
Kutatói nap 
Szolnokon 

A rendezvény keretén belül az Er
dészeti Termelésfejlesztési Polgári Jo
gi Társaság tagjaként is tevékenykedő 
kutatóintézetek és kutatással foglalko
zó szervezetek (ERTI, FAKI, EFE, 
ERSZ) munkatársai az alföldi erdőgaz
dálkodás témakörében végzett legfris
sebb kutatások eredményeiről adtak tá
jékoztatást. 

A tanácskozást Szebeni László ve
zérigazgató nyitotta meg. Az elhang
zott előadások: 

Dr. Führer Ernő: Az Alföld erdő
sítési programterve; dr. Illyés Benjá
min - Marosi György: Az erdőfelújítás 
finanszírozásának irányai, konfliktusai 
és a megoldási lehetőségek; dr. Halu
pa Lajos - dr. Héjj Botond: A gazda
ságtalan erdők kritériumai; dr. Magas 
László: A szigetközi erdőgazdálkodás 
jelene és jövője; dr. Rédei Károly: Az 
akáctermesztés időszerű kérdései, kü
lönös tekintettel a szelektált akácfajták 
termesztésbe vonására és sarjról törté
nő felújításuk; dr. Kapusi Imre: Rövid 
vágásfordulóban kezelhető akácerdők 
perspektívája; dr. Tóth József: Homoki 
fenyvesek véghasználati kora az 
egészségi állapot függvényében; dr. 
Hadnagy József: Pinus-félék papíripari 
félkésztermékké hasznosítása; Magyar 
Lajos: A gyökérrontó tapló (Fomes an-
nosus Cooke) okozta fertőzés ökoló
giai tényezőinek vizsgálata a Duna-Ti
sza közén; dr. Rumpf János - Gólya 
János: Vállalkozói fakitermelések bo
nyolítása; dr. Koller Erzsébet: Erdé
szeti információs rendszerek; Mocsko-
nyi Zsigmond: Az elektronikus átlaló 
használata. 

SODOR MÁRTON 

A természet jobban tudja... 
Új alföldfásítás indul. A jelenlegi 

szituációban ez természetes is, mivel a 
mezőgazdasági művelés alól kikerülő 
hasznosítatlan területekkel kell valamit 
kezdeni. Egyenesen adódik, hogy a 
felszabaduló területek hasznosítására a 
legjobb és a termőhelyi potenciált leg
tökéletesebben hasznosítja az adott te
rületen hosszú évszázadok, esetleg 
évezredek alatt kialakult, illetve kipró
bált természetes vegetáció. Ez a termé
szetes vegetáció - alföldi viszonyok 
közt - mai fogalmaink szerint a termé
szetes gyep, illetve az erdő. A zárt, 
szép és lehetőség szerint ipari haszno
sításra is alkalmas erdő. Es most áll
junk meg egy percig az erdőnél, mivel 
itt kezdődik minden ellentét. Az erdé
szeti szakember azt mondja: 

- Természetesen készen állok az er
dő telepítésére, de ... én választom 
meg a fafajt. Vannak tapasztalataim és 
táblázataim, melyek alapján el tudom 
dönteni, hogy milyen fafajból tudok itt 
szép vagy elfogadható zárt erdőt létre
hozni. Tudom, hogyan kell elvégezni 
a telepítéseket, hogy azok sikeresek le
gyenek. 

- Azt már nem! - vágja rá rögtön 
a természetvédő, vagy a zöld lelkületű 
honpolgár. - Zárt erdő kell ide, egyet
értek, de annak őshonos fafajokból 
kell állnia, elegyes legyen, ahogy az a 
természet nagykönyvében meg vagyon 
írva. Tanultam több-kevesebb ökológi
át, növénytársulástant, hallottam okos 
emberektől, hogy ezek adnak csak tar
tósan fennmaradó stabil állományokat. 

Mindenkinek igaza van. Az erdész 
valóban nem tud zárt erdőt létrehozni 
az őshonos fafajokból, ezért kísérlete
zik más idegen fajokkal, és a termé-

Erdészeti tudományos csúcs - a német nyelvterület kutatóintézményei szá
mára. 1991 óta évente gyűlnek össze küldötteik és tárgyalják napokon át az 
erdészet legégetőbb kérdéseit. Tavaly Bács megye látta vendégül Birmensdorf, 
Graupa, Flechtingen, Gotha, Göttingen, Észak-Rajna-Vesztfália és Baden-Würt-
temberg vezető erdészeti előkelőségeit tapasztalatcserére. 

Az erdőkárok vonatkozásában megállapították, hogy nem mindent lehet a lég
szennyezéssel megindokolni. A társadalom riadalma alábbhagyott: és így nyu
godtan lehet a további okokat kutatni. 

