
PAPÍRTEMETŐ 

Egy kiadós, kemény tél az erdészet életében nemcsak az embert, gépet vizs
gáztató megpróbáltatások időszaka, hanem a nagytakarításé is. Kiváltképp 
akkor, ha a fűtési kedv, aminek összetevői nyilván a bugyellárisból és a fűtő
anyag kalóriájából torkollanak eredőbe, az erdőbe vezeti a másutt elkedvet
lenedett honpolgárokat. A fakitermelést és a szerfa elszállítását követő felezési 
időben, amikor is a ledöntött és felkészített mennyiségnek cirka a fele nyújt 
ugyanolyan csatatér képet, mint nyújtott az egész, az erdész maga köré gyűjti 
a munkára, svarcra kész vállalkozókat. A rögtönzött közvélemény-kutatás 
tisztázza, hogy k i , milyen és mennyi tűzifával venné k i a részét az erdő kipu-
colásából. Mert a választék bőséges: lehet gallyfát termelni részes alapon is, 
harmadában, vagy felesben, ugyanígy vastagabb tűzifát; a hányadtól függő 
rész a termelőé, a fennmaradó részt pedig befizetés ellenében tudhatja magáé
nak. A vágásterület alig megközelíthető zugaiban mindiben folyhat a gallyfa 
felkészítése. 

Akinek pedig a bugyelláris vajmi keveset mozdít a fűtési kedvén, ellenben a 
kalóriaéhség az erdőre vezette, annak ott a „feküfa". Azaz a valamilyen okból 
kiszáradt, kidőlt, de fűtésre még nagyszerű természetadta produktum. A 
svarcra ennél a tüzelőanyagnál kell számítani, tudniillik ha kevés a feküfa, 
akkor megesik, hogy „feküdj fa!" is keveredik a rakásokba. Erdészünk a 
kívánságlista ismeretében kijelöli a területet a vállalkozóknak, akiknek ezt 
követően arany az élete: a kiizzadt kalóriákért fásodott kalóriákat vihetnek 
haza. De addig az erdészünknek még végig kell járni a kitaposott, ám így sem 
kényelmes kálváriát, ha egyszer a vállalkozókkal együtt és maga ellen a Sorsot 
is kihívta az erdőre! Az adminisztráció szelleme az első fejszecsapásra kiszaba
dul egy odvas fatörzsből. Odanyomja az erdész orra elé a felvételi lapokat, 
hogy megjeleníttessék rajta akár egyetlen űrméternyi gallyfa is! Itt azonban 
többről van szó, gallyról is, vastag tűzifáról is, ami természetessé avatja a 
vágásterületi összesítőnek a használatát, holott a legkisebb sarangról is termé
szetesnek tűnik a kitöltése! 

— Tehát: felvételi, vágástéri! 
A következő lépcső a raktárkönyvig vezet, amelyben a bevétel rovatot hiz

lalja a könyvelt adat, az állami rész egyben munkanaplóra is kerül, miközben 
kiseladási bárcát állít k i róla az erre kijelölt dolgozó, hogy a bárcákat összesí
teni lehessen. 

— Tehát: felvételi, vágástéri, raktárkönyvi, munkanapló, kiseladás, bár-
caösszes! 

A szusszanásnyi időt utalványok kitöltésével üti agyon az erde&z, az állami 
részt egyenlítik k i a termelők, gallyfa x Ft , tűzifa y Ft , rohanás a postára, ahol 
feladja — a reményt nem —, majd a feladóvevények ellenéten kézhez kapja a 
kiseladási tárcákat, megszüntetvén így az elvi akadályát a fa kiadásának és 
elszállításának. 

Összegezve: felvételi, vágástéri, raktárkönyvi, munkanapló, kiseladás, bárca-
összes, utalványos és vevényes! 

Túljutva mindezeken, a megmaradt papírok kevésnek bizonyulnak ahhoz, 
hogy galacsint gyömöszölve belőlük, új cduba zárják az adminisztráció szelle
mét, dehát a kiadást könyvelni kell a raktárkcnyvben, a kiseladási bárca meg
maradt példányával pedig célszerű elszámolni az arra kijelölt dolgozóval. 
Hogy mégis mi lehetett a hiba, amelyik miatt az erdészünk dorgálásban része-



sült? Csupán az, amire az adminisztráció szelleme se gondolt, s szégyenében 
zugába dőlt! Az tudniillik, hogy az egyik termelő fanapon kívül tudta csak el
szállítani a gallyfáját, amelyre nem kapott szolgálati jegyen engedélyt az ille
tékes szolgálati elöljárótól. 

