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P E C H T O L I S T V Á N 

Mezőhegyesi vadászatok, 1946-1950 
1946-ban, 1947-ben különösebb bizton

sági intézkedések nem voltak. A vendégek 
az erdészháznál rendezett ebéd ideje alatt 
elvegyültek a gulyáslevesre váró hajtók kö
zött, megkóstolták a gulyást, elbeszélgettek 
velük. A fordulat éve után azonban meg
változott a helyzet. Egy sereg biztonsági 
ember, ÁVH-s rendőr vigyázkodott rájuk, 
elsősorban Rákosira. 

A vadászat a 6-os erdőben kezdődött. 
Az első hajtás után odajött hozzám Rákosi, 
és kérte, hogy ne engedjem melléje-mögéje 
a biztonsági elvtársakat, mert annyian van
nak, és zavarják a vadászatban. A 6-os er
dőből a 41-esbe mentünk át, a kocsisort én 
vezettem. Az erdőbe érve a nyiladék elején 
megálltam, és a hintókon lógó-csüngő biz
tonsági elvtársakat nem engedtem be a lő
állásokhoz. Az elvtársak nem akartak en
gedelmeskedni. „A kocsisokat én irányí
tom, s addig nem indulhatnak, amíg le nem 
szállnak a kocsikról" - adtam tudtukra. Állt 
az egész sor. Végül a biztonságiak kényte
lenek voltak a hintókról leszállni. Vagy 12-
15 elvtársat gyűjtöttem magam köré. Mél
tatlankodtak, fenyegettek nem akármilyen 
hangon. Ki vagyok én, mit akarok, válla
lom-e a felelősséget, ha valami baj törté
nik? - kérdezték indulatosan. Nem taga
dom, megijedtem. Ott voltak körülöttem a 
pestiek, a megyéből, a járásból jöttek, a he
lyi rendőrörs emberei, s mindnek az volt a 
feladata, hogy vigyázzon Rákosira. Végig
szaladt az agyamon, hogy a pestiek elmen
nek, de én ittmaradok a helybéliekkel, s ak
kor kapnak el, amikor akarnak, megkísé
reltem megmagyarázni, hogy ez Rákosi kí
vánsága. A hajtás végén kértem Rákosit, 
hogy küldje el ő a fölöslegesnek vélt biz
tonsági elvtársakat. Nem tette ezt. Hogy 
miért nem, csak találgatni lehet. Talán arra 
jött rá, milyen fontos személyiség, hogy 
ennyien őrködnek felette, vagy arra, hogy 
közvetlen környezetének adott helyen, idő
ben és esetben neki kell engedelmeskednie. 
Én is rájöttem, hogy mit kell tennem: be
vettem egy-két féldecit és mindent hagy-

II. rész 
tam menni a maga útján (akkoriban félde
civel kezdtük a vadászatot és nap közben 
sem volt tilos inni). 

Régebbi szokás szerint a hajtókát az ál
lami gazdaság dolgozóiból toboroztuk. Jött 
egy idő - s ez is összefügg a fordulat évé
vel, a hatalomátvétellel - , amikor Rákosi 
kívánságára DISZ-tagokból kellett szervez
ni hajtókát. 

Gyakran előfordult, hogy hét elején je
lezték, készüljünk a vadászatra, majd hét
közben lemondták. A hét vége felé újabb 
értesítés jött, hogy mégis lesz vadászat. Ez 
nyilván taktika volt. Ez történt akkor is, 
amikor egy pénteki napon Dénes István 
(AVH-s?) személyesen érkezett és bekap
csolódott a vadászat szervezésébe. A haj-
tókra nekünk ne legyen gondunk, majd ő 
beszervezi a DISZ-tagokat - mondotta. 
Annyit tett, hogy beszélt a DISZ-titkárral, 
közölte vele, vasárnap reggelre ennyi meg 
ennyi tagot kér társadalmi munkára. A va
dőröket szombati napon Dénes Istvánnal 
együtt felkerestük, és megbeszéltük velük 
a tennivalókat. Este egyébként bált tartot
tak a DISZ-fiatalok. Vagy Dénes, vagy a 
DISZ-titkár hibájából nem jutott el világo
san a DISZ-tagokhoz, hogy milyen társa
dalmi munka vár reájuk. Igy fordult elő, 
hogy nagyon sokan a hajnalig tartó bálból 
mentek a különvonat közelében kijelölt 
gyülekezőhelyre. Nem is jöttek össze 
mindannyian, és nem az adott időre. Úgy 
tűnt, hogy botrányba fullad az egész vadá
szat. 

Ilyen előzmének után kezdtük a 6-os 
erdőben a vadászatot. Eredeti tervünk sze
rint a két hajtócsoport közül az egyiknek 
az erdő Mezőhegyestől távolabbi - Pitva
ros község felőli - szélén kellett volna fel
állni. Ide a közeli 6-os majorból is vártunk 
néhány KISZ-hajtót, azonban itt sem jelen
tek meg mind. Juhász Pál vadőrnek sikerült 
néhány állami gazdasági dolgozót beszer
vezni, rögtönözni, de a létszám nem volt 
elegendő. Ez lett volna az első hajtás. A 
vendégek a különvonat mellett várakozó 

hintókkal elindultak és hamarabb érkeztek 
a helyszínre, mint a hajtók. A nyiladékon 
már állt a puskás vonal, várták a kezdést. 

