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1957 késô tavaszán egy fiatal magyar
erdômérnök toppant be abba a volt ka-
tonai táborba – a Csendes-óceán-parti
Vancouvertôl vagy 100 km-re –, ahol a
Sopronból menekült erdészcsaládokat
ideiglenesen már elôbb elhelyezték. „Itt
láttam meg – írja – az elsô medvét. Táv-
csövön figyeltük a mackót reggelen-
ként, amint a táborunktól kb. 1 km-re
lévô hegyoldalon legelészett.” Nem fü-
vet csemegézett persze, hanem bogyó-
kat, de ez úgyis világos azok számára,
akik kézbe veszik a szóban forgó Major
Richárdnak a Püski Kiadónál megjelent
könyvét, s az egymást követô érdekes
történetekbôl, leírásokból roppant reá-
lis képet kapnak az azóta eltelt évtize-
dekrôl. Így a többi között a nyugat-ka-
nadai Brit Columbia szédítô fejlôdésé-
rôl és annak fájdalmas fonákjáról: a kí-
méletlen természetpusztításról, rabló-
gazdálkodásról.

Az 1950-es években még valóságos
vadnyugat volt e táj nagy része, a lakott
területek környékén is vígan grasszáló
medvékkel. Jellemzô történet, hogy
amikor egy teherautónyi homokot hoz-
tak az említett családok gyerekeinek s a
sofôr söprût kért az ôt körülálló – ango-
lul még nem értô – magyar menekül-
tektôl, mert le akarta tisztítani a kocsi
platóját, a broom szó hallatára (amely
(fonetikusan brummnak hangzik) az
egész társaság a barakkokba menekült.
Azt hitték ugyanis: azért mutogat kéz-
zel-lábbal és ismételgeti, hogy „brumm,
brumm”, mert jönnek a medvék.

Azóta az emberek megszaporodtak
errefelé, a medvék megritkultak. S meg-
ritkult persze a többi vad is, megfogyat-
koztak a halak is, s ami talán a legfájdal-
masabb: tömegesen tarolták le a gyö-
nyörû erdôket.

A múlt századforduló táján és még jó
ideig kincskeresôk járták inkább a brit
columbiai vadonokat, s ha sikerült itt-ott
arany-, ezüst- vagy más értékes ércre
bukkanniuk, azt a kiaknázást végzô bá-
nyavállalatok az isten háta mögül is igye-
keztek kiszállítani, akár teveháton is,
Ázsiából – a Közel-Keletrôl – importálva
a szükséges kétpúpúakat. De nemes-
fém-lelôhely nem lévén túl sok e tájon, a
jó szimatú vállalkozók hamarosan az er-
dôkre vetették rá magukat. Akkor fel-
gyorsult az utak, vasutak építése is, s
azok környékén aztán semmit sem saj-

náltak, hogy a befektetett tôke mennél
kövérebb kamatokkal térüljön meg.
Döntötték a fákat, vágták az erdôket, s
mivel a helyükbe legtöbbször semmit
sem ültettek: vagy értéktelen égerbozót
váltotta fel az évszázados duglász- és
egyéb fenyveseket, vagy más pionírfák,
cserjések. Szerzônk már csak kivételes
élményként beszél arról: „Nagy terüle-
ten egy ôsi duglászerdô állt; .......... ka-
tedrálisa a természetnek; legalább
70–80 m-es hatalmas faóriások,
egymástól 15–30 m távolságra, négy–öt
méteres mellmagassági átmérôvel.” Má-
sutt viszont arról számol be: „Azóta egy-
re gyakrabban állapítjuk meg, hogy im-
már jó utak vezetnek régi kedves, eldu-
gott völgyeinkbe és bérceinkre, letarolt
erdôk szomorú maradványai között.”
Vagy: „...az ott található tuskóóriásokból
ítélve szebb múltra tekintett vissza ez a
vidék”. Elmond egy történetet is: meg-
épült a vasút, mellette pedig a nagy fû-
résztelep, amely aztán mind megette a
környezô hegyvidék fatömegét. Akkor,
mit ad Isten, tûz ütött ki a telepen. De jól
be volt biztosítva, s a volt tulajdonost ma
is „mindenki igen tiszteli, mert sok pén-
ze van”.

