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HEINRICH DAVID WILCKENS

a selmeci Erdészeti Tanintézet elsõ tanárának elõadásai

ERDÉSZETTAN

III. kötet

NEDECZEI NEDECZKY FERENCZ

1814–1815-ben német nyelven készített jegyzetei alapján
magyarra fordította

ZAKAR JÁNOS

Közreadja:

BARTHA DÉNES – OROSZI SÁNDOR – PUSKÁS LAJOS

Az eredeti mû és annak fordítása a Nyugat-magyarországi Egyetem
Központi Könyvtárának tulajdona

Bevezetés

I. Ferenc király 1807. augusztus 30-án kelt rendeletével határozta meg,
hogy a selmecbányai Bányászati Akadémia mellett Erdészeti Taninté-
zet mûködjék. Ebben a rendeletben szerepel az is, hogy a tanintézet ve-
zetésével egy erdészeti tanárt bízzanak meg. A tanári álláshely betölté-
sére 1807. szeptember 30-án a pénzverészeti és bányászati udvari ka-
mara kiírta a versenypályázatot, s 1807. november 16-ra versenyvizsgát
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tûzött ki. A kiírásra hárman nyújtották be kérelmüket, az udvari kama-
ra 1807. december 14-én kelt felterjesztésében Heinrich David
Wilckens pályázatát javasolta elfogadni. I. Ferenc király 1807. decem-
ber 17-én kelt elhatározásával õt az Erdészeti Tanintézet tanárává ki is
nevezte. Wilckens 1808. április 9-én vette át a pénzverészeti és bányá-
szati udvari kamara titkárától a neki összeállított szolgálati utasítást,
amelyben tanári mûködésének keretei voltak lefektetve. Az ebben foglal-
tak alapján 1808. június 16-i dátummal terjesztette fel az erdészeti fel-
sõoktatás elsõ tantervét.

A tantárgyak tananyagáról nem lenne tudomásunk, ha azokat az
1814/1815. tanévben Nedeczei Nedeczky Ferencz1 erdészhallgató le
nem jegyzetelte volna. Wilckens egyébként selmeci szolgálata elfoglalá-
sáig szorgosan publikált, 1784–1793 között például matematika, kémia,
fizika, földrajz, tudománytörténet témakörökbõl, majd hétévi kihagyás
után 1801–1808 között fõként az erdészet és a vadászat tárgykörébõl,
de mindezt még németországi tartózkodása alatt tette. Sem könyvet, sem
tanulmányt nem írt selmeci évei alatt az erdészeti oktatás területérõl,
bár elõadásainak anyagát az udvari kamara is látni szerette volna.
Wilckens felfogása nem változott a mintegy negyedévszázados selmeci
tartózkodása alatt, miszerint „tankönyvbe csak a minden kétség felett
álló megállapítások kerülhetnek”.2 Szerencsénkre azonban a számára
kiadott szolgálati utasítás tankönyv hiányában az elõadások tollbamon-
dását írta elõ, amit tanítványa, Nedeczei Nedeczky Ferencz teljesített is.

A Nedeczei által lejegyzetelt, Forstkunde nevet viselõ kézirat soká-
ig ismeretlen helyen volt, majd a két világháború között, pontosan nem
ismert idõpontban Rónai György erdõtanácsos adományozta azt Lesenyi
Ferencnek, soproni fõiskolai tanárnak, aki többek között a selmecbá-
nyai Erdészeti Tanintézet történetét is feldolgozta.3 Lesenyi Ferenc e
mûvében az öt kötet közül a III–V. kötetet részletesen bemutatja, de az
I–II. köteteket nem. Ezt az alábbiakkal indokolta:4 „Egyébképpen a
természettudományok különbözõ ágazatai – tehát a talajtan, a klíma-
tan, a növénytan stb. – történetének körébe tartozó és e munkának tár-
gyát és célját messze meghaladó fejtegetésekre volna szükség, ha
Wilckens elõadásainak az «erdészeti természettan» körébe tartozó és a
Jegyzet I. és II. kötetébe foglalt fejezeteit részletesebben ismertetni és
méltatni akarnánk.” E tanulmány végén változatlan formában, képi
megjelenítésként közöljük a Lesenyi-féle mû azon részletét, amely a III.
kötetre vonatkozik.

6

2014 feb.qxd  2/23/2014  10:03 PM  Page 6



Wilckens az erdészettudomány tananyagának felosztásában Burgsdorf
németországi erdésztanár rendszerét követte, mert õ is „bensõ”, illetve
„alsó” és „külsõ”, illetve „felsõ” erdészetet különböztet meg. Az elõírt
tanterv alapján Wilckens elõadásai csak az „alsó” erdészettanra terjed-
tek ki, ezért hiányzik a Nedeczei által lejegyzetelt kötetekbõl a „felsõ”
erdészettan körébe tartozó erdõrendezési, igazgatási, erdészeti jogi stb.
tudományterületek tárgyalása. Az „alsó” erdészettannal foglalkozó öt
kötet az alábbiképpen oszlik meg:

I. kötet: Általános növénytan 
II. kötet: Az erdészeti növények ismerete 

III. kötet: A természetes fatenyésztés 
IV. kötet: Erdõhasználat 
V. kötet: A mesterséges fatenyésztés. 

Wilckens a Burgsdorf-féle beosztás alapján az elsõ két kötetet az 
„erdészettudomány”, az utóbbi három kötetet az „erdõgazdaság” fõ ré-
szekbe osztotta.

Az öt kötet anyagát 1973–1975-ben Zakar János,5 az akkori Erdészeti
és Faipari Egyetem könyvtárának tudományos fõmunkatársa lefordította,
ami azonban érthetetlen módon nem került kiadásra, így nem válhatott
közkinccsé.

Nedeczei Nedeczky Ferencz jegyzete gondos, alapos munka. Keletke-
zésének körülményeit nem ismerjük, közvetett módon az alábbiakra de-
rül fény. A kötetek szépen kötöttek, ma ugyan kissé már elhasználódtak,
de jól forgathatóak. Vélhetõen a saját elõadási jegyzeteit másolta le
nyugodt körülmények között, erre utal az, hogy a tükröt csaknem minden
oldalon vonalzó és ceruza segítségével bejelölte, néhol sorvezetést is al-
kalmazott, azaz megvonalazta a lapot. A kézírás nem kapkodó, szabályos
és jól olvasható.

A köteteket tanulmányozva szembetûnik a fejezetek bonyolult hier-
archiája, amelyben az erdészettudomány tananyagát illetõen tükrözõ-
dik Wilckens felosztása, de azt vélhetõen a jegyzetet készítõ Nedeczei
Nedeczky Ferencz is alakította. Ebben következetlenségek is vannak;
például a részek alatt hol szakaszok, hol fejezetek szerepelnek azonos
rangon, vagy fejezeteken belül ismételten fejezetek. Valószínûleg a kö-
tetek címei Nedeczei Nedeczky Ferencztõl származnak, ezért lehet né-
mi ellentmondás a Wilckens-féle felosztás és a kötetek címei, fejezetei
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között. A hallgatók esetében ez azonban az ismeretek elsajátítását alig-
ha zavarhatta. A most közreadott harmadik kötet hierarchikus tagolá-
sa az alábbi:

Harmadik kötet

A természetes fatenyésztés

Az erdõgazdaság alapelemei

Bevezetés

I. fejezet
A fatenyésztés alapelemei

Bevezetés

I. fõrész
A természetes fatenyésztés alapelemei

Bevezetés

I. rész
A természetes fatenyésztésrõl általában

II. rész
A természetes fatenyésztésrõl különösképpen

I. fejezet
A természetes erdõfelújításról általában

II. fejezet
A bükk természetes felújítása

III. fejezet
A tölgy természetes felújítása

IV. fejezet
A nyír természetes felújítása
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V. fejezet
Elegyes bükk–tölgy állományok természetes felújítása

VI. fejezet
A tûlevelû állományok természetes felújításáról általában

VII. fejezet
A lucfenyõ természetes felújítása

VIII. fejezet
A jegenyefenyõ természetes felújítása

IX. fejezet
Az erdeifenyõ természetes felújítása

X. fejezet
A vörösfenyõ természetes felújítása

XI. fejezet
Az elegyes tûlevelû állományok természetes felújítása

XII. fejezet
Az elegyes lomblevelû-tûlevelû állományok természetes felújítása

A harmadik kötet tanulmányozásakor – miként a többi esetében is –
szembetûnik a német erdészeti szaknyelv kiforratlansága. Ne felejtsük,
hogy a XIX. század elején járunk, s bár a nagy német elõdök (pl. Cotta,
Hartig, Hundeshagen) igyekezték megalapozni a terminológiát, annak
letisztulásáig évtizedeket kellett várni. (Hazánkban e téren még a két 
világháború közötti idõszakban sem sikerült megállapodásra jutni, az
erdõmûvelési terminológia – mely itt a harmadik kötet esetében döntõ
fontosságú – számos következetlenséget tartalmaz.) Ne csodálkozzunk
hát, ha Wilckens is következetlenül alkalmazza még az elõhasználatok tí-
pusait, a felújítóvágás különbözõ fokozatait vagy akár magukat az üzem-
módokat is. A kézirat gondozása során szándékosan nem ültettük át a
szöveget a mai nomenklatúrára, hogy az akkori, e téren tapasztalható vi-
szonyokat kellõképpen érzékeltetni tudjuk.
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A Wilckens-féle elõadási jegyzet elõkerültével, annak lefordításával,
az elsõ két (BARTHA, 2014), majd a mostani harmadik kötet nyomda alá
rendezésével múltbeli adósságunkat törlesztettük. Ne feledjük azt sem,
hogy a harmadik kötettel a mintegy két évszázadra visszatekintõ rend-
szeres (tervszerû) erdõgazdálkodásunk elsõ hazai dokumentumát tartjuk
kézben. Reméljük a negyedik és ötödik kötet megjelentetésére is akad
majd vállalkozó!

Fehasznált irodalom

BARTHA D. (közreadja) (2014): Heinrich David Wilckens: Erdészettan I.
és II. kötet. Nedeczei Nedeczky Ferenc 1814–15-ben német nyelven
készített jegyzetei alapján magyarra fordította Zakar János. – Saját
kiadás, Sopron, 215 pp.

HILLER I. (1983): Dr. H. D. Wilckens. Az erdészettudomány elsõ pro-
fesszora Magyarországon. – Az Erdészeti és Faipari Egyetem Közle-
ményei 1. sz., Sopron, 222 pp.

HILLER, I. – SCHMIEDMAIER, D. (1982): Heinrich David Wilckens. Student
an der Bergakademie Freiberg und erster Professor des Forstinstitutes
in Schemnitz. – Veröffentlichungen des wissenschaftlichen Informa-
tionszentrums der Bergakademie Freiberg, Band 98, 29 pp. + 30 pp.

LESENYI F. (1958): A selmecbányai Erdészeti Tanintézet története
(1808–1846). – Az Erdészettudományi Közlemények 2. számának
melléklete, Sopron, 120 pp.

Köszönetnyilvánítás

A kézirat összeállítása során értékes észrevételeket és segítséget kaptunk
ifj. Sarkady Sándor könyvtári fõigazgatótól. Mastalírné dr. Zádor Márta
ny. könyvtári fõigazgatónak Zakar János életrajza elkészítéséért és sze-
mélyes élményei átadásáért jár köszönet, a szöveget pedig Kovács Miklós
intézeti munkatárs gépelte le. Mindannyiuknak hála és köszönet jár.
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ERDÉSZETTAN

Heinrich David Wilckens úr,
bányatanácsos, a Selmeci Királyi Erdészeti Tanintézet professzora,

elõadásai

III. kötet

A természetes fatenyésztés

Az erdõgazdaság alapelemei

Bevezetés

Az erdõgazdaságtan tárgya az, hogyan lehet az erdõgazdálkodást, a ter-
mészet törvényeinek figyelembe vételével, a legelõnyösebben folytatni.

Megtanítja tehát a módokat, hogyan lehet a legkisebb anyag- és költ-
ségfelhasználással, a kitûzött célnak megfelelõen, a lehetõ legnagyobb
fatermést elérni. Hogyan lehet a közben felmerülõ akadályokat legalkal-
masabban leküzdeni, hogyan lehet az évi fatermést meghatározni. Ho-
gyan kell a fát megtermelni és felhasználni. Vagy röviden: hogyan lehet
az erdõt a legjobban, a legtökéletesebb állapotba hozni, ebben az állapo-
tában megtartani és tartós hozamát biztosítani.

Célja tehát az állam részére nemcsak erdõket általában, hanem tartó-
san hasznot hajtó erdõket kialakítani, azokból évente azonos mennyisé-
gû fatermést, nemcsak a legnagyobb mennyiségben megtermelni, hanem
úgy, hogy az állam minden irányú faszükséglete kielégíthetõ legyen.

Az erdõgazdálkodás négy fõ ága:

1. Fatenyésztés (erdõmûvelés)
2. Erdõvédelem
3. Erdõbecslés
4. Erdõhasználat
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I. fejezet

A fatenyésztés alapelemei

Bevezetés

A fatenyésztéstan azokat a különféle eljárási módokat tanítja, amelyek-
kel az erdész a fatermést eléri.

Olyan helyen egyszerûen lehetetlenség fát termelni, ahol a vadállatok
és a háziállatok, de az emberek is hol a magtermést, hol az újulatot, hol a
fiatal erdõket, hol az idõsebb erdõket különféleképpen károsítják, belõlük
a fát eltulajdonítják. Tehát fát csak olyan helyen lehet termelni, ahol a fent
említett károsításoknak az erdõk nincsenek kitéve, vagyis ahol az erdõ
nyugalmat és védelmet élvez, és szükség esetén kerítéssel védelmezhetõ.
Tehát csak olyan helyen lehet erdõt telepíteni, ahol mind a vad- és háziál-
latoktól védve van, és ahol az emberi károsítás is elhárítható.

Az erdészetben az ilyen kifejezések, mint: bekeríteni, óvni, védeni,
ápolni, kímélni, körülkeríteni, egyengetni, elültetni, ültetvényt létrehoz-
ni, azokat békében hagyni és hagyatni, stb. mind azt jelentik, hogy az er-
dõket a vadállatok és háziállatok károsításától és az emberi rongálások-
tól meg kell védeni, az állományt biztosítani kell, vagyis hogy oda sem
vad, sem szelíd állat, sem pedig ember be ne mehessen.

Azt a területet, amit kerítéssel veszünk körül, védelmi területnek ne-
vezzük.

A fát vagy részben, vagy teljesen emberi segítséggel termeljük. Elsõ
esetben természetes, második esetben mesterséges fatenyésztésrõl be-
szélünk.

Az említett két fatermesztési mód nem mindenütt egyformán alkal-
mazható. A termõhely és a rajta álló faállomány minõsége, az erdõvel kap-
csolatos szolgalmak, valamint az erdõtulajdonos érdekei döntik el, melyik
fatenyésztési mód alkalmazandó, melyik kecsegtet több haszonnal.

Mivel könyvünkben a fatenyésztésnek csupán azokkal az alapelvei-
vel kívánunk foglalkozni, amelyek a gyakorló erdész számára fontos-
sággal bírnak, azért túl messze vezetne és fölösleges is lenne, ha min-
den egyes, erdõt alkotó fafajt egyenként számba vennénk. Ezért azt tûz-
tük ki célul, hogy csak a hazai fafajokkal foglalkozunk, sõt ezek közül
is csak azokkal, amelyeknek különös fontossága és használati értéke ezt
megindokolja.
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I. fõrész

A természetes fatenyésztés alapelemei

Bevezetés

Minden fafaj magot hoz, az érett magvak egy bizonyos, a természettõl
meghatározott idõpontban lehullanak, szétszóródnak. A talajra hullott
magvakból elõbb-utóbb kikél egy fiatal növény, amelyik gyorsabb vagy
lassúbb növekedés után ugyanolyan fává fejlõdik, mint amilyenen a mag
megtermett.

A jóságos természet tehát a legcsekélyebb emberi közremûködés nél-
kül az idõs erdõket felújítja, új erdõket telepít oda, ahol még nincsenek,
és ezeket az erdõket a világ végezetéig fenntartja. Ez az állapot még ak-
kor is fennmaradhatna, ha az ember csak annyiban venné igénybe az er-
dõk faállományát, amennyire erre a természet maga útmutatást nyújt,
tudniillik a magától elszáradó fiatal fákat és a kiszáradó öreg fákat.

A kulturált ember azonban a természetnek ezen törvénye ellen dolgo-
zik, mert az erdõk által nyújtani képes famennyiség az ember megnöve-
kedett igényeit nem tudja kielégíteni. Az emberiség faszükséglete napról
napra növekszik, ezt magával hozza az emberiség fokozatos kulturáló-
dása, sõt ez a kultúra a szükségleten túl pazarláshoz is vezet. Növeli ezt
a veszélyt az emberiség elszaporodása és ennek következtében az erdõ-
területek csökkenése.

A civilizált ember számára a természetes úton történõ fautánpótlás
túl lassúnak látszik, ezért szükségessé vált, hogy az emberiség megnö-
vekedett faszükségletének kielégítésére a természet munkáját meggyor-
sítsuk.

A különbözõ fafajok növekedésének, fejlõdésének megfigyelésébõl
hamarosan észrevették, hogy a fák fejlõdését a levegõ, az esõ és a nap-
fény nagymértékben elõsegítheti. Ebbõl következik, hogy a faállomány
célszerû megritkításával a természetnek segítségére lehet sietni, és a fej-
lõdés menetét, a növekedés tempóját meg lehet gyorsítani.

Ilyen módon alakultak ki a természetes fatenyésztés szabályai, ami
tehát megadja a módokat, hogyan lehet aránylag csekély emberi beavat-
kozással, okszerû fakitermeléssel úgy befolyásolni a faállományt, hogy
a faanyagszükségletnek megfelelõ minõségû fát nevelhessünk, és a kivá-
gott fák helyén ugyanolyan fák nõjenek.
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A fatenyésztés fõcélja tehát az, hogy az erdõket az emberiség szük-
ségletének megfelelõ, soha el nem apadó faforrássá tegyük, és így az
egész nemzet jólétét biztosíthassuk. Az ilyen módon kezelt erdõk révén
az állam rendkívül értékes, tartós hasznot hozó értékhez jut, hacsak erõ-
szakos cselekmények ennek a folyamatnak ellene nem dolgoznak.

I. rész

A természetes fatenyésztésrõl általában

A természetes fatenyésztés elsõ követelménye, hogy azok a fafajok,
amelyeket termeszteni akarunk, magjukat elhullajthassák a talajra.

Az erdésznek tehát ezzel kapcsolatban az a feladata, hogy célszerû
kitermelési móddal megteremtse az elõfeltételeket ahhoz, hogy a fák a
lehetõ legnagyobb magtermést hozzák, a magvak lehulljanak a földre,
ott kicsírázhassanak; a fiatal fák növekedését és gyarapodást úgy irányít-
sa, hogy azok olyan vastag fává növekedhessenek, amilyenre azok ter-
mészettõl fogva képesek.

Megfelelõ fákat kell tehát nevelni, a talajt a magvak befogadására al-
kalmassá tenni, a magvakból kikelõ csemetéket gondozni, a belõlük fej-
lõdõ suhángokat, majd fákat a levegõ, az esõ és a napfény hatásának ki-
tenni.

Ha az erdész egy fával benõtt terület fáit le akarja vágni, azt mondja:
a fát az illetõ területrõl kitermeli. Kitermelés alatt tehát a faállomány ki-
vágását értjük arról a területrõl, ahol a fák állanak.

A természetes fatenyésztés nem végezheti ezt a mûveletet bizonyos
szempontok figyelembe vétele nélkül. Vannak bizonyos meggondolá-
sok, amelyek nagyon fontosak, és amelyekre tekintettel kell lenni, fate-
nyésztésünk csak így lesz elõnyös és sikeres eredményû.

A kitermelésnél elsõsorban arra kell figyelemmel lenni, hogy a fák
vágásérettek-e, és hogy milyen vágásfordulót tervezünk.

Egy erdõ letermelése több oknál fogva nem történhet egyszerre, tel-
jes egészében, hanem ismételt belenyúlással, részletenként, amikor az
egyes részek kitermelésénél a fák kivágásáról (döntésérõl) beszélünk.

Azt a területet, ahol a fák kivágása folyamatban van, vágástérnek ne-
vezzük.
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Egy erdõség kitermelésénél egyik fõszabály, hogy a vágást a lehetõ
legkevesebb erdõállományi egységen végezzük, és hogy ezek lehetõleg
ne nagyon távol feküdjenek egymástól. Ezáltal a kitermelés áttekinthe-
tõbb lesz, a vágásterület különféle károsodások ellen jobban megvédhe-
tõ, végül pedig az erdõ így jobb állapotba hozható.

Második fõszabály az, hogy a vágást mindig a legidõsebb állomány-
ban kell kezdeni.

Ezzel a módszerrel a terület legvastagabb fái kerülnek elõször kiter-
melésre, míg a fiatalabb egyedek idõt nyernek a vastagsági növekedés-
re. Harmadik fõszabály az, hogy mind a kitermelést, mind a vágást úgy
szervezzük, illetve végezzük, hogy a ledöntött fák dõlés közben az úju-
latban és a fiatalosban minél kevesebb kárt okozzanak, a magtermõ fá-
kat pedig akkor vágjuk ki, ha már magjukat elhullatták. Egyes fafajok
azonnal elhullatják magjukat, mihelyt azok megértek, mások viszont
csak a számukra kedvezõ idõjárás esetén. Az erdei fák magjai különbö-
zõ tulajdonságokkal bírnak, egyesek magjai nagyok, másoké kicsinyek,
mindkét esetben lehetnek szárnyasak és szárnyatlanok. A szárnyatlan
magvak, különösen, ha azok egyúttal nagyok is, a fa koronájának körze-
tében hullanak a földre. A szárnyas magvak viszont, különösen szeles
idõjárás idején, meglehetõs távolságra elröpülnek az anyafától. A mag-
vakból kikelõ csemeték is nagyon különbözõ igényeket támasztanak
kedvezõ továbbfejlõdésûkhöz, aszerint, hogy milyen fafajhoz tartoznak.
A lombosfacsemeték valamivel enyhébb hõmérsékletû üde talajt kíván-
nak, míg a fenyõcsemeték valamivel hûvösebb, szárazabb talajt részesí-
tenek elõnyben. Ha a felsorolt szabályokat figyelmen kívül hagyjuk, ak-
kor a fatenyésztés kapcsán kitûzött célunkat nem érjük el, és nem fogunk
tudni fát nevelni ott, ahol szeretnénk, sem újraerdõsíteni azt a területet,
amit letermeltünk.

A kitermelés negyedik fõszabálya, hogy a vágást (döntést) mindig a
széltörések irányával ellentétesen kell végezni.

Így a széltörési károkat vagy teljesen kiküszöböljük, vagy legalább
nagymértékben csökkentjük, mert így a széltörés ereje rendkívül módon
csökken. Hegyek közt azonban a szakadékok és völgyek más irányt is
adhatnak a szeleknek, mint a nyugatit vagy északnyugatit, azért ilyen he-
lyeken a döntés irányát általános szabállyal meghatározni nem lehet.
Síkságokra, szabadon álló hegyekre, vagy nagy kiterjedésû fennsíkokra
azonban érvényes szabályként állíthatjuk fel, hogy a letermelést nyuga-
ti vagy északnyugati irányból lehetõleg kerülni kell.
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Hogyha azonban sík vidéken vagy hegyek között a nagy kiterjedésû
fennsíkokon a körülmények nem engedik meg, hogy a letermelést a szél-
törések irányával szemben végezzük, akkor legalább azt a szabályt kell
betartani, hogy a döntésnél (vágásnál) nyugat-északnyugat felõl, tehát a
széltörések irányában egy szegélyt hagyunk, a fákat itt nem vágjuk, ha-
nem meghagyjuk és a kitermelést csak a szegély mögött kezdjük el.

Az erdõségek szegélyén álló fák, magról való kikelésük óta a leghe-
vesebb szélviharoknak vannak kitéve, ezáltal nagyobb, erõsebb, szétága-
zóbb gyökérzetük fejlõdik, mint a mögöttük, az erdõ belsejében álló,
széltõl védett fáknál. Ennek következtében a pusztító szélviharoknak is
jobban ellent tudnak állani. Ez a szegély tehát a pusztító szélviharok ere-
jét az állomány belseje felé felfogja.

Ötödik fõszabályként állíthatjuk fel, hogy a széltörést okozó viharok-
nak sohasem szabad a fák helytelen irányú kitermelésével utat nyitni.

Hogyha ezeket a szabályokat nem tartjuk be, akkor a szélviharok a
legnagyobb, legborzasztóbb pusztítást fogják végezni, különösen a fe-
nyõerdõkben, ahol néha egész erdõállományokat tarolnak le.

A hatodik fõszabály azt mondja, hogy a letermelést mindig egyenes
irányban, sohasem szögben szabad végezni.

Zegzugosan vezetett vágásnál a széltörõ viharoknak nyitunk utat,
azok erejét csak növeljük, mert a szögletekben a légtömegek összetor-
lódnak és a már említett szörnyû pusztításokhoz vezetnek. Az egyenes
vonalban vezetett vágásnál ez a veszély kiküszöbölõdik, mert itt a viha-
ros szél, ahogy behatol az erdõ fái közzé, úgy ki is fut belõle. Az egye-
nes vágások a szelet nem fogják fel, hanem a szél a lábon álló fák koro-
naszintje fölött továbbszáguld anélkül, hogy az állományban nagyobb
kárt okozna.

A hetedik fõszabály azt mondja, hogy a hegyoldalakon és hegyháta-
kon a kitermelést vagy egyenes, vagy legalább olyan ferde irányban vé-
gezzük, hogy a hegy lábától a csúcs felé haladjunk oly módon, hogy a
lábon álló fák fölöttünk legyenek.

A fáknak a hegyoldalakra hulló magjai különféle okoknál fogva a
csúcs felõl a hegy lába felé sodródnak. Vannak magvak, amelyeket a szél
hord tovább és lefelé, vannak, amelyeket az esõvíz sodor le; a nagyobb
magvak maguktól is legurulnak. Azonkívül a kidöntött fák, különösen a
meredekebb hegyoldalakon, mindig a völgy felé dõlnek, ezért vagy fer-
de irányba haladunk a vágással a hegy vagy hegyhát lábától a csúcs fe-
lé úgy, hogy a vágás a lábon álló állomány fölött terüljön el, vagy pedig
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a hegy vagy hegyhát legfelsõbb részétõl lefelé haladva. Így nemcsak a
magvak, hanem jórészt a kidöntött törzsek is völgynek, az alacsonyab-
ban fekvõ részek felé esnek vagy gurulnak.

Az ilyen magvakból ritkán keletkezik újulat, vagy ha igen, az nem-
sokára befullad, mert a növekedéséhez és gyarapodásához szükséges té-
nyezõk hiányoznak. A ledõlõ fa viszont ágaival úgy belegabalyodik a
lábon álló erdõ fáiba, hogy sokszor csak úgy lehet azt kiszabadítani, ha
körülötte több élõ fát kivágunk.

Nyolcadik fõszabály, hogy az egyes vágásterületeket úgy osszuk be,
hogy azok egymásután következzenek, mert így a kitermelt fát
könnyebb kiszállítani, miáltal a kitermelést gazdaságosabbá tehetjük.

Ezeknek a szabályoknak a betartása mind az erdõre, mind a kiterme-
lésre magára, de a csúsztatásra, védelemre és legeltetésre nézve is sok
elõnyt jelent. Az erdõk ugyanis ilyen módon gyorsabban újulnak fel, a vá-
gásterületet nem kell ismételten a törzsek kiszállításával rongálni, mert a
kitermelt terület az elvégzett munka után nyugalmat élvez. A pásztorok
pedig könnyebben tudják állataikat az újulatokban való kártételtõl vissza-
tartani, mint ha összevissza fekvõ vágásterületeken át kell azokat hajtani,
vagy éppenséggel úgynevezett zugvágásoktól visszatartani.

Ezért, mint kilencedik fõszabályt állíthatjuk fel, hogy a döntést min-
dig valamely olyan fõútirányban kell végezni, ami kitermelésre kerülõ
terület fõ közlekedési útjához csatlakozik.

Ennek a szabálynak a betartása a kitermelésnél azzal az elõnnyel jár,
hogy a kidöntött fát a vágásterületrõl mindjárt a közelítõútra lehet kiszál-
lítani, ami a törzsek továbbszállítását nagyon megkönnyíti.

Végül tízedik fõszabály, hogy az olyan meredek hegyoldalakon tör-
ténõ letermelésnél, ahol a kidöntött fákat csak a völgy talpában lehet to-
vábbszállítani, a kitermelést mindig felülrõl lefelé kell végezni.

Az olyan hegyekben, ahonnan a fa elszállítása csak a hegyek lábánál
húzódó völgyek mentén lehetséges, a hegyoldalakban, magas helyeken
kidöntött törzseket, továbbszállítás végett elõbb a völgybe kell juttatni.
Hogyha ezek a hegyoldalak nagyon magasak, és egyszerre nagy terüle-
tek kerülnek letermelésre, akkor a törzsek kiközelítése a magasabban
fekvõ területekrõl a mélyebbek felé csak az alant elterülõ vágásterülete-
ken át lehetséges. Így azonban az alsó területeken már megjelent újula-
tot nemcsak károsítjuk, hanem legtöbbször tönkre is tesszük. Hogy ezt
elkerüljük, tanácsos az ilyen nagy területû, meredek hegyoldalakat nem
egyszerre, hanem részletekben kitermelni, mégpedig úgy, hogy elõbb a
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felsõ, aztán az alant fekvõ vágási egységek kerüljenek sorra, amikor
azonban a döntésnél az egyes területeken mindig alulról felfelé hala-
dunk. A kidöntött törzseknek a völgyek irányába való közelítése a felsõ
részeken keletkezõ újulatot ily módon nem károsítja, mert a közelítés, az
alsó, még lábon álló állományon át történik, ahol az így keletkezõ káro-
sodás nem nagy.

Hogyha egy erdõrészt olyan összefüggõ terv szerint termelünk ki,
hogy mire az utolsó vágásterültre kerül sor, akkorra az elsõ vágásterüle-
ten újból vágásérett faanyag található, ha tehát ez a kör bezárult, akkor
befejezett, teljes vágásfordulóról beszélünk.

Egy erdõ vágásfordulóján, vagy más néven turnusán, az évente kiter-
melésre kerülõ szakaszok összességét értjük. Ezt a vágásfordulót úgy
kell összeállítani, hogy a legutolsó szakasz letermelése után az elsõn új-
ból vágásérett faállományt kapjunk.

Azt az idõtartamot, ami alatt egy vágásforduló befejezõdik, a vágás-
forduló idejének nevezzük.

A vágásforduló idejének megállapításánál fõszabály, hogy abból az
idõtartamból kell kiindulni, mennyi idõ szükséges ahhoz, hogy az erdõt
alkotó fafaj magjából vágásérett faállomány keletkezzék.

Minden fafaj, a magból való kicsírázástól kezdve életük egy bizo-
nyos idõpontjáig, évente erõteljes mértékben növekednek. Ez után az
idõpont után is növekednek ugyan évente, de az évi növedék évrõl évre
kisebb lesz. Ebben az idõszakban érik el tehát legteljesebb kifejlõdésû-
ket, utána már csak a fokozatos pusztulásuk következik. A tapasztalat azt
bizonyítja, hogy törzsük faanyaga is ebben az idõpontban éri el a legki-
válóbb minõséget, a minõség a fa növekedésével fokozatosan javul, míg
ez után az idõpont után a lassú elhalás, a fa minõségének fokozatos rom-
lása következik. Hogyha a vágásforduló idõtartamát nem a fenti elvek-
nek megfelelõen állapítjuk meg, hanem annál hosszabbra vagy rövi-
debbre szabjuk, akkor mindig kárt szenvedünk.

Az elsõ esetben minden kitermelési szakaszban kevesebb fát kapunk
az erdõbõl, mint amennyit az nyújtani képes lett volna. Azt is eredmé-
nyezi a túl hosszú vágásforduló, hogy idõs fákban nem lesz ugyan hiány,
de ezek a fák túltartottak, gyenge minõségûek, ennél fogva kisebb érté-
kûek lesznek, az utódokat tehát mintegy megkárosítjuk. Azonos erdõte-
rületrõl tehát kevesebb mennyiségû faanyagot tudunk letermelni.

A második esetben, tehát a túl rövid vágásfordulónál, minden kiter-
melési szakaszban több fát vágunk ki, mint amennyit a természetes nö-
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vedék megengedne. Az erdõt ilyen módon silány állományúvá tesszük.
Ha a vágásforduló letelik, nem kezdhetjük újból a termelést, mert az
állomány csupa vékony fákból áll. Ilyenkor nem marad más hátra, mint
idõt adni az erdõnek, illetve a fáknak, hogy vastagabbra nõhessenek.
Ha ezt nem tesszük, akkor a következõ vágásfordulónál az egész erdõt
teljesen tönkretettük. Egészben véve tehát ennél a második esetnél sem
kapunk annyi fát a területrõl, amit helyes vágásfordulóval róla nyer-
hettünk volna.

A második számú fõszabály a fák fejlõdésének közelebbi megfigye-
lésére szorít bennünket. A különbözõ fafajok ugyanis nem azonos idõtar-
tam alatt érik el teljes kifejlõdésüket. Egyeseknél ez korábban, másoknál
késõbben következik be. Ez elsõsorban a különbözõ fafajok különbözõ
tulajdonságaitól függ, de még azonos fafajokon belül is az egyes példá-
nyok sokszor nagyon eltérõ idõtartam alatt érik el teljes kifejlõdésüket.
A termõhely ebbõl a szempontból igen nagy fontossággal bír. Errõl a
kérdésrõl általában a következõket mondhatjuk:

Rossz termõhelyen, vagy akárcsak kedvezõtlen fekvésben, vagy so-
vány talajon, minden fafaj hamarabb érik meg, hamarabb jut teljes kifej-
lõdésre, mint az ezzel ellenkezõ, tehát kedvezõ termõhelyen, kedvezõ
kitettségben növekvõ fafajok.

Rossz termõhelyen rossz fekvésben vagy rossz talajon minden fának
hamarabb szûnik meg a növekedése mind magasságban, mind vastag-
ságban. Ilyen termõhelyen tehát sohasem éri el azt a magasságot és azt
a vastagságot, mint jó termõhelyen, fekvésben vagy talajon. Rossz ter-
mõhelyen hamarabb kezd elszáradni. Kifejlõdése tehát hamarabb követ-
kezik be, de méretei és minõsége elmaradnak a jó termõhelyen nõtt pél-
dányoké mellett.

Jó fekvésben és jó talajon azonban, de kedvezõtlen éghajlat mellett
minden fafaj késõbb éri el a teljes kifejlettséget.

A megfelelõ fekvés és jó talaj kedvezõen befolyásolják a fák fejlõdé-
sét, illetve növekedését. Kedvezõtlen éghajlat nem tudja ugyan a növe-
kedést megakadályozni, csak nagyon fékezi. Ilyen esetben a fának
hosszabb idõtartamra van szüksége ahhoz, hogy teljes kifejlõdését elér-
je, mint jó termõhelyen.

Annak a megítélése, hogy a lábon álló fa elérte-e teljes kifejlõdését,
nem könnyû dolog. Hogy megfelelõ termõhelyen vagy jó talajon álló
fáknál milyen szempontokat kell figyelembe vermi az érettség megítélé-
sénél, arra nézve az alábbiakat jegyezzük meg:
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Ha a fa kérge sima, a kéreg színe olyan, amilyennek lennie kell,
nem, vagy csak kis mértékben mohás; ha az éves hajtások hosszúak és
frissek, akkor a fa még csak ezután fogja teljes kifejlõdését elérni.

Ha a fa a reá jellemzõ magasságot és vastagságot elérte; ha a legú-
jabb hajtások frissek ugyan, de rövidebbek, mint az elõzõ éviek, akkor a
fa elérte teljes kifejlõdését.

Hogyha a fa a reá jellemzõ magasságot és vastagságot elérte, de kér-
ge nagyon repedezett, durva és mohával fedett, hajtásai pedig rövidek,
csenevészek, akkor már túlhaladta teljes kifejlõdésének idejét, mégpedig
annál inkább, mennél inkább a kéregre és hajtásokra vonatkozó fenti tü-
netek rajta észlelhetõk. Ha a szélsõ ágak és a csúcs száradni kezd, ez er-
re vonatkozólag még komolyabb figyelmeztetés. Ez utóbbi állapotában
már a pusztulás folyamata indult meg.

Egyébként a természetes fatenyésztésnél a fát csak vágásérett korá-
ban termeljük ki, mégpedig az alábbi feltételek mellett.

Elõször is, ha elnyomott vagy olyan súlyos károsodást szenvedett,
ami pusztulását vonná maga után. Ha a fa beteg, nagy mértékben túlko-
ros vagy kiszáradóban van. Vagy ha a fa a legteljesebb mértékben elérte
azokat a tulajdonságokat, melyek fájának használhatóságát biztosítják.
Vagy legalább olyan állapotban van, hogy a fennálló körülmények közt
a sürgõs szükségletnek eleget tud tenni. És végül, ha eltávolításával a
körülötte álló fák észrevehetõen nem károsodnak.

Másrészt az a körülmény is kivágása mellett szólhat, ha eltávolításá-
val a körülötte álló fák növekedését elõsegítjük. Ezt a körülményt elárul-
ja az a tünet, ha a körülötte álló fák korukhoz képest hitvány növekedést
mutatnak.

A fát az elsõ esetben azért mondjuk vágásérettnek, mert elnyomott,
súlyosan sérült, beteg vagy kiszáradóban van; a második esetben azon-
ban természetes vagy fizikai vágásérettségrõl beszélünk. Mûszakilag
vagy technikailag vágásérettnek mondjuk a fát az elsõ esetben akkor, ha
tulajdonságai a legteljesebb használhatóságot biztosítják az adott körül-
mények közt. Hogyha pedig – szintén az adott körülmények közt – mi-
nõsége a lehetõ legnagyobb kihozatalt biztosítja, akkor kereskedelmi
szempontból mondjuk vágásérettnek a fát. Végül az elsõ esetben, ha a fa
teljes kifejlõdését elérte, gazdaságilag mondjuk vágásérettnek, mégpe-
dig ha a legteljesebb kifejlõdését elérte, akkor legjobbnak, ha pedig túl-
tartott korában kerül kitermelésre, akkor legfelsõbb fokon mondjuk vá-
gásérettnek.
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Az erdõ kitermelésérõl való döntés és a vágásérettség megállapításán
kívül a kitermelés idõpontjának meghatározása is körültekintõ megfon-
tolást igényel.

Az erdõk kitermelésére általában novembertõl a következõ év már-
ciusáig kerül sor.

Az élõ, vágásérett fa ebben az idõszakban befejezte évi növekedését.
A fa szijácsa, különösen a februártól áprilisig terjedõ idõszakban tömö-
rödik, és eléri azt az érettséget, szilárdságot és keménységet, ami hasz-
nálhatóságát, tartósságát okozza. Így ugyanis a szú nem támadja meg
olyan könnyen és nem is fülled be.

A termõhely adottságai azonban ettõl eltérõ, más idõpontot is szük-
ségessé tehetnek, a kitermelés a helyi adottságoktól függõen más év-
szakban is végezhetõ.

A természetes fatenyésztés adottságaiból következik, hogy nem min-
den erdõre lehet ugyanazt a szabályt alkalmazni. Így például a lomber-
dõk más kezelést kívánnak, mint a tûlevelûek, és még ezen belül is, min-
den egyes erdõ más és más megítélést tesz szükségessé.

Ez a különbség, az eltérõ kezelési mód akkor is fennáll, ha elegyes
lomb- és fenyõerdõkrõl van szó.

Az erdeinkben elõforduló, õshonos fák közül a bükk, tölgy, nyír, luc-
fenyõ, jegenyefenyõ, erdeifenyõ és vörösfenyõ azok a fafajok, amelyek
különlegesen értékes tulajdonságaik és használhatóságuk miatt fokozott
figyelmet érdemelnek.

II. rész

A természetes fatenyésztésrõl különösképpen

I. fejezet

A természetes erdõfelújításról általában

A lomblevelû fák közül a bükk, a tölgy és a nyír azok a fafajok, amelye-
ket a természetes fatenyésztés keretében tárgyalunk. Mint fõszabályt je-
gyezzük meg, hogy a vágást mindig kelet felõl nyugati irányba folytas-
suk, mert így a pusztító viharok erejét megtörjük.
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A széltörésre való hivatkozással azonban ez a fõszabály mégsem al-
kalmazható teljes általánosságban. A kitermelés alatt álló területet azon-
ban nemcsak a nyugat-északnyugati szelek veszélyeztetik, hanem az
ilyen vágási módszerrel szabad utat nyerõ keleti szelek is. A hideg és
száraz keleti és északkeleti szelek ugyanis, amelyek így az állományba
be tudnak hatolni, igen nagy veszélyt jelentenek a lomberdõk fiatalos ál-
lományaiban.

Úgyhogy talán helyesebb volna a fõszabályt úgy felállítani, hogy
lombosfa-állományokban a kitermelést délnyugat felõl északnyugat,
vagy délkelet felõl északnyugat felé kell elõrehajtani.

A lombosfák a kissé nyirkos és nem túl hideg fekvést szeretik. A ki-
termelésnek ez utóbbi módon történõ elõrehaladásával elérhetjük, hogy a
vágásterület a hideg szelek ellen védve marad, de a déli, délnyugati sze-
lek szabadon behatolhatnak, melyek tavasszal többnyire langyosak és pá-
rásak. Azonkívül ezzel a módszerrel a széltörést okozó szeleket, amelyek
ugyan a lombosfa– állományokban sohasem okoznak akkora kárt, mint a
tûlevelû állományokban, a vágásterület mögött maradó lábon álló fák fel-
tartják. Akár akadálytalanul jönnek ezek a szelek a megszokott égtáj fe-
lõl, akár valami rendkívüli oknál fogva más irányból törnek az erdõre.

A fenti módszerrel ugyanis két különbözõ égtáj felõl érkezõ szelek-
kel szemben is meg tudjuk védeni az állományt.

Szabad síkságokon, alacsonyfekvésû lapos területeken, szabadon ál-
ló hegyeken és nagykiterjedésû hegyhátakon leghelyesebb és legelõnyö-
sebb tehát a kitermeléssel délnyugatról északkelet felé haladni, míg a vá-
gást délkelet felõl északnyugat felé végezni.

Hegyvonulatok lejtõin elterülõ lombos fákra vonatkozólag nem lehet
általános szabályokat felállítani, illetve csak annyit, amennyit az elõbbi-
ekben elmondtunk. Legnagyobb szerepe van itt az elõbb elmondottak
alapján annak, hogy helyesen ítéljük meg, hogy az adott körülmények
közt a kitermelést, illetve a vágást milyen irányban végezzük. Ennek el-
döntése nem könnyû, mert nem csekély matematikai és fizikai ismerete-
ket feltételez. De viszont ha itt tévedünk, az egész erdõt könnyen tönkre-
tehetjük, amire nézve hegyvidéki erdeinkben nem egy példát láthatunk.

Ami a lomblevelû állományokban a kitermelés idõpontját illeti, arra
nézve mérvadó, hogy a levelek nagyobb részének lehullása után rügyfa-
kadásig, vagyis novembertõl márciusig kell végezni.

Az építõfa, szerfa és mûszaki célokra szolgáló fák döntésének leg-
kedvezõbb idõpontja azonban december, január és február, vagyis a leg-
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hidegebb hónapok tartama. Hogyha azonban a kidöntött fák kérgét cser-
zési célra akarjuk felhasználni, akkor a fákat csak lombfakadás után, vagyis
április végén, májusban kell kivágni, mert ilyenkor könnyû lekérgezni.
A fa minõsége ezáltal nem szenved hátrányt, csak jó élesen hántsuk le a
kérget, úgy, hogy a szijácsot eltávolítsuk, ami különben alapfeltétel en-
nél a mûveletnél.

II. fejezet

A bükk természetes felújítása

A bükk jó termõhelyen rendszerint 120. életévében éri el teljes kifejlõ-
dését, és felhasználhatóság szempontjából a legkedvezõbb törzsvastag-
ságot. A bükk tehát százhúsz éves korában a leggazdaságosabban vágás-
érett, ezért a bükk állományok vágásfordulóját ennek megfelelõen kell
megállapítani. Ezt a vágásérettségi idõt és ezt a vágásfordulót a bükk ter-
mészetes felújítása során feltétlenül figyelembe kell venni.

Az elõforduló bükk állományok vagy csak teljesen vágásérett fát tar-
talmaznak, vagy vegyesen vágásérettet és még fejlõdésben levõt.

Az elsõ esetben az évente kitermelésre kerülõ szakaszról minden ki-
száradt, megsérült, beteg és elnyomott vagy ferdén nõtt egyedet kisze-
dünk, és csak ezután fogunk hozzá a vetõvágáshoz.

Vetõvágás esetén a zárt állományból annyi egészséges, vastag fát vá-
gunk ki, hogy a megmaradó fák legszélsõ ágai egymást még éppen hogy
érintsék. Ezek a meghagyott fák legyenek vastagok, magas törzsûek és
koronájuk ne legyen túl sûrû. A hosszú, vékony ágak nem elõnyösek,
mert vagy maguktól letörnek, vagy az elsõ szélvihar töri le õket.

Hogyha a szóban forgó területre már az elõzõ években hullott mag,
amelyekbõl nem jelentéktelen újulat keletkezett, akkor ezt a körülményt
feltétlenül figyelembe kell venni. A vetõvágást ilyen esetben ritkábban
kell végezni.

Másrészt viszont olyan területen, ahol a málna, szeder, áfonya, csa-
rab, páfrány, fû és egyéb erdei gyomnövény nagyon elszaporodhat, a ve-
tõvágást úgy kell végezni, hogy a talaj árnyékolása erõsebb maradjon.

Hogyha a vetõvágással kitermelt területen semmi, vagy csak kevés
újulat mutatkozik, akkor jól tesszük, ha a következõ év nyarán többször
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ráhajtjuk az állatokat a vetõvágásra. Ezáltal a füvet és az erdei gyomokat
némileg visszaszorítjuk, a talajt kissé tömörítjük, miáltal az nem szárad
olyan gyorsan ki.

Az ilyen módon árnyékosan hagyott vetõvágás területén ezek után a
maghullást várjuk. Ha reményünk van jó magtermõ évre, úgy ezt mind-
járt számításba vesszük.

Maghullás után az ilyen vetõvágásban, de csak nedves idõjárás ese-
tén, hetenként egyszer vagy legfeljebb kétszer jóllakott hízódisznókat le-
geltetünk, olyanokat, amelyek már néhány hete más termõhelyen tartóz-
kodtak. Mivel ezek a disznók jól vannak lakva, mert néhány hét óta hiz-
lalásban állanak, azért a föld alatt található táplálék után kutatnak. Mivel
pedig az esõs idõjárás miatt a föld lazább, benne könnyebben túrnak. Tú-
rásuk révén nemcsak a talajt lazítják fel, hanem közben a lehullott mag-
vakat is beletúrják a földbe, vagy legalább az avar alá, miáltal a magvak
fagy, hó és más állatok ellen védelmet találnak.

Ezek után a vetõvágást békében hagyjuk, hacsak a következõ évek
nem hoznak nagyon gazdag magtermést.

Ilyen esetben, ha a maghullás bõséges és az újulat is gazdagon mu-
tatkozik, akkor száraz, fagyos idõ esetén éhes disznókat hajtunk rajta ke-
resztül. Ezek ilyenkor csak a fölösleges magvakat szedik föl, az újulat-
ban azonban a fagyos talaj miatt nagyobb kárt nem tudnak tenni, mert
túrni benne nem tudnak, hacsak a pásztorok a disznók áthajtását nem túl-
ságosan lassan hajtják végre.

A vetõvágás haszna igen nagy. Az egymáshoz közel álló fák megaka-
dályozzák a talaj kiszáradását, egyenletes maghullást biztosítanak, a fia-
tal bükk újulatnak védelmet nyújtanak hõség és hideg ellen, és végül elõ-
segítik az újulat fejlõdését azáltal, hogy a talajt árnyékban tartják, a ben-
ne tároló nedvességet megõrzik.

Ezekért a tulajdonságokért nevezik a vetõvágásokban meghagyott fá-
kat mag-, árnyék- vagy védõfáknak.

Hogyha a lehullott magvakból keletkezett újulat a háromnegyed-
vagy egy lábnyi magasságot túlhaladta, ami rendszerint a maghullási
évet követõ negyedik-ötödik õszön következik be, akkor az újulat már
megerõsödött annyira, hogy a napsugárzásnak és az idõjárás behatása-
inak jobban ki lehet tenni. Ilyen korban már a fû sem tudja úgy el-
nyomni, megfojtani és neki kárt okozni. Ilyenkor tehát a vetõvágásban
világosvágást végzünk, vagyis a mai nomenklatúra szerint felszabadí-
tó vágást.
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A felszabadító vágásnál azok közül a fák közül, amelyeket a vetõvá-
gásnál meghagytunk, kiszedjük a legvastagabbakat. Mégpedig olyan
módon, hogy lehetõleg egyenletes eloszlásban, egymástól 15–20 lépés-
nyire egyet-egyet meghagyunk, figyelembe véve, hogy az illetõ fák ko-
ronája mekkora terület fölé terjed ki, vagyis gallyai mennyire ágaznak
szét. Ott pedig, ahol az újulatban hiány mutatkozik, ennél sûrûbben is
hagyhatunk meg fákat. A kivágásra kerülõ fákat meg kell jelölni. Ezt a
jelölést leghelyesebb még a nyár folyamán elvégezni, mert az alattuk
mutatkozó újulat ilyenkor figyelhetõ meg és ítélhetõ meg a legjobban.

Az alacsonyan fekvõ, sík vidékeken és hegyoldalakon és olyan he-
lyeken, ahol az erdei gyomnövények könnyen elszaporodnak, tehát a dé-
li, keleti vagy északi fekvésû erdõségekben, a felszabadító vágást vala-
mivel árnyéktartóbban végezzük. Így a gyomnövények nem tudnak el-
hatalmasodni, az újulat pedig déli fekvés esetén a napsugarak ellen, ke-
leti és északi fekvés esetén pedig a hideg szelek és fagyok ellen védel-
met talál. Hasonlóképpen járunk el a hegységek déli lejtõin, melyek na-
gyon könnyen kiszáradnak, a hegyek északi lejtõin és a fagyzugos völ-
gyekben, a hideg völgyekben, ahol az újulat a fagyoktól sokat szenved.

A felszabadító vágásnál igen fontos körülmény, amire a legnagyobb
figyelmet fordítsuk, hogy az tudniillik lehetõleg nagy hó idején történ-
jék és a kidöntött fákat is a havon közelítsük ki a vágásterületrõl. Ily mó-
don sok fiatal csemetét megkímélünk, a szállítási (közelítési) munkánál
kevés pusztul el közülük, a lehajlók pedig ismét felegyenesedhetnek,
megerõsödhetnek.

A felszabadító vágásnak az a nagy haszna, hogy ily módon az újula-
tot nem egyszerre, hanem fokozatosan tesszük ki a nap, a levegõ és az
esõ hatásának. Az újulat több tápanyaghoz jut, növekedését elõsegítjük.
Másrészt viszont mégis bizonyos fokú védelmet élvez az újulat az erõs
napfénnyel és az idõjárás viszontagságaival szemben. Azonkívül ezzel a
módszerrel a vágásterületnek azok a részei is kaphatnak magvakat, ahol
idáig semmi sem volt, vagy ahol a lehullott magvakból nem keletkezett
megfelelõ újulat. A felszabadító vágásnál meghagyott fák ugyanis nem-
csak az újulat védelmére és árnyékolására szolgának, hanem arra is,
hogy az esetleg üresen maradt területeket magszórással ellássák.

A felszabadított vágásterületet most egy ideig békében hagyjuk, mind-
addig, míg mindenüvé megfelelõ mennyiségû mag hullott, a magvakból
újulat keletkezett és az újulat elérte a két–két és fél lábnyi magasságot,
ami a felszabadító vágás idejétõl számítva körülbelül a negyedik–ötödik
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év õszén következik be. Ezzel kapcsolatban azonban megjegyezzük, hogy
a felszabadító vágás eredményének megítélésénél mindig az egész terü-
let újulatát kell figyelembe venni, mert az csak ritkán, vagy majdnem se-
hol sem sikerül, hogy az újulat az egész vágásterületen egyenlõ vastag-
ságú és magasságú legyen. A terület ilyetén való megítélése után követ-
kezik a végvágás.

A végvágásnál azokra a fákra kerül sor, amelyeket a felszabadító vá-
gásnál még meghagytunk, ezeket hagyásfáknak nevezzük.

Olyan helyen, ahol végvágáskor a bükkfák hamarabb, mint 120 éves
korukban érik el teljes kifejlettségüket, egészen vastag fák nyerése cél-
jából meghagyhatunk közülük néhányat a vágásterületen, de nem többet,
mint holdanként három, legfeljebb hat darabot.

Ezeknek a hagyásfáknak magas törzsûeknek, dúslombúaknak, széles
koronájúaknak kell lenniük. Megfelelõ eloszlásban is csak ott hagyhatók
meg, ahol a szél és idõjárás viszontagságainak kitéve a lehetõ legkeve-
sebb károsodást szenvedik, a fiatal újulatnak pedig védelmet nyújtanak.
Túltartott egyedeket azonban nem szabad hagyásfáknak kiválasztani. A
túlkoros fák ugyanis a legközelebbi vetõvágásig már nem sokat gyara-
podnak vastagságban, az újulatnak azonban nagyon is sokat ártanak. Ál-
talában tanácsos a hagyásfákat az utak mentén vagy olyan helyen meg-
hagyni, ahol nincsenek útban és ahol a talaj elég jó ahhoz, hogy fejlõdé-
süket elõsegítse. Olyan helyeken, ahol a bükkfát 120 éves korában ter-
melik ki, elegendõ vastagfa lesz köztük, úgyhogy itt nem szükséges ha-
gyásfákat meghagyni. Ha ettõl függetlenül, mégis meghagyunk néhány
ilyen fát, akkor csak egészséges, 1–1½ láb törzsátmérõjû egyedeket
hagyjunk meg. Leghelyesebb, ha fiatal, egészséges, nem elnyomott fá-
kat választunk ki, fél vagy háromnegyed láb vastagsági átmérõvel. Az
ilyenekbõl aztán holdanként körülbelül hat darabot hagyhatunk meg.

A véghasználati vágásnál fontos követelmény, hogy azt úgy vezes-
sük, illetve olyan idõpontban végezzük, amikor az újulat még nem túl
magas és nem túl vastag.

A fiatal, nem túl magas és nem túl vastag fácskát a ledöntésre kerülõ
anyafa csak lehajlítja, de nem töri el, és ha a terhet róla eltávolítjuk, is-
mét újból felegyenesedik és tovább tud növekedni. A fiatal, de már túl
magas és túl vastag fákat az eldõlõ anyafatörzsek derékban törik, és ily
módon végleg tönkreteszik.

Azt azonban nem lehet elkerülni, hogy a végvágásnál néhány fiatal fa
meg ne sérüljön, és tönkre ne menjen.
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A vágásterületen ilyen módon keletkezõ kár azonban nem túl nagy,
mert a legtöbb fiatal fa csak lehajlik a ránehezedõ súly alatt, de utána is-
mét felegyenesedik.

A végvágásnál éppen úgy, mint a felszabadító vágásnál elsõrendû kö-
vetelmény, hogy a kidöntött fát a vágásterületrõl amilyen gyorsan csak
lehet, el kell szállítani. A kidöntött törzsek gyors elszállítása az újulat ér-
dekében áll.

A végvágás haszna igen nagy. A felnövekvõ újulatot a napfény, a le-
vegõ és az esõ szabadon járhatja, és így a fiatal fák növekedését elõse-
gíti.

Hogyha a végvágás után kiderül, hogy a vágásterületen az elõzõ
munkálatok leggondosabb elvégzése ellenére is még mindig akadnak
kopasz területek, ahol tehát nincs újulat, akkor tanácsos ezeket mester-
ségesen maggal bevetni, vagy még helyesebb megfelelõ facsemetékkel
beültetni. Ez utóbbi esetben a leghelyesebben járunk el, ha mindjárt a
helyszínen, a vágásterületen mutatkozó túl sûrû újulatból szedjük ki a kí-
vánt csemetéket és azokat az üresen maradt foltokra ültetjük el.

Az ilyen módon kialakított fiatalost még az eddiginél is gondosabban
kell õrizni és szigorúan kímélni, míg csak el nem éri huszonnégy éves
korát. Ott, ahol az erdõt az erdõk legnagyobb átka, a legeltetési jog ter-
heli, ott a vágásterületen jelentkezõ újulatot nem lehet olyan sokáig
megõrizni a legeltetésre jogosultaktól, amint az szükséges volna. Így a
vágásterületnek rendszerint már 15–20 év múlva ezzel a súlyos gonddal
kell szembenézni, néha egy-két évvel késõbb vagy korábban. Ilyen eset-
ben az újulat minõségétõl tesszük függõvé döntésünket. Ha ugyanis a
maghullásból keletkezõ újulat már annyira megerõsödött, hogy azt a le-
gelõ állat nem bántja, akkor a terület legeltetésre átadható.

A vágásterületen felnövõ fiatal erdõt most negyvenedik évéig béké-
ben hagyjuk, hacsak a nyír, rezgõ nyár, kecskefûz, mogyoró és bodza,
hegyes vidéken pedig a lucfenyõ termõhelyein a jegenyefenyõ fel nem
üti a fejét.

Ha ezek a nemkívánatos fák megjelennek, akkor az említett negyve-
nedik év elõtt is, idõrõl idõre ellenõrizni kell a bükk állományt, és az em-
lített fákat belõle kivágni. Ezt a mûveletet tisztítóvágásnak nevezzük.

Ezeknek a puhafafajoknak a kigyomlálása a bükk állományból nagy
haszonnal jár, a bükk újulatot megszabadítjuk az õt elnyomó fáktól, mert
ezek a felsorolt fák mind gyorsabban nõnek, mint a bükk és így a bükk
állományt máskülönben elnyomnák, megfojtanák.
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Ha a fiatal bükk állomány negyvenedik évét elérte, akkor ezek a ru-
daskorú fiatal fák sohasem teljesen egyformák. Egy részük merészen
túlnövi a többit, azokat elnyomja, egy harmadik rész pedig már is el-
pusztult. Ezért a rudaskorú állományt áterdõljük (gyérítjük), kiritkítjuk.
Az áterdõlés, ritkítás során a terület minden elpusztult, megsérült, elnyo-
mott vagy elnyomorodott fáját kiszedjük, tehát mindent, ami a további
növekedés szempontjából nem jöhet figyelembe.

Az áterdõlésnél, ritkításnál a legnagyobb elõvigyázattál kell eljárni.
Fõszabály az, hogy a rudaskorú fiatal fákat a rájuk nézve olyannyira
szükséges záródásban meghagyjuk, tehát inkább kevesebbet, mint töb-
bet szedjünk ki. Ebbõl a célból még az elõbb említett kiszáradt, megsé-
rült, elnyomorodott fákat is meg kell hagyni, ha azok eltávolítása a szük-
séges záródást megszüntetné.

Az áterdõlésnek, ritkításnak a haszna igen nagy. Az elnyomott, elnyomo-
rodott vagy kiszáradt fák eltávolításával a visszamaradó, egészséges, fiatal
fák több tápanyaghoz és térhez jutnak, jobban tudnak növekedni. Másrészt
a záródás megtartásával védjük õket a szél, esõ, hó és zúzmara ellen, mert
azok így a még vékonyrudas fákat nem tudják elhajlítani, sem eltörni. A fák
növése így karcsúbb, egyenesebb lesz, mert ágaik nem nõhetnek szabadon.

A kiritkított (áterdõlt) fiatal állomány ezután nyolcvan éves koráig
magára marad. Ez alatt az idõ alatt is elpusztul egyik-másik fa, lesz,
amelyiket a többi elnyom. Ezeket a fákat is eltávolítjuk, és ezt a mûve-
letet szálaló gyérítésnek nevezzük.

A szálaló gyérítés során minden kiszáradt, elnyomott, növekedésben
visszamaradt fát, vagyis minden olyan fát, ami teljes kifejlõdését úgy
sem érné meg, eltávolítjuk.

A szálaló gyérítésnél is lényeges követelmény, hogy betartsuk a fõ-
szabályt: a fölösleges fák eltávolítását úgy végezzük, hogy a szükséges
záródás megmaradjon.

A szálaló gyérítés haszna abban áll, hogy a megmaradó fák növeke-
désükhöz, várható magasságuk és vastagságuk arányában, több táplálék-
hoz jutnak. Viszont a záródás megtartásával ezek a fák magasabbak, su-
darlósabbak lesznek. Azonkívül azt a célt is szolgálja a szálaló gyérítés,
hogy a következõ fázisban, a vetõvágásnál megfelelõ anyafákat tudjunk
a területen megfelelõ elosztásban visszahagyni,

Újabb 35 év elteltével, tehát az állomány 115 éves korában, a vetõvá-
gás következik úgy, amint az elõzõkben már leírtuk. A vetõvágás alkal-
mával a már említett hagyásfákat kivágjuk.
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A természetes bükkfelújításnak így leírt módját csak jó termõhelyen
lehet keresztülvinni. Rossz termõhelyen azonban, ahol a bükkfák hama-
rabb érik el a vágásérettséget, ahol hamarabb szûnik meg növekedésük,
ilyen helyen az erdész sokszor kényszerül a bükk állományt már 95-ik,
sõt néha 85-ik életévében kitermelni, a 105-ik vagy 95-ik évben pedig az
egész területet letermelni.

Ami pedig azt az esetet illeti, amikor egy bükk állományban teljes ki-
fejlõdésû, vágásérett és vágásra alkalmatlan anyag együtt, vegyesen ta-
lálható, ilyenkor a szóban forgó állomány faanyagát pontosan meg kell
vizsgálni, minõségét megállapítani. Az ilyen állományok ugyanis rend-
szerint tartalmaznak túltartott fákat éppúgy, mint alászorult koronájú és
elnyomott egyedeket, és elnyomorodott fákat.

Meg kell ilyenkor vizsgálni, hogy elegendõ sarj csemete áll-e a terü-
leten, és ezek elég fiatalok-e ahhoz, hogy csak meghajoljanak, de ne tör-
jenek el. Másrészt figyelemmel kell lenni rá, hogy a rudaskorú és fiatal
fák száma elég nagy-e ahhoz, hogy az idõs fák eltávolítása után a szük-
séges záródást biztosítsák, hogy a szél, esõ, hó és zúzmara behatásaival
szemben az újulatot megvédjék. Hogy ezek a fiatal fák eléggé jó növé-
sûek-e ahhoz, hogy ezt a feladatot ellássák, nincsenek-e elnyomva. To-
vábbá hogy a visszamaradó fák elegendõk lesznek-e a területnek maggal
való beszórásához, vagyis az újulat biztosítottnak látszik-e.

Mindkét elsõ esetben az erdõ befásításra kerülõ részébõl a vastag és
idõs fákat kitermeljük.

Ezen munka közben a fiatal fákat, amennyire csak lehetséges, kímél-
ni kell. Az természetesen elkerülhetetlen, hogy a vastag törzsek kidönté-
sénél néhány fiatal fa ki ne dõljön, meg ne sérüljön, derékba ne törjön,
miáltal ezek záródása is hiányossá válik. Az így keletkezõ rések azonban
hamarosan maguktól bezáródnak, ha az újulatra kellõ figyelmet fordí-
tunk.

Ennek a vágásnak a haszna az, hogy így a fiatal fákat megszabadít-
juk késõbbi elnyomóiktól, az újulat nagyobb teret kap a növekedéshez,
a nap, levegõ és esõ akadálytalanul utat talál hozzájuk, amelyek mind a
növekedést segítik elõ. Végül az erdész ilyen módon hamarabb kerül ab-
ba a helyzetbe, hogy rendszeres erdõüzemet folytathasson.

Hogyha azonban a második eset nem áll fenn, mert a rudaskorú és
fiatal fák nagyobbrészt elnyomottak, elnyomorodtak és számuk is cse-
kély, az idõs fák azonban kellõ számban és jó minõségben fordulnak elõ,
ezen esetben tehát az alábbi eljárást tanácsoljuk.
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Ebben az esetben a rudaskorú és fiatal fákat a nedvkeringési idõ alatt
kivágjuk, hogy azok idejében elpusztuljanak, utána pedig az illetõ vá-
gásterületen vetõvágást végzünk. Utána aztán, megfelelõ idõpontban
felszabadító-, majd végvágást végzünk. Ilyen módon olyan új állományt
létesítünk, amelyiket tisztító-, gyérítõ- és szálalóvágással kell késõbb ke-
zelni.

Hogyha azonban ilyen esetben az idõs fák száma nem elegendõ a ve-
tõvágás céljára, akkor az idõs fákból, a legerõteljesebb növésû fiatal fák-
ból és a rudas korúakból kell a lehetõség szerint vetõvágást (kellõen ár-
nyékolt vágásterületet) kialakítani. Mihelyt a vágásterületre megfelelõ
mennyiségû mag hullott, és az újulat egyenletesen és jól fejlõdik, akkor
megfelelõ idõpontban a felszabadítóvágás, majd a végvágás következik.
Ezeknél a vágásoknál azonban néhány rudaskorú és fiatal fát a követke-
zõ vágásforduló idejére meghagyunk, hogy majd annakidején vastag fát
kapjunk belõlük. A meghagyásra kerülõ fák számát és helyét a vágáste-
rületen az elõzõ fejezetekben mondottak alapján kell megállapítani, illet-
ve maghatározni.