Az erdőgazdálkodás jövedelmezőségét illetően rendkívül nehéz a törvényho
zókat meggyőzni az erdő szociális funkciói ellentételezésének szükségességéről. 
A természetvédők alapvető hibája az ökonómiai alaptételek figyelmen kívül 
hagyása, az erdészek gyenge oldala pedig a túlzott ökonómiai függőség. A 
hosszú távú ökológiai erdőtervezésnek az üzemgazdasági megvalósítással fogas-
kerékszerűen kell kapcsolódnia. 

(ÖFZ. 1993.12. Ref.: Jéröme R.) 

szetvédő is jól látja, hogy a meglévő 
nyár-, fenyő- és akáctelepítések vala
hogy nem igazán töltik be a nekik 
szánt szerepet az Alföldön. Mindenki
nek igaza van? És mégsem jó egyik 
sem? Nem képzelhető el, hogy az el
lentmondás feloldható? De igen. Hi
szem, hogy a TERMÉSZET régen ki
kísérletezte a megoldást, csak az egy
mással való meddő viták helyett meg 
kéne kérdezni Őt. 

Van egy nagyon szépen hangzó kli
matikus elnevezése Alföldünknek, me
lyet mind a botanikusok, mind az er
dészek egységesen használnak. Er-
dössztyepp, erdössztyepp klíma. Nem 
hiszem, hogy nekem kéne elmagyaráz
nom a szakembereknek, mit is jelent 
ez. Olyan füves, sztyeppvegetációval 
borított terület, ahol kis záródásban, il
letve elszórtan fák, facsoportok talál
hatók. Amennyiben jól belegondolunk 
és felidézzük magunk előtt egy ilyen 
- bizonyára sokunk előtt ismert - táj 
képét, rögtön felötlik bennünk a meg
oldás kulcsa. Mindenkinek igaza van, 
egy kis kivétellel, ami a feloldhatatlan
nak látszó problémát okozza. Mind az 
erdész, mind a természetvédő zárt er
dőben gondolkodott. Pedig termőhely
ismereti, éghajlattani, csapa
dékelosztásra vonatkozó tanul
mányainkat felidézve, vagy akár csak 
alföldi talajfeltárásaink eredményeinek 
kis területen belüli szóródására vissza
emlékezve tudhatjuk, hogy amennyi
ben ezt a hidrológiai viszonyok nem 
teszik lehetővé, zárt erdők itt - termé
szetes úton, a mai klimatikus viszo
nyok között - nem alakulhatnak ki. 

Ez az egyetlen kis pont, ami miatt 
nem egyeztethető össze a két nézet. 
De, amennyiben megkérdezzük a 
TERMÉSZET-et - ahonnan mindkét 
idézett szakma a tudását merítette -
feloldható az ellentmondás... telepít
sünk őshonos fafajok elegyes állomá
nyaival „erdőt", de ne várjuk el, hogy 
ezek zárt állományokként maradjanak 
fenn. Legyenek az Alföldön ligetes, a 
klimatikus viszonyoknak megfelelő, 
igazi, szemet is gyönyörködtető er
dössztyepp társulások. A TERME
SZÉT JOBBAN TUDJA..., hogy az 
adott területen hány faegyedet, mekko
ra facsoportot képes eltartani. Nekünk 
már csak az a feladatunk, hogy a ki
vitelezés módját megtaláljuk, szintén a 
TERMÉSZET segítségével. 



VADGAZDÁLKODÁS - VADÁSZAT 

DR. BENCZE LAJOS 

Botos ünnepnapok 
(Ahogy Mezőhegyesen újra elkezdődött) 

Hát, ilyenek is voltak, a Viharsarok
ban, Mezőhegyesen, az 1945. novem
ber 5-7. közötti napokban: így nevezte 
el a jeles „eseménysorozatot" akkori 
kedves, kesernyés-fanyar humoráról 
ismert barátom, Szabados Dezső, aki 
abban az időben az ottani cukorgyár 
tisztviselője volt mint agrármérnök. 
(Humorának tolla hegyére még saját 
személyét is felszúrta. Önmagát, mint 
a könnyű tüzérség legkönnyebb súlyú 
(tartalékos) hadnagyának titulálta: 
„karddal együtt alig haladta meg az 50 
kilogrammot".) Én pedig az állami va
dászterületnek („rezervátum") vezetői 
teendőit láttam el, önként vállalva, 
nagy lelkesedéssel... 

Miután a csatazaj ország-világszerte 
elült és ép bőrrel megúsztam Budapest 
ostromának minden szörnyűségét, 
megunva a minisztériumi szolgálatot, 
de még inkább az éhezést, úgy hatá
roztam, hogy ismét külső, gyakorlati 
szolgálatot vállalok. Kapóra jött, hogy 
a Földművelésügyi Minisztérium ille
tékesei akkor szervezték a már említett 
erdészeti és vadászati kezelési egysé
get. 