Végre, ha hiányosan és késve is, de 
megérkeztek a hajtók az erdő Mezőhegyes 
felőli szélére. A vendégek eddig alig sze
reztek tudomást a zűrzavarról. A hajtókát 
nem engedtem átmenni az erdő másik -
Pitvaros felőli - szélére, ez csak a vendé
gek szeme láttára történhetett volna. Idő
közben fután indítottam Juhász Pál vadőr
höz az első hajtócsoporthoz azzal, hogy a 
két hajtást a hajtók miatt felcseréljük és a 
Mezőhegyes felőli hajtócsoport indul 
előbb. A hajtók kürtszóra indultak, de -
vagy rosszul becsültem meg a ftitámak 
szükséges időt, vagy a futár haladt lassab
ban - Juhász Pál nem kapott időben érte
sítést a változtatásról. A kürtszó hallatára 
mind a két hajtócsoport elindult. Pitvaros 
felől csak néhányan. Az erdő, az erdei alom 
s így a fácánok tolla is nedves, vizes volt, 
nem repültek, inkább gyalogoltak. A nyüa-
dék végén álltam és kétségbeesés fogott el, 
amikor észrevettem, hogy elölről is hátul
ról is mozgás van, itt is, ott is látni hajtót. 
Gyakori volt, hogy futó vagy éppen meg
álló fácánra - tévedésből vagy szándéko
san nemegyszer fácántyúkra - lövöldöztek. 
Tartottam attól, hogy hajtót is megsörétez
nek. 

Az eset nem múlt el nyomtalanul. Sza
botálással gyanúsítottak bennünket. A vizs
gálat lefolytatásával Dénes Istvánt bízták 
meg. ő nagyon jól tudta hogy mi, hogyan 
és miért történt. Több alkalommal hallgat
tak ki bennünket és hónapok teltek el, ami
re lezárták az ügyet, s megnyugodhattunk. 
Úgy gondolom szerencsénk volt az, hogy 
Dénes folytatta le a vizsgálatot. Bizonyos 
vagyok benne, hogy semmi zavar nem tör
tént volna, ha Rákosinak nincs politikai in
díttatású kívánsága. Mert mi másnak lehe
tett ezt tulajdonítani? 

Vadászat közben a 41-es erdőben ért 
bennünket az ebédidő. A vendégek a hozott 
élelmet, italt fogyasztották a nyiladékok 

ERDÉSZ KOLLÉGÁK! 
Vegyük gondjainkba a turistaházakat! 

Régen foglalkoztat a téma. különösen most, újból megnézve a .Másfél millió lépés", és a „...még egymillió lépés" c 
tévésorozatokat. 
Kevés a gondozott, jól felszerelt turistaház, inkább pusztulásról, romokról esik szó. 
Hol vannak (voltak) ezek a házak? Szinte kivétel nélkül az állami erdőkben. 
Miért nem bízzák ezeket az épületeket az erdőgazdaságok, és azokon keresztül az erdészek gondjaira? 
Nem idegen az ilyen tevékenység tőlünk, hiszen sokan veszünk részt parkerdők létesítésében, fenntartásában, de gya
korlatunk van a vendégfogadásban, külföldi és hazai vadászok magas színvonalú ellátásában. 
Jó lenne, ha a Magyar Természetbarát Szövetség és az Országos Erdészeti Egyesület egymásra találna. Mi ott vagyunk 
az erdőben, szívesen látjuk a természet rajongóit, oldjuk meg együtt ezt a gondot! 
Kerüljenek a turistaházak a természetbarátok tulajdonába, de kezelői az erdőgazdaságok legyenek. 
Az erdészek a megszokott lelkiismeretességgel látnák el ezt a feladatot is, mindenki megelégedésére! 

Bognár Miklós 
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kereszteződésében, kö/.épütt. Ekkor már a 
hajtók sem kaptak gulyást. A keresztező
désből a biztonsági elvtársak mindenkit el
küldtek, elzavartak az erdő szélére. A va
dászkocsira ültem - mert én sem marad
hattam ott középütt -, és úgy félútig men
tem az egyik nyiladékon. Falatozás közben 
a kocsissal beszélgettem. Jól odaláttunk a 
kereszteződésbe. Az elvtársak, főleg a kí
sérők nagyon megéhezhettek, mert szinte 
falták a hideg élelmet és fogyasztották az 
italt. Egyik pillanatban ágroppanást hallot
tunk. Az erdőből a nyiladékra egy fegyve
res biztonsági őr lépett ki mellénk, az ujja 
szinte a dobtáras géppisztoly ravaszán 
volt. Kissé megszeppentünk attól is tartva, 
hogy hallotta nem éppen dicsérő beszélge
tésünket. A kocsi mellett egy rövid időre 
megállt, a másik oldalra nézett és mutatva 
kérdezte, hogy ott mi van? Egy fácánetető 
körvonalai látszottak. Nem értette, hogy mi 
az, s mintha ellenséget tételezne fel, meg
közelítette és ment tovább. Hamarosan egy 
másik, majd egy harmadik és további őrök 
haladtak el mellettünk. Kiderült, hogy kör 
alakban járva végzik feladatukat, őrzik az 
elvtársakat. 

Még egy olyan eset, amikor Rákosi ma
gának tulajdonította a szomszédja által 
elejtett vadat, most egy nyulat. A vendégek 
felálltak a nyiladékon. Az első hatjásban a 
hajtókát kísértem, s úgy jött ki, hogy Rá
kosi közelében értem a nyiladékra. Ott ma
radtam mögötte. Alighogy megindult a kö
vetkező hajtása, a tőlünk jobbra álló ifj. 
Tildy Zoltán - abban az időben a MÁL-
LERT elnökigazgatója - tett egy lövést a 
két szomszédos lőállás közé. Arra gyana
kodtam, hogy a szomszéd rókára lőhetett. 
A róka szokott így előre lopakodni a hajtás 
megkezdésekor. Nem láttunk semmit és 
nem is mozdultunk. A hajtás már a vége 
felé járt, a hajtókát is lehetett látni a fák 
között, amikor a nyiladéktól néhány lépés
nyire előttünk az egyik fa tövéből váratla
nul felugrott egy nyúl - elég gyakran elő
fordul, hogy így meglapul, szinte rá lehet 
lépni - és szaladt a hajtók irányába, mi
közben miközben Rákosi az automata öt-
lövetűből vagy hármat utána durrantott. A 
közelség miatt a sörét mint golyó fúródott 

a földbe, a nyúl pe
dig eltűnt a hajtók 
között. Megdöbben
tem, sem kiáltani, 
sem odaugrani nem 
tudtam. 