Ennek az eljárásnak a haszna világos. Az elnyomott, elnyomorodott
fiatal fákból sohasem lesz jó és használható faanyag. A tapasztalat azt
mutatja, hogy az ilyen elnyomott fák sohasem mutatnak megfelelõ vas-
tagsági növekedést, sõt inkább idõ elõtt elszáradnak.

Az egészséges, de egyedül álló, karcsún magasba szökkenõ fiatal tör-
zseket, ha mellõlük az idõs fákat eltávolítjuk, a szél, záporesõ, hó és zúz-
mara lehajlítják, eltörik, vagy a szélvihar kiszakítja õket a talajból, ami
különösen hegyvidéken fordul élõ.

A természetes bükkfelújítás eddig vázolt módszere a legjobb, amit ez
ideig az erdészek ki tudtak találni. Ez a módszer a civilizált ember fa-
szükségletét is a legteljesebben elégíti ki. Az az erdész, akire nagy kiter-
jedésû bükkerdõk kezelése van bízva, sohasem tarthat igényt a szakkép-
zett erdész címre, ha a rábízott erdõket nem az eddig vázoltak szerint ke-
zeli.

Kisebb terjedelmû bükkerdõkben azonban ez a módszer nem alkal-
mazható, az ilyeneket leghelyesebben és legeredményesebben egy má-
sik természetes fatermesztési mód szerint kell kezelni, amit a természe-
tes fatermesztés keretében szálalóvágásos jellegû felújítóvágásnak neve-
zünk, ellentétben a végvágásos rendszerû erdõmûveléssel. A szálalóvá-
gásos jellegû felújítóvágással kezelt bükk állományokban az évente sor-
ra kerülõ erdõrészeket óvatos belenyúlással kiszálaljuk.
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Ez a fajta vágásmód azt jelenti, hogy kiszedünk minden elhalt, meg-
sérült, elnyomott, alászorult, elnyomorodott fát, de egyidejûleg a legidõ-
sebb és legvastagabb egyedeket is, de csak olyan mértékben, hogy a
szükséges magtermés biztosítható legyen.

Olyan helyen, ahol a talaj hajlamos az elgyomosodásra, azonkívül a
hegyekben, valamint az erdõségek déli, keleti és északi oldalain, hegy-
lejtõkön mindig valamivel sötétebben (sûrûbb árnyékolás, lombkorona
meghagyásával) kell vágni, mint az ellenkezõ esetben, és a nyugati fek-
vésû erdõszéleken és hegylejtõkön. Hogyha azonban a két utóbb említett
oldal, illetve lejtõ eléggé védetten fekszik, akkor a szálaló jellegû felújí-
tóvágást ritkásabban lehet végezni.

Ennél a vágási módszernél fõszabály a gyenge belenyúlás, de az
mégsem legyen túl gyenge.

Hogyha a letermelendõ területet kiritkítottuk, de a vágás utáni elsõ
évben nincs megfelelõ magtermés, akkor a talaj elgyomosodik, és így a
lehulló magvak nem jutnak a talajba. Hogyha azonban túl gyenge a be-
lenyúlás, akkor nemcsak a sarjak és rudaskorú fák, hanem a magtermõ
bükkfák számára is túl kevés táplálék áll rendelkezésre, ami pedig a nö-
vekedésükhöz szükséges volna. Ilyen módon a sarjak és fiatal fák alá-
szorulnak, elnyomorodnak, megfulladnak, a jövõ számára tehát elvesz-
nek. Az erõs és vastag fák viszont vagy egyáltalán nem tudnak termést
hozni, vagy csak nagyon keveset, ami egyúttal gyenge, hitvány újulatot
is jelent.

Az, amit az elõzõekben arról mondtunk, hogy tudniillik a döntést le-
hetõleg nagy hó idején végezzük, és a kidöntött törzseket minél hama-
rabb szállítsuk el a vágásterületrõl, itt is érvényes.

A szálaló jellegû felújítóvágás haszna a következõ: a legidõsebb és
legvastagabb fák kiszedése révén a visszamaradó fiatal állományhoz
szabad utat talál a nap, levegõ és esõ, ami ennek növekedését nagyon
elõsegíti. Ugyanezt célozza az alászorult, megsérült, elnyomorodott
anyag kivétele is, mert így a fejlõdõképes egyedek több tápanyaghoz
és nagyobb térhez jutnak növekedésük érdekében. Mindezek mellett
az újulat továbbra is megkapja azt a védelmet és árnyékot, amit az
igényel.

Ez a szálaló jellegû felújítóvágás a maghullás utáni 4–5. év õszéig
magára marad, és csak ezután következik az ismételt belenyúlás.

Az ismételt belenyúlás során az elõzõ felújítóvágás után visszama-
radt tuskók sarjait vágjuk ki, valamint a túltartott legvastagabb és legszé-
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lesebb koronavetületû törzseket, de csak olyan mértékben, hogy ahol
nem volna elegendõ újulat, ott magfákat hagyjunk. A kivágandó és meg-
hagyandó fák kijelölése leghelyesebben nyáron történik.

Az ismételt belenyúlásnál ugyanazokat a szempontokat kell figye-
lembe venni, amelyeket az elõzõekben a vetõvágásnál és felszabadító
vágásnál elmondtunk. Azt azonban ne tévesszük szem elõl, hogy nem
szabad túl erõsen ritkítani, mert különben a magról kelt újulat és az ilyen
módon kezelt erdõ tartamos haszna elvész.

A szálaló jellegû, felújítóvágásos rendszerû, természetes fatenyésztés
a következõ elõnyökkel jár: ezzel a módszerrel nemcsak a már meglévõ
fák, rudak és sarjak, valamint az újulat továbbfejlõdése biztosítható, ha-
nem a maghullásból származó friss újulat is. A fiatal egyedek nem szo-
rulnak alá, koronájuk ki tud fejlõdni, megerõsödésükig élvezik a szüksé-
ges védelmet és árnyékot.

A vágásterületet most 10–12–13 évig nem háborgatjuk, csak ennek
az idõnek az elteltével végzünk újabb belenyúlást szálalóvágásos jellegû
ritkítással, majd utána utólagos gyérítéssel.

Ezt a szálalóvágás jellegû kitermelési módot, illetve felújítást a ter-
mészetes fatenyésztés keretében csak olyan termõhelyen lehet alkalmaz-
ni, ahol a természetes bükk állományok vágásérettsége ezt megengedi.
Ott, ahol a bükk állomány gyönge növekedést mutat, és így a vágásérett
kort is hamarabb eléri, olyan helyen a szálalóvágásos felújítást csak
18–20–24 év múlva végezhetjük a vágásterületen, hogy a szükséges fa-
mennyiséget megkaphassuk.

Ez a szálalóvágásos jellegû erdõfelújítás a fahozam tartamosságát il-
letõen a legkevésbé legveszedelmesebb módszer. Ez a módszer megkö-
veteli, hogy mindazok a személyek, akik a felújítást vezetik, mind pedig
azok, akik azt végrehajtják, az erdészet minden csínját-bínját ismerjék,
és ezt a felújítási módot az ilyen rendszerrel kezelt erdõkben tanulták
meg. Tehát a legmagasabb fokú erdészeti szaktudás szükséges hozzá. Ez
a felújítási módszer csak akkor nyújtja a szükséges és elvárható mennyi-
ségû fát, ha a belenyúlásokat a legnagyobb figyelemmel és elõvigyázat-
tal végezzük.

Ha az évenkénti vágást nagyobb területen végezzük, mint amennyi a
fák természetes növekedésének megfelel, akkor a vágásforduló koráb-
ban befejezõdik, és így az elõször kitermelt területen álló fák még nem
érik el a vágásérettséget, onnan a szükséges famennyiséget nem kaphat-
juk meg. Ezt a hiányosságot kétféle módon lehet jóvátenni. Elõször is
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azáltal, hogy a szálalást kevésbé intenzíven végezzük (több faegyedet
hagyunk meg), mint az elõzõ vágásforduló idején, másrészt úgy, hogy a
sorra kerülõ szakaszhoz az utána következõ szakaszból is hozzáveszünk
valamennyit, vagyis ilyen módon a szálaló felújítás évi területét na-
gyobbra vesszük, mint volt az elõzõ vágásforduló idején. Viszont így az
elsõ esetben a lehulló magból keletkezõ újulat nem kap védelmet az idõ-
járás viszontagságaival szemben, ha a belenyúlás utáni évben mindjárt
jó magtermés következik. Ha pedig a magtermés késõbbi idõpontban
következik be, addigra a talaj elgyomosodik, benövi a fû, a lehulló mag-
vak nem jutnak be a talajba, nem tudnak újulatot hozni.

A vágásterületen található újulat ilyen módon nem tud kellõen növe-
kedni a következõ vágásforduló idõpontjáig. A második esetben pedig
hamarabb kerül sor a legelõször kitermelt területre, ilyen módon ott
most még gyengébb, vékonyabb faanyagot kapunk, mint az elõzõ vágás-
forduló idején. Hogyha azonban a tulajdonos mégis ki akarja termelni a
szükséges mennyiséget, akkor nem marad más hátra, mint a kitermelési
területet tovább növelni a késõbbre tervezett szakaszok kárára. És ha ez
így megy tovább, lassanként nem lesz egyetlen vastag fa sem az erdõnk-
ben, csak fiatal, vékony suhángok, és ha ezekre is rámegyünk, akkor az
erdõt végérvényesen elpusztítottuk.

A bükk állományok tartós hozamú gazdálkodását nagymértékben ká-
rosan befolyásolja tehát ez a szálalóvágásos jellegû, rablógazdálkodás
jellegû felújítási mód, aminek káros hatását még csak fokozza, hogy a
vastag fák kivágása alkalmával tömegestõl pusztulnak el, törnek derék-
ba a rudaskorú vagy fiatal suháng fák, de az egész újulat is súlyosan ká-
rosodik.

A természetes bükkfelújítás csak alacsony sík vidékeken és a nem túl
magas hegyekben végezhetõ sikerrel. Hegyvidékeken csak az elõhegyek
keleti, északi és nyugati lejtõin és a laposabb részek ugyanilyen kitettsé-
gû oldalain lehetséges bükkfát sikerrel termelni, feltéve, hogy a keleti fek-
vés bizonyos védettséget élvez. Északi és nyugati fekvésben viszont a
tölggyel való elegyítés ajánlatos. Legkitûnõbb bükk állományt ott lehet
nevelni, ahol a bükkre nézve különben is kedvezõ termõhely meszes
anyakõzeten fekszik.

A természetes úton való bükktermesztés (-felújítás) nem mindig jár a
kívánt sikerrel. Legkevésbé alkalmas hely számára a magasan fekvõ, hi-
deg, zord éghajlatú termõhely, ahol a magvak nagyon könnyen elpusz-
tulnak a különbözõ behatások által. Így különösen a késõ tavaszi fagyok
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vagy a tavaszi szárazság ártanak neki még virágzó korában, vagy a hi-
deg miatt még érés elõtt elpusztulnak, vagy az éretten lehulló magvak a
földön fagynak el a kora õsszel beálló hideg idõ következtében. Nagyon
sok bükkmakkot elpusztítanak a vadak, különösen az egerek. Azonkívül
ilyen helyen rendszerint csak minden 4–5. vagy esetleg 7. évben van
magtermés, amikorra a talajt benövi a fû. Meredek hegyoldalakon a le-
hullott magvakat az esõvíz könnyen tovasodorja, a szél elfújja.

Ha egyik-másik mag ki is csírázik és újulat lesz belõle, akkor is ezek
olyan ritkásan állnak, hogy a szárazság, fagy, zúzmara és ólmos esõ
miatt sokat szenvednek. Végül a bükkújulat késõ tavaszi fagyok idején
könnyen kifagy.

Különösen az elõbb említett második esetben, a felszabadítóvágás és
végvágás keresztül vitelét a hegyvidékek olyan többéves vágásterülete-
in, ahol egy idõpontban létesült az újulat, a leggondosabban mérlegelni
kell. Leghelyesebben úgy járunk el, hogy annyi vágásterületet foglalunk
egybe, hogy azokat legfeljebb három év alatt le lehessen termelni.

III. fejezet

A tölgy természetes felújítása

A tölgy jó termõhelyen már 80–90. életévében jó minõségû bányafát
szolgáltat. Tölgyerdõkben tehát ennyi idõtartamra kell a vágásfordulót
megtervezni. Ezt a vágásfordulót fogjuk mi is a tölgy természetes felú-
jítása kapcsán vizsgálódásaink alapjául venni.

Az elõforduló tölgyerdõk részben gazdaságosan kitermelhetõ és vá-
gásérett anyagból, részben pedig gazdaságosan kitermelhetõ, de nem vá-
gásérett anyagból állnak.

A tölgy állományokat mindkét esetben úgy kezeljük a leghelyeseb-
ben, ha a bükk állományoknál mondottakat alkalmazzuk rájuk. Az a kö-
rülmény azonban, hogy a tölgyújulat a vetõvágás árnyékolását és védel-
mét nem viseli el hosszú ideig, azért kezelésük szempontjából az alábbi
változtatások szükségesek: a felszabadítóvágást az újulat megjelenése
után legkésõbb a harmadik õszön el kell végezni. Továbbá a vágásterü-
leteken, alkalmas helyeken öt, de legfeljebb tíz darab fát holdanként meg
kell hagyni (túltartani), hogy késõbb megfelelõ vastag fát kaphassunk.
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Ha egy tölgyerdõben legeltetés folyik, akkor a vágásra kerülõ terüle-
teket húsz–huszonnégy évig védeni kell.

A tölgyfatermesztés mélyrétegû talajt kíván, mert a tölgynek mélyre
hatoló karógyökere van. Tölgy állományokat legsikeresebben alacsony
fekvésû, sík vidékeken lehet tenyészteni, különösen áll ez a kocsányos
tölgyre. Hegyvidékeknek csak az alacsonyabb hegyein él, ott is fõleg a
déli lejtõkön. Ezeken a termõhelyeken azonban mégis jobban díszlik a
kocsánytalan tölgy és a csertölgy, mint a kocsányos tölgy. Ez utóbbi, úgy
látszik, legjobban tenyészik a síkvidéki erdõk északi oldalain és a he-
gyek északi lejtõin, ha ezek bizonyos fokú védelmet élveznek. Ezenkí-
vül jól megél a nyugati oldalakon és lejtõkön is.

A tölgyek a magas fekvésû, hideg, zord klímájú területekre egyálta-
lán nem alkalmasak.

A legtöbb nehézség, amit a bükk természetes felújításával kapcsolat-
ban elmondottunk, fennáll a tölgy természetes felújításával kapcsolatban
is. A makkokat a korai õszi fagyok károsítják, mégpedig a kocsánytalan
és csertölgyét nagyobb mértékben mint a kocsányos tölgyét. Az újulat-
nak a fagy nem nagyon árt, csak növekedésében veti vissza. Egy kora ta-
vaszi fagytól elpusztítottnak látszó tölgyújulat még nincs okvetlenül
elveszve, mert csak a gyönge, fiatal levelek fagynak el, de a Szent Iván
napja körüli második hajtás rendesen megmutatja, hogy a növény még
él. A kocsányos tölgy újulata érzékenyebb a faggyal szemben, mint a ko-
csánytalan tölgyé és csertölgyé. Általában az erõsebb (vastagabb) tölgy-
újulat könnyebben fagy el, mint az alighogy megjelent csemeték.

Mindaz, amit a bükk állományok természetes felújításával kapcsolat-
ban a felszabadítóvágásról és a végvágásról mondottunk, és mindaz, amit
az egyidejûleg elhullott magvakból, hegyvidékeken támadt újulatok vá-
gásterületérõl mondottunk, mindaz a tölgyfelújításnál is alkalmazható.

IV. fejezet

A nyír természetes felújítása

Olyan minõségû talajon, ahol az erdész a nyírtermesztést ûzi, a nyírfa 40
év alatt gazdaságosan vágásérett faanyagot szolgáltat; legalább is a nyír-
fa évi növedéke ennyi idõ eltelte után már nem jelentõs. Nyírtermesztés-
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re beállított területeken tehát a vágásfordulónak 40 éven belül kell lebo-
nyolódnia. Ezt a vágásérettség-meghatározást és ezt a vágásfordulót fog-
juk a következõkben fejtegetéseink alapjául választani.

Az egyébként nem túl gyakran elõforduló nyír állományokban a le-
termelésre kerülõ területen ugyanúgy végezzük a vetõvágást, mint a
bükk állományokban, csak valamivel nagyobb eréllyel.

Az erdõk déli oldalán, alacsony sík vidékeken és hegylejtõkön a vá-
gást valamivel sötétebben végezzük, mint a többi oldalakon és lejtõkön.

Hogyha a következõ, vagy az ezután következõ év jó magtermést
ígér, ami rendszerint be is következik, akkor a sötéten tartott területet jú-
niusban gondozásba kell venni. A talajt vasfogú gereblyével vagy rövid
kapával fel kell lazítani, de semmi esetre sem mélyen felhasogatni.

A területet ebben az állapotában békében hagyjuk, és megvárjuk a
bekövetkezõ maghullást. Ha ez megtörtént, akkor nagyon elõnyös, ha a
pásztor a nyájával a területen egyszer áthalad.

Ennek az eljárásnak a haszna a következõ: a vetõvágás következté-
ben a területen olyan sûrûn állanak a fák, hogy a talaj elgyomosodását
megakadályozzák. Továbbá lehetõvé teszik, hogy a sok léha mag ellené-
re a területre elegendõ mennyiségû mag hulljon, ami egyenletes maghul-
lást és újulatot biztosít. Ez a vetõvágás biztosítja az újulatnak a talaj mi-
nõségébõl következõen szükséges árnyékolást, ami védelmet nyújt a
nagy forróság ellen, de éppen úgy az erõs fagyok ellen is. A talaj fella-
zítása viszont elgyomosodott, befüvesedett területen lehetõvé teszi,
hogy a magvak a földbe kerüljenek. Ennek a talajlazításnak már június-
ban meg kell történnie, hogy a korai vagy nyári nyírfák júliusban hulló
magjai már az elõkészített talajra hulljanak. A területre hajtott birkák vi-
szont a magvakat beletapossák a földbe.

A területet ezután a maghullástól számított harmadik õszig nem bánt-
juk, akkor azonban elkezdõdhet a végvágás.

Ennél a vágásnál mindazokat a fákat kiszedjük, amelyeket a vetõvá-
gásnál meghagytunk.

A végvágás nagy haszna az, hogy az újulat növekedését nagymérték-
ben elõmozdítja; mert a nap, a levegõ és az esõ akadálytalanul hozzáfér
az újulathoz.

Hogyha a vágásterületen a végvágás után itt-ott újulat nélkül maradt
foltokat találnánk, akkor ezeket a csupasz helyeket vagy kézbõl bevet-
jük, vagy csemetékkel beültetjük. A csemetéket a végvágás során magá-
ról a területrõl nyerjük, ahol tudniillik az újulat túl sûrû.
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A fiatal nyírújulatot mindaddig védeni kell a legelõ állatoktól, rend-
szerint a birkáktól, amíg a fák annyira megerõsödnek, hogy az állatok
már nem tehetnek kárt bennük. Ez az idõpont rendszerint akkor követ-
kezik be, amikor a nyírfák fehér kérge megjelenik, vagy általában szól-
va a hetedik–nyolcadik évben.

A területet ezután 20. életévéig magára hagyjuk, amikor is a ritkítóvá-
gás, gyérítés elkezdõdhetik. A gyérítésnél kiszedjük az elhalt, megsérült,
alászorult egyedeket, és általában azokat a fákat, ahol azok túl sûrûn állnak.

Ennek a gyérítõ vágásnak az a haszna, hogy ily módon a megmaradó
fák részére több tér és táplálék áll rendelkezésre, tehát azok jobban tud-
nak növekedni.

Az állomány 37. életévében aztán elvégezzük a vetõvágást, majd
újabb három év elteltével, ha már az újulatot biztosítottuk, a végvágás
következik úgy, ahogy azt az elõzõekben leírtuk.

Nyírfatermesztéssel rendszerint csak alacsony fekvésû, sík vidékeken
és a nem túl magas hegyekben foglalkozunk, ott, ahol a talaj száraz, ho-
mokos. Hegyvidékeken csak az alacsonyabb hegyvonulatok jöhetnek
számításba, mert a magas hegyek hideg, zord klímája mellett a nyír nem
is tud rendesen megnõni, hanem csak földön kúszó, alacsony cserje ma-
rad. Az erdõségek déli szegélyei és a hegyek déli lejtõi a nyírfák számá-
ra nem kedvezõ termõhelyek.

V. fejezet

Elegyes bükk–tölgy állományok természetes felújítása

Ámbár a fafajok elegyítése a természetes felújításnál erdészetileg nem tûr-
hetõ, mert az egyik fafajt a másik rendszerint károsítja, mégis, a bükk és
tölgy elegyítése mindig nagyon elõnyös, amint ezt a tapasztalat is bizonyít-
ja. Egyik fafaj sem árt a másiknak, mert a bükk a növekedéséhez szükséges
tápanyagot laposan szétterülõ gyökereivel a talaj felsõ rétegeibõl szívja fel,
míg a tölgy mélyre hatoló gyökereivel a mélyebb rétegek tápanyagát hasz-
nálja fel, és amellett mindkét fafaj növekedési tempója hasonló mértékû.

Tölggyel és bükkel beerdõsült területeken a természetes fatenyésztés
legcélszerûbben a bükk gazdaságos vágásérettsége, illetõleg vágásfordu-
lója szerint igazodik. A bükk vágásérettsége, mint tudjuk, 120. évével
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következik be, azért a bükk vágásfordulóját jó termõhelyen százhúsz év-
re kell betervezni. Ezt a vágásérettségi idõt és ezt a vágásfordulót fogjuk
a következõkben szem elõtt tartani.

Bükkel–tölggyel beerdõsült elegyes állományokban a leggazdaságo-
sabb vágásérettség figyelembevételével a letermelendõ területen vetõvá-
gást végzünk.

Ennél a módszernél a vágásterületet úgy, mint a bükk természetes fel-
újítása során, vetõvágási módszerrel termeljük ki. Ezután várunk egy
évet, és meglátjuk, hogy lesz-e egyidejûleg bükk- és tölgymakktermés,
vagy legalább egyik a kettõ közül. Mihelyt a maghullás bekövetkezett, a
vágásterületet gondozásba kell venni, ami azt jelenti, hogy maghullás
után a hízódisznókat kellõ elõvigyázatossággal, úgy, mint a bükk termé-
szetes felújításánál, ráhajtjuk az erdõre. Abban az elõbb említett máso-
dik esetben, ha ugyanis csak az egyik fafaj hozott makktermést, még egy
évet várunk, míg a másik fafaj is elhullatta magját. Ha ez megtörtént, jól
tesszük, ha a magvakat hozzásegítjük, hogy a földbe belekerüljenek, de
ezt ne a disznókra bízzuk, hanem emberi erõvel végezzük el, mert a disz-
nók a már meglevõ újulatot, a másik fafajét, turkálásukkal tönkreteszik.

Ha a következõ év bõ makktermést hoz, akkor, ha a vágásterület kel-
lõ mennyiségû maggal beszóródott, ráhajtjuk a hízódisznókat a terület-
re, de persze azzal az elõvigyázatossággal, amit a bükk természetes fel-
újításánál már hangsúlyoztunk, hogy tudniillik a disznók csak a fölös
mennyiségû makkot szedjék fel.

A vetõvágás területén, a maghullást követõ negyedik év õszén, fel-
szabadító vágást végzünk úgy, mint azt a bükk természetes felújítása so-
rán leírtuk.

Majd ezt követõen néhány év múlva a területen álló fák kivágására
kerül sor, ami a végvágás feladata.

A végvágás során a vágásterületen meghagyunk holdanként 6–8
tölgyfát a következõ vágásfordulóra. Ezeket a hagyásfákat a legjobb mi-
nõségû, legkiválóbb egyedek közül válasszuk ki, legyenek egészsége-
sek, karcsúak és koronájuk ne legyen túl szétterülõ. Az ilyenek ugyanis
kevesebb makktermést hoznak, mert a bükkfákkal együtt, azokkal
záródva, a magasba törtek és így, ha magukban maradnak, koronavetü-
letük nem lesz olyan nagy, mint a bükkfáké. Így ezek a tölgy hagyásfák
az alattuk levõ újulatot sem nyomják úgy el, mint a bükkfák. Ezen ok-
ból kifolyólag a tölgyekbõl nagyobb számú hagyásfát engedélyezhe-
tünk, mint a bükkbõl.
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Mindaz, amit a bükk természetes felújításánál a vetõvágásról, felsza-
badítóvágásról mondottunk, itt is teljes mértékben fennáll. Tehát azt le-
hetõleg nagy hó idején kell végezni, a ledöntött anyagot mielõbb kikö-
zelíteni a vágásterületrõl, addig, amíg az újulat nem szenved sok kárt ál-
tala, vagyis csak lehajlik, de nem törik.

Az itt leírt eljárás hasznát nem kell különösebben részletezni, mert
mindezt a bükk természetes felújítása során részletesen leírtuk. A túltar-
tott tölgyfák viszont azzal a nagy haszonnal járnak, hogy a legközelebbi
vágásforduló idején rendkívül vastag fát nyerünk belõlük.

A végvágás után a vágásterületen ugyanazok a tennivalók várnak
ránk, mint amilyeneket a bükk természetes felújításánál leírtunk. Azt
azonban mindig tartsuk szem elõtt, hogy a tölgyet lehetõleg kíméletesen
fejszézzük, mert a tölgy fája nagyon értékes. A vetõvágás során azokat a
túltartott egyedeket, amelyeket a megelõzõ végvágáskor meghagytunk,
mind ki kell szedni.

A bükk–tölgy elegyes állományok erdõgazdálkodására vonatkozó
szabályok csak nagy területû erdõségek esetén alkalmazhatók. Kis terü-
letû erdõkben leghelyesebb a szálalóvágásos jellegû felújítóvágás mód-
szerét követni.

Ennél a felújítási módszernél úgy járunk el, amint azt a kis területû
bükk állományok szálalóvágásos jellegû felújításánál mondottunk. A
tölgyfát azonban minden vágásnál, amennyire lehetséges, kímélni kell.
Tanácsos azonban az ilyen vegyes állományokban, ahol a tölgyeket
bükkfák veszik körül, azokat a bükkfákat, amelyek a tölgysarjakat, ru-
daskorú fákat vagy még idõsebb egyedeket elnyomással vagy koroná-
juk alászorításával fenyegetik, kivágni, hogy az alattuk növekvõ érté-
kesebb tölgyfákat megmentsük. Helyesen tesszük, ha minden vágás-
fordulónál, minden vágásterületen meghagyunk holdanként két dara-
bot a legvastagabb tölgyfákból, azokból, amelyek a legszebb növésû-
ek és a legjobb faanyagot ígérik. Ezeket több-kevesebb vágásfordulón
át megtartjuk, mert így kényelmesen hozzájutunk a legvastagabb mé-
retû tölgy épületfához. Ezeket a hagyásfákat olyan helyen kell meg-
hagyni, ahol azok a legkevesebb kárt okozzák, de maguk a legjobban
fejlõdnek.

Az elegyes tölgy–bükk állományoknak igen nagy haszna van. Így
kapjuk ugyanis a legjobb minõségû és legszebb tölgy épület- és szerfát.
Így ugyanis a tölgy karcsún a magasba tör, tekintélyes hosszúságú tör-
zset nevel, mert a magasba törõ bükkfák erre rászorítják.
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Az elegyes tölgy–bükk állományokat, a tölgy igényei miatt, csak
mélyrétegû talajon termeszthetjük eredményesen, ezért erre a célra fõleg
az alacsony fekvésû, sík vidékek alkalmasak. Egyébként mindaz érvé-
nyes erre az erdõgazdálkodási módszerre, amit a bükk és a tölgy termé-
szetes felújítása során elmondottunk.

VI. fejezet

A tûlevelû állományok természetes felújításáról általában

A tûlevelûek természetes felújítását a lucfenyõ, jegenyefenyõ, erdeife-
nyõ és vörösfenyõ esetében alkalmazzuk.

Némelyik erdész a keletrõl nyugatra történõ letermelést állítja fel fõ-
szabályként a tûlevelûek kivágásánál, míg mások az északkelet felõl dél-
nyugat felé való elõrehaladást. Mert ez a módszer a széltörést okozó
északi szelek erejét gyengíti, egyben pedig lehetõvé teszi, hogy a ta-
vasszal bekövetkezõ maghullást, illetve magszétszórást a déli, délnyuga-
ti és nyugati szelek elvégezzék.

Ezek az állítások, amennyiben a pusztító szelek erejének megtörésé-
re vonatkoznak, helytállók, de mégis, korántsem általánosan érvénye-
sek. Mert hegyek közt, a már korábban kifejtett okoknál fogva, módosu-
lást, illetve korlátozást szenvednek. A magszórásra vonatkozó második
oknál fogva sem mondhatók általános érvényûeknek, mert az elõbb em-
lített fafajok közül csak a lucfenyõre érvényes.

Bár így az elõbbi két szabály általános érvényességét elvitattuk, más-
részt azonban azoknak sem lehet igazat adni, akik azt állítják, hogy a tû-
levelûek letermelése dél, nyugat vagy észak felõl folytatva csak elõítéle-
ten nyugodnék. A tapasztalat ennek az állításnak a helyességét nem iga-
zolja. Tûlevelû állományoknál a vágás elkezdése az erdõk nyugati vagy
északi szélén okozza a legtöbb széltörést, azonkívül a legtöbb fagykárt
az újulatban. Viszont a vágás déli irányból való elkezdése után az újulat
szenved sokat a túlzott napfénytõl és hõségtõl, amire a hegyek déli lej-
tõin éppen elég példát láthatunk.

Tûlevelû erdõk kitermelésénél talán helyesebb lenne azt a fõszabályt 
felállítani, hogy az északi és keleti irány közt fekvõ pontokból kiindulva, a
szemben lévõ déli és nyugati irányban leghelyesebb haladni a kitermeléssel.
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Tûlevelû állományoknak a meleg és nyirkos fekvés nem kedvez, tû-
levelû fák jobban díszlenek hideg, száraz termõhelyen. Ezt a helyzetet
nyújtjuk fenyõ állományunknak, hogyha a kitermelésnél az elõbb emlí-
tett szabályhoz tartjuk magunkat. Mert ilyen módon biztosítjuk a fenyõ
állományok számára a hûvös, száraz fekvést, a keleti és északkeleti sze-
lek szabadon járhatják a területet, a lucfenyõ mag terjedésének ez na-
gyon kedvezõ.

Azt a kárt pedig, amit a széltörések okoznak, elháríthatjuk, ha a kiter-
melést a bevezetésben mondottak szerint józan ésszel mérlegelve végez-
zük.

Szabadon fekvõ sík vidékeken, szabadon álló hegyek tetején álló tû-
levelû erdõk kitermelésénél tehát akkor járunk el helyesen, ha a vágás-
sal északkelet felõl délnyugat felé haladunk, míg az egyes fákat délkelet
felõl északnyugat felé döntjük.

A kitermelés és vágás irányát tûlevelû állományokban, ha azok hegy-
lejtõkön, hegyhátakon, vagy általában hegyek között bezárva fekszenek,
nem lehet általános érvénnyel szabályozni. Ilyen helyeken a kitermelés
és vágás legelõnyösebb irányát az összes körülmények mérlegelésével,
és a fentebb elõadottak figyelembe vételével, matematikai és fizikai tör-
vények alapján kell megállapítani. A döntés különösen akkor nehéz, ha
olyan helyen akarunk újra erdõt nevelni, ahol azt korábban kiirtották.
Ezt a döntést nem lehet olyan erdészekre bízni, akik nem rendelkeznek
megfelelõ alapos ismeretekkel a termõhelyet illetõen, akik csupán hiva-
tali beosztásuknál fogva végeznék ezt a munkát. Hogy milyen fontos en-
nél a munkánál az alapos szakértelem, azt szomorúan bizonyítják a fe-
nyõerdõktõl megfosztott kopár hegyek és hegyhátak.

Ami pedig a széltöréseket illeti, a kitermelés és vágás a fenyõerdõk-
ben éppen erre a veszedelemre való tekintettel a legnagyobb elõvigyáza-
tosságot és óvatosságot követeli meg. A korábban említett tûlevelû fafa-
jok mind olyan hosszúra és magasra nõnek, hogy ezáltal a pusztító sze-
leknek egyenesen emelõül szolgálnak. Ezeknek a fáknak a gyökere nem
tud ellenállni a pusztító viharoknak, bár a lucfenyõ kivételével mindnek
van fõgyökere, de ezek nem elég erõsek ahhoz, hogy a szél erejének el-
lent tudjanak állani. A tûlevelû erdõkben tehát iszonyú méretû széltör-
ések keletkezhetnek, ha a kitermelés és a vágás irányát nem a leggondo-
sabb mérlegelés alapján határozzuk meg. Ezek a széltörések a hegyek-
ben és hegyhátakon a legveszedelmesebbek, akár szabadon állnak azok,
akár beékelve más hegyek közé.
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A tûlevelû fák kitermelésére legalkalmasabb idõszak a november ele-
jétõl május végéig terjedõ idõ.

Fenyõépületfa nyerésére legalkalmasabb idõszak a leghidegebb hó-
napok: tehát január és február, vagy nagyon kemény tél esetén március
közepéig terjedõ idõ.

A legjobb minõségû szerfát februártól márciusig vághatjuk ki, vi-
szont a legjobb tüzelõfát és szenítésre alkalmas fát februártól március
közepéig nyerjük. A márciusban döntött tüzelõ- és szenítõfa a legjobb
minõségû.

Hegyek közt elterülõ fenyõerdõkben, különösen a hideg, zord klímá-
jú magas hegyekben az általános körülmények, de különösen a termõhe-
lyi viszonyok nem teszik lehetõvé, hogy a legkedvezõbb kitermelési idõ-
pontot kiválasszuk. Ilyen helyeken kényszerülve vagyunk a fenyõfákat
márciustól októberig kitermelni, mindig az idõjárási viszonyoktól füg-
gõen. Az ilyen, júliusban és augusztusban, vagy amint a favágók mond-
ják „az áfonyás idõszakban” döntött fák a leggyengébb minõségû épü-
let-, mûszaki és szerfát szolgáltatják. A fák bütüje gyorsan megkékül, és
hamarosan gombák támadják meg, mert túl sok nedvességet tartalmaz.
A márciustól májusig döntött fák viszont a körülményekhez képest elég
jó tûzifát és szenítésre alkalmas fát adnak.

VII. fejezet

A lucfenyõ természetes felújítása

A lucfenyõ, megfelelõ jó termõhelyen 120 éves korában lesz gazdaságo-
san vágásérett. Az erdész tehát lucfenyõ állományokban 120 éves vágás-
fordulóval kell, hogy dolgozzék. Következõ magyarázataink során ezt a
vágásérettségi idõt és ezt a vágásfordulót fogjuk mint kiindulópontot te-
kinteni.

A lucfenyõ felújításánál fõszabály, hogy a kitermeléssel észak-észak-
kelet közt fekvõ pontokból kiindulva dél-délnyugati irányba haladunk.

A lucfenyõ tobozai tavasszal, meleg déli vagy még inkább meleg dél-
nyugati szelek hatására nyílnak ki és hullatják el magjaikat. A kitermelés
fent megadott iránya tehát biztosítja a lucfenyõmag szabad hullását a le-
termelt területre és így rajta az újulatot. Csak nagyon fontos körülmények,
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amelyeket korábban már említettünk, engedik meg, hogy ettõl az általános
szabálytól eltérjünk, és a kitermelés irányát másképp határozzuk meg.

A lucfenyõ természetes felújításánál második fõszabály, hogy hegye-
ken és azok déli lejtõin a megadott irányban, de a csúcstól lefelé, völgy-
nek folytassuk a vágást.

A lucfenyõ természetes felújításának ez a fontos szabálya azon alap-
szik, hogy így nemcsak a lucfenyõ magjának a megfelelõ helyre való ju-
tását biztosítjuk, hanem a lucfenyõújulatot is védjük, illetve védik a
lábon álló fák a túlzott napfénytõl és forróságtól. A hegyek déli lejtõin
az újulat védelme elkerülhetetlenül szükséges, mert ezeket a lejtõket a
nap majdnem egész nap süti. Egyáltalán a hegyek déli lejtõit a lucfenyõ
természetes felújítása során a legnagyobb óvatossággal kell kitermelni.
Ha ezen a téren hibát követünk el, akkor nagyon nehéz lesz az illetõ te-
rületen újból lucfenyõ állományt nevelni.

A lucfenyõ természetes felújításánál tehát harmadik fõszabály, hogy
a hegyek déli lejtõin keskeny vágáspásztákkal kell dolgozni.

Ezáltal az újulat a lábon álló fák árnyékába kerül, és így a túlzott nap-
sütés ellen jobban védelmet talál.

A lucfenyõ állományok nem mind azonos minõségû egyedekbõl áll-
nak. Vannak állományok, amelyek csupa vágásérett fákból állnak, má-
sok viszont elegyesen tartalmaznak gazdaságosan vágásérett és nem vá-
gásérett anyagot.

Ami az elsõ esetet illeti, leghelyesebben úgy járunk el, hogy a szóban
forgó erdõ északi szélén körülbelül ötven lépésnyi, vagy más szóval
húsz bécsi öl szélességû védõsávot meghagyunk – természetesen csak
akkor, ha ezt a körülmények megengedik –, és ezen a sávon belül végez-
zük az évi felújítóvágást.

Ennél a kitermelési szakasznál a területet teljesen tarra vágjuk.
Ennél a kitermelésnél lényeges követelmény, hogy a vágást keskeny

és egyenes vonalú területen végezzük. A pászta szélessége semmi esetre
sem lehet több, mint száz lépés, vagy negyven bécsi öl. Ennek alapján a
végvágásnál az alábbi szempontokat kell figyelembe venni.

Hogyha a lucfenyõ állomány úgy terül el, hogy a tervezett évi vágás-
mennyiség elérése céljából, az elõbb említettnél keskenyebb szélességû
pásztát kell letermelni, mint az erdõ teljes kiterjedése, akkor a vágást
minden további nélkül elvégezzük.

Ugyanígy járunk el akkor is, ha a tervezett évi mennyiség kitermelé-
séhez az erdõ adott pásztaszélessége éppen elegendõ.
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Hogyha azonban az évi vágásterv teljesítéséhez nagyobb területet
kell letermelni, mint a megengedett legnagyobb pásztaszélesség, akkor
elõször az elõzõ bekezdésekben megadott legnagyobb szélességû pász-
tát termeljük ki. Meghagyunk azonban egy ötven lépés vagy húsz bécsi
öl szélességû sávot, mint elõvédet lábon álló fákból, majd e mögött
újabb területet termelünk le az elõzõhöz hasonló hosszúságban, de csak
olyan szélességben, hogy a tervezett famennyiség abból éppen kikerül-
jön.

Hogyha pedig egy lucfenyõ állomány kitermelésénél a legelsõben
vagy legutoljára említett eset forog fenn, és a rákövetkezõ év kitermelé-
se az összevont pászták szélessége révén, az elõzõ évi pásztára is átter-
jed, a második esetben pedig az elõvédül meghagyott pásztára is sor ke-
rül, úgy mint a harmadik esetben, akkor úgy járunk el, amint azt az elõbb
leírtuk, aztán így folytatjuk minden évben, ha hasonló helyzet áll elõ.

Hogyha azonban a második eset áll elõ, akkor a következõ években
nem közvetlenül folytatjuk a kitermelést, hanem ötven lépésnyi vagy
húsz bécsi öl szélességû védõsávot meghagyunk, és csak e mögött
kezdjük újból a fák kitermelését. Hasonló körülmények közt az elkövet-
kezõ években is így járunk el.

A végvágás ezen módszerének haszna igen nagy, mivel a lucfenyõnek
rendszerint sekélyen, a föld felszíne alatt terjednek a gyökerei, és így
magános állásban a pusztító szelek erejének nem tud ellenállani. Azon-
kívül ilyen módon a letermelt területek maggal való bevetõdését sem
tudjuk biztosítani a magánosan álló lucfenyõkrõl. Így a terület felújulá-
sa a vágásterület mögötti, lábon álló állománytól függ. Mivel azonban a
tapasztalat azt tanítja, hogy a lucfenyõ maghullása csak a korábban meg-
adott távolságra lesz kielégítõ sûrûségû ahhoz, hogy a vágásterületen
kellõen sûrû és jó minõségû újulat keletkezhessék, azért ezek az elõõrs-
fák biztosítják majd a letermelt terület felújulását. Különösen akkor, ha
a megmaradó állomány magtermése néhány éven át kimarad, mint
ahogy az hegyvidéken nem ritkán három-négy-öt évig, sõt néha hét évig
is megtörténik. Ezek az elõõrssávok, vagy védõsávok az újulatnak vé-
delmet is nyújtanak száraz években a hõség ellen, hideg idõben pedig a
hideg szelek ellen. Ezek a meghagyott sávok megvédik a fiatal fák rü-
gyeit az elfagyástól, ami hideg északi és északnyugati szelek esetén nem
ritkán elõfordul.

Ilyen módon kell lucfenyõ állományokban a végvágást folytatni,
minden évben a kijelölt területeken, ahol a fõszabály az, hogy sík terü-
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leteken mindig a déli erdõszegélyeken, hegyvidékeken pedig a déli
hegylejtõkön a hegy lábánál kell ezeket a védõsávokat meghagyni.

Ezek a sávok nemcsak a mögöttük elterülõ vágásterületet szórják be
fenyõmaggal, hanem magát azt a területet is, ahol õk állnak, és mindket-
tõt kellõ mértékben, mert utólag is odajuttatják magjaikat. Azonkívül az
újulatnak védelmet és árnyékolást biztosítanak a napsugárzás és hõség
ellen. Egyébként a déli oldalakon, illetve lejtõkön meghagyott védõsá-
vok szélességét a mellettük elterülõ vágásterület szélessége határozza
meg.

A végvágás után megvárjuk a magtermõ évet, illetve a magszóródást.
Hogy pedig ezek a vágásterületek addig is el ne gazosodjanak, el ne fü-
vesedjenek, szükséges, hogy állatokat hajtsunk rá legelni. Ezek ugyanis
a füvet, de általában mindenfajta gyomfát is, ami a takarójától megfosz-
tott, szabad területen nagyon is könnyen elhatalmasodik, lerágják, el-
pusztítják.

Mihelyt reményünk van jó magtermõ évre, a vágásterületeket be kell
keríteni, és a talajt a magvak befogadására fellazítani.

Ez utóbbi munkát, az adott körülmények közt, többféle módon is
elvégezhetjük. Ha a végvágás utáni tavaszra jó magtermést, illetve mag-
hullást várhatunk, akkor a területet még azon õsszel, de mindenesetre
maghullás elõtt a tuskóktól megtisztítjuk. Bár ez a munka sok helyen a
nagy hó és hideg idején, a talaj hozzáférhetetlensége miatt, nem végez-
hetõ el. Ha pedig a tuskókat gyökerestõl fordítjuk ki, ez a mûvelet a ta-
lajt magától fellazítja. Hogyha azonban a végvágás évében nincs remény
rá, hogy a következõ évben jó magterméssel számoljunk, akkor a követ-
kezõképpen járunk el. A tuskókat a következõ év nyaráig meghagyhat-
juk, mivel a szúveszély miatt június hó folyamán úgyis el kell azokat a
területrõl takarítani. Ezután a talajt, annak fekvése és minõsége szerint,
késõ õsszel vagy még helyesebben áprilisban, maghullás elõtt, gereblyé-
vel vagy kapával fellazítjuk, mégpedig vagy barázdásan vagy fészkesen.

Ha a talajlazítást barázdásan végezzük, akkor sík vidéken keletrõl
nyugati irányba húzzuk a barázdákat, hegyeken viszont sohasem a hegy-
csúcstól a hegy lába felé, hanem erre merõleges irányban, vagy a hegy-
lejtõ síkjával párhuzamosan. A sík vidéken keletrõl nyugat felé megvont
barázdák védelmet és árnyékot biztosítanak a jövendõ újulatnak a nap-
sugarak ellen, a hegylejtõkön a fentiek értelmében meghúzott barázdák
viszont azt akadályozzák meg, hogy a földre jutott magvakat vagy a fia-
tal újulatot az esõk és az olvadó hólé lemossa a mélybe.
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A talaj fellazítása bizonyos elõvigyázatot igényel. A lucfenyõ-felújí-
tásnál fontos követelmény, hogy a talajt annak tömör rétegéig megboly-
gassuk. A füves rész alatt, a talaj legfelsõ, laza rétege a nedvességet nem
soká tudja tárolni, az újulat tehát ilyen helyen nem tudna táplálékot fel-
venni. Ebben a laza rétegben az újulat finom gyökerei nem tudnak kel-
lõen megkapaszkodni, mert a szilárdabb részig le sem érnek. Ezért ilyen
helyen az újulat száraz idõjárás esetén elpusztul. A fagy pedig, különö-
sen nedves talajon, kiemeli a csemetéket a talajból. Ezeket a veszélyeket
küszöböljük ki tehát akkor, ha a talajt a tömött rétegig fellazítjuk, hogy
a csírázó magvak gyökere mindjárt kellõen megkapaszkodhassék.

A maghullás megtörténte után az illetõ vágásterületet a leggondosab-
ban óvni kell. Kivételt képez az az eset, amikor a terület nagyon elgyo-
mosodik, és fennáll a veszély, hogy a fû és gyom az újulatot elnyomja,
megfojtja. Ilyen esetben nemcsak tanácsos, hanem nagyon elõnyös is
szarvasmarhákat hajtani az újulatra. Ezt azonban az alább felsorolandó
óvatossági rendszabályok mellett kell végeznünk.

Az újulat elsõ évében semmi esetre sem szabad a területet legeltetni,
mert az állatok a még gyenge újulatot széttapossák, másrészt meg a fû
ilyenkor még hasznos védelmet nyújt a túlzott napsütés ellen. A második
évtõl kezdve azonban, és a következõ években 14 napon belül, vagy he-
tenként egyszer ráhajthatjuk a marhákat, de csak tavasszal, rügyfakadás
elõtt, vagy õsszel, ha az évi hajtások már elfásodtak.

A pásztorokat minden esetben utasítani kell, hogy állataikat szélesen
szétterülve, lassan hajtsák át a területen. Az újulat ilyen módon nem sok
kárt szenved, az elõálló kárt viszont az elért haszon túlszárnyalja.

A vágásterületek kímélésének legalább tíz-tizenkét évig kell tartania,
mert ahol az erdõket legeltetik, olyan helyen ritkán történik más védel-
mi intézkedés. De legalább az elsõ hat évben az újulatot szigorúan véde-
ni kell.

Ha a vágásterületek megkapták a kellõ magvetést, maghullást, és az
újulat szépen fejlõdik, akkor egy jó magtermõ évben az eddig megha-
gyott védõsávokat termeljük le. Ezeket a sávokat az erdõk déli szegélyén
vagy az északi hegyoldalakon úgy foglaljuk egybe, hogy a tervezett évi
kitermelés mennyiségét megkapjuk belõle. Ha tehát ezeken a sávokon
megtörtént a maghullás, letermelhetjük õket.

Ezeknek a sávoknak a letermelésénél fontos követelmény, hogy azt
mindig télen, nagy hó idején végezzük, és hogy a ledöntött törzseket on-
nan mielõbb kiközelítsük. Így az ott dolgozó emberek az újulatot nem ta-
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possák szét, és a fuvaros szekerek a fiatal fácskákat nem teszik tönkre.
Ennek a végvágás utáni eljárásnak a haszna világos: a védõsávok tel-
jesítették a feladatot, amiért meghagytuk õket, a tervezett vágásterüle-
tet beszórták maggal. A mögöttük elterülõ területekre kellõ mennyisé-
gû magot szórtak, a felnövekvõ újulatnak pedig, ameddig az szükséges
volt, védelmet és árnyékot biztosítottak és fejlõdésüket elõsegítették.
Ugyanezt a feladatot arra a területre nézve is elvégezték, ahol õk ma-
guk álltak. Fölösleges volna tehát ezeket a sávokat a következõ vágás-
fordulóig túltartani. Addig már úgysem produkálnának jelentõsebb vas-
tagsági növekedést, sõt sokan közülük elpusztulnának, vagy amint kü-
lönösen hegyes vidéken történni szokott, a szélviharok döntenék ki
õket. Azokat a területeket, ahol ezek a sávok állottak, ilyen módon elõ-
nyösen használtuk, mert róluk azonos idõtartam alatt kétszerannyi fa-
mennyiséget kaptunk.

A vágásterületeken felnövõ lucfenyõket 30. évükig magukra hagy-
juk, és csak azután gyérítjük.

Az elsõ tisztítóvágásnál az elhalt fákat és az elnyomott példányokat
szedjük ki. Ennél a vágásnál fontos követelmény, hogy egyetlen egész-
séges, jól növekvõ fát sem szabad kivágni.

Az elsõ tisztítóvágásnak igen nagy a haszna. Az egészséges, erõteljes
növekedésû fák ily módon több térhez jutnak, jobban fejlõdnek, mert
több tápanyaghoz jutnak. Azt a tápanyag-mennyiséget ugyanis, amit
ezek az alászorult, csenevész fák mégis elszívnak a talajból, most mind
a jó növekedésû fák kapják meg, amelyek ettõl kezdve erõteljesen nõnek
a magasba. Arra azonban ügyeljünk a tisztítóvágásnál, hogy az állomány
zártsága megmaradjon, nehogy a szél, zúzmara és hó, az aránylag vé-
kony, magasba szökött fákat eltörje vagy kidöntse.

A vágásterület, illetve az újulat az elsõ tisztítóvágás után 60. életévé-
ig békében marad. Ekkor végezzük a második tisztítóvágást, amikor is
újból kiszedjük az idõközben elhalt, elszáradt vagy alászorult, elnyomo-
rodott fákat.

Ennél a második tisztítóvágásnál szigorúan csak a kiszáradt és alá-
szorult egyedeket szedjük ki.

A második tisztítóvágás igen nagy figyelmet igényel. Fontos, hogy az
olyan fákat, amelyeknek a hó ugyan letörte a csúcsát, de törzse szép és
koronájában még bõven vannak erõteljes, vastag ágak, meghagyjuk, fel-
téve, ha ez a meghagyás a záródás miatt szükséges. Az ilyen, csúcstörött
fákat, amelyeket csak a záródás miatt hagytunk meg, ki kell késõbb
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szedni, mihelyt a többi körülötte álló fák koronája annyira kifejlõdött,
hogy a koronák záródása kellõen biztosítható.

A második tisztítóvágás haszna is igen nagy. A megmaradó fák így
több tápanyaghoz jutnak és több térhez, ami növekedésükhöz szükséges.
Viszont a záródás megtartásával a szél és az idõjárás viszontagságaival
szemben védjük az állományt. A záródás érdekében még a száraz és
csúcstörött fákat is meg lehet hagyni, hogy az egészséges fákat a szél,
hó, fagy, zúzmara és jég károsítása ellen védjük.

Ez egyébként a legnagyobb veszedelem a lucfenyõ állományokban,
de a záródás ilyen módon való fenntartásával a szú kártétele ellen is vé-
dekezünk. Ugyanis a szél által ide-oda hajlított, zúzmarával és hóval túl-
terhelt lucfenyõ gyökérzete könnyén kilazul, mert gyökerei, mint tudjuk,
a föld felszínén sekély mélységben futnak. Ha pedig ilyen módon kilazul,
nem tud kellõ mennyiségû tápanyagot felvenni, hanem csak senyved, be-
teges lesz, mely állapot aztán kész prédájává teszi a szúbogaraknak.

Éppen ezen oknál fogva azonban nagyon fontos a hótöréses fát a te-
rületrõl mielõbb eltávolítani.

A lucfenyõ vágásterületeket ezután kilencven éves koráig nem hábor-
gatjuk. Ebben a korban ritkán fordul elõ, hogy a sûrû állományban sok
alányomott fa lenne található. Hogyha azonban mégis volnának ilyen el-
nyomott, alászorult fák, akkor egy harmadik tisztítóvágás során ezeket
ki kell szedni.

Arra azonban ügyeljünk, hogy ennél a harmadik tisztítóvágásnál csak
a tényleg elnyomott vagy máskülönben sérült fákat vegyük ki.

Ezt a tisztítóvágást is a már ismételten említett gondossággal és kö-
rültekintéssel végezzük.

Ennek az eljárásnak a haszna az elõbb elmondottakból világos. Min-
denesetre ebben a korban a záródás némi megszakítása már nem jár
olyan veszéllyel, mint fiatalabb korban, mert a fák idõközben jelentõsen
megerõsödtek, megvastagodtak és gyökérzetük is fejlettebb.

Hogyha végül a vágásterületek elérték 120. évüket, akkor a vágásterv
szerint esedékes évi kitermelési szakaszon elvégezzük a végvágást.

Hogyha pedig a második eset áll fenn, amikor ugyanis az állomány-
ban vegyesen található gazdaságilag vágásérett és nem vágásérett fa-
anyag, akkor az ilyen állományt, ami mindig a helytelen erdõgazdálko-
dás eredménye, újból alapos vizsgálatnak kell alávetni. Az ilyen erdõk
faállománya rendszerint mind záródás, mind pedig életkor és növekedé-
si erély szempontjából nagyon vegyes.
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Ha ilyen helyen a nem vágásérett faállomány jó növekedést mutat,
nem elnyomott, és csupa fiatal, ígéretes fákból áll, és ezek olyan
mennyiségben fordulnak elõ, hogy az idõs fák kitermelése után és azok
kiközelítése után minden károsodás ellenére elegendõ számban találha-
tók ahhoz, hogy belõlük erdõ fejlõdjék, akkor a vágásérett anyagot, ami-
nek a száma úgy is csekély, ki kell termelni, és a visszamaradó nem vá-
gásérett, de jól fejlõdõ állományt az elõzõekben kifejtett szempontok
szerint tovább kell nevelni.

Hogy a visszamaradó fiatal állományt lehetõleg kíméljük, úgy járunk
el helyesen, ha a vágásérett fák kitermelését télen, nagy hóban végezzük,
amikor a fiatal fákat a legjobban lehet kímélni. Ilyen módon elkerülhe-
tetlen, hogy az állományban itt-ott kisebb-nagyobb rések ne keletkezze-
nek, amelyeket aztán leghelyesebb, ha megfelelõ csemeték kiültetésével
töltjük ki.

Ennek a vágási módnak az elõnye a következõ: ha a már most vágás-
érett fát benne hagynánk az állományban mindaddig, amíg a körülötte
felnövekvõ fiatal törzsek is elérik a vágásérett kort, akkor ezek az öreg
fák addigra pusztulásnak indulnának, kiszáradnának, ellepné õket a szú.
Azonkívül ezek az öreg fák a fiatal állomány fejlõdését nagyon hátrál-
tatnák. Viszont az idõs fák eltávolításával a fiatal fákat mindazon ténye-
zõk birtokába juttatjuk, amelyek azok fejlõdését elõsegítik. Végül ilyen
módon hamarabb tudjuk az ilyen állományt újból a szabályszerû erdõke-
zelés útjára hozni.

Hogyha azonban az ilyen elegyes állományban a nem vágásérett állo-
mány csupán kevés számú, rudaskorú fából áll, amelyek rossz növekedést
mutatnak és gyakran elnyomottak, akkor leghelyesebben járunk el, ha a
vágásérett anyaggal együtt ezt a fiatal állományt is kitermeljük, és ilyen-
formán a területet most már a szabályszerû erdõgazdálkodás körébe von-
juk. A kitermelést természetesen az eddig elmondottak szerint végezzük.

Az eljárás haszna világos. Az elnyomott, fejlõdésképtelen rudaskorú
fák sohasem fejlõdnének alkalmas és jó minõségû anyagot adó fákká. Az
érett korú fákkal együtt való eltávolításuk révén tehát nemcsak hama-
rabb tudunk a területen szabályszerû erdõgazdálkodást kezdeni, hanem
ilyen módon, ugyanazon a területen, az új állomány vágásérettségéig
több faanyagot termelünk, mintha a rudaskorú, gyenge állományt ott
hagytuk volna.

Hogyha azonban az állományban ezek a rudaskorú fák kellõ számban
fordulnak elõ, nem elnyomottak, hanem jó növekedésûek, akkor ezeket
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nem termeljük ki mindjárt, hanem a köztük levõ vágásérett fákat túltart-
juk és a fiatal állományt 50-60 éves koráig meghagyjuk, és csak akkor
termeljük le mind a kettõt egyszerre, az évi vágás terv szerint, melynél a
korábban leírtak szerint járunk el.

Az eljárás haszna a következõ: Ha csak a fiatal fákat termelnénk ki
vagy csak az öregeket, mindkét esetben nagy kár származnék belõle.
Mert elsõ esetben a vágásérett törzsek döntése során a fiatal fák koroná-
ja letörne, kérgük megsérülne, sõt sok teljesen tönkremenne, miáltal az
ígéretes fák jövõbeni fatermését elvesztenénk. Az elõbb mondott eljárás-
sal viszont ezt a kárt nemcsak elkerüljük, hanem a fiatal fák kitermelésé-
vel meglehetõs mennyiségû, használható vastagságú faanyagot nyerünk.

A lucfenyõ magjának repülõkészsége folytán kopár területeken is le-
hetséges lucfenyõújulat létesítése.

Ez az alábbi módszer szerint történik.
Erre a célra olyan kopár területet választunk ki, amelyik egy lucfe-

nyõerdõtõl keletre, északkeletre vagy északra fekszik. Ha a lucfenyõ ál-
lományban remény van jó magtermésre, akkor a kijelölt kopár területet
az erdõ szélétõl számítva legfeljebb száz lépés távolságig védelembe
vesszük. Aztán ezt a területet, ha ott a talaj nagyon el lenne gyomosod-
va, füvesedve, õsszel vagy tavasszal, de mindenesetre még maghullás
elõtt kapával fellazítjuk, soros barázdával vagy fészkesen. Ha azonban
nem mutatkozik elfüvesedés, akkor ezt a munkát nem kell elvégezni. A
maghullás megtörténte után, ha terület talaját nem kellett fellazítani, ak-
kor tüskés gallyakkal végigboronáljuk a területet, hogy a magvakat a
földbe bedolgozzuk. Ha pedig a terület fel volt lazítva, akkor gereblyé-
vel vagy boronával juttatjuk a magvakat a földbe. A keletkezõ lucfenyõ-
újulatot aztán a korábban leírtak szerint kezeljük.

Az eljárást a következõ meggondolás alapján végezzük. A lucfenyõ
magja mindig déli, délnyugati vagy néha nyugati szél esetén hullik ki. Új
lucfenyõ állományok tehát csak a magtermõ állománytól északra, észak-
keletre vagy keletre keletkezhetnek. A lucfenyõ magjai néha nagyon
messze eljutnak, de újulat keletkezéséhez szükséges mennyiségben csak
az elõbb említett távolságra. Ha azt akarjuk, hogy a mag tényleg a meg-
bolygatott talajba jusson, errõl megfelelõ eljárással gondoskodjunk, ami
a már említett gereblyés vagy boronás megmunkálásban áll.

Természetes lucfenyõújulatot mind sík vidéken, mind hegyes vidé-
ken létesíthetünk, de mégis kedvezõbb számára a hideg, de mégsem túl
hideg hegyvidék, ezek északi lejtõi. Érdemes külön hangsúlyozni, hogy
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a lucfenyõ a legkiválóbb minõségû faanyagot ezeken a sovány, köves
hegyhátakon és hegylejtõkön adja. Az alacsonyabb hegységek tápdús ta-
laján ugyanis a lucfenyõ túl gyors növekedése révén rendszerint nem éri
el a kívánt vastagságot és minõséget, fája puha, porózus lesz és a vörös
korhadásnak is könnyebben áldozatul esik. Másrészt viszont a magas
hegységek túl hideg, zord klímája mellett szintén nem lehet a lucfenyõ
természetes felújításáról beszélni, mert ilyen helyeken a lucfenyõ nem
tudja teljes kifejlõdését elérni.

A lucfenyõ számára legkedvezõbb termõhelyeken a fa már századik
életévében eléri azt a rönk vagy építõfa vastagságot, amit elvárunk tõle.
Ilyen termõhelyeken tehát száz éves korban már letermelhetõ, de ha igen
vastag faanyagra van szükségünk, ilyet akarunk termelni, akkor a vég-
vágással mégis a százhuszadik évig kell várnunk. A nagyon magasan
fekvõ, hideg, zord klímájú területeken a lucfenyõ csak késõbb, százötve-
nedik életéve felé éri el gazdaságos vágásérettségét, de a még ennél is
magasabban fekvõ termõhelyeken sokszor csak a kétszázadik évben. Ez
különösen ott fordul elõ, ahol a talaj ugyan kedvezõ a lucfenyõnek, de a
hideg, zord klíma nagyon lassítja a fejlõdését, és így a kívánt teljes ki-
fejlõdést késõbb éri el.

A májustól augusztusig döntött lucfenyõt a tímárok cserzésre tudják
felhasználni, mert ilyenkor a kérget könnyû lehántani. Egyébként a kö-
zepes és kis lucfenyõpéldányok szolgáltatják a legjobb cserzõkérget. A
lucfenyõnek cserzési célra történõ kitermelésénél nagyon körültekintõen
kell eljárni, mert vannak vevõk, akik a lekérgezés után ott maradó épü-
letfára nem tartanak igényt, sõt mások még a tüzelõnek való fára sem. A
vastagabb épületfa kérgét a tímárok nem szívesen vásárolják, viszont a
lekérgezett fa minõsége és tartóssága csökken a lekérgezés által.

VIII. fejezet

A jegenyefenyõ természetes felújítása

A jegenyefenyõ legkedvezõbb gazdasági vágásérettségét százhuszadik
életévében éri el, ezért az ilyen állományok vágásfordulóját is ehhez az
idõtartamhoz kell szabni, a következõ fejtegetéseinknek is ez fog alap-
jául szolgálni.
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A jelenlegi jegenyefenyõ-erdõségek korösszetétel szempontjából nem
egységesek. Vannak állományok, melyek csupa gazdaságilag vágásérett
fát tartalmaznak, de vannak olyanok is, amelyek vegyesen tartalmaznak
vágásérett és nem vágásérett törzseket.

Azokban az állományokban, amelyekben csupa gazdaságosan vágásérett
faanyag található, az évi vágásterv szerinti területeken vetõvágást végzünk.

A vetõvágásnál elõször a száradásnak indult, sérült, beteg vagy el-
nyomott példányokat szedjük ki, majd az egészséges törzsekbõl annyit,
hogy a megmaradóak lehetõleg egymástól egyforma távolságra álljanak
úgy, hogy szélsõ ágaik érintsék egymást.

A hegylejtõk déli, északi és keleti oldalain, valamint a síkvidéki vagy
hegyvidéki széles hegyhátakon elterülõ jegenyefenyõ-erdõkben a vetõ-
vágást mindig zártabban kell végezni.

A vetõvágásnak igen nagy haszna van. A jegenyefenyõnek mélyreha-
toló fõgyökere és több, mélyrehatoló szívgyökere van, úgyhogy ezek se-
gítségével, nem teljes záródás esetén is ellen tud állni bizonyos fokig a
széltörésnek. Maghullása a tobozpikkelyek lehullásával együtt, õsszel
októberben, nem meghatározott széliránynál történik, és nem is repülnek
olyan messzire, mint a lucfenyõ magjai. Napnak kitett területen a lehul-
lott magvakból nem fejlõdik újulat, mert a magvak a napsugarak iránt
nagyon érzékenyek. Ehhez járul még, hogy a kései fagyok a csírázni
kezdõ magvakat, de néha az egész újulatot tönkreteszik. A vetõvágással
tehát nem csak a terület maggal való bevetését biztosítjuk, hanem az úju-
lat számára védelmet, árnyékolást is teremtünk, védelmet különösen a
hideg ellen, ami a fiatal csemeték számára nagyon veszedelmes.

Az ilyen módon kialakított vetõvágásban megvárjuk a maghullást,
vagyis az elsõ magtermõ évet. Hogy azonban a vágásterületet addig is az
elgyomosodástól, elfüvesedéstõl megvédjük, szükséges, hogy legelõ jó-
szágot hajtsunk rá.

Hogyha reményünk van magtermõ évre, akkor a vágásterületet véde-
lembe vesszük. A talajt szeptemberben, maghullás elõtt, ugyanúgy, mint
a lucfenyõ állományokban, fellazítjuk, amikor is a szúbogarakra semmi
tekintettel nem leszünk, de a talajt egészen a tömött rétegig fellazítjuk.

Ha a maghullás megtörtént, a területet a legszigorúbb védelem alá
vesszük. Hogyha azonban a terület túlságosan elgyomosodott, elfüvese-
dett volna, úgyannyira, hogy a gyom az újulatot elnyomással fenyegeti,
akkor a lucfenyõ természetes felújításánál tárgyalt módon, állatokat kell
a területre hajtani.
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Hogyha az újulat a fél láb magasságot elérte, ami a jegenyefenyõnél
a maghullástól számított hatodik évben szokott bekövetkezni, akkor a
vetõvágást felváltja a felszabadító vágás.

A felszabadító vágásnál a vágásterületen álló vastag fák közül annyit
távolítunk el, hogy a visszamaradóak, lehetõ egyenletes elosztásban,
egymástól körülbelül 12-15 lépésre álljanak.

A hegylejtõk, valamint a síkvidékek és hegyvidékek erdeinek déli,
keleti és északi oldalain a felszabadító vágást mindig zártabban kell vé-
gezni, hogy az újulat a déli fekvésû területeken a nap hevétõl, északi és
keleti fekvés esetén pedig a hidegtõl óvva legyen.

A jegenyefenyõ felújításánál, éppen úgy, mint a bükk felújításánál,
nagy gondot fordítsunk arra, hogy a felszabadító vágást lehetõleg télen,
nagy hó idején végezzük, és hogy a kidöntött törzseket a területrõl mi-
nél elõbb kiközelítsük. Ilyen módon az újulatot a taposástól, a fuvarok
szállítása során elkerülhetetlen károsítástól jórészt megvédelmezzük.

