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A régi irományok között matatva egy
hirdetmény akadt a kezembe. A „Ma-
gyarországi Nemzetközi Fakitermelõ
Verseny” programja volt, tudnivalókkal,
idõpontokkal. Ilyenkor természetesen
feltolulnak az emlékek: Keszthely, Vo-
nyarc-vashegy, Gyenesdiás, az akkori
helyszínek, események. Persze az em-
lékek rendszerint elõráncigálják a többi
emléket, a külföldi, távoli, nemzetközi
versenyek mozaikjait, amik megmarad-
tak sok év után is az emberben.

„Favágás!...” – hangzik néha laikusok
beszélgetése közben, mikor egyszerû,
monoton, könnyen megtanulható dolog
kerül szóba, anélkül, hogy részletesen
belegondolna az ember: tényleg így van?
Mi van ezen versenyeznivaló?! – kérdez-
heti meg az erdõmûvelõ vagy faiparos is.
A csavaros eszû magyarok mégis láttak
ebben olyan látványos, szórakoztató, de
ugyanakkor jelentõs szakértelmet és fi-
gyelmet kívánó tevékenységet, ami
összehasonlításra érdemes és alkalmas
mutatós versenyzésre is.

Élenjáró az ERTI akkori tudományos
fõosztályvezetõje, dr. Szász Tibor volt,
merthogy ezt is a magyarok találták ki!
Elõször persze itthon, a gazdaságok
egymás között versenyeztek, néha csu-
pán a szomszédok, azután, mikor az
ERTI kitalálta a közelítõ kerékpárt, az
lendületet adott a dolognak, a mûsor-
számok közelítéssel is bõvültek. Sokan
emlékeznek még az idõsebbek közül a
Veszprémi Gazdaság szürke lovára,
amely fanasztikus közelítési teljesítmé-
nyeket produkált, s évekig hozta a tró-
feát a Balaton-felvidékieknek.

Országok között fokozatosan bõvült az
indulók száma, elõbb „természetesen” csak
a „szocik” egymás között, majd – mikor a
gépi közelítés és az LKT is versenybe szállt
– késõbb a finnek és más „kapitalista” or-
szágok is csatlakoztak, egyre bõvült a
mezõny. Azóta is évente olvashatjuk a be-
számolót a szaklapban. Eredményeink –
akárcsak más sportágakban – itt is sokkal
halványabbak lettek az évek folyamán.
De azért még mostanában is bevereked-
jük magunkat idõnként az élbolyba.

A pontozás meg a versenyszámok
közötti súlyozás fokozatosan kialakult,
de a legfontosabb mûvelet – úgy lát-
szik, még ma is – a döntés maradt. Kü-
lönösen lombos fafaj esetén, lejtõn,
meg szélben, érteni kell a szakmát ah-
hoz, hogy a törzs végül a karóra dõljön.

A FAGOK-nál, majd késõbb a minisz-
tériumban, az ERTI-vel együtmûködve –

az üzem- és munkaszervezés kapcsán –
szerveztük több évig a hazai és nemzet-
közi versenyeket. Akkor a versenyszá-
mok, úgy emlékszem: döntés, gallyazás,
motorfûrész-szerelés, lánckímélõ dara-
bolás és gépi közelítés voltak. Az én dol-
gom a költségkeret biztosítása, utazás,
ellátás, csapatösszeállítás és a tréningfel-
tételek biztosítása volt. Az értékelõ testü-
letet az országos versenyeken az ERTI
adta. Külföldön a delegációk tagjaiból
alakult a zsûri.

Az elõbukkanó emlékek közül elme-
sélek néhányat, ahogyan eszembe jut-
nak, remélem, nem untatom velük az
olvasót.

Úgy emlékszem, Bulgáriában vettem
részt elõször ilyen versenyen, s a hetve-
nes évek viszonyainak megfelelõen
külföldön nem mellékes szempont volt,
mit lehet abban az országban kapni,
ami nincs nálunk vagy hiánycikk. Nos,
a bõráru volt a Bulgáriával kapcsolatos
leginkább emlegetett jelige. Szófia leg-
nagyobb áruházában valóban lógtak
bõrkabátok az akasztókon, s az árak is
csalogatóak lehettek az érdek-
lõdõknek, de én nem vettem, csak egy
pár bõrkesztyût. Ellenben a piacon a
keleti tarkaságok között tátott szájjal bá-
multam azt a sokféle illatú és ízû fû-
szert, ételízesítõt, amiket a kofaasszo-
nyok hosszú sora elõtt mindenféle fio-
lákban, üvegekben, dobozokban, tá-
nyérokon kínáltak. Vagy tízféle ilyen
házi ízesítõ-, tartósítószert hoztam haza,
színük, illatuk alapján válogatva, bátran
vállalván anyósomnak, konyhánk
fõnökének esetleges késõbbi bírálatát.
Szerencsém volt, egyik-másik valóban
megbolondította a sültet vagy
fõzeléket, ha rászórt egy kicsit ezekbõl.