Megijedtem,hogy 
az esetleg megpatta
nó sörétek hajtőt ér
nek, sebesülést okoz
nak. Megúsztuk, baj 
nem történt, a hajtók 
rövid megállás után 
tovább jöttek. Egy-
szercsak előttünk 
kissé jobbra az egyik 
fölkiáltott: „Itt egy 
nyúl!" Rákosi rögtön 
válaszolt: „Az 
enyém!" Hogy bizo
nyítson is, hozzátet

te: „Hátul van meglőve!" A nyúl annyira 
elfelé futott, hogy máshol nem is érhette 
volna lövés. A hajtó kézbe vette, jól meg
nézte a nyulat és közölte, hogy ez fejbe 
van lőve. Nem baj, akkor is az enyém, kap
ta a választ Rákositól. Ekkor jöttem rá, 
hogy a hajtás elején ifj. Tildy Zoltán lőtte 
fejbe a kétlábon álló, figyelő nyulat. Meg
kíséreltem jogos tulajdonosának juttatni, de 
Tildy intésére hagytam, hogy Rákosi ör
vendezzék a zsákmánynak. Neki mindegy 
volt, hogy hátul vagy fejbe van lőve. 

Az utolsó vadászat, melynek szervezé
sében részt vettem, ugyancsak rosszul si
került, botrányos színezete volt. Megelőző
en a vadászterület kezelését a MAVAD vet
te át. A minisztériumnak bejelentettem, 
hogy az ivararány javítása érdekében, meg 
azért is, hogy a kisebb területeket, csende
reseket, ahova a reprezentációs vadászato
kon nem jutottunk el, levadásszuk, mintegy 
ezer darab kakast kellene kilőni. E bejelen
tésemet a minisztérium magyarázat nélkül 
továbbította a MAVAD-nak. Ez január fo
lyamán volt. A MAVAD elhatározta, hogy 
az ezer darab kakasra egy nagy reprezen
tációs vadászatot szervez. Ehhez megsze
rezték a minisztérium külön engedélyét, 
miután tilalmi idő volt. Azt nem vették fi
gyelembe, hogy előzőleg már december 
elejétől élőfácán-befogást végeztünk a MA
VAD rendelkezésére. Miután hó nélküli 
időben önműködő fogókkal nem sok ered
ményt értünk el, hálós befogásra tértünk át. 
A jó ég a megmondhatója, hogy hányszor 
zavartuk neki a hálónak a fácánokat. Mind
annyiszor sokat visszadobott a háló. A fá
cánok szinte megtanulták, ha előre repül
nek, hálóba ütköznek. Nagyon sok nem is 
előre, hanem jobbra-balra repült, meg föl 
a magasba. 

Ehhez talán az is hozzájárult, hogy az 
idő tavaszias volt és szívesen szálltak le, 
vagy futottak ki az erdő melletti vetésekre. 
Éjszaka még fagyok voltak, nappal fölme
legedett. A talaj süppedős, ragadós volt. 
Ráadásul megszakításokkal szemerkélt az 
eső. A 6-os erdőből - ahol tízvalahány pus
kás néháy fácánt ejtett - át kellett mennünk 
a 35-ös erdőbe. A hajtókát is lovasfogatok 

szállították. A vendégek hintókra ültek. Az 
élelmet egy terepjáró gépkocsi hozta, 
amely a dagadó sárban elakadt. A gépko
csit nekem kellett megsegíteni a könnyű lő-
csös vadászkocsival. A lovas fogatok a haj-
tókkal jóval előbbre jártak és előbb is ér
keztek a 35-Ös erdőhöz, illetve a szomszéd
ságában lévő csendereshez. Itt szívesen tar
tózkodtak a fácánok. Időközben szemerké
lő eső áztatta a fagytól fölengedett földet, 
meg valamennyiünket. Menet közben, mi
előtt kiértünk volna a tótkomlósi útra, az 
első hintó rúdja - amelyen Rákosi Mátyás 
is ült - eltörött. A kerekek majdnem ten
gelyig süppedtek. A kocsis a csapásból a 
lucernaföldre akarta terelni a lovakat, de a 
félig földben lévő kerekek nem fordultak, 
a kőrisfa rúd elpattant. Megállt az egész 
menet. Rövid tanakodás után Rákosi a te
repjáró gépkocsira ült át és ment tovább. 
Ennek vezetője nem ismerte az utat, kiabá
lással irányítottam balra a tótkomlósi útra, 
majd rövid távolság után jobbra kellett for
dulni, ahol korábban egy dülőút volt. Ezt 
a tél folyamán a mezőgazdasági táblák ki
alakítása érdekében felszántották. Erről 
nem tudtam. A terepjáró a szántáson lassan 
ugyan, de elment. A többi vendég kényte
len volt a hintókról leszállni - a fogatok 
nem tudták egymást kikerülni - és torony
iránt gyalog nekivágni az esőcseppektől 
csillogó árpavetésen át a kb. egy kilomé
terre fekvő 35-Ös erdőbe. A sárpapucstól 
alig tudtuk lábunkat emelgetni. E nem várt 
esemény - rúdtörés, gyaloglás - miatt jó 
órányit késtünk. A hajtók a várakozási idő 
alatt, hogy ne fázzanak, meg hogy szárít-
kozzanak, az erdőszélen elhalt ágakat 
gyűjtve tüzet raktak. A tortúra után odaérve 
a csenderest hajtottuk elsőnek. Ebben nem
hogy fácán, de még veréb sem maradt a 
hajtók zajától, a tűzrakástól. Egyetlen lövés 
sem dördült el. A szomszédos 35-ös erdő
ben még két hajtást csináltunk, de a vizes 
fácánok inkább futottak - jobbra és balra, 
meg hátra -, mint repültek volna előre. A 
zsákmány mindössze néhány fácán és egy 
róka volt. Az eredeti program szerint még 
a mintegy öt km-re fekvő 41-es erdőbe kel
lett volna átmenni, de javaslatunkra a ven
dégek elfogadták, hogy fejezzük be a va
dászatot. 