A felszabadító vágásnak nagy haszna van. Az újulat a hatodik évében
már olyan magasra nõtt, úgy megerõsödött, hogy a gyomok, füvek neki
már nem árthatnak. Azonkívül meg is erõsödött az újulat annyira, hogy a
napsugaraknak és az idõjárás viszontagságainak jobban ellen tud állni. Sõt,
az újulat most már kívánja a napsugarat és az esõt, ami fejlõdését elõmoz-
dítja. Mindezt a felszabadító vágás megadja neki, másrészt a megmaradó
fák mégis biztosítanak neki annyi védelmet, amennyire továbbfejlõdéséhez
még szüksége van. Vagyis a fiatal újulatot nem tesszük ki túl gyorsan a nap,
a hideg és az idõjárás behatásainak. Végül a felszabadító vágás során azo-
kon a foltokon, ahol nem keletkezett volna megfelelõ újulat, a hiányt mes-
terségesen pótoljuk, akár magvetéssel, akár csemeteültetéssel.

A felszabadító vágás után a területet mindaddig magára hagyjuk,
amíg az újulat a tízéves kort eléri. Ekkor kerül sor a végvágásra.

A végvágásnál mindazokat a jegenyefenyõ-példányokat, amelyeket a
felszabadító vágás során még meghagytunk, kiszedjük.

A végvágásnál is, akárcsak a felszabadító vágásnál, nagyon ügyel-
jünk arra, hogy a munkálatokat lehetõleg nagy hó idején végezzük, és
hogy a ledöntött fákat is még nagy hó idején közelítsük ki a területrõl.

A végvágás haszna igen nagy. A most kitermelésre kerülõ fák elvé-
gezték feladatukat azzal, hogy a terület pótlólagos, utólagos magvetését
elvégezték, az újulatnak a szükséges árnyékot biztosították, a hideg el-
len védelmet nyújtottak. A nap és a hideg ellen való védelmet ugyanis a
jegenyefenyõ tíz éven át igényli, mert csak ennyi idõ után erõsödik meg
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annyira, hogy veszély nélkül ki lehet tenni a napsugarak hatásának és az
idõjárás viszontagságainak. Mostantól fogva azonban éppen ez a két té-
nyezõ lesz az, ami fejlõdését nagymértékben elõsegíti.

A jegenyefenyõ-újulatot tulajdonképpen tizenkét évig kellene a leg-
szigorúbb védelem alatt tartani, mert csak erre az idõre erõsödik meg
annyira, hogy a szarvasmarha nem tudja már lelegelni. Ettõl az idõpont-
tól kezdve azonban ez a veszély már nem fenyegeti. Sajnos azonban,
olyan erdõkben, amelyek legeltetési területnek számítanak, legeltetési
szolgalommal terheltek, ez a védettség nem valósítható meg. Ilyen he-
lyen is azonban legalább az újulat elsõ hét évében óvjuk azt a legeltetés-
tõl, mert a szarvasmarha nem csak a csemeték lelegelésével, de még in-
kább azok letaposásával igen nagy kárt okoz.

Az újulatot ezután magára hagyjuk, míg a területen levõ jegenyefe-
nyõk elérik a harminc éves életkort. Ekkor kerül sor az elsõ tisztítóvá-
gásra, áterdõlésre.

Ezúttal csak a kiszáradt, elpusztult vagy elnyomott rudaskorú fákat
szedjük ki.

Ezt a gyérítõ vágást éppen olyan óvatossággal kell végezni, mint azt
a lucfenyõ gyérítésénél is hangsúlyoztuk. Vagyis nagyon kell ügyelni rá,
hogy a koronazáródás megmaradjon.

A gyérítõ vágás haszna ugyanaz, mint amit már a lucfenyõ természe-
tes felújításánál kifejtettünk.

A jegenyefenyõ vágásterületet ezután hatvan éves koráig nem hábor-
gatjuk. Ekkor kerül sor a második gyérítõ vágásra.

Ezúttal ismét csak az elpusztult vagy alászorult fákat távolítjuk el.
A második gyérítõ vágást még nagyobb elõvigyázattal kell végezni,

mint az elsõt. A széltöréstõl ugyan nem kell olyan mértékben tartani,
mint a lucfenyõ állományokban, de ha a gyérítés során túl sok fát talá-
lunk kiszedni és ezzel a záródást nagy mértékben megbontjuk, akkor hó-
töréstõl lehet félni, mert a törzsek nem nõnek olyan gyorsan és nem vas-
tagodnak olyan mértékben, mint teljes záródásnál. Ezen oknál fogva
pontosan kövessük azokat az elõírásokat, amiket a lucfenyõújulatoknál
erre az esetre vonatkozóan mondottunk.

A második gyérítõ vágás haszna ugyanaz, mint amit a lucfenyõ ter-
mészetes felújításánál mondottunk, mégis azzal a különbséggel, hogy
amit ott a szúval kapcsolatban elõírtunk, az itt nem jön számításba, a
széllel kapcsolatos megjegyzéseink is csak kis mértékben alkalmazan-
dók. A vágásterületet ezután kilencvenedik évéig kíméljük meg a fejszé-
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tõl. Ekkor kerül sor a harmadik gyérítõ vágásra, amikor szintén csak a
sérült, elnyomott fákat távolítjuk el. Ezt a gyérítõ vágást akkor is el kell
végezni, ha az eltávolítandó beteg példányok száma csekély.

Ismételjük, ezúttal is csak a sérült, elnyomott példányokat szedjük ki,
mert a záródásra ezután is nagyon kell ügyelni. Ha ugyanis ezt az elõí-
rást nem követjük, akkor az elkövetkezendõ vetõvágásnál a szükséges
záródást nem tudjuk biztosítani.

Az elõzõekben említett óvatosságot ennél a belenyúlásnál is szem
elõtt kell tartani, bárha a jegenyefenyõ záródásának némi megbontása
nem jár olyan károsodással, mert ezek, ebben a korban már nagyobb
széllökéseknek is ellen tudnak állani.

Ennek a vágásnak a haszna a második gyérítõ vágásnál mondottak-
kal megegyezik.

Huszonöt év elteltével, vagyis az állomány 115 éves korában, elvégez-
zük a területen a vetõvágást, majd ezt követõen, megfelelõ idõpontban a
felszabadító és végvágást, úgy, amint azt a korábbi bekezdésekben leírtuk.

Olyan jegenyefenyõ-erdõkben, amelyekben gazdaságosan vágásérett
és nem vágásérett fák vegyesen találhatók, alaposan meg kell vizsgálni
az állományt a vágásérett és nem vágásérett állomány egymáshoz való
viszonyára nézve, valamint általános tulajdonságaira nézve is, mert ilyen
erdõkben rendszerint nagy változatosságát találjuk a különbözõ záródá-
sú, korú és minõségû fáknak, jó és rossz növésûeknek egyaránt. Az így
megvizsgált és megállapított különbözõ esetekben ugyanúgy járunk el,
mint a lucfenyõ természetes felújításánál. Ha az ott elmondottak szerint
a teljes letárolás mellett döntünk, akkor a következõkben a rendszeres
erdõgazdálkodásra térhetünk át. Természetes magvetés útján kopároso-
kat is lehet jegenyefenyõvel beerdõsíteni. Olyan kopárokat lehet ilyen
célra felhasználni, amelyek közvetlenül határosak jegenyefenyõ-erdõk-
kel, kivéve a tõlük délre fekvõket, feltéve, ha ezek a területek kellõen vé-
dettek. Abban az évben, amikor jó magtermésre van kilátás, õsszel, mag-
hullás elõtt, a kopárosnak egy sávját, az erdõtõl számított hatvan lépés
szélességben kezelésbe vesszük, és a továbbiakban úgy járunk el vele,
amint azt a lucfenyõ természetes felújításánál erre a pontra nézve mon-
dottunk. Az így keletkezõ újulatot ezután a jegenyefenyõre vonatkozó
korábbi bekezdésekben mondottak szerint kezeljük.

Ez az eljárás az alábbi meggondolásokon alapszik. A jegenyefenyõ
magja nem egy bizonyos, meghatározott széliránynál hullik ki. Mihelyt
a magvak megértek, a tobozpikkelyek lehullanak orsójukról, és velük
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együtt a magvak is kihullanak. Ezek szerint minden olyan kopár terület
felújítható volna jegenyefenyõvel, amelyik határos a magtermõ állo-
mánnyal. A tapasztalat azonban azt bizonyítja, hogy a jegenyefenyõ
magjának érése idején legritkábban éppen az északi szél fúj. Így a mag-
termõ állománytól délre fekvõ területek csak a legritkább esetben kap-
hatnak elegendõ természetes magvetést. A jegenyefenyõ-újulat fiatal ko-
rában nagyon érzékeny a napsugárzásra és a hidegre, ezért szabadon ál-
ló, nem védett területen ritkán cseperedik fel. A felújítandó kopároknak
tehát védetten kell feküdniök, ha azt akarjuk, hogy az újulatból legyen is
valami. Ámbár a jegenyefenyõ magja is röpül valamelyest, de olyan
messze nem, mint a lucfenyõé. Az a kopáros sáv tehát, amit jegenyefe-
nyõvel akarunk természetes utón felújítani, nem lehet olyan széles, mint
a lucfenyõnél. Az elõzõekben megadott sávszélességen lesz a maghullás
kívánatos sûrûségû. A jegenyefenyõ természetes felújítása mind ala-
csony fekvésû sík vidékeken, mind pedig hegyvidéken megvalósítható.
A hegyvidékek közül azonban csak a nem túl magas és nem túl hideg
övezetek jöhetnek számításba, ahol ugyanis a jegenyefenyõ jól tenyé-
szik. Általában a középhegységek északi lejtõi a jegenyefenyõ legkedve-
zõbb termõhelyei. Olyan hegyeken azonban, ahol a termõtalaj sekély, az
anyakõzet pedig mészkõ, ritkán éri el a jegenyefenyõ teljes kifejlõdését,
sõt rendszerint fejlõdésében meg is reked. És éppen ez az oka annak,
hogy nagyon magas, hideg éghajlatú hegyekben nem tenyészik.

A jegenyefenyõ megfelelõ jó termõhelyen százhúsz éves korában
már kiváló rönköt és épületfát ad. Ebben a korban tehát ilyen termõhe-
lyeken végvágást végezhetünk. Hogyha azonban a jegenyefenyõ állo-
mányból igen vastag hajóépítésre és épületfára való faanyagot akarunk
kapni, akkor csak 140-160 éves korában termeljük ki.

IX. fejezet

Az erdeifenyõ természetes felújítása

Az erdeifenyõ megfelelõ termõhelyen százhúsz éves korában éri el teljes
vágásérettségét. Erdeifenyõ állományok vágásfordulója tehát százhúsz
esztendõ. Ez a vágásérettségi kor és ez a vágásforduló fogják az erdeife-
nyõ természetes felújítására vonatkozó fejtegetéseink alapját képezni.
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Az elõforduló erdeifenyõ állományok vagy csak tisztán teljesen vá-
gásérett faanyagot tartalmaznak, vagy vegyesen, vágásérettet és nem vá-
gásérettet.

Az elsõ esetben az évente kitermelésre kerülõ területen vetõvágást
végzünk.

Ez alkalommal annyi törzset távolítunk el, hogy a megmaradók lehe-
tõleg egyenletes elosztásban, egymástól 12-15 lépésre álljanak. Leghe-
lyesebb, ha az összevissza nõtt, elnyomorodott törzseket vágjuk ki.

A déli, keleti és északi hegylejtõkön, az ugyanilyen fekvésû síkvidéki
vagy hegyvidéki erdõkben ezt a vetõvágást sötétebben végezzük, vagyis
több fát hagyunk meg és egymáshoz közelebb állóan.

Ennek a vágásnak a haszna nagy. Az erdeifenyõ erõs fõgyökerénél
fogva a pusztító viharoknak, a széltörésnek meglehetõsen ellen tud
állni. Tobozai, ámbár a magvak benne már októberben megértek, csak
a következõ év tavaszán, április-májusban nyílnak ki, mégpedig me-
leg idõjárás esetén és ekkor, a tobozpikkelyek felnyílásával egyidejû-
leg, belõle a magvak is kihullanak. A maghullás bármely széliránynál
megtörténik. Magtermése majdnem minden évben van, csak nem min-
dig azonos mennyiségben. Újulata negyedik életévéig a napsugárzás-
sal és hideggel szemben kissé érzékeny, ez idõ alatt tehát némi védel-
met igényel. A fentebb említett vetõvágás nemcsak a szükséges védel-
met biztosítja, hanem a kellõ magvetésrõl is gondoskodik. A gyönge
csemetéknek árnyékot nyújt, és védelmet a nap és az idõjárás behatá-
sai ellen.

A vetõvágás elvégzése után meg kell várni, míg a maghullás bekövet-
kezik, de addig lehet marhát legeltetni a területen.

Mihelyt egy évben bõséges magtermésre van kilátás, amit az erdeife-
nyõnél jó elõre lehet tudni, a vágásterületet késõ õsszel, novemberben,
vagy ha az idõjárás megengedi, decemberben, sõt esetleg márciusban
vagy áprilisban fel kell lazítani, úgy amint azt a lucfenyõ természetes fel-
újításánál tárgyaltuk. A talaj fellazítását ennél hamarabb elvégezni azért
nem tanácsos, mert az erdeifenyõ hároméves hajtásairól a tûk október-
ben lehullanak, és így a talajt a magvak számára hozzáférhetetlenné te-
szik. A szú kártételére azonban nem kell tekintettel lenni.

A vágásterületet maghullás után szigorú védelembe vesszük. Hogyha
azonban a fû túlságosan elhatalmasodnék, annyira, hogy az az újulatot
veszélyezteti, akkor marhákat kell ráhajtani azok mellett a feltételek
mellett, amelyeket a lucfenyõ természetes felújításánál elmondottunk.
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A maghullást követõ negyedik évben a területet a végvágással nyug-
talanítjuk. Ennél a területen található minden fát eltávolítunk.

Hogy az újulatot ennél a végvágásnál lehetõség szerint kíméljük,
azért ezt a munkát lehetõleg télen, nagy hó mellett végezzük, és a ledön-
tött fákat is még nagy hó idején közelítsük ki a területrõl.

A végvágás haszna nagy. A vetõvágás alkalmával a területen megha-
gyott fák maghullatásukkal, és azzal, hogy az újulatnak védelmet nyúj-
tottak, feladatukat elvégezték.

Az erdeifenyõ-újulat csak elsõ három évében kívánja meg a védel-
met, azután már erõsebb, és keményebb lesz. Ilyen korban már egyene-
sen kívánja az idõjárás behatásait, az esõt, a napot, amik növekedését
nagymértékben elõsegítik. Ilyenkor tehát az anyafák és védõfák már fö-
löslegesek, eltávolításuk az újulat növekedését elõsegíti.

Egyébként az erdeifenyõ-újulatot tíz éven át óvni kell, mert csak eb-
ben a korban erõsödik meg annyira, hogy a szarvasmarha nem tud ben-
ne kárt tenni, a késõbbi években ez az ellenállóképessége, a mind gyor-
sabb növekedés folytán, még csak fokozódik. Olyan helyeken, ahol az
erdõk legeltetése szokásban van, az újulatot nem lehet ilyen sokáig meg-
védeni, sõt néhol egyáltalán nem lehet. Mindenesetre legalább hat évig
szigorú védelmet biztosítsunk az erdeifenyõ-újulatnak.

Ezután a vágásterületet harmincévenkénti belenyúlással úgy, amint
azt a lucfenyõ természetes felújításánál elmondottuk, kezeljük. Hogyha
a terület faállománya elérte a 116 éves kort, akkor újból kezdjük a vetõ-
vágással, majd ezt követõen, megfelelõ idõszakokban a végvágással
újabb vágásfordulót kezdünk.

Ami a második esetet illeti, amikor az erdeifenyõ állomány vágás-
érett és nem vágásérett egyedekbõl vegyesen áll, akkor ugyanúgy járunk
el, amint azt a lucfenyõ természetes felújításánál leírtuk. Hogyha azon-
ban a nem vágásérett állomány rudaskorú egyedekbõl áll, akkor a mag-
fák meghagyásának fentebb leírt módszerét alkalmazzuk.

Kopár területeket (tisztásokat) is lehet erdeifenyõvel természetes
úton beerdõsíteni. Erre a célra közvetlenül az erdeifenyõ-magállomány
mellett fekvõ, kissé védett fekvésû, de semmi esetre sem déli fekvésû te-
rületet választjuk ki, és azután éppen úgy járunk el, amint azt a lucfenyõ
természetes felújításánál leírtuk. A rajta keletkezõ újulatot az elõbb el-
mondottak szerint kezeljük.

Ennek az eljárásnak az alapját az erdeifenyõ sajátos tulajdonságai ké-
pezik. Az erdeifenyõ magja ugyan már õsszel, októberben megérik, de
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csak következõ év tavaszán, áprilisban, májusban hullik le. A maghullás
meleg idõ esetén történik, de nincs kötve semmilyen határozott széli-
rányhoz. Ebbõl következik, hogy a magtermõ állománytól délre fekvõ
területekre nem jut mag, mert éppen a magérés idején, illetve a maghul-
lás idején az északi szelek nem fújnak. Az erdeifenyõ magja épp olyan
jól repül, mint a lucfenyõé, ezért a beerdõsíteni szánt sáv éppen olyan
széles lehet, mint a lucfenyõ állományok mellett. Az erdeifenyõ-újulat
napsugárzás és hideg behatására nem annyira érzékeny, mint a jegenye-
fenyõ, de valamivel érzékenyebb, mint a lucfenyõ. Ezért beerdõsítésre
szánt kopároknak kissé védetteknek kell lenniök, ha azt akarjuk, hogy az
újulat szépen fejlõdjék.

A természetes erdeifenyõ-felújítást mind alacsony fekvésû, sík vidé-
keken, mind hegyvidéken sikerrel lehet folytatni. A hegyvidék azonban
ne legyen túl magasan fekvõ és túl hideg, azért ilyen helyeken inkább az
elõhegyekben és a hegyek déli lejtõin tenyészik jól az erdeifenyõ. Olyan
helyeken azonban, ahol a talaj termõrétege sekély, vagy forró homokon,
vagy láptalajon az erdeifenyõ nem tud teljesen kifejlõdni. Ilyen helyen
alacsony, görcsös, ágas-bogas, kevéssé használható fává nõ, sõt ilyen he-
lyen rendszerint rákos kinövések támadnak rajta. Viszont éppen ezek a
kedvezõtlen tényezõk hátráltatják fejlõdését a magas hegyekben, a zord
éghajlat mellett.

Az erdeifenyõ olyan termõhelyen, ami neki megfelel, már nyolcvan-
százéves korában vastag rönk- és épületfát ad, azért ilyen termõhelyen
ebben a korban le lehet termelni. Hogyha azonban nagyon vastag rönkö-
ket kívánunk nyerni hajóépítéshez, mezõgazdasági és mûszaki célokra,
akkor csak százhúsz éves korában lehet kitermelni. Rossz termõhelyen
száznegyven évig is várni kell, míg a kívánt vastagságot eléri.

X. fejezet

A vörösfenyõ természetes felújítása

A vörösfenyõ megfelelõ termõhelyen kilencven éves korára éri el teljes
kifejlõdését, és ekkor lesz gazdaságosan vágásérett. Vörösfenyõ állomá-
nyok vágásfordulója tehát kilencven év. Ezt a vágásfordulói idõt és ezt a
vágásérettségi kort vesszük alapul az alább következõ fejtegetéseinkben.
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A vörösfenyõ állományok vagy csak vágásérett anyagot, vagy vegye-
sen, vágásérett és nem vágásérett állományt tartalmaznak.

Ha a teljes állomány vágásérett fákból áll, akkor az évente kiterme-
lésre kerülõ területen a vetõvágást végezzük el.

Ennél a belenyúlásnál annyi fát távolítunk el a vágásterületrõl, hogy
a megmaradó fák egyenletes elosztásban, egymástól körülbelül tizenöt
lépésre álljanak.

Hegylejtõk keleti, déli és nyugati oldalain, továbbá síkvidéki erdõk
ugyanilyen kitettségû szélein és nagyobb kiterjedésû hegyvidéki erdõkben,
a vetõvágást jóval sötétebben, vagyis nagyobb záródással kell végezni.

Ennek a vágásnak a haszna nagy. A vörösfenyõ lombozata nem sûrû,
viszont erõs, mélyrehatoló fõgyökere van, így szabad állásban is ellen
tud állni a széltörést okozó viharos szeleknek. Magja október végén-no-
vember elején érik ugyan, de csak következõ tavasz áprilisában hullik le,
ha meleg szelek fújnak, napos az idõ, mert a tobozok csak ilyenkor nyíl-
nak fel. Rendszerint minden évben hoz magot, de nem mindig egyforma
mértékben. Újulata az elsõ két évben érzékeny a napsugarakkal szem-
ben, ezért ha azt akarjuk, hogy ne pusztuljon el, bizonyos fokú védelem-
ben kell részesíteni. A vetõvágással tehát nemcsak a terület magvetését
biztosítjuk, hanem megfelelõ védelemrõl is gondoskodunk az újulat
számára a túlságosan erõs napsugárzás ellen. A vetõvágás megtörténte
után bevárjuk a maghullást.

De még maghullás elõtt, lehetõleg késõ õsszel, a tûk lehullása után, a
talajt épp úgy fellazítjuk, mint ahogy azt a lucfenyõ természetes felúju-
lásánál leírtuk. A szúbogarakra itt sem kell tekintettel lennünk.

A vágásterületet maghullás után szigorú védelembe vesszük, mivel a
szarvas, a nyúl és az üregi nyúl, de a háziállatok is, a vörösfenyõ-újulat-
ban igen nagy kárt tehetnek. A védelemnek tíz évig kell tartani, mert ak-
korra a vörösfenyõ gyors növekedésénél fogva megerõsödik annyira,
hogy az állatok nem tudnak kárt tenni benne. Ekkor már az agancstisz-
títással sem tud a vad annyi kárt tenni benne, sem a kérgét annyira fel-
sérteni. Ott azonban, ahol a vadállomány ugyan csekély, de az erdõt
rendszeresen legeltetik, ezt a védelmet nem tudjuk ilyen sokáig biztosí-
tani, bár a tapasztalat azt tanítja, hogy vörösfenyõ állományokban a szar-
vasmarha és a birka a legjobb legelõt is inkább kerüli. Mindenesetre
azonban az újulatot legalább hat évig feltétlenül óvni kell, vagyis addig,
ameddig az újulat csúcsrügyei olyan magasan lesznek, hogy a háziálla-
tok nem érik el.
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A vágásterület ilyen módon a maghullást követõ harmadik évig béké-
ben marad, ekkor kerül sor aztán a végvágásra.

A végvágásnál minden magfát kiveszünk, ami az újulat területén áll.
Kitermelés közben természetesen kímélni kell az újulatot, amennyire

ez csak lehetséges. Itt is tartsuk szem elõtt azt a szabályt, hogy a magfák
döntését nagy hó idején végezzük, és a ledöntött törzseket minél elõbb,
még a havon közelítsük ki a területrõl.

A végvágás haszna igen nagy. A vágásterületen található magfák, mi-
vel évente hoztak termést, nemcsak a vágásterület maggal való beveté-
sét végezték el, hanem az utólagos magvetést is, egyidejûleg pedig az
újulatnak az olyannyira szükséges védelmet nyújtották a napsugarak el-
len. Idõközben az újulat megerõsödött, kevésbé érzékeny lett a napsuga-
rak iránt, meg is nõtt, úgy hogy most már saját magának tud védelmet és
árnyékot biztosítani. A magfák és védelmet biztosító fák tehát ekkorra
fölöslegesekké váltak, eltávolíthatók. A gyorsan növõ újulat miatt is
szükséges ezek eltávolítása, mert ha ezeket az öreg fákat továbbra is
meghagynánk, azok a fiatal fákat elnyomnák, és a késõi kitermelés so-
rán az öreg fák kidöntésénél nagyon sok fiatal fa tönkre menne.

Ettõl kezdve a területet harminc évenként gyérítjük úgy, amint azt a
lucfenyõ természetes felújításánál leírtuk. Hogyha területünkön az állo-
mány elérte 86. életévét, akkor újból vetõvágást végzünk benne, majd
megfelelõ idõpontban az öreg fákat letermeljük.

Hogyha területünkön az elõbb tárgyalt második eset forog fenn, va-
gyis az állomány vágásérett és nem vágásérett vörösfenyõkbõl áll, akkor
úgy járunk el, amint azt a lucfenyõ természetes felújításánál elmondot-
tuk. Megjegyezzük azonban, hogy mindkét utóbbi esetben a vetõvágást
az itt elmondottak szerint kell végezni.

Természetes úton való magszóródással kopár területeket is be lehet
erdõsíteni vörösfenyõvel. Erre a célra olyan területek jöhetnek számítás-
ba, amelyek közvetlen szomszédosak a vörösfenyõerdõkkel, kivéve azo-
kat, amelyek ezektõl déli irányban feküsznek. Legjobban megfelelnek
erre a célra az északi és keleti fekvésû tisztások, fátlan területek. Ezek-
nél ugyanúgy járunk el, mint a lucfenyõvel való beerdõsítésnél. Ez a be-
erdõsítendõ sáv vörösfenyõ esetében lehet 150 lépés szélességû. A kopár
területen így keletkezõ újulatot a továbbiakban a fent elmondottak sze-
rint kezeljük.

Ez az eljárás a vörösfenyõ alábbi tulajdonságain alapszik. A vörösfe-
nyõ magja ugyan már õsszel október végén, november elején megérik,
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de a tobozpikkelyek csak a következõ év tavaszán, áprilisban nyílnak ki
és akkor hullanak le a magvak is. A tobozpikkelyek felnyílása és a mag-
hullás mindig meleg idõjárás mellett történik, különösen napos idõben,
meleg szél esetén, de egy bizonyos, meghatározott szélirány mellett. Eb-
bõl következik, hogy olyan kopárok, amelyek a magtermõ vörösfenyõ
állománytól délre feküsznek, rendszerint nem kapnak maghullást, mert
akkor, amikor a magvak hullani kezdenek, az északi szelek nem fújnak.
A vörösfenyõ magja sokkal kisebb és könnyebb, mint a lucfenyõé, azért
jóval nagyobb távolságra tud elrepülni. Mégis, az elõzõ bekezdésekben
megadott százötven lépés távolságig kapunk kielégítõen sûrû magvetést.

Hideggel és faggyal szemben a vörösfenyõmagvak eléggé érzéketle-
nek, nem fontos tehát, hogy a beerdõsíteni szánt kopárok védett helyen
feküdjenek. A napsugarak azonban az elsõ két évben károsak az újulat-
ra, ezért a nyugati fekvésû kopárok nehezen újulnak fel, annál könnyeb-
ben azonban az északi és keleti fekvésûek, mert a magvak, illetve a fia-
tal csemeték itt több védelmet találnak a tûzõ nap ellen, vagyis az elsõ
években az árnyék kedvez nekik.

A vörösfenyõ természetes felújítása mind az alacsony fekvésû, sík vi-
dékeken, mind hegyvidéken megvalósítható, de természetesen azért in-
kább hegyes vidéken. A magasan fekvõ völgyek, és a hegyek északi és
keleti lejtõi különösen kedvezõ termõhelyeket jelentenek a vörösfenyõ
számára. Sekély termõrétegû talajokon azonban nem díszlik. Ilyen he-
lyen törpe marad, göcsörtös lesz, másrészt az alacsonyabb hegyekben ta-
lálható tápdús talajon könnyen a vörös korhadás áldozata lesz.

Olyan termõhelyen, ami kedvezõ a vörösfenyõ fejlõdésének, már 50-
60 éves korában jó rönkfát és épületfát ad, azért ilyen termõhelyen már
ebben a korban kitermelhetõ. Hogyha azonban nagyon vastag fát kívá-
nunk termelni hajóépítéshez vagy épületfának, akkor a vágásfordulót
100-120 évben kell megállapítani.

Hogyha a vörösfenyõ kérgét cserzési célra kívánjuk felhasználni, ak-
kor a fákat a nedvkeringés ideje alatt kell dönteni, mert kérgét csak
ilyenkor lehet lehántani.

A tüzelõfának szánt vörösfenyõt bármikor kivághatjuk, nem kell rá
külön gondot fordítani, ellenben a rönknek és épületfának valót nagyon
óvatosan kell kitermelni. Okvetlenül le kell kérgezni és utána úsztatás-
sal vagy vízben való áztatással ki kell lúgozni, mely eljárás során a fa
minõsége nemhogy romlana, tartóssága nemhogy csökkenne, hanem in-
kább még csak növekszik.
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XI. fejezet

Az elegyes tûlevelû állományok természetes felújítása

Az erdõkben az eddig tárgyalt fenyõfajok egymással elvegyülve is elõ-
fordulnak. Leggyakrabban a lucfenyõ-erdeifenyõ és a lucfenyõ-jegenye-
fenyõ elegyes állományok fordulnak elõ.

A lucfenyõ és erdeifenyõ keveredése mindig nagyon elõnytelen.
Mindkét fafaj nagyon eltérõ növekedést mutat. Az erdeifenyõ sokkal
gyorsabban nõ a magasba, mint a lucfenyõ, ezért az utóbbit elnyomja,
miáltal a lucfenyõ nem tud olyan vastag törzset növeszteni, mint amilyet
elvárnánk tõle. Azok az állományok, amelyek ilyen fenyõelegybõl áll-
nak, világos példát szolgáltatnak a fent elmondottak bizonyítására. Ez az
elegy tehát mindig káros, megtûrni sohasem szabad.

Az erdeifenyõvel elegyes lucfenyõ állományt az alább elmondandó
elõvigyázati rendszabályok mellett kell kezelni. Elõször is azt kell el-
dönteni, illetve megállapítani, melyik fafaj maradjon meg, melyiknek
biztosítsunk elõnyt, vagyis milyen állományt neveljünk. Ezután az állo-
mány minõségét és állapotát kell megvizsgálni a korra és elegyülésre vo-
natkozólag.

Ha úgy döntünk, hogy az erdeifenyõ állomány maradjon meg, akkor
az ilyen vegyes erdõkben két vágásérettségi kor fog szerepelni: a lucfe-
nyõre vonatkozólag 60 év, az erdeifenyõre vonatkozólag 100 év.

Hogyha mind a lucfenyõ, mind az erdeifenyõ vágásérett, akkor az ál-
lományt a fenyõ állományokra vonatkozó, általános érvényû elõírások
szerint, az alábbi módon termeljük ki.

Az évente kitermelésre váró területrõl minden lucfenyõt kivágunk, és
ezt tovább folytatjuk évrõl évre a sorra kerülõ szakaszokon.

Hogyha ezzel a módszerrel annyi vágásterületrõl kivágtuk a lucfe-
nyõt, hogy azok magja az elsõ vágási szakaszokat már nem érheti el,
vagy csak nagyon gyéren, akkor azon a szakaszon, ahol az elsõ évben
termeltük ki a lucfenyõt, a visszamaradt erdeifenyõ állományban vetõ-
vágást, majd megfelelõ idõben végvágást végzünk, úgy amint azt az er-
deifenyõ természetes felújításánál leírtuk, miközben természetesen a
közben esetleg itt-ott mutatkozó lucfenyõújulatot kiszedjük. A területet
ezután az erdeifenyõ természetes felújításának szabályai szerint kezel-
jük. Ezt az eljárást évrõl évre elvégezzük, úgy, hogy végül az egész te-
rület sorra kerüljön.
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Hogyha azonban az állomány megvizsgálásánál az derül ki, hogy
csak a lucfenyõ vágásérett, az erdeifenyõ azonban nem, akkor is a lucfe-
nyõt távolítjuk el a területrõl, az erdeifenyõt pedig csak akkor, ha elérte
teljes vágásérettségi korát.

Hogyha azonban a területen egyik fafaj sem érte el a vágásérettségi
kort, akkor addig kell várni, míg a lucfenyõ legjobb vágásérettségét elé-
ri, amikor aztán úgy járunk el tovább, amint azt a korábbi fejezetekben
leírtuk.

Az itt vázolt eljárás haszna a következõ. Miután döntésünk értelmé-
ben az erdeifenyõnek kívánunk kedvezni, ez azt is jelenti, hogy a termõ-
hely ennek a fafajnak jobban megfelel. Ennél fogva, valamint az erdei-
fenyõ gyorsabb növekedése révén, a közéje elegyedett lucfenyõt el-
nyomja úgy, hogy ez utóbbi nem képes használható törzset növeszteni.
Hogy azonban a kiszedendõ lucfenyõk mégis használható vastagságot
érhessenek el, azért szükséges õket 60. éves korukig túltartani. A lucfe-
nyõ korábbi letermelését az is indokolja, hogy megakadályozzuk a luc-
fenyõ magvetését az erdeifenyõ részére kijelölt területen. Ezt a körül-
ményt különösen akkor kell figyelembe venni, ha mind a lucfenyõ, mind
az erdeifenyõ vágásérettek. A lucfenyõk eltávolítása után az erdeifenyõk
kissé túl ritkásan fognak állani, ezért lombozatuk fog elterebélyesedni.
Hogy pedig hamarabb tudjunk szabályszerû állományt kialakítani, vala-
mint hogy ez alatt az idõtartam alatt, a szóban forgó területrõl minél na-
gyobb famennyiséget termelhessünk ki, tanácsos az erdeifenyõ vágás-
érettségi korát korábbra helyezni, tehát nem száz évben megállapítani,
mint azt az erdeifenyõ természetes felújításánál tárgyaltuk.

Hogyha pedig a körülmények a lucfenyõ megtartása mellett szólnak,
tehát az erdeifenyõt kell kiirtani, akkor a szóban forgó területre nézve
szintén kétféle vágásérettségi kor állapítandó meg. Ilyenkor ugyanis a
lucfenyõt 80 éves korában, az erdeifenyõt pedig 60 éves korában kell ki-
vágni. Ez lesz a vágásérettségi kor.

Ha mindkét fafaj vágásérett, akkor az állományt a lucfenyõ természe-
tes felújításának szabályai szerint, a korábban elmondottak alapján kell
letermelni.

Az évente kitermelésre kerülõ területen, a megállapított irányban,
minden erdeifenyõt kivágunk, és ezt a vágásforduló évi szakaszai szerint
évrõl évre végezzük, míg csak az egész erdõterületre sor kerül.

Ha már az erdeifenyõk eltávolításával olyan messze hatoltunk elõre,
hogy az elsõ években kitermelt területekre az erdeifenyõ magja el nem
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juthat, vagy csak igen gyéren, akkor a legelõször kitermelt parcellán
végvágást végzünk úgy, amint azt a lucfenyõ természetes felújításánál
láttuk. Hogyha a területen idõközben itt-ott erdeifenyõ újulat jelentkez-
nék, azt azonnal eltávolítjuk, és a területet a lucfenyõ állományokra vo-
natkozó szabályok szerint kezeljük. Így kezeljük évrõl évre a vegyes ál-
lományt.

Hogyha azonban a szóban forgó állományban csak az erdeifenyõ ér-
te volna el a vágásérettségi kort, a lucfenyõ pedig nem, akkor az erdei-
fenyõt azonnal kiszedjük, a lucfenyõvel azonban addig várunk, míg elé-
ri a vágásérettségi kort.

Ha pedig egyik fafaj sem vágásérett, akkor a területen mindaddig
nem folytatunk kitermelést, amíg az erdeifenyõ el nem éri a vágásérett-
ségi kort.

Ez az eljárás az alábbi elgondoláson nyugszik. Ámbár a termõhely a
lucfenyõ számára kedvezõbb, mégis, a gyorsabban növõ erdeifenyõ a
lucfenyõt elnyomja. Ilyen helyen a lucfenyõ hamarabb eléri a vágás-
érettséget, mint ahogy azt a lucfenyõ természetes felújításánál mondtuk.

Hogy azonban mégis használható vastagságú fákat kapjunk, meg kell
várnunk, míg elérik a 80 éves életkort, ezt viszont csak akkor érik el, ha
elnyomóiktól, az erdeifenyõktõl megszabadítjuk. Ezért szükséges az er-
deifenyõt korábban kivágni. Annál inkább kívánatos ez a korábbi leter-
melés, nehogy az erdeifenyõ maghullásából a területen nem kívánt úju-
lat keletkezzék, hiszen éppen az elegyességet akarjuk elkerülni. Ezt a ve-
szélyt természetesen úgy lehetne a legegyszerûbben elkerülni, hogy az
egész szóban forgó területen az erdeifenyõt kivágnánk. Ezt viszont a
megtartani szándékolt lucfenyõ állomány sínylené meg, mert ez utóbbi,
sekély gyökérzeténél fogva, kész prédája lenne a pusztító szélviharok-
nak, széltöréseknek. Hogy tehát a lucfenyõ állományt, amíg lehet, véd-
jük, úgy járunk el, amint itt leírtuk.

Amennyire igaz az, hogy a lucfenyõ és erdeifenyõ elegyes állománya
a természetes felújítás szabályai szerint nem tartható fenn, és hogy az er-
dõkben általában a vegyes állomány nem tûrhetõ el, annyira igaz az is,
hogy a jegenyefenyõ és lucfenyõ elegye egyenesen kívánatos. Ez az
egyetlen tûlevelû elegy, ami nemcsak megengedett, hanem egyenesen
kívánatos és elõnyös. Ez a két fenyõfaj nem árt egymásnak, mert a luc-
fenyõ sekélyen szétterülõ gyökereivel a talaj felsõ rétegeibõl szívja fel a
táplálékot, a jegenyefenyõ viszont mélyre hatoló gyökérzetével a talaj
mélyebb rétegeibõl kapja a tápanyagokat. Ezenkívül ez a két fafaj egy-
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mást serkenti a magassági növekedésben. Ámbár a jegenyefenyõ öt és ti-
zennyolcadik éve közt növekedésben nem éri el a lucfenyõt, késõbb
azonban behozza a hátrányt és nagyjából azonosan növekszik a lucfe-
nyõvel. A lucfenyõ pedig, éppen az elsõ tíz-húsz évben, gyorsabb növe-
kedése által védelmet nyújt a napfény és hideg ellen nagyon érzékeny je-
genyefenyõnek, miáltal ez utóbbi növekedését, fejlõdését elõsegíti. Bi-
zonyítják ezt azok a hegyvidéki vegyes, lucos jegenyefenyõs erdõségek,
ahol mindkét faj vegyesen fordul elõ.

Az ilyen vegyes állományú erdõkben a vágásérettség és vágásfordu-
ló a szerint állapítandó meg, hogy elõfordulási helyén melyik fafaj a
hasznosabb, melyik fejlõdik jobban, máskülönben pedig a lucfenyõ és
jegenyefenyõ vágásérettségére mondottak mérvadók.

A lucfenyõ miatt szükséges, hogy a letermelést olyan irányban vé-
gezzük, amint azt a lucfenyõ természetes felújításánál megtárgyaltuk.

Az elõforduló jegenyefenyõ-lucfenyõ elegyes állományok, melyek-
ben hol a jegenyefenyõ, hol a lucfenyõ dominál, nem mind egyformák.
Egyes állományok csupa vágásérett fából állanak, míg másokban vegye-
sen fordul elõ vágásérett és nem vágásérett anyag.

Hogyha az elegyes állomány teljes egészében vágásérett, akkor az er-
dõ északi szegélyén ötven lépés széles védõsávot meghagyunk, feltéve,
hogy a vágást ott kezdjük el. A védõsáv mögött pedig mindjárt elkezdjük
a vetõvágást, úgy ahogy azt az évi felújítási terv elõírja.

Ennél a vágásnál minden lucfenyõt kivágunk, a jegenyefenyõk közül
pedig annyit, hogy a megmaradók lehetõleg egyenletes eloszlásban, egy-
mástól körülbelül tíz lépésre álljanak. Ezeknél a munkálatoknál termé-
szetesen szigorúan tartsuk magunkat azokhoz az elõírásokhoz, amelye-
ket a luc- és jegenyefenyõ természetes felújításánál ismertettünk.

Ennek a gyérítésnek, ill. vágásnak a haszna ugyanaz, mint amit a luc-
fenyõ természetes felújításánál a végvágásról mondottunk, és amit a je-
genyefenyõ természetes felújításánál a vetõvágásról megállapítottunk.

Most tehát több vágásterület is abban az állapotban van, hogy várjuk
a maghullást, a jó magtermõ évet. Hogy azonban addig is a talaj el ne
gyomosodjék, a fû ne tudjon tömött gyepet alkotni, jó, ha közben mar-
hát hajtunk legelni rája.

Ha remény van magtermõ évre mindkét fenyõfaj részérõl, vagy ha
csak egyik faj részérõl is, akkor a vágásterületet gondozásba kell venni,
és úgy kell kezelni, amint azt a lucfenyõ és jegenyefenyõ természetes fe-
lújításánál megtárgyaltuk. A természetes magvetényülésnél a lucfenyõ
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gyorsabb növekedése miatt mindig elõnyösebb, ha a lucfenyõ maghullá-
sa következik be elõbb.

A megtörtént maghullás után, ha a fû a talajt teljes elborítással fenye-
geti, akkor az újulat érdekében marhát kell ráhajtani legelni, természetesen
azoknak az óvatossági rendszabályoknak a figyelembe vételével, amiket
a lucfenyõ természetes felújításánál elmondottunk. Éves korában a vég-
vágást elvégezzük.

Ennek a belenyúlásnak a során eltávolítjuk azokat a jegenyefenyõ
magfákat, amelyeket a vetõvágásnál még meghagytunk. Természetesen
ezt a munkát a jegenyefenyõ természetes felújításánál leírt szabályok
szem elõtt tartásával végezzük.

Ennek a vágásnak a haszna világos: azok a jegenyefenyõk, amelye-
ket a vetõvágásnál meghagytunk, nemcsak a kívánt magvetést végezték
el, hanem a napsugár és hideg ellen nagyon érzékeny jegenyefenyõ-úju-
latot is védelmezték azok hatodik életévéig, nekik ez alatt árnyékot biz-
tosítottak.

A jegenyefenyõ-újulat ugyan továbbra is, körülbelül a tízedik életé-
véig, igényel bizonyos védelmet, de mivel a fiatal csemeték évrõl évre
erõsebbek lesznek, a védelmet kisebb mértékben igénylik. Ezért az ár-
nyékoló és magfákat nem távolítjuk mind el, csak megritkítjuk. Így
azonban a lucfenyõújulat, amelyik nem igényel védelmet és árnyékot,
akadályozva volna növekedésében, másrészt a lucfenyõújulat gyors nö-
vekedésével a jegenyefenyõ-újulatnak árnyékot és védelmet biztosít,
amire ennek még szüksége van. A jegenyefenyõ magfákat és védõfákat
tehát mind el kell távolítani a vágásterületrõl, mert ezáltal a lucfenyõúju-
lat növekedését elõsegítjük anélkül, hogy a jegenyefenyõ-újulatnak árta-
nánk, és ily módon jó minõségû vegyes állományt sikerül nevelnünk.

Mihelyt a vágásterületek kellõ magvetése megtörtént, és az újulat jól
növekszik, akkor el lehet távolítani azokat a védõsávokat, amelyeket ko-
rábban meghagytunk, hogy a lucfenyõújulatot biztosítsuk. Olyan évben
tehát, amikor jó lucfenyõ magtermés ígérkezik, annyi ilyen védõsávot
veszünk egybe, amennyi egy évi vágásterületet kiad. Hagyjuk, hogy ez
a terület lucfenyõmaggal bevetõdjék, majd a magfákat, a lucfenyõ ter-
mészetes felújítása során tárgyalt szabályok figyelembe vételével, kiter-
meljük. Ezután a jegenyefenyõ maghullást várjuk be, hacsak az elõzõ év,
vagy a lucfenyõ végvágás éve nem volt jó magtermõ év, aztán a jegenye-
fenyõ magfákat is kiszedjük, ha már a jegenyefenyõ-újulat elérte hato-
dik évét.
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Ennek az eljárásnak a hasznára, amikor is a védõsávok magfáit szed-
jük ki, a lucfenyõ és jegenyefenyõ természetes felújításánál rámutattunk.

A fiatal sûrû állományok, amelyek ilyen módon keletkeznek, tizen-
kettedik életévükig védelmet igényelnek. Ott azonban, ahol ez a legelõ-
szolgalom miatt nem lehetséges, legalább az elsõ hét évben védjük az
újulatot.

Egyébként az elegyes fiatal állományokat a legközelebbi vágásfordu-
lóig, harmincévenkénti gyérítéssel úgy kezeljük, mint a lucfenyõ termé-
szetes felújításánál ezt leírtuk.

Ha a második eset áll fenn, akkor teljesen a lucfenyõ természetes fe-
lújításának szabályai szerint járunk el, ahol azonban a végvágás és a to-
vábbi kezelés az elõbb elmondottak szerint történik.

Jegenyefenyõ-lucfenyõ elegyes állományok létesítése és fenntartása
csak középhegységekben, ott is fõleg szabad állásban ajánlható olyan ta-
lajon, ami a jegenyefenyõnek megfelel. Ez sokszor az egyetlen mód rá,
hogy jegenyefenyõt termeszthessünk még jó talajon is, ha különben a fe-
kvés és éghajlat nem kedveznek neki.

Mindaz, amit a lucfenyõ és jegenyefenyõ természetes felújításáról
mondottunk, különös tekintettel a termõhelyre, a termõhelyek szerint
különbözõ idõben bekövetkezõ vágásérettségre és a lucfenyõ kérgének
cserzési célra való felhasználására, az ilyen elegyes állományokban is
érvényes.

XII. fejezet

Az elegyes lomblevelû-tûlevelû állományok 
természetes felújítása

Semmiféle elegyes állomány nem hátrányosabb az erdész szemében,
mint a lomblevelû-tûlevelû állomány. Ezen fafajok mindegyike nagyon
különbözik egymástól mind tulajdonságait, mind pedig azt a módot ille-
tõen, ahogy õket erdészetileg kezelni kell. Az elegyes állományokról
alkotott ezen elítélõ vélemény még csak megerõsítést nyer azáltal, hogy
az elegyes lomblevelû-tûlevelû állományokban elõször a lomblevelû fák
nyomják el a tûlevelûeket, aztán pedig ez utóbbiak az elõbbieket, melye-
ket végül teljesen alászorítanak.
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A leggyakrabban elõforduló lomblevelû-tûlevelû elegy a nyír és a luc-
fenyõ elegye, amihez ritkábban a tölgy, a bükk, vagy mind a kettõ járul.

A nyír és lucfenyõ elõbb említett elegyérõl szólva azt mondhatjuk,
hogy ez nemcsak nagyon elõnytelen, hanem kimondottan káros is.
Mindkét fafaj ugyanis a talaj felsõ rétegébõl táplálkozik, így egymást
kölcsönösen megkárosítják. Azonkívül mindkét fafaj különbözõ növeke-
dési tempót mutat. Elõször a nyír nyomja el a lucfenyõt, késõbb ugyan-
ez fordítva következik be. Eleinte, amíg a nyír nõ gyorsabban, azzal árt
a lucfenyõnek, hogy amikor nagy szélben jobbra-balra hajladozik, a luc-
fenyõ csúcsrügyét és ágait megsérti, sõt sokszor tûitõl egészen meg-
fosztja. Ilyen módon a lucfenyõ alászorul és elpusztul.

A késõbbiek folyamán viszont a lucfenyõ nyomja el a nyírfát. Azon-
kívül a nyír csak 60-80 évig él, tehát hamarabb pusztul el, mintsem a
lucfenyõ elérné a vágásérettségi kort. Ezeknél az okoknál fogva a nyír-
lucfenyõ elegyet sehol sem szabad megtûrnünk.

Mielõtt az elegyes nyír-lucfenyõ állományok kezelési módjáról dön-
tenénk, elõbb azt kell megállapítani, melyik fafajnak adjunk elõnyt, me-
lyik maradjon meg. A továbbiakban a szóban forgó elegyes erdõt annak
minõsége, vagyis az egyes fák életkora és elegyaránya szerint is el kell
bírálnunk.

Hogyha a körülmények a lucfenyõ eltávolítása mellett szólnak, akkor
az erdõ letermelését abban az irányban kell végezni, amit korábban a
lomberdõk természetes felújításánál mondottunk.

A nyírállományok legkedvezõbb vágásérettségi kora hatvan év, a vá-
gásfordulót tehát hatvan évben kell megállapítani.

Hogyha a nyír elérte a vágásérettségi kort, akkor az évi vágásterv
szerinti szakaszon elvégezzük a vetõvágást.

Ez alkalommal a területen található összes lucfenyõt kiszedjük, vi-
szont a nyírfákat meghagyjuk. A magvetés megtörténte után a nyírfákat
azon szabályok szerint kezeljük, amint azt a nyír természetes felújításá-
nál az elõzõekben tárgyaltuk.

Ilyen módon az egész erdõterületen elvégezzük a lucfenyõ eltávolítá-
sát és a nyír megfelelõ idõben való vetõvágását. Hogyha idõközben a te-
rületen lucfenyõújulat mutatkoznék, azt kigyomlálással vagy a szár levá-
gásával semmisítjük meg.

Hogyha a nyír a lucfenyõ eltávolításakor vágásérettségi korát még
nem érte el, akkor a vetõvágással mindaddig várunk, amíg ez megtörté-
nik, amit aztán az itt elõadottak szerint végzünk el.
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Az itt elmondott eljárás haszna világos: a délnyugatról északkeleti
irányba tartó végvágás megakadályozza, hogy a területen lucfenyõújulat
keletkezzék. Ezt még csak fokozzuk azáltal, hogy a lucfenyõket eltávo-
lítjuk. A kívánt nyírújulatot viszont azáltal biztosítjuk, hogy az évi vá-
gásterületen található nyírfákat mind meghagyjuk.

A nyír legkedvezõbb vágásérettségi korát viszont azért állapítjuk
meg hatvan esztendõben, hogy valamivel vastagabb lucfenyõanyagot
termelhessünk ki.

Hogyha az így megteremtett nyír állományban, a vágásterv szerinti
elsõ szakaszon elérte a harmincadik évét, akkor arról kell döntenünk,
hogy a területet tovább szálerdõként kezeljük, vagy kivágásra ítéljük. El-
sõ esetben mindenben azon elõírások szerint járunk el, amiket a nyír ter-
mészetes felújításánál mondottunk. A második esetben azonban a követ-
kezõkben lefektetett elvek szerint járunk el.

Hogyha azonban a körülmények a lucfenyõ megtartása mellett szól-
nak, tehát a lucfenyõnek akarunk kedvezni, a nyírfát pedig kiirtani, ak-
kor a végvágást a lucfenyõ természetes felújításánál meghatározott
irányban kell végezni.

Az elegyes erdõ ebben az esetben kétszer is ér el vágásérettségi kort.
A nyírfánál a hatvanadik, a lucfenyõnél a nyolcvanadik évben.

Hogyha tehát a szóban forgó területen a nyír elérte legjobb vágás-
érettségi korát, akkor az évi vágásterv szerinti szakaszon, az erdõ meg-
felelõ oldalán, elvégezzük a nyír végvágását.

Ennél a végvágásnál a területen található minden nyírfát eltávolítunk.
A következõ nyarak idején megvizsgáljuk a területet, nem mutatko-

zik-e rajta nyírfaújulat. Ha igen, akkor azt megsemmisítjük.
Ez után a vágás után húsz év múlva, vagy ha a lucfenyõ elérte 80. élet-

évét és ezzel a vágásérettségi kort, akkor a vágásterületen elvégezzük a
lucfenyõ végvágását.

Ily módon a vágásterület, a nyírfák eltávolítása után tiszta lucfenyõ
állománnyá alakult, és ezt a lucfenyõ természetes felújításánál mondot-
tak szerint kell tovább kezelni és a továbbiakban a munkákat elvégezni.

Az itt megadott módon kell az egész elegyes állományt letermelni és
a továbbiakban kezelni.

Olyan területen, ahol a kedvezményezett lucfenyõ állomány még fia-
tal, az egészet békében hagyjuk mindaddig, míg a nyírfa elérte legjobb
vágásérettségi korát. Ettõl kezdve pedig az itt elmondottak szerint kezel-
jük tovább az állományt.
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Az eljárás haszna világos: a lucfenyõ letermelése, illetve végvágása
elõtt húsz évvel kivágott nyírfák után nem keletkezik újulat, és ha mégis
itt-ott nyírújulat mutatkoznék, azt könnyûszerrel kiirthatjuk. A nyír kivá-
gásának hatvanadik évig való kitolása nemcsak azt jelenti, hogy a nyírfát
legjobb vágásérettsége idején fogjuk kitermelni, hanem azt is, hogy ez
ideig a nyír a lucfenyõ növekedéséhez szükséges védelmet nyújtotta.

A nyírfák eltávolítása után ugyanis a lucfenyõk elvesztik azt a szük-
séges záródást, ami karcsú, magas növésüket elõsegítette. A lucfenyõk
ettõl kezdve elterebélyesednek, ágaik szétágaznak és nem a kívánt érte-
lemben növekednek tovább. Viszont így vastagabb lucfenyõtörzseket
kapunk.

Az, amit a nyír és a lucfenyõ természetes felújításának a végén mon-
dottunk, teljes mértékben érvényes az elegyes nyír-lucfenyõ állományok
kezelésénél is.

A második fajta elegy, tudniillik a tölgy és a bükk keveredése a luc-
fenyõvel, kétségtelenül nem elõnytelen.

Ezek a fafajok ugyanis a tapasztalat szerint nagyon jól növekednek
egymás mellett. Ezek a fák egymást a fejlõdésben nem hátráltatják, mert
a tölgy és a bükk mélyrehatoló gyökerükkel a talaj alsó rétegeibõl szív-
ják fel a táplálékot, míg a lucfenyõ sekélyen szétterjedõ gyökerével a fel-
sõ talajrétegek tápanyagára támaszkodnak.

Sõt, az ilyen elegyes állományokban a lucfenyõ szép, karcsú növeke-
dést biztosít a másik két lombosfafajnak. Azért a lombos és tûlevelû fák
ilyen elegyét nemcsak tûrnünk kell, hanem bizonyos körülmények közt
még elõ is kell azt segíteni.

Az ilyen fajta elegyes erdõkben a természetes felújításnál a végvágást
a lucfenyõ természetes felújításánál megadott szempontok szerint kell
végezni.

Az ilyen erdõk vágásérettségi korát szintén a lucfenyõhöz kell igazí-
tani, és százhúsz évben megállapítani, ami egyben a vágásforduló idejét
is meghatározza.

Az ilyen elegyes erdõ üzemeltetésénél a legjobb vágásérettségi kort
elért területen végezzük el évenként a vetõvágást.

Ennél a vágásnál, a vágásterület szélességétõl függõen, a lucfenyõ-
nél megadott elõvigyázatossági rendszabályok szem elõtt tartásával,
minden lucfenyõt kiszedünk, a lombosfák közül azonban csak annyit,
hogy a megmaradók lehetõleg egyenletes eloszlásban, laza záródásban
álljanak.
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Síkvidéken történõ vetõvágásnál fontos követelmény, hogy a védõsá-
vok ötven lépés, vagyis körülbelül húsz öl széles legyenek, különösen,
ha a vágás az északi szegélyen történik.

Hogyha egyik vagy másik fafaj, vagy esetleg mindegyik jó magter-
mést ígér, akkor azt a vágásterületet, amelyet eddig az elgyomosodás, el-
füvesedés elkerülése végett marhával legeltettünk, szigorú védelembe
kell venni, és a talajt, még mielõtt a fák elhullatják magjaikat, úgy amint
azt a lucfenyõ természetes felújításánál megtárgyaltuk, fel kell lazítani.

A maghullás megtörténte után tanácsos a lombosfák magjait emberi
erõvel a talajba kissé beledolgozni. Ha pedig a fû túlságosan elhatalma-
sodnék, szarvasmarhával kell azt legeltetni. Lucfenyõújulatoknál ezt a
beavatkozást a lucfenyõ természetes felújítása során elmondottak figye-
lembe vételével kell végezni.

A magfákat az újulat védelmére négy-öt évig meghagyjuk, és csak
ezután végezzük a végvágást.

Ennek a belenyúlásnak a során mindazokat a lomblevelû magfákat
kivágjuk, amelyeket az elõzõ gyérítések alkalmával meghagytunk.

A végvágás munkálatainál arra nagyon ügyeljünk, hogy mind a sar-
jak, mind a magról kelt újulat a lehetõ legkevesebb kárt szenvedjen. Ha
a körülmények lehetõvé teszik, a végvágást nagy hó idején végezzük és
a kiközelítést is lehetõleg ugyanakkor.

Hogyha a vágásterületek, ahol a felújítási munkákat ilyen módon
elvégeztük, szépen növekvõ újulatot mutatnak, akkor sort lehet keríteni
a védõfák és védõsávok kitermelésére is.

Ennek a munkának az elvégzésére rendszerint jó lucfenyõ magtermõ
évet választunk. A védõsávokból annyit termelünk ki, amennyi egy évi vá-
gásterületet kiad. Ezután a lucfenyõ maghullását bevárjuk és a rákövetke-
zõ télen elvégezzük a vetõvágást úgy, amint azt az elõzõekben leírtuk. A
továbbiakban pedig úgy járunk el, amint az a következõkben le van írva.

Az ilyen módon keletkezett sûrû fiatalosokat ezután harminc évre úgy
kezeljük, amint azt a bükk és a lucfenyõ természetes felújításánál leírtuk.

Ennek az eljárásnak a haszna magától értõdik. A lucfenyõ magvetése
a még lábon álló, érintetlen állományból történik, míg a lombosfák mag-
vetését azok a fák biztosítják, amelyeket a vágásterületen meghagytunk.
A végvágást úgy végezzük, mint a lucfenyõ természetes felújításánál, de
a vágásterületen a lombosfák közül magfákat kell meghagyni. Mivel
azonban a lomblevelû magfákat a fennálló elegyes állapot mellett nem
lehet kellõ sötét záródásban, vagyis szabályos vetõvágásban meghagyni,
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mert ez a lucfenyõújulatra káros volna, azért ebben az esetben felszaba-
dító vágást kell végezni. A lombos magfák túl sûrû állása által ugyanis a
lucfenyõújulat túlságosan erõs árnyékba kerülne, és a jövendõ szabad ál-
lásban az idõjárás viszontagságainak túlságosan ki volna téve, azonkívül
a magfák késõbbi kivágása alkalmával az újulat nagy károkat szenved-
ne. A lombosfák érzékenysége a hideg szelek iránt szükségessé teszi a
védõsávok túltartását, hogy ilyen módon az újulatot a lehetõség szerint
kíméljük. A sarjakat sem lehet olyan sokáig védetten hagyni, amint azt a
bükk természetes felújításánál ajánlottuk. De nem is szükséges, mert az
az újulattól elég védelmet élvez.

A végvágást azonban hamarabb kell végezni, mint ahogy azt a bükk
természetes felújításánál mondottuk. A védõsávokkal kapcsolatos ezen
megkülönböztetõ eljárás azért szükséges, mert ezek a sávok nem a kör-
nyezõ, lábon álló állományokból kapják a maghullást, hanem csak a raj-
tuk levõ magfákból. Ezért kell ehhez mindig jó lucfenyõ termõ évet ki-
választani, vagyis a végvágást jó lucfenyõ magtermés idején végezni.

A bükkös-tölgyes-lucos elegyes állományok nevelése sík vidéken is
lehetséges, de a hegyvidék, éppen a lucfenyõ miatt, jobban megfelel ne-
ki. Viszont a bükk és tölgy igényei miatt csak az alacsonyabb hegyek,
vagy a magasabb hegységek elõhegyei jöhetnek számításba.

Hogyha az elegyben tölgy is található, akkor az ilyen elegy sikeres
termesztéséhez mélyebb rétegû termõtalaj szükséges. Egyébként min-
dent ugyanúgy kell benne végezni, amint azt a bükk, tölgy és luc termé-
szetes felújításánál mondottunk. Meg kell még említenünk, hogy a tölgy
és a bükk, ha lucfenyõk közt nõnek fel, ritkán nõnek olyan magasra és
ritkán vastagodnak úgy meg, mint ha csak egymás között állnának, mert
a lucfenyõk közt lombozatuk nem tud kellõen kifejlõdni. Viszont, ha a
bükk vagy a tölgy szorosan egy lucfenyõ mellett áll úgy, hogy törzse a
luc ágai közé nyúlik, akkor jelentõs magasra nõ. Ilyen módon a legjobb
minõségû épület- és szerfát kapjuk.

*   *   *   *   *

A tanulmány megjelenését a TÁMOP 4.2.2A-11/1/KONV-2012-0004
„Silva naturalis” projekt támogatta.
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KÉSÕI TISZTELGÉS EGY RENDHAGYÓ ÉLETÚT ELÕTT: 
HESZ ÁGOSTON (1880–1974), 

A NAGYVÁRADI RÓMAI KATOLIKUS PÜSPÖKSÉG 
ERDÕMÉRNÖKE, ERDÕTANÁCSOSA

Emõdi András

Hesz Ágoston 1880. augusztus 28-án született Székesfehérváron, a sze-
gény sorsú Hesz József csizmadia mester és Vida Rozália gyermeke-
ként.1 Jeles eredménnyel érettségizett a helyi katolikus (cisztercita) fõ-
gimnáziumban. Két idõsebb testvérének taníttatása anyagilag rendkívü-
li módon megterhelte a szülõket, így az ifjú Ágoston kisebb diákok kor-
repetálásával keresett pénzt, majd példás tanulmányi eredményei okán
az iskola vezetõsége tandíjmentességet, késõbb folyamatosan ösztöndí-
jat biztosított a törekvõ diák számára. Érettségi után egy 40 forintos kü-
lön jutalmat kapott és önképzõköri munkájáért egy 10 koronás aranyat.
Az utolsó nyári szünidõ alatt irodai munkával további 40 forintot kere-
sett. Szilárd elhatározása volt, hogy tanulmányait a selmecbányai fõisko-
lán folytatja. Évtizedek múltán is büszkén emlegette, hogy minden ta-
nulmányi költségét saját keresetébõl és a fõiskolai évek kiváló tanulmá-
nyi eredményeinek jutalmául folyósított „arany-ösztöndíj”-ból fedezte.
A fõiskolai nyári szünetekben mindvégig dolgozott, az 1901. évi utolsó
vakációban Brassó városánál vállalt munkát, a saját kezelésû erdõbirto-
kok felmérésénél. 

1902-ben egyik professzora ajánlására az ország legterjedelmesebb
erdõbirtokaival rendelkezõ egyházi intézményéhez, a nagyváradi római
katolikus püspökséghez került, ahonnan majd hatvanegy (!) esztendei
munka után ment nyugdíjba.2 1902. augusztus elsején állt munkába és
október 16-án tette le Bihar vármegye közigazgatási-erdészeti bizottsá-
ga elõtt az elsõ erdõtiszti esküjét, mint a központi erdõgondnoksághoz
tartozó erdõkerületek területén tevékenykedõ gyakornok. Erdõmérnöki
oklevelét a Tomcsányi Gyula magyar királyi erdõigazgató, Vadas Jenõ
magyar királyi fõerdõtanácsos – fõiskolai tanár és Bund Károly, az Or-
szágos Erdészeti Egyesület titkárából álló bizottság elõtti sikeres állam-
vizsgáját követõen, 1904. október 29-én kapta kézhez. Már korábban, az
1902/1903. tanulmányi év második félévétõl beíratkozott a patinás,
1780-ban alapított Nagyváradi Királyi Akadémia jogi fakultására, ahol
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1908 decemberében állították ki számára a kiváló minõsítésû végbizo-
nyítványt. Ügyvédi vizsgát a késõbbiekben nem tett, megelégedett a
munkájához szükséges jogi ismeretek birtoklásával, hosszú pályafutása
alatt ezt számtalanszor kamatoztatta. 

1908-ig, tanulmányaira való tekintettel is, a központi uradalmi erdõ-
hivatalnál volt gyakornok, a Selmecbányán 1879-ben végzett és több
mint két évtizede a váradi püspökség erdõbirtokait igazgató erdõmester,
Balogh Kálmán mellett. 1906-ban Szmrecsányi Pál püspök javaslatára
az uradalom erdészjelöltté nevezte ki, majd 1907 júliusától a nagyvára-
di erdõgondnokság (ca. 7–8000 hold, többnyire alacsony dombsági er-
dõk) vezetésével bízta meg. 1908 októberében erdészi kinevezést ka-
pott, és a csodálatos belényesi medence déli csücskében fekvõ, Vaskoh
környéki õsi püspökségi erdõbirtok egyik gondnokságának, a biharlon-
kainak (Lunka, Lunca) vezetését bízták rá. Ebben a színromán környe-
zetben sajátíthatta el igazán a késõbbi államnyelvet. 1916. május 15-tõl
itteni erdõgondnoki feladatának meghagyása mellett megbízást kapott a
vaskohi (Vaºcãu) és biharkristyóri (Criºtior) erdõgondnokságok állandó
ellenõrzésére is, így közvetlen felügyelete alatt mintegy 40 000 holdnyi
igen változatos erdõ állt, a völgytalp tölgyeseitõl a magashegységi fe-
nyõerdõkig.

Gróf Széchényi Miklós, a régi nagyváradi püspökség utolsó fõpász-
tora 1919. március 4-én, jószágkormányzójának javaslatára, uradalmi
fõerdõmérnökké nevezte ki Hesz Ágostont, évi 6 000 korona készpénz
fizetéssel és igen tekintélyes természetbeni járandóságokkal. Ez év au-
gusztusától áthelyezést kapott a Béli-hegység nyugati elõterében fekvõ
bélökrösi (Ökrös, Ucuriº) erdõgondnokság vezetésére (ca. 10 000 hold
vegyes erdõ).

1922. július 22-én a hivatalban maradáshoz szükséges hûségesküt tett
a román királyra és az új ország alkotmányára.

