
A HÓNAP KÉRDÉSE 

SZEBENI S Á N D O R 

MEDDIG? 
Uraim, lopják az erdőt! 

Az ország északi határvidékének er
deit járva, nap mint nap úton vagyok. 
A mai párás reggelen is álmosan kor-
nyadozok a Niva első ülésén, de egy
szer csak különös látvány kelti fel a 
figyelmemet: mint titokzatos Mars
csatornák, fentről lefelé futó, párhuza
mos terepvonalak csíkozzák a termé
szetvédelem alatt álló, kilométer 
hosszú, törpefás karsztoldalt. 

Egy felújított ősi faközelítő techni
ka messziről árulkodó, félreismerhetet
len jelei ezek: népi árokcsúszdák. Úgy 
látszik, a csúsztatás nem csak a politi
kai életben vált divatossá - nyugtázom 
magamban - , csak az a különbség, 
hogy az itteni csúsztatásokról nem su
gároz élő közvetítést a tévé. 

A letűnt, átkos rezsim idején csak a 
pozitívan megkülönböztetett réteg 
„szerzett jogai" közé tartozott a vandál 
„erdőélés". Mindez azonban már a 
múlté. A „fehérek és feketék" közötti 
ilyetén különbség elenyészett. Ma bár
ki „jogosult" erre a jogtalanságra. Né
mi képzavarral kifejezve: az erdő lett 
ama nagy közös asztal, melynél min
denki „egyaránt foglal helyet", az a 
bőségkosár, amelyből „mindenki egya
ránt vehet". Ennek folyományaként vi
haros tempóban, „egyes sürgősséggel" 
kiürültek a településközeli erdőrészle
tek. Az újabb és újabb területeken, új
ból és újból átvonuló sáskahad pusztí

tását tarvágott és összekaszabolt erdők, 
derékig érő fatönkök, szanaszét heverő 
törzs- és koronamaradványok de
monstrálják. 

Na, és itt van a „fázó" - de nem 
didergő - fával seftelő maffia is! Ezek 
a fiúk sportosan öltöznek, elegánsan, 
ügyesen tárgyalnak. Erősek és szerve
zettek. Felderítik a piacot, informálód
nak és közvetítenek. Nekik nincs mást 
mit eladniuk, hát így csinálnak pénzt 
maguknak. Szépen dolgoznak, jól 
megy az üzlet: a lopott fa kelendő áru. 
És itt nincs egzisztenciális kockázat, 
ez nem veszteséges tevékenység. Le
köti a szabad munkaerőt és a vevő sem 
furikázik száz kilométert a bizonyta
lanra. 

*• * * 
D. község erdeiben dolgozom. Teg

nap még hamisítatlan erdei csönd ho
nolt abban az erdőrészletben, amely 
felé ma azért igyekszem, hogy fakész-
letét megbecsüljem. Most, hogy oda
érek, az elém táruló látvány favágó 
versenyek hangulatát idézi fel bennem, 
fejszés, motorfűrészes, sürgő-forgó 
résztvevőkkel. A fuvarszervezés is ki
tűnő. Szinte menetrend szerint jönnek-
mennek a különféle szállító alkalma
tosságok: pótkocsis vontató, ökrös- és 
lovasszekér, csacsifogatok. A kátyús út 
meredek emelkedőjén most éppen egy 

barkácsolt kistraktor eszi az olajat. 
Fülsiketítő dübörgéssel kapaszkodik 
fel a csúszós parton, majd rakományá
val együtt eltűnik a kanyarban. Meglep 
ami körülöttem folyik, ám töprengésre 
nincs idő, tenni kell valamit. De mit 
tehetek? Semmi kedvem megjátszani a 
hivatalos személyt, de nem tudok job
bat kitalálni. Megcélzóm a feketevágás 
vezetőjét és kérdőre vonom. Megpró
bálom a dolog részleteiről faggatni. 
Idegesen turkál oldaltáskájában, köz
ben fokozódó indulattal beszél. 

- Szabálytalan, dehogy szabályta
lan, nincs itt szabálytalanság kérem! 
Nekem hivatalos papírom van! 

A hiábavaló keresgéés után hirtelen 
fordulattal azt mondja: 

- Tudja, bizalom nélkül nem megy 
a munka, majd elszámoljuk valahogy, 
ez a legkevesebb. 

Lesi a tekintetemet, oldódik benne 
a feszültség, én viszont pocsékul kez
dem érezni magam. Hát innen fúj a 
szél, ez hát a megoldás! Együtt, váll
vetve, meleg összetartozásban... 