A feladatot szépnek, érdekesnek, 
testreszabottnak találtam: részt venni a 
vadgazdálkodás, a vadászat újjászerve
zésében Mezőhegyesen, az egykori 
kincstári ménesbirtok apróvadállo
mányban gazdag, külföldön is ismert 
területén. Az apróvad meg mindig, 
gyermekkorom óta közel állt szívem
hez, lévén szülőföldem a Nyitra és a 
Vág folyók által szabdalt apróvad-el-
dorádó, a Kisalföld, a mai Dél-Szlová
kia kies tája. 

Azzal tisztában voltam, hogy a tér
ség, a Viharsarok ismert akkori, feszítő 
indulatoktól izzó atmoszférája aligha 
kínálhat zavartalan létet, könnyű mun
kafeltételeket ebben az előítéletektől 
terhes „műfajban", a vadászatban és az 
erdészetben. Úgy gondoltam azonban, 
hogy a háború alatt tanúsított emberi 
és politikai magatartásom következté
ben helyt tudok állni és szembe tudok 
nézni az esetleg reám váró nehézsé
gekkel, kihívásokkal. így hát elindul
tam, méghozzá vonaton, természetesen 

személyvonaton és annak is nem a bel
sejében, hanem a hátán, a vagonok te
tején, békés, türelmes sorsközösségben 
az alkalmilag összeverődött útitársaim
mal Szeged irányába, hátamon az ak
kor kincset érő kis „motyómmal" bé
lelt hátizsákkal... 

Az éjszakát a szegedi pályaudvar 
várótermében töltöttem, magam alá te
rítve kopott lódenkabátomat, fejem alá 
párnának a féltve őrzött (katona nyel
ven) „menetszajrémat" összegöngyöl
tem, így találtam biztonságosnak az 
akkor még javában űzött „zabrálás" el
len. Álom azonban így sem jött a sze
memre, pedig nagyon fáradt voltam: 
ehhez hozzájárultak egyrészt a polos
kák, no meg az időközönként megje
lenő, (portyázó) hadfiak is... 

Másnap délelőtt a Mezőhegyes felé 
tartó vicinálison „begördültem" új ál
lomáshelyemre, ott pedig irány a 
„Kantár", ahol az állami gazdaság köz
pontja volt. Az egyemeletes épület on
nan kapta a nevét, hogy abban voltak 
elszállásolva (betárolva) a még nőtlen, 
fiatal gazdatisztek... 

A szokásos és előírt hivatali forma
ságok elrendezése után este kikötöttem 
albérleti szállásomon, egy kedves álla
mi gazdasági tisztviselő otthonában (a 
Molnár családnál), akinek fia abban az 
évben nyert fölvételt a soproni erdő
mémöki főiskolára: így hát egyszeri
ben igazi otthonra találtam. 

Megkezdtem hivatali ténykedése
met, ismerkedtem a feladatokkal, terü
lettel, munkatársakkal, igyekeztem fel
tárni a múltat, hogy a tapasztalatokat 
felhasználhassam az újjáépítéshez. 
Nagyszerű munkatársakra, kitűnő 
szakemberekre találtam, akik között 
biztonságban éreztem magam, öröm 
volt velük együtt dolgozni. Ők pedig 
befogadtak, elfogadtak, ami fokozta 
önbizalmamat és lendületet adott mun
kámnak. 

Azóta sok kedves volt munkatársam 
távozott el az örök vadászmezőkre, kö
zöttük a két „nagy öreg", a felejt
hetetlen emlékű fővadász, Mengyán 
Gyuri „bácsi" és a belsőkamarási er
dész, Pipás Pali bátyánk, no meg ki 

tudja, hogy hányat szólított, azóta is 
magához az Úr. Emlékük, tiszta em
berségük, melegszívű ragaszkodásuk 
azóta is él emlékezetemben, gyakran 
idézem őket a családon belül és bará
taim körében. Gyuri bácsiról a Rókás 
napok c. írásomban a Magyar Vadász 
hasábjain külön is megemlékeztem: 
még megélte, hogy nevét az utókor 
számára megörökítettem... Hadd említ
sem még a két fiatal erdészt is, Bacsa 
Gyulát és Bohum Bélát. Ha velük 
együtt jártuk az erdőt-mezőt, még á 
„kisördögöktől" sem tartottunk: pedig 
volt belőlük éppen elég. 

Élveztem az állami gazdaság veze
tőinek bizalmát is, így az akkori igaz
gató - a későbbi országos szakvezető 
- , Izinger Pál megértő, baráti támoga
tását is. 

Telt-múlt az idő, már lassan kezd
tem a pesti nélkülözést elfeledni és ki
heverni, miközben váratlanul rohant 
reám a félelmetes „vékonyító" beteg
ség... az „ukránka". Aztán ezt is meg
úsztam, hála a gazdaság kis kórháza 
orvosának, dr. Poledna Bélának, no 
meg a „kisüsti" bodzapálinkának. 