A trianoni diktátum után Romániához csatolt területeken lévõ ma-
gyar közintézmények, az egyházak és iskolák mûködésének ellehetetle-
nítését, továbbá a magyar nagy- és középbirtokosok kifosztását megcél-
zó 1921. évi román földbirtokreform az 1923. évi alkotmány elfogadá-
sával törvényerõre emelkedett. Az egész folyamat nem elsõsorban a szo-
ciális igazságosztás, hanem – különösen Erdélyben – a vagyonelkobzás
jellegét vette fel, ahogy azt Mikó Imre megállapította.3 A nagyváradi ró-
mai katolikus uradalom esetében a kisajátítási árak a valós érték 1/25-öd
részét sem tették ki (utólag ezt sem utalták).
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1923. február 28-án a püspökség uradalmi ügyészsége a következõ
körlevélben tudatta az érintettekkel az elõállt helyzetet:4

A nagyváradi latin szertartású püspökség fõügyésze.
A püspökségi uradalmak kisajátítása vége felé közeledik és a birtokok

elvétele súlyos helyzet elé állítja az uradalom tisztviselõit és állandó alkalma-
zottait. A nyugdíjszabályzat értelmében a tisztviselõknek és alkalmazottaknak
járó nyugdíj, vagy végkielégítés olyan csekély összeg, amely az illetõk és csa-
ládjuk megélhetését nem biztosítja. Viszont a nyugdíjalap teherbíró képessé-
ge nem nyújt reményt arra, hogy Püspök Úr Õméltósága a nyugdíjösszege-
ket felemelhetné. Érdekében áll tehát minden egyes tisztviselõnek és alkalma-
zottnak, hogy jövõbeli megélhetésérõl és elhelyezkedésérõl idejekorán gon-
doskodjék. Az ilyen irányú törekvés emberi szempontból mindenkinek joga és
kötelessége, az uradalom iránti köteles hûséget nem sérti, miután arra az idõ-
re vonatkozik, amikorra az uradalom alkalmazottját szolgálatától felmenti és
eltartásáról megfelelõen gondoskodni nem képes, de arról is biztos tudomá-
sunk van, hogy a Kegyelmes úr nemcsak hogy nem ellenzi, hanem helyesel-
né az uradalmi tisztek és alkalmazottak ilyen irányú mozgalmát.

A jövõbeli elhelyezkedésnek egyik, bár nem mindenkire egyforma kilá-
tással kecsegtetõ módja volna az állami szolgálatba való átlépés. Ebben
az irányban a szükséges lépések megtétele azok részérõl, akik állami szol-
gálatba lépni óhajtanak, legcélszerûbben együttesen és központilag volna
intézendõ. Elsõsorban azt kell tudni, hogy kik azok az uradalmi tisztek és
alkalmazottak, akik az állami szolgálatba való átvételüket óhajtják.

Felkérjük ennélfogva T. Címet, szíveskedjék elsõsorban saját szemé-
lyére vonatkozólag bármelyikünkhöz intézendõ magánlevélben nyilat-
kozni, hogy óhajtja-e az állami szolgálatba való átvételt és azt, hogy ez
iránt együttes akció indittassék.

Az erdõgondnok urak pedig szíveskedjenek minden egyes uradalmi
alkalmazottat a helyzet feltárása mellett ugyanezen kérdésekre meghall-
gatni és teendõ nyilatkozatukat velünk mielõbb közölni.

A válaszok beérkezése után az akcióban résztvenni óhajtókkal együt-
tesen fogunk megállapodni a további teendõk iránt.

T. Kartársaink érdekében állónak találtuk, hogy ezen nagyon fontos
kérdésben fellebbvalóink tudtával a kezdeményezõ lépéseket megtegyük …

A körlevelet Sperker Ferenc jószágkormányzó, Balogh Kálmán erdõtaná-
csos (Nagyvárad), Keszte István fõszámvevõ (Nagyvárad), Fischof Frigyes
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számvevõ (Nagyvárad), Karakas Károly levéltáros-számvevõ (Nagyvá-
rad), Bardon Ferenc építész (Nagyvárad), Szokoly Elemér számtartó
(Nagyvárad), Somogyi Géza fõerdõmérnök (Nagyvárad), Marosi Antal fõ-
erdõmérnök (Tenke), Hesz Ágoston fõerdõmérnök (Bélökrös), Ferencsik
Ödön fõerdõmérnök (Bél), Sterba Szabolcs fõerdõmérnök (Miklólázur),
Békefy Miklós erdõmérnök (Vaskoh) és Öhm Gyula vadászmester (Bihar-
kristyór) kapta kézhez. A március derekán kelt válaszlevelek a kétségbe-
esést tükrözik, egyéni életutak derékba törését, a bizonytalanságot.

Sperker Ferenc (1857–1923) jószágkormányzó az erdélyi szarvas-
marhatenyésztés szakszerû alapokra helyezésének egyik nagy alakja
volt, mintagazdaság szervezõje, bár nem végzett gazdasági akadémiát,
eredményeinek elismeréseképpen akadémiai képesítést kapott. Koráb-
ban az Erdélyi Római Katolikus Státus szolgálatában is állott. A 66 esz-
tendõs Sperker számtalanszor konfliktusba került az új román impérium
hivatalnokaival, és nyilatkozata szerint érzelmi okokból sem vállalt vol-
na román állami szolgálatot. Még az év szeptemberében meghalt. Leve-
lében így fogalmazott:

… Nem kérelmezhetem állami szolgálatba átvételemet és pedig, az ér-
zelmi résztõl eltekintve azért sem, mert a 4 évi román impérium alatt még
nem fordult elõ, hogy valamely hivatal-fõnök, vezetõ hivatalnok, azon ál-
lásban át lett volna véve állami szolgálatba; annál kevésbé lenne a leg-
halványabb remény arra, hogy engemet átvegyenek, a ki kötelességemhez
híven számtalan esetben exponáltam magamat a különbözõ hatóságokkal
és hatósági személyekkel szemben a Püspökség és Káptalan érdekeinek
védelmében, nem egyszer eredményesen, de mindig a törvények alapjára
helyezkedve … úgyannyira, hogy … Bukarestben a Minisztériumnál azzal
lettem megvádolva, hogy irredenta, sõt bolsevista vagyok …

Többen a román nyelv ismeretének hiányára, ugyancsak többen idõs
korukra hivatkozván egyértelmûen elhatárolódtak az állami alkalmazás
lehetõségétõl. A 61 esztendõs Marosi Antal fõerdõmérnök, az egyaránt
60 esztendõs Sterba Szabolcs és Ferencsik Ödön fõerdõmérnökök és a
fiatalabb, 55 éves Somogyi Géza fõerdõmérnök úgy nyilatkoztak, hogy
a feltételek jobb ismeretében esetleg munkát vállalnának a román állam-
nál. Õk megjegyezték válaszlevelükben, hogy a román oldalon egyértel-
mû szakemberhiány várható, úgyhogy érdemes volna taktikázni, nem
kellene egybõl felkínálkozni.
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Balogh Kálmán (1879-ben végzett Selmecbányán) röviden így fogalmaz:
… én a magam részérõl az állami szolgálatba való átlépést, már magas ko-

romnál és beteges állapotomra való tekintetbõl sem tartom lehetségesnek …

Békefy (Breuer) Miklós (1902-ben végzett Selmecbányán, Hesz év-
folyamtársa volt s földije, veszprémi):

Tekintettel, hogy 50. évhez közeledem s emellett egészségem sem a
legjobb, nem garantálhatom, hogy az államnál teljesíthetek-e szolgála-
tot. Magashegységben 20 évi nehéz szolgálat elegendõ s érdemet
szerezhet arra nézve, hogy nyugdíjat élvezhessek…

Marosi Antal (végzettsége ?):
… Mindezek daczára kijelentem, hogy a mennyiben az egy évi fel-

mondási idõ elmúltával nyugdíjba helyeztettem, miután a nagy drága-
ságban nyugdíjam a legszerényebb megélhetésre sem elegendõ, tekintve
hogy hadiözvegy leányom és három hadi árvám fenntartásáról is kell
gondoskodnom, kénytelen leszek valami foglalkozást keresni; Nem zár-
kózom el az állam szolgálatába való belépéstõl, ha az elõadottakról biz-
tos tudomásaim lesznek s ha azokat magamra nézve elfogadhatónak ta-
lálom. Tudom, hogy a román államnál erdõtisztekben nagy hiány van,
ugyan azért taktikai hibának tartanám ha mi felkinálkoznánk …

Sterba Szabolcs (1887-ben végzett Selmecbányán):
… Minden körülmények között ragaszkodom az uradalomnál 40 évi

szolgálat után szerzett jogaimhoz, vagyis nyugdíjjárulékomhoz és az
egyévi felmondáshoz. Ami az állami szolgálatba való átlépést illeti errõl
csak akkor nyilatkozhatnék, ha erre az állam által egyenesen felszóllít-
tatnék s ismerném a feltételeit. Egyébiránt felesleges említenem, hogy 60
év felé járó korral állami szolgálatba csak a legritkább esetben vesznek
fel valakit. De hiszen 40 évi szolgálat után az ember már nem a munká-
ra, hanem a nyugalomra törekszik …

Bardon Ferenc uradalmi építész:
… Kétségbeejtõ jövõ elõtt állok, mert életem java részét csak a püs-

pökségi uradalom szolgálatában töltöttem, s most az életem alkonyán az
élet viharába kilöketvén, nagy gondot okoz, hogy miként helyezkedjem el
újólag, hogy a mindennapi szükségletet beszerezhessem, mert a majdani
nyugdíjam igen alacsony összege a létfenntartás legelemibb szükségle-
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teit – az élelmiszerek beszerzését – sem fedezi. Bármennyire elõre látom
tragikus összeomlásomat, mégis oda nyilatkozom, hogy állami szolgá-
latba nem kívánok átmenni …

Somogyi Géza (1890-ben végzett Selmecbányán):
… Tisztában voltam azzal, hogy az imperium és egyébb körülmények

megváltozása következtében az uradalmi tisztviselõi állások is megszün-
nek … de határozott formában nem áll módomban erre nézve nyilatkoz-
ni, mert a nyelv nem bírása és életkoromnál fogva nem tudhatom egyál-
talán felvehetõ leszek-e vagy sem. Továbbá fogalmam sincs a munkakör-
re, az elhelyezésemre és végre javadalmazásomra vonatkozó adatokról.
Mindezek dacára kijelentem, hogy a mennyiben az egy évi felmondási
idõ elmúltával nyugdíjba helyeztetem, miután a nagy drágaságban
nyugdíjam a minden napi kenyérre is alig elegendõ, s így kénytelen le-
szek valami foglalkozást keresni, nem zárkóznám el az állami szolgálat-
ba való belépéstõl, ha az itt elõadottakról biztos adataim lesznek és ha
azokat magamra nézve elfogadhatónak találom. Tudom azt, hogy a ro-
mán államnál erdõtisztekben nagy hiány van, éppen ezért taktikai hibá-
nak tartanám, ha mi felkinálkoznánk …

Ferencsik Ödön (1885-ben végzett Selmecbányán):
… Hogy azután mitévõ leszek, arról ezidõ szerint magamnak sem tu-

dok számot adni. 60 éves életkoromnál és részben már lemorzsolt ener-
giával a jelenlegi közismert küzdelemben alig lehet reményem valame-
lyes biztos existentiát úgy magamnak, mint pedig családomnak biztosí-
tani. Az állami szolgálatba való felvételre nézve … nem zárkózom el an-
nak elfogadásától, ha nem lesz az oly feltételekhez kötve, mely munkabí-
ró képességemet túlhaladja és élet viszonyomnak jelentékeny megváltoz-
tatásával nem jár …

Hesz Ágoston – egyedüliként írógépelt levélben – a következõ, hatá-
rozott választ adta:

Tekintetes Dr. Krüger Jenõ h. fõügyész úrnak, Nagyvárad.
30/1923 számu b. megkeresésére válaszolólag tisztelettel közlöm,

hogy a püsp. uradalom megszünte esetén hajlandó vagyok az állami
szolgálatba való átlépés iránt megindítandó elõzetes akcióban részt ven-
ni, azonban az uradalmi szolgálattól megválásomkor nyugdíjaztatáso-
mat és 1 évi felmondással kapcsolatoan 1 évi illetményemet az urada-
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lomtól várom. A gondnokságomban lévõ erdõõrök közül azok, kik a
nyugdíjegyesületnek tagjai, hasonló értelemben nyilatkoztak elõttem, az
ideiglenes minõségben szolgáló erdõõrök közül azonban többen odanyi-
latkoztak, hogy más pályára fognak lépni.

Ökrös, 1923. március 24. Kiváló tisztelettel Hesz Ágoston urad. fõer-
dõmérnök.

A kisajátítási bizottságok többnyire már az 1922. év tavaszától meg-
indították az eljárást és a terepmunkát, a kisajátítandó erdõk felmérése és
elsõsorban a kisajátítási érték (kárpótlás) megállapítása céljából. A min-
den esetben a volt tulajdonosokkal (jelen esetben a püspökségi uradalom-
mal) szemben ellenségesen viszonyuló és Bukarestbõl világos feladatot
kapó, többnyire óromániai hivatalnokok és „szakértõk” igyekeztek eleve
a lehetõ legalacsonyabb összeget megállapítani és rájátszani az akkori fo-
lyamatos pénzromlás hígító erejére is. Legtöbbször a valós érték csekély
töredékét tüntették fel „szakértõi” véleményükben. Egy ilyen eset kapcsán
Hesz Ágoston adott felvilágosítást az ügyet megfellebbezõ dr. Krüger
Jenõ (1881–1954) uradalmi fõügyésznek, éppen az egykor a közvetlen
felügyelete alá tartozó és általa minden részletében ismert biharlonkai
erdõ ügyében (ahol irányítása alatt több száz hold erdõt telepítettek):

Nagyváradi l.sz.püspökség biharlonkai erdõgondnoksága.
Tekintetes Dr. Krüger Jenõ urad. fõügyész úrnak, Nagyvárad.
A kisajátítási üggyel kapcsolatban a biharlonkai erdõk értékére néz-

ve hozzám intézett megkeresésére tisztelettel a következõket közlöm:
Biharlonka község határában az erdõgazdasági üzemterv szerint a

következõ minõségû erdõségeink vannak:

Tölgy                            Bükk

1–20 éves 187,9 k. hold 671,3 k. hold
21–40 .. 154,3 .. 191,1 ..
41–60 .. 72,9 .. 29,1 ..
61–80 .. – –

81–100 .. 177,2 .. 90,8 ..
101–150 331,6 .. 71,3 ..

923,9 k.hold 1053,6 k.hold

Vagyis százalékban kifejezve 46,7 % tölgy és 53,3 % bükk.
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Ezen erdõségek egy üzemosztályba tartozván a gyegyesényi határban lé-
võ erdõkkel, a rendes évi vágások a gyegyesényi határba esnek. Biharlonkai
határban utoljára 1903-ban volt eladás, a mikor a Kronberger Mór cég meg-
vette a 10 évi vágásterületet, melybõl néhány évi vágásterület a biharlonkai
határba esett. Hogy mennyi volt akkor a holdankénti vételár, az megtudható
az adás-vételi szerzõdésbõl, mely a jószágkormányzóságnál megtalálható.
Volt még az 1908. évben is kisebb eladás, amikor a La Roche és Darvas cég
szétszórtan visszamaradt magfákat vett meg, és köbméterenként 12 koroná-
val vette a tölgyfát, persze szétszórt anyagról lévén szó, kisebb értékû volt.

Az ezen erdõségek rendes évi vágásai Gyegyesény község határába es-
vén, ott az 1910. évben 82 kat.holdat, tölgy és bükk feles arányban, meg-
vette a La Roche és Darvas cég 54 000 koronáért, vagyis holdanként 660
koronáért. Ezen a gyegyesényi határba esõ évi vágások messze fent feküsz-
nek a közlekedési utaktól, ezzel ellentétben a biharlonkai határban fekvõ
erdõk jóval közelebb feküsznek Biharlonkához, jóval szelídebb fekvésû he-
lyeken, és e mellett a La Roche cég iparvasútja már 1906. év óta ott húzó-
dik a biharlonkai erdõk mellett hosszában, úgy hogy ezen biharlonkai er-
dõknek az értéke már 1906. év óta jelentékenyen emelkedett, s ha itt lettek
volna a rendes évi vágások, holdanként nem 660 koronát kaptunk volna a
vegyes tölgy és bükk erdõért, hanem ennek legkevesebb 4–5szörösét.

Emellett a biharlonkai határban levõ szálas tölgyerdõnk a legszebb
tölgyesek egyike, s tekintettel a kiszállítási kedvezõ viszonyokra, ma leg-
értékesebb erdõinket képezi.

Fiatalos erdõségeink a biharlonkai határban már mind mesterséges
erdõsítések eredménye, melyet nagy költséggel és fáradtsággal létesítet-
tünk. Középkorú erdõink, melyek rudas erdõt képeznek a legszebb növe-
kedést mutatják, mert jó talajon állnak, s a tölgy tenyészetének legmeg-
felelõbb talaja van.

Egy katasztrális hold 5 éves fiatalosnak a létesítése például 1913. év
elõtt, az utánpótlásokkal együtt belekerült az uradalomnak circa 50–60
koronába. Egy kat. hold 20 éves fiatalosnak az erdõérték-számítástan
elvei szerint kiszámított értéke már 1913. évben circa 400 korona volt.

Meglévõ szálas erdõink a biharlonkai határban kat. holdanként
150–180 köbméter faanyagot tartalmaznak.

A ki mindezen elõadottak dacára a biharlonkai erdõségeinket hol-
danként egyre másra 45 leire értékelte, az lett légyen bármilyen kvali-
fikációju, bátran oda állhat a kettõs ekevasu Sack féle eke elé, mely-
nek huzásához hatökör kell.
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Ökrös [Bélökrös], 1922. december 21. Hesz Ágoston urad. fõerdõ-
mérnök.

A humorérzékkel is megáldott Hesz rövidesen, az elkövetkezõ tava-
szon, 1923. május 19-én egy másik felháborító, ismét csak a közvetlen
állomáshelyét, ezúttal egy beltelket érintõ kisajátítási-kárpótlási esettel
kapcsolatban írt jelentést:

Nagyváradi l.sz.püspöki uradalom ökrösi erdõgondnoksága.
… a kisajátított 108. számú belsõség értékének megállapítására még

nem szállt ki az elsõfokú bizottság, melynek megfelelõ fogadására már
felkészültem, mert beszereztem az utolsó években történt telekvásárlások
adatait, s ezek szerint ezen telek négyszögölének értéke circa 25 lei, va-
gyis az egész telek értéke 20 000 lei. Úgy hallottam, hogy a tárgyalás al-
kalmával a község megbízottai azzal érveltek, hogy ez a telek nincs be-
kerítve. Ha csakugyan ezt mondták, akkor elég következetesek voltak az
eddigi igazmondást illetõen, mert e telek valójában 2 méter magas tölgy-
hasítvány kerítéssel van minden oldalról bekerítve.

Az állami iskola nem igen fog itt felépülni [a kisajátítás egyik indo-
ka], mert amint hallom õk máris parcellázni akarják, s az itteni görög
keleti pap már azon akar házat építeni magának. Kár, hogy a kisajátítá-
si végzésben nincs kikötve, hogy csakis állami iskola céljára használha-
tó a telek.

[az ügyben soron következõ levélben]:
… a megyei agrárbizottság által kisajátított ökrösi 108. kat. helyr.

számú beltelek értékének megállapítására az I. fokú kisajátítási bizott-
ság f. hó 18-án megjelent Ökrös községben, és a községi delegátok meg-
hallgatása után a telek 1913. évi árát 400 leuben állapította meg.

A tárgyaláson jelen voltam, kértem a jelenlegi értéknek megállapítá-
sát, de azt a bizottság nem volt hajlandó semmi szín alatt megtenni. Nem
lehet ezekkel józanul beszélni. Csak gúnyt ûznek belõlünk. Maguk is
tudják, hogy mi az amit elkövetnek, de nevetve végzik a dolgot.

A jegyzõkönyvet másolatban, valamint a fellebbezés átvételi elismer-
vényét ide mellékelve tisztelettel beküldöm, annál is inkább sietve, mert
úgy értesültem, hogy a fellebbviteli tárgyalása ez ügynek május 25-én
lesz. 

A jegyzõkönyv elég mulatságos némely részében, s fényt vet az egész
társaság mentalitására. Az egyik delegát [kiküldött], eskü alatt azt állí-
totta, hogy a telek mocsaras, tele békával, s ott kuruttyolnak rajta a bé-
kák esténként, s a járásbíró mindezt szépen jegyzõkönyvbe vette, a mint
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az benne olvasható. A delegát hazugsága oly otromba volt, hogy ott a
bíró elõtt szemébe vágtam, hogy hazudik, s tiltakoztam a tárgyalásnak
ilyetén komédiává süllyesztése ellen. Persze ekkor rajtam mulattak,
hogy engem izgat a hazudozás, mert azt a jelenvoltak mind tudták,
hogy a delegát hazudik.

A telket én 21 év óta ismerem. Azelõtt faiskola volt, erdei facsemeték
nevelésére, késõbb az erdõtiszt kertnek használta, s én magam is ma an-
nak használom, most krumplival van bevetve, s nagyon jó föld, a mi
Ökrös vidékén lehet, legjobb föld. Mint beltelek legszebb helyen fekszik
a község központjában. Négy oldalán az uradalom kerítette be 1917. év-
ben, 2 méter magas tölgyhasítvány kerítéssel, a mely kerítés 218 folyó-
méter, és ma megér méterenként legkevesebb 40 leut, vagyis összesen
8720 leut. Ezt 1917-ben csináltattuk, hogy jut hozzá ez a társaság, hogy
1913. évi árban kisajátítsa? Hiszen ez már valósággal felér az útonál-
lással!

Dr. Gerbert Ottó jószágkormányzó Hesz Ágostont 1924. szeptember
11-én szolgálattételre a nagyváradi jószágkormányzóságra osztotta be,
1925. január elsejétõl a központi püspökségi erdõfelügyelõség vezetõje,
azaz erdõtanácsos lett (egykori erdésztársai sorsáról kevés információ-
val rendelkezünk, 1924/1925 után valószínûleg végleg elhagyták az ura-
dalmat és nyugdíjba vonultak, esetleg Magyarországra távoztak, Hesz
maradt az egyedüli aktív erdõtiszt). Hesz Ágoston 1926 nyaráig a püs-
pökség szakértõjeként a földreform után indított perek helyszíni szem-
léin vett részt, ahol minden szakmai tudását – erdészetit és jogit egyaránt
– bevetette a minden érvet eltipró állami hivatalnokgépezet ellenében. 
A püspöki hivatal, kényszerûen együttmûködve az állami hatóságok szak-
értõivel, igen terjedelmes, minden részletre kiterjedõ memórium kere-
tében kellett bizonyítsa, hogy az agrárreform után megmaradni látszó
csekély erdõterület az általa fenntartott számos egyházi, szociális-karita-
tív és nem utolsósorban oktatási intézményeinek még a tüzelõanyag-
szükségleteit sem fedezné. Az inspekció sorra vette az összes egyházi in-
tézményt, megvizsgálván azoknak valós faigényeit, plébániákat, falusi
és városi iskolákat, óvodákat, az Irgalmas rend kórházát, az árvaházat, a
papneveldét, a tanítónõképzõt, a mezõgazdasági és szõlészeti egysége-
ket, mindennemû ingatlant (épületfaigény) stb. Az egyház részérõl a tel-
jes folyamatot és a perek mindegyikét dr. Krüger uradalmi fõügyész irá-
nyította rendkívüli jogi szaktudással, dr. Gerbert Ottó jószágkormányzó
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és Hesz Ágoston erdõtanácsos segítségével, ez utóbbinak jogi tudását is
igénybe véve. Hesz 1925. március 10-re állította össze a bizottság mun-
kálatainak végeztével azt az összesítést, mely a püspökség valós faigé-
nyét (és azt biztosító erdõterületet) volt hivatva kimutatni. Ezek szerint
a 10 730 köbméternyi évi faszükséglethez, mint írta jelentésében: 

…hosszas utánajárás, számítás útján, a járási erdõgondnokság spe-
ciális igényeinek szemmeltartásával is ezen erdõterület a központi, csé-
kei, tenkei és béli járások 15 községében jelöltetett ki, 11 598 k. hold, 
vagyis 6674,2 hektár kiterjedéssel, figyelemmel lévén a központi és csékei
járásokban arra, hogy a kért erdõk lehetõleg egymáshoz közelfekvõ
komplexumot képezzenek, a mi a kezelés szempontjából fontos, míg a
tenkei és béli járásokban már inkább olyan részek lettek a kimutatásba
foglalva, melyek lehetõleg értékes erdõket képezzenek, s így habár szét-
szórtabban feküsznek is, értékességük folytán kezelésük költségesebb
volta kifizetõdjön. Az így kérelmezett erdõkrõl összeállítottam egy kimu-
tatást, mely feltünteti, hogy hol, melyik község határában feküsznek ezen
erdõk, milyen kiterjedésben, s hány köbmétert tesz ki évi növedékük. Egy
másik kimutatásban fel vannak tüntetve ezen erdõk korfokozatok szerint.
Ezen kívül minden egyes község határában fekvõ erdõrõl készítettem egy
általános leírást, melyben a kért erdõ fekvése, régebbi erdészeti admi-
nistratiója, a vonatkozó agrárhatározat kelte vagy száma, s egyéb fontos
adatai fel vannak tüntetve. Minden egyes erdõrõl további részletes erdõ-
leírást készítettem, melyben terület, talaj, termõhelyi osztály, fanem,
elegyarány, sûrûség, fatömeg, évi növedék osztagonként ki van tüntetve.
Ezenkívül minden egyes erdõ gazdasági térképét is elkészítettem.

Ezen adatok összeállítása után megszerkesztettem az újabb a Comi-
tetul Agrarhoz [Agrárbizottsághoz] intézendõ kérvényt, melynek a fenti
kimutatások mellékletét fogják képezni, ezen kérvényt román fordításban
illetékes helyre juttatás végett tisztelettel beterjesztem … Hesz Ágoston,
uradalmi fõerdõmérnök.

Az igény tehát 6674 hektár volt a következõ összeállításban: Hájó –
272 ha, Kardó – 677 ha, Somogyuzsopa – 667 ha, Nyárló – 336 ha, 
Miklólázur – 750 ha, Nagykáránd – 495 ha, Kiskáránd – 147 ha, Mé-
helõ – 417 ha, Oláhgyepes – 907 ha, Rózsafalva – 560 ha, Tenkemocsár
– 84 ha, Csontaháza – 274 ha, Szakács – 706 ha, Boklya – 243 ha, 
Hévízkáránd – 132 ha. Mindezek a püspökség õsi birtokain fekvõ erdõ-
részek voltak.
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A földtörvény elsõ körben 141 832 katasztrális hold, azaz 81 600 hek-
tár erdõt sajátított ki a püspökségi uradalomtól, és mindössze 176 hektárt
hagyott meg a Várad melletti Püspökfürdõt övezõ park területén, illetve to-
vábbi 433 hektárt a közeli Kardó község területén. A 81 600 hektárnyi ki-
sajátított erdõbõl 32 000 hektárnyi nem az egyes községek vagyonát gya-
rapította, hanem az állami tartalékalapba olvasztották be. Kezelésüket ezek
után lényegesen gyengébb szakmai felkészültséggel rendelkezõ szakembe-
rek végezték, és rövidesen hatalmas erdõségek szenvedték meg a kímélet-
len pusztítást és a korrupció jegyében történõ adásvételi üzelmeket.

Az 1921 elõtti, mintegy 142 887 holdnyi (82 200 hektár) erdõbõl vé-
gül is mintegy 2700 hektárt sikerült mentesíteni a kisajátítás alól. Ezeket
egyetlen, többé-kevésbé összefüggõ tagban mérték ki (részben a koráb-
bi erdõbirtok területén), a püspökség részére a Nagyváradtól délre fekvõ
Hájó, Kardó, Miklólázur, Nyárló és Somogyuzsopa községek területén. 

A teljes képhez tartozik, hogy a székeskáptalan részére az észak-bi-
hari Érszalacs, továbbá a mentesült püspöki erdõk szomszédságában
fekvõ Biharsályi és Székelytelek, a Premontrei rend részére pedig az
ugyancsak szomszédos Almamezõ és Harangmezõ községek területén
jelölték ki a perek után megállapított erdõrészeket (mindezeket a püs-
pökségi mentesített erdõkhöz hasonlóan ugyancsak a korábbi, õsi erdõ-
birtokok területén). A nagyprépostságnak a kissé távolabbi Tenkegörbed
területén mentesült egy háromszáz holdas erdõbirtoka. A székeskáptalan
és a nagyprépostság esetében az 1921. év elõtti 33 000 holdnyi (19 000
hektár) erdõbõl összesen 2050 hektár mentesült a kisajátítás alól. Ez
utóbbiak igazgatása az 1882-ben Belényesen született (családja révén a
dél-bihari erdészettel közeli kapcsolatba kerülõ) és Selmecbányán 1904-
ben végzett, 1907-ben oklevelet szerzett Hermann Lajos erdõtanácsos
kezelése alá került (Heszhez hasonlóan, végzése után õ is azonnal Bihar-
ba, a székeskáptalani uradalomhoz szegõdött és ott szolgált az erdõk
1948. évi államosításáig).5

Hesz rövidesen megbízást kapott az állami hatóságok folyamatos ke-
reszttüzében (túl)élõ Premontrei rend hozzávetõlegesen 1000 hektárnyi
mentesült erdeinek a felügyeletére is. 

Közismert tény, hogy az 1922–1926 között zajló kisajátítási folyama-
tot korrupciós ügyek ezrei kísérték, melyek természetszerûleg beépültek
annak mechanizmusába, annak szerves részét képezték. Állami hivatal-
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nokok, minisztériumi tisztségviselõk és a román jogrend (?) védelmezõi
egyaránt meggazdagodási lehetõséget láttak a földbirtokreformnak ne-
vezett, de Erdély és a Partium vonatkozásában a magyar vagyonok ki-
fosztását jelentõ kisajátítási eljárásban. Önként jelentkezõ bennfentesek
segítségével a sorozatosan vesztett perek ellenére is a határozatokban a
legfelsõbb agrárbizottság kisebb korrekciókat hajtott végre, többnyire az
1925. év során. A püspökség esetében – a püspökfürdõi parkot ide nem
számítva – az elsõ fokon mentesített 750 holdnyi erdõterületet e kiska-
puk segítségével sikerült feltornázni a fennebb már említett 2700 hektár-
ra. Ennek azonban ára volt:

Bjelik Imre, a nagyváradi püspökség apostoli kormányzója 1926.
március 24-én a székeskáptalan jóváhagyását kérte mintegy 700 hektár-
nyi erdõ átengedésére a korrumpált személyek részére. A levél, melyet
az alábbiakban közzéteszünk, az akkori (és egyébként máig általános)
romániai állapotok kiváló lenyomata:

Fõtisztelendõ Székeskáptalan!
Tudomása van a Fõtisztelendõ Székeskáptalannak arról, hogy a püs-

pökségi erdõkbõl a kisajátítási eljárás során mentesített 750 holdnyi er-
dõterület gyarapítása érdekében akciót indítottam, amelynek eredmé-
nyeképpen az eddigi mennyiségen felül még 4885 kat. hold erdõt mente-
sített a legfelsõbb agrárbizottság. Ez az örvendetes eredmény azonban
jelentékeny áldozatba került, kénytelen voltam az általános szokásnak
megfelelõen jutalomdíj és költségek fejében az elérendõ eredmény ne-
gyedrészét lekötni. Most a kötelezettség teljesítésére került sor, 1221 és
¼ hold erdõt kell átengednem az eredmény kieszközlõinek. Ennek prak-
tikus keresztülvitele céljából azt a módot választottam, hogy alacsony
vételár kitüntetése mellett két külön szerzõdésben adásvételi ügyletet kö-
töttem és egyben a vallásügyi miniszterhez kérvényt intéztem, hogy a vé-
teláraknak megfelelõ összeget a kisajátítási eljárás során felmerült ki-
adások és költségek czímén a törzsvagyon terhére elszámolhassam. 

Tekintettel arra, hogy ezen áldozat nélkül a püspökség semmit sem
kapott volna vissza a kisajátított erdõkbõl, így tehát ezzel az áldozattal a
törzsvagyon háromszoros értéket nyert, fölkérem a Fõtisztelendõ Székes-
káptalant, hogy a mellékelve bemutatott két szerzõdésnek három-három
példányára vagyonfelügyeleti szempontból a jóváhagyási záradékot re-
ávezetni méltóztassék.

Egyben bemutatom a vételárnak a költségekre való elszámolása iránt
a vallásügyi minisztériumhoz intézett kérvényemet is még pedig két kü-
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lönbözõ formában, egyikben együtt kérem a szerzõdések jóváhagyását és
a vételár elszámolását, másikban csak a vételár elszámolását kérem, a
szerzõdésekhez pedig külön kérvényt készítettem. Az adott helyzet fogja
megmutatni, hogy melyik forma fog a miniszter elé terjesztetni. Tekintet-
tel arra, hogy a vételárak ilyetén való elszámolása forma szerint szintén
a törzsvagyont érinti, méltóztassék ezen két kérvényt is ellátni jóváha-
gyási záradékkal…

Nagyváradon, 1926. március 24-én … Bjelik püspök, Apostoli Kor-
mányzó

Az ezeréves váradi püspökség bebocsájtást nyert az Óromániában
természetes, ott honos korrupciós ingoványba. Az akkori kultuszminisz-
ter fõigazgatóján (Zenovie Pâcliºanu) keresztül kegyesen hozzájárult
2.900.000 lei kifizetésére a törzsvagyonból az „agrárreform kapcsán fel-
merült költségek” fedezésére (1926. május hó).

A hálapénzt helyettesítõ mintegy 700 hektárnyi erdõt egyrészt a Vas-
kohon lakó dr. Neaguné Angela kapta a kisajátított vaskohi uradalom
számos pontján szétszórt kisebb parcellák formájában, öszesen 450 hek-
tárt (Határ, Biharlonka, Szerbesd, Petrilény, Segesd, Stéj, Alsókimpány,
Herzesd, Barest, Kollest, Kimp, Szohodol, Verzár, Lehecsény, Kalugyer,
Vaskohszelistye községek területén), másrészt dr. Manea Constantin
(Bukarest, Excelsior szálloda) és dr. Rãchiþan Ioan (Bukarest, Calea Vic-
toriei nr. 190) 250 hektárt a volt miklólázuri erdõgondnokság területén. 

Hesz Ágoston 1926 után tehát mindössze a megmenekült 2700 hek-
tárnyi püspökségi és 1000 hektárnyi premontrei erdõbirtokon folyó mun-
kát felügyelte, majd 1937-ben a püspökség általános gazdasági hivatalá-
nak vezetõje lett, mely az erdõs területeken felül összességében 400 hek-
tárnyi szántóföldet, mintagazdaságot, szõlõt, kertészetet igazgatott. Nem
kétséges, hogy a korábbi hatalmas erdõrengetegekben folyó munkához
szokott Hesz személyes tragédiaként élte meg az erdõk elvesztését. 
Ebben az idõszakban került közelebbi munkatársi és emberi kapcsolatba
a nagy mûveltségû, a kisebbségi közösségépítõ munkában jeleskedõ 
dr. Schriffert Béla (1889–1968) kanonokkal, aki 1925-tõl a káptalan,
majd a püspökség gazdasági ügyeinek vezetõje volt a klérus részérõl. 

Észak-Erdély visszacsatolása után, 1941. június 21-tõl a földmûvelé-
sügyi miniszter Heszt kinevezte Bihar vármegye vadászati felügyelõjé-

98

2014 feb.qxd  2/23/2014  10:06 PM  Page 98



vé. E közérdekû szolgálat nem járt díjazással. Igen késõn, 1943, illetve
1944 folyamán a földmûvelésügyi minisztérium visszajuttatott a püs-
pökségnek mintegy 1200 hektárnyi, a román agrártörvény által kisajátí-
tott erdõt (Hegyközcsatár, Hegyköztóttelek, Hegyközszentimre, Fugyi-
vásárhely és Hájó községek határaiban), azonban ennek gyakorlati hasz-
na alig volt, hiszen már 1945 folyamán ezeket azonnal visszaállamosí-
totta az újabb román hatalom. Hesz hivatali beosztása folytán az urada-
lom nagyváradi központjában maradt, azaz Észak-Erdélyben, így a meg-
maradt, igen csekélyke erdõrészeken kívül hangsúlyosan a mezõgazda-
sági területekkel és a szõlõbirtokkal foglalkozott (Nagyvárad, Bihar-
szentandrás és Biharpüspöki határában). 

A második bécsi döntés nyomán a nagyváradi püspökségnek, kápta-
lanának, a nagyprépostságnak és a premontrei rendnek a legjelentõsebb
erdõterületei Dél-Erdélyben, azaz Romániában maradtak. Ezek Márton
Áron erdélyi püspöknek – mint az ottani részek apostoli kormányzójá-
nak – a kezelése alá jutottak (belényesi apostoli kormányzóság), azon-
ban a román államhatalom 1943-tól kezdve durván és sikeresen avatko-
zott be a belényesi erdõhivatal ügyvitelébe, és csak Márton Áron püspök
és Bikfalvi István helynök éberségének és ellenállásának köszönhetõ,
hogy nem érte végzetes kár az erdõbirtokot, bár perek és az azokkal já-
ró hatalmas költségek egész sorozata maradt a püspökségre örökségként.
A belényesi kormányzóság területét a Szentszék majd csak 1947 augusz-
tusában helyezte ismét a váradi püspökség joghatósága alá. Az 1948. évi
államosításig fennmaradt szûk idõszakban – utoljára – ismét egy igazga-
tás alá került az erdõbirtok, melyet ismét Hesz Ágoston erdõtanácsos fel-
ügyelt fõerdõmérnökén (Marosi Gyula) keresztül.

A frontátvonulást és Észak-Erdély Romániához csatolását követõ idõ-
szak erdészeti tevékenységére vonatkozó levéltári iratanyag jóformán ki-
zárólag a mértéktelen erdõpusztítást és a kíméletlen erdei legeltetést ada-
tolja. Az egyház Nagyvárad környéki erdeit a román falusi lakosság fo-
lyamatosan legeltette és fõleg lopta. Hesz egyik panaszlevele szerint:

… az erdeinkben már úgyszólván tarvágást eszközölnek a fatolvajok
… Az erdõpusztítás az utóbbi idõkben soha nem látott mértéket ért el.
Bár a tavaszi mezõgazdasági munkálatok alatt is folyt az erdõk pusztítá-
sa az erdõk körül fekvõ községek lakossága részérõl, most pár hét óta ez
olyan nagy mérvûre emelkedett, hogy az erdõk hozamát évtizedekre meg-
semmisíti. Kivágják a kitermelésre érett erdõket, kivágják a 20 éves fia-
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tal erdõket, a fiatal vágásokat és az ültetéseket pedig lelegeltetik. Eddig
csak a bécsi határon innen fekvõ községek lakosai csinálták a nagy ká-
rokat, az utóbbi idõben a bécsi határon túl fekvõ községek lakossága is
átjött ide erdõt pusztítani. A szolgálati fegyvereitõl megfosztott erdõõri
személyzetnek tehetetlenül kell néznie a tömeges oktalan pusztítást ak-
kor, amikor a kártevõk felfegyverkezve lövöldözésekkel terrorizálják a
védszemélyzetet …,

akik egyébként majd mindannyian román nemzetiségûek voltak és
lojálisak munkaadójukhoz, ám az új román hatóságok, mint egy magyar
intézmény alkalmazottaitól, bevonták a kézifegyvereket. A szervezett
tolvajbandák az eltulajdonított faanyagot naponta szekérszámra szállí-
tották a váradi piacra és máshová. A védszemélyzet tanúvallomása sze-
rint van olyan nap, hogy 150 szekér nyers lopott fát visznek ki az erdõ-
bõl. Ehhez a püspökséggel szemben ellenséges érzületû helyi hatóságok
gyakorlatilag segédkezet nyújtottak. Hesznek, mint erdõtanácsosnak, az
1945. és 1946. évek folyamáról számos keserû hangvételû levele maradt
fenn, melyben a felsõbb hatóságok figyelmébe ajánlja a tarthatatlan ál-
lapotokat. Felelõsségérzetét mutatja, hogy az erdõk tekintetében távla-
tokban gondolkodott, annak ellenére, hogy tisztában volt rövidesen be-
következõ sorsukkal: 

Tekintettel arra, hogy az erdõk tulajdonképpen nemzeti vagyont ké-
peznek, azok pusztulása nemzetgazdasági kár, a bennük okozott kár
hosszú évtizedek múlva is érezhetõ … Tévedés volna azt hinni, hogy a je-
lenleg folyó erdõpusztítás csupán az erdõbirtokos kára. Nem, ez orszá-
gos kár …

írja egyik panaszlevelének zárásaképpen.

1948-ban, az erdõbirtokok államosítása után, Hesz a gazdasági hiva-
tal vezetõje maradt, majd a püspökségnek a román állam általi teljes ki-
semmizését követõen, 1952-tõl (nyugdíjasként, de meghosszabbított
munkaszerzõdéssel) az egyházi hivatal pénztárosa lett. 1961-tõl az egy-
házi gyertyagyár raktárát kezelte 1963 januárjáig, amikor is végleg
nyugdíjba kényszerült a 83 esztendõs, de még mindig munkaképes öreg-
úr. Az 1950-es, sõt 60-as évek évek során az egyházi hatóság, a kápta-
lan számtalan mûszaki jellegû munkához kérte mérnöki segítségét, ezek
legnagyobb része a kisajátítandó, vagy a kisajátítás alól idõlegesen men-
tesülõ nagyváradi épületek, telkek, kertek topográfiai felmérésével füg-
gött össze. A néhány fennmaradt helyszínrajz és leírás aggályosságig
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pontos és lelkiismeretes munkát tükröz, ugyanúgy, mint az 1963 augusz-
tusa és októbere között a székesegyház karzatain és a sekrestye feletti
káptalani levéltári helységekben végzett levéltárrendezõ munkájának je-
lentése, melyet így zár: …tehetségemnek megfelelõ munkámat továbbra
is bármikor a Fõespesresi Hivatal rendelkezésére bocsátva maradtam …
Hesz Ágoston ny. erdõtanácsos. 1966 áprilisában (azaz 86 esztendõs ko-
rában) egy még megmaradt káptalani gyümölcsöskert felmérése után a
levert vaspálcák helyének meghatározása után így zárja jelentését:

Ha ezeket a vaspálcákat megkeresik, azok segítségével a vonal bár-
mikor kijelölhetõ. Lehet, hogy sohasem kerül rá a sor, de lehet, hogy rá-
kerül. Mindenesetre méltóztassék ezt a jelentést megõrizni, hogy ha va-
laha szükség lesz adataira, azt megtalálhassák … Mély tisztelettel Hesz
Ágoston ny. erdõtanácsos.

Mindezt abban az idõszakban, amikor a váradi egyházmegye vezetõ-
ségében már zömmel az államhatalommal kokettáló, a békepapi mozga-
lom – az erdélyi és szatmári püspökségekkel ellentétben Váradon meg-
gyökerezõ, sõt megszilárduló – mocsarába süllyedõ személyek nyertek
teret, kik idõnként felajánlották az egyházmegye még megmaradt javait
a kommunista államnak és intézményeinek.

1963 után csekély nyugdíjából és könyöradományokból éldegélt,
már-már tengõdött. A fõhatalomváltozás, a gyakori pénzrontás, az ön-
kényes nyugdíjbesorolások, az egykori uradalmi nyugdíjalap szétesése
és az egykori egyházi (magyar) intézmények alkalmazottaival szembeni
állandó hátrányos megkülönböztetés nyomán az egykor kényelemben
élhetõ öregkort ígérõ uradalmi erdõtiszti nyugdíj és életjáradék semmi-
vé lett. Hesz Ágoston hagyatékában számos, a mindenkori román nyug-
díjhivatalnak címzett, kétségbeesett hangvételû levél maradt fenn, ezek-
bõl érdemes néhány, minden körülményt megvilágító, a kor szellemét és
praktikáit megvilágító sort idézni: 

Most [1960] 80 éves vagyok. Az 1934. évben szolgálat közben – épít-
kezésnél – szerencsétlenség ért, s bár akkor úgy ahogy meggyógyultam,
most 26 év múlva kezdek teljesen megrokkanni. Süket vagyok, a halláso-
mat majdnem teljesen elvesztettem. A jobb szememre megvakultam. Tu-
dom, hogy nem sokáig élek, de azt hittem mindig, hogy életem utolsó
éveiben majd anyagi gondok nélkül élhetek. Nem így történt. Az 1944.
évben az idegen katonák elvitték ruháim, ágynemûim nagy részét és
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egyéb értéktárgyaimat. Azóta 15 év telt el, lerongyolódtam és a szó szo-
ros értelmében szûkölködöm.

Megemlíteni kívánom, hogy az 1924–1930. években magán munkák-
kal, keserves nehéz munkával szereztem annyit, hogy egy házat építettem
magamnak, amelyben laktam … ezt a házat a Miliþ ia az 1950. évben le-
foglalta, õrsöt állított fel benne, majd amikor az õrs megszûnt, 3 milicis-
ta családot telepített bele. Azóta én a házzal nem rendelkezem. A ház
adóját és közköltségeit a lakbér nem fedezi. Hogy ilyen nyomorult hely-
zetbe jutottam, el akartam adni a házat, de mert lakók vannak benne,
akiket kitenni nem lehet, senki nem veszi meg a házat. Tehát ettõl is eles-
tem … Egyik káptalani kertbõl a hátamon szoktam hazahozni száraz
gallyakat, most 80 éves koromban, én, aki 46 éven át erdõket neveltem.
Fûtetlen szobában alszom, melynek hõmérséklete 8 fok. Ez így van, ez
nem hazugság, ez szomorú valóság, hogy ilyen helyzetben vagyok …

46 éven át teljesítettem szolgálatot az erdészetnél, s mivel az erdészet
fontos nemzetgazdasági ág, az erdõtisztek fel voltak esketve az államnak,
tehát a mindenkori állam megbízottjai voltak. Így voltam én is. Az erdé-
szet nem csak a jelennek, de a távol jövõnek is dolgozik. Így megtörtént,
hogy az általam nevelt erdõket most a Republica Popularã Românã ter-
meli ki, tehát végeredményben a Republica-nak dolgoztam …

Hogy miért kérem nyugdíjam újbóli kalkulálását? Azért, mert nem bí-
rok jelenlegi nyugdíjamból megélni, olyan terheim vannak. Csak megem-
líteni kívánom, hogy lakóházunk kertjében egy kicsi egy szobás épület ál-
lott, amit én itthoni irodának használtam. Egy szegény munkáscsaládot,
2 kis gyermekkel betelepítettem ebbe a kis házikóba, minden lakbér fize-
tés nélkül. A munkáscsalád elszaporodott, ma 6 gyermekük van. A hely
szûk lett és én 10 000 lei kölcsönt felvéve, megtoldottam az épületet még
1 szobával, konyhával, éléskamrával és egy kis fürdõszobával. Most el-
férnek. Semmi lakbért nem fizetnek, teljesen ingyen laknak a házban. A
felvett kölcsönt, amíg állásban voltam fizetésembõl törlesztgettem. Az
1962. év végén hozott egyik nyugdíjtörvény értelmében 1963. évtõl állá-
somról le kellett mondani [ekkor 83 éves volt!] s most nyugdíjamból ha-
vi 100 leit kell adósságom törlesztésére fordítani. Ez csak egyik teher. A
megélhetés is folyton drágul, alig bírom a szükséges tüzelõanyagot besze-
rezni, már pedig ebben a korban, amiben én vagyok – 85 éves kor – az
ember nem bírja a hideg szobát. 60 évi szolgálat után megérdemlem a na-
gyobb nyugdíjat, hiszen a román állam az 1923. évi agrárreform során
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elvett a püspökségtõl 136 000 k. hold, azaz 78 263 hektár erdõbirtokot,
meg circa 10 000 k. hold mezõgazdasági birtokot. Kárpótlásul ugyan
adott „renté”-ket [kötvényeket], melyek kamatoztak, de a R.P.R [Repu-
blica Popularã Românã] ezt is megszüntette, tehát kártalanítás nélkül
ment az Állam birtokába ez is. Ez pedig sok százmillió leit jelentett …

… A nyugdíjalap értékpapírokba volt fektetve. A püspökség értékpapír-
jait az 1924. évben be kellett szolgáltatni a Román Államnak, s azt a Ro-
mán Állam a Magyarországgal való leszámolásnál [hadi kárpótlás] hasz-
nálta fel. A püspökség nem kapta meg értékpapírjaiért a kártalanítást, ezért
az 1938. évben eljárást indított az akkori román kormánynál. Az eljárás so-
rán az 1939. év végén a román állam 90 millió lei kártalanítást ígért meg
a püspökségnek, ámde az akkori politikai helyzet, meg az úgynevezett „bé-
csi döntés” miatt az egész kártalanítás elmaradt, s a püspökség és a nyug-
díjalap elesett 90 millió leitõl. A püspökségnek azonban még mindig voltak
jövedelmezõ birtokai egész az 1948. évig, attól kezdve egymásután mentek
át a Republica P. R. birtokába, részint államosítás útján, részint önkéntes
felajánlással. Így a Republica P. R. birtokába ment át 2859 hektár jól gon-
dozott erdõbirtok Nagyvárad közelében. Ez után Haieu [Hájó] község ha-
tárában levõ gyógyfürdõ teljes felszerelésével, amely fürdõ [az egykor Ja-
nus Pannonius által is megénekelt Püspökfürdõ] most az „1 Mai” nevet vi-
seli. Államosítva lett Haieu község határában levõ malom teljes felszerelés-
sel. Felajánlás formájában a R.P.R. birtokába ment át Petreu [Monospet-
ri] község határában / Marghita rajon / 200 hektáros mezõgazdasági bir-
tok teljes felszereléssel, nagy állatállománnyal. A R.P.R. birtokába ment át
Oradea [Nagyvárad] és Oºorhei [Fugyivásárhely] határában 38 hektár jól
gondozott szõlõbirtok. Mindezek értéke a 30 millió leit meghaladja. Ha te-
hát a R.P.R. a püspökségi alkalmazottak nyugdíjának biztosítását is szolgá-
ló ilyen nagy vagyon birtokába jutott, méltányos dolog, hogy a volt püspök-
ségi alkalmazottaknak nyugdíj formájában juttasson vissza méltányos
összeget, azoknak, akik egész életükben a jó nyugdíjért dolgoztak…

Bár Hesz Ágostonnak nyolcvan évesen, kisemmizetten valószínûleg
semmi vesztenivalója nem volt, bámulatra méltó a lankadatlan igazság-
érzete által diktált merész hangnem, melyet a hatóságokkal szemben
megengedett magának.

*
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Két, hagyatékában fennmaradt, neki szóló meleg hangú levél egész éle-
tének, életfelfogásának tömör összefoglalását nyújtja. Az elsõt Schriffert
Béla helynök jegyezte, félévszázados munkásságának emlékére, a mási-
kat 55 éves szolgálatának tisztelegve erdõmérnök kartársa és sorstársa,
Hermann Lajos, a székeskáptalan egykori erdõtanácsosa:

Hesz Ágoston erdõtanácsos úrnak, Nagyvárad
Erdõtanácsos Úr!
50 esztendõs fordulója van ma 1952. augusztus elsején, hogy fiatal erõ-

vel duzzadóan, fényes erdõmérnöki oklevéllel kezében Erdõtanácsos Úr
Váraddá jött és a váradi püspökség erdészetében elfoglalt egy munkahe-
lyet, melyet egy félévszázad leforgása alatt, mégha ma részben poraiban
és hamuban mutatkozik is, kivételes munkával és eredményekkel ékesített.

A munka korszakában illik, és kötelesség az elvégzett érdemes és jó
munkára visszatekinteni és azt ünnepelni.

Munkáját változó és fokozódóan felelõsségteljesebb hatáskörben, kü-
lönlegesen nehéz és rendkívüli körülmények között végezte. De minden-
kor jellemezte azt kitûnõ szaktudása, aggályosságig finom lelkiismerete,
valóban szertartásos rendszeretete és a legmagasabb mértékû hûség az
ügy iránt, amit szolgált.

Ezen a mai napon mondja el üdvözletét Erdõtanácsos Úrnak az erdõ-
rengeteg, amit félszázados munkája alatt, rendezõgazda-szemmel nézve be-
járt, a felnövekedett erdõ, amit beültetett, és a munkája nyomán érett gyü-
mölcsként rakatokba sorakozó elhalt fának otthonokat melegítõ lehellete.

A váradi püspökség elismerõ és köszönõ szavát Erdõtanácsos Úr fe-
lé illetékesebb szájról kellene hallania, bár 13 esztendeje én is képvise-
lem e változó formájú õsi intézményt. Kérem, fogadja ezt el tõlem úgyis,
mint félévszázados munkájából csaknem felének, ha nem is mindig segít-
séget jelentõ, de mindenkor õszintén becsülõ, tisztelõ és szeretetet érzõ
munkatársától.

Félévszázad munkájára visszanézve az eredmény után kutató szemé-
nek vonalába a Szent Pál-i szavakat kell szövétnekül gyújtanom: „A jó
harcot végigharcoltam, a pályafutást bevégeztem, a hitet megtartottam,
készen vár már reám az igazság koszorúja, melyet megad nekem azon a
napon az Úr, az igazságos Bíró …” II.Tim.4,8.

Fogadja Erdõtanácsos Úr tisztelõ és szeretõ köszöntésemet.
Nagyváradon, 1952. augusztus 1-én
Dr. Schriffert Béla általános püspöki helytartó.
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Schriffert az illetékesebb száj alatt a Bukarest melletti jilavai börtön-
ben sínylõdõ és rövidesen vértanúhalált halt Scheffler János püspököt
értette. Schriffertet az állambiztonsági hivatal két héttel e levél megírá-
sát követõen, augusztus 15-én tartóztatta le, hogy zavartalan mûködési
terepet kínáljon az államhatalom kegyeltjeinek, a váradi egyházmegye
rossz szellemeinek, Pop Iosif kanonoknak és csatlósainak.

1902.aug.1 – 1957.aug.1.
A Mindenható jó egészségben nagyon sokáig éltesse azt a derék öreg

Kollégát, aki példátlan hûséggel, becsületességgel és önfeláldozásig me-
nõ igyekezettel súlyos történelmi idõkben 55 év óta szolgálja kenyéradó-
it!

Szeretettel ölel öreg kollégád és sorstársad, [Hermann] Lajos

*

1962. július 12-én a Soproni Erdõmérnöki Fõiskola Erdõhasználattani
Tanszékének levelet címzett Hesz, melyben a következõképpen fogal-
mazott:

… mély tisztelettel kérem, hogy részemre (ha az idegen állampolgár-
ság nem akadály) az un. „Arany diplomát” kiadni szíveskedjenek. 

1902 év július havában végeztem a selmecbányai erdészeti fõiskolát, s
1902 év augusztus hó 1-én a nagyváradi r.k. püspökség szolgálatába lép-
tem, s azóta megszakítás nélkül itt dolgozom, tehát immár 60 éve. Az 1904
évben tettem le az államvizsgát Budapesten. Ez alatt a 60 év alatt igen sok
erdõt neveltem, amelyeket ma a román népi köztársaság használ ki. Erdé-
szeti mûködésemre vonatkozólag egy kis epizódot kívánok felemlíteni. Az
elsõ világháború elõtt Vadas Jenõ az erdõmûveléstan professzora, egy kör-
útja alkalmával meglátogatott, mint volt tanítványát. Kivittem az általam
kezelt erdõkbe, s megmutattam egy több kilométer hosszúságú völgyet,
ahol megtakarított vágások kitermelése után az én feladatom volt újra er-
dõsíteni az addig bükkbõl álló erdõrészt. A völgy déli oldala kocsánytalan
tölggyel, északi oldala jegenyefenyõvel, s a völgyfenék közönséges kõris-
sel volt beültetve. Mikor a Professzorom ezt megszemlélte, csak annyit
mondott: „látom, kérem, hogy jó magot vetettem”. Ez volt a legszebb di-
cséret Professzoromtól, akit, mint hallgatója, nagyon szerettem.

Habár az egyházi erdõbirtokok már nincsenek az egyház birtokában,
azért mégis a r.k. egyháznál dolgozom máig is, más minõségben.
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Egy magyarországi kollégám hívta fel figyelmemet az „aranydiplo-
mára”, s biztatott, hogy kérjem azt. Ha nem akadály az idegen állampol-
gárságom, úgy kérem azt részemre kiadni …

Az 1962. évi tanévnyitó ünnepségen, melyen az aranydiplomákat is
kézbesítették, és melyre Dr. Gál János igazgató meghívóját kézhez kap-
ta, nem tudott részt venni, útlevelet nem kapott, és valószínûleg az uta-
zási költségeket sem tudta volna fedezni. Válaszlevelét így zárja:

Így mély tisztelettel kérem, szíveskedjenek a diplomát postán elkülde-
ni címemre, közölvén egyúttal az esetleg felmerült költségeket is, hogy
valami módon megtérítsem.

Dr. Somkuti Elemér tanszékvezetõ, igazgatóhelyettes meleg hangú
levélben köszöntötte szeptember 18-án. Néhány nap múlva beszámoló is
érkezett az ünnepségrõl:

Kedves Gusztink!
Mindketten szeretettel köszöntjük az Aranydiploma tulajdonosát. Én

Sopronban részt vettem a szép és felejthetetlen ünnepélyen. Jó érzés volt
hallanom midõn felolvasták „Hesz Ágoston Nagyvárad – Aranydiplo-
más” és méltatták eltelt példás munkásságát és nagyfokú szakmai tudá-
sát. A megjelenteket a legmesszebbmenõ figyelemmel és szeretettel vette
körül úgy a megye, mint a város megjelent vezetõsége, úgyszintén az
Egyetem (fõiskola) teljes tanári kara. Józsim volt az egyedüli, ki szolgá-
latban érhette meg e diplomát. Mindketten további jó egészséget kíván-
va szeretettel öleljük. Istvánffy Józsefné Lia.

A díszoklevelet és a jelvényt több hónapos késéssel, a Külügyminiszté-
riumon és néhány éberen õrködõ bukaresti hivatalon keresztül kapta meg.

*

Hesz Ágoston 1974. szeptember 24-én, 94 esztendõs korában halt meg, a
nagyváradi városi temetõben nyugszik. Egyetlen leánya, a szintén magas
kort megérõ Hesz Márta, a Jézus Szíve Társaság betegápoló szerzetesi
közösség tagja, hitoktató, jó tollú író 2011-ben halt meg. Elmúltával édes-
apja, Hesz Ágoston emlékét Nagyváradon már aligha idézi meg bárki is.

A gyémánt-, vas- és rubindiploma csendes elmaradását pótolja az
emlékezés!

106

2014 feb.qxd  2/23/2014  10:06 PM  Page 106



Hivatkozások

1 E tanulmány adatainak java része Hesz Ágostonnak a Nagyváradi Egy-
házmegyei Levéltárba – leányának akarata szerint – 2008-ban elhelye-
zett irathagyatékából származik (Hesz Ágoston iratai, Egyházmegyei
Levéltár, jelzet nélkül).
2 Az uradalom adatait ld.: Emõdi András: Erdõtisztek a Nagyváradi Ró-
mai Katolikus Püspökség uradalmaiban a 19. században, az 1879. évi
erdõtörvény megjelenéséig. (Erdészettörténeti Közlemények LXXXVI.)
Budapest, 2012. 5–40.
3 Mikó Imre: Huszonkét év. Az erdélyi magyarság politikai története
1918. dec. 1-tõl 1940. aug. 30-ig. Budapest, 1941. 28–38. (Elektronikus
elérhetõsége: http://www.adatbank.ro/cedula.php?kod=745)
A téma sokkal részletesebb bemutatását ld.: Venczel József: Az erdélyi
román földbirtokreform. (Az Erdélyi Tudományos Intézet évkönyve
1940–1941). Kolozsvár, 1942. 
(Elektronikus elérhetõsége: http://adatbank.transindex.ro/cedula.php?
kod=1171)
4 A földbirtokreformra vonatkozó uradalmi adatok lelõhelye: Püspöksé-
gi gazdasági levéltár töredékei / Kisajátítások / Egyházmegyei Levéltár,
jelzet nélkül; A további erdõgazdasági és általános birtoktörténeti forrá-
sok ugyancsak az Egyházmegyei Levéltár alapszinten rendezett, és az
egykori gazdasági levéltár töredékeibõl összeálló irategyüttesekben ta-
lálhatók. 
5 Az 1882-ben született Hermann Lajos apja belényesi járásbírósági vég-
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Lajos iratai, Egyházmegyei Levéltár, jelzet nélkül).
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EGY ERDÉSZETI VONATKOZÁSÚ SZOVJETUNIÓBELI
ASPIRANTÚRA TÖRTÉNETE

1963–1966

Vancsura Rudolf

A Rákosi-rendszer tudománypolitikája

A viharos XX. század a lehetõségek és a kudarcok százada volt. Az ese-
mények sorában számunkra nagy jelentõségû az 1945 februárjában
összehívott, a háború utáni európai helyzetet rendezni hivatott jaltai há-
romhatalmi konferencia volt, amelyen a szövetségesek Közép-Európát a
szovjet befolyási övezetbe osztották. A háború befejezése után azonban
sem az USA, sem a Szovjetunió nem tartotta be a jaltai megállapodást,
a két gyõztes nagyhatalom közt megkezdõdött egy szembenállási folya-
mat, amit a történelem hidegháborúként jegyez. A torzsalkodás nyomán
az egykori Poroszország és a Nyugat-Balkán között létrejött egy Euró-
pát megosztó politikai választóvonal, ami a vasfüggöny elnevezést érde-
melte ki. A megosztás által 10 ország 130 millió lakosa a szovjet befo-
lyási zónába került. Két kommunista ügynök egy kiterjedt kémszervezet
segítségével már 1945 szeptemberében megszerezte a Szovjetunió
számára az atombomba elõállításának titkát. Az orosz politikai befolyás
ettõl kezdve hirtelen megnõtt, az egész közép-európai régió szovjet
nagyhatalmi törekvések színterévé vált. A térség politikai és szellemi
központja Moszkva lett, a hatalmas költséggel kiépített vasfüggöny ha-
tékony izolációt képezett Európa angolszász befolyás alatt maradt nyu-
gati részével szemben. A megszállt országokban a szovjethatalom ter-
jeszkedése brutális sztálini módszerekkel történt.

Sztálin halála után (1953) országunk életében volt egy bizonyos poli-
tikai enyhülés. Az erõs nemzeti érzéssel rendelkezõ, zömmel katolikus la-
kosság terrorisztikus módszerekkel történõ bolsevizálása nehézkesnek bi-
zonyult, az akkor uralomra került vezetõ réteg nagyobb lehetõséget látott
a szakmai képzéssel együtt járó ideológiai átnevelés módszerében. Moszk-
va, Leningrád, Kijev és Harkov egyetemeire nagyszámú fiatalt küldtek.

A tudománypolitikában is jelentõs változások történtek. A Magyar
Tudományos Akadémiát 1949-ben szovjet mintára átszervezték; a tudo-
mányos tevékenység szervezésében és irányításában központi szerepet
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kapott. Az 1951. évi 26. sz. törvényerejû rendelet a doktori cím adomá-
nyozásának jogát az egyetemektõl megvonta, helyette létrehozta a Ma-
gyar Tudományos Akadémia felügyelete alá tartozó Tudományos Minõ-
sítõ Bizottságot. Bevezették az aspirantúra rendszerét, amelyben lehetõ-
vé tették a fiatal oktatók és kutatók részére a tudományok kandidátusa
fokozat megszerzését. 1952-tõl nyílt lehetõség arra, hogy magyar ösz-
töndíjasok a Szovjetunió intézményeiben végezzék el az aspirantúrát.