Az áruház bõrosztályán többnyire
külföldi vevõk sorakoztak, a bolgárok
más részlegeknél álltak sorban. Külö-
nösen hosszú sor kígyózott a
bõrosztállyal szembeni sarokban. Egyi-
künk beállt a sorba, gondolván, hogy
valami újdonság érkezett, s izgatottan
mesélte, hogy ott szõnyegért állnak sor-
ba. Aki sorrakerült, annak levágtak két
métert egy hatalmas hengerbõl. Most
jött, sárga színû rongyszõnyeg volt.

A legszínesebb szófiai élményem
mégis a szállodához kapcsolódik. A leg-
nagyobb, reprezentatív szállóban lak-
tunk 2 napig, s hosszú ideig emlegettük
a finom bolgár salátákat, melyek a
fõételeket kísérték. Az említett élmény
azonban a dobbantós wc-hez fûzõdik.

Az illemhely itt akkor még egy cca. 20
cm nagyságú lyuk volt, a cementes he-
lyiség közepén, kétoldalt bemélyítve a
cipõk helye. Lujzika, az 50 körüli dundi
számviteli kolléganõnk (jutalomként vett
részt az úton) vágódott ki elõttem a
lengõ wc-ajtón, háttal kifelé, derékig fel-
húzott szoknyával, letolt bugyival, s utá-
na zúdult ki a víz a lengõajtón. Kiderült,
hogy a fali fogantyú nem kapaszkodó
volt, hanem a vízöblítõ kallantyúja.

A lengyel barátaink által rendezett
verseny arra az idõre esett, mikor a for-
radalmi szolidaritás dirigált Lengyelor-
szágban, s bizony szegény lengyelek a
szó szoros értelmében éheztek. Emlék-
szünk még az idõre, mikor a vonatok-
kal csapatosan érkeztek hozzánk és a
piacokon élelmiszerért iparcikkeket kí-
nálgattak. Nos, ekkor rendezték a
fakitermelõ versenyüket, s becsületükre
legyen mondva, európai színvonalon
meg is csinálták!

Utólag tudtuk meg, hogy az erdõgaz-
daságok és a kutatóintézeti kollégák
egy-két napi húsadagjukat áldozták arra,
hogy a vendégek fõzelékén egy-egy sze-
let hús legyen. Varsóban az üzletek kira-
kataiban különféle dobozok, belül né-
hány konzerv volt látható, de az ipar-
cikk-üzletek készletei is gyérek voltak. A
bizományi áruházban vettem egy össze-
csukható kemping evõeszközkészletet.

Meglátogattuk Európa egyetlen bö-
lényfarmját, s minden résztvevõ kapott
egy mûvészi, faragott bölényszobrocs-
kát, ami most is ott van az íróasztalomon.

Lehet, hogy az idõrendi sorrendet nem
tartom be, de megemlítem a csehszlová-
kok versenyét is. Az idõpont még jóval a
cseh és szlovák különválás elõtt került
sorra. Csehország északi részén 1967-ben
zajlott, mint azt az emlékül kiosztott szép
faragott ivókupa számai bizonyítják.

Útközben érdeklõdve láttuk, hogy a
husziták nem baromfiakat nevelnek a
szérüskertekben, hanem minden ud-
varban kis tó van, s abban halakat ne-
velnek. Az udvaron át, a lejtõ irányába
folyik át a víz a szomszédba, hálóból áll
a kerítés, sok a patak.

A csehszlovákok, úgy emlékszem,
ördögi ügyességgel értettek a galy-
lyazáshoz, s ebben a versenyszámban
mindig az élen jártak. A hazai pálya
elõnye a fakitermelõ versenyeken is
erõsen érvényesült, hiszen a fafajt és a
területet a számukra legmegfelelõbb
környezetben jelölték ki, lévén ez a jog
a rendezõ országé.

