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Ú gy gondolom, hogy az egysze-
rû, mégis látványos, izgalmas
társasjáték volt a Homo ludens

megteremtôje. Ki-ki játékos példák so-
kaságát tudná sorolni, kezdve például a
régi kihalt ôsök egyszerû, látványos, iz-
galmas, társas ôserdei mamutvadászatá-
tól egészen a napjaink bonyolult, szür-
ke, unalmas, társas mezei pénzvadásza-
táig.

Az E. L. júniusi számában Gerely Gá-
bor tollából olvashattunk egyfajta köz-
bensô, szakmai társasjáték születésérôl.
A leírt játék legfôbb célja, hogy számos
buktatón túljutva, a gyôztes elsôként er-
dôsítse be a központi játéktáblán az ar-
ra kijelölt játékmezôket.

Ilyen jellegû szakmai társasjátékot ha-
zánkban évrôl évre több százan vagy
alig ezren már játszanak/játszunk, talán
inkább erdészeti szakemberek, semmint
laikusok. A játék teljesen életszerû, tiri-
tarka központi tábláján kismillió erdész-
kerület erdôsítés alá vont erdôrészlete
található. A játékszabályok minden játé-
kos tarsolyában vannak, törvények, er-
dôtervek és erdôsítési tervek formájá-
ban, az erre kijelölt játékmesterek által
jóváhagyottan és játék közben is fel-
ügyelve a játékszabályok megtartását.
Minden egyes játékos erdôsítési feladat
jelenthet buktatót, kínálhat bónuszt az
adott játékosnak objektíve és szubjektíve
egyaránt. Ezért azután eleve nincs szük-
ség dobókockára (alea iacta est), mert
minden játékos tudja már kezdéskor,
hogy hosszabb távon kiegyenlítôdnek a
sikerek és a balsikerek.

A játékosok nem mások, mint Állam
bácsi és csapata, kontra az újabb ma-
gánerdô-tulajdonosok játékos csapatai,
valamint gazdasági társaságok és csapa-
taik. A csapatokon belül is fôleg az er-
dészeti szolgálat, esetenként a termé-
szetvédelmi hatóság játékosai, kontra a
kiterjedtebb erdômûvelés játékosai.
Nos, még valamit szükséges említeni,
amit a legtöbb mai játéknál íratlan sza-
bályok tiltanak: a kibicelést! A (szakmai
és anyagi) felelôsség nélküli beleszólást
(leginkább hangulatkeltés, félre nem
érthetô utalás, csúsztatás, figyelemelte-
relés, bajusz-összeakasztás stb.) ez a já-
ték elég jól tûri még.

A játék legfôbb kérdése, hogy az er-
dôsítôk az egész éves jól végzett mun-
kát szakmailag el tudják-e adni Állam
bácsi csapatának, és ha igen, jelenleg a
legfôbb cél: az erdôsítôknek a tavalyi

árszinten megszabott ellenértéket sza-
bályszerûen bevasalni Állam bácsitól.

A játékosok immár két-három éve
formálódó újabb elvek és elszámolások
szerint kezdték/kezdik a lejátszott játé-
kok értékelését, egy külön melléktáb-
lán, röviden a hagyományos „E” lapon.
A formálódó elvek és elszámolások
ugyan hol közelebb, hol távolabb áll-
nak a kiterjedtebb területen erdôsítô,
tehát gazdálkodni is kényszerülô egyik-
másik játékos számára elfogadható
szinttôl, ez tehát adott esetben az Állam
bácsi számára elôny, mint az egyébként
is szerencséltetett vevô elônye.

A játék végén tehát, a kismillió erdô-
sítésrôl kitöltött „E” lapok alapján, ha
nem is mindig komparatív módon, Ál-
lam bácsi csapata és az erdôsítôk csapa-
ta külön-külön (is!) értékelte/értékeli az
éves erdôsítési játékokat (a játék elsô
üteme), hogy azután egyszerûbb vagy
bonyolultabb egyeztetések után tisztáz-
zák az eltérések okát, kompromisszu-
mos megegyezésre jussanak és gyôztest
hirdessenek (elsô gyôzelmi fokozat).

