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Wágner Tibor kollégám lapunk januári
számában megjelent „Egy történelmi fo-
tó 1949-bõl” címû írása bátorított föl,
hogy tisztelettel kérjem önt az alábbiak
közlésére. Tisztában vagyok azzal,
hogy az általam megküldött két fény-
kép nem történelmi jelentõségû, de mi-
vel ugyanabban a térségben és nem
sokkal késõbb készült mint a kollégá-
mé, valamint hogy jó néhány személy
mindkét fotón elõfordulhatna, írásomat
az elõbbi folytatásának is lehet tekinte-
ni. Az egésznek egy fontos mondaniva-
lója van: nehéz idõkben is lehetünk
jókedvûek, valamint szegény ember
is érezheti magát jól.

A Dél-Mátrai Állami Erdõgazdaság
Mátrafüredi Erdészetének kezdõ erdé-
szetvezetõjeként elhatároztam, hogy az
erdészet alkalmazottait egyenruhába
bújtatom. Mivel egyikünknek sem volt
felesleges pénze, megegyeztünk, hogy
minden egyenruhára „jogosult” szabad-
idejében az erdészet területén annyi fizi-
kai munkát végez, amennyinek bére az
egyenruha költségeit fedezi. Munkavég-
zések helyéül a csemetekertet, az erdõ-
sítések ápolását, tisztítást, vágásjelölést,
trágyaszórást, maggyûjtést és cserkéreg-
kötözést jelöltem ki. Az egyenruhának
az alábbi tartozékai voltak: ing, nyak-
kendõ, kalap, zubbony, mikádó, kime-
nõ-, lovagló- és csizmanadrág, valamint
cipõ, bakancs és csizma. (A különleges
lábúaknak sámfát is csináltattunk, ami a
felsoroltak közül a legtartósabbnak bi-
zonyult. Az enyém pl. még 55 év múlva
is vadonatújnak néz ki, és ilyen haszná-
lat mellett legalább 300 évig elég lesz.)
Az elsõ képen  a nem kimondottan szo-
morú arcú kollégák állnak és ülnek. Ál-
ló sor balról jobbra: Bozsik Pál kerület-

vezetõ erdész (Vályuskúti kerület); Gyu-
rinik László kve. (Mátrafüred); Becsei
Gábor kve. (Alsótarjánka, Markaz); Már-
ton János kve. (Pálosvörösmart, Aba-
sár); Szivák Sándor kve. (Markazi Vár-
völgy); Kurucz Béla kve. (Szállaserdõ);
Babiczki Imre erdészeti bérelszámoló.
Ülõ sor balról jobbra: Divéki Sándor ke-
rületvezetõ vadász; Becsei Ferenc erdõ-
mûvelési mûszaki vezetõ;  Rakonczay
Zoltán erdészetvezetõ; Béres József fa-
használati mûszaki vezetõ; Cseh Gyula
erdészeti könyvelõ.

A ruhát elsõ ízben 1955. augusztus
20-án az új kenyér, az új alkotmány és a
régi Szent István napján öltöttük ma-
gunkra. Az egész üdülõtelep lakossága
és vendégei bennünk gyönyörködtek,
ilyet még nem láttak, mi meg eléggé el
nem ítélhetõ módon büszkélkedtünk.

A második képen a munkásosztály
látható a mátrafüredi fenyveserdõ aljá-
ban, amint várják az egyenruhások által

éppen elkészített vaddisznó- és muflon
pörkölt feltálalását. Amint a képrõl is
megállapítható, a várakozás ideje alatt
jókedvûen italoznak. Mivel pénzünk
nemcsak egyenruhára, hanem italra
sem tellett, a bor beszerzése az alábbi
módon történt: Az erdõk államosítása-
kor az Egri Érsekségtõl sok üres hordót
örököltünk, amelyeket hasznosításra az
abasári borosgazdáknak adtunk bérbe.
A bérleti díj hektoliter ûrtartalmanként
5 liter bor volt. Kikötöttük, hogy ezt
nemzeti ünnepeink alkalmával termé-
szetben kell átadni, amelyet – tárolóka-
pacitás hiányában – azonnal el is fo-
gyasztottunk, másképpen megittunk. A
képen a munkásosztály és a haladó ér-
telmiség barátkozása érhetõ tetten.