Favágóemlékek innen-onnan
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A szervezés során akadtak gondok,
mert pl. a mi csapatunkból senki nem tu-
dott sem csehül, sem szlovákul, a tolmács-
nõ csak a második napon érkezett. Ment-
sége viszont, hogy igen kedves, csinos
magyar kislány volt. Az erdészszakmá-
hoz nemigen értett. A jó cseh sör viszont
enyhíti a kifogások súlyát.

A magyar legények, akik a kemény és
lágylombos állományokban dolgoznak
életük során, legfeljebb az elõkészítõ tré-
ning idején gyakoroltak valamennyit a
Bükk vagy a Mátra lucosaiban, jelentõs
hátrányban voltak (és valószínûleg van-
nak is) az északi, fenyõben dolgozó rivá-
lisaikkal szemben.

Finnországról keverednek az emléke-
im. Lehet, hogy egy-egy emlék, esemény
nem éppen a fakitermelõ versenyhez
kötõdik, de ez az írás nem szakmai be-
számoló, hanem mese az élményekrõl,
így hát talán nem nagy hiba évtizedek
után más ottani élményt itt emlegetni.
Úgy emlékszem, a nagyon modern, ké-
nyelmes szálloda közelében nagy síugró-
sánc volt, elsõrendû ellátás, kiszolgálás,
de a csapat tagjai húzták az orrukat az
apró rákok, tengeri herkentyûk, kagylók
és csigák láttán a tányéron. A rénszarvas-
hús már jobban ízlett a fiúknak, különö-
sen, míg nem tudták, mi volt azelõtt.

A finn csapat igen nagy tekintélynek
örvendett az összes versenyzõ elõtt, mert
minden országban megcsípték legalább
a dobogó egyik fokát, gyorsak és ponto-
sak voltak. A csapattagok összeszokott-
sága is nagy elõnyük volt, bár egy-egy
válogatottnál csak ritkán történt jelentõs
változás. A versenyek itt általában
magánerdõkben zajlottak, mert Nyugat-
Európában az erdõk jobbik fele magán-
kézben van, az állami a gyengébb.

A szaunázásnál csak kapkodtam a
fejemet, mikor nõk, férfiak unott arccal
ugyanabban a helyiségben vetkõztek és
szaunáztak együtt. A szauna rendsze-
rint a tenger vagy a tó – mert ez aztán itt
akad szép számmal – közelében áll,
hogy utána a mártózás lehetõsége biz-
tosítva legyen. A fiatalok Finnországban
– már akkor, évtizedekkel ezelõtt –
mind beszéltek angolul és svédül.

Hazánk fiai hiányolták az étkezésnél
az alkoholtartalmú italokat, mert az or-
szágban elvi alkoholtilalom volt. A
fõvárosban például csak egyetlen bolt-
ban tudtunk – alacsony alkoholtartalmú
– sört venni. Ennek ellenére igazán ré-
szeg, tántorgó finn fickókat sokkal töb-
bet láttam esténként, mint nálunk.

A verseny végén minden résztvevõ egy
mûves, csontfogantyús vadásztõrt kapott
ajándékba, de igazán nagy sikere a nagy-

városi szexbolt kirakatának volt a „szoci”
országok versenyzõi elõtt. Egyikünk a tõrt
a kézitáskájába tette, ezt persze a finn vá-
mos külön dobozba zárva, lepecsételte és
elmagyarázta, hogy Budapesten majd
megkapja a repülõtéren. Kérte is õ lelke-
sen megérkezéskor, de a magyar
határõrök közölték, hogy azért külön kell
majd eljönnie. Szomorúan mesélte
késõbb, hogy mikor kiment, egy csorba,
rozsdásodó kenyérvágó kést adtak át ne-
ki, mondván, ez volt a dobozban.

