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ERDŐTISZTEK A NAGYVÁRADI RÓMAI KATOLIKUS 
PÜSPÖKSÉG URADALMAIBAN A 19. SZÁZADBAN, AZ 1879. 

ÉVI ERDŐTÖRVÉNY MEGJELENÉSÉIG

Emődi András
egyházmegyei levéltáros (Nagyváradi Római Katolikus Püspökség)

Közel másfélszáz esztendeje az éppen akkor útjára indított Erdészeti La
pok szerkesztősége Vemer Sebestyén nagyváradi káptalani erdőmester
nek több írását is közlésre méltónak találta. Elsőként egy igen haladó 
szellemben megfogalmazott erdővédelmi tárgyú cikkének adott helyet, 
majd a szerző négy fejezetben mutatta be Bihar megye erdőségeit, a föl
drajzi vonatkozásokat, a legfőbb statisztikai adatokat, az egyes tulajdo
nosok és uradalmak erdőművelési gyakorlatát, ez utóbbit kritikai észre
vételekkel is ellátva.1 Az 1863. évi második közleményében Vemer a 
Nagyváradi Római Katolikus Püspökség három uradalmának erdőbirto
kairól értekezett, a lap nyújtotta szűkös terjedelmi korlátokhoz igazod
ván. Azóta a püspöki uradalmi erdőkről, múltjukról jóformán semmi 
sem jelent meg nyomtatásban, az első világháborút követő impériumvál
tás utáni első román agrártörvény pedig a birtokokat szinte teljes egészé
ben kisajátította, az uradalmak történetét, gazdasági ügyvitelét doku
mentáló püspöki gazdasági levéltár a második világégés után az állami 
levéltár nagyváradi fiókjának kezelésébe került és azt rendkívül hosszú 
ideig zárolták a kutatás elől. Úgy véljük tehát indokolt a téma újbóli elő
vétele, hiszen a történelmi Magyarország legnagyobb egyházi erdőbirto
káról van szó, alább elősorolt adataink az erdészettörténet és általában a 
gazdaságtörténet számára hasznosítható alapanyagnak bizonyulhatnak. 
E közlemény során kifejezetten csak a személyi kérdéseket érintjük, az 
erdőművelés egyéb vonatkozásait a püspöki uradalmi levéltár több mint 
kétszáz faszcikulusra terjedő és mindeddig teljesen feltáratlan, erdésze
tet érintő iratanyaga tartalmazza,2 továbbá ugyanazon levéltár hatalmas, 
több mint kétezer kötetre és faszcikulusra rúgó, az egyes uradalmak, 
gazdatisztségek, ispánságok pénzügyi elszámolásait tartalmazó irat
együttese szolgáltathat további adatokat.

Sajátos helyzetbe került a török alóli felszabadulása után (1692) a 
nagyváradi püspökség, hiszen uralkodói akaratból a középkori birtok
állományát jogilag azonnal visszakapta, a gyakorlatban a 18. század
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harmadik évtizedéig ténylegesen birtokba is vette.3 Ez eleinte magába 
foglalta a belényesi uradalmat is -  több mint 120 000 holdnyi erdejével -  
melyre mint a legértékesebbre tekintettek a század püspökei. A nagy
váradi székhelyű görög katolikus püspökség alapításakor (1777) azon
ban a belényesi uradalom -  ismét csak uralkodói akaratból -  az új, gö
rög rítusú főhatóság birtokába került. Ennek ellenére a latin püspökség 
továbbra is az ország leggazdagabb egyházi birtokosa maradt az 
összességében mintegy háromszázezer katasztrális holdnyi kiterjedésű 
és teljes egészében Bihar megyében fekvő uradalmaival.4 A Nagyvárad 
közelebbi-távolabbi szomszédságában lévő és területileg szétszórtabb 
váradi uradalom mellett két egészen egységes terület, a későbbi azo
nos nevű járásokkal területileg nagy vonalakban megegyező dél-biha
ri béli és vaskohi uradalmak alkották a püspökség birtokállományát.5 
A teljes terület mintegy felét erdő borította. Az arány 1849 után jelen
tős mértékben eltolódott az erdősült területek irányába, hiszen a kiosz
tások, elkülönítések, tagosítások nyomán a síkvidéki mezőgazdasági 
területek, szántók és legelők jórészt a volt jobbágyok és faluközössé
gek tulajdonába kerültek, azonban az erdők szinte mindenhol az ura
dalmak kezelésében, a püspökség birtokában maradtak, a századvég 
(1885) statisztikái szerint összességében arányuk meghaladta a kéthar
madot. Számszerűsítve, a 187.000 katasztrális holdat meghaladó, 
kiosztások és elkülönítések után megmaradt maradék birtoktestből 
több mint 125.000 holdnyi volt az erdő.6 Az uradalom erdeiről tudósí
tó legkorábbi pontosnak mondható adataink Fényes Elek munkásságá
nak köszönhetők. Egyrészt az 1851-ben megjelent, de még a korábbi 
korszakot tükröző földrajzi szótára, másrészt a 48-as forradalom utáni 
birtokviszonyok változásait megjelenítő és Bihar megye vonatkozásá
ban nagy pontossággal elkészült statisztikai munkája szolgáltatott kö- 
zségenkénti adatokat, adatsorokat.7 Ezeket uradalmanként, azokon be
lül községenként térképre vetítettük és azokat összevetettük Baross 
Károly 1893. évi adatsoraival.8 Az 1850-es évek mintegy 145.000 
holdnyi erdeje 1893-ra a már fentebb említett hivatalos statisztika ada
tait közelítő 121.144 holdra apadt. Vemer Sebestyén (mint volt püspö
ki uradalmi erdőmester) 1863-ban összesen 151.287 holdnyi erdőről 
tudott.9 Egyházi birtokról lévén szó az kötött forgalmú volt, területe 
elvileg nem változott, a vágások irama pedig ilyen mértékű nem lehe
tett, annak ellenére, hogy a szakirodalom szerint országos viszonylat
ban soha ilyen drasztikus mértékű nem volt az erdőirtás a magánbirto
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kok esetében.10 E nagymértékű fluktuáció magyarázata feltehetően az 
lehetett, hogy jelentős mennyiségű vegyes (legelő -  erdő) használatú 
területet hol az egyik, hol a másik művelési ághoz soroltak, továbbá az 
időben elhúzódó, a 70-es évekig tartó úrbérrendezési perek során bi
zonytalan volt egy-egy erdőrész hovatartozása. Tanulmányunk tárgya 
tekintetében e kérdésnek nincs is különösebb jelentősége, az erdők 
mennyiségi mutatóit az uradalmak erdészeti szakszemélyzetének be
mutatása kapcsán tekintettük át.