Közben ősz lett, kezdtük számba 
venni a vadállományt, latolgattuk, ter
vezgettük az első - decemberi - (kor
mány) nagyvadászatok eshetőségeit, 
amik felől már kaptunk némi előrejel
zést. 

így érkeztünk el a november 7-e 
felé vezető héthez, amikor éppen egy 
kora délutáni terepszemlét, helyszíni 
bejárást terveztünk a település köze
lebbi térségében. Az emeleten lévő 
irodámban kezdtem összeszedni a ki
szálláshoz szükséges holmimat, és már 
a vállra akasztható táskámat és a szol
gálati pisztolyomat akartam a fiókból 
kiemelni, amikor az utca felől egyre 
erősödő hangzavar ütötte meg fülemet. 
Az ablakhoz érve egy eléggé népes tö
meg közeledtét látom piros zászlókat 
lobogtatva, fütykösöket szorongatva és 
az akkor szokásos „baljós" szólamokat 
skandálva, hogy aszongya: „le ezzel 
meg azzal, halál erre meg arra, le a 
kisgazdapárttal...", és hogy éljen ez 
meg az, főleg a párt és mindenekfölött 



Rákosi. No, mondom a mellettem álló 
két munkatársnőmnek, húzódjunk 
vissza az ablakból s főleg ne moso
lyogjanak, ne „hergeljük" a nyilván 
felbujlogatott, feltehetően némi nedű
vel is megtámogatott tömeget, mert 
ebből így is baj lehet... 

Hát, bizony lett is, de még mekkora: 
kicsapódik a szobám ajtaja, belép rajta 
két feldúlt képű suhanc, nekem szö
gezve a nagy kérdést: „Maga az erdő
mérnök?" „Én vagyok" - mondom. 
„No, akkor gyüjjön le a nép közé, no 
mozgás..." Egy pillanatra átvillant az 
agyamon a fiókomban lapuló piszto
lyom, de a józan ész máris elhessegette 
a gondolatot. Ez itt, ebben a helyzet
ben mit sem segíthet, kész. öngyilkos
ság volna. Amint kiléptem az ajtón, a 
két fiatalember nekem esett, Uüegelni 
kezdett... Az agyamat elöntötte a vér, 
a halálfélelem, és én is ütöttem végső 
kétségbeesésemben: a két támadóm -
hála fiatalkori némi öklözési képessé
gemnek - legurult a lépcsőfokokon, én 
pedig emelt fővel kiléptem a már em
lített „kantár" ajtaján. „Itt a kisgazda
vezér, akaszd föl, vágd el a torkát..." 
- zúgta a tömeg, még ezt hallottam, 
aztán többre már nem emlékeztem: az 
épülettől az utcára vezető járda szegé
lye mentén egy bukszusbokor tövében 
arra ébredtem, hogy földön fekve rúg
nak, ülnek, ahol érnek, a vér pedig öm
lik belőlem... Föltámogattak, kivon
szoltak a „nép" közé, ismételve a „lo-
sungot": „Akaszd föl!..." Már nem 
fájt semmi, a gyalázkodás sem, a se
beim sem, beletörődtem sorsomba, mit 
tehettem, megadtam magam... 

És amint ez az ÉLET nagy forgató
könyvében megíratott: „Ahol legna
gyobb a baj, ott legközelebb az Isten"! 
Hát, így történt ez akkor is. A tömeg
ből valaki elkiáltotta magát: „A romá
nok betörtek a határon, viszik, lopják 
a jószágot, a disznókat, gyerünk segí
teni, menteni!" Bizony, csoda történt: 
a tömeg futólépésben indult a közeli 
határmenti major felé... Engem pedig 
bevittek, betámogattak a kórházba, 
ahol kedves atyai jóbarátom, a már 
ugyancsak említett „doki", ellátva se
beimet, „tisztába tett" és befektetett 
egy erős ráccsal védett ablakú szobá
ba, mondván: „Itt biztonságban leszel, 
ide nem tudnak bejönni utánad! Mert 
bizony azt ígérgették, hogy éjjel 
visszajönnek érted..." 

„Sose féljen, van itt elég vitriol -
mondta az egyik ápoló - , majd fogad

juk őket!" Erre azonban nem került 
sor, estére lelohadtak az indulatok, el
ült a harci zaj - ámbár nem egészen. 