* * * 
Délben megkordul a gyomrom. Egy 

útmenti tuskóra leülök, ebédelek. 
Szemben, a keskeny völgy túloldalán 
kis csapat vonul a fák között. Elöl a 
családfő lépdel, vállán kútgémhosszú 
rúdakácot egyensúlyozva. Nyomában 
kacskalábú nagyfia zakatol, egy girbe
gurba gyertyánfával karistolva a föl
det. De hátul a mamának sincs könnyű 
dolga: az ő vállát egy hátiteher apró-
szerfa húzza. 

íme egy családi vállalkozás. 
Pálinkától emelkedett hangulatban, 

gyorsított menetben masíroznak a 
völgymenti gyalogúton. Ők okosak és 
belátók: csak szálanként viszik. így kí
vánja a betyárbecsület. 

•* * * 
Kidöntött hársfákon lépegetek át. 

Innen-onnan lármát, kiabálást hallani. 
Sietnem kellene, de a kíváncsiság 
megfordít. A hangok irányába tartva, 
lassan araszolok a tetthely felé, míg
nem megpillantom az egyik potenciá
lis fanyűvőt. Emberünk fülel, leskelő-
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dik, közben cigaretta után kutat a zse
bében. Amikor meglát, odajön. Fel
egyenesedik bennem a jószándék, sze
líden győzködni kezdem. 

- Gondoljon a jövőre is - mondom 
neki, és kíméletre intem. Ám ő nem 
adja fel könnyen, a védett területen vé
dett állapotban érzi magát. 

- így szaporábban megy, különben 
is, van belőle elég! - vágja oda, mint 
valami megcáfolhatatlan érvet. 

Amikor látja arcomon a zavart döb
benetet, a fellazítás taktikáját próbálja 
alkalmazni. 

- Tudja, nehezen áll rá a kezem, de 
sok választásom nincs. Már egy éve 
munka nélkül ücsörgök otthon -
mondja és nyílegyenesen elindul a ki
szemelt hárs felé. 

Elmegy egy tucat más fa mellett, de 
nem törődik velük. Neki a hárs kell, 
mese nincs. És ekkor újbarbár vi-
rággyűjtő módszer bevetésére kerül 
sor: pillanatig sem habozva úgy dönt, 
hogy DÖNT, majd a teának valóval 
megtömött zsákol a hóna alá csapva, 
egy győztes párbajhős magabiztossá
gával elhagyja a pástot. 

* * * 
Kiérek az erdőben kanyargó ország

útra. A meredek útbevágás fényben 
csillámló paláját vizsgálgatom, amikor 
hirtelen fékezéssel megáll mellettem 
egy meseautó. Az oldalán felirat: PO-
LICE. Az ablakon kihajló, pirospozs
gás arcú szerv gyanakodva méreget, 
majd egy világfi utánozhatatlan modo
rával megkérdi: 

- Mit gyűjtünk, mit gyűjtünk? 
Miután elmondom, mi járatban va

gyok és mit tapasztaltam, leállítja a 
motort, kiszáll. 

- Manapság nem lehet megbízni 
senkiben -mondja. 

Beszélgetünk a megélhetésről, a 
munkáról, az elharapódzott erdei tol-
vajlásról. 

- Mindig elkerülik a felelősségre 
vonást, megszöknek előlünk. Csak ál
talánosságban vizsgálódhatunk - jelen
ti ki lemondóan. 

- Pedig részletes vizsgálódásokra 
volna szükség. Feltárni az ügy szerte
ágazó szálait, ez a rendőrség dolga -
vetem ellene. 

- Mindenki csak a mi munkánkat 
becsméreli, pedig ez az erdészeti mun
ka csődje - jegyzi meg epésen, és fon
dorlatos tervvel áll elő. 

- Be kéne vezetni az erdei járőrö
zést. Hogy ebből ne legyen helyi bo

nyodalom, a szomszédos erdészetek 
cserélhetnének egymással négy-öt „el-
fogóvadászt". Ezek járnák az erdőt, el
lenőriznék az utakat, rövidesen helyre-
állna az erdei rend. 

- Nem rossz ötlet - ismerem el. 
Csak hát senki sem önt el a buzgóság. 
Az emberek tudják, nem ildomos 
összezavarni a funkciókat. 