A 18. század uradalmi erdőigazgatásáról csak elszórt adataink van
nak, az erdők kezelése elsősorban a mindenkori gazdasági tisztek, ispá
nok hatáskörébe tartozott, időszakonként azonban feltűnt egy-egy er
dész is az állandóan fizetett uradalmi alkalmazottak sorában. 1762-ben 
jelenik meg az iratokban az első sylvanus, Somler (Zomler) Tádé. 1764 
után Münster Pál lépett a helyébe, ő 1769-ig, haláláig szerepel az alkal
mazottak lajstromában. Működésük feltehetően szervesen illeszkedik 
Patachich Ádám püspök (1759-1776) azon igyekezetéhez, mellyel a 
teljes uradalmi gazdálkodást és ügyvitelt korszerűsíteni kívánta. Sokat
mondó tény, hogy Münster a halotti anyakönyvi bejegyzésében is mint 
a püspöki udvar személyzetéhez tartozó hivatalnok (Paulus Münster 
aulicus) szerepel, tehát egyértelműen az erdészetet központilag felü
gyelő, irányító szakember volt. Valószínűleg nem tévedünk nagyot ha 
mindkettőjüket azon külföldi mesteremberek, szakemberek közé sorol
juk, akiket Patachich püspök hozott nagyobb számban Váradra és vidé
ki uradalmi központjaiba. A következő évekre vonatkozó, hiányosan 
fennmaradt iratanyagban nem találtunk erdész alkalmazottat, majd 
1788-ban egy sylvanus Trans Crisium bukkan fel a fizetési nyilvántar
tásokban, aki nyilván a Sebes Köröstől délre lévő területeken működött. 
1791-ben egy jánosdai erdésszel találkozunk az iratokban, a tenkei 
anyakönyvekben 1794-ben Lasztoczky Imre jánosdai erdőfelügyelővel 
(inspector sylvarum), aki a következő években már ispánként szerepel 
az iratokban. Ugyancsak anyakönyvi bejegyzés szerint 1796-ban Urbá- 
nyi Mátyás volt a tenkei erdész (sylvanus) de egy évre rá ő is ispánként 
szerepel. Az uradalmak ezen erdészei (egy időben mindig csak egy) 
mindvégig 80 forintnyi éves fizetéssel szerepelnek a kimutatásokban,11 
ez magasabb összeg az ispánok és kulcsárok 25-50 forintnyi, és alacso
nyabb a tiszttartók és a központi püspökségi hivatali alkalmazottak 
100-200 forintnyi bérezésénél.12 1802 augusztusában az uradalom ve
zetőségének Maxilian József erdőfelügyelő nyújtott be egy tartalmas
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beszámolót az erdészet helyzetéről. Az iratból arra is fény derül, hogy 
a váradi uradalomban három erdőkerület működött már ekkor (tenkei, 
miklólázuri, hegyközszentimrei), a béli és vaskohi uradalmak erdésze
tét területileg osztatlanul kezelték, azaz egy-egy erdőkerületet alkottak. 
Egy 1803 szeptemberében kelt irat Maxiliant már erdőmestemek (epis- 
copalis sylvarum magister) nevezi, ismereteink szerint ilyen minőségé
ben az első az egyházmegye újkori történetében.13 Maxilian József 
1788 után végzett a pesti Institutum Geometricumban, 1794/1795-ben 
a nagyváradi székeskáptalani uradalom földmérőjeként dolgozott, majd 
1803-ban a püspökségi uradalomban segédföldmérőként és most előke
rült adataink szerint erdőmesterként. 1804 márciusában halt meg, 38 
esztendősen. Geometraként néhány igen színvonalas térképet készí
tett.14 A kutatott iratok tanúsága szerint halála után az erdőmesteri stá
tusz betöltetlen maradt, és az erdőgazdálkodást érintő ügyeket a területi 
ispánok intézték, levelezték az uradalmi prefektussal vagy a számtar
tókkal, tiszttartókkal. A következő években (1811-től biztosan) Fürst 
Péter volt az uradalmak egyetlen erdésze, fizetsége 40 forint volt és 
Vaskohon működött.

A napóleoni háborúk addig soha nem látott óriási hadi kiadásokhoz 
vezettek, a nyomában fellépő költségvetési hiányhoz, az 1810-es évek 
elején tetőző pénzügyi válsághoz és többszörös devalvációhoz. A kinc
stár ebben a helyzetben minden lehetséges bevételi forrást igénybe vett, 
többek között -  a magyar joggyakorlat szerint -  az intercalaris jövedel
meket is, azaz a széküresedésben (sedis vacantiá) lévő püspökségek jö
vedelmeit. Az uralkodó, az egyházi méltóságok kinevezési jogának bir
tokában élt a lehetőséggel, a jelentősebb jövedelmet biztosító egyház
megyéket hosszú évekig az üresedés állapotában hagyta. A legnagyobb 
birtokokkal rendelkező Nagyváradi Római Katolikus Püspökség élére 
Miklóssy Ferenc püspök halála (1811. június 22.) után egy kerek évti
zedig nem nevezett ki utódot a király, Vurum József püspök majd csak 
1821 decemberében foglalta el főpásztori székét. Miklóssy halálát kö
vetően azonnal megindult az erdőbirtok leltárba vétele. 1811 szeptem
berének végén érkezett Nagyváradra Thomas Kalina, a temesvári erdé
szeti kerület főerdőfelügyelője.15 Október 2. és november 7. között Ver- 
ner Jakab püspökségi jószágkormányzó (prefektus) társaságában végig
látogatta az összes erdőbirtokot és azoknak legfontosabb jellemzőit (fa
fajták, életkor, erdészeti személyzet) terjedelmes jelentésben foglalta 
össze, 1811. november 13-án. Minden erdőtest (ez gyakorlatilag az



egyes községek területét jelentette) esetében feltüntette az illetékes ura
dalmi ispánt és jelezte az erdőkerülők (Waldhüter) számát. Többnyire 
egy vagy két, nagyobb erdőrészek esetében három, egyetlen esetben 
(Rézbánya, a több mint 6.000 holdnyi uradalmi és a Kamara kezelésé
ben lévő montánum erdei) hat erdőkerülőt alkalmaztak az uradalmak. 
Összességében 125 erdőkerülő szolgált az uradalmakban, a vaskohiban
18, a béliben 13, a szétszórtabb váradiban 94 fő. 1815 előtt a nagyvára
di püspökség uradalmainak nem volt erdészeti hivatala, az ispánok és a 
felügyeletük alatt dolgozó erdőkerülők, erdőőrök (sylvarum custodes, 
circulatores) jelentették a szakszemélyzetet, a már említett Fürst Péter 
kivétel volt.16

A többnyire tömbben elhelyezkedő birtokok helyzetének megálla
pításánál és térképezésük előkészítése folyamán mindössze Rézbánya 
esete igényelt különösebb körültekintést, hiszen az ércbányászat és a 
kohók számára a kincstárnak jelentős mennyiségű fára volt szüksége. 
A bánáti bányaigazgatósághoz tartozó rézbányái bányahivatallal az 
1811. évben bekövetkező püspöki széküresedéskor az 1808. január 1- 
től 1813. december végéig érvényes szerződés volt hatályban, mely a 
bányahivatal földmérőjének (montanisticum geometra) előírta, hogy 
térképet készítsen a teljes territóriumról. Mindenféle haszonvételt, fa
használatot, bérletfízetési kérdéseket ekkor részletesen leszabályoz
tak.17 A széküresedésben lévő váradi püspökségnek a Kamara Archí
vumában lévő iratai között jóformán egyetlen utalást sem találtunk, 
mely az uradalmi erdők elkövetkező térképezésére vonatkozna, annak 
személyi vonatkozásaira. Kalina főerdészfelügyelő 1813 októberében 
ismét Nagyváradon járt és feltételezhetően ekkor már terítékre került
ek a rövidesen megkezdődő térképezési munkálatok részletkérdései. 
A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség Gazdasági (Uradalmi) Le
véltárában nyolcvankilenc egységes és színvonalas kivitelezésű, né
met nyelvű erdőtérkép maradt fenn az 1815-1823 közötti időszakból. 
A felmérés tehát a széküresedés megszűnte után fejeződött be és ab
ban a püspökségi uradalmi mérnökök, Koffler János, majd 1819. évi 
halála után Bohácsek András (mindketten a pesti Institutum Geomet- 
ricum végzettjei) nem vettek részt, mindössze csak az elkészült felmé
réseket ellenőrizték, hitelesítették. A mappák az erdőbirtok javát ábrá
zolják és kilenc földmérő szakértelmét dicsérik. A terepmunka 1815- 
ben indulhatott, Ágoston Antal, Kiss János, Petruss Márton és Portö
rő István első mappái 1815-ben, Hammer Károly, Szarvas János és
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Vemer Sebestyén első mappái 1816-ban, Brunner József első mappái
1817-ben, végül Pusztay József első mappái 1821-ben készültek el. 
Eichorn Sebestyén neve is előfordul a vonatkozó iratokban, ám végül 
ő egyetlen térképet sem készített. Egy 1823. évi összesítő jegyzék 
szerint 93 mappa {Forst Charte, és valószínűleg ugyanennyi vázlat, 
Forst Brouillon) készült, gyakorlatilag az uradalom összes, erdős te
rülettel rendelkező birtokáról. Földmérőink -  akik váltakozva geome- 
traként, mérnökként vagy erdőmémökként jegyezték munkáikat -  az 
erdőtérképek mellett mintegy jelentésként német nyelvű leírásokat is 
készítettek az erdős területekről.18 Adataink szerint e geometrák nagy 
valószínűséggel a Nagyváradi Királyi Akadémia bölcsészkarának 
végzettjei lehettek.19

Az uradalmi erdészeti hivatal (Officium Sylvanale) 1815. évi felállí
tása a Kamara tényleges irányításával ment végbe, a területileg illetékes 
temesvári országos erdészeti kerület főerdőfelügyelőjének, Kalina Ta
másnak a közreműködésével és párhuzamosan a fenti térképezési mun
kálatokkal. Hihetőleg ez a korábbi időszak (1801-1817) központi erdé
szeti rendelkezéseinek gyakorlatba ültetését jelentette egy időlegesen 
kamarai igazgatás alá kerülő nagybirtokon.201816-ban Weigl (Veigl) Ta
más kamarai erdőmester személyében kinevezték a püspökségi uradal
mak első erdőmesterét (sylvanum magister), akinek irányítása alatt né
hány év leforgása alatt kiépült a három uradalmi erdészeti hivatal (vára- 
di, béli, vaskohi). Az uradalmi jószágkormányzó közvetlen alárendeltjé
nek, az uradalmi erdőmestemek a székhelye a váradi uradalom központ
ja, Nagyvárad lett. Vizsgált időszakunk (1815-1879) során öt erdőmes
ter irányítása alatt állt a hivatal, 1815/1816-1822 között Weigl (Veigl) 
Tamás, 1822-1831 között Weisz (Veisz) Alajos, 1832-1845 között Ver- 
ner Sebestyén, 1846-1852 között Zboray János, 1853-tól Rádl József 
igazgatták az erdészeteket. Hatáskörük kiterjedt mindhárom uradalomra, 
korszakunk második felében az alkalmazotti lajstromokban már nem a 
váradi uradalom erdészeti hivatalánál jelennek meg, hanem a központi 
igazgatási személyzet sorában.21