A hátralévő időt a vendégek majorláto
gatással - istállókban tehenek, bikák, lo
vak, mének nézegetésével - töltötték el. 

Visszaemlékezésemben igyekeztem 
tárgyilagos maradni és a valósághoz 
hűen elmondani a mezőhegy esi, a po
litikai élet átmeneti időszakára jellemző 
vadászatok négy évét. Belepillanthattam 
akkori állami és pártvezetöinknek vadá
szattal kapcsolatos magatartásába, va
dászati etikájába. 

Az elmondottak alapján nem kell mon
danom, hangsúlyoznom, hogy milyen meg
könnyebbüléssel vettem tudomásul 1950 
tavaszári az áthelyezésemet Mezőhegyesről 
a szegedi Erdőgazdasági Nemzeti Vállalat 
központjába. 1950 márciusában otthagytam 
Mezőhegyest, bár szakmám szeretete saj
nálkozást váltott ki bennem. 



Foglalkozunk-e eleget az ifjúsággal? 
Bemutatkozik a magyarországi 4H Klubok Szövetsége 

-4H 

Miért éppen 4H? 
A zöld, négylevelű lóherés jelvényben 

a négy H betű szimbolikus értelmű. Angol 
szavak kezdőbetűi: head (fej), hands (ke
zek), heart (szív), health (egészség). E 
négy szó hűen tükrözi a mozgalom lénye
gét és céljait, amely a mottóban is megfo
galmazódik. Mivel a mozgalom az egész 
világon ismert és elterjedt, a nemzetközi 
gyermek és ifjúsági szervezet hazai megis
mertetése során célszerűnek látszott a nem
zetközi rövidítést megtartani. Ez kellóképp 
figyelemfelkeltő, egyben sajátos egyedisé
get kölcsönöz a mozgalomnak a hazai if
júsági szervezetek között. 

A mozgalom fő ismérvei: 
- Nem közvetít ideológiákat, politikai 

eszméket. 
- Önszerveződő, alulról építkező és Ön

kéntes. 
- A tagok vállalkozásain keresztül szel

lemi és anyagi érték(ek)et termel. 
- A teljes gyermek és ifjúsági korosz

tályt átfogja, bár tagja lehet bárki kormeg
kötés nélkül is, aki a mozgalom szellemi
ségét elfogadja. 

- Humánus, embercentrikus. Segíti az 
egyén társadalmi beilleszkedését, felkészít 
a csoport- és társadalmi szerepekre, felada
tokra. 

A 4H-s fiatalok a saját kis vállalkozá
saikon keresztül ébrednek rá saját hasznos
ságukra, lehetőségeikre és korlátaikra. 
Megismerik a kudarc és a siker élményét, 
miközben kitárulkozik előttük a világ és ki
alakul bennük a valahová tartozás tudata. 
A fiatalok természetes kíváncsisága és 
megismerni vágyása elősegíti a vállalkozói 
készség és a gyakorlatias, öntevékeny élet
szemlélet kialakulását. Az angol ezt egy 
mondatba foglalja össze: 'l^arning by do-
ing\ dolgozva, csinálva tanulni. 

A mozgalom kezdetei 
és nemzetközi háttere 

A századforduló tájékán az amerikai 
farmerek kezdeményezésére és közremű
ködésével a vidéki fiatalok érdeklődésük 
alapján kis csoportokba szerveződtek. A 
vállalkozó kedvű fiatalok felügyelet mellett 
sajátíthatták el a különböző gyakorlati te
vékenységeket. Eközben saját ötleteiket is 
kipróbálhatták, megvalósíthatták. A mozga
lom hamar népszerű lett és az 1924-es hi
vatalos bejegyzéskor már több száz klub 
működött az USA-ban. Az első időkben fő
leg pedagógusok segítették a munkát, majd 
a 30-as évektől kezdve egyre több főállású 
szaktanácsadó foglalkozott a fiatalokkal. 
Hamarosan az európai kontinensen is ha
sonló kezdeményezések indultak el - Ang
lia, Lettország, a skandináv államok -, 
majd a többi földrészen is meghonosodott 
a 4H eszmeisége. Jelenleg mintegy száz or
szág 4H szervezetében közel 9 millió fiatal 
próbálkozik a vállalkozói társadalom és 

gazdaság alapismereteinek elsajátításával. 
Az ötvenes évektől kezdve a „The Interna
tional Farm Youth Exchange" (IFYE) prog
ram révén pedig a nemzetközi ifjúsági cse
rék keretében évente több száz fiatal ismer
kedik egymás országainak kultúrájával és 

A 4H mozgalom hazai kialakulása 
Az első hazai kezdeményezések finn és 

amerikai közvetítéssel 1990-ben indultak. 
Az első pillanattól kezdve világos volt, 
hogy Magyarországon nem lehet, lehetett 
a külföldi példákat teljesen lemásolni. Két 
fő feltétel ugyanis nem teljesül nálunk: 

- Nincs valódi farmer- (magán-) gazda
ság. 

- Nem alakult ki a szükséges állami és 
érdekszövetségi támogatás rendszere. 