Az akkori irányelveknek, fõleg Lenin
elvtárs tanításainak megfelelõen (a fiata-
labbak kedvéért: Lenin egy középkorú,
orosz ajkú filozófus volt, aki legszíveseb-
ben piros színû fehér pettyes csokor-
nyakkendõben fényképeztette magát)
ápoltuk a különbözõ nemzetiségek kö-
zötti barátságot is. Ez a hétköznapokon a
mátraszentimrei szlovák anyanyelvû Ré-
pai-brigád foglalkoztatása útján valósult
meg, akik nagyon fegyelmezett, szófo-
gadó, kiváló erdei munkások voltak, kü-
lönösen a faszénégetéshez értettek. A
nép szlováknak a Mátra-fennsík három
községében élõ, mindkét nyelvet beszé-
lõ tótokat tekintette. Egy alkalommal az
egyik mátraszentimrei fuvaros katonavi-
selt fia azzal a kéréssel keresett meg,
hogy írjak neki egy ajánlást, mivel rend-
õrnek jelentkezett. Amikor az írást átad-
tam, cserében egy üveg, az apja által fõ-
zött sompálinkát adott át. (Az ilyen és
ehhez hasonló „korrupciós” italokat ün-
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nepségek alkalmával közösen fogyasz-
tottuk el). A fiú azonban ez után sem
akart távozni, így megkérdeztem, hogy
mire vár. Kissé szégyenkezve azt vála-
szolta, hogy legyek szíves megírni az ön-
életrajzát is. Úgy egyeztünk meg, hogy le
nem írom, de alkalomadtán lediktálom.
A megjelölt idõpontban iskolás húgával
jelent meg arra hivatkozva, hogy neki
szebb az írása.  

A román-magyar barátságot egy Er-
délybõl idesodródott, vegyes szülõktõl
származó, mindkét nyelvet kiválóan
nem beszélõ üzemi fogatos, Gyula kép-
viselte, aki mindig magyarul káromko-

dott, de a rendszert (nyilván az ottanit)
románul szidta. A munkakönyvében
foglalkozásként a „levente” szó szere-
pelt. Az erdészetnél dolgozó „emberi-
ség”   legellentmondásosabb alakja dr.
Keresztes Kálmán egykori banktisztvi-
selõ, abban az idõben a Mátraházai
munkásszálló üzemi konyhájának
anyagbeszerzõje volt. (Hosszú évekig õ
volt az erdõgazdaság egyetlen dokto-
ra.)  Õt – sokad magával – 1950-ben
mint deklasszált elemet, vagyis osztály-
idegent telepítették ki a fõvárosból.
Amikor a politika enyhülésekor felaján-
lottam neki, hogy segítek a visszatérés-

ben, így válaszolt: érzem, hogy nem-
csak elfogadtatok, hanem meg is szeret-
tetek, nem akarok többé visszamenni.
Azt azonban megköszönném, ha a
nyolcágyas szobából átköltözhetnék
egy kisebbe. Természetesen késõbb az
õ sorsa is jobbra fordult. A Mátrát és a
munkatársait úgy megszerette, hogy a
fõvárosba sose tért vissza, élete végéig
Mátrafüreden élt.

Több mint fél évszázaddal ezelõtt így
teltek napjaink. A hétköznapokon sok
munkával, de ünnepnapokon jutott
mód jókedvre és vidámságra is. 

Rakonczay Zoltán

Bizonyára emlékeznek a könyvet forga-
tók, a Tinta Kiadóra, mely a Mi nyel-
vünk nagysikerû egyesületi kiadvány
megjelenése fölött bábáskodott. 

Nos legújabb könyvei közül három
kötetre hívta fel a figyelmet. A Növény-
nevek enciklopédiája részletesen foglal-
kozik az elnevezések eredetével, a növé-
nyek kultúrtörténetével és élettani hatá-

sukkal. Nagyon izgalmas a Rácz János
szerzõ könyve. Sokat tanulhatunk belõle.

De hasonlóan meríthetünk a Család-
nevek enciklopédiájából is, mely
leggyakoribb mai családneveinket veszi
górcsõ alá. Megtudhatjuk eredetét, vál-
tozatait, típusait. Például a Nagy veze-
téknevet 238 444-en viselik. A Marosánt
522-en, a Kökényt 3375-en… és így to-
vább. Érdekes részleteket tudunk meg
az elterjedésrõl és az eredetrõl is.

A harmadik kötet Vargha Katalin
munkája Találós kérdések címmel je-
lent meg. 1295 hagyományos magyar
szóbeli rejtvényt tartalmaz. Ha megvesz-
szük, megtudhatjuk, hogy mi az amit
„Erdõn vágják, megfaragják, hazahoz-
zák, lelket tesznek bele”. Gyermekek-
nek igen hasznos olvasmány. 

Kaphatók a könyvesboltokban.          
Ref.: Pápai Gábor
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