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A megye egyik legna
gyobb összefüggő erdejében 
vagyunk, ekkora lakatlan terü
letet sehol nem talál egyetlen 
töm bben. Hatezer hektáros 
erdő, tizennyolc élő tanya és 
valódi ősrengeteg. Rengeteg 
akác, s bár a tölgy részaránya 
csak harminc százalék je len tő 
sége sokkal nagyobb. Állatok? 
Őz. dám, vaddisznó. S persze 
róka, nyest, de néha-néha far
kas is akad.

Kis kolónia él itt, mind
össze nyolc-tíz család, s vala
m ennyien az erdőhöz kötő
dünk, ezek itt szolgálati laká
sok. A emlékoszlopot is látták? 
A kkor olvasták Varga Domo
kos sorait is: „E táj erdeiért, 
akik sokan tettek, régieket óv
tak, újakat ü lte ttek ...” Azok
nak a kollégáknak állítottunk 
emléket, akik itt éltek és itt dol
goztak az erdőért, akiknek a 
keze munkája is hozzájárult 
ahhoz, hogy most ilyen szép 
környezetben lehetünk. Van 
közöttük erdészetvezető, er
dész, vadász -  tizennyolc név 
összesen. Kinek az ötlete volt? 
Nem, nevet mondani nem tu
dok, hiszen ez a gúti erdőhöz 
kötődő szakemberek közös el
gondolása. Titkos szavazással 
döntöttük el, ki kerülhet fel az 
oszlopra, s kétharmadot kellett 
elnyerni hozzá.

M ost hányán dolgozunk 
itt? Kilenc kerületvezető er
dész, három főerdész, négy ke
rületvezető vadász, egy főmér
nök és én vagyok az erdészeti 
igazgató. Összesen negyven- 
nyolc alkalmazottja van az er
dészetnek, de az évi hatvan
ezer köbm éter fa kitermelése 
ennél jóval több embernek ad 
munkát. Ha kidől egy fa, vagy 
kivágunk egyet, annak a helyé
re minim um egyet ültetünk. 
Véghasználati korban egy akác
erdőben ötszázötven-hatszáz fa 
van, s azt az ültetéskor négy- 
ezerötszáz-ötezer csemetével 
indítjuk. Ezen a vidéken mes
terségesek az erdők, tuda
tos erdészi tevékenységgel kell 
fenntartani. Ha a csem etéket 
nem preferálnánk a gyomokkal 
szem ben, itt a gaz győzne, s 
olyan erdős sztyeppe alakulna 
ki, amilyen korábban, sok év
századon át volt. Száraz idők
ben az erdős puszta visszakö
veteli homokdom bjait. N é
hány m éterre hajdúsági lösz 
van alattunk, ezekre rakódott a 
futóhomok.

Az ott? Amerikai vasfa. 
N agyon súlyos, töm ött fája 
van, nehéz a fajsúlya. Az itt élő 
fehér akác is Amerikából szár
m azik, az ezerhétszázas évek 
végéről. Itt, a Nyírség déli ré
szén kiválóan érzi magát. Mi
vel először lefagyott, kétszer 
virágzott, a fajfenntartás ösztö
ne vezérelte. Az a pici meg nö
vendék mam utfenyő. Kicsit 
tájidegen ugyan, de végső so
ron a luc is az, hiszen az Alföl
dön vagyunk. Nem meghonosí
tani akarjuk, hanem színesebbé

tenni ezt a kis arborétum jelle
gű területet. Az öreg kocsányos 
tölgy életkorát kétszázötven- 
kétszáznyolcvan évesre becsül
jük, ez egy átlagos tölgyfa élet
korának jó két és félszerese. Az 
első mókust tíz éve láttuk erre, 
azóta elszaporodtak, pedig el
lensége is akad a ragadozók 
között.

Világrekord trófea
Vadászni? Egyre kisebb a 

bürokrácia. Fegyvertartási en
gedéllyel kell rendelkezni, s ez 
állampolgári jogon jár annak, 
aki megfelel a feltételeknek. A 
megyei vadászati felügyelőnél 
kell vadászjegyet váltani. No 
persze, elejthető vadra is szük
ség van. Itt nem engedhető meg 
olyan szabadosság, amit sokan 
feltételeznek. Nem lőheti meg 
azt a vadat, amelyikkel éppen 
találkozik, és korántsem 
annyit, amennyire rátalál. így 
rövid idő alatt elfogyna a vad. 
Rendszeresen felméijük az ál
lományt, fajra és nemre való 
tekintettel. Télen legáttekinthe- 
tőbb az erdő, ilyenkor ivar sze
rint megbecsüljük a létszámot. 
A dámbikát tíz-tizenegy éves 
korában szabad meglőni. Egy 
darabig évről évre nagyobb a 
trófea, aztán egyre kisebb. Mi 
úgy mondjuk, a kulm inációs 
optimumot kell eltalálni. Úgy 
állapítjuk meg a kilőhető da
rabszámot, hogy ne sértsük a 
populáció érdekeit. Ha tudjuk 
az egy évben születő borjak 
számát, és sem növelni, sem 
csökkenteni nem akarjuk a da
rabszámot, az is nyilvánvaló, 
mennyi bikát lehet kilőni. Itt a 
Nyírerdő Rt. gyakorolja a vadá
szati jogot, s a gúti erdő üzemi 
vadászterületnek minősül. Olyan 
vadászatszervező irodákhoz 
fordulunk, melyek külföldről is

