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Laci szürkesége erõsen függött a nyári
záporok hevességétõl. Egy-egy felhõ-
szakadás után fényes, ezüstös színek-
ben pompázott. Ilyenkor méltóságtelje-
sen hordozta körbe tekintetét. Kisebb
esõk ártottak neki, mert csak a tisztítás
elsõ fázisáig jutott el: hátán sûrû közön-
ként homokos-vályogpatak-csíkok in-
dultak lefelé, hogy elhaljanak félúton,
ahogy a sivatagi vízfolyások szoktak.
Ezt nagyon szégyellte és megvetõ pil-
lantásokkal szinte porba sújtotta higié-
nia terén kevésbé igényes gazdáját. 

Laci egy – õseitõl örökölt – talán túl-
zott méltósággal megáldott, herélt, kö-
zépkorú ló volt. Gazdájával Trepák er-
désszel és egy erõsen kopottas bricská-
val (helyben talyigának hívták) járta az
erdõt, csak néhány órára éjszakára vál-
tak el egymástól, sok esetben még ak-
kor sem, ha éjszakai védelmi szolgálat-
ba mentek.

A számos együtt töltött év már észre-
vétlenül és könyörtelenül kialakította
szokásaikat, jobban mondva  Laciét,
mert gazdája egy nagyon-nagyon nyu-
godt ember volt, távol állt tõle az ideges
– ne adj isten – durva hang, nem beszél-
ve az ostor használatáról. Így aztán las-
san és észrevétlenül Laci vette át a kez-
deményezést, még ha alkalmanként
gazdájának bizonyos nehézséget is
okozott akaratlanul. De Trepák erdész
már ezekkel a – mondjuk ki tisztán –
szeszélyekkel is együtt tudott élni. 

Esetenként – bár ez ritkán fordult elõ
– ha sietõs volt a dolga és az erdei úton
közeledõ ismerõst vélt felfedezni, már
távolról rákiáltott: „Mihály rám ne kö-
szönj – az isten áldjon meg – mert már
az erdészetnél kellene lennem.”

Mihály és mindenki más ezt jól ismer-
te, ugyanis minden köszönés után Laci
megállt és minimum 10 percig nem volt
hajlandó megmozdulni. De az ellenke-
zõje is gyakran megtörtént: Laci csak tíz-
húsz percet hagyott beszélgetésre és aki
búj, bújt, õ elindult. Ilyenkor az erdész-
nek visszafele kiabálva kellett még a
fontos információt megadni: „csütörtö-
kön átveszem a felkészített gallyadat,
pénteken már be is fizetheted.”

Trepák erdész túl volt már az ötvenen,
tekintélyes pocakkal és – mint már
mondtam – jámbor, béketûrõ természet-
tel. Komótos egyénisége gyors, néha túl
tekervényes észjárással párosult. Erényei
mellett eltörpült kóros pontatlansága. 

Elõdöm mesélte, hogy egy tél végi
fontos kerületvezetõi értekezletre Tre-

pák erdész még nem érkezett meg. Vár-
tak egy keveset, majd nélküle kezdték
el, bár a várakozásteli sugdolózások
nem csitultak. Mígnem széles ajtónyi-
tással katonásan belépett a késõnjövõ:
„vezetõkartárs jelentkezem” szokvá-
nyos köszönéssel. Minden szem az er-
dészetvezetõre szegezõdött, aki tekin-
télyt fenntartó eréllyel számonkért: „Mi-
ért késett Trepák kartárs?” A válasz
azonnal megjött: „Lacival hófúvásba ke-
veredtünk Encsencs és Nyírbéltek kö-
zött.”  Erdészetvezetõ megdöbbenve:
„De hát süt a nap, szép az idõ, hófúvás
már régen nincs?!” Finom kioktatással a
hangjában elcsattant az érdemtelen vi-
tát lezáró válasz: „jaj vezetõkartárs ne
kísértse a sorsot, lehet még hófúvás,
csak februárt írunk.” Majd a korrekt iga-
zolása tudatában határozott léptekkel
elfoglalta a helyét. Az erdészetvezetõ
kissé remegõ szájszélekkel hosszan ki-
nézett az ablakon, az erdészek lila-vö-
rös fejjel küzdöttek az elfojtott nevetés-
sel és megkezdõdött az 1969-es évre
oly fontos értekezlet. 