Az erdôsítôk csapata ezután a tisz-
tánlátás és a következô évi játékok sike-
rének megalapozása végett (talán, mert
érdekelt a sikerben!), a gazdálkodás
igénye szerint (talaj-elôkészítés, erdôsí-
tés, ápolás, védelem stb.) külön is fel-
dolgozta/feldolgozza az elért eredmé-
nyeket és a következô éves játék min-

den részletre (és erdôrészletre) kiterje-
dô teendôjét. És amíg Állam bácsit az
érdekli fôleg a gyôzelembôl, hogy egy-
egy erdôrészlet mit visz a konyhára (a
gazdálkodóéra) abban az éves játék-
ban, addig az erdôsítô játékost az is fe-
nemód izgatja, hogyha éppen nem hoz
a konyhára semmit abban a játékos év-
ben, és merészelt dolgozni mégis, men-
nyit visz el egy-egy fránya erdôsítés (Iz-
galom atyja, hagyd el!). A játéknak ez a
második fokozata, amelynek – a lénye-
gét tekintve – nincs gyôztese, teljesen
eltér mondjuk a Teremtéstôl, amelynek
nincs vesztese, csak az erdôsítô Én.

A 2000. évi erdôsítési szakmai játé-
kok (újabb eszjéá) melléktáblája, új „E”
lapja – úgy tûnik – továbbra is hozam-
vezérelt. Remélhetôen egyformán, egy-
ként értelmezve használja majd a játék-
hoz Állam bácsi csapata és az erdôsítôk
csapata is. Az egyezôség alapja (“E” lap-
ja!) így a játék elsô fokozatában biztosít-
va lenne (különösen, ha csak az egyik
játékos értékelése futna, mint egylénye-
gû , elfogadott, hivatalos eredmény!).

Az éves szakmai játékok szélesebb
alapjainak rögzítése, költségszempontú
adatok beépítése, a külön szakhatósági
követelmények, tiltások gazdasági
rendszerbe állítása újabb, minden játé-
kos igényét tartalmazó „E” lap kísérle-
tek eredménye is lehet(ne)!

Apatóczky István

Indul egy erdész társasjáték

Kissé hosszabban kell arról szólni, hogy
valójában kinek vagy minek köszönhetô
ez a könyv. Hogy a nyelv mindannyi-
unké, mi sem bizonyítja jobban, mint en-
nek a kötetnek a megjelenése. Ugyanis
nem a „szakma” kezdeményezése volt,
azaz nem nyelvészek, irodalmárok, írók
vagy valamely szerkesztôség összefogásá-
nak eredményeként üdvözölhetjük létre-
jöttét. Az Országos Erdészeti Egyesület El-
nöksége határozta el, hogy államiságunk
ezredik évfordulóját nemcsak a sajátossá-
gaikból fakadó módon – például emlék-
parkok, emlékfák telepítésével – ünneplik
meg, hanem anyanyelvünk tiszteletére
könyvet jelentetnek meg. Részükrôl ez az
elkötelezettség nem véletlen: amint azt a
szerkesztô bevezetôjébôl, pontosabban
Útbaigazítójából megtudjuk, a magyar er-
dészeti szaknyelv kialakulása óta, azaz a

XIX. század közepétôl az erdészek mindig
is sokat törôdtek mind szaknyelvükkel,
mind pedig anyanyelvükkel.

(Édes anyanyelvünk)

SZAVAK
Szavak, csodálatos szavak.
Békítenek, lázítanak.

Eldöntenek egy életet.
Följárnak, mint a kísértetek.

Szárnyalnak, mint a gondolat.
Görnyedve hordnak gondokat.

Világot jelentenek,
Meghaltál, ha már nincsenek.

Dalolnak és dadognak ôk,
Gügyögnek, mint a szeretôk.

Ölnek és feltámasztanak.
Szavak, csodálatos szavak.

Juhász Gyula

A mi nyelvünk