Reggel sebeimet kötözgette a ren
delőben Béla bátyám, amikor belép, il
letve betámogatják Gyuri bácsit, a fő-
vadászt. Első gondolatom az volt, 
hogy engem jött meglátogatni és mon
dom is neki iziben: „Velem aztán jól 
ki...bántak!" „De velem is ám" - vá
laszolt az öregúr és megfordult. A feje 
búbjától a sarkáig csupa vér volt. „Mi 
történt?" - kérdeztem, saját bajomat 
elfelejtve. „Most reggel kijött hozzám 
a fácántelepre kerékpáron néhány su
hanc, éppen reggeliztem, kihívtak az 
udvarra és nekem estek a kerék
párjukról lecsatolt pumpákkal, alapo
san elkalapáltak, miközben szidalmaz
tak: »buggyos nadrágban, bőrkabátban 
jártál, Horthyval vadásztál, az 
anyád...« és most itt vagyok." 

„De tulajdonképpen mi történt?" -
kérdeztem az orvost, meg az ápolókat. 

„Tudod - mondja - az ünneplés már 
tegnapelőtt este elkezdődött, amikor a 
major udvarán (a major nevére már 
nem emlékszem) este a sötétben le
ütötték Kis intézőt, amint szokásos esti 
ellenőrző útjáról a lakása felé tartott. 
Ő is benn volt, elláttuk a sebeit és dé
lelőtt hazaengedtük. Hasonlóan járt 
ugyancsak aznap este Jármay Géza, a 
külső kamarási kerületvezető intéző is, 
akit már az ágyból szólítottak ki, pi
zsamában, a kapuhoz, felesége, család
ja előtt ütlegelték addig, amíg csak 
össze nem esett..." 

„Tudja - meséli az egyik ápoló - , 
Pallay Lajos főintézőt sem kímélték: őt 
egy zászlórúddal kólintották fejbe, mi
közben magát püfölték még a kantár 
előtt. Pedig ő igazán a nép kedvence 
volt, itt szolgált korábban is, majd in
nen került Kisbérre, ahová küldöttség 
ment érte, hogy visszahozzák kedven
cüket. Hát, el is nyerte a jutalmát! Éle
te nagy csalódását ő is megélte. A fő-

HARAGSZOMRÁD (?) 
A lap decemberi számában olvashatjuk Bogdán József tagtársunk hozzászó

lásában rövid, de valós vélekedését, ilyenformán: „Nem hiszem, hogy az Egye
sület fő dolga, hogy... szélsőséges véleményeket kinyilvánítva magára hara
gítson más szervezeteket, gondolok a természtvédelemre és a vadászokra." 

A manapság nyakra-főre használt „szélsőséges" jelző meglehetősen tágan éf-
telemzhető fogalom. Kicsoda, mit és miért nyilvánít szélsőségesnek? Hol az a 
„közép", amihez képest valamely vélekedés kiérdemli a „szélső" jelzőt? 

A „természetvédelem" (sic) haragjának ily általánosan megfogalmazott vádját 
például egyáltalán nem tudom megfejteni. Hálás lennék, ha a meg nem nevezett 
vádlottak számára a hozzászóló az érveit részletesebben is kifejtené. 

A vadászok haragjára viszont már van egy tippem; szabadjon megkérdeznem 
a hozzászólót, vajon ugyanarra gondolunk-e? Nevezetesen a vadászoknak arra 
a néhány tízezres csoportjára, akik a sors kegye folytán vadászterületet bérelnek. 
Eddig semmi okuk nem lehetett a haragra e derék vadászoknak ott, ahol mélyen 
a reálisan elérhető bérleti díj alatt jutottak a bérletükhöz. Haragról már csak 
azért sem lehet szó, mert többnyire a bérbeadást lebonyolító tisztségviselők ma
guk is tagjai a bérlő társaságnak, tehát részben maguknak adják bérbe a terüle
teket. 

Amikor fellépünk e társadalmi igazságtalanság, a társadalmi tulajdon ily hűt
len kezelése ellen, valamint az erdőt helyenként súlyosan károsító nagyvad túl
szaporítása ellen, ezzel bizony akaratlanul is magunkra vonhatjuk ezeknek a 
vadászoknak a haragját. Ha a hozzászóló erre a haragra gondolt, akkor kérem, 
gondoljon a többi, tízmillió állampolgárra is, akiknek viszont e fellépésünkkel 
megszerezhetjük, kivívhatjuk az elismerését, a szimpátiáját. 

Azt pedig, hogy e vélemények mennyire „...nem tükrözik a tagság vélemé
nyét..." (amint a hozzászóló kinyilatkoztatja), a demokrácia örök szabálya szerint 
nem a feltehetően a saját érdekeit képviselő tisztelt hozzászóló, hanem a tagság 
hivatott kinyilvánítani - mégpedig a következő választáson. 

Reményfy László 



V A 

jegyző a községháza kert felé néző ab
lakán ugrott ki, úgy menekült el, meg 
sem állt Battonyáig. Az egyik tisztvi
selőnőt pedig hajánál fogva rángatták 
ki ünnepelni a tömeg közé, ő is a fel
vonulók között volt, immár nagy lel
kesedéssel." 

