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Vaskos könyvküldemény érkezett hoz-
zám a minap. A csomagolást izgatottan
bontottam, és ez fokozódott, mivel a
könyv a Bakony erdõgazdálkodásának
történetét rejtette magában. Azét a tájét,
amelyet gyõri diákkoromban õsrenge-
tegnek, betyárok járta vadonnak ismer-
tem. De idenõttek pályakezdõ éveim is,
és itt lettem erdészszakember.

Hát hogyne vettem volna
szívesen kézbe a maroknyi
kolléga által összeállított kivá-
ló munkát. A természeti adott-
ságokon kívül szakszerû leí-
rással kapunk képet az egyes
ágazatok fejlõdésérõl, szak-
mai elõrehaladásáról és kap-
csolódásaikról. A szövegben
tanítómestereim neve is sora-
kozik, olyanoké, mint a Keszt-
helyi Erdészet közepén, Bü-
döskúton lakó Koller Tibié
vagy a mindig megbízható,
becsületes Márkus János bá-
csié, a sümegcsehi Anda Pista
bácsié vagy két erdészetveze-
tõ-helyettesemé (Bordács Ist-
ván és Papp István), és mind-
ezt növelte a felsõbb képzett-
ségû kollégák oktatási tevé-
kenysége (Hoffmann Sándor
bácsi, Páll Endre és Györke
Zsombor). Sokat kaptam az
akkori monostorapáti erdé-
szetvezetõtõl, Magyar Jenõ
bácsitól is. Egy-egy szép szál
bükköt úgy tudott végigciró-
gatni, ahogy a võlegény teszi
babája derekán. A hét végét nem egy-
szer töltöttem irodáján található vasá-
gyán és szalmazsákján, hogy aztán más-
nap a Káli-medence és a Kornyi-tó mo-
csarain átlábalva növénygyûjtõmbe
szedjek növényi ritkaságokat.

A botanikai érdeklõdés vonzott arra-
felé ismert tudósokat is. Jávorka Sándor
bácsi mutatta be a Lesence-patak forrás-
lápján növekvõ ritkaságokat és vele sé-
táltunk végig, és a Lesence-völgy partol-
dalán elõforduló ritka lisztes kankalino-
kat, rovarevõ növényeket(alpesi hízó-
ka, harmatfû).És jött az akkor még ritka-
ságszámba menõ szakállviseletû mo-
hász, Boros Ádám bácsi, akit a nagy fû-
ben elmerülve felesége „Ádám, hol
vagy?” kiáltással igyekezett fellelni.

Rendszeres látogatóm volt a – polgá-
ri foglalkozását tekintve ügyvéd – nem-

zetközi ismertséggel övezett csigász,
Pintér Pista bácsi és vele a szelíd arcú,
távcsövét gyakran szeméhez emelõ ma-
darász, Keve Bandi bácsi is.

Nem lehet említés nélkül hagyni a
mindmáig legjobb bakonyi útikalauzt
készítõ Dörnyei-Dornay Béla bácsit
sem, aki 80 éven túl is képes volt a Re-

zi vár romjait hordozó meredek hegyol-
dal „Sika likja” néven ismert üregében
kutakodni, hétszámra egy priccsel és
hideg élelemmel „felszerelkezve”. A vé-
gén ragyogó arccal mutatta nekem
zsákmányát, mondván: „Megtaláltam a
barlangi medvét”. No, csak egyik fogát,
tudományos értékét a ragyogó arckife-
jezés jelezte. Szegény öreg nem tudta,
hogy 1957-ben a hegyoldalban bujkáló
felkelõk majd táblával zárják el az üreg
bejáratát és vésik rá az akkor gyakran
hallott MUK-jelzést (= márciusban újra
kezdjük!).

A vázolt idõszak a padláslesöpré-
sek, erõszakolt téesz-szervezés és bé-
kekölcsön-jegyzések idõszaka volt. Az
erdõgazdaság központjából gyakran
érkezett hozzánk egy nem túl szelíd
hangú párttitkárnõ, akit irodai unatko-

zása vagy ifjúkori sármos megjelené-
sem hozott el gyakran az erdészeti iro-
dába. Nem ugrottam a nyakába és ha-
mar megleltem, miként lehet látogatá-
sait ritkítani. Szeretett az erdõn hintóz-
ni, ezért, ha jött, a kocsisomnak min-
dig odasúgtam: Jóska, járassa meg a
Böskét az erdõn, és úgy érjenek visz-
sza, hogy éppen csak felkapaszkod-
hasson a Pápa–Sümeg–Keszthelyi
buszjáratra. Így lõn, Böske lekopott,
vagy az én sármom romlott, ma már
kideríthetetlen.

De gyakran jött a község
függetlenített párttitkára is.
Ügyes kezû, fiatal kovácso-
mat kívánta kidobatni tõlem
kulák származása miatt. De 25
ló és a faanyag mozgatásában
rongálódott szekerek vasalása
nélküle nem mûködött, ezért
hajthatatlan maradtam. A di-
lemmát aztán a gallyfára ki-
váltott bárcára kiadott némi
hasábfával sikerült rendbe
tennem.

Néha bevetõdtem a keszt-
helyi múzeumba is, ahol is-
mert vadászírónk, Széchenyi
Zsigmond fordítóként jutott
szerény anyagi juttatáshoz. Az
akadémián egy tudós tanár
mûködött, õ a környék bora-
inak ismerõje volt. Egyik alka-
lommal névnapi köszöntést
kapott. Mivel õt Kálmánra
anyakönyveztették a szülei,
elõhúzta naptárát és ott látta,
hogy a kérdéses napon az
Ivók ünnepelnek. No, ez teli-
találat volt!

A gyönyörûen kivitelezett
kötet az utóbb megjelent

szakmai kiadványok legszebbike.
A tájat nem ismerõk képet formálhat-

nak az egyes szakmai ágazatok fejlõdé-
sérõl egymáshoz kapcsolódásáról.

A sorok közül elõbújik a gazdálkodó
erdész, örömeivel, bánataival, színes él-
ményeivel.

Igazolást ad az egységes erdészkép-
zés helyességérõl (az egyetemen éppen
most térnek vissza erre!)

Kiválóan rajzolódik ki az erdõ hár-
mas funkciója és ennek gyakorlati érvé-
nyesítése.

Alapos és széleskörûen kidolgozott,
összefüggéseket is láttató, kiváló erdõ-
történeti munkát ajánlhatok mindazok
kezébe, akik a Bakonyt nem ismerik,
de törekednek a maguk területén ha-
sonlók megírására.
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