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15 évvel ezelõtt halt meg Jáhn Ferenc,
az Egri Erdõgazdaság kiváló mérnöke.
Nem volt hivalkodó, nem volt gõgös,
szerénysége, szaktudása, általában ked-
ves emberi tulajdonságai miatt mi egri-
ek, de talán országszerte sokan, meg-
õriztük emlékezetünkben.

Amivel beírta nevét cégünk történe-
tébe, az erdõfeltárás fejlesztése, a kötél-
pályás módszerek elindítása. Nem kis
szerepe volt abban, hogy az Egri Erdõ-
gazdaság az erdõfeltárásban mindíg
élen járt. Mûszaki kérdésekben való
sokoldalú jártasságában apja, Jáhn Re-
zsõ – Rudi bácsi – nyomdokait követte,
aki Pallavicini õrgróf erdõmesterként,
késõbb a szilvásváradi gondnokság
mérnökeként vált ismertté. Õ tervezte
és építette többek között a hármaskúti
erdészház tájbaillõ szép épületét a 30-as
években.

1946-tól elindulnak a MÁLLERD beru-
házásai: az erdõigazgatóságokat nyuga-
ti, háborúból viasszamaradt teherautók-
kal látják el, és megépülnek az elsõ bur-
kolt utak. 1947-48-ban Nagyvisnyó ha-
tárában építik az ország háború utáni
elsõ szilárdburkolatú erdészeti útját
Bán-völgyi út néven, melynek tervezõje
és kivitelezõje Jáhn Rezsõ. Ehhez kap-
csolódik egy kis epizód. Jáhn Rezsõt
feljelenti egy dolgozója, akit részegség
miatt kiállított a munkából a szigorú fõ-
nök. Pankotai Gábort küldik ki a mi-
nisztériumból az ügy kivizsgálására, aki
megállapítja, hogy a bejelentés, misze-
rint az alapból kispórolták az anyagot,
alaptalan volt.

1991-ben az utókor 0-kilométeres
emlékkövet állított az út építõinek tisz-

teletére a Szilvásváradi Erdészethez tar-
tozó Bán-völgyben.

Ebben az idõben, 1948-49-ben épül
a Mátrában a Sándorrét-Somhegyi út,
más néven „Hurok-út”, amit „Tervút-
nak” is neveznek, utalva arra, hogy a
hároméves terv nagy útépítései közé
tartozik. A terveket az erdõigazgatóság
mérnökeibõl álló 14 fõs tervezõgárda
készíti el rohammunkában. A tervezõk
között országosan ismert nevekkel ta-
lálkozunk: mint Jáhn Rezsõ, Cornides
Gyögy, Murányi János, Szontagh Pál,
Bánky Gyula, Urbánffy István. A terve-
zésben részt vesz Jáhn Ferenc erdõmér-
nök-hallgató, akinek ezzel elindul pá-
lyafutása az erdõfeltárás terén. Az épí-
tésvezetõ Lipták Géza.

Kezdetben Horváth Sándor, majd
Jáhn Ferenc az építésvezetõje az 1952-
53-ban épülõ Várbükki útnak és mun-

kásszállásnak. Ekkor még csak a Vár-
bükki házig építik, majd a 60-as évek-
ben folytatják.

Az 50-es évek közepétõl Jáhn Ferenc
már mint mûszaki csoportvezetõ intézte
a Nyugatbükki Állami Erdõgazdaság
építési és gépesítési feladatait, ezen be-
lül az egyre égetõbbé váló erdõfeltárást.

Nevetetes év: 1957, a Felsõtárkányi
Erdészet területén, a Melléri rakodó
közelében munkába áll az elsõ dózer,
és ezzel elindul a gépesített útépítés. A
két dózeros, Szeredi József és Hímer
Miklós fél napi próbálkozás után kö-
zölte a fõnökkel, Jáhn Ferenccel, hogy
ezzel a géppel hegyi terepen nem le-
het utat építeni, át kell alakítani, a to-
lólapot ferdére állítva kell felszerelni.
Természetesen hamarosan belejöttek,
Szeredi Józsefbõl az egyik legjobb dó-
zeros lett.

57 elõtt kézzel építették az utakat, az
egyetlen gép az úthenger volt, az
anyagszállításhoz traktort használtak
pótkocsikkal. Kezdetben a dózerutak
építésénél is sok kézi munkát vettek
igénybe rézsûzéshez, árkoláshoz, terep-
rendezéshez. Az egyik fotón a dózer
utáni munkákat láthatjuk. Eleinte az
utakat maga Jáhn Ferenc tervezte és
tûzte ki. Szigorúan megkövetelte, hogy
az új földutakra a legkisebb esõnél jár-
mûvekkel senki nem mehetett rá.
Apám, aki közismert volt csendes hu-
moráról, megkérdezte: „mondd, Feri-
kém, szöges bakanccsal ráléphetek az
útra?” Sajnos, a késõbbiekben a gazda-
sági kényszer miatt ezt már nem tartot-
ták be, ma is sokszor addig járnak nagy
teherautáókkal földutakon, amig el
nem akadnak.