1971 tavaszán ritkán látott aszály dü-
höngött. Áprilistól egészen június köze-
péig nem esett esõ, de volt homokvi-
har, volt sivatagi meleg és szörnyen
szenvedtek a fiatal erdõk. Az elsõ kivi-
telek létükért küzdöttek. 

Különösen fájdalmas volt nézni Tre-
pák erdész több mint 20 ha-os tavaszi
fenyõ erdõsítését, melyet a szokásos
gondossággal márciusban kivitelezett.
A 6-10 cm-es gyertyák a hajnali csekély-
ke harmat hatására reggelenként még
kiegyenesedtek, de délre már félelme-
tesen lekonyultak, mígnem néhány hét
után végleg megadták magukat. A terü-
let szemlézése közben láttam ennek az
érzéketlennek hitt, kissé öntörvényû er-
désznek a szemében a legördülõ
könnycseppeket. 

Mint ahogy ilyenkor lenni szokott,
ezután már „ennél jobbat megrendelni
sem lehet” idõjárás szakadt ránk. Éjszaki
esõk, nappali napsütések, a határ virult,
minden élénkzöld, az emberek arca ki-
simult, a dohányt – és amit kellett – újra
palántázták és a harsányan zöldülõ er-
dõkben tûrhetetlen mennyiségben meg-
szaporodtak a legeltetõk. Béltek amúgy
„ún. maszek falu” volt, tsz nem alakult.
A szarvasmarhatartás az egyik biztos jö-
vedelmet jelentette (a profiknak inkább
a dohánytermesztés) a családoknak – és
sajnos hagyományosan –, a biztos takar-
mány-ellátást pedig az állami erdõ adta.

Mit tehettünk? Megkezdtük a reményte-
len hajszát a legeltetõk és a tehenek el-
len. De hát ezt már mindenki megszok-
ta és elvárta. Nagyszünetben a híres-hír-
hedt felsõtagozatos legeltetõk egymást
múlták felül hõsiességben: miként tud-
tak jószágostól meglépni a hirtelen ha-
ragú erdészek elõl. (A tapasztalt erdé-
szek mesterszintre fejlesztették sok
üvöltéssel tarkított ún. mûüldözést.)

Barátságosan teltek a napok. 
Nagy értékû nyírbélteki emlékként

õrzöm azokat a késõ délutáni erdei sétá-
kat, amiket 3 éves fiammal gyakran
megtettem. A hosszabb körnél fél úttól
már nyakamba ültettem, onnan dirigálta
a sokféle õssel rendelkezõ „Puszi” nevû
kórosan hosszú lábú kutyánkat. Ezt a
hülye nevet valamelyik elõzõ gazdája
adhatta, holott inkább a „mosolygós”
név illett volna rá. A sok õs egyike irre-
álisan hosszú orrú, míg egy másik szülõ
túlzottan rövid arcbõrû  lehetett, mert a
száját nem mindig tudta összecsukni és
a kivillanó fogsorával azt a látszatot kel-
tette mintha elnézõ mosollyal illetne
bennünket. Pedig nem volt cinikus, in-
kább kifejezetten hálás természetû, amit
különösen az erdei séták elõkészületei-
nél fejezett ki. Nem gyõztünk védekezni
arc- és szájnyalásai ellen.

Ha szerencsénk volt, gacsosan botla-
dozó õzgidát ideges mamájával, vagy
modortalanul rikácsoló fácánkakast
riasztottunk fel. Szerencsére a kutya
nem üldözte a menekülõ vadat, egy kis-
sé inkább a hátunk mögé helyezkedett
erõs védelembe.

Mindenkor részletesen megbeszél-
tük a történteket, kitalálva a vadak gon-
dolatát, ami ránk nézve nem volt hízel-
gõ, de felmenõinkre sem. 

Mint már mondtam, az idõjárás ked-
vezett a fás növényeknek, de mint len-
ni szokott: a gyomoknak is. Nagyon so-
kat kellett kapálni a folyamatos erdõ-
ket. Ahol lehetséges volt, új idõszaki
munkásokat szerzõdtettünk és azonnal
az elsõ vonalba vetettük be kapával a
kezükben. (Mellesleg ez már 1971-ben
is nagyon nehéz feladat volt, már akkor
sem rajongtak a kapálásért.)

