
Erdészeti Lapok CXLVII. évf. 11. szám (2012. november)368

„Nekem ne lenne hazám?” – tette fel egykor hétrõl-hét-
re a kérdést a tévénézõknek Szabados Tamás termé-
szetfilmes operatõr, méltatlanul háttérbe szoruló hazai
kincseinket bemutató legendás kisfilmsorozata. Ki ne
tudna erre a költõinek szánt kérdésre jobb választ ad-
ni, mint a hazai erdõk mélyén rejtõzõ, számos történel-
mi, földrajzi, természeti értéket ismerõ és munkája so-
rán megõrzõ, idõnként azt bemutató erdész.

Új rovatunkban megjelenõ cikkeink erdeink termé-
szeti, gazdasági értékein túl, e másfajta, rejtõzködõbb
dimenzió értékei közt igyekszik az olvasót kalauzolni.

A fõvárostól alig félszáz kilométerre már-már háborítatlan
erdõség borítja hazánk egyetlen vulkáni eredetû középhegy-
ségi hegykatlanával is dicsekedõ Börzsöny hegység merede-
ken felszökkenõ gerinceit, árnyas és szûk völgyeit. A bükkö-
sök, gyertyános- és kocsánytalan tölgyesek mélyén számos
országos fontosságú történeti értékünk rejlik. Drégely hírne-
ves várától kezdve, az egykor e vadregényes erdõtájat behá-
lózó keskenynyomtávú iparvasutak mûszaki emlékein át, sok
féle lenyomatot hagytak az átvonuló évszázadok. 

Ezeken túl azonban az egyes itt élt vagy dolgozott emberek
egyéni élete is máig emlékeztet a múltra és példaként szolgálnak
a jelennek és a jövõnek. Hallgatag öreg fák tövében, csendes
hegyi kaszálókon, utak keresztezõdésében ezekre az egyéni
sorsokra emlékeztetõ szimbólumokra bukkanhatunk. Ezek az
egyszerûségükben is különleges kulturális tájértékek létrejöttük-
tõl kezdve közös szellemi örökségünket jelentik és mondaniva-
lójuk túlnyúlik a befogadó táj alkotta földrajzi kereteken.

Ilyen erdei emlékhely áll a Börzsöny hegység Csóványos
felõl lefutó Három-hárs gerincének évszázadok óta erdészeti
rakodónak használt kis hegyi réten. A gyertyánokkal, bük-
kökkel keretezett kaszáló délkeleti végében, fakerítéssel kör-
bekerített, több méter magas impozáns kõkereszt áll, melyet
a hegységet ismerõk vagy a térképeket böngészõk Foltán-ke-
resztként tartanak számon. A szláv csengésû elnevezés a he-
lyi hagyomány szerint a közeli hegylábi településen – Szoko-
lyán – egykor élt család nevét hordozza. 

A vulkáni porkõzet anyagból faragott kereszt mérete meg-
lepõen nagynak tûnik. Vajon kinek az emlékezetére és kik ál-
lították? A választ a helyi történeti hagyományokon és az itt
élõ, több féle változatban ismert legendákon túl, maga a ke-
reszt adja meg, melyen néhány év óta – éppen az erdészek-
nek köszönhetõen – ismét olvashatóak a XIX. század végi ál-
lításakor felvésett felirat betûi.

„Jézus nagyobb dicsõségére – 1890 – Fultán János orozva
meggyilkolt erdész emlékezetére.” 

Körülnézve e békés tájon nem gondolnánk, hogy milyen tra-
gédia és egyben milyen önfeláldozó hivatásszeretet és elhiva-
tott szakmai kötelességteljesítés helyszínén állunk. Pedig az
1880-as évek vége felé, egy viharos éjszakán az uradalom erdõ-
õre, bizonyos Fultán(Foltán) János hírül vette, hogy az eddig is
rendszeresen a készleteket dézsmáló fatolvajok újra a területén
fognak járni. Lesben állva vigyázta a rakodón lévõ faanyagot,
majd az így rajtakapott két tolvajjal szóváltásba keveredett, mi-
nek következtében az erdészt fejszével agyonverték. A holtes-
tét a zsiványok a völgyben csordogáló patak köves medrébe
rejtették, de az uradalom vadászai, az erdõõr kutyájának segít-
ségével, rábukkantak a már régen kihûlt tetemre. Késõbb a
csendõrök hamar beazonosították és megtalálták a tetteseket. 

Az önfeláldozás szép példájának emlékére elõbb fakeresztet
állítottak a rakodón, majd 1890. július 6-án, nagyobb erdei ün-
nepség keretén belül, Klecker Jakab diósjenõi uradalmi fõerdész
kezdeményezésére, impozáns kõkeresztet szenteltek fel. Ez em-
lékeztet ma is minden Börzsöny járót és itt dolgozó erdészt en-
nek a hivatásnak - ma sem kisebbedõ - mindennapi kihívásaira,
ugyanúgy, ahogy a hazai erdeinkben rejtetten megbújó többi
hasonló erdei emlékhely is teszi. És, hogy e kis emlékhelyek
máig tapintható erõvel rendelkeznek, legjobban az a kis emlék-
táblácska bizonyítja, melyet egy Börzsönyt járó turista emlékére
tettek fel a Foltán-keresztet védõ fakerítés oszlopára turistatársai.

(További képek és letölthetõ anyagok a www.erdeszetila-
pok.hu-n találhatóak.)
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