Apatóczky István 

Negyven évvel ezelőtt jelent meg testvérlapunk, az 

ERDŐGAZDASÁG ÉS F A I P A R 

az első években még ERDŐGAZDASÁG néven. Szerkesztői ágazatirányítá
sunk lapjának megfelelően mindig arra törekedtek, hogy az erdőgazdálkodás és 
faipar irányvonalát szakmánk legszélesebb körében közvetítsék, ugyanakkor han
got adtak az olvasók, az üzemek dolgozói véleményének is. Világos stílus, köz
érthető megfogalmazás jellemezte a megjelent írásokat. Ezért vált közkedvelt 
„erdész-újsággá". A gyakorlati példák, a legjobb termelési eljárások ismerteté
se hozzájárult ahhoz, hogy a négy évtized folyamán a lap „termelési tényezővé" 
vált. Számottevően járult a maga eszközeivel az állami irányítás egységes meg
valósulásához. 

A múlt szép eredményeire emlékezve a következő évtizedek küszöbén az ER
DŐGAZDASÁG Es FAIPAR és AZ ERDŐ, mint az Országos Erdészeti Egye
sület kiadványa közötti jó együttműködést szeretnénk szakmánk együttes szol
gálatában továbbfejleszteni. A két lap sajátos arculattal kedvezően egyészíti ki 
egymást a tudományos eredmények, új gyakorlati fogások, népszerű ismeretek 
közlésében. Mindezekre egyformán nagy szükség van a műszaki fejlesztés mai 
helyzetében. 

Ezekkel a gondolatokkal és erdészbarátsággal köszönti a jubiláns lap szer
kesztőit, szerkesztőségi dolgozóit és kíván további eredményes munkát ágaza
tunk és szaktársadalmunk javára 

AZ ERDŐ szerkesztőbizottsága 

Ritkaszép ajándékot kaptak iskolásaink az idei tavaszi szünetre: a MÓRA KÖNYV
KIADÓ gondozásában megjelent 

Mátyás Csaba: A Z ERDŐK N A G Y KÉPESKÖNYVE 

című remek munka . 
Mátyás beül az iskolapadba gyermekeink közé és szebbnél-szebb képeket m u 

tatva vezeti őket a természetnek oly sokszorosan összetett, mégis szorosan záródó 
rendszerébe — az erdőbe. Sorraveszi alkotó elemeit a tápláló, megtartó talajtól a 
koronát ölelő légtérig és a mindezt éltető napsugárig. Élve boncolja a fát, ismer
tet meg életfolyamataival, mutatja, miként szerveződnek erdővé a fák és mindaz, 
ami hozzá rendeltetett. Szavai nyomán t i tkok tárulnak. Egyszerűvé válik az ért
hetetlen és célszerűvé a csodálatos furcsaság. N e m sajátítja k i a természetet. M i n t 
maga az erdő, átfogja az egész világot. A z egységet időben is t iszteli . Képeket m u 
tat a fák régmúltjáról, legendát mesél az erdőről és bemutatja a fák elsőnél is 
tartamosabb. nemkevésbé hasznosabb második életét: a közhasznú, sőt művészi 
fatermékeket. 

Nagyon őszinte. Muta t görbe fát is. Megsajnálja a kivágott böhöncöt, de nem 
hallgatja el , hogy az egész természet az emberért van . joga és kötelessége a saját 
és a közösség javára gazdálkodni benne. M i erdészek ezt értékeljük a leginkább, 
mert megértést fakaszt munkánk iránt. Végül megmutatja a meggondolatlan j ó 
létretörekvés veszélyeit, amik előbb az erdőt, majd magát az embert is érik. 

Mátyás a tudós alaposságával és a művészi ha j lam vonzerejével alkotta művét. 
N e m egyedül, szintén kiváló közreműködők csapatával. Elismerésünk i l le t i va l a 
mennyi t ! — Köztük is nem utolsósorban a kiadót. Egyelőre 42 700 példányban je
lentette meg (61,— Ft-os áron) és tette erdészeti i roda lmunk legelterjedtebb köny
vévé. M e g k e l l venni . Ügy fogunk járni vele min t sok karácsonyi ajándékkal: meg
vesszük a gyereknek és magunk forgatjuk majd . . . 

Jérome René 