A szovjet aspirantúra elõzményei

Tanulmányaimat az Agrártudományi Egyetem Erdõmérnöki Karán 1950
õszén fejeztem be. Végzésem után a Szabadszállási Állami Erdõgazda-
ságnál üzemegység-vezetõi beosztásban dolgoztam. 1951 õszén megpá-
lyáztam egy oktatói állást Sopronban az Erdõmérnöki Karra. A sikeres
pályázat során 1951. december 23-val kaptam meg a tanársegédi kineve-
zést az Erdõmérnöki Kar Növénytani Tanszékére. 1952 nyarán az Erdõ-
mérnöki Kar kivált az Agrártudományi Egyetem kötelékébõl és Erdõ-
mérnöki Fõiskola néven önálló oktatási intézményként mûködött. Az
1956-os események az Erdõmérnöki Fõiskolán értek. A november 4-ei
szovjet invázió után a Fõiskola oktató- és hallgatóállománya a tömeges
emigráció miatt megfelezõdött. Nem rizikómentesen, az itthon maradást
választottam. A Növénytani Tanszék oktatói állománya az események
folytán jelentõsen csökkent Az eltávozott oktatók álláshelyeit késõbb
sem töltötték be, így szélesebb munkaköri feladatokat ellátva végeztem
a munkámat. További megterhelés-növekedést jelentett az, hogy 1957-
ben megalakult a Faipari Szak, amelynek oktatásába Tanszékünk is be-
kapcsolódott. Újabb átszervezés folytán intézményünk Erdészeti és Fai-
pari Egyetemmé alakult. A munkaigényes laboratóriumi gyakorlatok
elõkészítéséhez gyakran az esti órákban is bent maradtam a tanszéken.
1963. február közepén este 7 óra tájban csengett a telefon. Felvettem és
a következõ beszélgetés zajlott le: Lantos elvtárs vagyok a Tudományos
Minõsítõ Bizottságtól (TMB), Vancsura Rudolfot keresem. Én vagyok,
parancsoljon. Vancsura elvtárs, ön korábban pályázott aspirantúrára,
most lehetõség nyílik rá, kérem, nyilatkozzon, hogy akar-e a Szovjetu-
nióba menni egy 3 éves aspirantúrára? Derült égbõl villámcsapásként ért
a felhívás, eszem ágában sem volt a Szovjetunióba menni. Háborús át-
élések, meg az l956-os események után érzelmileg elutasítottam min-
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dent, ami szovjet és orosz. Másodpercek alatt kellett volna dönteni, hogy
elfogadom-e az ajánlatot vagy ilyen áron nem érdekel az aspirantúra. A
válaszom az volt, hogy pillanatnyilag nem tudok dönteni, azonban érde-
kel az ajánlata, ha reggelig tud várni és megadja a hozzáférhetõségét,
reggel felhívom. Lantos elvtárs beleegyezett a reggeli válaszadásba. A
kérdés eldöntése nem volt egyszerû, azon éjjel nem sokat aludtam: 3
évig nincs fizetés, csak valamilyen ösztöndíj, aztán ki tudja milyen élet-
körülmények várnak rám kint? Ezeken kívül özvegy édesanyámat is tá-
mogattam, meg más kapcsolatom is volt. Nehéz volt a jövõt felmérni.
Akkor már az 1956 után kinevezett vezetõség diktált az Egyetemen.
Tanszékünk a tûrt kategóriába tartozott, sem a tanszékvezetõt, sem a be-
osztottakat nem támogatták. Rekord ideig, 12 évig voltam tanársegéd.
Ha esetleg kapok is egy hazai aspirantúralehetõséget, az erõs leterhelés
mellett disszertációkészítéssel aligha tudok foglalkozni, ezenkívül még
kutatási segítséget sem remélhetek. Akármilyen bizonytalan körülmé-
nyek közt kell élni és produkálni, ha a sors ezt így elém tálalta, el kell
fogadnom. Reggel a megadott számon felhívtam Lantos elvtársat, beje-
lentettem, hogy ajánlatát köszönettel elfogadom és vállalom a 3 éves
szovjetunióbeli kiküldetést. Reggel 8 óra után találkoztam Nemky Ernõ
tanszékvezetõvel és elmondtam neki azt, hogy mi történt az este. A meg-
lepetéstõl furcsán nézett rám, aztán próbált arról meggyõzni, hogy a 3
éves külföldi távollét nem fog jót tenni, mert az alatt teljesen kiesek az
oktatási gyakorlatból. A kocka már el volt vetve, elhatározásomat nem
kívántam megváltoztatni.

Nem tudom, hogy Lantos elvtárs a szokatlan idõben honnan hívott,
én õt sohasem láttam, de kb. egy hét múlva megkaptam a TMB-tõl a hi-
vatalos papírokat, és ezzel megkezdõdött az aspiránsi tevékenységem
idõszaka. Október elejére jelezték a kiküldetés idõpontját. Oroszul egy
bizonyos nyelvtudással rendelkeztem, de a szókincs gyarapítására és a
társalgási készség növelésére a TMB heti 4 óra nyelvtanulási lehetõsé-
get biztosított. Könnyítést jelentett az is, hogy a filozófia vizsgát itthon
lehetett letenni. A vizsgára történõ felkészítés a Budapesti Mûszaki
Egyetemen történt, havonta egyszeri 4 órás konzultációval. A vizsgára
szeptember elején került sor. 

A tavaszi félév lezárása után kivettem a nyári szabadságomat és ha-
zaköltöztem Bajára édesanyámhoz. 1963. szeptember 1-jével kerültem
a TMB állományába, így az egyetemi munkaviszonyom megszûnt.
Szeptember közepén látogattam Sopronba elköszönni Nemky Ernõtõl
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és a munkatársaimtól. Beszélgetésünk közben Nemky elkeseredetten
panaszolta, hogy a rektor a megüresedett álláshelyemre, az õ megkér-
dezése nélkül, egy kosárlabdajátékost nevezett ki. Ha nem fogadja el,
akkor a gyakorlatokat is maga tarthatja. A botanikus kert vezetésére,
ugyancsak a megkérdezése nélkül, egy 1944-ben végzett erdõmérnököt
hoztak be, akinek az Egyetemre kerülése ellen a Zala megyei Pártbi-
zottság tiltakozott.

A rendhagyó szervezésû aspirantúra politikai háttere

1956. február 14-én Nyikita Hruscsov megrendezte a Szovjetunió Kom-
munista Pártja XX. kongresszusát, amelyen elítélték a zsarnoki önké-
nyen alapuló sztálini politikai vonalat. Az új politikai vezetés a hadikia-
dások csökkentését és a mezõgazdasági termelés fejlesztését tûzte ki cél-
jául. Két évvel késõbb Kínában Mao Ce-tungnak át kellett engednie az
elnöki hatalmat Liu Sao-csinek. A hatalomra került két politikus közt ha-
marosan politikai nézetkülönbség alakult ki. 1960-ban Peking szakított
Moszkvával, Liu hazarendelte a Szovjetunióban tanuló diákokat és aspi-
ránsokat. Hruscsov a kedvezõtlen kínai fordulatra úgy reagált, hogy, Ká-
dárral megegyezve, a megüresedett aspiránsi helyeket magyar pályázók-
kal tölti be, így az 1956-ban megszakadt szovjet aspirantúra újra folyta-
tódott. 1966-ban Mao visszakerült a hatalomba, de a kínai aspiránsok
már nem tértek vissza az Unióba.

Kiutazás és elhelyezkedés a fogadó intézetnél

Indulás elõtt két nappal berendeltek bennünket a TMB-be, ahol megkap-
tuk a vonatjegyeket és egy rövid útbaigazítást a Szovjetunióban való ma-
gatartásunk mikéntjére. 1963. október 2-án 7 órakor indult a moszkvai
gyors. Emlékezetem szerint 64 aspiráns tartozott a kiutazó csoportba. In-
duláskor a fülkében egyedül voltam. Amíg a vonat a Keleti-pályaudvar-
ról gördült kifelé, vegyes érzelmek kavarogtak bennem. Vajon mit hoz a
bizonytalan jövõ? Debrecenben útitársam jelentkezett, egy nõ személyé-
ben. Kényelmetlen lett volna együtt utazni, ezért új helyet kerestem. A
kocsi elején lévõ fülkében találtam üres helyet. Az új útitárs egy 40 év
körüli ukrán férfi volt. Érdekes emberre akadtam. Beszélgetés közben
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kiderült, hogy a háború idején Magyarországon harcolt. Sárbogárd kör-
nyékén megsebesült. 1945 márciusában a németek ellentámadást intéz-
tek és az oroszokat visszaszorították a Dunáig. Õt egy nagylóki parasz-
tember (Szántó Imre) bújtatta el egy szalmakazalba és gondozta, amíg az
oroszok visszafoglalták a korábbi harcok színhelyét. Az eseménnyel
kapcsolatos ünnepségen járt nálunk. 

A Kárpátokon éjjel mentünk át, azokból nem sokat láttam. Lvov után
a meglehetõsen egyhangú ukrán-orosz síkságon halad a vonat. Néhol
egy-egy dombszerû kiemelkedés, tetejükön erdeifenyõbõl és tölgybõl ál-
ló erdõfolttal. Erdész számára érdekes látnivaló csak Brjanszk környé-
kén kezdõdik. Ez már kifejezetten erdõs vidék, az állományokat zömmel
nyír és erdeifenyõ alkotja, van köztük bõven madárberkenye, helyenként
kisebb-nagyobb rezgõ nyár csoport. Az õsz már teljes pompájában ra-
gyogott, a sárgálló nyírek mellett a vörös lombú madárberkenye tette tar-
kává a tájat. Már besötétedett, amikor a hangosbemondó jelezte, hogy
Moszkvához közeledünk. Hamarosan feltûnt a Lomonoszov Egyetem
ezernyi fénytõl csillogó épülete. Este 10 óra tájban értünk be a Kijevi-
pályaudvarra, ahol a követség munkatársai vártak bennünket. Az Ener-
getikai Intézet diákszállójában helyeztek el. Távozásukkor kezembe
nyomtak egy telefonszámmal ellátott cédulát azzal a tájékoztatással,
hogy a további elhelyezésemrõl majd õk gondoskodnak. Másnap lemen-
tem az utcára és megpróbáltam felhívni a jelzett számot. Többszöri kí-
sérlet után sem sikerült. Ekkor megkértem egy a közelben ácsorgó fér-
fit, hogy segítsen. Készséges volt az illetõ, de neki sem ment könnyen a
hívás. Végül sikerült, és ügyeink elõadója, a Felsõoktatási Minisztérium
egyik munkatársa jelentkezett. Megkért, hogy várjak türelmesen, 2-3
órán belül jönnek értem. Úgy is történt, 2 óra tájban megjelent a fogadó
intézet Valeri néven bemutatkozó aspiránsa, beültetett egy taxiba, és
irány Mütyiscsi. Elõször a diákszállóba mentünk, ahol leraktam a cso-
magjaimat.

Mütyiscsi Moszkva egyik északi elõvárosa, a belvárostól kb. 20 kilo-
méterre. Nevezetes a vagongyára, ahol a budapesti 2-es metró kocsijai
készültek. Volt még egy magas fallal, szöges dróttal körülvett, szigorú-
an õrzött üzem, amirõl nem lehetett tudni, hogy mi célt szolgál. Ezeken
kívül itt helyezkedett el a Moszkovszkij Leszotechnyicseszkij Insztitut
(MLTI), a Szövetségi Erdészeti Felsõoktatási Intézet. Az Intézet, közel a
jaroszlavi vasútvonalhoz, kiváló közlekedési adottsággal rendelkezett.
Közvetlenül a háború kitörése elõtt létesített, viszonylag új intézmény. A
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területen szétszórt 15 fából készült kétszintes diákszállót német hadifog-
lyok építették. Az aspiránsokat az Egyetem fõépületével szemben lévõ
16-os számú, 5 szintes központi diákszállóban helyezték el. Az Intézet
inkább mûszaki jellegû oktatási létesítmény, a fakitermelés, szállítás, fa-
feldolgozás területét öleli fel. Az Erdészeti Fakultás viszonylag kicsi. 

Még a délután folyamán Valeri felvitt P.P. Paciora tudományos dé-
kánhelyetteshez. Elõször is tisztázni kellett, hogy mi a választott kutatá-
si témám. Ez a tölgy nemesítése volt. Paciora több telefonálás után meg-
nyugtatott, hogy minden rendben van. A jövendõ aspiránsvezetõmnél
kell majd jelentkeznem, de õ jelenleg nincs az Intézetben. Hamarosan
elõkerült Cipenko elvtárs, az aspiránsok ügyeinek adminisztratív intézõ-
je, elkérte az útlevelemet és kiállította az aspiránsigazolványomat, majd
tájékoztatott a legfontosabb tudnivalókról. A beszélgetésbõl kitûnt, hogy
meglehetõsen népes, mintegy 200 fõbõl álló aspiránst képeznek a külön-
bözõ szakokon.

Este megismerkedtem a lakótársaimmal, mindketten elsõéves aspi-
ránsok. A mozgékonyabb Eduard ott tevékenykedett körülöttem, igyeke-
zett segíteni az elhelyezkedésben. A csendesebb Vlagyimir nevû fiú
Moszkva környéki orosz ember volt. Szobánk az elsõ emeleten, a fõbe-
járat fölött helyezkedett el. A benyomásom, hogy nem lesz könnyû meg-
szokni ezt a tömegszállást, késõbb csak erõsödött.

A következõ napon, október 4-én a lakótársaim elkalauzoltak az Er-
dei Magtermesztés és Nemesítés nevû tanszékre, ahol dolgozni fogok.
Ez két helyiségbõl álló oktatási részleg volt, az egyik szoba az oktató-
ké, a másik, a kisebb, egy gyûjtemény volt. Itt a tanszéken találkoztam
Stanislav Bellon nevû lengyel kollégával, aki 8 hónapos tanulmányú-
ton volt az Intézetnél. (Otthoni munkahelye: Varsói Erdészeti Egyetem
Tanulmányi Erdõgazdaság, Rogov). Barátságos, sokat beszélõ fiú, job-
ban megértettem õt, mint a született oroszokat. Õ mutatta be a tanszék
dolgozóit. Maria Leontovna nevû idõsebb hölgy volt a megbízott tan-
székvezetõ, rajta kívül még két középkorú nõ és két férfi tartozott a
tanszék állományához. Nagy volt a zsúfoltság, végül az egyik sarokban
szorítottak számomra egy kis helyet. Beszélgetés során kiderült, hogy
a tölgyekkel senki sem foglalkozik, a fõtéma akkor a karéliai nyír volt,
ami a szép, márványozott textúrájú faanyaga miatt került az érdeklõ-
dés központjába.

Megérkezésem után 5 nappal sikerült elõször találkoznom az aspi-
ránsvezetõmmel. Alekszander Szergejevics Jablokov professzor, akadé-
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mikus, a mezõgazdasági tudományok doktora, 70 év körüli orosz, nagy
termettel és derûs kedéllyel. Kikérdezett végzettségem, korábbi munka-
köröm felõl, felírta a nevemet, szándékomat és megadta az áttanulmá-
nyozandó irodalmat. Közölte, hogy a tématervet februárig kell összeál-
lítani. Úgy egyeztünk meg, hogy legfontosabb teendõ a nyelvtanulás. A
kutatáshoz a külsõ felvételeket a nyár folyamán a Tellerman-erdõben, a
Sipov-erdõben vagy a Kazanszki tölgyesben lenne célszerû elvégezni,
Alekszander Szergejevics tudomásomra hozta, hogy õ már nem jár be az
Intézetbe, Puskinóban lakik, ha valami gondom van, keressem meg, de
elõtte hívjam fel telefonon. (Puskinó ugyancsak Moszkva elõvárosa,
Mütyiscsitõl 20 km-re, északra).

Október 9-én elsõ alkalommal jártam a magyar követségen. Felvet-
tem a 110 rubel havi ösztöndíjat és 90 rubel könyvsegélyt. Úgy éreztem,
hogy gazdag ember vagyok. Közben beköszöntött a borongós, hûvös
moszkvai õsz. Nekiláttam az orosznyelvtanulásnak. Ez volt az aspiran-
túra legnyûgösebb része. A kötelezõ nyelvvizsga elõkészítéséhez a lek-
torátustól kaptam segítséget. Némi vigaszt jelentett az, hogy egy csinos,
fiatal tanárnõ tanított. Nem kifejezetten szláv szépség volt, felmenõi
közt talán tatár õsök lehettek. A külföldiek számára szerkesztett orosz
nyelvtankönyvbõl minden alkalommal kaptam egy részt, amit meg kel-
lett tanulni, és a tanár néni a következõ órán szigorúan ki is kérdezte.

Közben összebarátkoztam Bellon kollegával, aki sok mindenben volt
segítségemre. A hagyományos lengyel-magyar barátság alapján megtár-
gyaltuk az itteni helyzetet. Õ már ismerte Moszkvát, a bevásárlási lehe-
tõségektõl a fontosabb múzeumokig sok mindent megmutatott. Az ide-
gen világ sajátos, új emberi kapcsolatokat teremtett. A lakótársakkal is
sikerült baráti kapcsolatba kerülni. Eduard Allendorf (a következõkben
Eduard), Kosztromából származó Volga-menti német fiú, kicsit más gon-
dolkozású volt, mint az orosz kollegák. Nagyon szoros barátság szövõ-
dött köztünk, 3 évig szobatársak voltunk. 

Október 19-én Eduárd bevitt a Leninrõl elnevezett központi könyv-
tárba, mindjárt be is íratkoztam. Hatalmas intézmény, óriási könyvál-
lománnyal. A katalógusrendszer tanulmányozása közben nem kis meg-
lepetéssel fedeztem fel, hogy az általam 1960-ban írt Lombos fák és
cserjék c. dendrológia könyv is megtalálható. Az elsõ idõszakban láto-
gattam rendszeresen ezt a könyvtárat, azonban sokat kellett várakozni,
míg az igényelt munka a bonyolult szállítórendszeren át megérkezik az
olvasóhoz. 
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Még október elején megismerkedtem Vlagyimir Csipasvili nevû grúz
kollégával. Vele is hosszú ideig tartó szoros barátság alakult ki. Október
végén õ mutatta meg a Központi Mezõgazdasági Könyvtárat, ahova szin-
tén beíratkoztam. Itt is meglehetõsen gazdag könyv- és folyóiratanyag
volt, késõbb inkább ezt az intézményt látogattam. Ugyancsak barátságba
kerültem Van Sa-sen kínai aspiránssal, aki számára – a politikai szakítás
ellenére is – megengedték, hogy a disszertációját befejezze és megvédje. 

Az õsz folyamán még Paul Kurvits nevû észt aspiránssal barátkoztam
össze. Õ a Tartui Egyetemrõl jött, a finn-ugor rokoni kapcsolat révén
szoros kötõdés alakult ki köztünk. Az, hogy különbözõ nemzetiségû
egyének ott így egymásra találtunk, a szovjet elnyomás során létrejött,
hasonló helyzetû sorsközösségnek tulajdonítható. (A Volga-menti néme-
teket évtizedeken át az Ázsiába történõ kitelepítés réme fenyegette).
Hogy e kis népek körében Magyarországot különösen nagy megbecsü-
lés övezte, azt az 1956-os forradalomnak és szabadságharcnak köszön-
hetjük. Ezt a megbecsülést nemcsak az aspirantúra 3 éve alatt, hanem a
Szovjetunióban tett késõbbi utazásaim során is tapasztaltam. 

Az õszi és a tél eleji hónapok meglehetõsen egyhangúan teltek. Az
orosz nyelv mellett a változatosság kedvéért a szakmai vizsgára is ké-
szültem. Megpróbáltam beszerezni az aspiránsvezetõm által ajánlott iro-
dalmat, ami nehezen ment, mivel a Szovjetunióban a szakkönyvek a
megjelenésük után hamar elkelnek, az Intézetben pedig nem jutottam
hozzá a szükséges irodalomhoz.

Beilleszkedés és a kezdeti idõszak tapasztalatai

A kollégiumban uralkodó körülményeket nehéz volt elviselni. A népes
szállót fiúk és lányok vegyesen lakták. A szovjet oktatási rendszer a kö-
zépiskolában teljes magatartási szabadságot biztosított, késõbb az egye-
temi diákszállókban is hiányzott a zavartalan együttélés lehetõségeit
megteremtõ szabályozás. A közösségi élet este 10 óra tájban kezdõdött
és úgy hajnali 3-ig tartott. Rohangáltak a folyosókon, csapkodták az aj-
tókat, bõgették a rádiót, az alkalmi zenészek akár éjjel is rázendítettek.
Emellett még forgalmas helyen is laktunk, a vetemedett ajtószárny és az
ajtófélfa közt tenyérnyi rés tátongott, minden zaj behallatszott. Nevelõ-
tanár a Szovjetunióban ismeretlen fogalom volt, a kollégium mûködését
(lakók elhelyezése, takarítás, ágynemûcsere) egy, a hadseregtõl leszerelt
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középkorú férfi, akit komandantnak tiszteltek, felügyelte. A hallgatók
tetszés szerint alakították a kollégiumi életmódjukat, az, hogy mikor ta-
nultak, elõttem talány maradt. A szobatársaim is nehezményezték ezt az
általános rendetlenséget. 

Bellon kolléga kiküldetése lejárt. Elutazása elõtt pár nappal a Neme-
sítési Tanszék az én fogadásomra és Bellon búcsúztatására, Moszkva
egyik vendéglõjében, kis ünnepséget szervezett. A rendezvényen az Er-
dõgazdasági Kar dékánja, a külföldiekért felelõs docens, a tanszék okta-
tói és mi ketten mint vendégek vettünk részt. A gazdagon terített asztal
orosz szokás szerint tengeri csemegékkel, különféle salátákkal és már-
kás itókákkal várt bennünket. Bellon kollégának a gyomrával volt prob-
lémája, ezért fõleg engem kínálgattak. A vendéglátók sejtették, hogy eb-
bõl baj lehet, ezért éjfél táján taxit kerítettek, de addig a barátommal an-
golosan leléptünk. Hosszabb gyaloglás után, egy kései elektricskával baj
nélkül hazaértünk a kollégiumba. Az esemény emlékezetes maradt; azó-
ta a kaviár meg a vodka nem tartozik a kedvelt ételeim és italaim közé.
Mindenesetre az Intézet megadta a fogadás protokolláris módját.

Bellon kolléga november 30-án elutazott. A baráti körbõl többen ki-
kísértük a pályaudvarra. Idõnkénti levélváltás révén vele továbbra is
kapcsolatban maradtam. 1973 októberében egy lengyelországi tanulmány-
út során sikerült Rogovba is eljutni. A következõ év nyarán õ látogatott
el Magyarországra.

Elérkeztek a karácsonyi és az újévi ünnepek. Nem jöttem haza kará-
csonyra, nem akartam megszakítani a folyamatos nyelvi környezetet. Az
új esztendõ köszöntését Csipasvili kollegával, egy aspiráns fiúval és há-
rom aspiráns kislánnyal egy jobbnak mondható moszkvai vendéglõben
tartottuk. Úgy éjfélig jó hangulat volt, a lányok is helyesek voltak. Az est
fénypontja tombolajáték volt, a fõnyereményt egy ananász képezte. A
nyereményjegy kihúzása után kiderült, hogy a nyereményt egy 30 év kö-
rüli hölgy kapta. Amikor birtokba vette és megpróbálta leemelni a tálcá-
ról, az ananász teteje egyszerûen lepottyant, és kiderült, hogy a gyü-
mölcs belseje üres, azt valaki szétvágta és a belsejét jóízûen elfogyasz-
totta. A csalódott nyertes olyan megrázó sírásba tört ki, amilyet ritkán
hallani. Sírtak a felszolgáló lányok is. Mindez egy viszonylag rangos
moszkvai vendéglõben történt. A társaságban lévõk viszonylag hamar
napirendre tértek az esemény fölött. Én viszont elgondolkoztam azon,
hogy milyen rend és fegyelem lehet abban a vendéglátó ipari üzemben,
ahol ilyen eset megtörténhet. 
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A tél eleje meglehetõsen egyhangú volt, majd mindennap szállingó-
zott a hó, de február elején még alig ért bokáig. Aztán jött egy nagyobb
havazás, és beköszöntött az igazi orosz tél. Ettõl kezdve vasárnaponként
nagy sítúrákat rendeztünk. A szomszéd településen volt egy Sportbázis,
ahol sporteszközöket, köztük síléceket, lehetett kölcsönözni. Az itteni lé-
cek nyírfából készült, könnyû futólécek voltak. Egy túrán 3-4-en vettünk
részt. Moszkvától északra zömmel fenyves erdõk vannak, amelyek télen
nagyon mutatósak. Az érintetlen hó ragyogóan fehér. Enyhébb idõben
hatalmas hókristályok képzõdnek, ilyenkor a hótakaró a délelõtti napsü-
tésben úgy ragyog, mint egy gyémántmezõ. Vasárnaponként forgalom
inkább a tavak és a víztárolók környékén van, amelyeket ilyenkor meg-
lepnek a lékhorgászok. A túrák úgy 3 óráig tartottak, aztán vissza a
Sportbázisra leadni a léceket, és szomjaink oltására, az ottani szokás sze-
rint, meginni 1 liter sózott paradicsomlevet. Hazaérkezés után nagyot le-
hetett aludni (1. ábra; 2. ábra).

Március 6-án berendeltek a követségre. Budapestrõl a TMB-tõl jöt-
tek és kérdõre vontak, hogy hogy állunk a munkánkkal? Majdnem min-
den aspiránsnál voltak problémák. Elkeseredett viták keletkeztek. Kide-
rült, hogy két és fél év alatt be kell fejezni és leadni a disszertációnkat.
A nehézségeket nem akarták figyelembe venni. Elmondtam, hogy nehéz
helyzetben vagyok, mert van ugyan egy aspiránsvezetõm, aki nem kötõ-
dik a fogadó intézményhez, más városban lakik, a tanszéken pedig segít-
séget alig kapok, és a külsõ munkafeltétel lehetõségei is tisztázatlanok.
Majd utánanéznek – volt a válasz. Ha nem sikerül semmit elérni, haza-
rendelnek. Kiderült, hogy itt bizony nehezebb az aspirantúra, mint ott-
hon. A helybeliek is átlagosan 4-5 év alatt végzik el. Ha egyáltalán
elvégzik, mert igen alacsony volt az aspirantúrát sikeresen befejezõk
aránya, 3 évig a fõvárosban egy viszonylag tûrhetõ ösztöndíjon jól él-
nek, utána szedik a holmijukat és mennek vissza oda, ahonnan jöttek.

A budapesti küldöttség állásfoglalására hivatkozva megpróbáltam a
tanszéken keresztül sürgetni a külsõ felvételek megkezdésének a lehetõ-
ségét. Eredetileg februárra ütemezték a munkaterv összeállítását, már
március közepe volt, és szerettem volna tájékozódni, hogy mik a lehetõ-
ségeim. Mintegy tíz nap múlva sikerült végre találkozni az aspiránsve-
zetõmmel. Kora reggel jött a telefonüzenet, hogy a lakásán vár. Az egyik
aspiráns kollégával utaztunk Puskinóba. Alekszander Szergejevics már
várt bennünket. Elmondtam gondjaimat. Az öreg egy orosz közmondás-
sal szerelt le. „A szemek ijedeznek, a kezek cselekszenek”. Azután elbe-
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szélgettünk és megegyeztünk. A nyár elején le fogok menni a voronye-
zsi kerületbe, ott egy híres tölgyesben, a Sipov-erdõben fogok dolgozni.
Az irodalomban igyekeztem tájékozódni a Sipov-erdõvel kapcsolatos
dolgokról, majd összeállítottam a nyári munkatervemet. Ezt a Kari Ta-
nácsnak kellett jóváhagyni. 

Április végén Sa-sen barátunk sikeresen megvédte a disszertációját.
Másnap este meghívott a búcsúvacsorára. Kínai ételek voltak a kínálat-
ban, nekem valamilyen mézes-gombás fogás ízlett. Boldog ember, két
nap múlva utazhat haza! Megérdemelte, csodálatra méltó szorgalommal
dolgozott, hogy minél elõbb végezzen. 

Közben beköszöntött a nagy proletárünnep, a május 1-je. A Vörös té-
ri felvonulást csak a televízióban néztem meg. Lakótársaim hazautaztak.
Mi, helyben maradók, vettünk 3 üveg bort meg 1 kg édességet és délután
kivonultunk az erdõbe ünnepelni.

Május 24-e volt, és az aspiránsvezetõm március közepén elhangzott
megnyugtató ígérete óta semmi sem történt. Vártam a beígért kikülde-
tést, de hogy mikor kapom meg, arról sejtelmem sem volt. Alekszander
Szergejevics kért, hogy legyek türelemmel, már jött valami levél az Er-
dészeti Fõigazgatóságtól. A Fõigazgatóság vezetõje valami miatt nem ja-
vasolta a Sipov-erdõt. Õ viszont ragaszkodott ehhez a helyhez, ott kell a
külsõ felvételi munkákat elvégezni. A vegetáció a déli területeken már
javában beindult. Hogy mi lesz a vita eredménye, ebben a titokzatos or-
szágban nem lehetett tudni. Az idegeskedésrõl már kezdtem leszokni.
Jobb híján ismét a könyvtárakat bújtam. Május utolsó napján a dékáni
hivatalvezetõ újságolta, hogy a kiküldetési rendelvényem alá van írva,
másnap mehetek érte. Több mint két hónapig húzódott az ügy, végül
mégiscsak elintézték. A halogatás egyik következménye volt, hogy
Alekszander Szergejevics úgy rendelkezett, hogy augusztus 1-jéig kint
kell lennem a Sipov-erdõben. Azt terveztem, hogy június 5-én indulok a
Sipovba. 

Június 3-án elmentem a Kazányi-pályaudvarra megváltani a vonatje-
gyet. A megfelelõ pénztárnál sorba álltam. Mikor sorra kerültem, be-
mondtam a pénztárosnõnek, hogy hova kérek jegyet. A pénztárosnõ rám
nézett, majd tétova mozdulatokkal valamilyen papírok közt kotorászott.
Türelmesen vártam. Aztán szóra se méltatva felkelt és távozott a pénz-
tárból, majd 5 perc múlva visszatért egy vasutasegyenruhát viselõ másik
nõvel, akinek a zubbonyán a váll-lapon hatalmas aranycsillagok díszlet-
tek. Most már ketten vettek szemügyre. Egy idõ múlva az egyenruhás
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rám mutatott és szigorúan kérdõre vont: Ön külföldi? Igen az vagyok –
válaszoltam. Önnek jegyet nem adunk! Utaznom kell, az utazáshoz meg-
van minden engedélyem – válaszoltam. Õket ez nem érdekli, nekem je-
gyet nem adnak. Akkor mondják meg, hogy mit csináljak! Menjek az In-
turiszthoz, ott próbáljam meg. Amíg ez az epizód zajlott, addig a mögöt-
tem álló sor türelmesen várakozott.

Keserû szájízzel tértem vissza Mütyiscsibe. Ebédidõ volt, amikor
visszaértem, a kollégiumban Paul barátommal találkoztam. Elmondtam
neki a Kazányi-pályaudvaron történt esetet. Á... ne törõdj velük, reagált
a panaszomra. Kénytelen vagyok törõdni, mivel utaznom kell, és most
járhatom körbe a széles Moszkvát és várhatom azt, hogy hol állnak ve-
lem szóba. Egy kis gondolkodás után Paul így szólt: Legyen már végre
valami haszon abból, hogy szovjet állampolgár vagyok. Gyere! Eljött
velem a pályaudvarra, sorba állt és megvette a szükséges vonatjegyet,
majd a pénztártól távolabb egy csendes helyen átadta. A pénztárosnõnek
gyanús voltam, mivel nem a moszkvai divat szerinti öltözékben jelentem
meg. Nagy volt az éberség.

Irány a Sipov-erdõ

Több mint egy hónapra való élelmiszert szereztem be, csomagjaim meg-
lehetõsen súlyosak voltak. Szerencsére Eduard barátom kikísért a pálya-
udvarra. Délelõtt 10 órakor indult a vonat. Az utazás nyomott hangulatú
volt, mert végig esett az esõ. A luc- és erdeifenyvesek hamar elmaradtak,
a nyír majdnem végig látható volt. Az alacsonyabb fekvésû területeken
gyakran felbukkant a rekettyefûz (Salix cinerea), amely éppen akkor ér-
lelte a termését. Érdekes volt látni, hogy a nagy síkságon a különféle lég-
tömegek hogy kavarognak. A frontok mentén pásztákban esett az esõ. A
voronyezsi kerületben hullámossá vált a táj. A fák egyszerre megnyúl-
tak, szép egyenes rezgõ nyárakat, erdeifenyõket és tölgyeket lehetett lát-
ni a vasút mentén. 

Este értünk Voronyezsbe, ott át kellett szállni a Voronyezs-Kalacs-i
szárnyvonalra. Este 11 órakor indult a vonat, reggel 5 órakor értünk 
Buturlinovkába, ahol az erdõgazdaság központja volt. Könnyen megta-
láltam az erdõgazdaságot, de várni kellett, amíg megkezdõdik a hivatali
munka. Tudtak már rólam. Amint az igazgatóval folytatott beszélgetés-
bõl kiderült, nem a legszerencsésebb idõszakban érkeztem. Nyikolaj 
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Petrovics vakargatta a feje búbját, hogy nehéz kijutni a Sipov-erdõbe.
Gondoltam, okoskodik, de amit útközben tapasztaltam, az minden eddigi
képzeletemet felülmúlta. A kb. 25 km-es utat autóval 6 óra alatt tettük
meg (17. ábra).

A voronyezsi kerület már a csernozjom zónába tartozik. A talajok ki-
válóak, feketék, mint a szurok, de a mi jó a búzának, nem jó a gépjármû-
nek. A talajban magas a kolloid-frakció aránya. Nehezen veszi be a vizet,
de ha bevette, megduzzad és ragad, mint a csiríz. Borzalmas sártenger
volt mindenütt. Kis GAZ teherkocsival mentünk, a sofõr ugyan felrakta a
kerekekre a kapaszkodó láncokat, de ez sem segített, mert az autó olykor
a platójával akadt fel a sáron. Különösen az alacsonyabb terepszinteken
lévõ útszakaszok voltak elázva. Volt olyan útszakasz, ahol 10 gépkocsi is
állt platóig sárba ragadva. Különösebb idegeskedés nélkül vártak, míg
valami lánctalpas közlekedési eszköz arra nem jön és kihúzza õket a sár-
ból. Aztán mentek néhány kilométert és megint beragadtak. Az én gépko-
csivezetõm jártas sofõr volt. Nem sietett, mindig jól felmérte a veszélyes
helyeket, így csak egyszer akadtunk el, akkor is hamar kirángattak ben-
nünket a sárból. Ekkor tudtam meg, hogy mit ért az orosz nyelv a bezda-
rózsje (úttalanság) fogalom alatt. Délután 4 óra tájban érkeztünk meg a
Sipov-erdõ szélén lévõ kis erdésztelepülésre (18. ábra – Légifoto).

Az erdészet a Krasznoje Lesznyicsesztvo nevet viselte. Tudtak ró-
lam, az erdészetvezetõ Alekszej Ivanovics Tyimoféjev már várt. Meg-
mutatta a szobámat, ami az Erdõhivatal épületében volt. Tiszta, világos
szobácska, meg voltam elégedve az új hellyel. Szombati nap volt, fürdés
a férfiak számára. Együtt mentünk a banjaba. Érdekes faház, valami üst-
szerû edényben forralták a vizet, a túlfûtött erdeifenyõ-házikó gyantail-
lata és a test csapkodására használt tölgy vényik (seprû) kesernyés tölgy-
faszaga különös, de nem kellemetlen hatással volt rám. Mûködött egy
mozijuk is. Este egy angol filmet néztünk meg, ami nem a legfrissebb al-
kotás volt. Ezek voltak az elsõ benyomásaim a Sipov-erdõben.

A Sipov-erdõ természeti viszonyai

A 35 km hosszú és 15 km széles erdõfolt az erdõssztyep-zóna déli felé-
ben, megközelítõen az 51. szélességi fokon helyezkedik el, a Don folyó-
tól keletre kb. 40 km-re. A terület része a Közép-orosz felföldnek, 89 és
217 m tengerszint feletti magasságban, völgyekkel erõsen tagolt domb-
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vidék. Ami a geológiai felépítést illeti, zömmel kréta kori tengeri üledék,
a márgatömbök közt krétaszerû mészkõrétegekkel. A felszínen moréna-
maradványokból származó agyagos üledékek vannak, amelyeket a ne-
gyedkori vízfolyások jelentõsen átrétegeztek, és helyenként lösz-szerû
lerakodások is vannak. (5. ábra)

A jégkori eredetû barna agyagokon hamar megtelepedett a dús gyö-
kerû sztyepnövényzet, és a humuszfelhalmozódás következtében sok
szervesanyagot tartalmazó csernozjom talajok alakultak ki. Ahol a ten-
geri üledékek kerültek felszínre, a rossz nedvességmegtartó-képesség
sztyepnövényzet nem tudott megtelepedni, humusz nem képzõdött, az
ilyen helyeken szoloncsák talajok alakultak ki. A Krasznoje Lesznyi-
csesztvo nagy részét a magas termõképességû degradált csernozjom
vagy a szürke és sötétszürke agyagtalajok borítják. A degradált csernoz-
jom A+B szintje 120-140 cm vastag. A degradációt bizonyos kimosódás
jellemzi, ennek ellenére ezek a földek szurokfekete, diós-morzsás szer-
kezetû termõtalajok.

A Sipov-erdõ éghajlata jelentõsen különbözik a környezõ sztyepterü-
letek klímájától. Ez abban nyilvánul meg, hogy évente átlagosan 109
mm-rel több csapadék hullik, mint a szomszédos területeken, A klíma
kontinentális, magas párolgás, rendszertelen csapadék, gyakori kései fa-
gyok és periodikus aszályok jellemzik. Az évi csapadék 535 mm, ebbõl
330 mm hullik a nyári periódusban. Ez utóbbi gyakran heves záporok
formájában zúdul le, amelyek nem tudnak a talajba beszivárogni, elfoly-
nak. Az erõs kontinentalitást a szélsõséges hõmérsékleti viszonyok mu-
tatják, a legkésõbbi tavaszi fagy június elején, a legkorábbi õszi fagy
szeptember 8-a körül jelentkezik. A fagymentes idõszak átlagosan 143
nap. Az 1964-es év nyara rendkívül csapadékos volt. (7. ábra)

A Sipov-erdõ az erdõssztyep zóna déli övezetében terül el. Nagyon vál-
tozatos növényzetû magaslati tölgyes. A kelet-európai juharos-hársas-kõ-
rises tölgyesek csoportjába tartozik. Uralkodó állományalkotó faj a kocsá-
nyos tölgy, amely gyakran a magas kõrissel alkot uralkodó szintet. A jó
termõképességû talajokon fejlett második szint is képzõdik, amely fõleg
korai juharból és kislevelû hársból áll. A vízmosások lejtõs oldalán kisebb-
nagyobb rezgõ nyár csoportok is elõfordulnak. A cserjeszintet a mogyoró,
a tatárjuhar és a mezei juhar alkotja. A Krasznoe Lesznyicsesztvo fafaj-
megoszlása: tölgy 89%, magas kõris 4,5%, korai juhar 2,5%, kislevelû hárs
1%, szilek 0,5%, rezgõ nyár 2,5%. A tölgy átlagos fatömege 256 m3/ha, je-
lentõs a túltartott állományok részaránya, ezek fatömege 446 m3/ha.
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Gazdag fajokban a lágyszárú növényzet, amely zömmel európai fló-
raelemekbõl áll. A zárt állományok alatt tavasszal tömegesen jelennek
meg a geofitonok, ebben az idõszakban a Sipov-erdõ színes virágoskert-
hez hasonló. A fajok zöme pontusi-mediterrán flóraelem: Scilla sibirica,
Anemone ranunculoides, Corydalis Marschalliana, Corydalis Halleri,
Ficaria verna, Fritillaria ruthenica. A legfeltûnõbb tavaszi növény az
erdei tulipán (Tulipa sylvestris), amelynek a triploid változata nõ Sipov-
erdõben. Jellemzõ rá, hogy kevesebbet virágzik, mint a diploid változat,
de vegetatív úton erõsen terjed, így mindig kisebb-nagyobb foltokban je-
lenik meg. A termékeny, jó vízgazdálkodású termõhelyeken tömeges a
baktop (Aegopodium podagraria), mint típusjelzõ aljnövény szerepel. A
Sipov-erdõ faunájából hiányoznak a nagytestû emlõsök. Sajátos a ma-
dárvilága, amely a nyár elején megjelenõ nagytömegû lombfogyasztó
hernyóra épül. A madarakat elsõsorban a varjúfélék képviselik, mint a
vetési varjú, a szajkó és a holló. A szajkók száma különösen télen nagy,
amikor az északi területekrõl ide vándorolnak. Az erdõ dísze a kékvarjú
vagy szalakóta, amely fõleg az idõs, túltartott állományokban költ. Az
orosz ember kedvenc madara, a seregély is tömeges. Az apró rovarevõk
közül néhány széncinege képviseli az énekeseket. Velem a varjak nem
voltak kibékülve. Többnyire egy élénkvörös dzsekiben jártam, a szokat-
lan szín feltûnt nekik, mert egyik fáról a másikra szállva éktelen lármá-
val kísértek. A kisemlõsök közül tömeges a vörhenyes bundájú erdei
egér, mellette valamilyen sötétszürke színû pocokféleség is elõfordul.
Feljegyzések szerint a makktermés 70%-át az egerek fogyasztják el. Ki-
egészítõtáplálékként a geofitonok áttelelõ szervei (hagymák, gumók, ri-
zómák) is az egerek táplálékforrásai. A jelentõs kisemlõsállományra né-
pes viperapopuláció épül. A keresztes vipera fekete változata a V. berus
var. prester fordul elõ, az oroszok kaszulának nevezik. Rejtett életmódú
hüllõ, nappal valamilyen föld alatti búvóhelyen pihen, alkonyatkor indul
vadászni. Nappal csak a téli álomból történõ elõjövetel után látni õket,
ilyenkor a búvóhelyükhöz közel, valamilyen napos helyen összetekered-
ve sütkéreznek. Talán Európa egyik legnépesebb viperapopulációja él a
Sipov-erdõben. Erre abból lehetett következtetni, hogy esténként, ami-
kor hazafelé mentem, a gyalogútról lépteim hatására tömegesen távoz-
tak, ezt az avar zörgése jelezte. Populációja védett. A kisragadozók kö-
zül néhány nyestet láttam (8. ábra).

Az erdõssztyepbeli szigeterdõk ökológiai rendszerében kiemelkedõ
szerepe van a népes rovarvilágnak. A kontinentális éghajlat szélsõségei-
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hez fõleg egy fajgazdag lepkecsalád, a sodrómolyfélék (Tortricidae) al-
kalmazkodtak. A Sipov-erdõben két lombfogyasztó faj él tömegesen: a
tölgyilonca (Tortrix viridana) és a galagonya sodrómoly (Cacoecia cra-
taegana). A tölgyilonca hernyója fõleg a termõkorú tölgyek koronájában
táplálkozik. Túlszaporodásra hajlamos faj, évente nagy tömegben jele-
nik meg, hernyója május 5-e és június 10-e közt rág. Vele szemben a po-
lifág galagonya sodrómoly hernyói alacsony szintekben rágnak, minden
fa- és cserjefajon megtelepednek. 10-15 nappal késõbb jelennek meg,
mint a tölgyilonca hernyói. A sodrómolyokon kívül elterjedt még a kis
téli araszoló. l965 õszén az araszoló lepkék tömeges megjelenését fi-
gyeltem meg, Az említett lepkehernyók rágási ideje egybeesik a mada-
rak költési idejével, így azok táplálékforrását e hernyók képezik.

Tipikus tölgyeken fejlõdõ rovarok a Cynipidae családba tartozó gubacs-
darazsak, amelyek a fák különbözõ szervein változatos alakú gubacsokat
képeznek. A gyökérgubacsoktól kezdve a hajtás-, a rügy-, a levél-, majd a
barkagubacsokon át a különbözõ termésgubacsokig sokféle típust találtam.
A xilofág rovarok közül a közönséges szarvasbogár és a különbözõ cincér-
fajok is gyakoriak. A legkülönösebb élõlény, amit a Sipov-erdõben láttam,
egy szúnyogalkatú kétszárnyú volt, amely szaporodásra a megsérült tölgyá-
gak edényeit keresi fel. Ha levágtam egy ágat, pár percen belül megjelent
2-3 ilyen szúnyogszerû rovar és a vágásfelületre szállva nyúlánk potrohuk
végét a nagyobb edényekbe dugták, láthatóan tojásrakási szándékkal.

Az erdõhasználat történeti áttekintése

A Sipov-erdõ környéke aXVII. századig tatárok uralta, gyéren lakott vi-
dék volt. Az erdõ neve is tõlük származik, a sip tatár nyelven magasla-
tot jelent. A használat története Nagy Péter cár (uralkodott: 1682-1723)
nevéhez fûzõdik, aki 1709-ben a Don folyón Voronyezsbõl Azovba ha-
józott, és útközben felhívták a figyelmét erre a szép tölgyesre, amelyben
számos hajóépítésre alkalmas fát látott. Az 1708-ban a törökök ellen ví-
vott és elvesztett fekete-tengeri csata után Nagy Péter elhatározta, hogy
a voronyezsi hajógyárat Pavloszkba helyezi át, és ott a sipovi tölgyekbõl
a korábbiaknál nagyobb és erõsebb hajókat épít. A fakitermelési munkák-
ra a tulai és az orlovszki körzetekbõl telepített ide favágókat. 

Az elsõ fakitermelések 1710 körül kezdõdtek, amikor Nagy Péter az
erdõt „hajóépítõ ligetté” nyilvánította. Az erdõ kitermelése 1770-ig, az új
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orosz-török háború kitöréséig tartott. A hajóépítés céljára a legszebb fae-
gyedeket vágták ki. A török flotta feletti gyõzelem után a hajóépítés a
Don folyón megszûnt, a lakosság betelepedése viszont folytatódott.
1798-ban a cári uralom az erdõt magánbirtokosok kezébe adta, és ezzel
megkezdõdött a rablógazdálkodás. Néhány idõs fa kivételével az eredeti
faállományból szinte semmi sem maradt. 1830 körül cári utasításra be-
szüntették a fakitermelést, a lakosság számára csak szárazfagyûjtésre volt
lehetõség. A századfordulón épült a Talovaja-Buturlinovka-Kalacs vasút-
vonal. A pálya építésekor az erdõ északi részét majdnem teljes egészében
letermelték. A megmaradt déli részen csak a szebb törzseket szálalták ki.
Az eredeti tölgyesnek jelenleg inkább csak a maradványai vannak meg.

Az erdõtömb nyiladékrendszerrel fel van tárva, benne üzemtervszerû
gazdálkodás folyik. Az erdõtestet mély határárok övezi, az erdészházak
(kordonok) a bejáratoknál helyezkednek el és a forgalom ellenõrzésére
szolgálnak. Az erdészet közigazgatásilag a 3 km-re lévõ Puzevo község-
hez tartozik. Maga az erdészkolónia a tölgyes szélére települt, az erdõ-
hivatalon és a kutatóállomás épületén kívül kb. 30 lakóházból áll. A te-
lepen van egy miniatûr áramfejlesztõ kiépített vezetékrendszerrel, a ge-
nerátor csak este lép mûködésbe. Van vízmûvük is, a házak jelentõs ré-
sze vezetékes vizet használ. A közös fürdõt és a mozit már említettem.
Minden házhoz tartozik egy káposztáskert és egy tehéntartási lehetõség.
A közös gulyás már reggel 4 órakor valami borzalmas hangú bádogtrom-
bitával tereli össze a teheneket és hajtja ki a legelõre. Az utak nincsenek
burkolva, esõs idõben csak mezítláb vagy gumicsizmában lehet közle-
kedni. Lovasfogatot nem láttam a környéken, az erdészetnek egy oldal-
kocsis motorkerékpár, a kutatóállomásnak egy GAZ terepjáró gépkocsi
állt rendelkezésére (4. ábra).

Egy önellátásra berendezkedett erdésztelepre vetõdtem, ahol a kosz-
tolásom jelenthetett volna gondot, de az is megoldódott. Kezdetben az
erdészetvezetõ feleségénél kaptam ebédet. Az étrend oroszos volt, fõleg
káposzta és krumpli, néha köleskása. Káposztából készült a borscs, a
krumplileves, az okroska összevagdalt hagymalevéllel volt teleszórva.
Volt bõven tej, tejföl, túró, tojás. Húshoz ritkán lehetett jutni, de nem is
hiányzott. A fõtáplálék inkább a krumpli volt. Már az ott-tartózkodásom
elején abban egyeztünk meg az erdészetvezetõvel, hogy annyi mázsa
krumplit szerez be valamelyik kolhozból, ahány hónapig náluk leszek. A
módszer bevált. A néni, aki helyben lakott és az irodát takarította, regge-
lenként megfõzött egy adag krumplit, azt nyakon öntötte 1 liter tejjel és
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az reggelire elég volt. Az erdészetvezetõéknél estebédet fogyasztottam.
Moszkvából sok élelmiszert hoztam, nem kellett éheznem. A telepen
volt egy kis boltocska, néhanapján ott is lehetett egyet s mást kapni, oly-
kor kenyeret is, néha füstölt tengeri halat. Voltak különös árucikkek,
amelyeket csak itt láttam, mint például a cukor, amit cukoroldatba lóga-
tott madzagra rakódott cukorkristályok képeztek. (Ilyen lehetett dédszü-
leink kandiscukra). A húskonzervet gusztustalanul rozsdás konzervdo-
bozokban árulták. Mint késõbb kiderült, ez a hadsereg haditartalékából
származott, amelyet idõszakonként felújítottak és a leselejtezett konzer-
veket áruba bocsátották. Italspecialitás az erõsített bor (ukreplennoe vi-
no), ami valamilyen olcsó tömegborból alkohol hozzáadásával 22%-ra
felerõsített kotyvalék volt. Nagyon gyorsan le lehetett tõle részegedni.
Különös életkörülmények közé cseppentem, de nem volt elviselhetetlen.
Megérkezésem után pár nappal voltak kint a kerületi erdõhivataltól, ér-
deklõdtek, hogy vagyok, van-e valami kívánságom? (6. ábra).

Ismerkedés a Sipov-erdõ termõhely- és állománytípusaival, 
a vizsgálatok céljára szolgáló mintaterületek kiválasztása

Megérkezésem után megkaptam az erdészetvezetõtõl az üzemtervi tér-
képet, amely segítségével tájékozódtam az erdészet területén. Az elsõ
napokban a településhez közel fekvõ erdõrészleteket derítettem fel. Ve-
gyes korosztályok, viszonylag sok a túltartott, 120-140 éves erdõrészlet.
Nagyon meglepett a nagyszámú kopaszra rágott fa. A tölgyilonca her-
nyói ez idõ tájt fejezték be rágásukat és kezdtek bábozódni.

Június 12-én került sor a helybeli Erdészeti Kutatóállomással való is-
merkedésre. Az állomás már mintegy 50 éve mûködött a Sipov-erdõben,
jelentõs mennyiségû ismeretanyagot összegyûjtve. Az intézményt T.I.
Pletminceva tudományos munkatársnõ mutatta be. Az igazgató Sz.Sz.
Maszojedov kutatási területe az erdészetben telepített földrajzi szárma-
zási kísérletek. Megismerkedtem J.L. Kirjukov kollegával, aki az északi
felsõoktatási intézetben, Joskar-Olában végzett erdõmérnök, a mezõgaz-
dasági tudományok kandidátusa, származását illetõen mordvin, és a tölgy
erdõmûvelési problémáival foglalkozott. Vele közelebbi barátságba ke-
rültem, fõleg az irodalmi források felderítésében sokat segített és hasz-
nos tanácsokkal látott el. Az állomásnak van egy kis múzeuma, ahol fõ-
leg madarak, preparált rovarok és talajszelvények láthatók (13. ábra).
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Másnap június 13-án Pletmincevával indultunk a tölgykutatásokkal
kapcsolatos próbaterületek bejárására. Az itteni tölgyek taxonómiájával
kapcsolatosan fontos tudni, hogy a Sipov-erdõben a kocsányos tölgy két
alfaja, a koránfakadó és a késõnfakadó tölgy alkot különbözõ erdõtípu-
sokat. A jó minõségû állományok többnyire a késõnfakadó tölgy forma-
körébõl kerülnek ki. Fontos szelekciós irányelv, hogy a mesterséges fe-
lújításoknál a késõnfakadó tölgy egyes ökotípusai a megfelelõ termõ-
helyre kerüljenek. A cél érdekében a következõ fontosabb ökotípusokat
különítették el:

1. Völgyi nedvességkedvelõ késõnfakadó tölgy a völgyek és a na-
gyobb vízmosások alluviális talaján növõ fagyléces, gyakran vízhajtásos
típus, faanyagának szöveti szerkezete laza.

2. Dombháti szárazságtûrõ késõnfakadó tölgy a magasabb platókon,
degradált csernozjom vagy sötét színû agyagtalajokon fordul elõ, nagy-
méretû, jól feltisztuló törzset és egyenletesen fejlett koronát képez. Sza-
bályos évgyûrûszerkezete és finom szövetû faanyaga van. (I. termõhelyi
osztály). (14. ábra)

3. Dombháti só- és szárazságtûrõ késõnfakadó tölgy, magasabb fek-
vésû szárazabb talajokon, olykor a koránfakadó alfajjal együtt fordul
elõ, 12-16 m magasságú, gyakran csúcsszáradt egyedekkel. Faanyaga
csak tûzifának alkalmas. 

A Sipov-erdei kutatóállomás már régóta foglalkozik törzsfák kivá-
lasztásával. A Krasznoje Lesznyicsesztvo területén, mintegy 1000 ha
érett tölgyesbõl 1963-ig 158 törzsfát sikerült nyilvántartásba venni. A vi-
szonylag nagy területhez mérten a törzsfák száma nagyon alacsony.
Gyenge makktermés esetén az anyafákról begyûjtött makkmennyiség
nem jelentõs, csupán kísérleti célokra elegendõ. Az utóbbi években meg-
határozták a nemesítési törekvések célját, ez elsõsorban furnírrönk elõ-
állítása, kedvezõ alakú és finom évgyûrûszerkezetû törzsek nevelése
lenne. A kiválasztás fõbb szempontjai: Egyenes-hengeres törzs, kes-
keny- felszoruló korona, vékony oldalágak, egyenletes évgyûrûszerke-
zet és kifogástalan egészségi állapot. Ezek a kritériumok még jobban le-
szûkítették a kiválasztható törzsfák arányát. Például az 1. sz. próbaterü-
let 445 faegyedébõl 2, a 2 sz. próbaterület 250 faegyedébõl szintén csak
2 fa felelt meg a szigorú követelményeknek. (15. ábra)

A törzsfák számának növelése érdekében célszerûnek látszik csök-
kenteni a túlzott követelményeket. Ilyen alapon az I-II. termõhelyi osz-
tályú erdõrészletekben az anyafák arányát 10-15%-ra kellene növelni,
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így lehetne annyi makkot gyûjteni, ami az éves felújításokhoz szüksé-
ges. A késõbbi negatív szelekció – a fenotípusos jellegek alapján – a ne-
velõvágások során elvégezhetõ. Ezek voltak a legfõbb irányelvek, ame-
lyek a kutatóállomás programjában szerepeltek. Hazafelé jövet útba ej-
tettük az erdészet legszebb pluszfáját (ideálnüj dub), H=34 m, D=54 cm,
kb. 20 m hengeres, ágtiszta törzs. A fa alacsony fehérre festett léckerí-
téssel van körülvéve.

Június 19-én Sz.Sz. Maszjedovval az erdészet területén található föld-
rajzi-származási kísérletek megtekintésére indultunk. A nagy areájú ál-
lományalkotó fafajok, az ugyancsak hatalmas területtel rendelkezõ orosz
birodalomban lehetõséget kínáltak a származási vizsgálatok beindításá-
ra. Az elsõ tölgy származási kísérletek már 1910-1914-ben több erdõ-
gazdaságban, köztük a Sipov-erdõben létesültek, amelyekben a fenoló-
giai jellegeket, a növekedést, a törzs- és koronaalakot és a környezeti ha-
tásokkal szembeni ellenállóképességet vizsgálták. Az itt-tartózkodásom
idején az erdészet területén három telepítési széria volt fellelhetõ. Az 58-
as tagban 1913-1914-ben 0,2 ha-os területen telepített 3 származás a
központi csernozjom zónából. A megmaradt egyedek száma jelentékte-
len, megbízható vizsgálati eredmények nem képezhetõk. A 10-es tagban
1928-ban 0,5 ha-on 6 variáns van. Az egyes származások 600-1200 m2-
es területet foglalnak el. Értékelhetõ eredmények vannak. A 12-es tagban
1953-ban A.Sz. Jablokov irányítása alatt, Maszojedov által telepített 2,6 ha-os
ültetvény 26 variánssal. A származások Vinnyicától (Nyugat-Ukrajna)
Csiszmiiig (Baskíria) nyúló széles területet ölelnek fel. Látogatásomkor
11 éves, statisztikailag jól értékelhetõ objektum volt, a megfelelõ doku-
mentációt megkaptam.

Visszaútban érintettük a 47-es tagot, ahol egy erdõrészletet a Liszenko-
féle fészkes telepítéssel ültettek be. A fészkes telepítés elméleti alapja az
volt, hogy a szélsõséges termõhelyi viszonyok közt az egy fajhoz tar-
tozó egyedek a szûkebb közösségben egymást kölcsönösen segítik. A
liszenkoi elmélet kudarca itt nyilvánvaló volt, a kis területen összezsú-
folt 12 éves fácskákon a sínylõdés jelei mutatkoztak (16. ábra).

A szelekciós munka kiszélesítése céljából klónplantázs létesítésével
is próbálkoztak. A kutatóállomás 1958-tól készített oltványokat, amelye-
ket a helyi csemetekertben telepítettek el. 1964-ben mintegy 50 darab 3-7
év közötti oltvány volt kiültetve. Fejlõdésüket ugyan szemmel tartották,
de a még fiatal plantázsról kevés információ állt rendelkezésre, így eb-
ben a témában csak saját megfigyeléseimre támaszkodhattam.
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A megérkezésem óta nagyobb csapadék nem volt, az utak felszárad-
tak, így az állományokat az erdészet jelentõs részén fel tudtam deríteni.
A vizsgálatok elsõdleges célja a Sipov-erdei tölgypopuláció változatos-
ságának elemzése volt. Ehhez megfelelõ mintaterületek kiválasztása ré-
vén nyílt lehetõség. A munkát a fontosabb társulástípusok megismerésé-
vel párhuzamosan végeztem.

Július 10-e táján begorombult az idõjárás, minden nap 3-4 zivatar
söpört végig a tájon. A legveszedelmesebb égiháború július 14-én ka-
pott el. Az erdészet északi részén egy fiatalosban felvételeztem. Már 11
óra tájban erõsen dörgött az ég. Gondoltam, ha ilyen sokat dörög, nem
lesz talán esõ. 3/4 12 tájban elkezdett csöpögni. Kénytelen voltam meg-
szakítani a munkát. Papírjaimat a vízhatlan hátizsákba raktam és fela-
kasztottam az egyik tölgyfára. Az esõ azonban nem szûnt meg, hanem
mind jobban rákapcsolt. Hirtelen erõs szél kerekedett, úgy hajtogatta a
fiatal tölgyfákat, mint tavaszi szél a szárba szökkenõ búzát. Nem volt
hova bújni. Egy zsineggel összekötöttem a ballonkabátom gallérját és a
kabátot, mint egy sátrat, magamra húztam. Szakadt az esõ, 15-20 mé-
ternél nem lehetett messzebb látni. A bakancsaim az elsõ 10 percben
megteltek vízzel. Mintegy 3/4 óráig tartott az ítéletidõ, a villámok sza-
porán csapkodtak, körülöttem a tócsák veszedelmesen dagadtak. Mikor
megszûnt a vihar, láttam, hogy a munkát nem lehet folytatni, haza kell
menni. A bakancsokat levetettem, azokat kézben vittem. Útközben volt
egy nagyobb völgy, ott már alig tudtam átgázolni a vízen. Eleinte csak
egy-két kisebb tölgyet láttam kidõlve. Az idõs tölgyesbe érve észleltem,
hogy milyen veszedelmes vihar vonult végig a tájon. Öreg tölgyek ket-
tétörve, kidõlt fák, letört hatalmas ágak az úton. Mindenütt állt a víz.
Hazaérkezésemkor a fiatalság egy része kint ült az irodaház lépcsõjén.
Messze voltak, de láttam az arckifejezésükön a gondolatukat, hogy „a
magyar koma is jól elázott”. Barátságosan intettem, már csak azért is,
mert nem áztam át teljesen, ruházatom legalsó rétegében voltak száraz
részek (11. ábra; 12. ábra).

Hamarosan megtudtam, hogy a viharnak halálos áldozata is van: a
könyvelõ feleségét agyonütötte egy lezuhanó hatalmas tölgyfaág. Dél
tájban készült ki a delelõre a tehenét megfejni. Útközben elérte a vihar,
és egy nagy fa alá állt. Ez lett a végzete. A vihar után az erdõbe induló
emberek találtak rá. Másnap hallottam, hogy egy tehenet is agyonütött a
lezuhanó ág. A haláleset eléggé megrázta a telep lakóit, fõleg az asszo-
nyok sírtak. Az idõjárás szomorú volt, nehéz-borús, a levegõ is tele volt
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villamossággal. Este és egész éjjel zuhogott az esõ. Másnap megtudtam,
hogy aznap délben 83,8 mm csapadék zúdult a tájra. Az oroszok ezt a
hatalmas vihart urogánként emlegették. 

Rengeteg sarat tapostam, a bakancsaim többé ki sem száradtak. A
külsõ felvételekkel is lassan haladtam. A hónap vége felé pár napig szá-
razabb idõ volt, ekkor elhatároztam, hogy visszautazom Moszkvába. Jú-
lius 28-án egy autó is akadt, amivel el tudtam jutni Buturlinovkába.
Moszkvában az Intézetben már majdnem mindenki szabadságon volt.
Megváltottam a vonatjegyet, és irány Magyarország.

Élet a kollégiumban, felkészülés a nyelvvizsgára

A nyári szabadságról szeptember 24-én indultam vissza. Csomagjaim jól
meg voltak tömve élelmiszerrel. Szerencsére a határon nem keresgéltek
a vámosok. Ungvártól Kijevig egy Lénocska nevû hölgy volt a fülketár-
sam, becslésem szerint 3 éves lehetett, és egész éjjel ordított. A papájával
utazott, de õ egy másik fülkében aludt, nyilván jobban, mint én. Szom-
bat este 10 óra tájban érkeztünk meg. Taxival átmentem a Jaroszlávi-pá-
lyaudvarra, ahonnan az elõvárosi vonatom indult, csomagjaimat a pálya-
udvari csomagmegõrzõben hagytam. Majdnem éjfél volt, mire kiértem a
kollégiumba. Eduárd barátom már ott volt a régi 223 számú szobában.
Hiába dörömböltem, nem ébredt fel, csak akkor mozdult, amikor egy
megfelelõ kulccsal a zárban kezdtem motoszkálni. Másnap megkaptam
az ordnungot, hogy a régi helyen lakhatok tovább. Változás a korábbi-
hoz képest az volt, hogy azon a szinten egy-két szoba kivételével lányok
laktak. Volt is zsibvásár akkora, hogy a kívülállónak nehéz volt elvisel-
ni. Rajtam kívül volt még egy külföldi, bizonyos Omer nevû tanulmány-
utas Szarajevóból. Õ csak márciusig volt Moszkvában.

A Tanszéken jelentõs változás történt, az oktatókat kitelepítették egy
faházba, a korábbinál valamivel tágasabb helyre. Az aspiránsvezetõm
valahol vidéken tevékenykedett, csak október vége felé volt várható. A
nyelvtanulásban is történt változás, új nyelvtanárnõt kaptam. Kevésbé
csinos, mint az elõzõ, de jó pedagógiai felkészültségû, a hangsúlyt a ké-
nyesebb nyelvtani problémákra helyezte, az orosz igékkel vagy másfél
hónapon át foglalkoztunk.

A politikai szintéren is történt változás; 1964 õszén leváltották elsõ
titkári posztjáról Hruscsovot és helyére Brezsnyevet nevezték ki. A
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brezsnyevi önkény megkísérelte visszaállítani a korábbi diktatúrát, de a
kiszabadult szellemet már nem lehetett a palackba visszakényszeríteni.
Szolzsenyicin már javában írta a Gulág Szigetcsoport címû könyvét.

A külföldi hallgatók számára idõnként kulturális programokat szer-
veztek. E program keretében október elsõ vasárnapján egy kirándulás
kapcsán elvittek bennünket Jasznaja Poljanara, Lev Tolsztoj egykori bir-
tokára. Ez a hely Tula várostól délre 15 km-re található. Az író volt kas-
télya múzeumként mûködik. Meglepõ, hogy a világ egyik leghíresebb
írója milyen egyszerûségben élt. A bádogtetejû, egyemeletes fehér kas-
tély mellett még mindig megvan a „szegények fája”, amelynek koroná-
ja alatt reggelenként a szegény muzsikok várták az írót. Sírhelye két va-
kondtúrásnyi dombocska, bármiféle fejfa nélkül. A négyórás ottani néze-
lõdést leszámítva folyamatosan utaztunk. Meglehetõsen hideg volt, az
autóbusz meg szelelt valahol. Éjfél volt, mire alaposan átfázva hazaér-
tünk.

A kollégiumban a helyzet az elõzõ évhez képest sokat romlott. Lakó-
helyünk most már inkább egy éjjeli mulatóhoz hasonlított, mint diákott-
honhoz. A lemezjátszók gyakran egész éjjel bömböltek. A szomszéd szo-
bába új lakók költöztek, akik gyakran leitták magukat, és akkor valami-
lyen súlyzókkal a padlót meg a falakat verték. Már csak abban remény-
kedtem, hogy elõbb-utóbb szétverik az épületet. Többször szóvá tettem
a komandantnak, hogy ez az állapot kibírhatatlan. Azt ajánlotta, hogy
költözzek a 4. emeletre, ott van valami kis eldugott szoba, ahol csend
van. Megnéztem, nagyon elhanyagolt hely, így egyelõre maradtam a za-
jos szobában. 

Október végén nagy volt a készülõdés a november 7-ei ünnepre. Edu-
árd barátom már pár napja hazautazott, így magam voltam a szobában.
A közérzetem javult, mivel október 31-én elkezdtek fûteni. Az elsõ nát-
hát már átvészeltem. Moszkva már néhány nappal a 7-ei ünnep elõtt
díszbe öltözött. Elõzõ este Omer kollégával megnéztük a parádés kivilá-
gítást. Rengeteg ember volt, alig lehetett közlekedni a belvárosban. Né-
hány millió égõ ontotta az ünnepi fényt. 7-én is bementünk megnézni a
nagy katonai parádét. Mivel a Vörös tér közelébe jutni ilyenkor alig le-
het, egy oldalútvonalon szemléltük meg a hadigépezet elvonulását. Óriá-
si háborús monstrumok voltak, a látványuk nem lelkesített. Az ünnep al-
kalmából felköszöntöttem Alekszander Szergejevicset, láthatóan jól
esett neki. Egyébként mindig kedves, barátságos, ezen a vonalon nin-
csen gond, csak találkozni nehéz vele. 
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November közepén meglátogattam a Soproni Egyetem Marxizmus-
Leninizmus Tanszékének egyik oktatóját, Pintér Ferenc kollégát. Õ a
Lomonoszov Egyetemen tartózkodott egy 3 hónapos kiküldetésben. Itt a
kandidátusi disszertációját (valamilyen filozófiai témában) védte meg,
tolmács segítségével. A Lomonoszovon lényegesen rendezettebb körül-
mények közt voltak az aspiránsok, mint itt, Mütyiscsiben. Minden sze-
mélynek külön kis szobája volt a hozzá tartozó mosdóval és WC-vel.
Egyébként Pintér kolléga teljes letargiában volt, alig lehetett beszélni ve-
le. Egy alkalmas idõben aztán kivittem Mütyiscsibe, fõztem egy jó mar-
hapörköltet, meg volt egy üveg magyar borom is, jól érezte magát, de
nem árulta el, hogy mi baja van.