A hazai társadalom és agrárszféra jelen
leg nem képes a mozgalom értékeinek be
fogadására. Csakúgy, mint annak idején, 
most is a pedagógusok ismerték fel a 4H-
ban rejlő lehetőségeket és kezdték el szer
vezni az első közösségeket. A mai helyzet
ben az iskolák segítségével, de attól füg
getlenül működő klubok rendszere látszik 
a legkedvezőbb megoldásnak. Mintegy 30 
- főleg Kelet-Magyarországon működő -
klub 1992 decemberében alakította meg a 
Magyarországi 4H Klubok Szövetségét. A 
szövetség célja, hogy minél szélesebb kör
ben megismertesse a szervezet tevékenysé
gét, terjessze annak szellmiségét. A moz
galom előnye, hogy: 

- politikamentes, 
- szellemi és anyagi értékeket teremt, 
- vállalkozói szemléletet, új gazdasági 

és technikai ismereteket közvetít, 
- tartalmas és érdekes, „gazdaságos" 

szabadidő eltöltést tesz lehetővé, 
- gazdálkodási tevékenysége által a klu

boknak bizonyos anyagi önállóságot bizto
sít. 

Tevékenységek a 4H klubokban 
A klubokban a gyerekek az élet számos 

területét felölelő foglalkozásokon vehetnek 
részt A foglalkozási területek kialakításá
nál fontos szempont, hogy az találkozzék 
a tagok elképzeléseivel. Mindent ki kell, ki 
lehet próbálni a 4H-ban, persze amire mód 
és lehetőség adódik. A klubvezetők felada
ta a tagok igényeinek és a lehetőségeknek 
megfelelően alakítani a működési szakterü
leteket. A Magyarországon működő klu
bokban a következő szakterületekkel talál
kozhatunk: 

- növénytermesztés, 
- kisállattenyésztés, 
- kézművesség, 
- biotermelés, 
- lovaglás, 
- környezet- és természetvédelem, 
- menedzsment és marketing, 
- kiskereskedelem. 

Minden terü
letre jellemző, 
hogy a gyerekek 
vállalkozási ala
pon vesznek részt a közös munkában. A kis 
vállalkozásokat főleg a klub keretein belül, 
de olykor már otthon, a családi vállalkozás 
részeként folytatják a tagok. Ehhez segít
séget kapnak a klub felnőtt szakembereitől, 
a „szaktanácsadóktól". A szaktanácsadók a 
legtöbb országban fizetett főállású szakér
tők, nálunk egyelőre csak „társadalmi mun
kát" vállaló agrár szakemberek, népművé
szek, pedagógusok. Ez a szaktanácsadó 
csoport a mozgalom legfontosabb támasza. 

Jóllehet a világon mindenütt jelentős 
arányt képviselnek az erdészeti ,,mini vál
lalkozások" a 4H-ban, nálunk mindeddig 
szinte ismeretlen maradt ez a terület. Az 
országos vezetőségben ugyan találhatók er
dőmérnökök is, eddig azonban főleg kör
nyezet- és természetvédelmi területen szü
lettek eredmények. (A klubok fásítási, par
kosítási akcióin kívül nem történtek komo
lyabb erdészeti kezdeményezések.) Az el
maradásra két okot lehet felhozni: 

- A természetvédelem az a „mézes
madzag", amely felkeltheti gyermek és fel
nőtt figyelmét az erdészeti problémák és 
feladatok iránt. Az első lépésben a termé
szet megszerettetése folyik, ennek jelei már 
néhány klubnál mutatkoznak. 

- Az igazi erdészeti vállalkozások elin
dításához nincs meg a szükséges társadalmi 
és gazdasági mikrokörnyezet - a kárpótlás, 
privatizáció és az ágazat átstrukturálódása 
most zajlik -, valamint az erdész szakem
berek még nem kerültek igazán közel a 
mozgalomhoz. 

Ezen a helyzeten talán változtat majd ez 
a rövid ismertető írás. Ha a működő klu
bok, közösségek megfelelő szakmai segít
séget kapnának, jelentős hatása lenne a 
4H-s fiatalok szemléletére, gondolkodás
módjára. Hiszen az erdészeti területen vál
lalkozó, munkálkodó fiatalok saját tapasz
talataik révén „testközelből" formálhatná
nak véleményt erdőről, erdészről és az er
dészeti munkák értékéről. 

Nem mindegy ugyanis, hogy milyen 
szemlélettel tekint a jövő nemzetéke, a 
jövő társadalma ránk, erdészekre. Meg
felelő szemléletet, látásmódot kell tehát 
adni a fiataloknak, hogy jobban megért
hessék szakmánk feladatait, mindenna
pos gondjait. Ha az erdészszakma felvál-
laja ezt a feladatot, akkor ehhez a látás
mód-változtató munkához örömmel 
csatlakozik a Magyarországi 4H Klubok 
Szövetsége is. 

Molnár György erdőmérnök, 
a szövetség ügyvivője 

További információk az alábbi címen 
kaphatók: Magyarországi 4H Klubok Szö
vetsége, Országos Iroda Budapest, Üllői út 
667b. Tel.: 06 - (1) - 133-0743 



„Oh Tanneribaum, 
oh Tannenbaum..." 

A Kárpátok elvesztése után sokáig irigykedve kellett szemlélnünk a szerencsésebb sor
sú országok dúsan tenyésző fenyveseit. Szinte kizárólag fatermelésre irányuló erdőgaz
dálkodásunkban bennük láttuk az elérhető csúcsot. Változott a világ és ennek hatására 
mi is. Most némi kárörömmel lohad lelkesedésünk a fenyő sorsát végigkísérve H. Brandl-
nak, a freiburgi Erdészeti Tudományos Kutatóintézet üzemgazdasági osztályán készült és 
az ALLGEMEINE FORST UND JAGDZEITUNG 1993. 2/3 és 4. számában megjelent 
tanulmánya olvastán. 