Norvégiában is rendeztek nemzetkö-
zi versenyt, s ennek néhány részlete
még soká emlékezetemben marad. Ak-
kor még évi 70 dollár volt az éves devi-
zakeret, ami nem volt valami nagy va-
gyon. Nos, a delegáció útját csak
hosszú huzavona után engedélyezték
az illetékes hatóságok, így nem sok idõ
maradt elõkészületekre. Egy oslói ifjú-
sági szervezet bonyolította a versenyt,
mely a versenyfeltételeket írásban
meglehetõsen hézagosan ismertette.
Nem tudtam pl., hogy milyen ellátásban
részesülnek a csapatok. Többszöri tele-
fonpróbálkozásom sikertelen maradt,
így én – nehogy éhen maradjunk – egy
százmárkás bankjegyet a zsebembe tet-
tem. A vámvizsgálatnál a motozó rög-
tön megtalálta a nadrágzsebemben, ki-
derült a titkos devizacsempészet kísér-
lete, vittek az irodába, kihallgatás,
jegyzõkönyv, elkobzás, de mivel én
voltam a csoport vezetõje, kivételesen
engedélyezték a kiutazást. Emiatt az os-
lói gép késõbb indult. Szerencsére ott
teljes ellátást kaptunk, nem kellett sem-
mit saját zsebbõl pótolni, csak nekem
kellett még soká idézésekre járnom itt-
hon, s a zsebpénzembõl törleszteni az
apósomtól kölcsönkért 100 márkát.

Ideális körülmények között, jó ver-
senyt rendeztek a norvégok. Egy ro-
mantikus, tó melletti, erdõszéli szállo-
dában helyezték el a résztvevõket, de

majdnem meg kellett szakítani a ver-
senyt, mert a második napon a társaság
nagyobbik fele hasmenést kapott. Kide-
rült, hogy a szálló vízvezetékrendszere
a mellettünk lévõ tóból kapja a vizet,
amit a helybéliek gond nélkül fogyaszt-
hattak, de az idegenek gyomra tiltako-
zott. Szerencsére a nálam lévõ doboz
tabletta segítségével másnap reggelre
versenyképessé vált a mezõny. Megtud-
tuk, hogy az északi országokban csak-
nem teljesen sziklából áll az altalaj, ami-
ben sokkal drágább dolog vezetéket
építeni, mint nálunk, a homokon. Emi-
att épültek olyan késõn a skandináv or-
szágok földalatti vasútjai is.

Az itthoni nemzetközi versenyrõl
nem sok szakmán kívüli mesélnivalóm
maradt, mert egyik versenybíróságon
tartózkodtam végig. Gyenesdiás határá-
ban rendeztük, ez volt az elsõ nemzet-
közi verseny, ahol számítógépes kiérté-
kelés zajlott. Az ERTI szervezetével vé-
gül egész jól sikerült megoldani, amit a
vendégek elismerése is jelzett.

A szokatlan fafaj, fenyõ helyett nemes
nyár, felforgatta kissé az addig megszo-
kott esélyeket, a magyarok is jól szerepel-
tek a hazai pályán. A Balaton-felvidékiek
kitettek magukért, mind a versenyzõk,
mind a Gazdaság tekintetében.

Emlékszem, egy termelõszövetkezeti
legényt soha nem lehetett kihagyni,
mindig õ nyerte a válogató versenyt.

Ezen a versenyen történt elõször az
én praxisomban, hogy egy szovjet
versenyzõ vezetõlemeze beszorult a vá-
gáslapon, s csak ékeléssel sikerült le-
dönteni a szálegyenes nemes nyárat.

Érdeklõdéssel olvasom mostanában
is a versenyek eredményeit, s bízom ab-
ban, hogy nemcsak a labdarúgás, de a
favágóverseny is visszanyeri régi tekin-
télyét.

Tokodi Mihály
ny. erdõmérnök

A SEFAG Zrt. jogelõdje a szakszerveze-
ti bizottsággal közösen 1992-ben, a me-
gye erdõgazdálkodásáért végzett kima-
gasló tevékenység elismerésére „Somo-
gyi Erdõkért” kitüntetést alapított. A ki-
tüntetettek – évente legfeljebb három fõ
– arany pecsétgyûrût kapnak, melybe
tölgyfalomb és az adományozás éve
van bevésve. A gyûrû átadására minden
év október 23-án kerül sor. Az elmúlt
évek során többnyire a cég dolgozói ré-
szesültek ebben az elismerésben, de

megkapta már nyugdíjas erdõfelügyelõ
és felügyelõségi igazgató is.

Idén Domján Sándorné pénzügyi
osztályvezetõnek, Horváth Dezsõ gaz-
dasági igazgatónak és Mihály László
kerületvezetõ erdésznek adta át a gyû-
rût Barkóczi István vezérigazgató.

1997 óta bõvült a kitüntethetõk köre:
„Elismerõ Oklevél” kitüntetésben és
pénzjutalomban részesül az egységek
és a központ egy-egy dolgozója.

Detrich Miklós

Somogyi Erdõkért