Október 21-én nagy ünnepséget rendeztek az itt tanuló mongol hall-
gatók tiszteletére. Felkértek, hogy néhány szóval üdvözöljem a mongol
barátainkat. Elmondtam a rövidre szabott mondókámat, azután gyorsan
eltávoztam, velük semmiféle kapcsolatom nem volt.

Az élet változatlanul nagyon nehéz volt a diákszállóban. Részeg hall-
gatók az egyik vasárnap majdnem megverték Eduárdot, mert valami
szóvá mert tenni. A saját szobánkban kezdtek el randalírozni, tudtunkra
adták, hogy a diákszálló a õ lakhelyük, õk itt azt csinálnak, amit akar-
nak. Szerencsére jelen volt Omer barátunk is, aki a mázsán felüli súlyá-
val közbelépett, aztán közös erõvel kiraktuk õket. Az eset után szigorí-
tott belépést rendeltek el, de a kollégiumban minden maradt a régiben.
Ekkor határoztuk el, hogy mindenképpen másik helyet keresünk.

Az õsz folyamán gõzerõvel tanultam, szerettem volna minél elõbb túl
lenni a nyelvvizsgán. Az új nyelvtanárnõ nagyon meg volt velem eléged-
ve, azt mondta, ha így bírom az iramot, decemberben levizsgázhatok.
Úgy 10 naponta ellátogattam a Lenin könyvtárba, megnéztem, hogy mi-
lyen érdekes könyvek jöttek, fõleg a botanikai újdonságok érdekeltek.

Az idõjárás bolondos volt, a november eleji hideg idõ után jött né-
hány melegebb nap, és a hó elolvadt. November 20-ra ismét meghidege-
dett, egy hétig csikorgó tél volt, de december elején megint megenyhült.
A nappalok igen rövidek voltak: reggel fél 9-kor világosodott és délután
1/2 4-kor már sötétedett. 

December elején kaptunk egy meghívást Eduárd barátunk tyótyuská-
jától (nagynénijétõl) Moszkvába, vendégségbe. Nagyon kedvesen fo-
gadtak, jól megvendégeltek és hosszan elbeszélgettünk az itteni és a ha-
zai dolgokról. Moszkva délnyugati részében laktak, egy új városrészben.
Itt teljesen új módszerrel építették a bérlakásokat, nem panelekbõl rak-
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ták össze az épületet, hanem az egész szobát egyben tették a helyére.
Nem valami tágas lakosztályok, de egészséges, világos otthonok voltak.
Moszkva egyes külsõ kerületei nagyon lepusztult állapotban voltak, eze-
ket a városrészeket igyekeztek lecserélni új, korszerû lakótelepekkel. 

December 18-ra kértem a nyelvvizsga idejének a kitûzését. A titkár-
ságon úgy nyilatkoztak, hogy nincs akadálya. A karácsonyi hazautazás
miatt szerettem volna mielõbb túllenni ezen a bizonytalan vizsgán. Né-
mi eltolással december 20-ra rendeltek be a lektorátusra. A vizsgabizott-
ság 3 fõbõl állt, a lektorátus vezetõjébõl és két, elõttem ismeretlen okta-
tóból, az egyik a bizottság elnöke volt. Belépõként egy kétoldalas fogal-
mazványt kellett írni az erdészeti növénynemesítés történetérõl és jelen-
tõségérõl. Utána kérdések sora következett eddigi életutamról, jövõbeli
terveimrõl. Feltehetõen az orosz nyelvismeretet súlyponti kérdésnek te-
kintették. Végül is megfeleltem és meg is nyugodtam, mert ez volt az a
próbatétel, amitõl tartottam. Szerencsére még a karácsony elõtti napon
hazaérkeztem Magyarországra. 

A téli szabadságról január 12-én érkeztem vissza, sok csomaggal. A
legféltettebb kincsem 1 kg körüli fûszerpaprika volt. 1965 elején a szak-
mai vizsgára készültem. Akadt még néhány orosz nyelvû munka, amit át
kellett néznem. A vasárnapok általában síkirándulásokkal teltek. Utoljá-
ra a 15 km-re lévõ Peregovó falucska környékén jártunk. Rengeteg ki-
ránduló volt, néhol alig lehetett közlekedni. Itt volt Eduárd barátunk fe-
lesége, õ is velünk tartott a sítúrára. Eduárd már egy hete a feleségét gar-
dírozta, én erre az idõre átköltöztem egy másik szobába. A hét végén vet-
tem egy adag marhahúst, készítettem egy adag magyaros gulyáslevest.
Erõs volt, nyaldosták a szájukat, de azért jóízûen megették. Vlagyimír
barátunk otthon ünnepelt, csak az ösztöndíjat jött felvenni, aztán ismét
eltûnt.

A diákszállóban megint nagy muri volt, ami borzalmas verekedéssel
végzõdött; valakit úgy helyben hagytak, hogy a mentõket is ki kellett
hívni. Ilyen eset után pár napig viszonylagos csend volt, azután minden
folytatódott tovább. 

A szakmai vizsgára történõ készülés meglehetõsen egyhangú elfog-
laltság volt, ezért idõnként egy-egy kultúrmûsort is beiktattam. Január
végén megnéztem a Kreml kincseskamráját, ami múzeumként mûkö-
dött. Régen készülõdtem már a látogatásra, de nagyon nehéz volt jegyet
kapni. Régi fegyverek, trónszékek, cári hintók, minden tárgy vastagon
aranyozva, ami a cári udvar gazdagságát tükrözte. Pár nappal késõbb,
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ugyancsak a Kremlben, a Nagy Ülésteremben megrendezett Don Carlos
operát néztem meg. A jegyhez véletlenül jutottam, az ilyen igényes ren-
dezvényekre nagyon nehéz volt jegyet kapni.

Január végén Moszkvában nagy influenzajárvány tört ki, amely hir-
telen fellépõ erõs rosszulléttel járt. Város a nagyobb csoportos látogatá-
sok elõl le volt zárva. A közforgalmú helyeken az eladók, pénztárosok,
ruhatárosok gézmaszkot viseltek, úgy néztek ki, mint a mûtõs asszisz-
tensek. A járvány január elején Leningrádban lépett fel és néhány hét
alatt Moszkvára is átterjedt. Mütyiscsiben megúsztuk a fertõzést. 

Február elején annyi változás történt, hogy Vlagyimír barátunk elha-
gyott bennünket, átköltözött egy másik szobába. Egyébként jól megvol-
tunk egymással, de az õ életvitele más volt, mint a mienk. A rendszeres
reggeli torna után elment reggelit vásárolni. Ezt mindennap megtette,
mivel belenevelték azt, hogy csak annyi ennivalót vásárolj, amennyi
egy ültõhelyedben elfogyasztasz, mert ha többet vásárolsz, akkor más
elõl veszed el az éltetõ falatot. Ha már reggelit vett, akkor megvette az
aznapi Pravdát is, mert az csak 2 kopejkába került. Reggeli után átbön-
gészte a lepedõnyi napilapot, ami majd délig eltartott. Azután még egy
kicsit elmélázott az olvasottakon, majd elvonult ebédelni. Ha jó napja
volt, akkor délután elõszedte valamelyik tankönyvét (nekik többnyire
az angol nyelv volt a kötelezõ nyelvvizsga), de a tanulás sohasem tar-
tott egy óránál tovább, majd elment valahova. Gyakran 2-3 hétre haza-
utazott, csak az ösztöndíjosztáskor jelent meg. Nyilvánvaló volt, hogy
õ az aspirantúrát sohasem fogja sikeresen befejezni. Nem az egyedüli
aspiráns volt, aki ezzel az életstílussal lézengte át az ösztöndíjas éveket.
Számomra érthetetlen volt ez a keleti passzivitás. Valaki megkap egy
továbbtanulási lehetõséget, és ennyire felelõtlenül kihasználatlanul
hagyja! Késõbb rájöttem, hogy ezek olyan magatartási formák, amelye-
ket az idegenek sohasem fognak megérteni. A lányokban általában több
egészséges életösztön lakozott, õk igyekeztek végig küzdeni az aspiráns-
éveket. 

Az idõjárás valódi februári volt, erõs éjjeli fagyok és ragyogó napsü-
tés jellemezte a moszkvai februárt. A vasárnapok változatlanul síeléssel
teltek, lehetõségem volt megismerni az orosz téli tájat. 

Február közepe, otthon már javában tart a farsang! Itt ezt az ünnepet
nem ismerték, de a dolgok úgy alakultak, hogy számomra mégis farsang
volt. Egyik szombat este Eduárddal nagy vacsorát csináltunk. Vacsora
után jött az egyik aspiráns kollega, hogy van egy üveg konyakja, men-
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jünk át és igyuk meg. A konyak mellett éjfélig beszélgettünk. Most már
úgy másfél év után kialakultak a kollégiumban a baráti kapcsolatok, en-
gem sem néztek idegennek. 

A következõ hétfõn megérkezett Omár kolléga felesége, többféle
boszniai ennivalóval. Két nap múlva, szerdán este meghívtak bennünket
vendégségbe. A vacsora után hatan megittunk 3 liter balkáni pálinkát.
Akkor este nem volt semmi bajom, hanem másnap rettenetesen fájt a
gyomrom. Megfogadtam, hogy egy ideig nem iszom töményt. A fogada-
lom azonban nem tartott sokáig, mert csütörtökön Paul felesége érkezett
meg Észtországból, õk meg a következõ este hívtak meg vendégségbe.
Ismét konyak meg vodka volt a mûsoron, de most már óvatos voltam a
szeszfogyasztással. Kellemes társaság jött össze, ott volt Paul feleségé-
nek a barátnõje is. Északiak, szõkék és nagyon kedvesek, vendégszere-
tõk. A vasfüggöny mögötti nemzetek fiainak és lányainak spontán talál-
kozója Mütyiscsiben, amit a viharos XX. század szeszélye terelt össze.
Reggel 4 óráig tartott a kellemes légkörû „mulatság”.

1965. február 12-én meglehetõsen keserû hangú levelet kaptam volt
fõnökömtõl, Nemky Ernõ professzortól. Megírta, hogy 1964 októberé-
ben súlyos gyomormûtéten esett át, de már egészségileg rendbe jött és
ismét dolgozik. A forradalom után az Egyetemen bekövetkezett vezetõ-
váltást követõ helyzetet így jellemezte: „Lassan ezután mindenkire ráte-
lepszik a tespedés, egykedvûség, látva, hogy egyelõre a parancsuralom
minden törekvést lefékez és rombol”. Ez volt a valóság, hisz a kádári des-
potizmus a felsõoktatási intézményeket sem kímélte. Ebben a zavaros
környezetben meglehetõsen lehangolt a levél szövege. Mi vár rám, ha
hazakerülök?

Február utolsó napján végre kaptunk egy másik szobát. Már reggel
jött a komandant, hogy azonnal költözzünk át a 310-es számú szobába,
mert holnap már mások jönnek a mostani helyünkre. A 310-es számú
szobában egy aspiráns lakott, akinek ugyan már lejárt az aspirantúrája,
de nem akart kiköltözni, mivel nem kapott másik lakást. Vagy három hó-
napi huzavona után átrakták egy megüresedett szobába, így kaptuk meg
ezt a helyet. Még aznap átköltöztünk. Szenny és piszok fogadott bennün-
ket, majdnem egész nap takarítottunk. Kétszemélyes, kisebb szoba, a fo-
lyosó végén volt, így jóval csendesebbnek tûnt, mint a korábbi lakosztá-
lyunk. Némi meglepetés azonban várt ránk. Az elsõ reggelen harsány ká-
romkodásra ébredtem, Eduárd ékes orosz nyelven mondta a magáét. Mi
van veled? Kérdeztem. Klopi (poloskák), válaszolta erõsen vakarózva. A
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nyakát meg a csuklóit vörösre marták a poloskák. Engem viszonylag
megkíméltek, de néhány csípés rajtam is volt. Reggel bejelentettük az
esetet a komandantnak. Délelõtt folyamán, amikor nem voltunk otthon,
megjelentek a fertõtlenítõk, valami zavaros permetlével lefújták az
egész szobát. Úszott minden a permetlében, könyveink, ruháink eláztak.
A poloskák megritkultak ugyan, de nem tûntek el teljesen. Megkezdõ-
dött a poloskavadászat. Valamilyen szúrós szagú szénhidrogén-szárma-
zékkal kentünk be minden zugot, ahol poloskát sejtettünk, azonban ez a
riasztószer nem sokat használt. A leghatásosabb poloskairtó szernek az
agresszív illatú orosz kölni, a „Krasznaja Moszkva” bizonyult, amelynek
az illata napokig megmaradt a kölnivel kezelt helyeken. Mintegy kéthe-
tes szívós kezelés után sikerült megszabadulni ezektõl az undorító lé-
nyektõl. Önellátásra rendezkedtünk be; vettünk egy nagyobb villanyre-
zsót, meg edényeket a fõzéshez, és otthont teremteni ebben a rendetlen
világban. 

Bõvíteni kívántam a tájékozottságomat, ezért március elején majd-
nem minden nap bejártam Moszkvába. A Lomonoszov Egyetemen elõ-
adások folytak a genetika, a molekuláris biológia tárgykörébõl. Különös
elõadóktól érdekes elõadások hangzottak el. Egy szakállas professzor,
valami akadémikus, megjelent a színen, nem szólt semmit, hanem egy jó
ideig szaladgált a katedra elõtt, majd megállt és elkezdett beszélni. Jól
adott elõ, és a téma is érdekes volt. Pár nap múlva egy Moszkva környé-
ki kutatóintézetbe is eljutottam, ahol a neves szovjet agrobiológus, Tro-
fim Gyemiszovics Liszenko volt az intézetvezetõ. Jó tejelõképességû
szarvasmarhák kitenyésztésével foglalkozott. Szavát az elõrehaladott
gégerák miatt már alig lehetett érteni, de a tudományos szempontból már
erõsen vitatott régi elveit hangoztatta. A találkozó végén jó minõségû
friss tejjel is megkínáltak bennünket. (Liszenko számomra már ismerõs
volt, mivel 1959 februárjában Magyarországon járt és Mosonmagyaró-
váron tartott elõadást, ahova minket, soproni oktatókat is kirendeltek).

Március végén a nap már rendesen sütött, de a hó nem olvadt. Vasár-
nap ismét sikerült síléceket szerezni. Moszkvától keletre egy nagyobb
tó, illetve víztároló körüli részeken csúszkáltunk. Ebben az idõszakban
folyt a sajátos északi halfogás, a lékhorgászat. Sok moszkvai lakos gub-
basztott a jégen. Egy nagy furdanccsal lyukat fúrtak a jégen, amely ak-
kora volt, mint egy kalapátmérõ. Azután odatelepedtek a lyuk mellé és
rövid nyelû pecabottal próbálták kifogni a lékhez közeledõ halakat. Meg-
néztem az egyik horgásznál, hogy milyen a halászszerencse, de csak kis
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keszegeket láttam. Nem lehetett valami kellemes ott a lék mellett üldö-
gélni, mert a tavon erõs szél fújt. Közben a melegítõként hozott vodka is
fogyogatott. Ezeken a kirándulásokon mindig akadt valami érdekes lát-
nivaló (3. ábra).

A változatosság kedvéért ismét a könyvtárakat látogattam. Annyi
szakkönyvet átnéztem már, hogy egy kisebb könyvtárat meg lehetett
volna velük tölteni. Az oktatók nagy izgalomban voltak a tanszéken, mert
az a hír terjedt el, hogy a nagyfõnököt végképp nyugdíjba akarják kül-
deni. Engem nem érintett volna a változás, nekem akkor is õ marad az
aspiránsvezetõm, ha nyugdíjba kerül. Elõmozdulást jelentett az, hogy
április 7-re ütemezték be a szakmai vizsgám idõpontját. Hamarosan ki-
derült, hogy Alekszander Szergejevics április 7-én nem ér rá. Április 10-
én telefonáltam neki és kértem, hogy adjon a vizsgára mielõbb lehetõsé-
get, mert az idõ sürget, szeretnék kiutazni a Sipov-erdõbe. A vizsgára vé-
gül április 12-én került sor. A bizottságot Jablokov, a megbízott tanszék-
vezetõ és egy általam ismeretlen kandidátus képezte. Három kérdést
kaptam, több mint 2 óra hosszat faggattak. Láthatóan meg voltak velem
elégedve. Most már teljes erõvel nekiláthattam a disszertáció elkészíté-
séhez. Az eredményes vizsga örömére vettem egy adag marhahúst, sike-
rült egy finom pörköltet készíteni, meg szereztünk két üveg magyar bort
is a vacsorához. Eduárd kollégától is búcsúztam, mivel õ hazautazni ké-
szült a május 1-jei ünnepre. Mikor visszajön, én már nem leszek Moszk-
vában, legközelebb csak szeptemberben találkozunk.

A vizsga után megkezdtem az utazáshoz szükséges engedélyek be-
szerzését. Ezeket általában két hét alatt lehetett lerendezni. 

Április vége felé tartották az évi tudományos konferenciát. Meghall-
gattam az elõadásokat, mert jövõre nekem is szerepelnem kell. Megle-
pett, hogy a viszonylag nagyszámú aspiráns közül csak kevesen számol-
tak be munkájukról.

Az 1965. évi Sipov-erdei adatgyûjtés

A szükséges engedélyeket rendben megkaptam, így április 28-ra üte-
meztem be az elutazást. Az indulás elõtt ismét bosszankodni kellett. Az
elõvételi pénztárban ismét nem adtak jegyet, mert külföldi vagyok, an-
nak állítólag nem adhatnak. Hiába bizonygattam, hogy van kiküldetési
rendelvényem és a rendõrségi engedélyem is megvan, mit sem számí-
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tott. Végül mégis jegyhez jutottam, de nem úgy, mint ahogy õk ajánlot-
ták. Elindulás elõtt a közelebbi barátokkal még egy kicsit iszogattunk,
aztán 28-án reggel 9 órakor nekivágtam az orosz pusztának. A csomag-
jaim kegyetlenül nehezek voltak, szerencsére Csipasvili kikísért a pá-
lyaudvarra. Unalmas, borús idõ volt, majdnem az egész utat végigszun-
dikáltam. Másnap reggel 1/2 6-kor érkeztem meg Buturlinovkába. El-
utazásom elõtt az erdészet címére feladtam egy táviratot, hogy 29-én
reggel érkezem, az állomáson fogok várakozni, ha lehet, küldjenek ér-
tem autót. Hiába vártam, autó nem jött. Délután 2-ig ücsörögtem a vá-
róteremben, aztán meguntam és magam néztem jármû után. Bementem
a helyi erdõgazdasághoz és megkértem õket, hogy telefonáljanak az er-
dészetnek, hogy itt vagyok. Azok készségesen meg is tettek mindent, de
aznap már nem tudtak jármûvet szerezni, így kerestek részemre egy
szobát a „Dom Kolhoznyikov” nevû szállodában. Az utazástól megle-
hetõsen fáradt voltam, így 8-kor lefeküdtem és másnap 7-ig aludtam. A
csendes vidéki szálloda mindössze 60 kopejkába került. Másnap 10 óra-
kor ismét elmentem az erdõgazdasághoz, õk adtak egy autót, amellyel
elhoztuk az állomásról a csomagjaimat. Délután 2 óra tájban megérke-
zett a várva várt autó és vele együtt az esõ is. A megszokott orosz sár
miatt csak terepjáróval lehetett közlekedni. No persze ugyanaz az autó
elõtte való nap is bent járt Buturlinovkában, ha az erdészetvezetõ kissé
figyelmesebb lett volna, nem kellett volna egy egész napot a sáros vá-
roskában ténferegni.

Április 30-án délután 5 óra tájban érkeztem meg a Sipov-erdõbe. Né-
mi hivatalos jellegû beszélgetés után megfürödtem a település gõzfürdõ-
jében. Éppen jókor érkeztem, mert ebben a napszakban kezdõdött a má-
jus 1-jei ünnepség, amelyre meghívtak. A hivatalos párttitkári beszámo-
ló után következett a prémiumosztás. Az erdészet dolgozói meglehetõ-
sen szûkmarkúan voltak jutalmazva, mert 8, de zömmel 5 rubeles jutal-
makat osztogattak, és két kéz ujjain is meg lehetett számolni, hogy hány
dolgozó részesült jutalomban. Ennek a jelképesnek is alig mondható bé-
ren kívüli juttatásnak feltehetõen nem gazdasági, hanem társadalompo-
litikai okai lehettek. A kommunista elvek alapján felépülõ szovjet társa-
dalom nem ismer el és nem enged meg társadalmi szelekciót, a szelek-
ció alapján történõ rétegzõdést. 

A hivatalos ünnepség után egy batyusbálszerû estet rendeztek, amely-
re Kirjukov kollega hívott meg. Fõleg ivászat volt a mûsoron. Mérsékel-
ten éltem a vodkával, de még így is éreztem a hatását másnap. A moszk-
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vainak nevezett ital valamilyen helyi termék lehetett, nem volt kellemes
vodka íze, valószínûleg melaszból gyártották, de más választék nem volt.

Elhelyezésem hasonló a tavalyihoz, az iroda melletti vendégszobá-
ban laktam, az étkezésemmel kapcsolatban volt változás. Az erdészetve-
zetõ felesége, ahol tavaly étkeztem, betegeskedett, a férje úgy döntött,
hogy máshol fogok kosztolni. A választás arra az asszonyságra esett, aki
az épületben lakott és az irodát takarította. A fõzéshez szükséges anya-
gokat nagy részben én vásároltam a helyi boltban, 1965-ben jobb volt az
ellátás, mint egy évvel korábban. Lehetett kapni vajat, tojást, tésztát, ár-
pa- vagy köleskását. A krumplit az erdészetvezetõ valamelyik kolhozból
szerezte be. Félig-meddig hivatalosan még 10 kg rizst is kaptam. Volt tej
bõven, így tûrhetõ volt az ellátásom.

Idõben érkeztem, a fák még nem hajtottak ki, de a rügyfakadás kü-
szöbön volt. Csodálatosan szép volt a Sipov-erdõ, a geofitonok ekkor
voltak teljes virágzásban. Olyan volt az öreg tölgyes, mint egy virágos-
kert. Nagy tömegben nyílott a bókoló csillagvirág, a keltikék, a szellõró-
zsák, a tüdõfû, a sárga tyúktaréj és a tavaszi lednek. A dús virágzás azon-
ban csak néhány napig tartott, jött egy hidegvisszaesés és a virágok zö-
mét elvitte. Egy héttel késõbb ismét kivirított az erdõ, mivel az erdei tuli-
pán borult virágzásba. A faállomány még csupasz volt, egyedül a korai
juharok kezdtek zöldellni (10. ábra; 9. ábra).

Az elhelyezkedés után megkezdtem az adatgyûjtést. A legfontosabb
eszközöm egy 7x50-es nagyítású távcsõ volt, azzal figyeltem a magas fák
koronájában folyó változásokat, mint a rügyfakadás, hajtásképzõdés, virág-
zás, termésfejlõdés, rovarkárosítás és a lerágott lombozat regenerálódása.

Ideérkezésem után összeállítottam magamnak egy nyíllal a fák koro-
nájába fellõhetõ kötéllétrát. (A kötelet Moszkvából hoztam. ) Ezzel az
eszközzel, ha nem is a legmagasabb fák koronájába, de a 15-20 m ma-
gas termõkorban lévõ fákra feljutottam és virágzásbiológiai megfigyelé-
seket végezhettem. Ugyanis a meglehetõsen apró nõvirágok megjelené-
se, a megkötött virágok további fejlõdése távcsõvel nem követhetõ nyo-
mon, és tudtam, hogy a helybeli állomás kutatói a témával nem foglal-
koztak. Sikerem volt ezzel a szerszámmal, mert ilyet a Sipov-erdei kol-
légák még nem láttak. Nem volt veszélytelen vállalkozás, de megérte. 

Az idõjárás szeszélyes, május 3-4-5-én igen hideg lett, reggelenként
fehér volt a környék az erõs dértõl. Pár nap múlva beköszöntött egy me-
legedés, nappal 18 fok volt. Késõbb azt mondták a helybeliek, hogy
1965 tavasza rendkívül hideg volt. 
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Ismét kezdtem beleszokni a Sipov-erdei életbe. Naponta kétszer ét-
keztem, de akkor kiadósan. Az új háziasszonyom eleinte csak leveseket
fõzött. Késõbb változtatott az étrenden, naponta csak egyszer volt leves,
aztán zsírban sült krumpli, tejbekása, meg túróstáska váltakoztak. Moszk-
vában a heringet nem ettem meg, itt rájöttem, hogy jobb a krumpli he-
ringgel, mint anélkül. A sok mozgás rendben tartotta az étvágyamat. A
mozi a szomszédos kultúrteremben mûködött, állandóan lõttek, szeren-
csére hetente csak egyszer volt elõadás.

Egyik nap valami búcsúféle volt a faluban, nem tudtam azonosíta-
ni, hogy pünkösd vagy szentháromság ünnepe lehetett. A férfinép ala-
posan fogyasztotta a töményitalt. A háziasszony két napig beteg volt,
mert a tûzre való fia minden kopejkát cseppfolyósított, gyakran volt it-
tas, de ilyenkor olyan erõsen elázott, azt lehetett hinni, hogy meghalt.
Szegény néni ezt nehezen viselte el. Egyébként valami különös eljárás-
sal fõzték a vodkát, amit úton-útfélen lehetett fogyasztani, már akinek
vette a gusztusa. 

Az utóbbi napok mozgalmasabbak voltak a szokottnál. Május végén
a kerületi erdõigazgatóság fõerdészei jártak ott tanulmányúton. Nagy
volt az elõkészület, az összes erdei oszlopot kimeszelték, az utakat rend-
be hozták, a hidakat kijavították. Pénteki napon elõadások voltak, majd
este a nagy vacsora után tánc, mozielõadás. Szombaton az erdõt járták.
Zajos két nap volt, mindenki örült, amikor elmentek.

Egyik nap késõn gyalogoltam hazafelé. Az utam egy kis faluszerû te-
lepülés mellett vitt el. Az elsõ ház mellett kint állt egy fiatalember. Meg-
szólított, hova sietek? Hazafelé – válaszoltam. Menjek be hozzájuk, akár
csak 5 percre. Vonakodtam, mert fáradt voltam, a végén mégis bemen-
tem. Bent a házban a társaság már jó hangulatban volt, kiderült, hogy
malacot vágtak. Megkínáltak malacsülttel, meg valami házilag fõzött,
borzalmas vodkával, amelyik olyan büdös volt, hogy otthon kétszeri
fogmosás után is éreztem az émelyítõ szagát. Érdeklõdtek, hogy mit csi-
nálok, mert már többször láttak az erdõben amint távcsõvel nézegetem a
fákat. Még mások is jöttek, többnyire igen jó hangulatban, és hosszasan
elbeszélgettünk. Késõn, már 10 óra is elmúlt, mire hazaértem. Lefeküd-
tem, de alig hogy elaludtam, valaki zörgetett az ajtón. Kinyitottam, az
egyik mozigépész volt. Elõadás volt, és unalmában átjött beszélgetni.
Elmondta, hogy mennyire szereti a magyarokat. Szerencsére hamar el-
ment. Alighogy elszundítottam, akkor meg a háziasszonyság jött meg-
nézni, hogy megjöttem-e, mert nem mentem át hozzá vacsorázni. Reg-
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gel láttam, hogy a két mozigépész ott aludt a kultúrteremben, feltehetõ-
en nem volt erejük hazamenni a faluba. A háziasszony fia is kinyúltan
hevert a padlón. Mozgalmas szombati nap volt a Sipov-erdõben! Ismer-
kedtem a vidéki orosz élettel, ami nem sok külföldinek adatott meg.

A koszttal meg voltam elégedve, éhezni nem kellett. A mi gyomrunk
nincs hozzászokva ehhez a nagy mennyiségû, de kevésbé tartalmas
koszthoz. A hivatali néni igyekezett a fõzéssel, nagy választék nem volt
nála, de ami volt, azt rendesen elkészítette. Amikor untam már a sok
krumplit, meg a tésztalevest, elõszedtem a hazai szalonnát. A hazulról ho-
zott konzerveket nagyrészt elosztogattam az ismerõsök közt. Idõnként
meghívtak egy ebédre vagy vacsorára, a vendéglátást másképp viszonoz-
ni nem tudtam. Egy-egy doboz magyar konzerv itt újdonságot jelentett.

Június közepe volt, naponta jártam az erdõt. A tölgyilonca-károsítá-
sok már jól láthatók voltak. Iszonyatos tömegû hernyó rágta a tölgyeket,
egyes erdõrészletek teljesen le voltak kopasztva. A kötélhágcsó segítsé-
gével történõ fára mászást már jól begyakoroltam. A kezeim meg a
lábaim plezurosak voltak, mivel a tölgyfa kemény kérge könnyen le-
szedte a hámréteget. A megtermékenyült nõvirágok fejlõdését csak így
lehetett nyomon követni. 

Ebben az idõben kaptam a követségtõl egy meghívót, amelyben a
magyar követ meghívta az aspiránsokat és az aspiránsvezetõket egy fo-
gadásra. Ez azt jelentette, hogy volt valami jó magyaros harapnivaló és
innivaló, meg egy kis eszmecsere. A meghívót a MLTI megküldte a Si-
pov-erdõbe, de a távollét miatt nem tudtam rajta részt venni.

Július elején az idõjárás nyáriasra fordult, dél tájban már 30 fok kö-
rüli hõmérsékletek voltak. Ilyenkor nagyon meleg és száraz a levegõ, 2
óra tájban már elfogyott az ivóvizem, úgy 4 óráig ki lehetett bírni, de to-
vább dolgozni már nem tudtam, ezeken a napokon korábban mentem ha-
za. Az útviszonyok az elõzõ évinél kedvezõbbek voltak. A nagy távolsá-
gok miatt sokat gyalogoltam, rengeteg adatot sikerült összegyûjtenem. A
sok mászkálás során leadtam néhány kilót, július közepe felé a nadrá-
gomba könnyen bele tudtam bújni. A bakancsain éppen hogy kitartottak,
a jobblábas kezdett már szétesni. Tartalék lábbelim nem volt, így a sze-
zon végén csak a közelebbi mintaterületeket látogattam. Április óta nem
nyiratkoztam, kezdett erdei manó kinézésem lenni. Az elutazást július
21-re terveztem. Ezt sikerült is betartani.

Moszkvában csak néhány napot töltöttem, július 28-án indultam ha-
za Magyarországra. 
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Nyár végén a szokásosnál korábban, szeptember 14-én indultam
vissza Moszkvába. A fülkebeli útitársam szintén aspiráns volt – legalább
is annak adta ki magát –, szófukarsága miatt alig beszélgettünk. Két fül-
kével odébb szintén aspiráns utazott, õ jóval barátságosabbnak tûnt, de
leginkább a hálókocsi kalauznõjével foglalkozott. Reggel 9 óra tájban
értünk be a Kijevi-pályaudvarra. Ismét sok csomagom volt. Kaptam hor-
dárt is, meg taxit is, amivel átmentem a Jaroszlávi-pályaudvarra, de így
is késõ délután lett, mire kiértem Mütyiscsibe.

Az õszi munkaprogramomban ismét a Sipov-erdei kiszállás szere-
pelt. Megérkezésem után mindjárt hozzákezdtem az utazási dolgaim in-
tézéséhez, amelyek szokás szerint elég vontatottan mentek. Az aspirás-
vezetõm augusztus végén megbetegedett és valamelyik moszkvai kor-
házban feküdt cukorbetegséggel. A nehézséget az okozta, hogy minden-
re az õ jóváhagyó aláírása kellett. A tanszéken csak az egyik volt aspi-
ráns kollegát találtam, a többiek a hallgatókkal együtt valamelyik Moszk-
va környéki kolhozban krumpliszedésen voltak. Eltelt 3-4 nap, míg va-
lakit találtam, aki hozzá utazik látogatóba. Végre, amikor megvolt az
aláírás, újabb 3-4 nap telt el, míg kiállították a kiküldetési papírjaimat.
Ahogy ezek megvoltak, a rendõrségtõl kellett utazási engedélyt kérni.
Szeptember 25-re ígérték, de a megadott idõpontban sem a papírt, sem
az illetékes ügyintézõt nem találtam. Némi huzavona után csak szeptem-
ber 27-én kaptam meg a szükséges papírokat. 

Közben az aspiráns kollegáim kezdtek visszaszállingózni és a köze-
lebbi barátok is megérkeztek. A találkozó örömére rendeztünk egy vidám
estet. Eduárd hozott egy adag marhahúst, fõztünk belõle pörköltet. A ha-
zulról hozott friss paprika hatásos volt. Kicsit köhicséltek, de fogyasztot-
ták rendesen a pörköltet. Elõkerült egy-két üveg bor is, meg valami igen
erõs tallini likõr. Én jól aludtam, de Eduárd éjjel ugyancsak szaladgált,
nem tudni, mi zavarta jobban, a tallini likõr vagy a bajai paprika. 

Az utazási dokumentumok birtokában Eduárd segítségével megsze-
reztem a vonatjegyet és szeptember 29-én indultam el Moszkvából. Cso-
magjaim most is bõven voltak. Az utazás simán zajlott, egy nõsze-
méllyel utaztam, aki 11 éves fiacskájával valahonnan Távol-Keletrõl
volt hazatérõben. A kiskoma rengeteget beszélt, untam már, mert aludni
szerettem volna. A voronyezsi pályaudvaron 2 óra várakozási idõ volt az
átszállásig. Több mint egy órát álltam sorban, hogy érvényesítsék a je-
gyemet a buturlinovkai vonalra. Menetrend szerint reggel 5 órára ért be
a vonat Buturlinovkába. Alig hogy berámoltam a csomagjaimat a váró-
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terembe, jött az erdõgazdaság gépkocsivezetõje azzal, hogy értem küld-
ték. (Elõzõleg megtáviratoztam, hogy mikor érkezem). Nem akartam
hinni a szememnek, mert eddig mindig volt valami bonyodalom a kiju-
tásban. Az utak jók voltak, már 1/2 7 órakor kint voltam az Erdészetnél.

Az utóbbi két hónap alatt, míg otthon jártam, sok változás nem tör-
tént, legfeljebb annyi, hogy õsz lett. Július közepe óta nem volt csapa-
dék, így a növényzet vörösre égett a szárazságtól. Az erdõ viszont még
zöld volt, a tölgyek jól viselték a kontinentális éghajlatot. Az utak kitû-
nõek, olyanok, mintha aszfaltozva lennének, simák, pormentesek.

Megérkezésem után, ahogy elraktam a holmijaimat, hozzákezdem a
munkához. Kicsit elkéstem, egy héttel korábban kellett volna ideérkez-
nem, mert a tölgymakk hullása már elkezdõdött. Az idõjárás kelleme-
sebb volt, mint Moszkvában. Szép aranyló õsz lett. Éjjelenként a kris-
tálytiszta hideg levegõben a csillagok még egyszer olyan nagyok voltak,
mint nálunk, otthon a Kárpát-medencében, úgy ragyogtak, mintha gyé-
mántból lettek volna.

Étkezésem továbbra is a hivatali néninél történt. A választék õsszel
valamivel gazdagabb volt, mint nyáron, a krumpli mellett akadt bõven
káposzta is. A káposztalevest nem a mi gusztusunknak találták ki, de
meg lehetett enni. A tej viszont jó, olyan sûrû, hogy némely nyugati or-
szágban tejföl gyanánt is el lehetne adni. A férfiak változatlanul vodkáz-
tak. Az erdészetvezetõ pár nappal a kiérkezésem elõtt, hazajövet közben,
az oldalkocsis motorkerékpárjával összetalálkozott egy kettõs villany-
oszloppal. A motorbicikli fennakadt a jó erõs sipovi tölgyoszlopon, a
gyerekek, akik az oldalkocsiban ültek, repültek néhány métert. A hátsó
ülésen utazó helyi tanító is repült egy nagyot, repülés közben úgy meg-
ijedt, hogy kapott egy gégegörcsöt, hosszú ideig sem beszélni, sem enni
nem tudott, jó ideig egyik közeli kórházban táplálták. A motor vezetõjé-
nek viszont nem történt komolyabb baja, úgy tûnik, hogy a jóisten itt is
különös gonddal ügyel az ittas emberre.

Jártam az erdõt, jegyeztem az adatokat; a mintafákról hány makk hul-
lik, hogyan viselkednek az alfajok levelei. A sipovi késõnfakadó tölgy
levelei õsszel nem színezõdnek, a haragos zöld lombozat a fagyokig
megmarad. A nagyobb hidegek hatására a levelek megbarnulnak, majd
egy enyhébb, fagymentes idõszakban kezdenek hullani. Nagyon jelleg-
zetes képe van ilyenkor az erdõssztyep zóna juharos-tölgyeseinek. A ha-
ragoszöld lombú tölgyek alatt élénksárga levelû korai juharok díszlenek.
Kellemes volt kint lenni a terepen, mert nincs az a rekkenõ hõség és szá-
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raz levegõ, mint nyáron. Egyik nap összeszámoltam: a munkám során
kb. 4000 fát figyeltem, illetve jegyeztem fel róluk adatokat.

Meglepetésként ért az, hogy október 12-én megjött az elsõ hó. Elõt-
te pár nappal meghûvösödött a levegõ, majd elkezdõdött a havazás. Két
nap múlva ugyan elolvadt a hó, de az idõ télies maradt. A rádió október
20-tól jósolt tartós hideget. A muzsikok ugyan azt mondták, hogy még
nincs itt az ideje a télnek, mert a nyulak még nem fehéredtek meg. (Itt a
mezei nyulak a havasi nyúlhoz hasonlóan télen fehér bundát öltenek.) A
meteorológiai elõrejelzés bejött, október 22-én ismét elkezdett havazni
és leesett a második hó, ami már napokig megmaradt. Kesztyût nem
hoztam, így a kezem munka közben összefagyott. Aztán rossz harisnyá-
ból csináltam magamnak kesztyût. A lábfejrészt levágtam, majd alul
összevarrtam, csak a két ujjamnak hagytam szabad helyet, amelyekkel a
ceruzát fogtam. A munka lassan haladt, mivel a napok már rövidek vol-
tak. Az a 10 nap, amivel késõbb értem ki a Sipov-erdõbe, nagyon hátrá-
nyosan hatott. Október végén fokozatosan megenyhült az idõ, a hó las-
san eltûnt, de megjelent a ragadós sár. November 5-én lejárt a kikülde-
tésem, de munkám volt még bõven. Napidíjat az Intézettõl nem kaptam,
így maradtam, míg a munkát be nem fejezem. Minden nap reggeltõl es-
tig kint voltam a terepen, a heti gyalogtúráim hossza meghaladta a 100
km-t. Közben Eduárd kollégától kaptam levelet, beszámolt az ottani ese-
ményekrõl. Várt már vissza, unatkozott egyedül, nem volt este kivel be-
szélgetnie. 

Szombati napon (november 6-án) lezajlott a nagy november 7-ei ün-
nepség. Elég késõn értem haza, borotválkozni már nem volt kedvem, így
nem szándékoztam elmenni rá. Úgy 1/2 10 óra tájban aztán jött a kuta-
tóállomás igazgatója és hivatalosan is meghívott az ünnepségre, így hát
elmentem. Természetesen illett meginni néhány pohár vodkát. Szeren-
csére most jobb volt, mint a május 1-jei ünnepen. Éjjel 2 óráig vigadott
a társaság, a férfiak hangosak voltak. Igyekeztem magam jól érezni. Ek-
kor már az emberek közvetlenek voltak hozzám, megszokták, hogy itt
vagyok köztük. 

November 7-én és 8-án leesett a harmadik hó, 13-án meg a negyedik
is. A hóval együtt megjött a hideg. A gyerekek meg az öregek most már
rátelepedtek a pécska (kemence) padkájára, csak a dolgukat végezni men-
tek ki. A hó már meglehetõsen magas (30-40 cm), az erdõben mászkálni
igencsak fárasztó volt, de elhatároztam, hogy addig el nem megyek innen,
míg a munkámat be nem fejezem. Majd Moszkvában kipihenem magam.
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A helybeli lakosok már beteleltek. Dolgozni nem jártak, vagdosták a
malacokat. Lebökik, kibelezik, darabokra vagdossák és a húst lesózzák.
Tölteléket nem készítenek. A feldarabolt húst serpenyõben megsütik.
Meglehetõsen zsíros, jól csúszik rá a vodka. Az egyik napon a házinéni-
nél is disznóvágás volt. Reggel még nem is készülõdtek, este, amikor ha-
zaértem, már állt a disznótor. Volt hús, a néni akkora darabokat rakott a
káposztába meg a köleskásalevesbe, hogy alig bírtam megenni. Az élet
télen itt is hasonló, mint nálunk faluhelyen.

November második felében még mindig a Sipov-erdõben voltam.
Nehéz volt kijutni, de nehéz volt elmenni is. A munkám elhúzódásának
oka a közben beköszöntött igazi orosz tél volt. Néztem a feljegyzéseket,
általában december 5-e táján szokott az elsõ tartós hó leesni. Akkor
majdnem minden nap havazott, volt hófúvás és erõs, 15-17 fokos nappa-
li hidegek. A november közepén beköszöntött kemény tél a farkasokat is
kikergette a vízmosásokból, ahol nyáron rejtõzködtek. A nyomaik a Si-
pov-erdõben is megjelentek. A vadászok nagy izgalomban voltak, de
nem sikerült farkast lõni. Kiutazáskor nem számítottam a korán bekö-
szöntõ hideg télre, meleg holmit nem hoztam magammal. A ballonkabát
igen szellõs ruhadarabnak bizonyult. A muzsikok furcsán néztek rám,
amikor megláttak. Szerencsére hoztam magammal három pulóvert, így
nem fagytam meg. A hideg ellenére minden nap kimentem a terepre. Az
idõ sürgetett, mert nekem már teljesen összegyûjtött anyaggal kellett
visszamennem Moszkvába.

Így volt tanulságos és emlékezetes. Végigéltem a Sipov-erdõben a
vadvirágos tavaszt, az esõs-sáros nyarat, a forró-száraz nyárutót, a rövid
aranyló õszt és ízelítõt kaptam a csikorgó, hideg orosz télbõl. Mindezek-
rõl maradt jó vagy rossz emlékem. 

Az utolsó héten jól kialudtam magam. Ugyanis a villanyfejlesztõ te-
lep gépésze disznót vágott, és a zsíros disznópecsenyére csúszott a vod-
ka. Emiatt esténként hol volt villany, hol nem. Többnyire nem. Korán
ágyba bújtam, csend volt, lehetett aludni. 

November végére a betervezett munkát elvégeztem. A pénzem is
fogytán volt, így mindenképpen vissza kellett utaznom Moszkvába.

A távozás elõtti napot az elköszönésre szántam. Mindenekelõtt A.I.
Tyimofejevnek, az erdészetvezetõnek és Sz.Sz. Maszojedovnak köszön-
tem meg a sokrétû segítségüket. Különösen hálás szívvel köszöntem el
J.L. Kirjukovtól és családjától, akik jó néhányszor vendégül láttak és se-
gítettek sok mindenben. Elköszöntem az Erdészet és a Kutatóállomás
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munkatársaitól, mindazoktól, akikkel valamilyen kapcsolatban voltam.
A kis erdésztelepülésen elfogadtak, barátságosak és segítõkészek voltak
az emberek. A szokatlan életkörülmények ellenére jó emlékekkel távoz-
tam a Sipov-erdõbõl.

November 29-én reggel indultam el a Krasznoje Lesznyicsesztvóból.
Két egész napig tartott Moszkváig az utazás. A helyi utak igen rosszak
voltak, ezért már korán reggel elindultunk az erdészetbõl. Vonatom csak
éjszaka volt, így 13 órát kellett Buturlinovkában az állomáson a fûtetlen
váróteremben várakozni. Útközben zuhogott az esõ, megáztam. Az állo-
máson a hirtelen beköszöntött erõs hideg miatt szétfagytak a központi-
fûtés csövei, a plafonról csöpögött a víz. A hosszú, 13 órás várakozás na-
gyon kellemetlen volt, alaposan átfáztam, de megúsztam betegség nél-
kül. November 30-án késõ este értem Moszkvába, szerencsére még sike-
rült kijutni Mütyiscsibe.

A disszertációkészítés idõszaka

A megérkezésem után nekiláttam a disszertáció tervének összeállításá-
hoz. A Sipov-erdõben összegyûjtött mérések és megfigyelések feldolgo-
zása nem jelentett különös problémát, azonban a nemesítési fejezet ki-
dolgozása kapcsán felvetõdött, hogy a különbözõ szelekciós módszerek
milyen hatással lehetnek a szélsõséges termõhelyen növõ tölgypopulá-
ció genetikai struktúrájára. Ehhez szerettem volna segítséget kérni az as-
piránsvezetõmtõl, de ez reménytelen volt. 

December 9-én hívattak a követségre, ahol idõszakonként valamilyen
aspiránsbizottság mûködött. Hiányolták, hogy már egy éve nem láttak és
alaposan kikérdeztek, hogy állok a disszertációmmal. Amikor elmond-
tam, hogy az aspiránsvezetõmet április 20-án láttam utoljára, nekem ron-
tottak, mintha én lennék felelõs azért, hogy az öregúr megbetegedett.
Kérdõre vontak, hogy mi lesz, ha Jablokov meg talál halni, hogyan fo-
gom megvédeni a disszertációmat? A beszélgetés vége az lett, hogy
ajánlották a disszertáció sürgõs elkészítését, és azt, hogy legkésõbb má-
jusban adjam le, mert a nyár folyamán elfekszik, és akkor õsszel nem tu-
dok idõben védeni. Hosszabbítás nincs, szeptember végén haza kell tér-
nem. Igyekszem, de a májusi leadás nem valószínû – válaszoltam. Kü-
lönben már nem érdekelt az ijesztgetésük, segíteni nem tudtak, a zava-
ros körülmények, amelyek közt dolgoznom kellett, maradtak.
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A kikérdezésem után két nappal felkerestem Jablokovot a lakásán.
Nagyon barátságosan fogadott, látszólag jó kondícióban volt. Meg-
egyeztünk a disszertáció címében, amely a következõ volt: A tölgy ter-
mészetes változatossága a Sipov-erdõben és a gazdaságilag értékes típu-
sok kiválasztása. Biztatott, hogy csak keressem fel bátran, amikor gon-
dom van. Hogy mikor fogom ismét látni, az kérdés, ugyanis megint sza-
natóriumba készül.

A következõ héten az MLTI-ben kérdeztek ki, hogy állok a munkám-
mal. Elõtte pár nappal a Felsõoktatási Minisztériumból járt itt egy nõsze-
mély, aki az iránt érdeklõdött, hogy hogy vagyok megelégedve a körülmé-
nyekkel. Év vége felé volt ez a nagy érdeklõdés, feltehetõen valami jelen-
tést kellett készíteniük, különben év közben senki sem törõdött velem.

Az idõ szorított, munkám volt bõven, így a karácsonyi ünnepeket az
évben Moszkvában töltöttem. December hónapban a Sipov-erdõben
mért adatok rendszerezésével, növekedési- és fatömeggyarapodási szá-
mításokkal foglalkoztam. Karácsonykor két napig szüneteltettem a mun-
kát, mert szeptember közepe óta megszakítás nélkül dolgoztam és el is
fáradtam. Itt nem lehetett észrevenni, hogy karácsony van. Árultak
ugyan karácsonyfát, de azt újévre vették. Eduard hazautazott újévre, így
ismét Csipasvilivel ünnepeltem. Egyik ismerõs hölgy hívott meg ben-
nünket a lakására, ott szórakoztunk reggel 6 óráig. Józanul telt el a szil-
veszter, a háziasszony igen óvatosan kínálta a vendégeket itallal, nyilván
amiatt, hogy senki se ázzon el.

Újév után folytatódtak a munkás napok, különösebb esemény nélkül.
A kollégiumi szobában dolgoztam, a délelõttök viszonylag csendesek vol-
tak, így ezt a napszakot ki tudtam használni. Csak egy asztalunk volt, ame-
lyiknél írni lehetett. Eduard délelõttönként az Intézetben tartózkodott, ha
esetleg otthon volt, akkor is békésen megosztoztunk a közös asztalon.

Január közepén az egyik soproni kollegám érkezett egy háromhetes ta-
nulmányútra Moszkvába, õt látogattam meg a Budapest Szállóban. Már
egy hete itt volt, és nagyon hiányzott neki, hogy nem tud senkivel magya-
rul beszélni. Részletesen beszámolt a soproni hírekrõl. Az egyik nap, ami-
kor nem volt hivatalos programja, kivittem Mütyiscsibe. Készítettem egy
jó magyaros ebédet, meg hazai borom is volt, jól éreztük magunkat. Itt-tar-
tózkodása alatt kétszer is meglátogatott, mivel már ismerte a kijutási lehe-
tõséget. Gyurkó Pali barátom február elején utazott haza. Kikísértem a pá-
lyaudvarra. A németül beszélõ tolmácsnõnek, aki szintén megjelent a pá-
lyaudvaron, az volt az egyik kérdése: irigylem-e a barátomat, hogy õ már
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mehet haza? Mondtam neki, hogy nem, mert én már egészen megszoktam
Moszkvát. Nagyot nézett, biztosan nem hitte el, amit mondok.

Közben az idõjárás kemény télre váltott, egyik napról a másikra -30 fo-
kos hideg lepte meg Moszkvát. A kemény hideget még erõs északi szél is
fokozta. Ez volt a leghidegebb idõszak, amit Moszkvában 3 év alatt megél-
tem. Egyik nap, amikor mentem a kollégiumból az elektricska megállójá-
hoz, megfagyott a jobb fülem. Menet közben éreztem, hogy nagyon hideg
van, de nem akartam levenni a sapkámat, hogy a fülvédõket leeresszem, in-
kább a kabát gallérját hajtottam fel. A szél valahol befújt a gallér mögé, es-
tére a fülcimpám a háromszorosára nõtt. Nagyobb baj szerencsére nem tör-
tént, mert másnap estefelé a fülem alsó része visszahúzódott az eredeti nagy-
ságára. Ettõl kezdve óvatos voltam az orosz hideggel szemben, a nagy hi-
degben nem mentem ki az utcára. Érdekes, hogy ebben a nagy hidegben
nem volt nátha, még csak köhögõ emberrel sem találkoztam.

Február elsõ hetében még mindig a Sipov-erdõben gyûjtött adatok
rendszerezésével foglalkoztam. Kicsit megszakítottam a munkámat,
mert február 10-re egy rövid dolgozatot kértek tõlem a disszertációm té-
makörébõl. Áprilisban volt a szokásos tudományos ülésszak, nyilván ar-
ra kellett a dolgozat. Két nap alatt összeállítottam és leadtam, nem akar-
tam az ilyen mellékfeladatokkal sok idõt vesztegetni. A hetek igen gyor-
san múltak, és még mindig nem kezdtem el a disszertáció írását. 

Egy érdekes egybeesés volt. Február 20-án az egyik aspiráns lányka
hívott meg bennünket egy kis születésnapi ünnepségre. Szerény alkohol-
fogyasztás mellett kellemes hangulat volt. Nem árultam el nekik, hogy
nekem is ezen a napon van a születésem évfordulója.

Február végén Eduárd barátom is hozzákezdett a tudományos mun-
kához. A kezdés igen nagy nekibuzdulással járt, kosztolni sem ért rá, na-
pokig száraz kenyéren élt. Hamar megunta, pár napra rá elutazott Kosz-
tromába, anyukát és apukát látogatni. Négy napig volt ott, és mogorván
jött vissza, de nem mondta, hogy mi baja van. Az utóbbi idõben sokat
morgolódott, lehet, hogy az aspirantúra ártott meg neki.

Március elején elkezdtem írni a disszertációt. Elõször oroszul próbál-
tam megfogalmazni a szöveget, mivel így nem kellett volna kétszer leír-
ni. Ez a módszer azonban nem volt szerencsés, mivel a figyelmem jelen-
tõs részét, a szakmai oldal rovására, a nyelvi problémák kötötték le. Ma-
radtam a magyar megfogalmazásnál, amit késõbb lefordítottam oroszra.
Egy hét alatt kb. 25 oldalt írtam meg, azonban a környezeti feltételek
nem voltak mindig kedvezõek. Március 5-én Eduárd barátom felesége
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érkezett meg, emiatt pár napra átköltöztem egy másik szobába, átadva
nekik a 310 sz. közös szobát. (Mindig volt a kollégiumban üres hely,
ahol az ember pár napra meghúzta magát.) Sokat szórakoztam a baráto-
mon. Rettenetesen várta a feleségét. Reggelenként percekig állt a tükör
elõtt és nézegette magát. Fogyni kell – ismételgette. Hajat vágatni be-
ment Moszkvába a legelõkelõbb fodrászszalonba. Nagyon udvariasak
voltak, és pénz dolgában alaposan megvágták, csináltak olyan kakadu-
frizurát, ami az õ korához már nem illett.

Ezen a télen március 7-én voltunk elõször síelni. Jól esett a mozgás,
mert a sok üldögélésben teljesen ellazultak az izmaim. Enyhe idõ volt, de
az erdõben még nem olvadt a hó. Közben a nõnap is beköszöntött, ami itt
két napig tartott. Eduárd felesége csinált egy pilmeninek (húsostáska) ne-
vezett orosz ételt, amibõl alaposan bevacsoráztunk. Ez egy kis változatos-
ságot jelentett a munkás hétköznapokban. Egy hét múlva elutazott Eduárd
felesége, és visszatértem a régi helyemre. Délelõttönként otthon dolgoz-
tam, a változatosság kedvéért délutánonként a könyvtárakat látogattam.

Március 18-án megérkezett Tóth Sándor kolléga, aki az MLTI-nél le-
velezõ aspiránsként szerepelt. Vele 1963 õszén, a bemutatkozó látogatá-
sán már találkoztam. Még a nyáron beadta a vadászati tárgyú disszertá-
cióját, és a védéssel kapcsolatos procedúra most jutott el odáig, hogy
március végére kitûzték a védést. Õ otthon dolgozhatott, nyilván kedve-
zõbb körülmények közt, mint én itt Mütyiscsiben. Március 30-án a vé-
dés nehezen kezdõdött, mivel a tisztelt tudományos tanács késlekedve
tudott összejönni. Mintegy órás késéssel azonban mégis megkezdõdött
az esemény. Szépen védett Sándor. Bevallása szerint 20 éve beszél oro-
szul, csak néha a hangsúlyán lehetett észrevenni, hogy nem orosz anya-
nyelvû. Minden kérdésre jól megalapozott választ adott, a tisztelt tanács
egyhangúan megszavazta a kandidátusi fokozatot. A védés után egy fo-
gadást rendezett itt az egyik ismerõse lakásán. Volt hazai harapnivaló,
hazai pálinkák és borok a kínálatban. A fõnökség is megjelent, szolidan
viselkedtek, megittak néhány pohár italt, kicsit beszélgettek és csende-
sen távoztak. Egyedül Sándor egyik bírálója, valami öreg erdõrendezõ –
aki hajdanában miniszterhelyettes is volt – maradt. Szép csendesen el-
szopogatott egy hétdecis barackpálinkát. Elõször csak engem nem értett
meg, aztán saját honfitársait sem. Szépen lefektették aludni az öreget.
Simán folyt a védés, ami számomra is tanulságos volt, meg a pár napos
beszélgetés is jó kikapcsolódást jelentett. Két nap múlva vonatra raktuk
a barátunkat, õ már otthon pihenhette a szovjet aspirantúra fáradalmait.
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Április elején az egyik nap váratlanul összetalálkoztam az aspiráns-
vezetõmmel. Reggel beutaztam Moszkvába a Lenin könyvtárba. Dél-
után 2 óra tájban meguntam a búvárkodást és hazaindultam. Útközben
benéztem az egyik konzervszaküzletbe. Az üzlet bejáratánál összetalál-
koztam Jablokovval. Néhány szót váltottunk, aztán elköszöntem tõle. Jól
nézett ki, jobban, mint egy évvel korábban. Úgy tûnt, hogy Moszkvában
is mozgott az öregúr, csak az Intézetet kerülte. Hogy ennek mi volt az
oka, azt csak késõbb lehetett sejteni. 

Április elején végre Moszkvában is megjött a tavasz, szépen sütött a
nap és dél tájban 13 fokos meleg volt. A hosszú tél után szinte el sem hit-
te az ember, hogy szép idõ is létezhet. Elkezdett olvadni a hó, a fagyott ta-
lajba azonban nem tudott beszivárogni, így állt a víz mindenütt. A fenyve-
sek komor zöld színe egyszerre barátságosabbá változott. Többnyire va-
sárnap is dolgoztam. Vettünk egy kiló marhahúst meg savanyú káposztát,
fõztünk egy jó káposztáshúst, ez volt a vasárnapi ebéd, meg a vacsora is.

Az élet a diákszállóban változatlan volt. Egyik nap megint esküvõ
volt, éjjel alig aludtunk. Már úgy voltam, hogy a fehérruhás menyasszo-
nyoktól rettenetesen féltem. Az õszi és a tavaszi idõszakban gyakran
voltak diákesküvõk.

Április 10-e, otthon húsvét van. Ebéd után 2 óráig írtam, utána el-
mentem egyet sétálni. Szép tavaszi idõ volt, a hó nagy része már elol-
vadt. A séta után a húsvét tiszteletére fõztem egy ünnepi krumplilevest,
hazai sonkával meg moszkvai tojással. Ez ebéd és vacsora is volt. Este-
felé ledõltem az ágyra olvasni. Egyszer csak Csipasvili kolléga állított
be, boldog ünnepeket kívánt. A hecc kedvéért megkérdeztem tõle, hogy
milyen ünnep van ma? Karácsony – felelte. Mondtam, hogy ne bolon-
dozzon, karácsony már régen elmúlt. Utána kisütötte, ha nem karácsony,
akkor biztosan húsvét van. (Valogya komának illett volna ezt tudni, mert
a grúzok zömmel keresztények).

Április 20-án volt a tudományos ülésszak. A disszertációm témájával
kapcsolatos elõadásomat elmondtam. Meglepett, hogy rajtam kívül aspi-
ráns alig szerepelt.

Szeptember közepe óta nyolc hónapot pihenés nélkül kint töltöttem a
Szovjetunióban. Elfáradtam, a hazai élelmiszertartalékom is elfogyott.
Elhatároztam, hogy bár nagyon szorít az idõ, egy tavaszi szünetet köz-
beiktatok. Április 25-én hazaindultam.

Május 15-én érkeztem vissza Moszkvába. Ismét alaposan meg voltam
pakolva. Budapesten még két ismerõsöm is megkért, hogy hozzak ki
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egyet-mást az itt élõ ismerõsöknek és rokonoknak. A csomagokat a pálya-
udvaron hagytam. Szerencsére Eduárd és Csipasvili segítettek elhozni a
pályaudvarról a kollégiumba. Fuvarozás után a hazaiból jól megvacsoráz-
tunk, de innivalónk nem volt, így vacsora után teázással töltöttük az idõt.

Megérkezésem után bementem az MLTI-be különféle dolgaim intézése
céljából. Mindjárt kezembe nyomtak egy levelet, amelyben a követség fel-
kérésére a Felsõoktatási Minisztérium kérte az Intézetet, jelentse be azt,
hogy miként állok a munkámmal, és van-e remény arra, hogy az elkövet-
kezendõ négy hónap alatt meg tudom-e védeni a disszertációmat? A levél-
lel fel kellett keresnem az aspiránsvezetõmet, hogy õ írja meg a jelentést.
Próbáltam neki telefonálni, de már a Tanszéken mondták, hogy hiába kere-
sem, mert elutazott a Kaukázusba, majd csak június végén jön vissza. Úgy
döntöttek, hogy a megbízott tanszékvezetõ írja meg a választ. Írtak valamit,
el is küldték a Minisztériumnak, de azt, hogy mikor lesz a védés, azt még
sejteni sem lehetett. Még aznap jártam a követségen, ott is kezembe nyom-
tak egy levelet, amelyben ugyanezek a kérdések szerepeltek, mint amelyek
a tanszéki levélben voltak. Megtudtam, hogy május végén vagy június ele-
jén jönnek Budapestrõl, és akkor lesz ismét valamilyen számonkérés

Május 23-án berendeltek a követségre beszámolni a munkámról, Bu-
dapestrõl a Magyar Tudományos Akadémiától jártak itt. Ismét arról fag-
gattak, hogy állok a munkámmal. Elmondtam nekik, hogy írom a
disszertációt, de sok a bizonytalanság, így a beadás idõpontját nem tu-
dom megjelölni. Megegyeztünk abban, hogy október elején megvédem
a disszertációmat. Amikor az aspiránsvezetõmmel kapcsolatos nehézsé-
geket elmondtam, azt válaszolták, hogy ha túlságosan nagyok a nehéz-
ségek, lehetõvé teszik azt, hogy otthon védhessem meg. Gondolkoztam
a lehetõségen, és arra az álláspontra jutottam, hogy megpróbálom befe-
jezni az aspirantúrát és a védést itt teljesíteni.

Május 26-án este fogadás volt a követségen az aspiránsvezetõk részére.
Mivel az aspiránsvezetõm nem volt elérhetõ közelségben, magam bandukol-
tam el a fogadásra. A meghívón az volt, hogy Szipka József rendkívüli meg-
hatalmazott követ hívja meg a vezetõket. A követ elvtárs azonban nem jelent
meg a fogadáson. Nem volt sem megnyitó beszéd, sem pohárköszöntõ. Ami-
kor összegyûlt a népség megrohanták az asztalokat és mindenki falt úgy,
mintha aznap nem evett volna. Mintegy két óra hosszat idõztem a fogadáson,
azután hazatértem a kollégiumba. Legalább elmondhattam, hogy voltam
Moszkvába egy követségi fogadáson. Amikor elmeséltem Eduárdnak az ese-
ményt, nagyon irigyelt, pedig az egész szervezés nem volt irigylésre méltó.
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Május végi vasárnapon a kollégákkal Zagorszkba tettünk egy kirán-
dulást. Ez egy kisebb város Moszkvától 71 km-re északra. Híres régi
temploma van, azt akartuk megnézni. A templom és a kolostor is erõs
várfallal van körülvéve. Feltûnõek a templom nagy, hagyma alakú, ara-
nyozott kupolái. Éppen pünkösd volt, így nagy ünnepi szertartás látoga-
tói lehettünk. A templom belül tele volt zöld nyírfaágakkal. Különös
hangnemû éneklés, füstölés mellett folyt a szertartás. Szerencsénk volt,
sikerült meglátni a pravoszláv metropolitát. A 90 éves aggastyán csak
egy percre jelent meg a rezidenciája erkélyén, hogy fogadja a hívõk hó-
dolatát. Sok ember volt jelen, nem lehetett tudni, hogy ezek közül hány
volt a hívõ és hány a turistaszerû látogató. 

A hétköznapok egyhangú munkával teltek. Június elején már 200 ol-
dalnál tartottam. Arra gondoltam, hogy jó lesz sürgõsen befejezni, mert
a fordítás nagyon el fog húzódni. Az idõjárás tûrhetõ volt, a nappalok
hosszúak, reggel 1/2 3-kor világosodott és este 10-kor sötétedett. Nehéz
volt egész nap az asztal mellett ülni. Jó idõ esetén lefekvés elõtt Eduárd-
dal félórás sétát tettünk a kollégium környéki zöldövezetben. Séta köz-
ben sok mindenrõl beszélgettünk. Két alapvetõen más környezetben és
más társadalmi körülmények közt nevelkedett és a sors szeszélye foly-
tán összekerült ember egymás iránti érdeklõdése volt ez az eszmecsere.
Politikai kérdésekben gyakran voltunk eltérõ állásponton, ez azonban a
baráti kapcsolatunkat sohasem befolyásolta. Eduárd alapelve az volt,
hogy az õ hazája Oroszország, neki ezért az országért kell tanulnia és
dolgoznia. Világos álláspont, tiszteltem érte.

Június 19-én Nemky Ernõtõl kaptam levelet, ismét tele panasszal.
Többször is kifejezésre juttatta, hogy nagyon vár vissza. A távozásom
után a Tanszékre került két munkatárssal nem tudott együtt dolgozni. A
hírek szerint B. E. adjunktussal már köszönõ viszonyban sem voltak. Ez
volt a következménye annak a fonák eljárásnak, hogy nem a tanszékve-
zetõre bízták a munkatársak megválasztását.