Egy másik ilyen fölöslegessé vált fû-
résztelep maradványai még megvoltak,
mikor ott járt a szerzô: „egy legalább 20
m magas fûrészporhegy” árulkodott ró-
la. Oda mászott ô fel, meghallván a kör-
nyékbeli farkascsorda vonítókórusát.
Nem félelmében, hanem mert különös
ötlete támadt. „Hiszen én is énekes vol-
tam. Sôt talán még jobb tenorista, mint
az az ordas, amelyik elkezdte a «nyi-
tányt»... Kürtöt formáltam két tenyerem-
bôl, s «megfújtam» ugyanazt a melódiát,
ugyanazon az oktávon, mint a banda-
vezér. Végigfutott a hátamon a hideg,
mikor megjött a válasz... És megszólalt
«a vadon orgonája» a dombokon; csak
úgy zúgott tôle a kietlen téli táj.”

.......... ki tudja, talán épp azok a far-
kasok fújták ott a maguk dalát, amelyek
a közelben épült vízierômû tengernyi
méretû víztárolójának a területérôl me-
nekültek el a feltöltéskor. A szerzô sza-
vaival: „Természetvédelmi szempontból
ez is – mint a hozzá hasonlók – óriási
pusztítást vitt végbe az érintett terüle-
ten. A hatalmas Peace River és mellék-
folyói által több millió hektáron el-
árasztott völgyek vegetációja és vadál-

lománya a víz áldozata lett. Ahol a le
nem termelt erdôket elöntötte a víz, ott
ma is halott fák sokaságának csonkjai
meredeznek az ég felé a part menti sár-
tengerbôl. Mikor az árasztás megkez-
dôdött, az érintett részeken engedéllyel
ment a vad mészárlása... Egyes vadfa-
jok aránylag szerencsésen menekültek
az ár elôl, például a farkaspopuláció.”

A Stave Lake víztárolójának létesíté-
sekor sem jártak el kíméletesebben.
„Ugyanis amikor a gátat megépítették
és a tó szintjét megemelték, az ott lévô
erdôállományokat csak részben termel-
ték le, majd késôbb az átlagos vízszint-
nél vágták le a kiálló törzsek java ré-
szét. Sajnos még sok halott fatörzs ékte-
lenkedik a «gyilkos» tó felett... Brit Co-
lumbiában sok ilyen «gyilkos tó» van...
a vízbôl holtan meredezô «erdôkkel».”
„A tavakat környezô hegyekben ki-

terjedt fahasználat folyik, és az általuk
nyújtott víziút fontos szerepet játszik a
letermelt faanyag szállításában. Erôtel-
jes vízi vontatók húznak olykor kilomé-
teres hosszúságú összeláncolt tutajokat
a tavak végénél lévô fatárolókhoz,
ahonnan teherkocsikkal történik a to-
vábbszállítás.”

Mondhatnám mindennek olvastán,
hogy lám, a profitéhes nagytôkének
semmi sem drága. De mit szóljak akkor
ahhoz, amit magam tapasztaltam a bol-
dogult Szovjetunió Finnországgal szom-
szédos tartományában, az erdôs-tavas-
mocsaras Karéliában? Egy alacsony röp-
tû kis repülôgéprôl (most már talán el-
mondhatom) nemcsak egy Finnországra
irányított rakétára láthattam rá valahol a
vadon mélyén, egy tisztáson, hanem az
ottani fenyvesek sokezer hektáros nagy-
üzemi tarvágására is, valamint fûz- és
egyéb bozótok jókora foltjaira, amelyek
az elmaradt erdôfelújítás miatt verôdtek
fel. Holott a finn szomszédságban – más
alkalommal ezt is láttam – nem csupán a
kivágott erdôket újítják fel az utolsó hek-
tárig: a parlagon hagyott gyengébb ter-
môföldeket is mind beerdôsítik.