A váradi uradalom ban 1817-ben két erdőkerület, pagony alakult, 
majd fokozatosan további alerdészetekkel és erdészetekkel bővült a 
sor, az idő folyamán némelyek megszűntek, esetleg újjáalakultak, vé
gül az 1870-es évek közepére három főerdészet, két erdészet és há
rom alerdészet alkotta a struktúrát. Alábbi táblázatunk e folyamatot 
mutatja be:
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Hegyközszentmiklós 1817—>1820 erdészet, 1848 erdészet, 
1872—>1878 alerdészet

Somogyuzsopa 1817—>1829 alerdészet

Tulka 1818-^1823 erdészet

Csatár 1819—>1847 erdészet, 1848—>1849 főerdészet, 
1850—>1852 erdőbíróság, 1853—>1878 főerdészet

Miklólázur 1821—>1849 erdészet, 1850—>1852 erdőbíróság, 
1853—>1857 erdészet, 1858—> 1879—> főerdészet

Tenke 1824-»1830 erdészet, 1831—>1833 alerdészet,
1834—>1837 erdészet, 1838—> 1843 alerdészet, 
1844—>1849 erdészet, 1850—>1852 erdőbíróság, 
1853—>1873 erdészet, 1874—>1879—> főerdészet 
(1853—>1864 között egy alerdészeti körzet is 
volt Tenkén)

Barmod puszta 1830—> 1833 alerdészet, 1834—> 1838 erdészet, 
1839—>1843 alerdészet, 1844—>1849 erdészet, 
1850—>1852 erdőbíróság, 1853—>1877 erdészet 
(1877-től Barmód-tenkei néven)—>1879—> 
erdészet

Kardó 1844—>1849 erdészet, 1853 alerdészet, 
1871—>1873 alerdészet

Gyanta 1844->1849 erdészet,
1850—> 1851 erdőbíróság

Hegyközszentimre 1850—>1852 erdőbíróság, 
1853—>1869 erdészet,
1870—> 1871 alerdészet

Nagyürögd 1850->1852 erdőbíróság, 
1853—>1869 erdészet, 
1870—>1871 alerdészet

Szelistyeszáldobágy 1852 erdőbíróság, 1853—> 1879—> 
erdészet

Várad 1853—>1873—> alerdészet, 
1874—> 1879—>erdészet

Nyárló 1874-^1878 alerdészet

Bihar 1878—>1879—> főerdészet
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Az 50-es években a csatári főerdészet három községi erdőt ölelt fel, 
a többi erdészeti kerület kettőtől kilencig terjedő községi, illetve pusztai 
erdőt, a váradi alerdészet három, Nagyvárad közvetlen szomszédságá
ban lévő erdőt.22

1878-ban új szervezeti formát kapott a váradi uradalom, a tenkei, bi
hari és miklólázuri főerdészeti körök mellett a szelistyeszáldobágyi, bar- 
mód-tenkei és váradi erdészeti körök alakultak meg (újjá).23

A teljes képhez hozzátartoznak az uradalom erdészeti hivatalának ke
retei között, 1826-tól fizetett alkalmazottként működő vadászok (véna- 
tor) is, akik a Váradolaszi és Püspöki község határán lévő Fácános-kert 
nevű uradalmi birtokon teljesítettek szolgálatot. Az 1840-es évek végé
től a jágerek száma az addigi egyről háromra, majd hatra nőtt. A Fácá
nos gazdaságban, Tótteleken és Hegyközszentmiklóson működtek.

A területileg szétszórt váradi uradalommal ellentétben hatalmas 
összefüggő erdőterületekkel rendelkező béli és vaskohi uradalmaknak 
jóval egyszerűbb erdészeti struktúráik voltak, éppen e területi jellegze
tességük okán.

A béli uradalomban 1816-tól működött egy erdész, majd 1818-tól 
kezdve önálló erdészeti hivatal (Officium Sylvanatus) alakult, egy erdé
szeti és két alerdészeti körzetre osztva, az alábbiak szerint:

Bél 1816(1818)—>1843 erdészet, 1844—> 1879—> főerdészet 
(1846, 1847 erdőbíróság)

Kumanyesd 1818—>1833 alerdészet, 1834—>1837 erdészet, 
183 8—> 1843 alerdészet, 1844—> 1849 erdészet

Ökrös 1818—> 1833 alerdészet, 1834—>1837 erdészet, 
1838—>1843 alerdészet, 1844—>1879-> erdészet

Ágris 1850->1879—> erdészet

1846/1847-ben egy rövid ideig a béli uradalom erdészeti hivatalában 
működött Zboray János uradalmi felügyelő és erdőmester, így átmeneti
leg ide helyeződhetett át a teljes püspökségi erdőigazgatás központja. Az 
1840-es évek közepétől itt is voltak fizetett vadászai (jágerek) az urada
lomnak, eleinte ketten, majd 1850-től hárman (béli, kumanyesdi, ökrö- 
si). A 60-as évektől a fizetési lajstromok ismét csak egy vadászt jelez
nek. Vizsgált korszakunk közepén, az 1850-es években a béli főerdésze
ti körhöz tizenegy, az ökrösi és ágrisi erdészeti körökhöz nyolc, illetve 
hét község erdői tartoztak.24
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A vaskohi uradalomban már 1811-től működött egy erdész (sylva
nus), uradalmi erdészeti hivatalát 1818-ra már felállították, az itteni er
dőbíró mellett egy alerdész (az 1811-től működő korábbi sylvanus) majd 
1821-től egy erdész tevékenykedett:

Vaskoh 1818—> 1828, 1844 erdőbíróság 
(1811)1818—>1821 alerdészet 

1821—>1843, 1854(?)—> 1879—> erdészet 
1845—>1854(?) főerdészet

Lunka 1829 erdészet, 1830—>1843 alerdészet, 1844 erdészet 
1854(?)—> 1879—> főerdészet

Kristyor 1830—>1843 alerdészet, 1844—> 1879—> erdészet 
1850 erdőbíróság

Rézbánya 1845->1854(?) erdészet 
1850 erdőbíróság 
1865—>1877 alerdészet

1856-ban a lunkai főerdészeti körzethez kilenc, a kristyori és vasko
hi erdészeti körökhöz hat, illetve kilenc község erdői tartoztak.25

Az egyes körzetek, pagonyok (Districtus) rangja szoros összefüggés
ben volt az ott hivatalt teljesítő rangjával, azaz egy erdészet vezetője er
dész (indagator sylvarum), egy alerdészet vezetője alerdész (subindaga- 
tor sylvarum) volt. Számos esetben megtörtént, hogy egy körzet lefoko
zásával a korábbi erdész is alerdésszé minősült le és fordítva, illetve egy 
körzet főerdészetté válásával annak vezetője is főerdésszé lett.

Az uradalmi (fő)erdőmesteri hivatal mellett már 1818-tól megjelent az 
akkor alakult vaskohi erdészeti hivatal keretében működő erdőbírói tiszt
ség (obequitator sylvarum). Küchler János akkortól, azaz 1818-tól 1828- 
ig Vaskoh-n teljesített szolgálatot, majd 1829-től kezdve egészen 1865-ig, 
nyugdíjba vonulásáig váradi erdőbíróként szolgált. Ez utóbbi időszakban 
már a központi igazgatás tisztségviselőinek jegyzékében fordult elő, bár a 
vonatkozó iratok tanúsága szerint már korábban is mindhárom uradalom 
erdészeti hivatalára kiteijedt a hatásköre. 1845/1846 körül egy újabb, rö
vid életű erdőbírói tisztséget hoztak létre Bélen, mely a forradalom évei
ben megszűnt. 1850-1852 között úgy véljük csak a pillanatnyi közállapo
tok folyománya és nevezéktani sajátosság volt az a jelenség, melynek so
rán több erdészet vezetőjét erdőbírónak tituláltak. Ők 1853-ban már mind
nyájan ismét csak „erdészek” voltak. Küchler 1865. évi nyugdíjba vonu
lása után az erdőbírói tisztség végleg megszűnt. Ellenőrködő főerdészek
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több esetben is előfordulnak a személyzeti lajstromokban az 1850-es és 
60-as években, azonban működésük esetleges és rövid életű volt.