Június közepén befejeztem a disszertáció magyar nyelvû szövegezését.
Nyers kézírással, kihúzásokkal és betoldásokkal együtt 210 oldal volt. A fu-
tólagos átnézéséhez is két és fél nap kellett. Megborzongtam, amikor arra
gondoltam, hogy ezt sürgõsen le kell fordítani oroszra. A helyzet nem va-
lami biztató volt, mivel jóval több anyagot szedtem össze, mint amennyire
feltétlenül szükség lett volna. A továbbiakban nagy segítséget jelentett,
hogy a Tanszék közremûködésével az egyik külvárosban találtunk egy rá-
érõ nõszemélyt, aki elvállalta a kézirat lektorálását. (Korábban valamelyik

164

2014 feb.qxd  2/23/2014  10:09 PM  Page 164



moszkvai könyvkiadónál dolgozott.) Hogy mennyit kér érte, arról nem nyi-
latkozott, de elsõ találkozásunkkor azt mondta, hogy jó pénzért akár meg is
írja a disszertációt. Pár nap múlva ismét jártam a hölgynél, aki vagy 50 ol-
dalt átnézett és borzalmasan összefirkált. Gépírónõ legyen az, aki ezen a
firkálmányon kiigazodik. Eleinte meg voltam vele elégedve, de a harmadik
találkozásnál alaposan felbosszantott. Megállapodtunk abban, hogy július
elsõ vasárnapján folytatjuk a szöveg átnézését. A megállapodás szerint ko-
rán keltem, vonatra ültem és a megbeszélt idõben, pontosan 8 órakor a la-
kásán voltam. Minden zárva, illedelmesen kopogtam, de senki sem nyitott
ajtót. Vártam egy ideig, megint kopogtam, nem jelentkezett senki. Ez így
ment 1/2 10 óráig. Akkor már elkezdtem erélyesen verni az ablakot. Jó
hosszú dörömbölés után álmos szemekkel megjelent az én lektornõm. El-
nézést kért, hogy elaludt, de késõn feküdt le, ez volt az elalvás oka. Enyhe
vodkaszagot éreztem rajta, így sejtettem az elalvás okát. 11 óra lett, mire
egészen felébredt, és hozzákezdtünk az átolvasáshoz. Még ez sem lett vol-
na túlságosan bosszantó, de a hölgy idõnként eltûnt, és a vodkaszag az eltû-
nések számával arányosan nõtt. Aztán elkezdett összevissza lotyogni, úgy-
hogy a munkában nem haladtunk elõre. Egy idõ múlva meguntam és ott-
hagytam. Próbáltam emberileg megérteni, 3 iskolás korú gyermek, a férj
valahol a nagy szovjet birodalomban, talán õ sem tudja, hogy hol. Az eset-
bõl azt a tanulságot vontam le, hogy amíg a munka nem lesz teljesen kész,
nem szabad a nõnek elõleget adni. Jól dolgozott, csak attól tartottam, hogy
az ilyen esetek miatt a lektorálás túlságosan elhúzódik. Még jó néhány ábra
elkészítése volt hátra, nagyon kellett igyekeznem, hogy augusztus elejére
kész legyen a kézirat. Július elején jártam Jablokovnál, õ megígérte, hogy
augusztusban hajlandó átnézni a kézirat elsõ változatát.

Július 10-én Eduárdot búcsúztattam. A hét elején telefonon beszélt a
feleségével, a feleség teljesen ki volt borulva a nagy hõség és a sok mun-
ka miatt. Egyébként az aspiránsok nagy része már elutazott, Csipasvili
mászkált még a környéken. Neki lejárt az aspirantúrája és állást keresett,
de 90 rubelnél sehol sem ígértek neki többet. (A korábbi munkahelyén
100 rubelt keresett). Egy darabig állás nélkül lézengett. Egyetlen elõnye
volt a júliusnak, hogy a kollégium viszonylag csendes volt. Néha ugyan
megjelentek kirándulócsoportok, azok általában csendesen viselkedtek.
Egy idõben csehek szálltak meg néhány napra. Nagyon méltatlankodtak
a sok poloska miatt. Kicsit késõbb megjelent valamilyen mezei orosz
társaság, akik olyan felfordulást csináltak, ami már régen nem volt a kol-
légiumban. Szerencsére csak néhány napot töltöttek ott.
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Az idõ nagyon sürgetett, már vasárnaponként is dolgoztam, A lekto-
rálással végeztünk, folyt a gépelés. Az anyag elsõ részét már megkap-
tam, elég rossz minõségben, õsszel még egyszer kell gépeltetni. Pénzem
volt elég, a disszertáció elkészítésére kaptam 100 rubel segélyt. A diák-
szállóban egyedüli aspiráns voltam, a tanszékiek is a szabadságukat töl-
tötték, így semmit sem lehetett intézni. Csipasvili kollega látogatott meg
néha. Változatlanul 90 rubelt ígértek neki, reménye sincs egy kedvezõbb
állásajánlatra. Kedvetlenül lézeng, hogy mibõl él, az talány.

Augusztus 4-re elkészült a gépelés. A következõ héten átnéztem a ké-
ziratot és beragasztottam az ábrákat, majd e hó 10-én leadtam Jablokov-
nak, aki ismét megígérte, hogy szeptember közepéig átnézi a kéziratot.
Augusztus 12-én hazautaztam Magyarországra. 

A nyár végi szabadságról szeptember 20-án (keddi napon) érkeztem
vissza Moszkvába. Sikerült még a délelõtti órákban kijutni Mütiscsibe.
Rendbe tettem magam és telefonon érdeklõdtem Jablokovnál a disszertá-
ciómmal kapcsolatban. Faggatásomra elárulta, hogy még csak a felét néz-
te át. Nem sokat tárgyalt velem, azt mondta, hogy szombaton hívjam fel.

Szomorú voltam, hogy tovább húzódik a disszertáció végleges for-
mába öntése és a mielõbbi beadás lehetõsége. Másnap elõszedtem a
nyers kéziratot és még egyszer átnéztem, a Jablokovval való találkozás
elõtt felelevenítettem a benne foglaltakat. Szombaton megint felhívtam
Alekszander Szergejevicset. Mondta, hogy menjek ki, mert már átnézte
a kéziratot. Délután vonatra ültem és átmentem Puskinóba. Valahova
sietett, így szombaton sem tudtam tárgyalni vele érdemlegesen. Vissza-
adta a kéziratot, részletesen átnézte, nagyjából meg volt vele elégedve,
de néhány részlettel nem értett egyet, így ezeket át kellett dolgoznom. A
gépelés is meglehetõsen rossz volt, emiatt újra kellett az egészet gépel-
tetni. Többször hangsúlyozta, hogy meg van vele elégedve, és csodálko-
zik azon, hogy miként tudtam 3 év alatt ekkora anyagot összeszedni.

Az Intézet szeptember vége felé még csendes volt, a hallgatók valahol
vidéken krumplibetakarítással foglalkoztak. Eduárd kolléga augusztus
végén jött vissza. Rettenetesen unta már az aspirantúrát. Este szedte az al-
tatókat, azután másnap azon sóhajtozott, hogy semmilyen értelmes gon-
dolat sem jut eszébe. Csipasvili barátunknak sikerült elhelyezkedni az
egyik szomszédos városkában, egy technikumban kapott tanári állást,
szeptember 25-én hívott meg bennünket lakásavatásra. Egy hamarosan
lebontásra kerülõ faházban kapott legénylakást, állítólag poloskamente-
set. Hárman megittunk egy üveg vodkát, azután Eduárddal hazautaztunk.
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Meglátogattam a lektornõt, aki a disszertációm átnézését végezte.
Vittem neki ajándékba egy kis magyarországi édességet. Megint másna-
pos volt és megvágott 2 rubel erejéig. Nem sajnáltam tõle, a lehetõség-
hez képest rendesen dolgozott.

A sorsom alakulását szeptember végén még nem láttam. Az egész
disszertáció beadási procedúra zavarosnak tûnt, úgy nézett ki, hogy no-
vember közepénél elõbb aligha szabadulok. Október elsõ felében a
disszertáció átdolgozásával voltam elfoglalva. Idõnként nehezteltem Jab-
lokovra. Összefirkálta az írásomat olyan olvashatatlanul, hogy még a
született oroszok sem tudták megfejteni, mit is akar. Három helyen olyan
megjegyzést találtam, ami meglepett. Ceruzával a margóra vetve a „jer-
unda” szó szerepelt. (Értelmetlenség, zagyvaság.) A kényes kérdéseket
igyekeztem kerülni, így rosszul esett ez a minden indoklás nélküli erõs
megjegyzés. Egy idõ múlva rájöttem, hogy nem érdemes mérgelõdni. Ez
egy egészen más világ, mint amiben mi, magyarok felnõttünk. A Tanszé-
ken azzal vigasztaltak, hogy az öregúr ennél még elmarasztalóbb meg-
jegyzéseket is szokott tenni. Kiszámíthatatlan, a tudományos beszámo-
lókat háromszor is átnézi és rendszerint mindháromszor mást gondol.

Néhány kifogásolt részt módosítottam, a többit úgy hagytam. Szep-
tember végén leadtam a disszertációt újra gépeltetni. Ez alkalommal a
gépelést az Intézet fizette. Moszkvában gépelték, és úgy ígérték, hogy
két hét alatt meglesz. Bosszantott, hogy ez újabb két héttel eltolja a be-
adás idejét.

Október közepén a disszertáció téziseinek összeállításán dolgoztam.
Ezt is meg kellett mutatni Jablokovnak, legalább 100 példányban ki-
nyomtatni és a megadott címekre szétküldeni. Számos feladat volt még
elõttem, úgy nézett ki, hogy jó, ha karácsony táján szabadulok.

Paul kolléga október közepén köszönt el a társaságtól. Neki is letelt
a 3 éves aspirantúrája, a vizsgáit lerakta, a disszertáció elkészítésén dol-
gozott. Nehezen búcsúztunk, érzelmi szinten erõsen egymásra hango-
lódtunk. Szerencsés voltam, hogy rajta keresztül sikerült megismerni ezt
a bátor kis balti népet.

Eduárd barátom is nagy szorgalommal írogatott. Õ még csak a disszer-
táció elején tartott. Közben megnézte az új munkahelyét Brjanszkban. Sok
mindent ígértek, így látszólag megelégedve jött vissza. Neki decemberig
hosszabbították meg az itt-tartózkodását. Október derekán Eduárd egyik
barátja vendégelt meg bennünket. Hozott valamilyen csodálatos mûbort,
kb. másfél pohárral ittunk meg fejenként, de másnap úgy szédelegtünk,
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mint õsszel a legyek. Szerencsére az idõjárás nyárias volt, nappal 23-24 fo-
kos meleget mértek, ami itt ritkán fordul elõ októberben. A kollégiumban
ugyanúgy fûtöttek, mint télen, még nyitott ablaknál is alig lehetett kibírni.

A disszertáció beadása körüli bonyodalmak

Október közepére legépelték a disszertációt. A gépelés után át kellett néz-
ni a szöveget, ami pár napot vett igénybe. Ezután következett az ábrák be-
ragasztása és a köttetés. ATanszéken azt javasolták, hogy teljesen elkészít-
ve, bekötve mutassam meg Jablokovnak, úgy talán nem fog kötözködni.

A tézisek kinyomtatása volt még hátra. Ha nagyon jól alakulnak a
dolgok, november 20-a elõtt akkor sem szabadulok. Hogy engednek-e
addig itt maradni, vagy mi lesz, azt nem lehetett tudni. Idegeket próbáló
bizonytalanság volt.

Október 21-én leadtam a disszertációt köttetni. A sok rajz és fénykép
alaposan meghizlalta, úgy nézett ki, mint egy tisztes misekönyv. Végre
október 25-én bekötve, 4 példányban a kezemben volt. Én, a naiv ma-
gyar aspiráns, azt gondoltam, hogy ezzel vége a sok gyötrõdésnek. Más-
nap délelõtt megkerestem Jablokovot és kértem róla véleményt, amivel
meg lehettem elégedve, mert igen kedvezõ záradékot csatolt hozzá. Utá-
na elmentem a tudományos titkárhoz, megérdeklõdni, hogy mi szüksé-
ges még a disszertációkon kívül a beadáshoz. Ott elém tettek egy papírt,
amelyen 2,5 gépelt oldalon fel volt sorolva, hogy mik a beadási kellé-
kek. Az aspirantúra alatt ért meglepetések koronája volt ez a követel-
ménycsokor. Vélemények, jellemzések, igazolások tömkelege, lehetõleg
mindegyik több példányban. Nagy részük teljesen felesleges, formális
papír, pl. igazolás a társadalmi és a pártmunkáról, amit itt az aspirantúra
alatt végeztem, aláírások a következõ személyektõl: az Intézet rektorá-
tól, az Intézet csúcstitkárától, az Intézet szakszervezeti elnökétõl, a Fa-
kultás dékánjától, párttitkárától, a Szakszervezeti Bizottság titkárától és
a tanszékvezetõtõl. (Összesen 7 teljesen felesleges papír!) A legtöbb he-
lyen azt sem tudták, hogy létezem a világon. Mindezek tetejében két nap
múlva azt is kiderítették, hogy szükség van az oklevelem hiteles orosz
nyelvû másolatára, két példányban. Rohantam a követségre megérdek-
lõdni, hogy mit tudok tenni. Ezeket a követelményeket a fogadó intézet-
nek idõben közölni kellett volna. Õk segíteni nem tudnak, intézzem úgy,
ahogy jónak látom – volt a válasz. Szerencsém volt, hogy a munkahe-
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lyem is annál a felsõoktatási intézménynél volt, ahol diplomáztam. El-
mentem a nemzetközi telefonközpontba, felhívtam a Budapesten élõ
menyasszonyomat, illetve akkor már feleségemet, hogy a tudakozótól
szerezze meg az Erdészeti és Faipari Egyetem Könyvtárának telefon-
számát, ott hívja fel Hiller István igazgatót, és kérje meg, hogy a fõkönyv
alapján állítsanak ki két orosz nyelvû másolatot az oklevelem adatairól,
és azt küldjék el a budapesti címére, majd õ továbbítja nekem Moszkvá-
ba. Ezeken kívül az irodalmi munkásságomat eredeti könyvek és folyó-
iratok prezentálásával kellett volna bizonyítani. Szerencsére volt nálam
néhány különlenyomat, azokat adtam le.

Október 31-én került sor a tanszéki védésre. Két tanszék oktatóinak
(12 fõ) jelenlétében kellett megvédeni a disszertációmat. Mintegy 2,5
órán át faggattak. Sok kérdést tettek fel, úgy tûnt, hogy mindegyik jelen-
lévõ jól akarta magát adminisztrálni. A kérdések nem voltak nehezek, a
tanszéki védést könnyen átvészeltem. Ha a tanszéki védésrõl megvan a
jegyzõkönyv, és minden elõírt papírt összeszedtem, csak akkor adhatom
majd a disszertációt a további procedúrára.

A sorsom bizonytalan volt, ösztöndíjat már nem kaptam, a TMB több
kiutazási lehetõséget már nem biztosított. November 1-jével visszake-
rültem az Erdészeti és Faipari Egyetem állományába. A követségen azt
javasolták, hogy jelentsem be az Intézetnek a helyzetemet, és õk nyilat-
kozzanak, hogy milyen határidõvel tudják biztosítani a védést. Megke-
restem az illetékes titkárt, aki kijelentette, hogy 4 hónapnál rövidebb idõ
alatt nem lehet védeni. Én pedig ösztöndíj nélkül 4 hónapig nem tudok
itt élni. Voltam a rektornál, elmondtam a gondjaimat, õ egy szempillan-
tás alatt kijelentette, hogy most hazamegyek, és az Intézet költségén ki-
jövök védeni.

November elsõ hete a szükséges papírok utáni járkálással telt el,
szorgalmasan gyûjtöttem az aláírásokat. A Nagy Októberi Forradalom
emlékére háromnapos ünnep volt, semmit sem tudtam intézni. Vártam
a diplomamásolatot. Ha azt megkapom, akkor kérdés, hogy mi jut még
a tudományos titkár eszébe, mert az események után az az érzésem tá-
madt, hogy õ maga sem tudja, hogy mi kell. A kollégák közben meg-
nyugtattak, nem kell idegeskedni, itt minden megoldódik, csak idõ kér-
dése. Nagyon untam már mindent, nem volt érzékem a humor iránt. De-
cemberig meghosszabbították az itt-tartózkodási engedélyemet. Közben
írtam a soproni egyetem rektorának levelet, amelyben jeleztem, hogy
csak december elején kerülhetek haza. 
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November 7-én este, az ünnep tiszteletére az alattunk lakó aspiránsok
meghívtak bennünket egy kis ünneplésre. Vettünk közösen néhány üveg
vodkát, azt szép csendesen elfogyasztottuk, utána lefeküdtem és lega-
lább jót aludtam.

November 9-én végre megkaptam a diplomám orosz nyelvû fordítá-
sát, a már meglevõ papírokkal és a disszertációkkal együtt leadtam a tu-
dományos titkárnak. A további lépések is lassan haladtak. Következett
az opponensek kijelölése. November 9-én volt egy kari tanácsülés, azon
kellett volna megtárgyalni és a tudományos tanácsnak jóváhagyni a bí-
ráló opponensek felkérését. November 9-re a dékán is, meg a tanszékve-
zetéssel megbízott oktató is megbetegedett, így nem volt, aki elõter-
jessze az ügyet. Ezt a tárgyat a következõ hétre halasztották. A novem-
ber 16-ai tanácsülésen már mindkét illetékes megjelent, elõ is terjesztet-
ték az aspiránsvezetõ által összeállított javaslatot. Erre az egyik pro-
fesszor felállt és megkérdezte, hogy miért éppen azokat kérik fel, akiket
Jablokov javasol? Õk sem nem nemesítõk, sem nem tölgyes szakembe-
rek. Jablokov nem volt jelen, a megbízott tanszékvezetõ nem tudta meg-
indokolni a javaslatot. A tanács másokat javasolt, az egyik Harkovban,
a másik Voronyezsben dolgozott. Elõször ezekkel kellett lelevelezni,
hogy vállalják-e az opponenciát. Ha vállalják, akkor a tudományos ta-
nácsnak meg kell erõsíteni õket ebben a minõségükben. Az új javaslat
nem volt valami szerencsés, mivel a harkovi professzor nagyon elfoglalt
ember, nem valószínû, hogy vállalja, ha vállalja is, csak sokára fog vé-
leményt adni. A voronyezsi professzor ádáz ellensége Jablokovnak, nem
kizárható, hogy kellemetlenkedni fog, ami rám nézve is hátrányos lehet.
Alaposan összegabalyították az ügyemet, és a kivezetõ utat sem lehetett
látni. Ezek mind olyan dolgok voltak, amelyeket kis gondossággal hóna-
pokkal elõtte el lehetett volna rendezni. Tudták, hogy október végén le-
jár a kiküldetésem ideje, és azt, hogy a disszertációt október végén be fo-
gom nyújtani.

November közepén ismét jártam a követségen. Õk azt mondták, hogy
rendben van, ha az Intézet fizeti az utazási költségeket, nekik nincs ki-
fogásuk egy késõbbi védési idõpont ellen, de mindezt kérjem írásban,
hogy otthon el tudjak számolni a dolgaimmal. A másik javaslatuk pedig
az volt, hogy addig ne menjek haza, míg a disszertáció téziseit ki nem
nyomtatják. Én viszont nagyon untam már az itteni idõhúzást. Novem-
berben a megtakarított pénzembõl éltem. Védés ebben az évben már biz-
tosan nem lesz, így december elejénél tovább nem maradok.

170

2014 feb.qxd  2/23/2014  10:09 PM  Page 170



November utolsó hetében Növénynemesítési Kongresszus volt
Moszkvában, azon sikerült találkoznom Sz.Sz. Pjatnyickij harkovi pro-
fesszorral, akit az egyik opponensnek kértek fel. El is vállalta a bírála-
tot, de azzal, hogy csak január hó folyamán tud foglalkozni vele. No-
vember 26-án sikerült tõle kapni egy elõzetes véleményt, ami alapján ki
lehetett nyomtatni a disszertáció téziseit. Barátságos ember benyomását
keltette, feltételezhetõ volt, hogy nem fog akadékoskodni. A másik op-
ponensnek Liszin professzort, a Telepítéstani Tanszék vezetõjét kérték
fel, õ is megígérte, hogy megadja az elõzetes véleményt. A következõ
hét folyamán hozzá lehetett látni a tézisek kinyomtatásához. A Nemesí-
tési Kongresszuson találkoztam Gyõrffy Barna neves genetikussal, aki
ott elõadást tartott. A tolmácsa nagyon gyengén beszélt magyarul, így
megkért, hogy fél napig segítsek neki Moszkvában körülnézni.

November utolsó napján levelet kaptam az Erdészeti és Faipari Egye-
temtõl, amelyben értesítettek, hogy november hónapra szabadságot biz-
tosítottak, hogy az itteni dolgaimat be tudjam fejezni.

December elején a tézisek szövege a nyomdában volt, a kefelenyo-
matokat december 6-án kaptam meg, azt át kellett olvasni és a megjelen-
tetéshez engedélyt kérni. Emiatt pár napi elfoglaltságom még volt. De-
cember 8-án lejárt a második hosszabbításom is. A tézisek szétküldését
már a Tanszéknek kell elvégezni. Minden munkámmal készen voltam, a
szemléltetõ plakátokat is elkészítettem a védéshez. A védést február má-
sodik felére ígérték.

Elköszöntem Csipasvili kollegától. Megkértem arra, hogy a maradék
pénzemet a védésig õrizze meg, mivel a határon pénzt átvinni nem lehetett.

Elérkezett december 9-e, a hazautazásom napja. Eduárd kikísért a pá-
lyaudvarra. Nehezen – majdnem könnyek közt – vettünk búcsút egymás-
tól, ígérvén, hogy ezentúl is kapcsolatban maradunk, a védésemkor õ
már nem lesz Mütyiscsiben. A küzdelmes éveket itt hagyva, meg-
könnyebbült lélekkel szálltam be a Budapest felé tartó nemzetközi vo-
natba, amelyre a menetjegyet már magam válthattam meg.

Az ígérettõl eltérõen, a védésre 1967. május 17-én került sor. Az oppo-
nensi véleményeket idõben megkaptam. Mindkét bíráló kedvezõen nyi-
latkozott, így aggodalomra nem volt okom. Sz.Sz. Pjatnyickij a bírálatá-
ban kiemelte a sipovi kocsányos tölgy populáció morfológiai és ökológiai
elemzésében végzett részletes vizsgálatokat. Kérdése az volt, hogy mi-
lyen szelekciós módszereket alkalmaznék a sipovi tölgyállományok pro-
duktivitásának és faminõségének javítása érdekében? Liszin professzor
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véleménye túl általános volt, hiszen õ sem nemesítéssel, sem speciális
tölgyproblémákkal nem foglalkozott. Észrevételeire nehezebb volt vála-
szolni. Az öttagú bizottság az elõadásomat és a kérdésekre adott válasza-
imat elfogadta, és javasolta a biológiai tudományok kandidátusa tudomá-
nyos fokozat odaítélését. A védésen felvett jegyzõkönyv alapján a Moszk-
vai Erdõtechnikai Intézet Tanácsa 1967. június 28-ai ülésén odaítélte a
biológiai tudományok kandidátusa tudományos fokozatot. A TMB 1967.
július 5-én hagyta jóvá és állította ki a kandidátusi oklevelet.

A védés után Moszkva egyik színvonalasabb éttermében egy banket-
ten köszöntem meg a Bizottság tagjainak, az MLTI vezetõinek és a Tan-
szék oktatóinak a segítõkész fáradozásait. (Volt megtakarított pénzem,
amit a decemberi távozásomkor Csipasvili kollegára bíztam.) A bankett-
re az aspiránsvezetõmet is meghívtam, õ azonban cukorbetegségére hi-
vatkozva nem jelent meg. Tõle külön elköszöntem. A kutatási terveim és
a disszertáció tematikájának összeállításában alig támogatott, de azért,
hogy kutatási területként a Sipov-erdõt jelölte meg, és az Erdõközpont
akadékoskodása ellenére is kitartott az eredeti javaslata mellett, 50 év
múltán is hálás vagyok. Segítségével Európában egyedülálló tölgyes
biocönózisba kerültem, amely bõséges vizsgálati lehetõséget kínált. A
Sipov-erdõ ma a világörökség tagja.

A Szovjetunióban végzett aspirantúra szakmai utóélete

A felsõoktatási intézményeink közt létesített kölcsönös kapcsolattartás so-
rán orosznyelvtudásomat gyakran vették igénybe. Már 1967. július köze-
pe és augusztus eleje közt egy cseretanulmányutat vezettem az MLTI-hez.
Az elkövetkezõ évek során majd minden nyáron vagy a Szovjetunióba vit-
tem hallgatókat, vagy itthon fogadtam a szovjet csoportokat és szerveztem
számukra a magyarországi programot. Késõbb a Kirovról elnevezett Le-
ningrádi Erdészeti Akadémiával is létrejött egy cserekapcsolat. Itt a Dend-
rológia Tanszékkel kerültünk közelebbi kapcsolatba, háromszor jártam
Leningrádban. Ezeken kívül különbözõ konferenciákon vettem részt, és a
látogatások során a tajga zónától a Krímig és a Kaukázusig számos hely-
re eljutottam. Az utazások alkalmával sikerült Kelet-Európa erdeit és nö-
vényvilágát megismerni, ami az oktatómunkámban segítséget jelentett.

Az aspirantúra során szerzett szakmai tapasztalatokat szerettem vol-
na itthon hasznosítani, ennek kapcsán a Sipov-erdõben megkezdett
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tölgyvizsgálatokat igyekeztem folytatni. A kisalföldi szlavón eredetû töl-
gyesekben végeztem populációgenetikai vizsgálatokat, a hazai termõhe-
lyeknek legjobban megfelelõ tölgytípusok kiválasztása céljából. Az ok-
tatási leterhelésem meglehetõsen nagy volt, és anyagi támogatást sem si-
került a munkámhoz kapni, így néhány év után felhagytam ezzel a pró-
bálkozással. Az MTA Erdészeti Bizottsága Növénynemesítési Albizott-
sága 1958-tól mûködött, késõbb ennek a szervezetnek a munkájába kap-
csolódtam be, a tölgy magtermelõ állományok kijelölésében és a kezelé-
si módszerek kidolgozásában mûködtem közre. Sajnos a 80-as évek kö-
zepén ez a munka is leállt, pedig a Szovjetunióban végzett földrajzi-
származási kísérletek eredményei megmutatták, hogy különösen a ko-
csányos tölgy esetében a megfelelõ származásoknak a termõhelyek op-
timális hasznosításában igen nagy jelentõségük van.

1978 táján lépett fel hazánk számos pontján a kocsánytalan tölgy
pusztulása. A kórfolyamat okainak vizsgálatára alakult egy szakértõkbõl
álló kutatócsoport. Az ország különbözõ pontjain végzett vizsgálatokba
mint rendszertanost vontak be, feladatom a vizsgálat alá vont állomá-
nyok taxonómiai elemzése volt.

A szovjetunióbeli tapasztalatszerzés 
értelmi és érzelmi vonatkozásai

Az ún. haladó szovjet biológia egyre inkább nyilvánvalóvá váló válsága
miatt a lehetõ legrosszabb idõszakban kerültem ki a moszkvai aspirantú-
rára. A genetikai kutatások terén elért korszakalkotó eredmények egyre
inkább nyilvánvalóvá tették a spekuláció révén létrejött áltudományos
nézetek megalapozatlanságát. A szovjet genetikai iskola ugyanis tagad-
ta, hogy a sejtekben valamiféle külön örökítõ anyag létezik, õk az egész
protoplazmát tekintették az öröklõdés hordozójának. 1962-ben lefordí-
tották és kiadták Rohmeder-Schönbach szerzõpáros Genetik und Züch-
tung der Waldbaume címû könyvét. Az orosz nyelvû kiadáshoz az elõ-
szót Jablokov professzor írta, ebben a következõ megállapítás olvasha-
tó: „A nemesítés és a genetika elméleti alapjául a szerzõk kifejtik az
öröklõdés kromoszómális elméletét, amelyet országunkban a genetiku-
sok és a nemesítõk túlnyomó többsége elutasít”. 

Tudományos vonalon, a felszín alatt megkezdõdött egy változás.
1966 nyarán a Nemesítési Tanszéken kezembe adtak egy 16 oldalas prog-
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ramfüzetet, amelyet a Speciális Felsõoktatásügyi Minisztérium az er-
dõgazdasági felsõoktatási intézmények számára bocsátott ki. A héttagú
szerkesztõbizottságban a Tanszék egyik docense, A. Ja. Ljubavszkaja is
részt vett. A füzetbe nézve nem akartam hinni a szememnek, abban
olyan örökléstani fogalmak szerepeltek, mint a gén, a DNS és az RNS,
azok struktúrája és replikációja, a genetikai kód, sõt a szovjet genetiku-
sok által hevesen támadott Mendel-Morgan-féle törvényszerûségek is,
mint oktatási tételek szerepeltek. Mindezek a változások kinttartózkodá-
som három éve alatt következtek be. A tudománypolitika területén meg-
indult egy fellazulási folyamat, ami késõbb más területekre is kiterjedt.
Aspiránsvezetõm változatlanul az ortodox genetikai elveket valló Jablo-
kov professzor maradt. Munkám során sok bizonytalansággal és aka-
dállyal kellett megküzdenem. A vegetációs idõszakokhoz kötött kutatási
témám miatt is a 2,5 éves disszertáció elkészítési és beadási idõkorlát il-
luzórikus volt.

A rejtélyes keleti világban adódtak olyan körülmények, amelyek se-
gítettek túlélni a számomra rideg valóságot. Sokat jelentett az a baráti
társaság, amely akkor ott Mütyiscsiben, a nem orosz nemzetiségû aspi-
ránsokból jött létre. A kölcsönös szimpátia alapján kialakult baráti kör
olyan kollégákból állt, amelyekben bízni lehetett, tanácsaikkal, biztatá-
sukkal sokat segítettek. Az olyan programok, mint a közös téli sítúrák
vagy az õszi és tavaszi kirándulások sok kellemes élményt nyújtottak.
Alkalmakként mérsékelt alkoholfogyasztás mellett létrejött baráti
összejövetelek derûs órákat hoztak az egyhangú aspiránsi életbe. A ba-
ráti kapcsolat során megismertük egymás szokásait, gondolkozását, re-
ményeit és vágyait. Õszinte barátság volt ez, tudtuk, hogy 3 évig le-
szünk együtt, utána mindenki megy a maga útjára. Megnyugtató volt,
hogy Európa keleti felén vannak kisebb-nagyobb nemzetek, amelyek
felnéznek ránk és szívesen barátkoznak velünk, magyarokkal. Egyéni-
ségemet formáló, magyarságomat erõsítõ esemény volt ez a különös in-
díttatású aspirantúra.

A szovjetunióbeli tartózkodásom és a késõbbi utazásaim során sok
különbözõ nemzetiségû és gondolkodású emberrel találkoztam, a be-
szélgetések nyomán világlátásom kiszélesedett. Betekinthettem egy kü-
lönös társadalom életébe. A bolsevik mozgalom hajnalán már létrejött
egy sajátos orosz kollektív életforma, amit a háborús évek elmélyítettek.
Erre az életformára a nélkülözés, az alacsony munkabérek, az üres bol-
tok, a durva és korrupt eladók, valamint a véget nem érõ sorban állás

174

2014 feb.qxd  2/23/2014  10:09 PM  Page 174



volt a jellemzõ. Hruscsov regnálása alatt a fizikai terror csökkenõben
volt. A közben felnõtt ifjabb generáció már nehezen viselte el a nyo-
masztó hiánygazdaságot. A nélkülözés és az üres lózungok mellett hihe-
tetlenül felértékelõdött a személyes jólét iránti vonzalom. A volt Kom-
szomol tisztségviselõibõl és a pártelit magasan képzett, olykor külföldön
is járt gyermekeibõl kialakult egy „vagyonszerzésre” törekvõ réteg,
amelynek politikai érdekérvényesítésre is lehetõsége nyílt. Az állami va-
gyon magánszektorba mentése 1980 táján már visszafordíthatatlan fo-
lyamat volt. A strukturális változások során Oroszország kiesett marxis-
ta vezetõ szerepébõl, megszûnt az összetartó erõ, a Szovjetunió nem él-
te túl a XX. századot, felbomlott. A változások elõjelei már az 1960-as
évek közepén érezhetõk voltak, azt azonban, hogy ezek a gyökeres poli-
tikai és gazdasági változások alig negyedszázad alatt bekövetkezhetnek,
nem lehetett remélni. Az Európát megosztó vasfüggöny leomlott, Kö-
zép- és Kelet-Európa kikerült a szovjet szocializmus kilátástalan zsákut-
cájából. A katonai erõre alapozott terjeszkedés helyett a kõolajra és a
földgázra épített új birodalmi szemlélet alakult ki. Szeretnénk remélni,
hogy a XXI. század már nem a megpróbáltatások, hanem a lehetõségek
százada lesz.
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1. ábra. Moszkva környéki erdeifenyves
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2. ábra. Fehér kérgû északi nyírfák
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3. ábra. Lékhalászat Moszkva környékén

4. ábra. A Sipov-erdei erdésztelepülés
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5. ábra. A Sipov-erdei település bejárata

6. ábra. Tölgyfából épült szélmalom
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7. ábra. A Sipov-erdõ felszínét széles völgyek tagolják
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8. ábra. Tavasz a Sipov-erdõben
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9. ábra. Orosz gyerekek tulipáncsokrokkal

10. ábra. Tavaszi aspektus virágzó keltikékkel
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11. ábra. Viharfelhõk a dél-orosz puszta felett
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12. ábra. Erdei út esõs idõben
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13. ábra. A késõnfakadó tölgy monopodiális ágrendszere
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14. ábra. Dombháti késõnfakadó tölgy állomány
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15. ábra. Idõs tölgy állomány kijelölt elitfákkal
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16. ábra. A 4-es számú elitfa gyertyaegyenes törzse
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17. ábra. Térkép a Sipov-erdõ elhelyezkedésérõl

18. ábra. Sipov-erdõ (légi fotó)
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HARMINC ÉV PARTRA VETETT HORDALÉKA

Oroszi Sándor

2014 nyarán immár 30 éve annak, hogy szakírói munkásságomat elkezdtem.
Ezen idõszak alatt óhatatlanul is keletkeztek olyan írások, tanulmányok,
amelyek akkor még ott valamilyen okból nem jelentek meg. Késõbb sem for-
dítottam figyelmet a kiadásukra, hiszen bíztam abban, hogy talán ismét elõ
kell venni, mert az erdészettörténet-írás termékei általában „kortalanok”.
Most, amikor számot vetek az elmúlt három évtizeddel, mégis leporolom ró-
luk a rárakódottakat és közzéteszem. Hátha valaki fel tudja használni, hát-
ha valakinek ötletet adnak például azok a kiadványtervezetek, ahová ezek az
anyagok készültek. Annál is inkább merek a mostani kiadásukra vállalkozni,
mert a legfiatalabb írásom is jó öt éves – és úgy általában a szerkesztõk, ki-
adók (ha még megvannak!) nem szoktak „visszaforgó színpadot” játszani.

Az írásokat úgy helyeztem el, ahogyan idõrendben keletkeztek. Csak
egyetlen kivételt tettem az „Ajánlás”-sal, mert az elõre, mintegy beveze-
tõnek kívánkozik. A hozzájuk fûzött magyarázatok pedig nem lábjegyzet-
be, hanem hátulra kerültek.

Kérem a Tisztelt Olvasókat, hogy a célba eddig nem ért, „partra ve-
tett” írásaimat ezekkel a megjegyzésekkel fogadják és használják.

Ajánlás

Bármely nyugati bankember tudja, hogy a szegény országok az adósságu-
kat, illetve azok kamatait abból fizetik vissza, amit az adott ország (nem-
zeti) kultúrájából és szociális költségvetésébõl megtakarít. Ez fokozottan
áll Magyarországra, ahol ráadásul ennek a folyamatnak egy kialakult tá-
mogatási rendszert is össze kellett roppantania. Nem volt nehéz, mert a
gazdaság elsõdlegességének hirdetõi az elsõk között áruvá tették a kultú-
rát is – pedig a világon egyre többen emelik fel a szavukat (a nyugati vi-
lágban is!) a kultúra eme „lefokozása” ellen. Amint a kultúra áru lett, így
a „kulturális beruházások”, például a könyvkiadás is kénytelen volt a pia-
ci törvények szerint élni – vagy halni. Vannak azonban olyan témák, így
például az erdészettörténet-írás, amelyek nem alkalmasak a piacra vitelre,
nem „piacképesek”. Ekkor léphetnek, léphetnének be a támogatók, vagy
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ha úgy tetszik, a szponzorok. Az õ segítségükkel nem egy mûvet sikerült
már eddig ebben a témában, az erdészettörténetben megjelentetni. Igen
ám, de a lehetséges, szponzorálást vállaló gazdasági egységek vezetõi is
ebben a világban élnek – még ha esetleg korábban a szocializmus ember-
központú társadalmának, netalán az abban hívõ „élcsapatnak” voltak is a
tagjai. Talán legelõször tanulták meg: a kultúrára majd akkor, ha a terme-
lés gazdaságossága, a jövedelem, a nyereség azt lehetõvé teszi. Majd a
gazdasági fellendülés idején, majd az általános jólét éveiben, majd és
majd…, majd akkor szponzorálunk, akkor adunk a kultúrára.

S a bankemberek ott valahol mosolyognak. Na igen, nemcsak a to-
vábbi kulturális struktúrát bomlasztottuk fel, hanem a „management”
gondolkodását is sikerült átalakítani. Nem, nem kultúraellenesség van
itt, hanem egyfajta „gazdasági helyzet”, ami aztán a nemzet kulturális el-
szegényedését is magával hozza.

Hogy miért jutott mindez most eszembe? Pécs város erdeinek, erdõ-
gazdálkodása történetének a kiadása évek óta húzódik. Szerzõje nem tu-
dott – már a kora miatt sem – megfelelõ szponzorokat felhajtani, csak
egyet, a volt munkahelyét kereste meg. A területen, Pécs körül gazdál-
kodó rt. vezetõi azonban megérezték „az idõk szavát”, és a fenti gondol-
kodásból nem tudtak kilépni, annak nem tudtak ellenállni: majd a gazda-
sági eredmények után fognak erre a mûre sort keríteni. Majd. Tudom, õk
emberekért, családokért felelõsek, azoknak kell munkát, megélhetést ad-
ni – nem egy öreg kolléga könyvére figyelni. Pedig a szponzor csak
pénzt ad (a másét, legtöbbször az államét), míg a szerzõ a mûbe az éle-
tébõl ad bele egy darabot. Nem azonos kategóriák!

És mégis! Egy ország gazdagságát nemcsak a megtermelt anyagi ja-
vak mennyisége adja, hanem a tájak, a történelem ismerete, feldolgo-
zottsága is. Tehát a kultúra munkásai is az ország gazdagságán dolgoz-
nak. S ez a gazdagítás nem valami után, hanem valami elõtt, valami köz-
ben is folyik. Szerencsére az erdész szakmában is vannak, akik az elõbb
említett folyamatok lényegét felismerték, s megpróbálnak annak valaho-
gyan ellent állni – és az országot a kultúrával, annak támogatásával, így,
menet közben is, felemelni. Köszönet érte.

Ajánlom tehát ezt a könyvet mindazoknak, akik hiszik és vallják, hogy
az ország, de különösen Pécs környéke nemcsak a kitermelt fákból szár-
mazó bevételektõl lesz gazdagabb, hanem a múltjának megismerésétõl is.

Jelen „Ajánlás”-t 1997-ben írtam, amikor dr. Kollwentz Ödön Pécs
városi erdõk történetérõl írt monográfiája többszöri sürgetésre sem ka-
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pott megfelelõ támogatást. A pécsi erdõgazdaság szakemberei, élükön
Káldy Józseffel és Papp Tivadarral, aztán mégis pártfogolták a kiadást.
Köszönet érte, ugyanakkor úgy gondolom, hogy a kultúra szponzorálá-
sára–nem szponzorálására vonatkozó gondolatok most, a XXI. század-
ban is érvényesek, így ebben a gyûjteményes kötetben helye van.

Mondák nyomában Románia Szocialista Köztársaságban

Már az indulás is mondabeli volt. Ahogy közeledett az utazás idõpontja,
úgy maradtam egyedül a Magyar Mezõgazdasági Múzeum Baráti Köre
által támogatott tanulmányútra. A szervezõ utazási iroda 1987 júliusában
alig több mint kéttucat érdeklõdõt tudott összetoborozni Románia egyik
legérdekesebb részét bemutató útra, a Máramaros – Bukovina (Észak-
Moldva) – Moldva – Erdély – Cissilvania tájain haladó útvonalra.

Ahogyan Csengersimánál átléptük a határt, haladtunk a Szatmárné-
meti – Nagybánya úton, sõt meglátogattuk Koltón a legendás Teleki-kas-
télyt, egyre inkább világossá vált számomra, hogy errõl az útról nem egy
hagyományos útibeszámolót kell írni. A turisztikai nevezetességeket,
építészeti, történelmi jelentõségû helyeket, utazási élményeket, esetleg a
vidék flóráját, faunáját bemutató írások helyett talán sokkal többet jelen-
tenének a mondákban, balladákban, legendákban fellelhetõ vágyak, hi-
tek és szomorúságok. „Az egyszerû halandó – írta a XIX. században M.
Kogalniceanu – a történelem olvasásából merít vigasztalást a jelen nyo-
morúságaira; a történelem tanítja meg, hogy szomorú végzetszerûség-
ként tökéletesség sohasem volt a világon.” A történelem rideg tényeit
azonban a mondák kiszínezik, a tájakat és az eseményeket a néplélek
eggyé dolgozza, saját egykori és mai gondolataival telíti, így alkalmas
kalauzunk lehet a XX. században is.

Nagybányát elhagyva, a Gutint közelítve Pintye vitéz balladája mind-
járt jó példának mutatkozik a mondák és a tények viszonyára. A Bálint
gazdát Ludas Matyi módjára leckéztetõ Pintye mennyivel kedvesebb
alak, mint a Nagybányát fosztogató martalóc, akinek fejére Lipót császár
500 tallér vérdíjat tûzött! Pintye egyébként részt vett a II. Rákóczi Fe-
renc vezette szabadságharcban is, de 1703 augusztusában utolérte a ha-
lál – ezek a történelem tényei. A balladákban viszont ma is él, és az em-
berek igazságérzetének bajnokaként például Vida Géza szobrászmûvész
alkotásaiban gyakran szerepel.
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Máramarossziget után, az Iza folyó völgyében folytattuk utunkat, és
Izakonyhától (Bogdan Voda) azon az úton haladtunk, amelyrõl a románok
egyik legszebb eredetmondája szól. Dragoº vajda innen indult egy bölény
nyomába. Ûzte-hajtotta a fejedelmi állatot, még a Kárpátok vízválasztóján
is átkelt. Az Aranyos-Beszterce völgyében már-már úgy tûnt, hogy elejti a
vadat, de a kilõtt nyilával egy gyönyörû pásztorleányt, Dorinát sebezte ha-
lálra. (Ma Vatra Dornei település neve õrzi a szép leány mondáját.) Dra-
goº csak ment tovább, a bölényt követve átkelt a Beszterce-hegységen, és
Cîmpulung Moldovenesc-en (magyar elnevezéssel: Moldvahosszúmezõ) –
miként mi is – megpihent. A bölény azonban csak nem hagyta nyugodni,
folytatta útját. A hatalmas erdõségekben fel-feltûnõ állatot egészen a
Moldva partjáig, Baiá-ig (magyar szóhasználatban: Moldvabánya) üldöz-
te. A titokzatos bölény itt megállt, amit Dragoº égi jelnek vélt, ezért új or-
szág alapítására szánta el magát. Az így keletkezett államot fõ folyójáról
Moldvának nevezték, és címerállata természetesen a bölény lett.

Miként a köves partot verõ tengerhullámok, a keletrõl jövõ népek
egymás utáni rohamai a Kárpátokon megtörtek, olykor átcsaptak, de
gyakran visszafelé indultak, hogy megakadjanak Moldva észak-déli irá-
nyú folyóinak völgyében, ott telepedjenek le. Dragoº vajda és utódainak
XIV. századi mûködése nyomán városok, templomok, kolostorok kelet-
keztek, és lettek új mondák szülõhelyei.

Az új országnak mindenekelõtt védõszentre volt szüksége, hiszen
elõbb a tatárok, majd az oszmán-törökök tûntek fel. Az elõbbiek ellen
Nagy Lajos királyunkat Szent László sírjából kikelve segítette, de a törö-
kök ellen már csak egy igazi moldvai szent segíthetett. Jó Sándor fejede-
lem a XV. század elején – feltehetõen a város örmény lakosainak sugal-
latára – Kisázsiából Suceavá-ba (magyar szóhasználattal: Szücsi) vitette
Novi Szent János ereklyéit, aki így Moldva védõszentje lett. Természete-
sen a szent ereklyéi is osztoztak az ország sorsában, így a lengyel idõk-
ben a Szent György-templomból eltûntek. Csak II. József bukovinai láto-
gatása idején kerültek oda vissza, így is erõsítve az országjáró császár (és
XVIII. századi magyar király) – és a szent – körül keringõ legendákat.

Az általunk meglátogatott városokhoz is több monda fûzõdik. Közü-
lük talán egyet, a (Tîrgu) Neamþ (magyar szóhasználatban: Németvásár)
várához fûzõdõt érdemes megemlíteni. Nagy István fejedelem uralkodá-
sa idején (1457-1504) II. Mohamed török szultán ostromolta a várat. I.
Neculce mondákkal tarkított krónikája szerint a várat a fejedelem édes-
anyja védte. A vár igazi felmentését azonban nem várbeli katonák har-

194

2014 feb.qxd  2/23/2014  10:11 PM  Page 194



colták ki, hanem egy tömlöcbe zárt német. (A várost katolikus szászok
lakták.) Addig kérlelte a várvédõk vitézlõ asszonyát, míg az a tömlöcbõl
kiengedte, sõt a várbeli ágyúk irányzását is rá bízta. A német oly ügyesen
lõtt az ágyúkkal – szól a monda –, hogy beletalált a török ágyúk csövébe,
sõt a szultán sátrát is bezúzta, aki felhagyott a vár további ostromával. Így
menekedett meg a vár, de a mondának folytatása is van, akárcsak a török
elleni harcnak. Az ostrom alatt Nagy István a Moldva folyó mentén észak
felé tartott, és kétségek között gyötrõdött. Egyszer aztán Dániel remete
sziklacellájához ért. A remetétõl kért tanácsot, mitévõ legyen: hódoljon-e
meg a töröknek, vagy gyûjtsön hadat és újra támadjon? A remete (D. Bo-
linþineanu verse szerint) így válaszolt: „Jogarad ha súlyos, s gyönge ka-
rod ernyed, / Méltóságod add át a rátermettebbnek.” Erre a fejedelem a
további harc mellett döntött, és a remetének pedig megígérte, hogy a tö-
rökön vett majdani gyõzelme után kolostort alapít. Így keletkezett a vo-
roneþ i, majd a többi, ma már világhírû moldvai kolostor. 

Az általunk meglátogatott moldoviþai, suceviþai, voroneþ i, humori,
neamþ i, varateci, agapiai és dragomirnai nevezetes kolostorok és tem-
plomok természetesen megannyi régi és új mondának fészkei. Talán csak
egyet, a suceviþai kolostor építésének mondáját érdemes itt megemlíteni.
A néphit szerint a XVI. században a kolostor harminc esztendeig épült.
Hogy a falak megálljanak, befalazták annak a nõnek a képmását, aki az
építkezéshez harminc esztendeig bivalyszekérrel hordta a követ. Sõt, az
épület csodálatos falfestményei is emberéletet követeltek: a festõ a mû
befejezése elõtt esett le az állványról és szörnyethalt. (Talán nem is kell
részletezni, hogy az építési monda emberáldozatot követelõ motívuma
mennyire rokon a dévai vár Kõmíves Kelemen balladájával.)

Utunk során természetesen nemcsak épületekhez, városokhoz fûzõdõ
mondákkal találkozhattunk, hanem természeti érdekességekhez kapcso-
lódókkal is. Ahogy elhagytuk Piatra Neamþ (magyar elnevezéssel: Né-
metkõ vagy Karácsonkõ) városát, közeledtünk a Keleti-Kárpátokhoz,
feltûnt Csalhó hegye. A hegyhez, illetve az egyik sziklájához fûzõdik
egy érdekes monda, amelyet A. Russo a múlt században írt le.

Az ördög és az úristen fogadott, hogy az ördög az embereket méltókép-
pen meg tudja-e büntetni. Az ördög kiszakított a Csalhó oldalából egy szik-
lát, amivel az Aranyos-Besztercét igyekezett elrekeszteni, így az embert
özönvízzel elpusztítani. Igen ám, de ahogy a sziklával célja felé lebegett,
megszólalt az elsõ hajnali kakas. Tudvalévõ, hogy az ördög uralma csak haj-
nalig tart, így a mi ördögünk le is ejtette a sziklát, amely Hanga (Hangu)
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földjére esett. A neve természetesen Ördög-szikla lett (egy másik monda
nyomán Hársköve), és évszázadokig félelemben tartotta a határvidék babo-
nás népét. (A történethez tartozik, hogy bár az ördögnek nem sikerült elzár-
nia a Besztercét, de korunkban az ember hatalmas völgyzárógátat épített, és
létrehozta nem az özönvizet, hanem a Békási-víztározót, -erõmûtelepet.)

A Székelyföld hegyeihez, folyóihoz, városaihoz kapcsolódó számta-
lan mondát, balladát könyvében Orbán Balázs írta le. Marosvásárhelyen
a Kultúrpalota üvegablakain mindezt láthattuk. A „Budai Ilona”, a „Sa-
lamon Sára”, a „Kádár Kata” és a „Júlia szép leány” balladák mellett az
egyik legszebb és legszomorúbb mondát, amely „Valamikor régös-ré-
gen” történt, és „Réka asszony kopjafája” feszül az utolsó üvegtábláján,
szintén felidézhettük. Benne Csaba királyfi csodálatos álmával, a végte-
len Tejúttal, a hihetetlen térrel, ahonnan van, lehet visszatérés.

Vásárhelyt elhagyva szinte minden folyókanyarulatnál, vízmosásnál a
krónika porba hullott, kutyák elé vetett fejekrõl, vad csatákról szól, hiszen
közeledünk Erdély legfontosabb városaihoz, az országgyûléses Tordához és
a kincses Kolozsvárhoz. A rájuk törõkrõl, értük harcolókról szóló mondák is
szomorúak. Talán csak egyet, a Kerelõszentpálhoz kapcsolódót érdemes
megemlíteni. A XVI. században Báthori István és Békés Gáspár itt csapott
össze a fejedelmi címért. Magyar harcolt magyar ellen, mígnem Báthori
katonái diadalmaskodtak. A vesztesekre szörnyû sors várt: a bitófa, amit
Báthori az utolsó pillanatban különös kegyelemre változtatott. Húszliteres
dézsát állítottak a vérpad mellé, amelybe Békés Gáspár híveinek orrát, fülét
vágták, dobálták. Csak azok kaphattak kegyelmet, akik addig kerültek sor-
ra, amíg az említett dézsa meg nem telik. A bitófától való félelmében min-
denki igyekezett a fület, orrot metszõ hóhér közelébe kerülni. „Mess nekem
is! Mess nekem is!” – hangzott mindenfelõl, ma is megborzongatva a ma-
gyar nép pusztulására, az értelmetlen testvérharcra emlékezõket.

De vannak szebb, boldogabb mondák is. Így mindjárt a Tordai-ha-
sadékkal kapcsolatban. Közismert a Szent László-legendakör (mert a
szenteknek legendájuk van) idevonatkozó része. Nem árt azonban fel-
idézni, hogy a megtámadott, két tûz közé fogott magyar csapatot a ku-
nok a ma Muntye-tetõnek nevezett helyen mészárolták le. „A gyõztes
kunok – írta Orbán Balázs – már a sereg nélkül maradt szent királyt is
ûzõbe vették, már nyomában voltak, kopjáik már-már elérték a király
testét, a midõn ennek egy éghez emelt fohászára a hegy repedni kez-
dett, a király táltos lova – pakóját mélyen a sziklafokba nyomva – még
átugrotta a nyíló hegyélt, mire a repedés mind szélesebbre nyílt s áthat-
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lan örvényt vont a király és üldözõi közt, kik rohanó lovaikat vissza-
tartani nem tudván, mind a mélységbe zuhanva pusztultak el.”

A további utunk során is célszerû a Szent Lászlóhoz kapcsolódó le-
gendákat követni. Kolozsvárhoz a „Szent László pénze” kapcsolódik. A
várost ostromló kunokat a király hadai megfutamították, de a szorult
helyzetben lévõ kunok szákjukból aranyat szórtak az üldözõk elé. Így
próbálták megállítani a szent király seregét, megmenteni életüket. A ma-
gyarok le is ugráltak a lóról, hogy az aranyat összeszedjék. Senki nem
törõdött már a menekülõ kunokkal. Hiába kérlelte László, a magyar se-
reg csak nem akart mozdulni, mire az éghez fohászkodott: „Uram, te se-
gíts meg, éretted harcoltam!” Csoda történt: a földre szórt arany kõvé
változott, amit most már nem volt érdemes felszedni.

Kolozsvár millió csodáját elhagyva keltünk át a Királyhágón. A hágón in-
neni területen csak Nagyváradon állunk meg. A Váradhoz kapcsolódó sok
monda, legenda és valóság közül a halott Szent Lászlóról szóló legendarésszel
is gondolhatunk a múltra: „Míglen a hívek a nyári napok hõsége s a hosszú út
miatt haboztak, hogy testét Váradra vigyék-e… a fáradtságtól és a szomorú-
ságtól elaludtak. Miután elnyomta õket az álom, a kocsi, amelyre a testet rak-
ták, mindenféle állati vonóerõ nélkül magától indult Váradra a helyes úton.”

A Magyar Mezõgazdasági Múzeum Barátainak Köre által támogatott
romániai út érdekességei, a látottak és hallottak bizonyára sokáig emlé-
kezetesek maradnak a résztvevõk számára, sõt a színes beszámolók ma-
guk is „mondákká” válhatnak.

A „Hírek a Mezõgazdasági Múzeumból” címû idõszaki kiadvány
szerkesztõje, dr. Pálmány Béla kért meg egy „nem szokványos” útibeszá-
moló elkészítésére. Utunkra 1987-ben került sor, amikor a magyar turis-
ták a legkülönfélébb megpróbáltatásoknak voltak Romániában kitéve.
Így kézenfekvõnek látszott a múlt dolgait elõhozni, úgy beszámolni mind-
arról, amit láttunk, illetve látni szerettünk volna. 

Írásom akkor több okból sem jelent meg. Most, hogy megtaláltam, ta-
lán még mindig érdemes lesz ezt a „történelmi” utazást végigkövetni.

Százötven éve született Szécsi Zsigmond

1841. október 6-án Kisgaramon (ma: Hronec) született Szécsi Zsig-
mond, aki a selmeci akadémia erdõhasználattani tanszékének alapítója
és elsõ tanára volt. Szakirodalmi munkásságát az „Erdõhasználattan ké-
zikönyvé”-nek két kiadása és vadászati könyv is jelzi. 28 évi oktatói
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munkásságának a végzett hallgatók százain kívül az erdõhasználati gyûj-
temény, a kisiblyei fejlesztések, sõt az erdészeti palota tanúskodnak. Mi
most mégis – egy napjainkban elõkerült dokumentum alapján – pályájá-
nak legelsõ részét, az akadémiai tanárságig vezetõ útját emelnénk ki.

Szécsi (akkor még Nikl, mert nevét csak 1881-ben magyarosította) mi-
nõsítési lapját 1867-ben állították fel, amikor már az akadémián tanított,
de a rangja még csak erdészgyakornok volt. A „káderlapon” leírták szüle-
tési idejét, helyét, vallását, szolgálati idejét és nyelvismeretét. Ez utóbbi
rovatban áll: „magyar, német, tót”. Tudnunk kell, hogy a korabeli erdészek
a hivatalos (elõbb a német, majd a magyar) nyelv, illetve a köznép nyel-
vének ismerete nélkül nem tudtak elhelyezkedni, sõt állásra nem is nagyon
pályázhattak. Szécsinél a kinevezéskor – miként az iratokból kitûnik – ma-
gyar származását hangsúlyosan vették figyelembe, mert Besztercebánya
környékén az erdõtisztek jelentõs része németnek vallotta magát. 

De lássuk tovább a minõsítést! Szécsi 1862 októberében lépett az al-
só-magyarországi bányakerületi igazgatóság szolgálatába. Mint erdész-
jelölt elõbb a becslési és térképészeti hivatalban dolgozott, majd kiküld-
ték a felsõbányai erdõgondnokság becslési-rendezési munkálataihoz.
Ugyanezt végezte 1864-ben a zólyomlipcsei, késõbb az óhegyi erdõ-
gondnokságoknál. A Gyökös és Bacsófalva községek eredeinek rendezé-
se, az állami erdõktõl való elkülönítése külön feladatokat, erdõrendezé-
si munkákat adott. 1865-ben pedig a mátyásfalvi erdõgondnokságban
dolgozott, ahonnan a következõ évben az alsólehotai közbirtokosság er-
dõrendezési munkáihoz irányították. „Téli idõben – áll a lapján – az ezen
szakba vágó minden munkálatokat, úgy mint becslési, értékesítési kiszá-
mításokat, gazdálkodási terveket, területek kiszámítását, a felmért terü-
letek rajzolását és térképezését stb. vitte keresztül az illetõ.”

1867-ben nevezték ki erdészgyakornoknak, majd a garampéteri erdõ-
gondnoksághoz irányították, ahol egyelõre szintén az erdõrendezésben dol-
gozott. Ugyanez év júliusában azonban már megbízták – helyettes erdész-
ként – az óhegyi erdõgondnokság ideiglenes vezetésével, október 7-én (ek-
kor kezdõdött a tanév) pedig a selmeci akadémiára a segédtanári teendõk
ideiglenes ellátására rendelték be. Ennek alapján az alsó-magyarországi fõ-
bányagrófi hivatal (ahová az akadémia is tartozott) a hat pályázó közül Szé-
csit ajánlotta II. osztályú erdésszé elõléptetni, mert „kötelességei teljesíté-
sében szorgalmas s erélyes, s bír jeles elméleti s gyakorlati képzettséggel.”

A pénzügyminiszter Szécsit valóban elõ is léptette. Ez az elõléptetés azt
jelentette, hogy amíg az erdészgyakornok Szécsi (Nikl) 1 forint 50 krajcá-
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ros napidíjért adott elõ az akadémián, addig II. osztályú erdészként évi 525
forint fizetése, tûzifa-járandósága, lakás- és lótartási hozzájárulása volt. A
26 éves fiatalember így kezdhette el akadémiai oktatói pályafutását.

A jellemzésbõl ismételten kiemeltjük, hogy 1867-ben, amikor az erdé-
szeti akadémián magyar lett a tanítás nyelve, tényleg a legrátermettebb
szakembereket igyekeztek ott összegyûjteni. Szécsi korábbi munkája elöl-
járóit meggyõzte arról, hogy az ifjúság nevelését jó kezekbe adják. Az el-
következõ csaknem három évtizedben mindez beigazolódott. Szécsi töret-
len lelkesedéssel, kitartással dolgozott a magyar erdészeti oktatásban.

Utolsó elõadását azonban már nem tartotta meg. A felvidéki erdõgazda-
ságok faértékesítési viszonyairól írt értekezését Besztercebányán (ahol egy-
kor gimnáziumba járt) az Országos Erdészeti Egyesület közgyûlésén akar-
ta felolvasni. Elhatalmasodó betegsége azonban ezt már nem engedte. Ta-
nártársa, Vadas Jenõ olvasta fel. Megjelenni pedig az Erdészeti Lapoknak
azon számában jelent meg, amelyben 1895-ben Szécsi halálhírét hozták. 

Az életrajzi kiegészítést, mivel Szécsi életrajzát már korábban megír-
tam, 1991-ben küldtem be az Erdészeti Lapokhoz. A fõszerkesztõ, Pápai
Gábor akkor nem jelentette meg.

Késõbb, mintegy tíz év múlva Szécsi Zsigmond sírjának megbolygatá-
sa miatt kellett az ügyet ismételten elõvenni. Az történt ugyanis, hogy a je-
les tanárnak Selmecbányán, az ún. „Úri temetõ”-ben lévõ sírját eltüntet-
ték. Tették ezt annak ellenére, hogy a sír rajta volt a védettek jegyzékén, de
Lichner polgármester vezetésével a városgondnokság úgy döntött: a meg-
lehetõsen reprezentatív hely – ha ilyen egyáltalán lehet egy temetõben –
egy tragikus körülmények között elhunyt városi dolgozót illeti. A sírra te-
hát rátemettek, míg a sírkövet egyelõre raktárba szállították. Ott feltehetõ-
en a lecsiszolásra készítették elõ, amikor Bartha Dénes kollégámmal a vá-
ros legfõbb vezetõjét több rendben felszólítottuk: Szécsi Zsigmond emlékét
nem lehet a temetõbõl kitörölni! Végül, mielõtt a kérdést jogi útra tereltük
volna, egy jelképes sírt helyeztek el, ahol felállították Szécsi Zsigmond ere-
deti sírkövét. A síroknak is megvan a maguk sorsa…

Az alföldi erdõk történeti áttekintése

Mai ismereteink szerint az Alföld utolsó természetes képe az erdõkkel,
lápokkal, mocsarakkal, kisebb-nagyobb pusztákkal tarkított erdõsztyepp
volt. Ezt a természeti képet az emberi beavatkozás tette fátlan pusztává.
Hogy ez a folyamat mikor ment végbe, arról a különbözõ tudományok
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mûvelõi részben eltérõ véleményen vannak. A természettudósok szerint
a nagyarányú változás csak a XVI-XVIII. században történt meg, míg a
történészek egy része hajlik arra, hogy már a népvándorlás korában is
óriási puszták voltak. Mindkét nézettel összeegyeztethetõ az a tény,
hogy a hadviseléshez mind a népvándorláskor, mind a török korban ren-
geteg fára volt szükség, amelyet ha az Alföldön találtak, ott vágták ki.
Ugyanakkor a török háborúk utáni újratelepülés szintén jelentõs mennyi-
ségû faanyagot igényelt, s a XVIII. században minden korábbinál na-
gyobb természetátalakítás kezdõdött. Ennek során a természetes fás ve-
getációt elõbb a hátasabb, mezõgazdasági mûvelésre alkalmas löszterü-
leteken, majd – a lecsapolásokat, vízrendezéseket követõen – a mélyeb-
ben fekvõ részeken, illetve a homokterületeken is kivágták.

Az alföldfásítás ezt az elerdõtlenedési, elfátlanodási folyamatot hiva-
tott megfordítani.

Az alföldfásítási munka a XVIII. században részben hadászati, rész-
ben gazdasági, illetve védelmi célokból indult meg. A török iga alól ak-
kor felszabadult Temesvidéken 1746-ban hadászati célokkal ültettek fü-
zeseket. Gazdasági és védelmi feladatuk volt az Alföld több helyén al-
kalmazott gátfásításoknak, míg kimondottan gazdasági céllal létesítették
az eperfaültetvényeket.

A XIX. század alföldfásítási munkái fõleg homokterületeken történ-
tek. A fás növényzettõl megfosztott homok ugyanis több helyen megin-
dult, futóhomokká vált. Így veszélyeztette a környezõ mezõgazdasági te-
rületeket és településeket. Tehát közérdekként jelentkezett a futóhomok
megállítása, befásítása. Ezért az országgyûlés több ízben törvényt alko-
tott a fásításokról. A homokfásítás módszereinek kikísérletezésére, az
igazi eredmények felmutatására azonban évtizedekig várni kellett. Rá-
adásul egyes elméleti vélekedések az Alföld éghajlatát „fagyilkosnak”
minõsítették, tehát a fásíthatóság lehetõségét is megkérdõjelezték. En-
nek ellenére a kincstár Delibláton és néhány város (Szeged, Szabadka
stb.) saját határában komoly homokfásítási eredményeket ért el. A szám-
szerû erdõterület-gyarapodáson kívül a továbbiak szempontjából nagyon
nagy jelentõségû, hogy a XX. század elején már megfelelõ, bevált mód-
szereket tudtak ajánlani a homokfásításra.

A XIX. század végén felgyorsuló gazdasági fejlõdés minden koráb-
binál nagyobb természetátalakításokkal járt. Az alföldi erdõk fogyását a
fa, fõleg keményfa iránti kereslet mellett a lecsapolások, vízrendezések
is gyorsították. Eltûntek a folyókat kísérõ kemény-, majd puhafaligetek
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is. A korszak több szakembere közvetlen összefüggést látott az Alföld
elerdõtlenedése és az Alföld aszályossága között. Tehát kézenfekvõnek
tûnt, hogy erdõtelepítésekkel esetleg mérsékelni lehet az Alföld szélsõ-
séges éghajlatát. Így a következõ évtizedekben a fásítani szándékozók
érvrendszerébe bekerült az aszály elleni küzdelem, az alföldi éghajlat
megváltoztatásának a szándéka is.

Egyelõre azonban a lecsapolások éppen az ellenkezõ irányba hatot-
tak. Ennek következtében az Alföld õshonos fafajait, a kocsányos töl-
gyet, a magas kõrist, a szilféléket, továbbá a nyár- és fûzféléket a meg-
változott termõhelyi viszonyok miatt csak helyenként lehetett ültetni.
Így lett az Alföld jellegzetes fája az akác, amely szárazságtûrésén kívül
sokoldalúan felhasználható fát is szolgáltatott.

Az 1879. és 1898. évi erdõtörvények ugyan szorgalmazták az alföldi
„kopárfásításokat”, de az általuk nyújtott jogi és közgazdasági lehetõsé-
gek egy nagyarányú fásításokhoz elégtelennek bizonyultak. Az állam ál-
tal kiosztott ingyencsemetével, illetve az esetleges fásítási jutalmakkal
nem lehetett az alapvetõen erdõirtási, fátlanodási folyamatot megfordí-
tani. Ezt látva hangzott el 1910-ben erdészeti egyesületi fórumon: az Al-
földön a befásítandó területeket községhatáronként össze kell írni, a bi-
rokosokat pedig törvénnyel kell kötelezni a fásítás végrehajtására. Ehhez
a nagy munkához az ország politikusait azonban csak Trianon után, Ma-
gyarországon új államhatárai között lehetett megnyerni. Az 1923. évi al-
földfásítási törvényt azzal fogadták el, hogy a fásítás része az Alföld tö-
rök kori romlását követõ rekonstrukciónak.