A még mindig ritkán lakott, óriási Ka-
nada persze egészen más világ, mint a
mi Európánk. Ott a tisztásokkal tarkított,
ligetes erdôkbe például nyugodtan be-
szabadítják a nagy szarvasmarha-csordá-
kat is, amelyeknek a tulajdonosai „hatal-
mas területeket bérelnek az államtól le-
geltetésre, potom pénzért”, nem csekély

A fejlôdés fonákja
Erdészszemmel Nyugat-Kanadában
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kárára a fás növényzetnek. Az erdôtüzek
még pusztítóbbak ugyan, „ami egyéb-
ként megszokott jelenség a nagy kiterje-
désû kanadai vadonban”, s nemegyszer
épp a helyi lakosság gyújtogat, mivel a
szálerdôket felváltó cserjésekbôl több ál-
lati táplálékra számíthat.

Jut is, marad is, mondhatják ma még a
kanadaiak, bár ki tudja, meddig. Mi biz-
tos, hogy nem mondhatunk ilyet. Elég
baj, hogy hazai erdeink egyharmadának
kárpótlási jegyekre történt szétosztoga-
tása óta nálunk is sok erdô került ve-
szélybe, holott mindnyájan tudjuk: eb-
ben a kevés fájú országban épphogy to-
vábbi telepítésekre lenne szükség.

A Kanadában is magyarnak maradt

Major Richárd könyvébôl szinte süt a
természet szeretete. Ottani nagy termé-
szetjárásai során – amelyekre vadász-
ként is ki-kiruccant, de igen sokszor
csak úgy szenvedélybôl – neki annyi ér-
dekes, izgalmas, sôt olykor vérfagyasz-
tó élményben volt része, hogy ebbôl én
ezúttal még ízelítôt is alig adhattam. Pe-
dig oly láttatóan, elevenen írta meg
ôket, hogy talán még irigyelném is érte,
ha nem tudnám – s nem érezném a
könyvébôl is minduntalan –: az elveszí-
tett szülôföldet semmi sem pótolhatja.

(Major Richárd: Vadváltók – Egy ma-
gyar természetjáró vadász British Colum-
bia vadonában. Püski, Budapest, 2000.)

Vargha Domokos

Vannak, akiknek hosszú, termékeny éle-
tet ad a sors, és vannak, akiknek kegyet-
lenül rövidre szabja földi pályafutását.
Utóbbiak közé tartozik Tallós Pál is, aki
1968 januárjában, alig 37 évesen, egy
egyszerû vakbélgyulladás következmé-
nyei miatt távozott közülünk. Azt, hogy
mit vihetett volna véghez, ha hosszabb
élet jut neki osztályrészül, csak találgatni
lehet. De rövid pályafutásának szakmai
eredményeit tekintve aligha kételkedhe-
tünk, hogy igen sokat...

70 éve, 1931-ben, Pozsonyban szüle-
tett. Elemi iskolai tanulmányait még a csal-
lóközi Somorján kezdte, de már Pápán fe-
jezte be. Itt is érettségizett kitûnô ered-
ménnyel. Eredetileg pedagógusi pályára
készült, de a biológia iránti érdeklôdése
Sopronba, az Erdômérnöki Fôiskola felé
térítette el, ahová 1949-ben iratkozott be.
Gimnazista korában megkezdett termé-
szettudományos megfigyeléseit egyete-
mista korában is folytatta, aktívan madará-
szott és botanizált is. Diplomája megszer-
zése után 1954-tôl 1957-ig a
Magasbakonyi Állami Erdôgazdaság Pá-
pai és Ugodi Erdészeténél dolgozott. Tu-
dományos érdeklôdése azonban hamar
felülkerekedett, így 1957 késô ôszén az
Erdészeti Tudományos Intézethez került,
elôször az erdômûveléstani osztályra, ké-
sôbb az erdôvédelemre. Szakmai érdeklô-
dése és munkássága itt is – mint ahogyan
már tanulmányai során is – kétirányú volt.
Személyében kiválóan megfért a botanika
és a zoológia, elsôsorban rovartan mûve-
lése. Botanikai munkásságának színvona-
lát többek között az is érzékelteti, hogy
társszerzôként együtt publikált a magyar
botanika számos már elhunyt, illetve még
ma is élô klasszikusával.