Erdész gyakornokokkal (practicans sylvarum -  mint fizetett, szerző
déses alkalmazottakkal !) első ízben 1830-1833 között, majd 1853 és 
1869-ben találkozunk a váradi uradalomban, 1868-ban a vaskohi urada
lomban és 1866-1867-ben a béli uradalomban. A béli főerdésznek a fi
zetési lajstromok tanúsága szerint kifejezetten gyakornok tartási kötele
zettsége is volt 1867-ben.26

Bár nem tekinthetők az erdészeti szakszemélyzet részének a többnyi
re helyben toborzott erdőkerülők (erdőőrök, erdőcsőszök), a gyakorlat
ban mégis igen jelentős szerepük volt. Számuk összességében elérte a 
100-140 főt, a területileg szétszórt váradi uradalomban mindvégig 
50-90, a béli és vaskohi uradalmakban egyenként 15-30 fő teljesített fi
zetett szolgálatot. Többnyire egy, esetenként két erdőkerülő szolgált 
egy-egy községi erdőtest területén, kivételesen többen is, például a réz
bányái több mint 6000 kh. területű erdőségben hatan. Mindhárom urada
lom átlagában nagyjából 1000 kh. erdő jutott egy-egy erdőkerülőre.

Az erdészetnek a váradi püspökség gazdasági életében korábban is 
nagy volt a jelentősége, 1849 után ez még hangsúlyosabbá vált. Egyet
len év -  az 1860-as -  esetében ezt számokkal is példáznánk. A váradi 
uradalomban ekkor összesen 232 alkalmazott volt, melyből 87 fő az er
dészeti hivatalnál. A vaskohi uradalom 41 alkalmazottjából 34 fő, a béli 
uradalomban a 111 alkalmazottból 42 fő az erdészetnél dolgozott. 
Összességében tehát a 384 alkalmazottból27 163 fő (42%) dolgozott va
lamelyik uradalmi erdészeti hivatalnál, erdőtisztségnél. Püspökségi szin
ten évi 23000 forint fizetése volt a nem erdészeti és 12000 forint (35%) 
az erdészeti alkalmazottaknak.

Korszakunk öt uradalmi erdőmestere meglehetős anyagi megbecsült
ségnek örvendett. Weigl Tamás már 1816-ban 600 forint készpénzt és to
vábbi 300 forint szálláspénzt kapott a természetbeni juttatásokon (tűzifa, 
bor, gabona) kívül. Ekkor az uradalom első emberének, a jószágkor
mányzónak 1500 (+300 szálláspénz) forintos pénzjuttatás ütötte a mar
kát, további összehasonlításként az uradalmi mérnök többnyire 400-500, 
a tiszttartók 350, a kulcsárok 150, az ispánok 100-120, az írnokok 50 fo
rintot kerestek. Később Weisz, Vemer, Zboray majd Rádl erdőmesterek is 
többnyire 600-800 rénes forinttal szerepelnek a lajstromokban, a forrada
lom előtti és utáni átmeneti árfolyam ingadozás korszakaitól eltekintve. 
Az uradalmak felsőbb szintű gazdasági tisztjei és a vezető irodai sze
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mélyzet (számvevő, tiszttartók, ügyvéd, levéltáros, uradalmi orvos stb.) 
többnyire 200 és 800 forint közötti éves pénzjuttatást élvezhettek.

Küchler János uradalmi (fő)erdőbíró már vaskohi korszakában 315, 
központi váradi szolgálata idején eleinte 615, az 50-es évektől 400-420 
forintos juttatással szerepel a fizetési listákon.

A kezdeti időszakban az alerdészek 150, az erdészek 210, majd a 20- 
as évek végétől 150 és 310 forintot kerestek. A szabadságharc után, az 
ötvenes évek második felétől jelentkező pénzügyi stabilizáció után, egé
szen a hetvenes évekig a főerdészek 320-420, az erdészek többnyire
300-320, az alerdészek 200-230 forintnyi pénzjuttatásban részesültek.

Az erdészeti személyzet alsó szintjét képviselő erdőőrök, erdőkerü
lők pénzbeni fizetsége a kezdeti évi 6 forintról fokozatosan nőtt, a hú
szas évek derekán 18 forintra, a hatvanas évekre 33 forintra, a váradi 
uradalomban némelykor 50 forintra is.

1826-ban, a lajstromokban első alkalommal felbukkanó Fácános-ker- 
ti vadász 100 forintos éves fizetéssel szerepelt, a béli uradalom két jáge- 
re 1844-1847 között egyenként 150, az 1850-ben szolgáló összesen hat 
jáger egyenként 80 forintot, a hatvanas évektől az uradalmi vadászok ál
talában 100-200 forint közötti fizetést kaptak.

Az 1830-as évek irataiban szereplő erdészgyakomokok az alerdésze- 
kénél alacsonyabb, mintegy 150 forintos fizetést kaptak. Az 1853-ban 
felbukkanó, Selmecbányán tanuló praktizáns az erdészekével azonos ér
tékű fizetésben részesült, a béli főerdész melletti -  ugyancsak akadémi- 
ta -  gyakornok 1865/1866-ban azonos juttatást kapott az őt okító főer
dészével. A levéltári forrásokban azonosított mindösszesen öt erdészeti 
gyakornok közül három a későbbiekben az uradalmak erdészeti hivata
laiban kapott erdészi állást.

Az 1840-es évek első felétől a fizetési nyilvántartásokban rendszere
sen megjelennek a nyugdíjjogosultak is, a volt erdészek és özvegyeik is. 
Az 1829-ig és 1839-ig szolgált Fürst Péter és Eichom Sebestyén vasko
hi erdészek özvegyei 1845-ben 50-50 forint nyugdíjat kaptak, Küchler 
János erdőbírónak 1865. évi nyugdíjba vonulása után korábbi fizetésé
vel megegyező, magas, mintegy 420 forintnyi nyugdíj illetéke volt.

A mindenkori nagyváradi erdőmester 120000-150000 kh. kiterjedé
sű erdőséget felügyelt, és igazgatta erdészeti hivatalainak életét. A hiva
talok teljes kiépülése után, az 1820-as évek derekától egészen vizsgált 
korszakunk végéig a három uradalomban egyidejűleg összesen 10-16 
erdőtiszt (erdőbíró, főerdész, erdész, alerdész) szolgált. 1820-ban a 10
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körzetben (pagonyban) egy erdőbíró, 5 erdész és 4 alerdész. 1844-ben a
12 körzetben egy erdőbíró, 4 főerdész és 8 erdész. 1857-ben a 15 körzet
ben egy erdőbíró, 3 főerdész, 10 erdész és 2 alerdész. 1878-ban a 13 kör
zetben 5 főerdész, 7 erdész és egy alerdész. Egy erdőtisztre így átlagban 
5000-15000 kh. erdő jutott, a területileg szétszórt váradi uradalomban 
kevesebb, az összefüggő erdőségekkel borított béli és vaskohi uradal
makban több. Összevetve a kincstári erdőhivatalok 1860-as évekbeli 
személyzetével, e tekintetben hasonlóságot találunk. Divald Adolf és 
Zordfalvi Antal leírásaiból pontosan értesülünk a nagyváradi püspöksé
gi uradalmakkal kiterjedésben összevethető, azonos nagyságrendű erdő
területekkel rendelkező ungvári, diósgyőri, Hradek-lykavai és Ma- 
ros-bégaparti uradalmak erdőhivatalainak személyzeti összetételéről. 
Ha az erdőtiszteken kívül az erdőkerülők, erdőőrök számát is összevet
jük, elmondható, hogy a személyzeti ellátottság tekintetében a püspök
ség erdőhivatala lépést tartott a kincstári uradalmakkal, a kincstári alkal
mazottak azonban átlagban közel kétszeres pénzjuttatásban részesül
tek.28 Ennél sokkal érdekesebb kérdés azonban a püspökségi uradalmak 
erdészeinek származása, iskolázottsága, pályafutása.29 Az alábbi adattár 
részben képet ad minderről, néhány fontosnak vélt, lehetséges következ
tetést azonban kiemelnénk. Erdészeink közül számosán ugyanazon püs
pökségi vagy a szomszédos -  példának okáért a székeskáptalani -  ura
dalmakban hivatalnokoskodó apák gyermekeiként születtek, így Bog- 
lucz Béláé éppen püspökségi erdész volt, Farkass János apja káptalani 
ispán és számtartó Rojton, Kalatay Lajosé vaskohi uradalmi városi jegy
ző, Dobay Károlyé püspökségi kulcsár, Reindl Károlyé a béli uradalmi 
üvegmanufaktúra számtartója, Csepreghy Lajosé uradalmi jegyző Ökrö
sön, Kézsmárky Sándoré uradalmi ispán Rézbányán, Medgyesy Józsefé 
uradalmi kasznár Váradolasziban. Mások polgárok, honoratiorok gyer
mekei voltak, Tichy János apja nagyváradi nyomdász-nyomdatulajdo- 
nos, Sztarill Ferencé sebész Dél-Biharban, Újfalusy Józsefé megyei es
küdt a Szepességben, Mayer Norberté a rézbányái kincstári bányahiva
talnál altiszt, Meiszlinger Gyuláé ugyancsak Rézbányán polgár. Többek 
nagyváradi származásáról van adatunk, illetve ott végezték tanulmányai
kat, ők általában köznemesi, részben polgári származásúak voltak. Az 
adatok szerint idegenből jött erdészeink egy része a püspöki uradalmi er
dőhivatal létesítésekor a temesvári kamarai kerületből ide irányított sza
kember volt, Weigl Tamás uradalmi erdőmester is. Közülük Berger Jó
zsefről tudjuk, hogy boksánbányai származású volt, Küchler János erdő

