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Négyes csapatunk – Pallagi László, Fó-
nagypál Géza, Tóth Imre, Wágner Tibor
– 1989-ben nagy történelmi változások
idején járt Észak-Németországban. Palla-
gi akkor Tarnaleleszen volt erdészetve-
zetõ, egyben a Vállati Tanács elnöke, Fó-
nagypál az Építésvezetõség fõnöke,
Tóth Imre pedig felsõtárkányi erdészet-
vezetõ volt. Október 18-án délután az
egyik erdészházban fejezõdött be szak-
mai programunk, elköszöntünk a kerü-
let (Revier) gazdájától. Kis vártatva lélek-
szakadva rohant utánunk az erdész, és
nem titkolt örömmel, felszabadultsággal
kiáltotta: „leváltották Erich Honeckert!”
Kresse igazgató nem tudta feldolgozni
magában a rendszerváltást, zárkózottá
vált, kollégáival nem tartott kapcsolatot.
Mi sem találkoztunk vele többé. 

A kulcspozíciókban lévõ vezetõk
Honecker hívei voltak, viszont a lakos-
ság körében igen népszerûtlen volt. Ha-
marosan lebontották az NDK-rendszer
szomorú emlékét és jelképét, a Berlini
Falat.

1990-ben egyesítették a két német
államot, földindulásszerû változások in-
dultak a volt NDK-ban, az erdészetet is
gyökeresen átalakították, a nyugat-né-
met rendszerhez igazították.

Az évekig tartó átszervezések idején
kapcsolatunk szünetelt, 1995-ben jött
újra egy négyes csoport Egerbe, és ettõl
kezdve évenkénti váltással minden év-
ben találkoztunk. Az elsõ idõszakban
(2002-ig) rendszeresen repülõgéppel
utaztunk Berlinig, és ez alkalmat adott
arra, hogy mindig tegyünk néhány órás
látogatást a fõvárosban. A Brandenbur-
gi kapuról megõriztem egy fotót 1963-
ból, amikor Káldy professzorunk (a ké-
pen középen) vezetésével öten egyete-

misták (balról: Rakk Tamás, Molnár
László, Wágner Tibor, Májer Ilona, Ha-
lász Tibor) tanulmányúton jártunk a né-
meteknél. Két évvel azelõtt építették fel
a Falat elválasztva a város nyugati és
keleti felét. A látható korlátig közelít-
hettük meg a Brandenburgi kaput, mö-
götte húzódik a kép hátterében a hír-
hedt fal.  

1998-ban németországi utazásunkat
Berlinben fejeztük be, ugyanott készí-
tettünk felvételt, ahol 35 évvel azelõtt. A
csapatunk tagjai akkor (balról): Németh
Károly szilvásváradi erdészetvezetõ,
Vágner László fesõtárkányi erdészetve-
zetõ, Wágner Tibor fõmérnök és
Schmotzer András vezérigazgató. A
helyzet gyökeresen megváltozott: a fa-
lat már 1990-ben lebontották, a Bran-
denburgi kapun szabad lett az átjárás.

Megnéztük Berlin nevezetességeit,
lenyûgözõ látvány volt az a hatalmas
építkezés, amit a németek folytattak a
Bonnból áttelepült új fõvárosban. Ak-
kor épült a Potsdamer Platz közelében
egy teljesen új városrész.

Természetesen a németeknél és a
magyar odalon is mindig voltak vadá-
szatok. A ’98-as csoport részére egy
Dargun melletti erdõben szerveztek les-
vadászatot. A vadászat vezetõje kiosz-
totta a lesállásokat és magasleseket, el-
mondta, hogy Schmotzer vezérigazgató
úrnak – kivételes személyek részére
fenntartott nagyon jó – ún. „királyi” ma-

gaslest (Kõnigsitz) jelöltek ki. A vadá-
szat sikeres volt, minden állásból több
vadat ejtettek, sokat lehetett látni, egye-
dül a vezérigazgató volt az, aki még
csak nem is látott vadat a királyi helyrõl. 