* * * 
Szakmai körben ülünk, beszélge

tünk. B. viszi a szót. 
- Mintha valami különös alkut kö

töttünk volna: nem látunk, nem hal
lunk, nem beszélünk. Mi ez? Szolgálat 
helyett egyfajta jóhiszemű szolgálta
tás? Vagy megalkuvás, beletörődés, 
netán önfelmentés? 

- Sokkal egyszerűbb a dolog -
mondja S., az erdészetpolitika egyik 
helyi alakítója. 

H. szaporán helyesel és nyomatéko
san megjegyzi: 

- Magánvélemény van, de hivatalos 
az nincs. És mikor jön az erdőmentő 
törvény? Vagy az is mindent ment 
majd, csak az erdőt nem? 

F., a „tő melletti" is megszólal: 
- A falusiaknak kevés a pénzük a 

tisztes megélhetésre, fűtésre már nem 
futja, nem csoda hát, ha eltulajdoníta
nak - mondja. 

- Azért mégis fel kellene vállalni 
ezt a kihívást - veszi át a szót G. -

csak hát ehhez bátorság kell, de leg
alábbis elszántság, hogy feladja a nyu
galmát az ember. 

Szokásával ellentétben S. most ud
variatlanul közbevág: 

- Nem csak ezen múlik a tisztesség. 
Egyáltalán, az ilyen és az ehhez hason
ló részjelenségek nem állhatnak össze 
az erdőgazdálkodás egészének kritiká
jává - mondja. 

- Na és mindennek a tetejébe, van 
aki azért a pénzért, amit én kapok, egy 
szalmaszálat sem tenne keresztbe -
közli higgadtan F., mintha a munkakö
ri leírásából idézne. 

Szóval itt tartunk. Hát hol a bátor
ság mostanában? Hol az erdészkurá
zsi? Csak összekacsintunk és mossuk 
kezeinket? Elgondolkodom: vajon 
mennyire terhel engem a felelősség, 
mennyi az én részem ebből? Aztán le
gyintek: a fenébe is, minek emésszem 
magamat, kész időpocsékolás, hiszen 
itt mindenki a helyén van, és nagyon 
jól elvagyunk magunkkal és egymás
sal. Arról nem is beszélve, hogy ünne
pi pillanatainkban egy emberként ellá
gyulunk a nagy-nagy erdőszeretettől... 

Hirtelen felocsúdok és körülnézek. 
Pár pillanatig jóleső nyugalom uralko
dik el rajtam, mert csupa bólogató fejet 
látok magam körül. Aztán csak hüm
mögök, restelkedek: a lelkiismerete
met nem tudom tartósan megnyugtatni. 

Hát így vagyok én ezzel az üggyel. 

Németország államszövetségi tulajdonban álló erdeit külön szerve
zet - a szövetségi erdészet - kezeli immár 40 éve. Különösen megnőtt 
ezek kiterjedése az újraegyesítéssel, ma kereken 400 000 ha-t tesz ki, 
és legnagyobb részt a véderő gyakorlóteréül szolgál. 
A gyakorlóterületek mintegy 40%-ban erdósültek. Az erdő a tényle
ges gyakorlótértől szigorúan elkülönített, és ezen átlagosan 1100 ha 
kiterjedésű erdészkerületek, 7000 ha-nyi erdőhivatalok gazdálkod
nak három erdőfelügyelóség ellenőrzése és a Szövetségi Pénzügyi-
gazgatóság irányítása alatt Bruttó költségvetési rendszerben gazdál
kodnak - költségeiket a pénzügyi igazgatóság fedezi és oda folynak 
bevételeik. A szervezet 650 erdészeti, 213 igazgatási alkalmazottat és 
1200 erdei munkást foglalkoztat A véderő igényeinek elsődlegessége 
mellett gazdálkodási főelvük a takarékosság és eredményeiket nézve 
nincs szégyenkezni valójuk a többi állami erdőgazdaságokkal szem
ben, sokkal hátrányosabb munkafeltételeik ellenére sem. 
Egyik különleges feladata ennek a szervezetnek még a víz- és a víziút 
védelem. Azonos mennyiségű üzemanyaggal egyazon árutömeg légi 
úton 6, úton 100, vasúton 300 és vizén 370 km-nyire szállítható. Ez 
alapozza a vízi közlekedés nagy mértékű elterjedését Németország
ban. A csatornák, zsilipek és egyéb berendezések vizének szélvédel
me megfelelő erdősávok, erdői oltok létesítését és állandó fenntartá
sát teszi szükségessé. Ezt is ez a szervezet látja el. 
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