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A soproni évek után elsõ munkahe-
lyem az Egri Erdõgazdaság (akkor
Nyugat-bükki Állami Erdõgazdaság)
Mûszaki Csoportja volt, építési mûsza-
ki vezetõként kezdtem, és 13 éven ke-
resztül építési munkák – épületek,
utak – kivitelezõje voltam. Közben hat
évig a Mûszaki Erdészet vezetõjeként
az erdõgazdaság gépparkja is hozzám
tartozott.

Szívesen emlékszem vissza építésveze-
tõ korszakomra, amikor egy-egy ház el-
készült, vagy átadtunk egy utat, hason-
ló jó érzésem volt, mint kollégáimnak
lehetett, akik erdõket telepítettek és ne-
veltek fel.

Az elsõ nagy útépítés, amelynek ré-
szese voltam a Nagymezõ-Bánya-hegyi
beruházás volt. Ez a munka az erdõgaz-
daság építõ részlegének nagy erõpró-
bája volt, az út Bánya-hegy felõli szaka-
sza jórészt sziklás talajon kanyarog, az
Sz-100-as dózer csak araszolva, állandó
fúrással-robbantással tudott haladni
nagy nehézségek árán.

Jáhn Ferenc – a kiváló mérnök em-
ber – volt akkor a mûszaki csoport ve-
zetõje, aki a központból vezényelte a
beruházásokat, és egy hordó sört aján-
lott fel az akkor még nem sok tapaszta-
lattal bíró dózerosoknak, ha elvégzik
határidõre nagy munkát. A ma is élõ
Szeredi József, aki a cég legjobb dóze-
rosa lett, segédvezetõjével együtt telje-
sítette a feladatot. A kézi földmunkákat
a tarnaszentmiklósi és a kömlõi nagyon
jó kubikosok végezték, akiket csak hét
végén szállítottunk haza ponyvás teher-
autóval. Elhelyezésükre ideiglenes szál-
lót építettünk a Bükk-fennsíkon modul
elemekbõl.

1964 decemberében emlékezetes
eseménynek lehettem résztvevõje: ha-

táridõre elkészült a nagy mû. A mûsza-
ki átadást követõen akkor is és a továb-
biakban minden nagyobb útépítés be-
fejezésekor, átadási ünnepség, bankett
következett, amely valóságos népünne-
pély volt. A rendezvényt a fotón látható
„modul barakkban” tartottuk, ahol pet-
róleumlámpák fényénél szépen megte-
rített és felvirágozott asztalok, valamint
egy csapra vert sörös hordó – Jáhn Fe-
renc ajándéka –, és természetesen vad-
pörkölt és sok innivaló várta az útépítés
résztvevõit. Az ünneplést embereink
késõbb sokat emlegették.

A Bánya-hegyi út különösen fontos
volt mindig, mert a Bükk-fennsík ezzel a
lillafüredi út felõl jóval rövidebb úton
közelíthetõ meg, mint Szilvásváradon
keresztül. Az út különlegessége, hogy
mielõtt eléri a fennsíkot, a két erdõgaz-
daság határán kanyarog, egy részében a
miskolciak területére esik. A 60-as évek-
ben rendszeresek voltak az úgynevezett
határ menti találkozók a két cég között,
és rendszeresen itt találkoztunk. Igen jó
viszony volt a két erdõgazdaság között,
amit tréfásan azzal magyaráztunk, hogy
„nincsenek egymással szemben területi
követeléseink”. „Nagy keleti szomszéd”
és „nagy nyugati szomszéd” címmel tisz-
teltük meg egymást.  Ha jól emlékezem,
a miskolciaktól Varga József, Deninger
István, Tengely Béla, Beély Miklós, az eg-
riek közül Jáhn Ferenc, Chikán István,
Wágner Tibor és még többen voltak a
résztvevõk váltakozva, többnyire mû-
szaki vonalon dolgozók.

Az 1950-es évek vége és a 60-as évek
a nagy építkezések idõszaka volt az er-
dészetben, erdészlakások, üzemi épü-
letek, utak épültek sorozatban. A ma-
gasépítmények közül kettõ maradt meg
bennem: a Dobronyai munkásszállás
(1965) és a Villanegra (1968) beruházá-

sa, ezekre jó
visszaemlékezni. 