Bámulatba ejtõ látványt nyújtanak az
1000 éves tölgyek Iwenack közelében.
Eddig minden magyar csopot ellátoga-
tott oda, hogy megcsodálja az Európá-
ban egyedülálló famatuzsálemeket,
ezért „iwenacki zarándokhelynek” ne-
veztük el.

A képen (balról): Rainer Köppe,
Wágner Tibor, Szalai Gábor pétervásá-
rai erdészetvezetõ, Jung László vezéri-
gazgató, Tóth László parádfürdõi erdé-
szetvezetõ.

Mecklemburg-Elõpomeránia bõvel-
kedik tavakban, ezeket folyók, csator-
nák kötik össze, ezáltal tórendszerek
alakultak ki. Néhány tavat mi is megláto-
gattunk, ezek közül a legnagyobb a Mü-
ritz Nemzeti Parkban található Müritz-tó.
Német kollégáink azzal kedveskedtek,
hogy mindnyájan kaptunk kerékpárt, és
a tó körül megépített kerékpárúton jár-
tuk körbe ezt a szépséges tóvidéket. 

Olyannyira megteszett ez a túra,
hogy bejelentettük, másnap kerékpár-
ral megyünk Rostockba. Persze, a 60
km-es út biciklivel már egy kicsit sok
lett volna.

Különös élmény volt számunkra a
lengyel határnál lévõ Usedom szigetén

Barátság a németekkel II.
1987 nyarán minisztériumunk ka-
pott egy levelet az NDK-ból, az
észak-németországi Neubranden-
burgból, hogy az ottaniak kapcso-
latba szeretnének lépni egy magyar
erdõgazdasággal, lehetõleg hegyvi-
dékiekkel. A felkérést Egerbe to-
vábbították. Dr. Kovács Jenõ, az ak-
kori vezérigazgató azt mondta, na-
gyon elfoglalt, nem tud idõt szakí-
tani erre. Az õ feladata sok más
fontos teendõ mellett az volt, hogy
– mint azt tréfásan megjegyezte –
„csapásokat mérjen az imperialis-
tákra”, ezért külföldi útjai elsõsor-
ban a nyugati országokba (Ausztria,
NSZK, Finnország) vezettek.

Tanulmányút Sopronból (1963)

Iwenacki tölgyek elõtt

35 évvel késõbb ugyanott

Kerékpárral a Müritz Nemzeti Parkban
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tett látogatásunk. Ez a sziget már a há-
ború elõtt is kedvelt üdülõhelye volt a
németeknek, a Keleti-tenger, a kiváló
homok, a szép belsõ tájak mind vonze-
rõt jelentettek. A sziget északi részén
Hitler épített egy földalatti titkos üze-
met, ott készítették a V-1 és V-2 rakétá-
kat, amelyekkel Londont akarták tönkre-
tenni. A Németországból fellõtt bombák-
kal nagy riadalmat keltettek, de jelentõ-
ségük csekély volt. A szigethez autópá-
lya-leágazást is építettek a németek.

A sok látnivaló közt említésre méltó
a Damerowi bölényrezervátum, az eu-
rópai bölények nagy csoportjával.

Utazásaink során kinti kollégáink
többször meghívtak bennünket ottho-
nukba, mindig igen nagy vendégszere-
tettel fogadtak. Voltunk Rainer Köppe
házában, meglátogattuk Rüdeger Neise
családját. Rüdiger és felesége Astrid az-
zal tiszteltek meg bennünket, hogy rög-
tönzött kürtkoncerttel alapozták meg a
hangulatot, ami hamarosan emelkedet-
té vált, magyar és német dalokat
kezdtünk énekelni. Amikor rázendítet-
tünk a „Wir lieben nicht die schönen
Damen” címû tréfás dalra, a két idõs
nagymama majdnem leesett a székrõl a
jóízû nevetéstõl.