Németország erdeinek ma csaknem háromnegyede fenyves, annak ellenére, hogy ré
gebben - évszázadokon át - lombos fafajok uralkodtak bennük. Az 1300. év körül még 
75%-ot tett ki részarányuk. Az ősi állapotú erdőre a 30 éves háború után a lakosság 
ugrásszerű számbeli megnövekedése, a meginduló iparosodás, a fejedelmi udvarok foko
zódó pénzéhsége, valamint az elszaporodott vadállomány ijesztő mértékű megterhelést 
jelentett. Az 1760-tól folyt felmérések megrázó eredménnyel jártak: az erdők 30-50%-ából 
hiányzott a teljesítőképes faállomány, hatalmas kiterjedésű elkopárosodott területeken vált 
lehetetlenné a természetes felújulás. Elkerülheteüennek látszott a fahiány a fejlődő gaz
daságban. Ennek kivédésére mesterséges erdősítésbe fogtak a XVII. század második fel
ében. Az ilyen nagyméretű újraerdősítés céljára jó tömegtermelésénél és olcsó előállífha-
tóságánál fogva a fenyők bizonyultak a íegalkalmasabbaknak. Az Észak-Németalföldön 
az erdeifenyő, délen és Közép-Németországban a luc. 

Az erdészet a XIX. században az egyszerű szükségletfedezésből nyereséges gazdálko
dási ággá vált. A faárak 1840-1900 között jóval nagyobbat nőttek, mint a munkabérek 
és az egyéb javak ára. Úgy 1900 körül fával 3-4-szeres árat lehetett elérni, a fatermelés 
jelentős haszonnal járt. Erdőgazdaságok 40-50, egyesek még 60%-nál is nagyobb nyere
séggel dolgoztak. Kézenfekvővé vált a nyereség maximalizálásának gondolata. Az erdőt 
már csak kamatozó tőkének kezdték tekinteni. Csakhamar megszületett a Faustmann-féle, 
képlet, a talaj- és erdőjáradék tana. A számítások a fafajok között a fenyőknek - és ezek 
között is elsőként a lucnak - adtak elsőséget, megindítva ezzel a lucosítás második di-
adalútját. A számítások 1903-ban 20:1 jövedelmezőségi arányt mutattak ki lucra a bükkel 
szemben. Az erdősítési tervekben egészen a 70-es évekig a lucos, duglászos célállomá
nyokat helyezték előtérbe és csak az utóbbi 15-20 évben terelődött nagyobb figyelem a 
lombosokra. így történt, hogy a Németországban eredetileg uralkodó lombosok aránya 
200 év alatt a 75-ről 28%-ra esett vissza. 

Az erőszakolt monokultúrák hátrányai a XIX. század végén és a XX. században egé
szen máig óriási rovar-, hó- és viharkárokban mutatkoztak meg. Nyilvánvalóvá lett, hogy 
a maximális gazdaságosságra irányuló erdőgazdálkodás sérti a korszerű értelmezésű tar
tamosságot, ellentmond a természet törvényeinek. Ezért a német erdőgazdálkodás a legú
jabb időben járható utat keres az erdő által nyújtott lehetőségek és a reájuk irányuló 
igények összehangolt kielégítésére. Kerüli egyes részleteknek valamilyen célra való kisa
játítását, valamennyi igényt egyszerre, az adott erdő teljes területén, integráltan kíván 
kielégíteni. Az erdővel szemben állított követelményeknek ma már nem lehet egyoldalúan 
eleget tenni, az erdőgazdálkodásnak sokoldalúnak kell lennie. A közjót kell szolgálnia 
anyagilag, fizikailag és szellemileg egyaránt. A gazdaságosság új értelmezése: az egyéb 
irányú célokat a lehető legkisebb ráfordítással és a rendelkezésre álló eszközökhöz mérten 
kell legteljesebb mértékben megvalósítani. 

Összeállította: Jéróme René 

Szeniorok tanácskozása 1993. december 7. 
1. Barátossy Gábor tájékoztatást adott a 

kárpótlás során erdőterületekre vonatkozó
an előállott visszásságokról, azok kivédé
sére történt főhatósági intézkedésekről. 

2. A tanácskozást meglepte a törvény
hozók körében tapasztalt tájékozadanság, 
egyéni érdekhajhászási kísérlet és a külön
böző akciók rendkívül gyors fellépése, vál
tozása, amit a hírközlés kellően nem kö
vethet. 

3. A tanácskozás megállapította, hogy 
mind az OEE, mind az Erdészeti Hivatal, 
mind a szakmánkon kívüli, erdőkért aggó
dok által tett intézkedések ugyan megfele
lőek voltak, sajnálatunkra azonban eddig 

teljesen eredménytelenek, mert a döntésho
zók ezeket figyelmen kívül hagyták. A ta
nácskozás bizalmát fejezte ki az Egyesületi 
Elnökség és az ügyben eljáró Erdészeti Hi
vatal dolgozói iránt, ugyanakkor elítéli azt 
a néhány szakmabelit, akik egyéni érdek
ből szakmánk ellenére tesznek. 

Úgy határozott a tanácskozás, hogy nem 
szűnik meg az erdők érdekében folytami 
az eddigi tevékenységét és most a ME-
TESZ Elnökségén keresztül is igyekeznek 
hatni a döntéshozókra, a mémökképvise-
lőkre és a közvéleményre. 

Dr. Szász Tibor 

A pannonhalmi apátság a honfog
lalás ezer éves évfordulója alkalmából 
kőbe vésve állított maradandó emléket, 
az akkor szolgálatot teljesítő erdészeti 
szakszemélyzetnek. Ez az emlékoszlop 
a II. világháború folyamán megsérült, 
illetve az emlékhely elpusztult. 

A Kisalföldi Erdőgazdaság az em
lékoszlopot helyreállította, illetve a név
sort az 1948-ig szolgálatot tevőkkel ki
egészítette. 