A Dobronyai
munkásszállás az
akkori Arlói Erdé-
szet területén, az
Ivánka-völgy ele-
jén (ezért ma in-
kább Ivánkai épü-
let néven ismert),
az erdõbe beágyaz-
va helyezkedik el.
Számomra azért
emlékezetes, mert
építési mûszaki ve-
zetõi munkakö-

römben ez volt az elsõ igazán nagy fela-
dat. Akkoriban úgy emlegették, hogy az
ország egyik legkorszerûbb munkásszál-
lása volt az erdõgazdaságok körében,
tervezõje az ERDÕTERV kiváló mérnö-
ke, Barcsai László volt. A folyosóról fût-
hetõ cserépkályhák, az öltözõk, zuha-
nyozók, a mettlachi burkolatos ebédlõ, a
bodrogkeresztúri kõbõl készült lábazat
mindegyike az akkori technika csúcsát
jelentette. Nekem jó tanulóiskola volt ez
az építkezés. Akkori fõnököm, Chikán
István az építõipari vállalattól jött át az er-
dõgazdasághoz, a magasépítésben nagy
tapasztalattal és gyakorlattal rendelke-
zett, tõle sokat tanultam.

Az erdõgazdaság akkori igazgatója,
Adamkó József egy körútja alkalmával
meglátogatta az építkezést, és heves fej-
csóválással nyugtázta a látottakat. A köz-
ismerten puritán gondolkodású igazga-
tó nemtetszését fejezte ki a látottakról,
nem gondolta volna, hogy a mûszakiak
ilyen – mint mondta – „hatalmas ber-
uházást” valósítanak meg egy munkás-
szállás céljára. 

1968-ban épült a mindenki által jól
ismert Villanegra a szilvásváradi Szalaj-
ka-völgyben. Az országban ekkor már
több helyen készült szebbnél szebb va-
dászház, a hét fõ fogadására alkalmas
szilvásváradi valószínûleg a legkisebb
volt, mégis szívesen látogatták jelentõ-
sebb személyiségek. 

Az építkezést az akkor már megala-
kult Mûszaki Erdészet vezetõjeként ma-
gam irányítottam. A munka nehézségét
az okozta, hogy a hegyoldalon épülõ há-
zat csak egy régi szekérúton lehetett
megközelíteni, a szervizút csak jóval ké-
sõbb, a 80-as években készült el. Külön
nevezetessége az épületnek, hogy az
1984-es fogathajtó világbajnokság idején
Fülöp herceg, az angol királynõ férje la-
kott itt, és maradéktalanul elégedett volt.  

A Mûszaki Erdészet fennállása idején
a legnagyobb szabású feladatunk az Ol-
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dal-völgyi út építése volt 1969–70-ben.
Csupán két jellemzõ adat: 10 kilométer
úthossz, 100 000 köbméter föld mozga-
tása, benne elég sok sziklamunka. Ebbõl
is érzékelhetõ a feladat nagysága. Az
építés mûszaki vezetõje elõször Schmot-
zer András, a késõbbi vezérigazgató
volt, aki autóbalesete miatt hosszú ideig
nem dolgozott, õt követte fél évvel ké-
sõbb Fónagypál Géza, aki alkalmazása
alatt végig építésvezetõ volt a Bükkben
és a Mátrában. A féléves kiesés alatt
épült a híd az Oldal-völgy elején, amely
ugyancsak próbára tett bennünket. Ki-
fogtunk egy nagyon esõs idõszakot,
amikor az egyébként kevés vizû patak
erõsen felduzzadt. Az alapokat állandó
szivattyúzás közben lehetett megépíteni
egy látástól vakulásig tartó mûszak alatt.
Szivattyút a tûzoltóságtól kaptunk a ke-
zelõ személlyel együtt, akit a kimerítõ
mûszak után egy rakás tûzifával sikerült
kiengesztelni. A hídépítést a kitûzéstõl
kezdve végig magam irányítottam.

Az útépítés a befejezéséhez közele-
dett, amikor az akkor legidõsebb generá-

cióhoz tartozó Nádudvari Jenõ bácsival
kint jártunk az úton, és a Völgyfõ-ház fe-
lé menõ ág mellett egy forrásnál tarisz-
nyából ebédeltünk.  A forrás rossz álla-
potban valóságos dagonya volt. Vállal-
tam, hogy rendbe hozom, õ pedig azt
mondta, nevezzük el Zsuzsa-forrásnak,
Zsuzsa nevû lányomra gondolva, aki ak-
kor került ki súlyos betegség után a kór-
házból. Így született meg a Zsuzsa-forrás.
Közelében építettünk egy kis faházat
szerényen bebútorozva, a forrás mellett
pedig tûzrakó helyet készítettünk asztal-
lal, padokkal. Évekig kedvelt pihenõhe-
lye volt ez az üzem dolgozóinak. Szép
hagyományt indítottunk el, ezt követõen
minden nagyobb útépítésnél kiépítet-
tünk egy forrást. (Megjegyzés: sajnálatos,
hogy a Zsuzsa-forrás mára elhanyagolt
állapotban várja a gondoskodást.)