Winkler Jóska fiatal erdész szerencsés
volt, egy penészleki családot tudott az-
nap beállítani a fenyõkapálásba: apát,
feleségét, lányukat és vejüket. Szépen
dolgoztak, csendben, alig egy-két szó-
val. Kihallatszott a templom harangja,
dél volt. A négyes még kapált tovább.
Mások ilyenkor eldobják a szerszámot.

Tõ melletti történetek: Laci
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Már másodszor szólt rájuk, hogy üljenek
le ebédelni, mire egy árnyékos helyre
hurcolkodtak a szatyorral, vízzel, de jó
távolra az ebédelõ erdésztõl. De azért az
erdész kíváncsi szeme észrevette, hogy
az asszony egy gyufásdoboznyi szalon-
nát kétfelé vág a két férfinak, míg lányá-
val csak hagymát evett kenyérrel. Hát ezt
szégyellték a bõven kirakodó Jóska
elõtt, ezért vonultak tisztes távolba. Ná-
luk jobban már csak a fiatal erdész jött
zavarba, gyorsan elcsomagolva a fasir-
tot, sült oldalast csípõs almapaprikával.

De nem hagyta szó nélkül, mondta

nekik bõven: „emberek eddig is tudták,
hogy az erdészethez lehet jönni erdõ-
mûvelõnek, nem kellett volna megvár-
ni, hogy ilyen bajba kerüljenek. A mai
keresetükbõl például majd egy hétig
bõven ehetnek. Ha minden nap jönnek,
még az életük is megváltozhat.” „Tud-
tuk, hogy van felvétel – mondta az anya
– mondtuk is többször, hogy el kéne
jönni, de ezért-azért halogattuk. Most
már látjuk, hogy megy ez, rendesen fo-
gunk jönni.”

Aznap reményteljesen elváltak, jöttek
még egy-két napig, de aztán elmaradtak.

Ezeket az emberi titkokat soha
nem tudtuk megfejteni, nem elsõsor-
ban a lustaság, inkább a bennük ural-
kodó bizonytalanság és a beletörõdés
(majd lesz valahogy) motiválhatta
õket. 

Az erdészetek régen is, mai is sok
ehhez hasonló embernek adnak mun-
kát, reményt, megélhetést, késztetnek
gondolkodásra, némi tervezésre. Sze-
rény lehetõség, de kínálkozik. Hátha
több ember él vele. Talán.

Vagy mégsem?
Szöõr Levente

Az OEE Magán és Társult Erdészeti Szak-
osztály eredetileg 1996-ban, OEE Ter-
melõszövetkezeti Erdõgazdálkodási
Szakosztály néven alakult meg az OEE
Helyi Csoportjaiban tevékenykedõ és
termelõszövetkezetekben dolgozó er-
dészeti szakemberek részvételével.

1. Az OEE Magánerdészeti
Szakosztály alapítása

Az alapítás célja, oka, körülménye-
inek, idõpontjának leírása

Az alapítás idõpontja 1996. január 22. 
Az alapítás célja: Az országban me-

zõgazdasági termelõszövetkezetekben,
részben pedig állami gazdaságokban
dolgozó erdészeti szakemberek (ága-
zatvezetõk, erdészeti csoportvezetõk
stb.) igényelték, akik az Országos Erdé-
szeti Egyesület különbözõ helyi cso-
portjaiban – elsõsorban erdõgazdasági
helyi csoportokban – rendelkeztek
egyesületi tagsággal. Igényük volt,
hogy az OEE-n belül hozzanak létre
olyan belsõ szervezeti egységet, amely-
ben az azonos témával, problémákkal,
gondokkal foglalkozó erdészeti szak-
emberek megbeszélhetik a szakmai té-
mákat, és akár érdekképviseletet ellát-
hat a szervezet.

Egyesületi kereten belül az azonos
munkaterületen dolgozó erdészeti szak-
embertagok számára csakis a Szakosz-
tály megalakítása lehetett ez a fórum.