Nos, így zajlottak szép sorjában a 
mezőhegyesi „botos ünnepek", ahogy 
akkor „illett", az Úr 1945. évének no
vemberében. Mindez, persze, rendőri 
kíséret, védelem mellett, nehogy a tö
megnek baja essék. Hát, annak nem 
esett, annyi bizonyos! 

Az irodámban maradt lódenkabá-
tomnak, táskámnak, pisztolyomnak, 
kalapomnak nyoma veszett. Ott hely
ben nem viselte senki sem: talán vala
kik eltették, megőrizték „trófeának". 

Hogy személy szerint kik szervez
ték „az átnevelést", kik álltak a dolgok 
hátterében, nem tudom, de különöseb
ben nem is érdekelt, megúsztam, ez á 
lényeg és az élet zajlott a maga útján, 
no, persze azért nem egészen zavarta
lanul. 

Ugyanis, miután vagy két hét múlva 
a kórházat elhagytam, hivatalomban 
felkeresett Makóról egy Kallós névre 
hallgató „valaki", aki rá akart beszélni, 

hogy menjek el innen, nemlesz ennek 
már jó vége, meg így, meg úgy: „Tud
ja mit, maradok - válaszoltam. -
Majd akkor megyek el, amikor jónak 
tartom. Nekem nincs mit takargat
nom." És maradtam még egy évig. 
Nem bántam meg! Annyi emberi me
legséget, rokonszenvet tapasztaltam, 
amiből szinte egy életre „feltöltődtem" 
optimizmussal. Szakmailag is gyara
podtam és felejtheteúen vadászélmé
nyekkel gazdagodtam, melyekből egy
szer már ízelítőt adtam a Rókás napok 
című, említett írásomban. És most sza
badjon még egy „vadászélményemet" 
(?) elmesélnem: egyet a sok hasonló 
közül. 

Az „ünnepek" után azért mégis csak 
sor került az első „protokollvadászat-
ra". Ennek előkészítésére, megszerve
zésére mentünk ki a Pitvarossal hatá
ros területrészre, ezen belül közelebb
ről a mintegy 100 kh kiterjedésű 4-es 
erdőbe. Négyen ültünk - a kocsissal 
együtt, természetszerűen - a gazdaság 
bricskáján: a már ismert fővadász, a 
helyi kerületvezető vadász (Medve ne
vű és bizony alkatára is hasonló, derék 
termetű), meg szerénységem. Amint a 
területre értünk, távoli lövéseket hal
lottunk. 

Gondoltuk, valahol a szomszédok 
vadásznak. A lövések egyre gyakrab
ban és mindinkább közelebbről hallat
szottak, míg végül is rádöbbentünk ar
ra, hogy valakik a négyes erdőt hajt
ják: szólt a puska „cefetül", sörétes és 
golyós fegyverekből egyaránt, még 
„sorozatban" is. „Visszaforduljunk, ne 
forduljunk?" - latolgattuk. „Hát csak 
nézzük meg, kik is vadásznak" - dön
töttünk. Az erdő fő nyiladékára érve 
leszálltunk a kocsiról, puskáinkat meg
töltöttük - persze, nem mintha vadász
ni akartunk volna, hanem csak úgy... 
- és vártunk, amíg a felénk tartó „va
dászsor" kiér a nyiladékra. Vegyes ki
nézetű társaság volt („Szent Kleofás, 
milyen karaván" - mondta volna Pe
tőfi), ki ilyen, ki olyan katonaruhában, 
pufajkában, civilben, egyszóval „alka
lomhoz illően". Amint kiértek, körbe
vettek bennünket, halljuk ám, hogy 
nem magyarul - helyi szlvoák kiejtés
sel - beszélnek, amit a fővadász is, lé
vén pitvarosi származású, meg én is jól 
értettünk. Szemünk összevillant Gyuri 
bácsival, megértettük, hogy nem fed
jük fel nyelvtudásunkat, köszörültük 
torkunkat, majd én törtem meg a már 

A szarvasirtás ellen, 
vele szemben a létszámapasztás mellett érvel dr. Bán István az Erdészeti Lapok októberi számában. Kíváncsi volnék, az 
illető szarvas méltányolja-e, hogy nem „irtás", hanem „apasztás" révén kap egy golyót az oldalába. Vajon milyen érzülettel 
szenderül jobblétre? 

Egyébként, emlékezetem szerint egyetlen erdész szakember sem akarta, akarja kiirtani, hanem csak kilőni a fölös számú 
növényevő nagyvadat. (Mint ahogy az ellen is fellép, hogy egyes vadászok kapzsisága miatt túlszaporított vadállomány az 
erdeinket tegye tönkre.) Kiirtással eddig csak a vadászok körében találkoztunk, amikor rendre kiirtják a hozzánk tévedő 
ragadozókat, közöttük is első helyen a jobb sorsra érdemes hiúzt. 