Az Oldal-völgyi út jelentõsége, hogy
összekötötte Felsõtárkányt Bükkzsérc-
Cserépfaluval, így megalapozta a két er-

dészet összevoná-
sát 1973-ban. A
Mátrában az 1960–
70-es években fo-
lyó erdõfeltáró úté-
pítések közül egyet
említek, a legna-
gyobbat, ez  pedig
az 1975–76-ban
épült a Csórréti-út
(más néven Gör-
gõi-út. Nehézségét
és az út méreteit te-
kintve a munka az
Oldal-völgyihez
hasonlítható, itt is
meg kellett küzdeni az elemekkel. A me-
redek terepeken az útpásztát nem lehe-
tett elõre kitermelni, a dózermunkákkal
csak araszolva lehetett haladni a fater-
meléssel együtt. Ezt nehezítette több
szakaszon az út teljes szélességében elõ-
forduló tömör szikla. A kemény munka
emlékére itt is kiépítettünk egy forrást,
ez az „Útépítõk forrása” nevet viseli.

A Csórréti-út az 1972-ben vezeté-
semmel megalakult építésvezetõség ke-
retében készült, ez a szervezet a nyu-
gat-bükki és a mátrai építõ részlegek
egyesítésével jött létre. A mátrai térség-
nek hosszú idõn keresztül Szalai Gábor
kollégám volt a mûszaki vezetõje, aki
az ottani útépítések nagy részének a ki-
vitelezését irányította.

A három forrás közül a Zsuzsa-forrás
a Bükk kõzetanyagából, a mészkõbõl,
az Útépítõk forrása és az Angic-forrás
pedig a Mátra jellegzetes kõzetébõl, a
cserkõbõl készült (az andezit egyik faj-
tája). Az Angic-forrás Szalai Gábor lá-
nyáról kapta nevét.

Az építésvezetõség két alkalommal
kapta meg az Élüzem címet, az elsõrõl,
az 1974. évirõl mutatok be fotókat. Az
avató ünnepséget az Egri Erdészet terü-
letén fekvõ kedvelt kirándulóhelyen, a
Les-réten tartottuk, ahova behoztuk az
üzem közel 150 dolgozójának nagy ré-
szét. Az útépítõ brigádok mellett akkor
még volt két kõmûves, egy asztalos,
egy ács brigád és a komplett útépítõ
géppark kezelõ személyzete.

A fotón jutalmakat osztok embereim-
nek, mögöttem Jáhn Ferenc mûszaki
osztályvezetõ, Kovács Jenõ vezérigazga-
tó (félig takarásban) és Jaksi Bernát üze-
mi párttitkár, tõlem balra Kiss Olivér, a
leleményes, kitûnõ mûvezetõ. A kis ké-
pen a vezérigazgatótól átveszem az Él-
üzem okmányát, ezután szokás szerint
evés-ivás következett, majd a hangulat
emelkedésével elõkerültek a hangszerek
és virágos jókedv alakult ki. A zenét

egyik kubikos brigádunk, a tisztán cigá-
nyokból álló tarnaleleszi együttes szol-
gáltatta. A fotón, a bal szélen álló ismert
férfi a kivétel, õ csak félig cigány.

Ezek az emberek – hogy finoman jel-
lemezzem õket – nem tartoztak az élvo-
nalbeli dolgozóink közé, kezüket kí-
mélni kellett, minden hétvégén esküvõ-
kön muzsikáltak. Kis fizetésû emberek
voltak, és az akkori szabályozó rend-
szer képtelensége: szükségünk volt rá-
juk, hogy a jó dolgozókat megfizethes-
sük, ezt jelentette számunkra az úgyne-
vezett „bérszínvonal-szabályozás”. 

1977-ben a központba szólítottak,
mûszaki osztályvezetõként az induló
nagy beruházásokat kellett irányítanom
Felnémeten. Bevallom, hiányoztak
azok az apró örömök, amelyek a napi
gondok mellett gyakran érték az em-
bert az üzemi életben. Hosszú idõ eltelt,
amikor egyszer egy kisebb társasággal
túráztunk a Bükkben, kirándulásunkat
a bogácsi fürdõben fejeztük be. A

strand melletti büfénél a régi embere-
imbõl álló kisebb csoport iszogatott, és
amikor megláttak, messzirõl köszöntek
ujjongva, és meleg, barátságos hangon
hívtak, hogy igyak velük. Igazán jól
esett, hogy ennyi év után, amikor már
nem volt közünk egymáshoz, így fo-
gadtak. Ez többet jelentett nekem, mint
bármiféle magas kitüntetés.

Wágner Tibor
okl. erdõmérnök
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