Az erdõfeltárás úttörõje: Jáhn Ferenc
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1958-ban Jáhn Ferenc megépíti Szil-
vásváradon az istállóskõi kötélpályát,
és ezzel megalapozza az egri cég mind a
mai napig élõ drótköteles módszerét. A
tervezést megelõzõen Pankotai Gábor
segítségével – aki ekkor már a Szállítás-
tan professzora Sopronban – felvették a
kapcsolatot a bécsi egyetemmel. Auszt-
riában nagy hagyományai voltak a kö-
télpályás módszereknek, olyan ismert
professzorok oktatták a kötelezést, mint
Ernst Pestál és utóda Franz Hafner,
akikkel Jáhn Ferenc személyesen is ta-
lálkozott, írásaikat áttanulmányozta.

A gondos elõkészítés után Jáhn Fe-
renc tervezte meg a mintegy 1400 m-es
pályát mérnöki alapossággal, majd a ki-
vitelezést is személyesen irányította.
Pankotai Gábor az itt szerzett tapaszta-
latokat és mérési eredményeket fel-
használta a kötélpályák oktatásában.

Jáhn Ferenc a 70-es években már a
szakmérnököket oktatja Sopronban,
1977-ben „Acélköteles közelítõ beren-
dezések” címmel megjelenik jegyzete,
amelyben a kötelezés tudományát és
gyakorlatát megalapozó ismereteket
foglalja össze.

Amibe belefogott, azt mindig teljes
odaadással vitte végbe. Kiváló szervezõ
volt, erre talán a legjobb példa az 1964-
es és a 74. évi vándorgyûlés, ahol õ volt
a rendezvények irányítója, fõszervezõ-
je. Szigorúan megkövetelte, hogy a leg-
apróbb részletekig minden a helyén le-
gyen, nem elég az intézkedéseket kiad-
ni – mint mondta – „meg kell gyõzõdni
a végrehajtásról”.

Egyéniségének jellemzésére álljon itt
ez a kis epizód az 1974-es vándorgyû-
lésrõl. Mint mindig, itt is pontos forga-
tókönyv készült a bemutatókhoz. A
Bükk-fennsíkon aszfaltfiniseres bemu-
tató volt a programban. Az  egyik gép-

kezelõ kétségbeesetten rohant Jáhn Fe-
renchez és mondta, hogy az egyik gép
nem indul. Az az ember, aki az elõké-
szítéskor keresztbe nyelte, ha valaki
nem volt pontos, most léleknyugalom-
mal így szólt: „Nyugalom, semmi gond,
ezt a gépet nem mutatjuk be.”

1977-tõl már fõmérnöki beosztásban
(késõbb igazgatóhelyettesként majd ve-
zérigazgató-helyettesként titulálják) a
gazdaság teljes termelését irányítja, eb-
ben a munkakörében az egyik legna-
gyobb feladata a Felnémeti Fûrészüzem
rekonstrukciója. Az az ember, aki ko-
rábban erdõfeltárással, magasépítéssel,
gépesítéssel foglalkozott, a faipari kér-
désekben is otthonosan mozgott.

Azt hiszem, sokan emlékeznek még
a 80-as évek tervtárgyalásaira. Feri bácsi
– legtöbben így szólították – nagy szak-
értelemmel és alapossággal vezette eze-
ket a minden ágazatra kiterjedõ részle-

tes egyeztetéseket. Volt egy spirálfüze-
te, ebbe vezette be az erdészetek, üze-
mek tervszámait és tényadatait, ebbõl
bármikor meg tudta mondani több évre
visszamenõleg, ki hogy teljesített.

Meg kell említenem egy olyan elfog-
laltságát – lehet mondani szenvedélyét
–, amiért késõ utódai mind hálával tar-
tozunk, ez pedig a fotózás. Nagyon sok
olyan felvétel, diakép maradt ránk ha-
gyatékából, melyek erdõgazdaságunk
történetének dokumentumai. Az itt be-
mutatott képek egy kivételével tõle
származnak. Az egyik ezek közül Eger-
ben a Dobó téri lakásának ablakából
készült a Dobó-szobor felújításáról. A
városházán lévõ címer mutatja, hogy a
felvétel 56 után készült. A Lyceum  tete-
jén látható a csillag, amelyet egy idõre
újra visszahelyeztek az épület tornyára.

Most, amikor írom ezeket a sorokat,
eszembe jutnak nagy feladatok, vállal-
kozások Jáhn Ferenc életébõl, és felvil-
lannak elõttem apró epizódok a min-
dennapokból. Jó szívvel emlékezem
vissza azokra a baráti estékre, amikor
egy-egy vállalati rendezvény után Feri
bácsi meghívta munkatársait saját pin-
céjébe. A jó hangulatú, vidám borozga-
tások emléke megmaradt bennem.

1977-ben megkapta a Bedõ-díjat, azt
az elismerést, amelyre egész életével,
munkásságával rászolgált.

Ma már kevesen vannak az erdõgaz-
daságnál akik, akik együtt dolgoztak
vele, munkatársai voltak.

Remélem, hogy ezzel az írásommal
hozzájárulok e kiváló egyéniség emlé-
kének megõrzéséhez.

Wágner Tibor 
ny. erdõmérnök