A legismertebb személyek 53 fõ rész-
vételével alakították meg az OEE Ter-
melõszövetkezeti Erdõgazdálkodási
Szakosztályát. Majd pedig 2005-ben Ré-
pászky Miklós közismert és lelkes szak-
emberünk, egyéb egyesületi tisztségvi-
selõ (magánerdõ-gazdálkodó alelnök)

akkori szakosztályelnök javaslatára, ne-
vet változtatott, a megváltozott külsõ
körülményekhez igazodva: OEE Magán
és Társult Erdészeti Szakosztály nevet
vette fel.

A megalakulás oka tulajdonképpen
az eddig leírtak. Azzal a kiegészítéssel,
hogy az erdõgazdasági és más szakterü-
letû (ERTI, HM, Erdészeti Hatóság) OEE
Helyi Csoportokban a termelõszövetke-
zeti, majd pedig azok megszûnése után
kialakuló magánerdõ-gazdálkodás és a
társult erdõgazdálkodás témái, problé-
mái, azok megoldásának lehetõségei
sajátosságuknál fogva szinte egyetlen
helyi csoportban sem kerültek napi-
rendre.

Igazából a mellõzöttség ilyen helyze-
te jelentette azokat a körülményeket,
amelyek hozzájárultak az egyesületen
belül az önálló Szakosztály létrehozásá-
hoz.

2. Az eddigi tisztségviselõk
Elnökök: 

a) Répászky Miklós, mg.tsz. ágazat-
vezetõ, Abádszalók. 1996. január 22-tõl,
2006. február 22-ig.

b) Dr. Balázs István okl. erdõmér-
nök 2006. február 22-tõl napjainkig.

Titkárok: 
a) Dr. Balázs István okl. erdõmérnök,

1996. január 22-tõl 2006. február 22-ig
b) Heim Márton erd.techn. 2006. feb-

ruár 22-tõl napjainkig. Magánerdõ-gaz-
dálkodási szakember, erdõtulajdonos.

Az elsõ alkalommal megválasztott
elnököt és titkárt az 1998. január 20-án
tartott szakosztályi tisztújító, választási
gyûlés tisztségükben megerõsítette, az

utána 4 évenként tartott választásokon
is napjainkig, azzal, hogy Répászky
Miklós sokirányú elfoglaltságára hivat-
kozva elnöki tisztségérõl lemondott és
a titkári tisztséget vállalta. Jelenleg a
fenti két tisztségviselõ vezeti a Szak-
osztályt.

Kiemelhetõ, hogy mindkét egyesüle-
ti tag, erdészeti szakember immár 39-40
éve elhivatott és határozott képviselõje,
korábban a mezõgazdasági termelõszö-
vetkezeti, majd pedig a magánerdõ-
gazdálkodási tevékenységnek és ben-
nük dolgozott, dolgozó erdészeti sza-
kemberek érdekei képviseletének.

3. Nevezetes, kiemelt rendezvé-
nyek az OEE Magán és Társult Er-

dészeti Szakosztály életében.
A Szakosztály érdemi munkája abból
állt és jelenleg is ez jellemzi, hogy éven-
te megtartotta és megtartja két szakosz-
tályi ülését, elfogadja éves pénzügyi és
munkatervét. Ez utóbbi alapján a tevé-
kenysége alapvetõen abban nyilvánult
meg, hogy szervezi a tagok OEE éves
vándorgyûléseken való részvételét, egy
alkalommal helyszíni bemutatót és ta-
nácskozást szervez a magánerdõ-gaz-
dálkodás aktuális témájában valamelyik
jól mûködõ magánerdõ-gazdálkodó,
vagy integrátor területén. Ilyen kiemelt
témák voltak a közelmúltban: a magán-
erdõ-gazdálkodás támogatása, volt szö-
vetkezeti erdészek elhelyezkedésének
értékelése, lehetõségek megteremtése;
magánerdõ-gazdálkodás bemutatása,
MEGOSz nagyrendezvényein részvétel,
az NFA szerepe a magánerdõ-gazdálko-
dásban, madarak és fák napja rendezé-
se stb.

Az OEE Magán és Társult Erdészeti
Szakosztály története