A vadászatok utáni összejövetelek is
mindig jó hangultatban zajlottak, ott is
elõkerültek a vadászkürtök, az elejtett
vadak mindegyikének külön melódiájá-
val adták meg a tiszteletet. 

A következõ fotó már Magyarorszá-
gon készült az Egri Erdészet területén
lévõ Kálmán-hegyi úton, a 2500. km-
kõnél (országos összesített adat). 

Az emlékkõ az Egri Erdõgazdaság
több évtizedes kiemelkedó erdõfeltárá-
si ténykedését örökíti meg. A képen lé-
võ személyek (balról): Bernd Nagus-
chewski, Wágner Tibor, Rüdiger Neise,
Siegfried Jetschke, Fónagypál Géza,
Vágner László. Naguschewski életpá-
lyája jól jellemzi az NDK-ban történte-
ket. ’89 elõtt egy nagy állami csemete-
kertnek volt a vezetõje, nagy géppark-
kal, épületekkel, a rendszerváltás után
megvette a kertet, és saját tulajdonaként

mûködtette egyre romló eredménnyel.
Az történt, ami nálunk is gyakori volt, a
természetes felújítás térhódításával a
csemeteigény lecsökkent, Naguschew-
ski a kezdeti nagy lelkesedés után
kénytelen volt feladni.

Rüdiger Neise volt az, aki Rainer
mellett la egtöbbször kísért bennünket
Németországban, több alkalommal volt
nálunk is. Amikor a Dél-Mátrában a töl-
gyesek felújítását tanulmányozták,
Gyöngyösrõl a Városi Televízió is kinn
volt, a tv stábját feleségével, Astriddal
együttes kürtszóval fogadták. Rüdiger
apját, Horst Neisét szintén jól ismertük,
Wolfschule nevû kerületben volt „Revi-
erförster”, már nem él.

Siegfried Jetschke színes egyéniség, a
trópusi erdõk ismerõje és szakértõje,
hosszú ideig dolgozott Vietnámban, az
NDK kiköldötteként. Az egri Szép-
asszony-völgyben csillogtatta énekes te-
hetségét, amikor az egriek és a németek
között valóságos dalverseny alakult ki.

Fónagypál Géza építésvezetõ meg-
számlálhatatlan erdészeti út építését irá-
nyította az erdõgazdaság területén.

Vágner László a Felsõtárkányi Erdé-
szet vezetõje volt.

A német erdészek között sokan
szólaltatják meg magas fokon a vadász-
kürtöt, baráti találkozók, vadászatok el-
maradhatatlan tartozéka a kürtszó. Felvé-
telünk a Bükk-fennsíkon készült, amikor
a busszal érkezõ német csapatból hár-
man rögtönzött hangversenyt rendeztek.

A németek ma is emlegetik, hogy
amikor a kürtök megszólaltak, a közel-
ben legelészõ csipkéskúti ménes lovai
fülüket hegyezve méltóságteljesen
megindultak a kürtösök felé. Addig
nem tudtuk, hogy a lipicai lovak ennyi-
re zenekedvelõk.

2002-ben Rosta Gyula, Szabó Lajos
és Babiczki József – aki jól beszél né-
metül – társaságában a csapat vezetõje-
ként még kiutaztam Németországba,
ezután átadtam a stafétabotot Dobre

Csabának, az ifjabbik nemzedék képvi-
selõjének, aki ma a cég vezérigazgatója,
egyben az Erdészeti Egyesület Helyi
Csoportjának titkára. Úgy érzem, jó ke-
zekbe került a dolog, Csaba lelkesedés-
sel és kellõ német nyelvtudással vezeti
a kiutazó csoportokat, szervezi a néme-
tek programjait nálunk. A következõ
kép már az ifjabb nemzedék németor-
szági útján készült, amikor megálltak a
két országrész: Mecklemburg és Elõpo-
meránia határát jelzõ kis emlékhelynél.
A fotón látható: Üveges Zoltán, Borsó
Zoltán, Antal József, Dobre Csaba és
Rüdiger Neise.