Az emlékműnél a ravazdi erdőben 
rövid ünnepséget tartottak. Az ünnepsé
gen dr. Magas László, Dauner Márton 
és Kocsis Mihály tartottak beszédet. 

V J 
Az albániai erdők végzete 
Az Albániát sújtó gazdasági válság egy

re aggasztóbb környezetkárosodást okoz. A 
vészes energiahiány arra ösztönzi az embe
reket, hogy fákat vágjanak ki.A következ
mény döbbenetes: sok száz kilométernyi út 
mentén - amelyeket még nem is olyan rég 
több évtizedes fák szegélyeztek - meg
csonkított tönkök meredeznek az ég felé. 
Az erdők közül elsőként a Tirana északi 
részét uraló Dayti Természeti Park bükköse 
esett áldozatul, s emiatt máris észlelhetők 
a talajerózió jelei. Az ellenőrizetlen és tör
vénytelen fairtás egész erdősávokat foszt 
meg a természetes regenerálódás lehetősé
gétől. Határozottan kellene szembeszállni a 
jelenlegi veszélyhelyzettel, ami nemcsak a 
tájat rombolja, hanem az erdőállomány 
végzetes elszegényedését is okozza. Albá
niában számos egyesület jött létre azzal a 
céllal, hogy megóvja az ország természeti 
értékeit a pusztításokkal szemben. Az 
egyik legaktívabb csoport a Republika e 
Shqiperise, amelynek a tiranai egyetem 
székhelye. 

World Watch 

Svájc új erdőtörvénye az erdőt termé
szetközeli életközösségként értelmezi, ben
ne a hangsúlyt a mennyiségiről a minőségi 
fenntartásra helyezi. A társadalom számára 
teljesített szolgáltatásait átfogó támogatási 
rendszer biztosítja. A szövetség intézkedé
sekre ösztönöz egyes természeti jelenségek 
elleni védelemre, valamint a képzésre, ku
tatásra és az alapadat-szolgáltatásra. Ide 
tartoznak a tervadatok, védőművek, erdő
művelés, -feltárás és erdőrezervátumok 
számára történő juttatások. Újonnan lehe
tőséget ad az erdőtörvény a szövetség által 
nyújtandó támogatásnak egyes területeken 
átalányban való juttatására. Erdőtervezésre, 
veszély-előrejelzésre, erdőrezervátumokra 
és beruházási hitelekre nem szükséges min
den alkalommal külön egyezség, azt a tar
tomány előzetesen megszabott keretben te
heti. A törvénynek nincsenek erdészeti nö
vényvédelmi vonatkozású intézkedései, 
mivel a közeljövőben európai érvényű ren
dezés lát napvilágot. 

Néhány jellemző adat: 29% erdősühség, 
330 m /ha élőfakészlet, évi 7 millió m nö
vedék, 4,5 millió m kitermelés. 

(IH 1993.1/2. Ref.: Jéróme R.) 



Alig hallgatott el '56 forradalmának 
fegyverropogása, amikor Sikáros-

pusztára kerültem, mint erdészgyakor
nok. Az erdészház, mely a Pilis renge
tegének közepén található - és minden 
valószínűség szerint a környéken haj
dan gazdag sikárgyökér lelőhelyéről 
kapta nevét - csodálatos volt. Tamási 
Áron Ábeljének éreztem magam, hisz 
szinte gyermekként vitt ki Bíró László 
szentendrei erdészetvezető az akkortájt 
szolgálati járműnek használt lovashin-
tón. Pankotai Gábor és munkatársai ál
tal tervezett feltáróúton csattogtak a 
deresek patkói, azon az őszi reggelen. 
Angyal Attila gyakornoktársam - mint 
a hely alapos ismerője - otthonosan 
magyarázta, hogy a patak mely kanya
rulata után érkezünk az erdészházhoz. 

Az erdészház előtt katonás vonal
ban szinte vigyázzállásban várták a 
hintót. No nem a két gyakornokpalánta 
miatt, hanem mert akkoriban ez volt a 
szokás. Jött az erdészetvezető, hát fo
gadni, és jelenteni kellett. így tett most 
is Csuport Sándor kerületvezető, és 
Csada Ferenc a szomszéd kerület fő
nöke. De bent állt a sorban János bácsi 
is, akiről első ránézésre inkább valami 
könyvelőfélét gondoltam, mert szódás
üveg alj vastag szemüvege sehogy sem 
illett segéderdészi beosztásához. Kicsit 
furcsa látvány volt, hogy a sort egy 
hajlotthátú jóságos nagymamaarc zárta 
- Erzsi néni. Ő nem szólt semmit, csak 
egy halk jó reggelt suttogott az erdé
szetvezetői kéznyújtásra. Bizonyára a 
kályhán hagyott tojásrántottára gon
dolt, amit reggelire készített a vendé
geknek. Nekünk is. A fegyelmezett ce
remóniára ügyet sem vető Fickó vi
szont ott ugrándozott az egyik deres 
lába körül és mindenáron meg akarta 
harapni. Valószínű valami régi, elinté
zetlen ügyük lehetett, mert igencsak 
kitartóan folytatta mesterkedését. 

A mi bemutatásunk féloldalasra si
keredett, hiszen Attilát már mindenki 
ismerte, így még elhagyatottabbnak 
éreztem magam. A hagymás tojásrán
totta reggeli közben Erzsi néni biztató 
pillantásaitól kicsit oldódott a feszült
ségem, bár furcsáltam, hogy János bá
csi lesz a vezetőnk. Mert ez derült ki 
a nagyfőnökök beszédéből. János bá 
nem szólt semmit, csak tömte magába 
a rántottát és látszólag még arra sem 
gondolt, hogy szemüvegét - mely már 
egészen az orra végéig csúszott le -
visszatolja a helyére. 