De túl a nyelvhasználati kérdésen, sokkal fontosabbnak tartom azt az erdőegészségi állapotfelmérést közelebbről megnézni, 
amelynek adataira a szerző oly szívesen hivatkozik. 

Röviden: van egy fajtája a vad által okozott károknak, amit a mostani módszerrel nem lehet kimutatni. Nevezetesen, a 
4x4 kilométeres háló azon pontjain, ahol fiatal erdő áll, tehát a vizsgált fákat nem lehet megfesteni, csak egy képzeletbeli 
körön belül vizsgáljuk a fák állapotát. Ott, ha egy értékes fafaj a károsítás miatt elpusztul, azt a'kárfelvételi lapon nem lehet 
jelezni, az eltűnés okát nem lehet feltüntetni. Pedig e fiatal állományok vannak a legjobban kitéve a vad károsításának. E 
korban teszi tönkre a szarvas a tölgyet, a bükköt, a luc- és vörösfenyőt. Itt csak az elegyarány megváltozása mutatja, hogy 
valami baj történt, de annak okát nem lehet feltüntetni. Ugyancsak nem lehet jelezni azt, ha a kapzsiságból túlszaporított 
vadállomány annyira feleszi az erdei makkot, hogy ezzel lehetetlenné teszi az erdő természetes felújulását, a természetes 
erdő fennmaradását. E kártételt csak akkor szabadna jelezni, ha ott épült volna ellenőrző kerítés, ám ennek készítése a 
legkevésbé érdeke a vadászatra jogosultnak. 

Nem tudhatom, e „csalafintaságok" véletlenül, figyelmetlenségből vagy a vadkárokat eltussolni szándékozók mesterkedése 
miatt kerültek-e bele a felmérés módszerébe. Érdekes lenne tudnunk erről is a szerző vélekedését, aki éppen a kárfelmérési 
útmutatót készítő cég alkalmazottja. 

Mindenesetre, ha a felmérésből több, jelentős kártétel kimarad, nem ildomos annak adataira oly magabiztosan hivatkozni. 
Az „irtás - apasztás" szóhasználata helyett fontosabb lenne erre a kérdésre is több figyelmet fordítani. 

Reményfy László 



feszítő csendet: „Látom, vadásznak, és 
elég jó eredménnyel!" „No ízs persze, 
hogy vadászunk, amint láássa." „Mi is 
vadászatot jöttünk előkészíteni, mert a 
hét végén kormányvadászat lesz." 
„Hát csak csinálják, a maguk dolga." 
„De tudják, hogy ez rezervátum, itt 
idegennek nem szabad vadászni" -
mondom tőlem telhető nyugodt han
gon. „Micsoda, míg hogy nekünk nem 
szabaad?" No, gondoltam, ez volt az 
olaj a tűzre. 

Társaimmal egymást fedezve tömö
rültünk, váltunkon a töltött fegyver. 
Hát most mit tegyünk? Még egy rossz 
szó, egy gyanús mozdulat és kész a 
tragédia... 

Intek a kocsisnak, hogy induljon el, 
közben halljuk ám az. egyik vezér
alakot: „zotnyi ho, cso papuluje, j . . . 
mu Kriszta" (fonetikusan írva), azaz 
„nyírd ki, mit pofázik... om a Krisztu
sát". Mi pedig megfordultunk és elin
dultunk a kocsi fedezékében, libasor
ban. Hátul én zártam a sort, rajtam volt 
minden felelősség. „Ha ránk emeli va
laki a fegyverét, hát én gyorsabb le
szek" - villant át az agyamon. De erre 
nem került sor, mondtak ránk minden 
elképzelhetőt, cifrázva magyarul is, 
hogy megértsük, miközben lassan, 
örökkévalóságnak tűnve „rugalmasan 
elszakadtunk" egymástól. Az erdő szé
lén megálltunk, visszatekintettünk az 
elvonuló „vadásztársaságra", nagyot 
húztunk a csípős decemberi levegőből, 
mígnem megszólalt Gyuri bátyánk: 
„Hát ezt is megúsztuk, bizony már 
nem adtam volna egy pipabagót sem 
az életünkért". 

„Igy van Gyuri bácsi, most pedig 
menjünk haza az izgalmakat leöblíteni, 
és felejteni" - toldottam meg, immár 
egy kissé felszabadultan. 

Epilógus: Közel ötven esztendő táv
latából visszatekintve ma is kris
tálytisztán élnek bennem az emlékek 
az akkori „nagy idők" nagyszerű em
bereinek rendületlen, hősies helyt
állásáról a mindennapi élet idegeket, 
jellemeket edző zűrzavarában... Az ak
kor zajló, e térségben és országszerte 
emberéleteket is követelő események 
társadalmi és politikai hátterének 
elemzése, feltárása a történészek, a po
litológusok feladata; tegyék dolgukat 
legjobb tudásuk és lelkiismeretük sze
rint! 