16



bíróról, hogy milovai, Maros-menti. E kezdeti időszak több erdésze az 
osztrák örökös tartományokból és a távolabbi német területekről érke
zett, Hermann Henrik Bajorországból, Retthmayer Antal valamelyik né
met tartományból, több társukról adatok hiányában csak feltételezhetjük 
ugyanezt, néhányan Magyarország távolabbi vidékeiről. Az egész vizs
gált korszakban azonban folyamatosan érkezett egy-egy erdész szakem
ber az erdőművelést huzamosabb ideje a hazainál jóval magasabb szin
ten művelő örökös tartományokból, Rádl József erdőmester és Szkála 
János főerdész például egyaránt Csehországból.

Az erdészettörténeti szakirodalom visszatérő témája a későn induló 
hazai közép- és felsőfokú erdészképzésből adódó szakemberhiány tagla
lása, az erdőművelési gyakorlat viszonylagos elmaradottsága. A Selmec
bányái akadémia 1810 után végzett erdészei hosszú ideig elsősorban a 
kincstári erdészetekhez kerültek, a magánuradalmak többnyire cseh és 
osztrák erdészeket alkalmazhattak, esetenként a keszthelyi Georgikon né
mileg erdészetben is járatos végzettjeit.30 A magánuradalmakban, különö
sen a kisebbekben többnyire gazdatisztek, ispánok kezelték az erdőket. E 
gyakorlat hátrányairól és általános jellemzőiről számolt be egy, az Erdé
szeti Lapok hasábjain megjelent 1863. évi írás.31 Éppen e gondolatsor te
kintetében lehet érdekes és tanulságos a nagyváradi püspökségi uradal
makban tevékenykedett erdészek iskolázottságának és esetleges egyéb 
munkaköreinek vizsgálata. Az 1780-ban alapított Nagyváradi Királyi 
Akadémia végzettjeinek jegyzékeiben tíz későbbi erdészünket leltük fel, 
közülük hatan a bölcsészeti mellett a kétéves jogi tanfolyamot is kijárták 
és ezzel a térség intézményeinek akár a felső hivatali állásaira is pályáz
hattak. A szintén kétéves bölcsészkarnak sajnos elpusztultak a matrikulái, 
így csak igen szórványos adataink vannak végzettjeiről. Ennek ellenére 
további négy erdészünk nevét találtuk meg a fennmaradt jegyzékekben, 
de joggal feltételezhető, hogy különösen a váradi és bihari származású er
dészeink zöme kijárta az Akadémia bölcsész évfolyamait, ahol elsősor
ban a gyakorlati ismeretek oktatására összpontosítottak, számvitelben, 
mezőgazdasági ismeretekben, út- és hídépítésben, gyakorlati geometriá
ban, azaz térképezésben is jártas szakembereket indítottak útjukra.32 Az 
egészen biztos, hogy a bizonyíthatóan vagy feltételezhetően akadémiát 
végzett erdészeink nem feltétlenül az erdészeti hivataloknál kezdték pá
lyafutásukat, hanem más püspökségi uradalmi, vagy egyéb (például ka
marai) állásokban. Ágoston Antal, Brunner József, Eichom Sebestyén, 
Petruss Márton, Szarvas János és Vemer Sebestyén földmérőkként egy
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aránt részt vettek az uradalmi erdőknek a Kamara által irányított, 
1815/1816-ban kezdődő felmérésében. Anyakönyvi és szórványos egyéb 
forrásaink tanúsága szerint Imrik Ignác és Búzás Pál írnokok voltak az 
uradalmi jószágkormányzó mellett erdész pályafutásuk előtt, Trimay Fe
renc és Valdensteiner János ispánok. Ugyanakkor erdészeti szolgálatuk 
után erdészeink közül Szarvas János uradalmi felügyelő lett, Búzás Pál és 
Tichy János számtartók, Rasztovszky Mátyás földmérő-geometra, Pe- 
truss Márton az Institutum Geometricum elvégzése után káptalani mér
nök, Mandák József uradalmi kasznár. Többeknek akár az erdészet iránti 
korai vonzalmát is feltételezhetjük. Kalatay Lajos az uradalmi tiszttartó 
és jegyző apa mellett a Vaskoh környéki erdőrengetegeket gyermekkorá
ban megismerte, a vashámorok, szénégetők, fürészmalmok látványa min
dennapos lehetett számára. Boglucz Béla apja maga is erdész volt. Reindl 
Károly a béli üveghuták számtartójaként tevékenykedő apa környezeté
ben ugyancsak korán megismerkedhetett a fakitermelés, hamuzsírfőzés 
fogalmaival. Mayer Norbert, Kézsmárky Sándor és Meiszlinger Gyula 
indulása egyaránt Rézbányához kötődik. A Bihar hegység kies völgyében 
fekvő kicsiny bányászvároska polgárainak az oravicai kincstári bányai
gazgatóság kezelésében lévő bányák, az ahhoz kötődő fakitermelés és 
érckohászat adtak munkát, számosán éppen a bánsági bányásztelepülés
ről kerültek ide. A bánáti montánumnak mindig volt az erdőőrök és bá
nyászok mellett néhány magasabban képzett szakembere Rézbányán, 
többnyire egy-egy kohómester, olvasztó, kémlész, hámormester és földa
latti térképezést végző geometra. Mayer Norbert apja a bányahivatalnál 
volt huszár, keresztapja a Selmecbányán végzett kohómester, Fest Ferenc 
volt. Kézsmárky apja püspökségi uradalmi ispán volt Rézbányán s ilyen 
minőségében szinte kizárólag erdészettel foglalatoskodhatott, hiszen ott 
több mint 6000 holdnyi erdeje volt a püspökségnek. Meiszlinger Gyula a 
bánsági bányavidékről származó -  több selmeci végzettel is büszkélkedő 
-  bányászcsalád sarja, apja Meiszlinger Sebestyén rézbányái polgár, ho- 
noratior, aki talán azonos az Akadémia végzettjével.33 Valószínűleg Sel
mecbányán tanult Weisz (Veiss) Alajos is, a Weigl (Veigl) Tamás 1821. 
évi halála után hivatalba lépő, sorrendben harmadik uradalmi (fő)erdő- 
mester.34 Ekkor még a Kamara kezelte a széküresedésben lévő püspökség 
javait, így könnyen elképzelhető, hogy egy magasabban képzett szakem
ber ideirányításával óhajtotta a jelentős anyagi hasznot hozó uradalmi er
dészet szakszerű működését biztosítani. Sajnos Weisz 1831. évi halotti 
anyakönyvi bejegyzésében sem életkorát, sem származását nem tüntették
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fel. Ugyancsak Selmecbánya végzettje volt Pittlinger József, aki 
1820/1821-ben alerdészként kezdte itteni pályafutását, szintén a kamarai 
irányítás időszakában.35 Az anyakönyvi bejegyzések szerint ő Selmecbá
nyái születésű is volt. Esetleg az 1830-1836 között működő Nickl János 
is azonosítható egy későbbi végzettel.36 Korszakunk folyamán rajtuk kí
vül mindössze csak a gyakornokként 1853-ban felbukkanó Biró Ferenc 
és a már említett Meiszlinger Gyula képezték magukat az ország egyet
len felsőfokú erdésziskolájában.37 Weisz hivatali utóda Vemer Sebestyén 
volt, aki 1832-1845 között vezette a püspökségi erdészetet. Ő a Pozsonyi 
Királyi Akadémia végzettje (1806),38 1816-ban részt vett az uradalmi er
dők térképezésében, majd 1818-tól kezdve hat esztendeig erdészként 
szolgált a béli uradalomban, később néhány évre átszegődött a gr. König- 
segg-Rottenfels család szomszédos borossebesi uradalmába. 1845 után a 
nagyváradi székeskáptalani uradalom erdőmestere lett, 1870-ben bekö
vetkezett haláláig. Valószínűleg közeli rokonságban állt a Békés várme
gyei eredetű Vemer Jakab nagyváradi püspöki uradalmi jószágkormány
zóval, aki a kamarai felügyelet idején is prefektus maradt és majd több 
évtizedes munkálkodás után 1828-ban vonult nyugalomba. Vemer Sebes
tyén több mint fél évszázadot töltött el az erdészet szolgálatában. Utódá
nak, a zempléni születésű Zboray Jánosnak nincs korábbi bihari kötődé
se, őt nyilván Bémer László püspök (1843-1850) tette meg uradalmi er- 
dőmestemek, hiszen korábban mint Zemplén vármegyei hites földmé- 
rő-geometra többek között a Sennyey és Bémer családok ottani birtokait 
térképezte 1833-1840 között.39 Alakja jó példája a mérnöki diploma nél
küli földmérők nem elhanyagolható jelentőségű munkásságának,40 felte
hetően valamelyik vidéki királyi akadémia végzettje lehetett. 1852-ig ve
zette az uradalmi erdőhivatalt, nyugalomba vonulása után még néhány 
évig több esetben is földmérőként bukkan fel különböző egyházi anya
könyvi bejegyzésekben. 1853-tól a halotti anyakönyvi bejegyzése szerint 
prágai születésű Rádl József erdőmester lépett a helyére, aki harminchat 
esztendőn át viselte a tisztséget. Esetleges felsőfokú erdészeti tanulmá
nyairól nincs adatunk, erdőmesteri alkalmazása beleillik abba az általá
nos képletbe, mely szerint a nagyobb magánuradalmak még a 19. század 
második harmadában is szívesen alkalmaztak osztrák és cseh erdésze
ket.41 Biharban erre vonatkozóan egyértelmű adataink vannak, közlésük
től nem tekinthetünk el:42

