
Téli álomban ringó gúti erdő
Az átgondolatlan privatizáció mérhetetlen pazarláshoz vezethet

Az erdő télen csak látszólag alszik Fotó: F. Szilágyi Imre

B e r e c z k i  K á r o l y

Gút (HBN) -  Olyan most az 
erdő, mintha szemfödél borí
taná. Fehéres-szürkés lepel, 
roskadt gallyakkal kárpitoz
va, délceg tölgyek közé bújt 
árva rekettyékkel pitykézve. 
A természet könyörtelen 
csendje vibrál a fák között, el
tévedt kutya csahol vaktában, 
talán számkivetettségét ugató 
csüggedelemmel.

Mindez persze csak a lát
szat. Az erdő nem alszik. Mi 
több: ez a téli időszak a fő sze
zonja a fakitermelésnek. Bar- 
tucz Péter, az erdészeti válla
lat igazgatója szerint is -  főleg 
a régebbi időszakokban -  fa
kitermelés csak a vegetációs 
időszakon kívül, tehát télen 
történt.

K iterm elés egész évben

-  Mára változott a helyzet, 
ugyanis az utóbbi száz eszten
dőben zömmel olyan fafajták
kal erdősítettek, amelyek 
gyors növésűek. Ezért aztán 
gyakorlatilag egész évben fo
lyik a kitermelés. Bár a java 
még most is a téli időszakra 
esik. Az őshonos fafajokat, a 
tölgyet, a hazai nyárfát most 
is csak vegetációs időszakban 
termeljük ki. Hogy mi a kiter
melt fa sorsa? A tölgy és az 
akác jó részét tűzifaként érté
kesítjük, más részét rönk for
májában ipari célokra haszno
sítjuk. Elsősorban a bútoripar
ban, de használják még a töl-

ret és akácot bányafaként is. 
téren lassan kiszorít ben
nünket a műanyag és a vas, 

de még jócskán igénylik a fát. 
Főleg az akácot, amely a ned
ves, föld alatti klímának job
ban megfelel, a gombáknak 
ellenállóbb, mint a tölgy.

A fáknak a fele Gúton tölgy 
és akác, így jelentős árbevételt 
is eredményez kitermelésük 
és hasznosításuk. Ebből vé
gezhetik el az erdei munká-

Bartucz Péter hangja hirte
len keserűre vált. Az erdők 
kárpótlásával folytatja. Arról 
szól pontosan, hogy sok ezer
hektárnyi erdő léte és gazda
sági haszna van veszélyben. A 
kárpótlási törvényben nem 
tesznek különbséget a mező- 
gazdasági jéllegű termőföld és 
az erdővel borított földek kö
zött. így négy-öt aranykorona 
értékben megvásárolhatnak 
olyan egyhektáros erdőket, 
amelyeken százezer forintnál

is magasabb értékű erdő áll 
lábon. A privatizált erdőt az
tán villámgyorsan kitermelik, 
a sok ezer forintos beruházás
sal és forintban alig mérhető 
emberi erőfeszítéssel telepített 
erdők csakhamar pusztaság
gá válnak. Azon felül, hogy 
mindez mérhetetlen pazarlást 
jelent, ökológiai szempontból 
is veszélyeket rejt magában. 
(November végén ezt a prob
lémát a pénzügyminiszter is 
felvetette egy, a Népszabad
ságban megjelent interjúban. 
Azóta mintha megállt volna 
az erdóprivatizáció.) Bartucz 
Péter is említette, hogy a hely
zeten radikálisan csak egy új 
erdészeti törvény változtat
hatna. Ez pedig aligha várha
tó a jelen parlamenttől.

V adak  paradicsom a

Az erdészet központjához 
vezető bekötőúton haladva 
riadt szemű őz bámult rám 
dermedt méltóságban. Ezért is 
kérdeztem Bartucz Pétert, 
hogy mekkora vadállománya 
van a gúti erdészetnek? Bár a 
hivatalos számlálást még csak 
januárban végzik, a becslések 
megközelítő pontossággal 600 
dámszarvast, 150 vaddisznót 
és 800 őzet vélnek megtalálni 
a gúti erdőben. Téli gond 
ilyenkor az etetés (egyelőre az 
ahhoz való szoktatás), a ked
ves jószágokkal való emberi 
törődés. Ebben az erdőben 
már nem egy kiváló trófeát ej
tettek, nemrégiben éppen egy 
német vadász büszkélkedhe
tett azzal, hogy királyi trófea 
birtokába jutott. Erre tévedt 
néhány gímszarvas is, távol
ról bámulták a gúti „paradi
csomot", tán ide is szegődtek 
volna. Megyénkben azonban

a gím nem számít nemes vad
nak, holott Bartucz Péter ba
rátom szerint Magyarország 
legnemesebb vadjai közé tar
tozik.

A beszélgetés során derült 
fény arra is, hogy éppen az 
imént említett privatizálás az 
állásában is fenyeget néhány 
erdészt. A fülöpi Terdik Györ
gyöt említik, azt az embert, 
aki „holdbéli tájat" erdőtele
pítéssel humanizált a homok
ra. Az erdő ma már hat mé
ter magas, akácból és nyárfá
ból verbuvált vidám fatársa
ság, jövőnek kínálkozó. Ha vi
szont privatizálják, akkor Ter
dik György szögre akaszthat
ja erdésztarisznyáját és lo
holhat munkanélküli-segély 
után. Lelkében azzal az oltha- 
tatlan szomorúsággal, hogy 
az általa telepített és éveken 
át vigyázott, féltett, ápolt er
dőt hamarosan kivágja a zajos 
haszonlesés.

Erdő, erdő, erdő, gúti kerek
erdő. Madár lakik abban, ma
dár lakik tizenkettő. Cukrot 
adnék a madárnak, dalolja ki 
nevét annak, aki megmenti és 
a magyar jövőnek továbbadja 
a gúti erdészek önfeláldozó 
munkája emlékét. Egy kiter
melhető erdő növekedése 
több mint száz év. Egy-két hét 
alatt levágni mindazt, amit 
éveken át fölnevelt egy bátor 
és erdőt szerető nemzedék, 
legalábbis könynyelműség, ha 
nem éppen katasztrofális 
szemlélettévesztés.

Távoztamban is mellém 
szegődött a riadt szemű őz. 
Az út mellett kísért egy dara
big, aztán büszke fejét lehajt
va oldalra csapott egy kes
keny ösvényen. Fájdalmasan 
néztem utána, az erdő szem- 
födélébe kapaszkodó tekintettel.