A magam részéről a kiragadott epi

zódokkal csupán ízelítőt kívántam adni 
az azóta felnőtt nemzedékeknek az új
raéledés és az újjáépítés - vadászatot 
és vadászokat is érintő - hősies kor
szakából, az új élet tisztítótüzéből. 

S ha olykor napjainkban - okkal 
vagy indokolatlanul - elégedetlenek, 

türelmetlenek vagyunk, gondoljunk 
azokra is, akik a ma már szinte mesébe 
illő elképzelhetetlent megélték, túlél
ték, dolgoztak és hittek rendületlenül. 
„Per aspera ad astra", azaz: így jut el 
az ember meredek, göröngyös úton a 
csillagokig (Seneca). 

Lobodon kell törvényt csinálni 
Miközben ágazatunk politikusokkal, jogászokkal, közgazdászokkal, szakem

berekkel vívja küzdelmét a rendszerváltozás óta, az ország erdeinek nagy részé
ben folyik a mindennapok megszokott munkája. 

A to melletti erdészek is küzdenek az esővel, aszállyal, hóval, faggyal, vaddal, 
gazzal, pajorral, fatolvajjal, és sokszor bizony a rossz döntések következménye
ivel. 

Meghívást kaptam Horváth Józseftől, a lábodi erdészet igazgatójától, a belegi 
erdőtest bejárására. Az olvasónak ismerős már ez a hely, hiszen a kaposvári 
vándorgyűlés összefoglalójában részletesen bemutatkozott. A meghívás oka az 
a hirtelen jött változás volt, amely augusztus óta a területen található lucfenyő
állományban bekövetkezett. A keserű szakmai csemegét a Beleg l/C-ben talál
ható látvány nyújtotta. 

Szép Csaba kerületvezető erdész vezetésével jártuk be a területet. Mint el
mondta, szeptemberben észlelték, hogy a túlevél, mint az ónos eső, pereg le a 
fákról, és a kérgen ezerszám váltak láthatóvá a betűző- és a rézmetsző szuvak 
röpnyílásai. Mintha elevenen nyúzták volna meg a még zöld koronájú törzseket. 
Tíz-tizenöt méter magasságig táblásán válik le a kéreg, és vastagon borítja a 
kiadós őszi eső áztatta talajt, ahol fehér pamacsokként világít a Fomes annosus 
termőtesteinek sokasága. Az állományban, mely átvészelte az 1983-as hótörést, 
az 1991-es viharkárt - miközben vastag gyantafolyással próbálta takarni a min
den törzset érintő szarvashántás nyomait - az aszály következtében a talajvíz
vesztett gyökerek feladták a küzdelmet. A kegyelemdöfést az alig milliméteres 
károsítok milliói adták meg az erdórészletnek. A karlánc okozata azonban emberi 
döntés okában keresendő. A lucfenyő nem idevaló fafaj. Vagy ha mégis telepí
tése mellett dönt a szakember, számoljon azzal, hogy negyven évnél tovább nem 
tartható. 

De a környéken nem jártak jobban az erdészek akkor sem, ha a honosnak 
számító tölgyfélékből akartak állományt nevelni. Az erdő e környéken nem bú
vóhelye, hanem áldozata a minden képzeletet felülmúló vadállománynak. Kísé
rőim percre és helyre előre jelezték, hogy mikor és hol fogunk szarvasrudiit 
vagy legelésző dámvadat látni. A helyszín felé haladva a 10-15 éves telepítése
ken, felújításokon látszott, hogy az előrejelzéshez nem kell különösebb jóstehet
ség. Egy bejárt 810 hektáros erdőtömbben hozzávetőleg 110 szarvas, 25 dám, 
és megszámlálhatatlan vaddisznó rágja, hántja, túrja az erdőt. 

Csak állok és nézem a tavasszal tőre vágott 16 éves vöröstölgy-telepítést, 
ahol az élni akarás nemritkán 250 cm-es hajtást eredményezett. Eszembe 
jutnak az évek óta tartó asztal melletti viták eleddig meddő szócséplései. Az 
eltékozolt rengeteg idő, munka, pénz és már-már a hit is, hogy mindez meg
változik. A csodálat a területen dolgozó erdészek Iránt, hogy a többszörös 
amputálás után is lábaserdőt akarnak nevelni. Az erdőtolvajok kény
szerítette örökös szolgálat. A magárahagyottságuk, mely beszédeikből ki
cseng. A több évtizedes megszokottság után a fel nem ismerés, hogy a ma
gárahagyottság már szakmai szabadságot kell, hogy jelentsen. Hogy a dön
téseknek ezentúl valóban a tő mellől kell indulniok. 

Politikusok!! Jöjjenek valamennyien ide, Lábodra, törvényt csinálni. 
Pápai Gábor 