szerveznek érdeklődőket. Nem 
pejoratív értelemben gondo
lom, de érdekes, hogy néhány 
magyar vagyonosodó vadász 
néha sértve érzi magát, ha nem 
a külföldi árjegyzék szerint va
dászhat. A pártos idők? Lerá
gott csont. Az akkori elit való
ban komoly értékű trófeákat 
lőtt itt. Talán tudják, hogy az 
egyik régebbi gyulaji világre
kordot éppen Kádár lőtte. 
Egyébként ő sokkal kevesebbet 
vadászott, mint az alatta lévő 
hatalmi szinteken állók. Ez a 
kor szokása volt...

Meséljek a világrekord 
dámtrófeáról is? Jó, nem bá
nom. 1991-ben értük el, ma is 
érvényes. Egzakt táblázati ada
tok alapján mérik az agancsot. 
Ez itt kópia, az eredeti Vaj- 
dahunyadvárában, a Mezőgaz
dasági Múzeumban van. Per
sze, lefényképezhetik, csak azt 
kérem, én ne legyek rajta; far
merben a trófeával nem lenne 
stílusos. Dr. Roland Korz, né
met belgyógyász professzor ej
tette el. Mit mérnek? Például a 
szemág hosszát. Az agancsnak 
ezt a kiszélesedő részét rózsá
nak hívják, ennek a körmérete 
számít. Aztán a szemág és a 
középág közötti legkisebb kör
átmérő. Azért a legkisebb, mert 
így nem lehet csalni. A legki
sebb átmérőtől mérik a lapát 
hosszát az osztatlan lapát leg
alacsonyabb pontjáig. Aztán a 
lapát szélessége is fontos mind
két oldalon. H ozzájön még a 
szín és a szárhossz. Szubjektív 
pontok is vannak, például a szín 
is ilyen, hiszen a sötét az elő
nyösebb fehér ágvégekkel. 
Szempont az alak szabályossá
ga, s a torzult forma mínusz 
pontokat jelent, éppen úgy, 
mint a pudvás ágvégek. Ez a 
trófea 233,11 pontot kapott, ti
zenhárom ponttal előzte meg a 
korábbi világrekordot. Ez nagy 
dolog, sokszor csupán század
pontok döntik el a sorrendet.

A dám már az ősem ber 
barlangrajzain is látható. Elő- 
Ázsiában él még egy alfaj, az 
egyiptomi már kipusztult, de

a mezopotámiai még létezik. 
Mivel Európában is kihalt, a 
róm aiak telepítették vissza a 
légió élelmezésére. Vadasker
tekben tartották, mert kis terü
leten összezsúfolva is kibírta 
az állatokhoz m éltatlan tar
tást. Komoly trófeabikát ilyen 
helyen mégsem lehet produ
kálni, még speciális tartással 
és élelm ezéssel sem. A dám 
jobban tudja, m ikor mire van 
szüksége, tíz-húsz hektár nem 
elég neki.

A kastélyban is voltak? 
Hívjuk inkább hotelnek, vagy 
vadászháznak, nem igazán jó  a 
kastély kifejezés. Jogilag egy 
részvénytársaságé, a Nyírségi 
Erdészeti Rt. csak főrészvénye
se. Funkciója szerint vendég
látóegység; tárgyalások, hétvé

gi programok, lakodalmak 
szoktak benne lenni. Étterem, 
apartman, bár, hall és két hek
tárnyi terület is tartozik hozzá. 
Hogy miért eladó? Program 
kellene. így veszteséges, a mai 
üzleti világban pedig a nyere
ségtermelő képesség a legfon
tosabb. Ritkán fordul elő, hogy 
valaki egy hétvégére ellátogat 
ide, s az is keveset fogyaszt. A 
részvénytársasági üzemeltetés 
is elég szerencsétlen dolog, hi
szen kényszerköltségek szintén 
femerülnek.

Béke és természet
Mit szeretek legjobban a 

gúti erdőben? Talán a zavarta
lanságát. Régen turistaház is 
üzemelt itt, és a debreceniek fő 
kirándulóhelye volt. Aztán 
megszűnt a Zsuzsi vonat, és 
helyreállt az erdő békéje. A ki
rándulók zajos tömegei átpár
toltak Fancsikára. Azt hiszem, 
ennek is köszönhető, hogy szá
mos olyan növényritkaság 
megmaradt itt, amely a kárpáti 
flórába tartozik.