A magyar programokban mindig
szerepelt barangolás az egri belváros-
ban. A fotón Dobre Csaba és természe-
tesen a németek vezéralakja Rainer
Köppe (baloldalt) a Lyceum elõtt.

Az utolsó kép, amit itt bemutatok, az
egriek 2010. évi németországi utazásán
készült. A képen balról: Dobre Csaba,
Garamszegi István, az Egri Erdészet ve-
zetõje, Szabó Lajos, a Nagybátonyi Er-
dészet vezetõje, Tóth Sándor mûszaki
vezetõ Parádfürdõn, Rüdiger Neise er-
dészetvezetõ, Dargun, Lutz Bockis er-
dõrendezõ, Malchin és Rainer Köppe.

A németekkel valamennyi erdésze-
tünket bejártuk, megismerhették az itte-
ni kollégákat. Rainer 12 alkalommal

A Kálmán-hegyi úton Kürtösök a Bükk-fennsíkon Városnézés Egerben

A két országrész határán
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Több évtizede már, hogy megismerked-
tem velük, és azóta figyelem a sorsukat.
Az elsõ találkozáskor sejtettem már,
hogy valami titok lappanghat körülöt-
tük. Mivel különbözõ magasságban, em-
bermagasságtól kb. 4 méterig van a tör-
zseken az elágazás, és egykori légveze-
tékre utaló nyomok nem láthatók, nem
ez okból vághatták le a csúcsukat. 

Arra gondoltam, hogy talán a háború
utáni karácsonyfahiány a csonkolások
oka. Abban az idõben ugyanis a keres-
kedõk már nem hozhatták vagonszám-
ra a Kárpátokból a karácsonyfának va-
lót, hazai karácsonyfakertek pedig még
nem voltak. Valószínûleg minden csa-
lád úgy segített magán, ahogy tudott.
Ott vágott az angyalka karácsonyfát,
ahol talált. Jól emlékszem, úgy 4-5 éves
lehettem, a hatalmas, gyönyörû kará-
csonyfánk egy alig másfél méteres tö-
mött kis boróka volt. Véletlenül hallot-
tam meg, amikor édesapám nevetve
mesélte édesanyámnak: az egész pia-
con csak egy kofánál volt két boróka,
és szerencsére a nagyobbikat sikerült
megvennie. Akkor ezt még nem értet-
tem, mert meg voltam gyõzõdve, hogy
a szép karácsonyfákat csak az angyal-
kák hozhatják.

Végül a sejtésemet tavaly nyáron ma-
guk a fenyõk igazolták. Az egyik kiszá-
radt, kivágták és a tuskóján kb. nyolcvan
évgyûrût számoltam meg. A fákat tehát
1930 körül ültették, és a „fordulat éveire”
lehettek 5-8 méteresek, amikor a csúcsu-

kat karácsonyfának levágták. Lemértem
a meglévõ fák egymástól való távolságát,
és közben a fák elmesélték a történetü-
ket. Még a fogatos világban fásították ezt
az útszakaszt. Szigetvár és Somogyapáti
között jegenyenyár-sort ültettek. Ez a
rész a Dráva síkjához tartozik, amely
szinte teljes egészében mezõgazdasági
mûvelés alatt áll, és csapadékban vi-
szonylag szegény. Somogyapáti és Hen-
cse között, a dimbes-dombos Zselicben
már kedveznek a természeti viszonyok a
lucfenyõnek. Ezen a mintegy 18 km-es
szakaszon 100 méterenként egy-egy lu-
cot ültettek váltakozva az út két oldalán.
A lucok közötti részekre pedig 20-30
méterenként ezüstjuhart, korai juhart és
hársfákat. A feltehetõen 180 lucból nap-
jainkra mindössze 21 fa maradt, mert a
többségük sajnos nem bírta ki a csonko-
lásokat. Egy akác- és egy gyertyánfa is
volt közöttük, amelyek a méreteik alap-
ján szintén az elsõ ültetésbõl valók. A fa-
sor gondozása a háború után abbama-
radt. A Hencse és Kadarkút közötti rövid
szakaszon, ahol az út részben erdõ mel-
lett halad és egy völgyet keresztez, nem
látni fasor nyomait, valószínûleg oda
nem is terveztek.