Valószínűleg Rádl József testvére lehetett Rádl István, aki a szabad
ságharcot megelőzően (1847-1848-ban) a Sebes-Körös völgyi mintegy
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15000 holdnyi erdőséget magában foglaló Zichy-féle uradalom felügye
lője volt. Ott Bonifác, az 1820-as, 30-as évek székeskáptalani uradalmi 
erdőmestere szintén csehországi születésű volt, a forradalmat megelőző
en 1846-1847-ben a Zichy uradalomban dolgozott számtartóként és er
dőmesterként. A Zichy- és a Sebes-Körös völgye mentén elterülő másik 
nagybirtok, a Batthyány-féle (25000 holdnyi erdővel) és az egyházi ura
dalmak erdészeti személyzetei között több anyakönyvi adatunk bizony
sága szerint is gyakori volt az átjárás. A prágai/strahovi (Stracsov; Bohe- 
miá) születésű Szkála (Skala) Ferenc 1843-ban a Batthyány uradalom
nak volt erdőbírája, azonban 1853 novemberében káptalani erdőfelügye
lőként halt meg.43 A nála néhány évvel idősebb (testvére?), ugyancsak 
csehországi (Brandeis/Brandys) születésű Szkála (Skala) János 1845- 
ben már a Batthyány uradalom ispánja és számtartója volt, majd 1853- 
tól haláláig, közel három évtizeden keresztül a püspökség vaskohi ura
dalmának a főerdésze.44 Az említett Sebes-Körös völgyi magánuradal
makat illető további szórványos anyakönyvi adataink szerint Raab Antal 
(Raab de Raabenstein) az 1850-es években a Zichy uradalom erdőmes
tere volt Alsólugason, származása nem kétséges.45 Handschucher Má
tyás ugyanazon uradalomban, Réven volt erdőmester 1851 után, halotti 
anyakönyvi bejegyzése szerint csehországi születésű volt.46 Eck Vilmos 
Feketetón -  feltehetően az ott birtokos Zichyek uradalmában -  volt er
dőbíró 1854-ben, házassági anyakönyvi bejegyzése szerint Bécsben szü
letett 1825-ben. Az élesdi Batthyány uradalomban az 1850-es években 
Volfinger Károly, Valentini Ferdinánd és Vaxmundszky János erdőmes
terek nevei tűnnek fel. Az első kettőről nincsenek további adataink, az 
osztrák-galíciai (újszandeci) születésű Vaxmundszky pedig a Nagyvára
di Királyi Akadémia végzettje volt.47 A Nagyváradi Római Katolikus 
Székeskáptalan uradalmának alkalmazásában (34000 holdnyi erdő)48 
ugyancsak találunk Csehországból érkezetteket. A már említett Ott Bo- 
nifácon és Szkála Ferencen kívül Zimmermann Ignác csehországi szüle
tésű erdőbíró nevével találkoztunk az anyakönyvekben.49 Káptalani er
dőbíró volt az 1830-as évek második felében Hittel Lipót is.50 Szárma
zásáról nem tudunk semmit, azonban a több generáción át káptalani 
tisztviselőket adó Kikinger (Kickinger) családról már feltételezhető, 
hogy ausztriai eredetűek, a név szinte kizárólag ott fordul elő. Kikinger 
Lipót az 1793-1812 közötti időszakban volt erdőmester, erdőfelügye
lő.51 Kikinger József 1807-1836 között fordul elő az anyakönyvekben 
erdészként, erdőmesterként, 1836-ban emeritus capitularis sylvanus
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magister,52 A számos, külföldi gyökerekkel rendelkező erdész felsora
koztatása után a szakma lassú megmagyarosodásának egyik bihari pél
dájaként hozható fel a Böhm család. Az őrségi születésű Böhm Ferenc 
és Böhm György a szabadságharc utáni időszakban, hosszú évtizedeken 
keresztül dolgoztak erdészként, erdőmesterként, erdőbíróként a káptala
ni uradalomban. Minden bizonnyal testvérek voltak és apjuk a gyimót- 
falvi Batthyány uradalomban szolgálhatott.53 A székeskáptalani urada
lomban, hasonlóan a püspökségihez az 1850-es évektől egyre inkább 
szerepet kaptak a hazai születésű erdészek.54 Úgy tűnik, hogy a káptala
ni erdészeti hivatal első uradalmi erdőmestere aki Selmecbányán vég
zett, a Böhm Ferencet az 1890-es évek első felében tisztségében felvál
tó nagykanizsai születésű Török László volt.55

A cseh és német területek fejlett erdőművelési gyakorlata, a 18. szá
zad folyamán sorra megjelenő erdőrendtartások, a különböző szakterüle
tek szerint specializálódott és vezető erdészeti szakemberek neveihez 
köthető iskolák működése, a Csehországban és Ausztriában egyaránt el- 
teijedt gyakomoki-praktikánsi rendszer mind olyan tényezők, melyek 
megmagyarázzák a súlyos szakemberhiánnyal küszködő nagyobb hazai 
magánuradalmak cseh, osztrák és német erdészekkel szembeni befogadó 
készségét.56 Bár a liptóújvári előzmények és a Selmecbányái Akadémia 
erdészeti tanszékének indulása (1808) európai viszonylatban is korainak 
számít, a szakmai lemaradást és a magyarországi szakemberhiányt a sel- 
meci intézmény a század utolsó évtizedeiig sem tudta egészében pótolni, 
egyébként is váltakozó színvonalú képzésével elsősorban a kincstári er
dészetek felzárkózását tette lehetővé.57 Ugyanakkor a mariabrunni (ma 
Bécs külvárosa) erdészeti tanintézet mellett -  mely 1813-ban nyílt és 
1866-ban akadémiai rangot kapott -  Észak-Csehországban 1855-től a 
weisswasseri (Bila pod Bezdizem), Morvaországban 1852-től az aussei 
(Usov) intézet gondoskodott az örökös tartományok folyamatos szakem
ber utánpótlásról. Idegen erdészeinknek valószínűleg csak egy kisebb ré
sze volt e tanintézetek végzettje, elsősorban szülőföldjük fejlett erdőgaz
dálkodásának, erdészeti hagyományainak és az abból eredő gyakorlati 
előnyöknek köszönhetően jutottak helyzeti előnybe bihari talajon is. A 
végzettséghez képest az erős hagyományok gyakorlati lecsapódása 
egyértelműnek tűnik, hiszen az örökös tartományokban, a kisebb német 
államokban és Bajorországban is egyaránt csak a 19. század második, 
harmadik évtizedétől indult a felsőfokú erdészképzés és hasonlóan a ha
zai erdészeti oktatás körüli vitákhoz majd csak az 1860-as években bon
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takozott ki és jutott nyugvópontra az országos szintű rendezése az egye
temi szintű, tudományos megalapozottságú erdészképzésnek.58