A törvény rendelkezései szerint az 50 kh-os (28, 78 ha) szántó- és a
20 kh-os (11, 52 ha) rét- és legelõterületeket és a tanyákat körül kellett
fásítani. Az 1923. évi alföldfásítási törvény hatálya alá mintegy 4,5
millió hektár (az 1938 utáni terület-visszacsatolásokkal kb. 6 millió
ha) terület tartozott. Itt kellett a meglévõ erdõket, fasorokat és gazda-
sági fásításokat összeírni, illetve a létesítendõket kijelölni. Ez a hatal-
mas adminisztrációs munka a két világháború között nem készült el. A
feladatot vállaló erdészeti személyzet nem gyõzte bejárni az egész, a
törvény alá tartozó területet. Munkájukat hátráltatta a megfelelõ térké-
pek, birtoknyilvántartások hiánya, de legfõképpen az ország nehéz
gazdasági helyzete. Az összeírási, kijelölési munka évekre leállt, csak
a világgazdasági válság után élénkült meg újra. 1944 õszéig így is csak
a terület kétharmadán végezték el az összeírást, míg a kijelölést alig
több mint a felén.
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A tényleges fásítási megvalósítására állami csemetekerti hálózatot
építettek ki. Innen a szaporítóanyagot ingyen vagy mérsékelt áron szol-
gáltatták ki a fásítani akaróknak, illetve a fásításra kötelezetteknek. (Mi-
vel a kijelölések nem készültek el minden község határára, az alföldfá-
sítás két évtizedében elsõsorban önkéntes felajánlásra keletkeztek erdõk,
fasorok, gazdasági fásítások.) Az alföldfásítási akció meghirdetésekor
mintegy 120-140 ezer hektár terület befásításával számoltak. A különbö-
zõ kimutatások alapján úgy becsülhetjük, hogy 1920-tól 1944-ig alföld-
fásítási célokra mintegy 100 ezer hektárnak megfelelõ erdõsítési anya-
got adtak ki, ültettek el. Ez azonban csak egy-egy kisebb terület általá-
nos képének átformálásában játszhatott jelentõsebb szerepet, az Alföld
erdõsültségébe alig kimutatható változást hozott. Az alföldfásítási tör-
vénnyel támogatott fásítási akciónak azonban – a számszerû adatokon
kívül – egyéb eredményei is voltak.

Ezek közül legfontosabbak, máig ható jelentõségûek az ökológiai ku-
tatási eredmények. A korábban már meglévõ homokfásítási kísérletek
mellett komoly szikesfásítási kísérleteket is kezdtek. Bebizonyosodott,
hogy nem minden mezõgazdaságilag mûvelhetetlen terület alkalmas fá-
sításra. Ugyanakkor kezdeti eredményeket értek el a fásítások éghajlat-
változtatásával kapcsolatos kérdésekben is. Egyre nyilvánvalóbbá vált
ugyanis, hogy a fásítások nem a makro-, hanem a mikroklímára vannak
jótékony hatással. Így ha az egész Alföldet nem is, de egy-egy kisebb te-
rületet fásításokkal kedvezõbb éghajlatúvá lehet alakítani.

A két világháború közötti idõszakban kezdeti eredményeket értek el
a gyorsannövõ fafajok, elsõsorban a nyárfélék ártéri (hullámtéri) ter-
mesztésében. Ugyanakkor a homokterületeken – a korábbi tapasztalatok
alapján – az erdei- és feketefenyõ ültetése is általános volt. Összességé-
ben a két világháború közötti idõszak alföldfásítási eredményei, ezeken
belül is a megszerzett szakmai tapasztalatok reményt adtak az alföldi er-
dõtlenség megváltoztatására. A nagyarányú erdõterület-növekedésre
azonban már egészen más birtokviszonyok és mezõgazdasági termelési
lehetõségek között került sor.

1945 után továbbra is érvényben volt az alföldfásítási törvény. Tehát
még néhány évig folytak az összeírások és kijelölések azzal a tudattal,
hogy a földosztást követõ birtokváltozásokat a fásítási tervekkel is kö-
vetni kell. A korábbi, az alföldi erdõterületek növelését is magába fogla-
ló erdészeti politikát megújították, és országfásítást hirdettek meg. En-
nek keretében már nem a korábbi módon, hanem sokkal nagyvonalúb-
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ban, elsõsorban a tömegszervezetek bevonásával készítették el 1948-49-
ben az ország minden településére vonatkozó fásítási tervet. Az ország
vezetõi által is elfogadott dokumentum szerint Magyarország 12,3 %-os
erdõsültségét 20,3 %-ra kívánták emelni, ezen belül az Alföld 5 %-os
erõsültségét 10 %-ra.

A program meghirdetésében nagy szerepet játszott a Szovjetunió pél-
dája, ahol 1948-ban hirdették meg a fásítási tervet. Az ottani, hadászati
megfontolásokat sem nélkülözõ elképzelések szerint a Szarmata-síksá-
got szabályos, egymásra merõleges fõ- és mellékerdõsávokkal hálózták
volna be. Ennek alapján a Magyar Alföld erdõsávrendszerét is elõször
ilyen elrendezésben képzelték el. Alföldünk termõhelyi adottságai, illet-
ve az elsõ ötéves terv idején még nem mindenhol jellemzõ nagytáblás
gazdálkodás azonban ezt nem tette lehetõvé. Így a sávrendszert elsõsor-
ban – miként a két világháború közötti idõkben is – az utak, vasutak, te-
lepülések, majd késõbb tényleg a kollektív gazdálkodásra jellemzõ
nagytáblák mellett alakították ki. Az elsõként a nagyüzemi gazdálkodás-
ra áttért települések határában ültetett erdõsávrendszerek lehetõséget ad-
tak a fásítások mikroklimatikus, így termésnövelõ hatásának mérésére,
bizonyítására. A múlt századi feltevést tehát mérések igazolták.

Az alföldi fásítások területileg legnagyobb hányadát a zárt erdõk je-
lentették. A mezõgazdaság kollektivizálásával óriási területek szaba-
dultak fel, kerületek állami tulajdonba, ahol aztán államerdészeti keze-
lést valósítottak meg. A meghirdetett országfásítás, ezen belül is az al-
földfásítás a továbbiakban nem küzdött területi problémákkal. Az er-
dõsítési feladatoknak – amelyekre az 1950-es években megfelelõ hitel-
keret is rendelkezésre állt – legfeljebb a kiültethetõ csemetemennyiség
szabott gátat. A fafajpolitika, így a csemetetermelés is fokozatosan a
gyorsannövõ nyárfélék ültetése irányába mutatott. Segítette ezt a meg-
hirdetett hullámtéri fásítási akció, majd az 1960-as években a cellulóz-
nyár-program.

Az 1960-as évek elejére ugyanis befejezõdött a mezõgazdaság kol-
lektivizálása, további tartalékföldek nem kerültek államerdészeti keze-
lésbe. A mezõgazdasági termõföld védelmérõl szóló 1961. évi törvény és
egyéb földvédelmi megfontolások az alföldi erdõtelepítések ellen hatot-
tak, mert megnehezítették a korábban szántó- vagy rét- és legelõterüle-
tek fásítási célokra történõ igénybevételét. Erre válaszul az 1966-ban ki-
adott, a cellulóz-nyártermesztésrõl intézkedõ rendelet a nyárral beülte-
tett terület mûvelési ágát meghagyta. (Két év múltán ezeket mégis beso-
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rolták az erdõk közé.) A vállalatokat, fõleg az ekkor kibontakozó téesz-
erdõgazdaságokat egyre nagyobb mértékben a pénzügyi érdekeltség (a
jövedelmezõség) alapján terelték az erdõtelepítések, a cellulóz-nyártele-
pítések felé. A folyamatot azután az 1968. évi gazdaságirányítási reform
is elõsegítette. A program következtében az alföldi eredõk jelentõs ré-
szének a szövetkezetek lettek a tulajdonosai.

A mezõgazdasági mûvelés átalakulása, a nagyteljesítményû gépek,
vegyszerek alkalmazása az 1970-es évekre a korábbi erdõsávok létét
megkérdõjelezte. Az elsõ, 30-40 hektáros táblákat keretezõ sávok útban
voltak, helyettük inkább egy helyen, zárt tömbben létesítettek erdõt. Míg
korábban az erdõsávok védelmi funkciót láttak el, ezek a mozaikszerû-
en elhelyezett erdõk legtöbbször fatermesztési célúak.

Az alföldi erdõsültség 1990-re ugyan elérte a 10,4 %-ot, de a vízfo-
lyásokat, utakat, vasutakat kísérõ fasorok jórészt eltûntek a magyar táj-
ból. Az útkorszerûsítések, vízfolyások, csatornák medrének kotrása, gát-
javítások ugyanis gyakran a létesítményeket kísérõ fasorokat érintették.
A városok, ipartelepek növekedése szintén a meglévõ fásításokat csök-
kentette. Ennek következtében az Alföld több részén újra nagy, fátlan
puszták alakultak ki.

1983-ban a Magyar Tudományos Akadémia elnöksége állást fog-
lalt a mezõgazdasági mûvelésre kevésbé alkalmas területek beerdõsí-
tésérõl. Ezt követõen 1987-ben született kormányhatározat az erdõte-
lepítésrõl. A terv szerint 1991-2000 között 150 ezer hektár új erdõt
kell telepíteni, amelynek döntõ többsége a mezõgazdaságilag kevésbé
hasznosítható területekre kerül. Az Alföld egyes megyéiben el is kez-
dõdtek az összeírások, területfelmérések. A most végbemenõ tulajdo-
nosváltozásokkal azonban teljesen új helyzet fog elõállni. Mégis, az
új távlatokat nyitó terv elõkészítésében és végrehajtásában fontos,
hogy a múlt tanulságait, eredményeit és kudarcait megfelelõ módon
figyelembe vegyék.

Az Antall-kormány idején országgyûlési határozat foglalkozott az Al-
földdel. Az akkori, nagyralátó tervek többnyire papíron maradtak, mivel az
1994-ben hatalomra kerülõ Horn-kormány máshol látta a kitörési lehetõ-
séget. Mindenesetre az alföldi ügyeknek némi „utórezgéseként” fogható fel
a mellékelt, az Erdészeti Hivatalból érkezett felkérés, aminek azonban a
pontos idejét nem tudom. Egy biztos: az 1990-es évek közepén lehetett.
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Önkormányzati erdõk

Alapítványi erdõk

Az alapítványok az önkormányzattal rendelkezõ vagyonkezelés sajátos
formáját jelentették. Az alapítványt létesítõ magán- vagy jogi szemé-
lyek a legtöbb esetben meghatározták a vagyon jövedelmének felhasz-
nálási módját, célját. Ezek általában jótékonysági, neveltetési vagy egy-
házi célokra szolgáltak. Az alapítványok (amelyek már az ókori Róma
idejében is ismert jogi kategóriának számítottak) Magyarországon elsõ-
sorban 1782 után szaporodtak meg, amikor II. József a férfi és nõi szer-
zetesrendek zömének mûködését betiltotta, s azok vagyonának közcélú
felhasználását rendelte el. Az alapítványi birtokok feletti felügyelet jo-
gát aztán az uralkodó magának tartotta fenn, ezért az alapítványi erdõ-
ket érintõ rendelkezések közvetlenül az Udvartól, illetve az udvari kan-
celláriától származtak. Az 1867. évi kiegyezés után az iskola- és vallás-
alapítványi birtokok a vallás- és közoktatásügyi miniszter felügyelete
alatt mûködtek, de tartoztak alapítványi erdõk a honvédelmi- és a bel-
ügyminiszterhez is.

Az 1879. évi erdõtörvény alapján az alapítványi erdõket a kötött for-
galmú birtokokra elõírt üzemtervezési kötelezettség mellett kellett ke-
zelni. A nagyobb alapítványi uradalmak – itt elsõsorban a Magyar Kato-
likus Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium hatáskörébe tartozó más
alapítványok erdõbirtokára gondolunk – önálló, jórészt azonban a mezõ-
gazdasági jószágigazgatósággal összefüggõ erdészeti szervezeteket alakí-
tottak ki. Tudunk azonban néhány kisebb magánalapítványról is, ame-
lyek erdejét állami kezelésbe adták. Példának említjük meg a zalaerdõdi
„közös iskolaalap” 20 kh (11,5 ha) erdejét, amelyet a tapolcai állami er-
dõgondnokság (majd erdõhivatal) kezelt. 

1915-ben az alapítványi (magán- és köz-) erdõk összes területe
98.849 ha volt, amely az erdõterület 2,1 %-át jelentett.

Az elsõ világháború után, 1928-ban ez a szám 22.400 ha-ra (1,9 %)
módosult. Az abszolút és százalékos adat ugyan változott, de nem a
trianoni erdõterület-csökkenés (84 % feletti!) mértékben. Az erdõterü-
let ebben a birtokkategóriában történõ két világháború közötti megkét-
szerezõdését jórészt a „Magyar Nemzeti Múzeum gróf Apponyi Sán-
dor Alapítványi Uradalmá”-nak köszönhettek, amit ekkor létesítettek.
Ugyanakkor megjegyezzük, hogy az alapítványi erdõk kiterjedése
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1938-ban alig maradt el az államiaktól (kincsáraktól), az ugyanis csak
4,6 %-ot tett ki. Így az alapítványi uradalmaik erdészeti jelentõsége
nem elhanyagolható.

Egyházi tulajdonú erdõk

A múltban ebbe a kategóriába nagyon különbözõ eredetû és -kiterjedé-
sû erdõbirtokok tartoztak. Hiszen az egykor, még a középkori birtoka-
dományozások alkalmával a katolikus egyház tulajdonába jutott erdõ-
ségek csakúgy ebben a csoportba kerültek, mint a XIX. század közepén
végrehajtott úrbérrendezés során, netalán ugyanezen század végén, szá-
zadunk elején az arányosításokkor az egyháznak, illetve egyházi sze-
mélyeknek adott – rendszerint kisebb kiterjedésû – erdõk. Az 1879. évi
erdõtörvény alapján mind az egyházi személyek, mind az egyházi tes-
tületek erdeit üzemtervek alapján kellett kezelni. A nagyobb egyházi tu-
lajdonú erdõkben önálló erdészeti igazgatást építettek ki, míg az egyhá-
zi személyek (papok, kántorok, tanítók) 1-2 hektárnyi erdejét a községi
vagy közbirtokossági erdõkkel együtt kezelték – többnyire állami erdõ-
kezelést igénybe véve.

1915-ben egyházi erdõ kategóriába 479.875 hektár esett, ami az
összes erdõterület 10,1 %-át jelentette. Néhány vármegyében, például a
nagy kiterjedésû Biharban, az erdõk zöme (61,52 %-a) egyházi tulaj-
donban volt.

Az elsõ világháború után az egyházi erdõk országos aránya nõtt, mi-
vel 1928-ban 13,4 %-ot (156.800 ha), 1938-ban pedig 13,6 %-ot (161.700
ha) tett ki.

Az egyházi tulajdonban lévõ erdõkkel kapcsolatban utalnunk kell ar-
ra, hogy az egyházi személyek erdei csak kisebb, kimondottan személyi
faszükséglet kielégítésére voltak alkalmasak. A nagyobb egyházi birto-
kok erdejében már valóban gazdálkodás folyt. Az egyházi hivatalok in-
tézmények természetbeni faszükségletének biztosításán túl tehát gazda-
sági, pénzügyi eredményeket kívántak elérni. A valódi, tõkés gazdálko-
dást folytató üzemekbõl ezek a birtokok azonban mégis különböztek. Itt
ugyanis a nyereséget nem célként, hanem eszközként tekintették; az
egyház vállalt társadalmi feladatainak teljesítése érdekében történt a
gazdálkodás. Ebbõl adódik, hogy az egyházi birtokok erdõgazdálkodá-
sa, fõleg pedig igazgatása, pénzfelhasználása elsõsorban az alapítványi
erdõkkel mutatott rokonságot. 
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Legelõtársulatok erdei

Ezen társulati erdõk alapját tulajdonképpen a jobbágyfelszabadítás utáni
úrbéri rendezés során kapott, ráadásul legelõilletõségként kapott erdõk-
nél kell keresnünk. Mivel az egykori földesúr birtokában nem volt ele-
gendõ, a korábbi legeltetési haszonélvezetnek megfelelõ kiterjedésû le-
gelõ, a volt jobbágyoknak legelõk helyett erdõket is juttattak. Az elkülö-
nítést szabályozó rendeletek itt természetesen nem írták elõ az erdõk
fenntartását, csak azt, hogy a volt úrbéreseknek (jobbágyoknak) a lege-
lõ (erdõ) közös tulajdonuk. Igen ám, de az 1879. évi erdõtörvény hatá-
lya minden olyan területre kiterjedt, amelyik a kataszteri nyilvántartás
szerint az erdõ mûvelési ágban szerepelt. Így az addig ki nem irtott lege-
lõilletõségként kapott erdõkre is – mint közös tulajdonú erdõkre – üzem-
terveket kellett készíteni, és megvalósítani a szakszerû gazdálkodást.
Ekkor a közös legelõt használó volt jobbágyok több helyen panasszal él-
tek: õk legelõként kapták az erdõt, tehát ott legeltetni, nem pedig erdõ-
gazdálkodást folytatni akarnak. Ezt a földmûvelésügyi miniszter – némi
huza-vona után – méltányolta, és engedélyezte a legelõilletõségként ka-
pott erdõk kiirtását. A megmaradó erdõkben viszont a közös legelõ(er-
dõ)tulajdonosoknak a többi kötött erdõbirtoknak megfelelõ gazdálko-
dást kellett folytatni.

A legelõtársulatokat jogi személlyé az 1913. évi X. törvénycikk alap-
ján szervezték. Névjegyzéket (a birtokarány feltüntetésével) kellett
összeállítanunk és szervezeti szabályt alkotniuk. Ez utóbbiban nemcsak
a legeltetéssel, hanem az esetleges erdõgazdálkodással összefüggõ kér-
déseket is rendezniük kellett. 

Az elsõ világháború után az ország erdõs területeinek elvesztésével
természetesen csökkent az erdõvel rendelkezõ legelõtársulatok száma.
Ugyanakkor azonban az 1923. évi XIX. tc., az alföldfásítási törvény
alapján az alföldi társulatok birtokára a legtöbb helyen elõírták a kötele-
zõ fásítást. Sõt a törvény végrehajtása során az erdõigazgatóságok a fá-
sításokat kijelölõ erdészeket kimondottan ösztönözték arra, hogy a kö-
zösségek, így például a legelõtársulatok tulajdonában lévõ birtokokon
jelöljenek ki faültetésre helyeket. Azt gondolták ugyanis, hogy a közös
legelõkön létesített fásítások jó például szolgálnak a magángazdák
számára. Ráadásul mindez egyezett a legelõk javításának, a korszerû le-
gelõgazdálkodásnak az elveivel. Így a legelõtársulatok mintegy az alföl-
di fásítások egyik letéteményesei lettek.
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Ezt a szerepüket 1945 után is részben megõrizték. A legeltetési társu-
latok (bizottságok) ugyanis egészen az 1960-as évekig, a téeszekbe tör-
ténõ beolvadásukig megtarthatták erdejüket, fásításukat.

A legeltetési társulatok erdõterületérõl külön kimutatások nem ké-
szültek. Ezeket az országos statisztikákban a közbirtokossági, majd er-
dõbirtokossági társulatokkal együtt tartották nyilván. A fásításokat meg
egyébként sem lehetett külön felvenni, mert azok nem kerültek erdõ mû-
velési ágba.

A Földmûvelésügyi Minisztérium Erdészeti Hivatala 1997 nyarán ha-
tározott az „Önkormányzati erdõk” címû kiadvány összeállításáról. Az
önkormányzatok ugyanis felvetették: kapják vissza az egykori községi,
városi erdejüket. Tették úgy, hogy azokról elég kevés fogalommal bírtak.
Az említett hivatal tehát felvilágosításba kezdett. Ebbõl a munkából ne-
kem „az egyéb tulajdonú erdõk helyzetét, jogi alapjait” kellett – törté-
nelmi távlattal – kidolgozni. A fenti három birtokkategóriát készítettem
el, amikor a kiadvány ügye lehanyatlott, majd feledésbe merült.
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Erdõgazdálkodás, természetvédelem

A természet valamennyi megnyilvánulása önmagában érték. Az erdõ –
mint a mi éghajlati övünk alatt szervezõdõ legmagasabb rendû életkö-
zösség – ezt az értéket hatványozottan hordozza. Az erdõben élõ, az er-
dõt alkotó élõlények védelme, fennmaradása elválaszthatatlan az erdõ-
ben folyó gazdálkodástól. Mind az erdõgazdálkodás módszere, eszköz-
rendszere, mind pedig a természetvédelem megfogalmazása, célja az el-
múlt évtizedekben jelentõsen változott, s jutott el a mai állapothoz. Nem
magyar sajátosság, de mindenképpen kiemelendõ, hogy a hazai termé-
szetvédelem elsõ jelentõs területei, eredményei kimondottan az erdõk-
höz, az erdõgazdálkodáshoz kapcsolódnak.

Magyarországon a természetvédelem szempontjából az elsõ fontos ren-
delkezés az 1879. évi erdõtörvény véderdõkre vonatkozó elõírása volt. A véd-
erdõknek minõsülõ állományokat ugyanis nem lehetett kiirtani, tarra vág-
ni, és ott a talajt és a növényeket károsító erdei legeltetést bevezetni. Ezzel
mintegy félmillió kh (kb. háromszázezer hektár) erdõ fennmaradását és vi-
szonylagos háborítatlanságát biztosították. Az egyre intenzívebbé váló erdõ-
gazdálkodásból (és természetesen a túlzott legeltetésbõl) kivették a szélsõ-
séges termõhelyeken álló értékes fajú, -genetikai tulajdonságú állományo-
kat. Ugyanakkor a fatenyészet felsõ határán lévõ erdõk, havasi legelõk, szik-
lacsoportok és egyéb erdõkhöz kapcsolódó természeti képzõdmények vál-
toztatás nélküli fennmaradását is biztosították. A növényzet megtartásával
pedig lehetõséget adtak az ott élõ állatvilág biotópjának a megõrzésére.

A véderdõkre államilag jóváhagyott, ellenõrzött üzemterveket kellett
készíteni, így a bennük folyó gazdálkodást mindenképpen fokozott fi-
gyelem kísérte. Az üzemtervezések, az üzemtervi elõírások ugyanakkor
lehetõséget adtak a XIX. század végén kibontakozó természetvédelmi
célok érvényesítéséhez.

A magyarországi természetvédelem bejárta azt az utat, ami az egyes
veszélyeztetett állat- és növényfajok megõrzésének felvetésétõl az élõhe-
lyek, területek védelmén keresztül a mai, a biodiverzitás fenntartásának
szorgalmazásáig vezetett. Ezen az úton ismételten és elkerülhetetlenül az
erdõk, az erdei élõlények kérdése az elsõk között szerepelt.

A növény- és állatfajok megõrzése tett elsõ lépések közül csak né-
hány eseményt említünk meg.

A Magas-Tátrában a ritkuló, egyre kevésbé megõrizhetõ cirbolyafe-
nyõ fennmaradásának érdekében már 1882-ben intézkedések történtek.
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Az elsõ, az állatfajok védelmével foglalkozó, 1901-ben kelt földmûvelés-
ügyi miniszteri rendelet néhány emlõsfajra és 132 madárfajra mondta ki
a védelmet. A madarak faji védelme ekkor még nem terjedt ki az élõhe-
lyek megóvására, de mindenki elõtt nyilvánvaló volt, hogy például a
harkályféléket nem lehet a fák, az erdõk nélkül megvédeni.

A mai, modern értelemben vett természetvédelmi összeírásra hazánk-
ban elõször 1900-ban, késõbb 1909-ben került sor. Elõbb az államerdésze-
ti szervek, majd pedig a törvényhatóságok, egyesületek is megmozdultak
a Földmûvelésügyi Minisztérium felhívására, és több mint ezer természe-
ti-kultúrtörténeti értéket javasoltak védelemre. Közöttük nemcsak neveze-
tes fák, hanem „õserdõrészletek”, „olyan erdõrészletek, amelyek a fane-
mek különleges elegye folytán érdekes és fenntartásra érdemesek” és
„olyan erdõrészletek, amelyek a növényzetük miatt tudományosan érde-
kesek” is szerepeltek. Ezek kimondottan természetvédelmi törvénnyel
vagy -rendelettel történõ védelmére az elsõ világháború elõtt azonban nem
került sor. Mégis jó néhány erdõrészletet – a Magas-Tátrától Deliblátig –
üzemtervi elõírásokkal vettek oltalomba, s mondták ki rájuk az „örök
idõkre fenntartandó” kitételt. Ugyanakkor az elsõ természetvédelmi kez-
deményezések világossá tették, hogy Magyarországon az intézményes ter-
mészetvédelem leginkább az államerdészeti keretbe illeszthetõ be.

Az elsõ világháború után, az ország erdészetének újjászervezése idején,
ezt az 1923. évi XVIII. tc.-ben ki is mondták. Az erdészeti igazgatásról in-
tézkedõ törvény a természetvédelmi kérdéseket az erdõigazgatóságok igaz-
gatási és gazdasági ügyei közé sorolta. Késõbb, 1935-ben a természetvéde-
lemrõl szóló rendelkezések szintén az erdõtörvénnyel együtt jelentek meg,
s született meg az 1935:IV.tc. „az erdõkrõl és a természetvédelemrõl”.

A természetvédelmi törvény megalkotásának idejére a természetvé-
delem céljainak, feladatainak elméleti fejlõdése Magyarországon túlju-
tott az egyes növény-, fõleg pedig állatfajok megóvásának elsõdlegessé-
gén. Azokat nem elhanyagolva (hiszen a két világháború közötti vadá-
szati rendeletek egyre inkább a korábban vadászott ragadozók és egyéb
ritkuló állatfajok védelmét mondták ki), az élõhelyek és az értékes terü-
letek fenntartásának követelményeit próbálták meg biztosítani. Az 1935.
évi törvény erre lehetõséget adott, s a lehetõséggel újra leginkább az er-
dészek éltek. Példaképpen említjük meg az elsõ törvényesen védett terü-
letet, az 1939-ben oltalomba vett debreceni Nagyerdõt (annak egy ré-
szét), vagy a nagyobb kiterjedésûeket, a Kárpátalján kijelölt õserdõket.
Ugyanezen idõszak alatt kerültek be a törvény alapján felfektetett termé-
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szetvédelmi törzskönyvbe a korábban üzemtervi elõírásokkal védett er-
dõk, többek között az ásotthalmi erdõ egy része is.

A természetvédelmi törvény végrehajtásában az erdészet idõbeli és
térbeli (kiterjedésbeli) elsõdlegességét csak részben magyarázhatjuk 
a korábbi természetvédelmi szempontokból, nevezetes eseményekbõl,
történésekbõl, netalán az 1938-ban életre hívott Országos Természetvé-
delmi Tanács elsõ elnökének és titkárának erdõmérnök voltával. Sokkal
inkább arra kell gondolnunk, hogy az erdõk külterjes hasznosítást jelen-
tenek, s ott a gazdálkodás korlátozását (különösen a kárpátaljai kincstá-
ri erdõkben) viszonylag könnyen meg lehetett valósítani. A gazdasági te-
vékenység alárendelése egy külsõ, például védelmi szempontnak ekkor
még igen-igen újszerû volt, ezért kevesen is értették meg, még keveseb-
ben voltak hajlandók figyelembe venni.

Vissza kell térnünk az élõhelyek védelmére. A korszak jelentõs eredmé-
nyének számított a vízimadár-élõhelyek közül például a szegedi Fehértó egy
részének oltalom alá helyezése. Egy másik kimondottan erdészeti példa vi-
szont azt mutatja, hogy az élõhelyek védelmének vannak korlátai, illetve az
élõhelyeken kívül a fajok törvényben biztosított kímélete is szükséges.

A Zempléni-hegységben, Regéc község határában 1941-ben mintegy
85 hektárnyi erdõt nyilvánítottak védetté az ott fészkelõ szirti sas meg-
óvása érdekében. Az erdõtulajdonos hozzájárult az erdõ használatának
korlátozásához, sõt az õriztetéséhez is. Igen ám, de a saspár a következõ
évben nem a védett erdõrészen fészkelt, így az erdõ védettségének indo-
ka megszûnt – s nem lehetett az egész Zempléni-hegységben egy sasfé-
szek miatt az erdõgazdálkodást korlátozni. Tehát kell az élõhelyeket ol-
talmazni, de szükség van az egyes fajok védelmére is.

A második világháború után idõbe telt, amíg a hazai természetvéde-
lem újjászervezõdött. Továbbra is megmaradt az erdészeti szervezethez
való kötöttsége, s továbbra is fõ szempontnak számított, hogy a védett-
ség kimondásával lehetõleg ne zavarják a (mezõ- és erdõ)gazdasági ter-
melést. Így került sor több botanikus kert vagy kastélypark, tényleg je-
lentõs élõfagyûjtemény oltalomba vételére. Ugyanakkor a korábban nem
üzemtervezett erdõk feltárásával, üzemtervezésével azokat mintegy „fel-
fedezték”; értékük nyilvánvalóvá vált, s kimondták rájuk a védelmet.
(Például a Dédai- vagy a Téglási-erdõ.)

Az állatfajok védelmét illetõen a korszak legjelentõsebb eseményé-
nek az 1954. évi madárvédelmi rendelet számít. A rendeletben többek
között intézkedtek a kimondottan erdõlakó császármadár fokozott védel-
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mérõl (ez a védettségi megfogalmazás ekkortól tûnik fel). S ezt nem le-
hetett egyszerû vadászati korlátozással megoldani, hanem csak az (er-
dei) élõhelyet átfogó védelemmel. Mindez természetesen kapcsolódik a
magyar vadgazdálkodás 1945 utáni helyzetéhez.

Az az erdészetpolitikai cél, amely már a múlt században is az állam tu-
lajdonában, illetve a teljes állami felügyelet alatt látta a hosszú távú (tarta-
mos) erdõgazdálkodást megvalósíthatónak, az államosításokkal jórészt tel-
jesült. A fokozott háborús fakitermelés, majd az újjáépítés nagy faanyag-
szükséglete idõvel lecsendesült, s az erdészek egyre inkább a szakmai kö-
vetelményeknek megfelelõ erdõgazdálkodást akarták, tudták megvalósíta-
ni. Természetvédelmi szempontból nem elhanyagolható, hogy 1948-ban
felvetették: a magyar erdõkbõl végleg „számûzni kell” a tarvágást, s erdein-
ket szálaló erdõkké kell átalakítani. Ma már tudjuk, hogy ennek nemcsak
gazdasági korlátai voltak, hanem mûszaki, sõt termõhelyi is. A hazai fafa-
jok zöme egyszerûen nem alkalmas arra a szálalásra, amelyet valamikor a
német erdészek klasszikusai fogalmaztak meg, illetve vezettek be.

A mûszaki fejlesztés és az ország gazdasági fejlõdése az erdõkben is
éreztette hatását. Ebbõl következett, hogy sem az erdõmûvelésben, sem a fa-
kitermelésben nem lehetett megtartani a korábbi, jórészt hagyományos
munkafolyamatokat, hanem gépesíteni, fejleszteni kellett. Ezt ösztönözte az
iparosítás és a mezõgazdaság gyorsabb fejlõdése, amelyek az erdõbõl mun-
kaerõt vontak el. S a biológiai alapok felõl induló, hagyományos erdõgaz-
dálkodás egyre több megalkuvásra kényszerült. Ezek a megalkuvások köz-
vetlenül az erdõt, az erdõ élõvilágát érintették, amely így természetvédelmi
kérdéssé is vált. Mielõtt azonban ezt tovább vizsgálnánk, szólnunk kell az
1949-ben induló országfásítás néhány természetvédelmi problémájáról.

Az országfásítás során a más mûvelésre kevésbé, így gazdaságosan
nem használható területeken történõ erdõtelepítéseket, illetve a mezõ-
gazdasági termelést segítõ erdõsáv-létesítéseket szorgalmazták. Az elsõ
kategóriába tartozó telepítések közül a természetvédelem ma különösen
a kopárokon, ezen belül is az egykori sziklagyepeken létesített fekete-
fenyveseket kifogásolja. Joggal, de utólag ezt másképpen látjuk. Példa-
ként említhetjük erre a századfordulón alkalmazott kiterjedt állomány-
átalakításokat, azon belül a bükk lucfenyõvel történõ felváltását, ami ak-
kor egyáltalán nem természetvédelmi kérdésként vetõdött fel.

A mezõvédõ erdõsávhálózat kialakítása szinté fontos cél volt, s ez
összefüggött a nagyüzemi mezõgazdaság-, a nagytáblás gazdálkodással.
Két ötéves tervben is szerepelt például a Hortobágy-fásítás szorgalmazá-
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sa, ami ma szintén ellenkezik a természetvédelmi törekvésekkel. A rész-
ben kialakult, idõközben azonban a mezõgazdasági mûvelést zavaró er-
dõsávrendszert Alföld-szerte kitermelték, pedig a sávok védelmi felada-
tán túl a természetvédelemnek is nagy szüksége lenne a mesterségesen
kialakított zöld folyosók rendszerére.

Mind az erdõtelepítésekkel, mind az erdõn kívüli fásításokkal kap-
csolatban a természetvédelem ma felveti az õshonos és nem õshonos
fafajok kérdését. Ez a probléma sem szerepelt az 1950-es, 60-as évek
természetvédelmi kérdései között, tehát az akkori fafajpolitikai célokat
ma nem lehet elítélni. Tudnunk kell, hogy a jobbára szélsõséges termõ-
helyekre ültetett idegenhonos fafajok általában kényszerbõl kerültek
oda. Egyszerûen a hazai fajok nem bírják például a homoki termõhe-
lyek jelentõs részét, illetve ott nem lehet ezekbõl zárt erdõállományo-
kat felnevelni. Máshol – például a hullámtereken – pedig a hazai fajok
messze nem produkálják azt az értéknövedéket, amire az adott termõ-
helyeken lehetõség van. Tehát egy olyan helyzetben, amikor az erdé-
szeket ösztönözték a gyorsannövõ fafajok ültetésével, ezzel az ország
faellátásának javítására, egyszerûen csak idegenhonos fajokhoz, -kló-
nokhoz nyúlhattak.

Az pedig természetes, hogy ma, amikor a természetvédelem céljaival
nehezen összeegyeztethetõ például a hullámtereken ültetett nyár- és fûz-
klónok tömege, a korábbi fafajpolitikát felül kell vizsgálni. Amilyen
mértékben lehet módosítani az erdõgazdálkodás gazdasági céljait, ered-
ményességi mutatóit, olyan mértékben lehet figyelembe venni a termé-
szetvédelem elvárásait. Közös kívánság lehet az, hogy a magyar erdõk-
ben általánosan és kiterjedten csak a természetvédelem elsõdlegessége
mellett szabadjon gazdálkodni. S ennek megvalósulásakor a korábbi fa-
fajpolitikai elképzeléseket tükrözõ faállványokat le lehet majd cserélni.

Miközben a magyar erdõgazdálkodás minden tekintetben – ma már
kétségtelenül tudjuk – az „aranykorát” élte, a hazai természetvédelemrõl
1961-ben törvényerejû rendeletet alkottak. A védetté nyilvánítási és
egyéb természetvédelmi munkát 1962-tõl kezdõdõen a minisztertanács-
nak alárendelt Országos Természetvédelmi Hivatal irányította. Ezzel
megkezdõdött a természetvédelmi és az erdészeti szervezetek fokozatos
szétválása, de a védett területek zömét továbbra is az erdõgazdaságok
kezelték. Ez indokolta, hogy az 1970-es értékben a természetvédelmi 
felügyelõségek mellett az állami erdõrendezõségek voltak továbbra is 
az OTvH védelemmel összefüggõ rendelkezéseinek az végrehajtatói.
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Ugyanakkor az 1973-tól létesített nemzeti parkok szervezetileg már nem
az erdészeti igazgatásra támaszkodtak. Az erdészeti és természetvédelmi
igazgatóság végleges szétválása az Országos Környezet- és Természet-
védelmi Hivatal 1979. évi alapításakor következett be.

Az 1970-es, 80-as években minden korábbinál nagyobb és a koráb-
ban elképzelteken is túlmenõ védetté nyilvánítási munka folyt. Ezzel
egyidõben az élõhelyek oltalom alá helyezésén kívül a védett növény- és
állatfajokról is egyre terjedelmesebb jegyzékek jelentek meg, s lényegé-
ben kialakult a mai állapot: vannak védett (helyi vagy országos jelentõ-
ségû) területek, amelyek különbözõ kategóriákba sorolhatók. A besoro-
lás alapja részben a védettség súlya (például fokozottan védett terüle-
tek), részben pedig a szervezeti elkülönülés (nemzeti park, tájvédelmi
körzet stb.) lett. A védett állat- és növényfajokat is – a jogi védelem meg-
követelte könnyebb besorolás miatt – védett és fokozottan védett kate-
góriákba különítették el. Ennél lényegesebb azonban, hogy az egész or-
szágot átfogó, az ország területének mintegy 7 %-át kitevõ védett-terü-
let-hálózat alakult ki, s ezzel mintegy lezárulni látszik a magyarországi
természetvédelem fejlõdésének extenzív szakasza.

Az intenzív természetvédelemhez nemcsak a védelemre kijelölt, arra
alkalmas területek természeti értékeinek részletes megismerése, leírása
és minden egyes esetben a védelem céljának és a cél eléréséhez szüksé-
ges eszközrendszer meghatározása elengedhetetlen, hanem az újabban
felmerült globális természetvédelmi cél, a biodiverzitás megõrzésének
az érvényesítése is. Az élõlények és génjeik sokféleségének fenntartása,
lehetõség szerinti óvása már nem köthetõ a hagyományos értelemben
vett védett (védendõ) területekhez, vagy védett (jogilag védett) fajokhoz,
hanem valamennyi élõ szervezetre, tehát a természet sokféle megnyilvá-
nulására vonatkozik. Ilyen értelemben a sokféleségen belül az „egysze-
rûsítésre”, homogenizálásra törekvõ gazdálkodás ugyanolyan kárt okoz-
hat, mint korábban például a gazdasági tekintetbõl károsnak ítélt nö-
vény- vagy állatfajok kipusztítására felszólító (gazdasági) tanács.

Mindezek ismeretében térjünk vissza szûkebb területünkhöz, az er-
dõgazdálkodáshoz.

Az üzemtervezési elõírások lehetõvé tették – hasonlóan a századfor-
dulói helyzethez –, hogy erdõket a természetvédelmi határozat megjele-
nése elõtt, üzemtervi eszközökkel vegyék védelembe. Ez különösen ak-
kor vált fontossá, amikor az 1960-as évek végén az ország csaknem va-
lamennyi erdejérõl az erdészeknek átfogó képük, sõt zömében új, 1945
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után készült üzemtervük volt. Ugyanakkor a botanikai kutatások is elér-
tek arra szintre, ahol kimondhatták: a magyarországi természetes erdõ-
társulások egy része veszélybe került, rájuk – akár üzemtervi, akár ter-
mészetvédelmi rendeletekben biztosított – védelmi intézkedéseket kell
életbe léptetni. Ezt annál is inkább megvalósíthatónak látták, mivel a vi-
szonylag kis kiterjedésû, különleges termõhelyeken álló erdõk elsõdle-
gesen nem fatermesztési, hanem védelmi célra voltak besorolva. Szintén
könnyen megvalósíthatónak látszott az öreg fák, netalán egy-két öreg er-
dõállomány védelem alá helyezése. Ezzel nemcsak magukat a fákat, ha-
nem az idõs erdõkhöz kötõdõ rovarok és madarak fennmaradását is biz-
tosítva látták.

Sajnos az 1970-es évek elején induló kezdeményezés nem talált a
gyakorlati erdõgazdák között megfelelõ visszhangra. Ennek több oka
volt. Ezek közül kettõt emelünk ki. Az egyik az 1970-ben megvalósuló
vertikális integráció a fagazdaságban, amelynek során minden tevékeny-
séget, így az erdõmûvelést is, annak pénzügyi eredménye alapján ítéltek
meg. Ez pedig a szakmai elgondolásokat gyakran keresztezte. A másik
okként azt lehetne felhozni, hogy az erdészek azt várták: a kiépülõ, in-
tézményesülõ természetvédelem majd „felfedezi” az erdõket, s akkor
meg fogja mondani, hogy mit kell és hogyan kell védeni. Erre azonban
– részben a természetvédelem szervezeti, személyi és egyéb problémái
miatt – nem került úgy sor, ahogyan a természetes erdõtársulások koráb-
ban már szorgalmazott védelme azt megkövetelte volna.

Az erdõgazdálkodás 1970-es években végbemenõ modernizációja
nem csak a különleges (szélsõséges) termõhelyeken álló erdõket nem kí-
mélte. Az erdõsítési, erdõnevelési munkák racionalizálása egyre kevés-
bé tûrte az elegyes, többszintes, netalán kisebb erdõrészletekben nagy
változatosságot mutató állományokat. Szintén a biológiai sokféleség el-
len hatott a különféle vegyszerek (herbicidek, arboricidek) alkalmazása.
A jó termõhelyen álló, ugyanakkor a természetben meglévõ biológiai di-
verzitást tükrözõ magtermelõ állományok fokozatos felszámolása, a cse-
metetermesztést, a magszármazást gyakran figyelmen kívül hagyó erdõ-
mûvelés pénzügyi szempontokból ugyan mutathatott kedvezõbb képet,
de a magyarországi természetvédelem az erdõgazdálkodók fokozatos
elvesztésével nagy kárt szenvedett.

Az erdõmûvelés, erdõvédelem átalakulásával egyidõben ugyanis a
fakitermelés is átalakult. A nagyteljesítményû gépek kiterjedt vágásterü-
leteket igényeltek, ami aztán meghatározta mind az erdõtalaj további ál-
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lapotát, mind a felújítás lehetõségeit. A természetes felújítás teljesen hát-
térbe szorult, amiben nemcsak az említett mûszaki szempontok, hanem
az éves pénzügyi tervek, a legtöbb helyen pedig a túlszaporodott vadál-
lomány is szerepet játszott.

Miközben a kiterjedt tájvédelmi körzetek, nemzeti parkok alakultak,
egyre sürgetõbbé vált az ott folyó erdõgazdálkodás megfelelõ szabályo-
zása. Tehát meg kellett határozni, hogy az adott területen milyen fafaj-
politikát, milyen mûszaki megoldásokat és milyen gazdasági célokat le-
het a természetvédelmi szempontok elsõdlegessége mellett megvalósíta-
ni. Ugyanakkor viszont – mint már korábban is utaltunk rá – a természet-
védelemnek nemcsak a védett területeken, hanem a természetvédelmi
oltalom alatt nem álló erdõkben folyó gazdálkodásban is komoly érde-
kei vannak. Ez részben a fajok védelmével, a biodiverzitás megóvásával
van összefüggésben, de ugyanakkor kötõdhet például a természeti táj
megõrzéséhez, netalán egyéb, az élõvilághoz csak részben kapcsolódó
tényezõhöz.

A hazai erdõk közül a természetvédelem szempontjából elsõsorban a
természetes vagy ahhoz közel álló társulások a legértékesebbek. Ezek az
erdõk – a hazai erdõk mintegy 30 %-a – az ország területének 6,3 %-át
foglalják el. Az említett természetszerû erdõkben 97 erdõtársulást írtak
le, amelyeknek a zöme kis kiterjedésû, többnyire szélsõséges termõhe-
lyen álló véderdõ. Jelentõs területeket csak mintegy 9-10 erdõtársulás
(itt elsõsorban a bükkösökre, gyertyános-tölgyesekre és a cseres-tölgye-
sekre gondolunk) képvisel. Az ezekben folyó gazdálkodás szintén a ter-
mészetvédelem követelményeinek megfelelõen korlátozható. Az erdõ-
gazdálkodás mûszaki és fõleg pénzügyi szempontokból történõ alapvetõ
módosulását azonban nem várhatjuk. Tehát továbbra is a védett területek
megfelelõ kezelése, illetve a még védelem alá nem vont területek kijelö-
lése lehet a cél.

Ismételten megemlítjük azonban, hogy a hazai erdõk csaknem 55 %-
a ültetvényszerûen kezelt növényegyüttes, ahol egyre inkább az idegen-
honos fafajok (betelepített vagy behurcolt) és -lágyszárú növények ját-
szanak meghatározó szerepet. Ezek felváltása (visszaváltása) õshonos
fafajokkal nem fog egy-két esztendõ alatt megvalósulni. Tehát a termé-
szetvédelem szempontjait (beleértve például a faültetvényekhez kötõdõ
fauna védelmét) ismét át kell gondolni. Az egykorú, többnyire elegyet-
len, ráadásul vegetatív úton szaporított állományok (ültetvények) azon-
ban mindig ellenkezni fognak a természetvédelem céljaival.
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Ha az erdõket és az ott élõ növény- és állatfajok felõl közelítjük meg,
akkor legelõször szólnunk kell a Magyarországon 1989-ben napvilágot
látott Vörös Könyvrõl. Ebben – jórészt a jogi védelem alá esõ növény-
és állatfajokat is tartalmazóan – a hazai növényfajok négy veszélyezte-
tettségi kategóriába sorolták: kipusztult; kipusztulással közvetlenül ve-
szélyeztetett; aktuálisan veszélyeztetett; potenciálisan veszélyeztetett. S
itt tehetünk egy kis összehasonlítást. Míg a hazai flóra 34,9 %-a tekint-
hetõ erdõben élõnek (szilvikolnak), addig a veszélyeztetettek 39,0 %-a,
tehát a részarányánál nagyobb százaléka esik valamelyik veszélyezte-
tettségi kategóriába. Ha a dendroflórát (a fa- és cserjefajokat) vizsgáljuk,
akkor azok 30 %-a valamilyen mértékben veszélyeztetett. A 45, ebbe a
kategóriába tartozó fajból 5 már kipusztult, 13 pedig kipusztulással
fenyegetett. Mind az erdõtársulások, mind az említett fa- és lágyszárú
növényfajok szempontjából a következõ élõhelyek a legfontosabbak:

– bokorerdõk, pusztai és sziklai cserjések,
– karszterdõk, mészkedvelõ tölgyesek,
– szikla-, szurdok- és törmeléklejtõ-erdõk,
– magashegyvidéki és sziklai bükkösök,
– keményfás ligeterdõk,
– patakmenti éger- és kõrisligetek,
– láperdõk,
– a megmaradt, regenerálható alföldi kocsányos tölgyesek (homoki-,

lösz-, sziki- és gyertyános-tölgyesek).
Ezek az erdõgazdálkodás alá vont területnek mintegy 4 %-át, ráadá-

sul az intenzív gazdálkodásra kevésbé alkalmas részét jelentik. Így re-
mény van rá, hogy – összhangban az 1996. évi természetvédelmi- és er-
dõtörvények céljaival – ezek maradéktalanul kikerülnek a gazdasági cé-
lú erdõk közül.

Az állatvilágot illetõen nincsen pontos mutatónk arra, hogy milyen szá-
zalékban kötõdnek egyes fajok az erdõhöz, a fás vegetációkhoz. Természe-
tesen mindez áll a védettekre is. A madárvilágról azonban mégis rendelke-
zünk egy becsléssel. E szerint a hazai faunából eltûnt vagy valamelyik ve-
szélyeztetettségi kategóriába tartozó madarak mintegy 40 %-a tekinthetõ
erdei élõhelye vagy fészkelése révén erdõhöz kötõdõ madárnak. Az erdõ-
gazdálkodók felelõssége tehát az állatvilággal kapcsolatban is óriási.

Itt rá kell mutatnunk három dologra. Az egyik mindjárt az, hogy a
változatos növényvilág ad változatos, ha úgy tetszik, sokféle állatfajnak
életlehetõséget. Tehát a többszintes, elegyes, netalán a biológiai vágás-
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korig fenntartott erdõk. A faültetvények egyes fajok túlzott elszaporodá-
sához vezethetnek, amelyek nemritkán az ültetvényt károsítják.

Másodikként említjük meg a mesterségesen erdõbe juttatott, bete-
lepített nagyvadállományt. Itt mind az õshonos vadfajok túlzott el-
szaporodására, mind pedig az idegenhonos növényevõk (muflon,
dám) ésszerûség határán túli tartására gondolunk. Ez ellenkezik az
erdõgazdálkodás céljaival, de a természetvédelmivel is.

Végül pedig a vegyszerek alkalmazásának kérdését vetjük fel. Az
elegyes, õshonos erdõállományokban a korábbi évtizedekben is voltak
rovardúlások. Az erdõk túlélték, mert megfelelõ regenerálóképességgel
rendelkeztek. A mai vegyi védekezés nemcsak az esetleg tömegesen fel-
lépõ rovarokat pusztítja el, hanem más, netalán az erdõ ellenállóképes-
ségét biztosító élõlényeket is. Tehát a rövid távon megvalósított „kárel-
hárítás” hosszabb távon okozhat gondot. Nem beszélve itt a talaj és a
víz, illetve egyéb elemek szennyezésérõl.

Az erdõgazdálkodás és a természetvédelem kapcsolatának áttekinté-
sekor eljutottunk napjainkig, a mai feladatokig. Az 1996. évi erdészeti és
természetvédelmi törvények megfelelõ értelmezése, gyakorlatban törté-
nõ alkalmazása jogi alapot teremtett a gazdasági és a védelmi érdekek
szükséges összeegyeztetéséhez. Az erdõk tulajdonviszonyaiban bekö-
vetkezett nagyarányú változások is lassan lezárulnak, nyugvópontra jut-
nak. A védett területek egy része, így az erdõk is tartósan állami tulaj-
donban maradtak, illetve oda visszakerülnek, ráadásul a természetvédel-
mi szervek kezelésébe. Ezekben az erdõkben mindenképpen az ökoló-
giai szempontok érvényesítése az elsõdleges, míg a többiben zömében
az ökonómiai megfontolások játsszák a fõszerepet.

A különféle területadatok alapján mintegy 350 ezer hektárnyi erdõ-
ben tehát a természetvédelmi célok nem csorbulhatnak. Közülük 30 ezer
hektár a fokozottan védett természetvédelmi erdõ, s általában négy cso-
portba sorolhatók:

– különleges termõhelyen álló erdõállományok,
– génrezervátumok,
– véderdõk,
– erdõrezervátumok.
A különleges termõhelyen álló erdõket korábban már megemlítettük.

Ismét hangsúlyozzuk azonban, hogy közülük elenyészõ az az állomány,
ahol nyereségesen lehet gazdálkodni, s ott indokolt lenne az elsõdleges
fatermesztési cél.
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A génrezervátumok hálózata, azaz a magtermelõ állományok ismé-
telt kijelölése, illetve a korábbiak felülvizsgálata az erdõgazdálkodók és
a természetvédõk közös feladata. A korábbi tapasztalatok azonban azt
mutatják, hogy a magtermelõ állomány fogalmát, kategóriáját nem ele-
gendõ az üzemtervbe bevezetni, annál hatékonyabb védelmet kell rá al-
kalmazni.

A véderdõk XIX. század óta meglévõ, élõ fogalma ismét elõtérbe ke-
rült. A természeti értékek, illetve minden olyan objektum körül célszerû
véderdõt kijelölni, ahol az erdõ (a bármilyen erdõ) segíti az érték fenn-
maradását. Ezekre az állományokra aztán természetesen megfelelõ keze-
lési szabályokat kell elõírni.

Az erdõrezervátumok hálózatának kialakítása megtörtént, kezelési
szabályzatuk meghatározása folyik. (Az erdõrezervátum a természetes
vagy természetszerû erdei életközösség megóvását, a természetes ökoló-
giai és evolúciós folyamatok szabad érvényesülésének biztosítását, to-
vábbá e folyamatok kutatását szolgáló, természetvédelmi oltalom alatt
álló erdõterület.)

Visszajutottunk ahhoz a kérdéshez, hogy napjainkban is vannak még
teendõk az értékes, fokozott védelmet kívánó erdõk kijelölésében, legfõ-
képpen pedig fenntartásában. Ugyanakkor az ökonómiai elvárásoknak
alávetett erdõk – s a magyarországi erdõk zöme továbbra is ebben a ka-
tegóriában marad – megfelelõ kezelésében a természetvédelem szem-
pontjait érvényesíteni kell. Az egész világon hangoztatott, szorgalmazott
(de a gyakorlatban nagyon kevés helyen megvalósított) fenntartható gaz-
dálkodás, a természeti erõforrások kíméletes felhasználása a hazai er-
dõkre is korparancsként vonatkozik. Csak így menthetõ meg a magyar-
országi erdõkben lévõ számtalan, ma még nem is teljes egészében ismert
élõlény, a természet millió megnyilvánulása, amelynek értékét tulajdon-
képpen felbecsülni sem tudjuk.
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A Földmûvelésügyi Minisztérium Erdészeti Hivatala Dauner Márton
vezetésével 1997-ben – részben a Naturexpo ’96 tapasztalatain okulva –
elhatározta a „Magyarország erdõgazdálkodásának bemutatása” címû
kiadvány összeállítását. A témavázlat idõvel finomodott, sõt a Naturex-
po ’96 bemutatóját minõségileg túlszárnyalta. A kiosztott feladatok kö-
zül több szerzõ, így én is, 1997 õszére-telére elkészítette a maga fejeze-
tét – hogy aztán elfelejtõdjék mind a kiadvány, mind a magyar erdõgaz-
dálkodás átfogó bemutatása.

Az akkor írt tanulmányom csak a legszükségesebb (adat)aktualizálá-
sokat végeztem el, amely munkában Bartha Dénes kollégám volt segít-
ségre.
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3. számú melléklet
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Háborús károk az erdõ- és havasgazdaságban

Magyarország elsõ világháborús részvételét két jelentõsebb ellenséges
betörés kísérte. Az egyik az 1915. évi orosz, a másik az 1916. évi román.
Az elõbbi észak-északkeleti, míg a másik dél-délkeleti irányból jött. Mi-
vel Magyarország természeti viszonyaiból kifolyólag a Kárpátok vonu-
lata képezte a politikai határt, a hadi események óhatatlanul is erdõket,
illetve a mezõgazdaságilag hasznosított vidékek közül elsõsorban hava-
si legelõket érintettek.

Az erdõgazdálkodást hazánkban az 1979. évi XXXI. tc., továbbá az
1898. évi XIX. tc. szabályozta. Az elõbbibõl az állam és a testületek ré-
szére elõírt üzemtervezési kötelezettséget, míg az utóbbiból a községi,
volt úrbéres és egyéb birtokközösségek tulajdonában lévõ erdõk kötele-
zõ állami erdõkezelésének kimondását emeljük ki. A törvények alapján,
s az ország kapitalista fejlõdésének köszönhetõen, a XX. század máso-
dik évtizedére korszerû erdõgazdálkodás alakult ki. A legfontosabb fela-
datot a szállítópályák, -eszközök kiépítése adta, mivel az évszázadok so-
rán felhalmozódott erdõ(fa)vagyon hasznosításának, piacra juttatásának
ez volt az alapja.

A hadi események következtében természetesen legelõször az erdé-
szeti szállítópályák (utak, vasutak, hidak, tutajozási berendezések stb.)
rongálódtak meg. Ugyanakkor az erdészeti célból létesített vasutak segí-
tették a hadi szállításokat is. Így például az Ilva völgyében (Beszterce-
Naszód m.), vagy a szomszédos Beszterce-völgyben a vasútépítés a ha-
di események függvényében lódult meg, illetve lankadt el.

A háborús nehézségek, fõleg a munkaerõhiány, a vágásterek felújítá-
sának elmaradásában jelentkeztek. A feladatokkal a példaadóan mûkö-
dõ kincstári erdõgondnokságok sem tudtak megbirkózni. Ez a háború
negyedik évében odáig fajult, hogy a csemetekertekben már nem cseme-
téket (mivel úgysem tudták kiültetni), hanem a közélelmezés szempont-
jából fontos zöldségféléket termesztettek.

Végül megemlíthetjük a háborús túlhasználatokat, azaz a háború
okozta gazdasági nehézségek következtében folyó, ellenõrizetlen, gyakran
rendszertelen fakitermeléseket. Erre a legjobb példa a német Mackensen-
hadseregcsoport, akik Dél-Erdélyben vágták, vágatták a fát, amit a Du-
nán szállítottak Németországba.

Az erdészeti munkaerõhiányt hadifoglyok munkába állításával kí-
vánták mérsékelni. Igaz, ez élelmezési, szálláshely-létesítési, és még
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számtalan nehézséget vetett fel, de a legfontosabbat, a hadi célokra szol-
gáló fakitermeléseket és a városok tüzelõellátását elõsegítették.

A szorosan vett erdõgazdálkodás után célszerû megvizsgálni a sokkal
belterjesebb mûvelést jelentõ havasgazdálkodást érintõ károkat.

Magyarországon az ország peremvidékén lakó, többnyire nem ma-
gyar anyanyelvû lakosság volt a legszegényebb, a legelesettebb. Az õ
felemelésükre különösen a századforduló éveiben több elképzelés szüle-
tett. Ezek egyike volt az ottani állattenyésztés fejlesztése, benne a hava-
si legeltetés lehetõségeinek kiterjesztése, fõleg pedig színvonalának
emelése. Az 1908. évi XLIII. tc., majd az 1913. évi X. tc. törvényhozá-
si úton, míg az 1912., 1913. és 1914. évi földmûvelésügyi miniszteri ren-
deletek részleteiben szabályozták a havasgazdálkodás szervezeti és mû-
szaki megoldását, továbbá a megfelelõ minõségû és mennyiségû állatál-
lomány fenntartását. A legelõ- és állatállomány-javításokra 10 éves prog-
ramot dolgoztak ki, amely program letéteményesei az államerdészeti
egységek voltak. A tervek megvalósítása alig kezdõdött el, amikor kitört
a háború. (Ennek megfelelõen 1915-ben és 1916-ban még igen, de a kö-
vetkezõ esztendõkben már éves terveket sem állítottak össze.)

A havasok üzemeltetésében legelsõ feladat a megfelelõ utak, felveze-
tõ hajtónyomok kialakítása volt. Az 1915. évi orosz betöréssel közvetle-
nül érintett máramarosszigeti erdõigazgatóság 1915. évi jelentésében az
utak mielõbbi helyrehozatalának szükségességét szorgalmazta. Ungvár-
ról, ahová szintén oroszok törtek be, így tudósítottak: „A Róna füredrõl
havasra vezetõ út a követelményeknek megfelelõen, 10,8 km hosszban
ki volt építve és jókarban tartva, most azonban tekintettel ez útnak is há-
ború folyamán a katonaság által való igénybe vételére és továbbá arra,
hogy annak jókarban tartására a háború kitörése óta költség nem fordít-
tatott”, az helyreállítandó.

A havasgazdálkodási program második lépcsõjét jelentõ istállók és
pásztorkunyhók építését a hadmûveletek szintén akadályozták. Az elõbb
említett ungvári fõerdõhivatalból írták: „a hivatal alá tartozó havasok egy
részét az ellenséges hadsereg idõközönként [ti. idõközben] megszállván,
azokon a háború befejeztéig semminemû építkezés sem tervezhetõ, mint-
hogy a havasokon való járást ma a katonai parancsnokság nem nem en-
gedi.” Ráadásul megfelelõ munkaerõ sem áll rendelkezésre, pedig a há-
ború kitörése óta a napszámbérek legalább 50 %-kal emelkedtek.

Az 1916. évi román betörés elõl Temesvárra menekült orsovai erdõ-
hivatal egyenesen azt javasolta, hogy a háború idejére az építkezési ter-
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vek végrehajtását állítsák le, mivel „a háborús állapot következtében
nem csak nagyobb számú legelõjószágnak a jövõ évben [ti. 1917-ben] a
havasokra való felhajtására nincsen kilátás, de ezenkívül a kedvezõtlen
munkásviszonyok miatt nagyobb szabású építkezések keresztülvitele le-
hetetlen.”

A sorrendben harmadik mûvelet, a havastakarítás, a kövek összehor-
dása, a cserjeirtás stb., szintén a munkaerõhiányon bukott meg. Ugyanitt
szemléletbeli különbözõségek is felmerültek. Nagybányáról 1915-ben
azt írták, hogy a havasi munkákkal még a békeévek alatt is lassan halad-
tak. „A mennyiben tehát a szabadon heverõ kövek, zsombékok és gyom-
cserjék eltakarítása csakis az építkezések befejezése utáni idõre halasz-
tatnék, attól lehetne tartani, hogy a legelõk nagy része addig teljesen
elértéktelenednék, minek folytán adott körülmények között, habár cse-
kélyebb mértékben, évrõl-évre fokozatosan a takarítási és talajjavítási
munkálatok is foganatosítandók lennének.”

A következõ lépéseket ugyanis az említett talaj-, majd legelõjavítási
(mohafelszedés, gyomirtás, fûmagvetés, trágyázás stb.) jelentették.
Ezekre azonban csak évek múlva kerülhetett volna sor, miközben a le-
geltetendõ állatoknak enni kellett. A háború tehát nemcsak az elõbb em-
lített sorrendkérdést, hanem az állatállomány ügyét is megbolygatta.

„Az ellenséges orosz betörés – írták 1915-ben Máramarosszigetrõl –,
valamint a háborús állapot az erdõigazgatóság havasait benépesítõ köz-
ségek állatállományát igen nagy mértékben megapasztotta /…/ Most
még adatok hiányában és a háborús állapot közepén nem lehet tudni az
állatállomány megváltozásának a mérvét, s nem lehet tudni, hogy havas-
gazdálkodásunkat mily mértékben és mennyi ideig fogja az állat állo-
mány megapadása befolyásolni. /…/ Ma még havasgazdálkodásunk vi-
rágzó tejszövetkezeteinek ez évi mûködése is kétséges.” Ugyanerrõl tu-
dósított az ungvári fõerdõhivatal is: „a tejgazdaság beállítása sem lesz a
közeljövõben lehetséges, minthogy a felvidék marhaállományát az el-
lenség nagyrészt elhajtotta.” A besztercebányai erdõigazgatóság terüle-
tét közvetlen hadi események ugyan nem érték, mégis a jószágállomány
olyan jelentõs csökkenésérõl számoltak be már 1915-ben, amely szerint
a rendelkezésre álló legelõket sem tudták kellõen kihasználni. Tehát a
havasgazdálkodási program folytatását fel kellene függeszteni. Ugyan-
ezt szorgalmazta a nagybányai fõerdõhivatal is: „A mély tisztelettel
alólírott m. kir. fõerdõhivatal megjegyezni bátorkodik /…/, hogy e mun-
kálatok csak is a békés állapot teljes helyreállta után lesznek foganato-

238

2014 feb.qxd  2/23/2014  10:15 PM  Page 238



síthatók, mintegy [-hogy] a jelenlegi viszonyok között sem fuvarerõ,
sem gyalog és kézi napszám, sem mester ember rendelkezésre nem áll-
ván, e munkálatok teljesítése teljesen kizárt dolog, azonban a marha ál-
lomány nagy mérvû csökkenése folytán e munkálatok teljesítése is idõ-
szerûtlen lenne.”

A havasgazdasági program végrehajtását azonban központilag, ren-
delettel nem állították le. Igaz, a kincstári erdõgazdasági egységeknek
biztosított költségkeret egyre inkább a fokozott, háborús fakitermelések,
nem pedig a távlati, 10 éves tervek megvalósítására szolgáltak. 1916-17-
ben mindenesetre tovább csökkent nemcsak a legelõ jószágok, hanem a
velük foglalkozó pásztorok (akik jobbára nõk és gyerekek voltak) száma
is, hogy aztán különféle kényszerfelvásárlások, húsbeszolgáltatások is
bekövetkezzenek. Ugyanez megfigyelhetõ az erdészeti ágazatban is,
ahol 1917-18-ban már kényszer-fakitermelésekre, sõt a kitermelt fa-
anyag központi elosztására került sor. 

Az a gazdasági, társadalmi és ökológiai igény, amely a hegyvidéki
gazdálkodás fejlesztését, benne az erdõ- és havasgazdaság korszerûvé
tételét szorgalmazta, a háború utolsó éveire távolinak, sokadrendûnek
bizonyult. A havasokra hajtott állatok számának jelentõs csökkenése (az
1915. évi orosz betörés következtében Körösmezõ környékén az állatál-
lománynak mindössze egyharmada maradt meg), az általános háborús
nehézségek elvadult havasi legelõket, lövészárkok szabdalta tisztásokat,
erõdítések építésére használt magashegységi erdõket, felújítatlan vágás-
területeket eredményeztek. A gazdaságnak a hadi termelés, a társada-
lomnak az egész ország elszegényedése, nyomorúsága okozott gondot.
Ebben a helyzetben érte Magyarországon az 1918. évi fegyverszünet.

239

2014 feb.qxd  2/23/2014  10:15 PM  Page 239



Források

– Magyar Országos Levéltár, Budapest. K-184. 1916 – B/1 – 40.921.
– OROSZI Sándor: A magyar kormány havasgazdálkodási programjá-
nak gazdaságpolitikai háttere (1898-1918). Agrártörténeti Szemle 1989.
1-4: 24-25.
– OROSZI Sándor: Kincstári erdõgazdálkodás Erdélyben 1867-tõl
1918-ig. Erdészettörténeti Közlemények IX. (Budapest, 1993).
– OROSZI Sándor: A naszódvidéki erdõk állami kezelése. Agrártörténe-
ti Szemle 1993. 1-4: 91-145.

2009-ben Urbán László felkérésére írtam ezt a rövid tanulmányt. Urbán
reményei szerint egy magyar-olasz közös kiadású kötetébe került volna
bele, amely kötetet az elsõ világháború kitörésének 100. évfordulójára
terveztek megjelentetni.
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