A megmaradt életerõs és különlege-
sen szép alakú lucok egy nehéz korszak-
ra emlékeztetnek, és arra is, hogy azt
megelõzõen elõdeink milyen gondosan
ültették és ápolták az országutak men-
tén a fasorokat. 

Dr. Tóth Aladár em.

Régmúlt idõk élõ tanúi mesélnek…

volt nálunk, azt mondtuk, neki ez a tér-
ség már második hazája. Az elmúlt év-
ben (2010) jelentette be, hogy a csopor-
tok vezetését átadja Rüdiger Neisenek,
akinek személye garancia arra, hogy a
barátság folytatódik.

Az erdõjárásokon kívül elvittük õket
Hollókõre, Ipolytarnócra, Lillafüredre,

Aggtelekre, Hortobágyra, a
környék fürdõibe, megmu-
tattunk sok-sok természeti
és építészeti nevezetessé-
get. Annyira jól érezték ma-
gukat, hogy a csereprogra-
mokon kívül még buszki-
rándulást is szerveztek a
német Erdészeti Egyesület
30 fõs csoportja részére.

Számomra nagy öröm,
hogy kollégáimmal együtt
megismerhettem Mecklem-
burg-Elõpomeránia szinte

egész területét. Nálunk errõl az ország-
részrõl keveset tudnak, többnyire a ten-
ger napos partjait és az északi hanzavá-
rosokat (Wismar, Rostock, Stralsund) is-
merik. Nekünk a kinn töltött hetes tur-
nék alatt alkalmunk volt az ország bel-
sejét, a nagy tavakat, a történelmi emlé-
keket megismerni, bepillanthattunk a

németek hétköznapjaiba, közel került-
ünk gondolatvilágukhoz. Amikor fel-
hívtam õket Egerbõl, így mutatkoztam
be: itt Wágner Tibor beszél Mecklem-
burg-Elõpomerámiából. Közéjük tatrto-
zónak éreztem magam. 

Az elmúlt 24 évben átélt eseménye-
ket, élményeket mind felsorolni nehéz
volna, itt csak néhány emlékezetes tör-
ténésre térhettem ki.

Most, amikor e sorokat írom – már túl
a hetvenen –, újra átélem német baráta-
inkkal együtt eltöltött idõket, jó szívvel
emlékszem vissza az élményekre.

Azok a facsemeték, amelyeket a né-
metek elsõ kiutazásunk idején ültettek,
ma már megnõttek, fákká cseperedtek,
mutatják az idõk múlását. Ha a fiatal
kollégák ellátogatnak azokba az erdõk-
be, talán ránk is emlékeznek majd, akik
elindítottuk ezt a barátságot.

Wágner Tibor

Rainer házában

A Szigetvár és Kadarkút közötti or-
szágúton mindig megcsodálom az
út melletti fák között lévõ lucokat.
Mindegyik kandeláberes. A közút
mindkét oldalán állnak, látszólag
rendszertelenül: néha egymástól ki-
sebb-nagyobb távolságokra, vagy
magányosan, csak egy-egy. Földhöz
közeli, de eltérõ magasságban vág-
ták le õket többször is, majd hirte-
len abbamaradt ez a csonkolás, és
6-8 ágú gyönyörû alakú fák lettek
belõlük. Szemre egészségesek,
csak néhány koronáján látszik a té-
li csapadék okozta sérülés.


