Amikor a rendszerváltás p illanatában fe lm ondhattuk  volna, és 
reális áron értékesíthettük volna azokat a vadászbérleteket, a m e 
lyeket az elvtársak követeltek ki tőlünk, m ég  akkor, am ikor nem
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lelt volna tanácsos elleni m ondan i nekik. I)e volt egy rövid idő
szak, am ikor az elvtársak m ár  nem, az új (vadász) urak még nem 
érezhették  akkora hatalom  birtokosainak magukat, hogy ezt 
m egakadályozh a11á k vo 1 na .

Amikor a kárpótlás során szólhattunk volna, hogy ha az e rdő
ért négyszeres kárpótlási jegy jár, akkor a visszaadáskor sem ildo
mos egyszeres áron adni az erdőt.

Amikor szólhattunk volna, hogy az e rd ő  értékét nem annyira 
a földje, mint inkább a rajta lévő faállomány adja, amit ráadás
ként kaptak  -  nem  is a kárpótoltak, hanem  a vásárolt jeggyel 
ügyeskedők.

Amikor a ján lhattuk  volna az erdőtelepítések fokozását a m u n 
kanélküliség enyhítésére, a semmiért kifizetett segélyek helyeit.

Amikor 1997 jú liusában  a tíz hektárnál kisebb állami erdőket 
akarták  m egkaparin tan i  potyán egyes kapzsi honatyák, és csak 
az -  egyes erdészkörökben  nem  sokra becsült -  természetvédők
nek, valamint a szemfüles és bá tor  újságíróknak köszönhetően 
voltak kénytelenek az utolsó pillanatban, szégyenszemre vissza
vonni az erre  vonatkozó gyalázatos törvényjavaslatukat.

Amikor egyes állami erdőket kezelő szervek azzal tettek „óriá
si nemes gesztust” (Magyar Hírlap, 1997 júl. 31.), hogy a vadász
bérlők -  köztük saját m aguk  -  javára lem ondtak  több ezer hek
tár állami terület vadászati jogáról.

Amikor az új vadászati törvény meghozatalánál nem szóltunk, 
hogy a vadászati bérleti díjak hatósági maximálása az állami va
gyonnak, vagyoni é rtékű  jognak az ellopását szolgálja.

Amikor a vadászati törvény végrehajtásáról rendelkezők úgy 
találták, hogy a Soproni Egyetemen szerzett d ip lom ánk nem 
e legendő  az e rdőben  folyó vadgazdálkodás megtervezéséhez. Ha 
így haladunk, m egérthetjük , hogy m ár az erdőgazdálkodás m eg
tervezéséhez is a lka lm atlannak  ítéltetünk. Ezer szerencse, hogy 
vannak  m ég vadászatot kedvelő brókerek, bankfiúk, jogászok, 
gépészm érnökök, akik majd kioktatnak bennünket, hogyan is 
kell erdészkedni, hogyan lesz a nagyobb nyereség (nekik) az e r 
dőből.

M aradt-e m ég  nekünk  valami, ha a fenti ügyekben sehol sem 
voltunk? O, hogyne! Továbbra is szabad (ki-)szolgálnunk a m in
denkori hatalom  képviselőit az erdőből, a köz javaiból.
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De meg ennél is nagyobb szó, hogy m indezek  fejében teljes 
öná 1 lóságot é 1 vezünk

az izgalmas tarokkpartik, 
a harsány nótaestek, 
a dicső sörpárbajok terén.

Egészségűnkre! Eks!

Egy erdőigazgató monológja

Talpunkra estünk,

mint a macska, pontosabban, ta lpunkra  ugrottunk, mert hiszen 
a dolgok ilyetén alakulását mi m agunknak  is sikerült így irányí
tanunk.

Pedig mennyire meg voltunk ijedve a rendszerváltáskor...
'Tagadhatatlan, hogy az erdészeti ágazatban m ég a magyar á t

lagot is messze m eghaladóan  nagy volt a kontraszelekció. Építé
si faanyag, ingyen karácsonyfa, víkendtelek, vadászlakoma a 
fényűző vadászházban, potyavadászat ügyében az elvtársak m ind  
nálunk kötöttek ki. Aki nem  nyújtott nekik tökéletes kiszolgálást, 
annak a neve fel sem merült a hivatali szam árlétrán  való em elke
dés ügyében. Jó  okunk volt tehát feltételezni, hogy egy becsüle
tes világ bekövetkeztekor nem  é p p en  az „érdemei elismerése 
mellett” minősítést kapjuk.

Ám rögvest kiderült, hogy az új és ú jabb u rak  korántsem  é r 
zéketlenek az erdőből m egszerezhe tő  javak, valamint a v adá
szat passziója iránt. A potyázni szándékozók egyaránt m eg ta lá l
ták a pártfogóikat Bánffy, Schamschula, m ajd  Suchm an  szem é
lyében.

"Tudvalevő, hogy a tú lszaporíto tt nagyvadállom ány eg y m ag á
ban több kárt tett az e rdőben , m int az e rdővéde lm i szakköny
vekben szereplő összes kártevő együttvéve. Mi ugyan szavakban 
ostoroztuk a vadászbérlőket a vadállom ány tú lszaporítása  mi-
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a üt, de  a saját kezelésű terü le te inken  mi sem voltunk különbek, 
így tu d tu n k  ugyanis kedvébe járni a kapzsi, magas rangú  va
dászvendége inknek , akik részéről a sokat érő, bárhol és bá rm i
kor beváltha tó  protekció  volt a ju ta lm u n k .  Nem  volt haszonta
lan a fizető nyugati vendégvadászok  kiszolgálása sem. Egy hi
básan célzott lövéstől való „e ltek in tés” u tán  járó keményvalutás 
baksis messze elkerüli az adó h a tó ság  f igyelmét, ugyanúgy, mint 
pé ldáu l  egy zergevadászatra  szóló meghívás a fenséges Alpok
ba...

Még lelkiismeret-furdalásra sincs okunk tehát, mert a jelek 
szerint nem  teszünk mást, mint a társadalmi elvárásokat elégít
jük ki, amiket a m in d en k o r  ha ta lm on lévők, teljesen „rend
szerfüggetlenül”, követelnek m eg tőlünk.

Lejegyezte: R. L.
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