Visszatérve a püspökségi uradalmakhoz, ott a leghosszabb időn át 
Küchler János erdőbíró állt az erdészeti hivatalok szolgálatában, 47 esz
tendőt. Fix Ferdinánd 37, Újfalusy József 30, Heppes Miklós 28, Szká
la János 27, Brunner József 25, Sztarill Ferenc 22, Trimay Ferenc és Ka- 
latay Lajos 21, Imrik Ignác 20 esztendőt, de a század elején hetven esz
tendősen meghalt Fürst Péter is legalább két évtizedet. Az erdészet 1878. 
évi átszervezése után nyugalomba vonulók közül Rádl József erdőmes
ter is több mint 30, Horváth János több mint 20 esztendőt töltött az er
dészetnél. További tizenhat erdészünk több mint tíz évet. Minden erdé
szeti hivatalnál, úgy a váradinál, mint a bélinél és vaskohinál minden 
időszakban szolgált legalább egy-egy, de sokszor több, évtizedes gya
korlattal és/vagy végzettséggel rendelkező erdész. A személyi állomány 
összetétele azt sejteti, hogy a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség 
erdészeti hivatala nem a kisebb és közepes magánbirtokok gazdatisztek, 
ispánok által irányított, elmaradott erdőművelési gyakorlatát űzte, ha
nem lépést próbált tartani a legjelentősebb magánuradalmak és a kincs
tári birtokok szakszerűbb, a kor szellemének megfelelőbb erdőgazdál
kodásával. Az erdészeti hivatalok 1815 utáni indulásakor a Kamara 
eredményes szervezőmunkája és az ide irányított szakemberek tevé
kenysége minden bizonnyal termékenyítőleg hathatott a következő évti
zedek gyakorlatára is.

Az Erdészeti Lapok megjelenésének második évétől kezdődően kö
zölte előfizetőinek névsorát. Az országos szinten nem is túl népes jegy
zékekben öt nagyváradi püspökségi erdész is szerepelt. Vemer Sebes
tyén, Sztarill Ferenc, Trimay Ferenc, Szkála János és Heppes Miklós a 
legelső előfizetők között voltak (a nagyváradi székeskáptalan főerdé- 
sze-erdőbírója, Böhm Ferenc mellett), és ez mindenképpen jelzés érté
kű. Vemer (ekkor székeskáptalani erdőmester), Sztarill és Trimay több 
évtizedes erdész múlttal a hátuk mögött, néhány esztendő múlva bekö
vetkezett halálukig rendszeresen követték az akkori évek mozgalmas, át
alakulóban lévő erdőgazdálkodásának aktuális híreit. 1870 után már 
csak Szkála János és a fiatal nemzedék soraiból Boglucz Béla erdész ne
vét leltük fel a lajstromokban, illetve a püspökségi uradalom 1818-1819 
között szolgált fiatal alerdészének, Petruss Mártonnak azonos nevű fiát, 
aki erdőmester volt Belényesen, a Nagyváradi Görög Katolikus Püspök
ség erdőrengetegekkel borított uradalmában.
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Adattár

A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség váradi, béli és vaskohi ura
dalmaiban 1879 előtt szolgált erdőtisztek betűrendes névsora:59

Ágoston Antal60 miklólázuri erdész: 1820—>1823.
Berger József (1781 Boksánbánya- 1817.06.30. Somogyuzsopa) somogy- 

uzsopai alerdész: 1817.
Bérczy Imre hegyközszentimrei erdész: 1850—> 1869, ökrösi erdész: 

1870.
Biró Ferenc61 erdészgyakomok a váradi uradalomban: 1853.
Boglucz Béla62 (1847 Bélfenyér -)  erdészgyakomok Vaskohon és Bar

modon: 1868—> 1869, vaskohi erdész: 1872—> 1876, tenke-barmódi 
erdész: 1877—>

Boglucz István (1818 Bélfenyér -  1873.04.11. Tenke) tenkei alerdész: 
1855—> 1864, vaskohi erdész: 1865—> 1867, barmódi erdész: 1868—> 1869.

Böhm Jakab (1779 -  1846.08.10. Tenke) somogyuzsopai alerdész: 
1824—̂ 1828, ökrösi alerdész, majd erdész: 1829—> 1837, lunkai aler
dész: 1838—> 1842.

Brunner József63 kumanyesdi erdész: 1844, béli erdőbíró: 1847, béli fő
erdész: 1848—>1857, miklólázuri főerdész: 1858—>1869.

Búzás Pál (1823 Sár, Heves m. -  1872.04.04. Tenke) ágrisi erdész: 
1850—>1866, nagyürögdi erdész: 1867—>1869.

Csató Dávid tenkei erdész: 1844.
Csepreghy Lajos64 (-1819 Ökrös - )  kristyóri erdész: 1843—>1847.
Csomakovics Mátyás kardói alerdész: 1874—>1875, nyárlói alerdész: 

1877—>1878—>
Dobay Károly65 (-1827 Nagyvárad - )  rézbányái erdész: 1852—>1853.
Eichorn Sebestyén66 vaskohi erdész: 1820—>1839.
Farkass János (-1833 Gyires - )  vaskohi erdész: 1856—>1864, tenkei er

dész: 1865—>1869.
Fibich István67 (-1808 -)  erdészgyakomok: 1832—>1833, barmódi aler

dész és erdész: 1835—>1848.
Fix Ferdinánd68 (1806 Modor, Pozsony m. -  1881.01.30. Váradolaszi) 

ökrösi alerdész: 1840—>1842, tenkei erdész: 1843, béli főerdész: 
1844—>1846, csatári főerdész: 1848—>1877.

Forster Antal béli erdész: 1816.
Frics Elek bihari főerdész: 1878—>
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Fürst Péter (1761 -  1830.01.28. Kristyor) vaskohi alerdész: 
?—> 1811 —> 1829.

Hecskey János hegyközszentimrei alerdész: 1870—>1871, hegyköz- 
szentmiklósi erdész: 1872—>1873.

Heller Alajos kumanyesdi alerdész: 1838, ökrösi alerdész: 1839, vaskohi 
erdész: 1840—>1842.

Heppes Miklós kristyori alerdész: 1839—>1842, ökrösi alerdész, majd 
erdész: 1843—>1867.

Hermann Henrik (1769 Bajorország, Swetzingen -  1829.04.28. Kuma- 
nyesd) kumanyesdi alerdész: 1818—>1829.

Hics Károly lunkai erdész: 1829.
Horváth János váradi alerdész, majd erdész: 1858—>1878—>
Imrik (Imrich) Ignác69 (-1818 Jászapáti -  1873.01.15. Váradolaszi) 

rézbányái erdész: 1850—>1851, szelistyeszáldobágyi erdész: 
1852—>1870.

Kaiser Ferenc miklólázuri erdész: 1824—>1825, csatári erdész: 
1826—>1828.

Kalatay Lajos70 (-1819 Vaskoh -  1873.02.08. Vaskoh) kristyori erdész: 
1850—>1871.

Kézsmárky Sándor (1827.05.19. Rézbánya -  1888.01.06. Kristyor) 
rézbányái alerdész: 1866—>1869, vaskohi erdész: 1870—>1871, kris
tyori erdész: 1872—> 1878—>

Kocsis Ferenc barmódi erdész: 1872, ágrisi erdész: 1874—>1878—>
Kutsera Ferenc hegyközcsatári erdész: 1839—>1842.
Küchler János (1784 Milova, Arad vm. -  1869.02.15. Váradolaszi) vas

kohi erdőbíró: 1818—>1828, uradalmi (fő)erdőbíró Nagyváradon:
1829—>1865.