Nem kevésbé kiváló azonban rovarta-
ni, illetve erdôvédelmi munkássága sem.
Számos faunisztikai és cönológiai mun-
kája mellett legnagyobb érdeme talán az
erdészeti fénycsapda-hálózat kiépítése.
Az elsô csapdákat 1961-ben helyezték
üzembe, egy évvel késôbb pedig már 13
mûködött. Több csapda ma is ugyanott
áll, ahol Tallós Pál a 60-as évek elején a
helyét kijelölte. Talán nem árt megje-
gyezni, hogy ilyen régóta üzemelô, or-
szágos lefedettségû fénycsapda-hálózat a
magyarországin kívül alig van a világon.

1963-tól haláláig részt vesz az éves
erdôvédelmi prognózisok elkészítésé-
ben, 1964-tôl kezdôdôen felelôse is e
feladatnak. 1967-ben a bírálók egyértel-
mû elismerésével sikeresen túljut
„Egyes erdészeti kártevôk prognózis ké-
szítésének kérdései” címmel megírt kan-
didátusi értékezésének munkahelyi vi-
táján. Aligha kérdéses, hogy a kandidá-
tusi védés is sikeresen zajlott volna le,
ha a sors nem szól közbe.

Érdekességként megemlíthetô, hogy
zeneértô és zeneileg mûvelt ember volt.
Egyetemista korában népdalokat gyûj-
tött (érdekes, hogy az erdôvédelem
nagyhírû professzora, Gyôrfi János ma-
ga is gyûjtött népdalokat), rajongott
Kodály Zoltán munkásságáért. Koncer-
tek, hangversenyek rendszeres látogató-
ja volt. Baráti társaságokban – még az
Állami Népi Együttes tagjai elôtt is – tar-
tott kiselôadásokat Carl Orff zeneszerzô
munkásságáról. Feleségével – Bányász
Teréz zenetanárral – való ismeretségét is
zeneszeretetének köszönhette. Házassá-
gukból egy lányuk, Ágnes született.

Tallós Pál emlékét családja, barátai
és munkájának maradandó eredmé-
nyei mellett egy róla elnevezett orchi-
dea és egy bagolylepke taxon, vala-
mint a Solymos Rezsô akadémikus ja-
vaslatára létrehozott Tallós Pál Kör (Fi-
atal Erdômérnökök Tudományos Kö-
re) is ôrzi.

Életpályája, a maga tragikus rövidsé-
gében is hordoz fontos tanulságokat.
Ha valaki mély érdeklôdéssel, elhivatot-
tan teszi a dolgát, ha hisz és örömét leli
abban, amit végez, akkor nagyszerû
dolgokat valósíthat meg. Még akkor is,
ha a sorsa nem kényezteti el hosszú,
nyugalmas, alkotó élettel...

Csóka György
* * *

A Tallós Pál Kör és az ERTI Erdôvé-
delmi Osztálya Tallós Pál születésének
70. évfordulója alkalmából emlékülést
rendezett az Erdészeti Információs Köz-
pontban 2001. december 12-én.

Az emlékülés programja:
Megnyitó: dr. Tóth József (ERTI)
Tallós Pál, a botanikus – dr. Bartha

Dénes (NYME) 
Tallós Pál, a zoológus – dr. Csóka

György (ERTI)
Tallós Pál a családban – Tallós Pálné
„Emlékmorzsák” – Pályatársak, kol-

légák, barátok rövid visszaemlékezései 
A lepkék világa – tisztelgés Tallós Pál

emléke elôtt – dr. Vojnits András
A magyarországi tölgyek karpofág

rovaregyüttese – néhány újabb ered-
mény – Hirka Anikó (ERT)

Az akác rákosodásában és ágelha-
lásában szerepet játszó kórokozók –
Halász Gábor (NYME)

A genetikai változatosság és a tarta-
mos erdôgazdálkodás: rendhagyó gon-
dolatok a biológiai sokféleségrôl – dr.
Borovics Attila (ERTI)

A fekete nyár (Populus nigra) gene-
tikai veszélyeztetettsége – tények és
tévhitek – dr. Bordács Sándor (OMMI)

Zárszó: dr. Tóth József (ERTI)

Emlékezés Tallós Pálra