Hogyne gondolnám komo
lyan! A turistaház környékén 
már péntek délután több tucat 
ember hevert jobbra-balra. Ha
talmas majálishely volt. Fe
gyelm ezett pedagógussal az 
iskolákból érkező gyerekek 
nem zavarják az erdőt, különö
sen, ha erdész segítségét is 
kérik. A városiak azonban az 
egész heti munka gőzét itt en
gedték le. Képzeljék el sze
gény vadat! Ha jobbról egy 
lovaskocsi jön, balra diákok 
fociznak, szemből öt kerékpá
ros közeledik, a háta mögött 
meg traktor dübörög, hová 
meneküljön!? Ezért fogunk tíz 
erdei útból nyolcat lezárni, és 
sorompórendszert kialakítani.

Az erdőt minden természe
tet szerető és tisztelő em ber
nek meg kell ismernie, mint 
ahogy meg kell nézni István 
király koronáját és palástját is 
annak, aki a történelem  iránt 
érdeklődik. De mint ahogy a 
koronáról nem vihetik haza a

keresztet, és a palástról sem 
vághatnak le néhány rojtot em
lékbe, innen sem kellene el
hordani semmit, és az olajcse
rét sem itt kellene lebonyolíta
ni az autósoknak. Sajnos, az 
intő szavakra nem mindig eu
rópai reagálásokat kapunk vá
laszul. Tudják, m it szokott 
mondani, akinek szólok, hogy 
ne itt, a magyar nőszirom kö
zött kaszáljon a lovának, ha
nem harminc méterrel arrébb? 
Azt, hogy ez itt magyar föld, ő 
meg magyar ember, tehát ott 
kaszál, ahol akar. M ost itt, a 
gúti erdő területén harminc 
tonna vas és műanyag hever, 
alig győzzük kihordani a péti- 
sózsákokat.

Ennek a hatalm as közös 
kincsnek az előnyeit és szép
ségeit korlátok között kell és 
lehet élvezni. De lehet! M in
den term észetet szerető em 
berrel szövetkezem annak ér
dekében, hogy az ilyen válsá
gos időszakban, am ikor minf 
den mezsgyét megkérdőjelez
nek, am ikor teljesen bizony
talan a természet-, környezet
és állatvédelem jövője, ennek 
a területnek m egm aradjon a 
békéje. M indenkinek be kel
lene látnia; szükség van ilyen 
szigetekre a civilizáció köze
pén. Ez nem  szalonnasütő 
hely és nem turistaútvonal. 
M enjen végig bárhol a kék 
jelzés mentén -  egy kilométer 
széles a pusztítás sávja, m int
ha dúló seregek vonultak vol
na arra, és nem a term észet 
szerelmesei. Nyírlugos, Nyír- 
acsád, Nyírmártonfalva, Nyír- 
adony lakóit szeretném meg
nyerni. En annak is örülök, há 
a N yíradonyt és N yíracsádot 
összekötő utat nem jav ítják  
meg. Hogy m iért? M aradjon 
az csak olyan gödrös, olyan 
kátyús, am ilyen most, akkor 
legalább nem száz vadunkat", 
csak nyolcat-tízet gázolnak el, 
a diszkóba száguldó fiatalok.

Tervezzük az önkorm ány
zatokkal, hogy az erdő sarkai
ban -  közel a négy település
hez -  csinálunk egy kis park
erdőt. Ez nagyszerű helyszíne 
lesz a szalonnasütéseknek, 
focimeccseknek. A jó  hangu
latú, de zajos rendezvényeket 
nem feltétlenül az erdő legrej
tettebb zugaiban kell lebo
nyolítani. M ivel az erdészla
kások a közelben lesznek, 
arra is lehetősége nyílik majd 
a kirándulóknak, hogy segít
séget kérjenek tőlünk, s kollé
gáim nagyon szívesen bem u
tatják mindazt, amit errefelé 
látni érdemes. Az iskolákat is 
megkerestük: építsék be tan
rendjükbe az erdei látogatást, 
tartsák meg nálunk a környe
zetvédelem  órát, s mi szíve
sen adunk egy kis fertőzést 
természetszeretetből. Az apák 
és nagyapák korosztályát már 
nagyon nehéz megszelídíteni, 
de a gyerekeknél feltétlenül 
meg kell próbálnunk. Ha pici 
korban tanulják meg tisztelni 
és használni az erdőt, ha apró 
gyermekként csodálkoznak rá 
a term észet szépségére, na
gyon bízom benne, hogy fel
nőttként sem itt fogják eldob
ni használt akkumulátorukat. 
S ha így lesz, már nem do l
goztunk hiába...
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