A délelőtt a cókmókok elhelyezésé
vel telt, ebéd után azonban János bá 

PÁPAI GÁBOR 

MICSIDI 
türelmeüenkedve sürgetett az első kör
útra. Látszott, hogy már beleélte magát 
professzori feladatába. 

Alig hagytuk el az erdészházat egy 
fenyőcsoportra mutatva megkérdezte: 

- No fiúk, azok ott micsidi fák? 
- Vörösfenyő - vágtam rá, pótlandó 

vizuális észlelésemmel hiányos botani
kai ismereteimet, mivel a fák felső kér
ge szemmel láthatóan vöröses volt. 

- Micsidi?!?!? - fakadt ki az öreg, 
miközben térdét verte. Azt gondoltam, 
kígyó marta meg, mert még fel is ug
rott egy kicsit hozzá. - Vörösfenyő-
őő??? - ...és úgy nézett rám, mint egy 
gonosztevőre. Amikor kis hatásszünet 
után bejelentette, hogy azok bizony er
deifenyők, azt hittem viccel, hiszen 
szemmel láthatóan minden fa a kör
nyéken erdei volt. De aztán sokminden 
arról győzött meg, hogy az erdő oly 
titokzatos, és csodálatos dolog, hogy 
ott bizony minden lehetséges. Mert 
rengeteget csavarogtunk erdőrészről 
erdőrészre, hegyre föl, völgybe le, 
hallgatva János bá kérdéseit, melyek 
mindig úgy kezdődtek, hogy micsidi... 

El is kereszteltük az öreget Micsi-
dinek. De ezzel nem elégedtünk meg, 
hanem minden alkalmat kihasználtunk, 
hogy micsidizzünk. Ha Erzsi nénitől 
megkérdeztük, hogy mi lesz az ebéd, 
s ő válaszolt nagy jámboran, hogy: fi
nom pörkölt, rögtön lecsaptunk, és 
szinte egyszerre kiáltottunk... és micsi-
divel... Tudta, hogy János bácsit gú
nyoljuk, és tőle szokatlan hangerővel 
teremtett le, hogy így meg úgy, ne 
merjük csúfolni az öreget, mert az nem 
szép dolog. 

De azért is tovább micsidiztünk. 
Csak úgy, hogy Erzsi néni ne hallja. 
Amikor télen a jó fél méteres hóban 
kullogtunk az öreg után libasorba - va
lami Isten hátamögötti véghasználat
hoz - nem hagytuk ki, hogy megje
gyezzük: 

- Micsidi nagy hó van, János bácsi. 
- Az - felelte az öreg, és szipogva 

törte helyettünk a havat. 
Micsidi valahol a Börzsönyben la

kott egy kis faluban. Sokat mesélt fe
leségéről, és egészen kinyílt, amikor az 
unokáit hozta szóba Faricskált is va
lami hintalófélét Persze megkérdez

tük, hogy micsidi lesz belőle, de nem 
hallottuk a választ, mert Erzsi néni ott 
állt mögöttünk, és éktelenül megszi
dott csúfolódásunkért 

A hosszú téli esték hangulatát és 
petróleum illatát ma is érzem. Miköz
ben szolgálati naplónkat körmöltük a 
pislogó, vibráló lámpafénynél, János 
bácsi szuszogva kötözte, fűzte, püfölte 
az ősszel begyűjtött alapanyagokból a 
szakajtókat, kosarakat Igazán csinos 
darabok voltak. Azt mondta, hogy 
pénzt csinál belőlük, mert Húsvétra az 
unokáknak igazi beszélő, alvósbabát 
akar venni. Az pedig akkortályt való
ságos vagyon volt. Gyűltek is szépen 
a piacra szánt portékák. Kéthetenként, 
amikor az öreg hazaindult - sokszor 
gyalogosan - , úgy fel volt málházva, 
hogy inkább arab bazárosra hasonlí
tott, mint segéderdészre. 

Hétfőn egyenesen a termelőkhöz 
jött. Már messziről lehetett látni, hogy 
sikerült-e a vásár. Ha igen, jókedvűen 
kiáltott előre, hogy „micsidit csinál
tok?", ha meg nem, hát csak annyit 
mondott - miután szuszogva ült le egy 
rönkre - , hogy „megizzadtam". De az
tán csak összejött a pénz, és János bá
csi egy szép napon felült egy budapesti 
tüzépre fát szállító teherautóra, és késő 
délután két hatalmas dobozzal a hóna 
alatt bukkant elő a patakparton. Szem
mel láthatóan elégedett volt a babák 
látványától. Erzsi néni is fiatalodhatott 
pár évtizedet, mert valami gyermeknó
tát dúdolászva szolgálta fel a nagyböjti 
ebédet. Kellemes ünnepeket, és jó lo-
csolkodást kívánva intettünk búcsút az 
öregnek, aki igencsak sietősre fogta. 

Az ünnepek után hiába vártuk János 
bácsit a megbeszélt helyen. Nem 

jött Gondoltuk bement dolgait intézni 
az erdészethez, és majd az erdészház
ban találkozunk. De nem. Esteledett, 
mikor bekanyarodtunk az udvarra. 
Szinte egyidőben érkezett meg a fogat
gazda, és közölte: 

- Fiúk! János bácsi nem jön. Szív
roham végzett vele. Valahol az Ipoly 
gátján találták meg nagypénteken, ke
zében szorongatva a babákat. 

Erzsi néni ekkor lépett ki a házból, 
és rosszat sejtve jött hozzánk. 

- Mi történt? - kérdezte. 
- János bácsi... meghalt... - mo

tyogtuk. 
Egy pillanatra megdermedt, és mint 

aki abban reménykedik, hogy nem jól 
hall, hangos döbbenettel kérdezett 
vissza: „Micsidi?" - és ráncos szem
héjáról peregni kezdtek a könnyek. 