Lakos Lajos ökrösi alerdész, majd erdész: 1877—> 1878—>
Lasztoczky Imre jánosdai erdőfelügyelő: 1794.
Linczbauer Lajos kumanyesdi alerdész: 1843—>?, vaskohi főerdész: 

1850—>1852.
Lukáts János71 ökrösi alerdész: 1826—>1827.
Mandák József72 (-1812 Ürmény, Nyitra vm. -  1873.08.02. Váradola

szi) nagyürögdi erdész: 1850—>1866.
Maxilian József73 (1766 -  1804.03.03. Váradolaszi) uradalmi erdőfelü

gyelő: 1802—> 1803, uradalmi erdőmester: 1803—>1804.
Mayer Imre ágrisi erdész: 1870—>1873, miklólázuri erdész, majd főer

dész: 1873—>1878—>
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Mayer István (1823 -  1855.03.23. Vaskoh) kardói alerdész: 1853—>1854.
Mayer Norbert (1830.06.06. Rézbánya -  1902.01.30. Rézbánya) rézbá

nyái alerdész: 1870—>1876—>(?).
Medgyesy József (1840.04.05. Váradolaszi - )  ágrisi erdész: 1867—> 1870, 

ökrösi erdész: 1871—>1876, vaskohi erdész: 1877—>1878—>
Meiszlinger Gyula74 erdészgyakomok Bélen: 1865—>1867, ökrösi er

dész: 1868—>1869, tenkei erdész: 1870—>1873.
Mészáros János tenkei alerdész, majd erdész: 1831—>1839, kardói er

dész: 1844, hegyközszentmiklósi erdész: 1848.
Mitka János béli erdész: 1838.
Münster Pál (1715 -  1769.12.04. Nagyvárad) uradalmi erdész: 

1765—>1768.
Mütter Ferenc lunkai erdész: 1837, béli erdész: 1839—>1843.
Nickl János75 barmódi alerdész, majd erdész: 1830—>1834, béli erdész: 

1835, lunkai erdész: 1836.
Novobáczky József (1806.11.18. Váradolaszi -  1877 Borossebes) ökrö

si alerdész: 1838, kumanyesdi alerdész: 1839—>1842, lunkai aler
dész, majd erdész: 1843—>1844, rézbányái erdész: 1845—>1847.

Parauz István gyantai erdész: 1844.
Pet(z)rik János (1802 Csehország-) váradi erdészgyakomok: 

1830—> 1831. Később a székeskáptalan erdésze lett.
Petruss Márton76 (1787 Szentkereszt -  1846.08.07. Váradolaszi) somogy- 

uzsopai alerdész: 1818—>1819.
Pikó Sándor nagyürögdi alerdész: 1870, kardói alerdész: 1871—>1873, 

hegyközszentmiklósi alerdész: 1874—>1878—>
Pittlinger József77 (1796 Selmecbánya -  ) somogyuzsopai alerdész: 

1820—>1823, tenkei erdész: 1824—>1829, béli erdész: 1830—>1834, 
lunkai erdész: 1835, béli erdész: 1836—>1837.

Pollák (Pollack) Ágoston78 (1844 Pest -  1886.06.06. Tenke) vaskohi er
dész: 1868—>1869, barmódi erdész: 1870, béli főerdész: 1871—>1874, 
tenkei főerdész: 1877—>1878—>

Prax Leopold79 (-1814 Schlossberg, Pozsony? Nyitra? -  1855.05.10. 
Rippa) tenkei alerdész: 1853.

Rasztovszky (Rasztóczky) Mátyás (-1808 Nagyvárad -  ) tenkei aler
dész: 1840->1842, vaskohi erdész, majd főerdész: 1843—>1847.

Rádl József (-1820 Prága -  1889.05.22. Váradolaszi) uradalmi (fő)er- 
dőmester Nagyváradon: 1853-> 1878—>(1889).

Reindl Károly (1852.09.02. Bél - )  szelistyeszáldobágyi erdész: 1878—>
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Retthmayer Antal (1785 Germania -  1829.12.10. Bél) csatári erdész: 
1819—>1825, béli erdész: 1826—>1829.

Schlindvein Péter (1792 -  1838.12.06. Hegyközcsatár) hegyközcsatári 
erdész: 1829—>1838.

Sollus (Szollusz) Ferenc80 kristyori alerdész: 1830.
Somler (Zomler) Tádé (1701 -  1766.02.01. Váradolaszi) uradalmi er

dész: 1762—>1764.
Steinmayer Ferenc ökrösi alerdész: 1818—>1825, miklólázuri erdész: 

1826—>1832.
Stolcz Károly kumanyesdi alerdész, majd erdész: 1830—>1837.
Szarvas János81 (-1787 Námesztó, Árva vm. -  1852.03.04. Váradola

szi) tulkai erdész: 1818—>1823.
Szathmáry Lajos (Rudolf) kumanyesdi erdész: 1844->1847.
Szibert Ignác (-1793 - )  kristyori erdész: 1832—>1838.
Szkála (Skala) János82 (1798 Brandeis, Csehország -  1880.10.25. Lun- 

ka) vaskohi főerdész: 1853—>1854, lunkai főerdész: 1855—>1878—>
Sztarill Ferenc (-1816 Tulka -  1870.12.26. Bél) kardói erdész: 1848, 

miklólázuri erdész: 1850—>1857, béli főerdész: 1858—>1870.
Tichy János83 (1821.06.20. Váradolaszi -  1858.10.08. Bihar) miklólá

zuri főerdész: 1844—>1848.
Tolnay Antal miklólázuri főerdész: 1870—>1873, tenkei főerdész: 

1874—>1875.
Trimay Ferenc (-1804 Nagyvárad -  1865.04.05. Tenke) csatári erdész, 

majd főerdész: 1843—> 1844, tenkei erdész: 1848—> 1864.
Urbányi Mátyás tenkei erdész: 1796.
Újfalusy József84 (-1812 Hunfalva, Szepes vm. -  1878.07.03. Belé

nyes) gyantai erdész: 1848—>1851, miklólázuri erdész és felügyelő: 
1852—>1870, szelistyeszáldobágyi erdész: 1871—>1877.

Valdensteiner János85 (-1801 -  1857.10.07. Mezőtelegd) ökrösi aler
dész: 1828, somogyuzsopai alerdész: 1829, lunkai alerdész, majd er
dész: 1830—>1834.

Vennes Antal86 (1805 Hosszúpályi -  ) miklólázuri erdész: 1837—>1843.
Verner Sebestyén87 (1786 -  1870.12.08. Váradolaszi) béli erdész:

1818—> 1825, uradalmi (fő)erdőmester Nagyváradon: 1832—> 1844.
Vladár József barmódi erdész: 1850—>1865.
Volfard József hegyközszentmiklósi erdész: 1817—>1818.
Weigl (Veigl) Tamás (1777 -  1821.06.03. Váradolaszi) uradalmi (fő)er- 

dőmester Nagyváradon: 1815—>1821.
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Weigl (Veigl) Vilmos88 (1809 - )  miklólázuri erdész: 1832->1836. 
Weisz (Veiss) Alajos89 ( -  1831.10.09. Nagyvárad) uradalmi (fő)erdő- 

mester Nagyváradon: 1821 —> 1831.
Zách János barmódi erdész: 1873—> 1876, béli erdész, majd főerdész: 

1876—>1878—>
Zboray János90 (-1796 Lasztóc, Zemplén vm. -  1858.11.23. Váradola

szi) uradalmi (fő)erdőmester Bélen: 1846, majd Nagyváradon: 
1847—>1852.

Zimmermann Henrik91 kristyori alerdész: 1831.

***

Név szerint ismert vadászok a püspökségi uradalmakban:

a Nagyvárad melletti Fácános-kertben:
Chlumeczky András: 1833.
Jelinek János: 1841.
Radlmacher Mihály: 1824—> 1826.
Sperlik József: 1831—>1832.
Sigért János: 1851. 

a béli uradalomban:
Rukovinszky János: 1844-> 1845—>
Kávásy (...): 1844->1845->

***

A tanulmány azon helységneveinek utalói, amelyeknek a 18-19. száza
dok folyamán használt változatai eltérnek az 1913. évi Helységnévtár
ban megjelenő hivatalos alaktól:

Alsókimpány —> Alsómezős 
Alsóverzár —> Alsófüves 
Ágris -> Egregy, Bélegregy 
Árkus —> Árkos, Bélárkos 
Barzest —> Barzafalva 
Benyesd -> Benyefalva 
Bogyoszló -> Érbogyoszló 
Bokkia —> Boklya
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Briheny —> Berhény 
Csatár —> Hegyközcsatár 
Dekanyesd —» Dékányos 
Felsőverzár —> Felsőfíives 
Fonáca —» Fonóháza 
Gross —» Tönköd
Gyigyisen-Vojén —> Gyigyiseny, Gyegyesény
Gyires —» Gyéres, Körösgyéres
Hagymás —> Bélhagymás
Herzest —> Herzafalva
Hosszúaszó —> Biharhosszúaszó
Jancsesd —» Jancsófalva
Jánosda —> Jánosd
Kalácsa —> Kalocsa, Bélkalocsa
Kápolna —» Feketekápolna
Kimp —> Vaskohmező
Kismaros —> Bélkismaros
Klitt-puszta -» Pusztaklitt
Kocsuba —> Kocsoba, Felsőkocsoba
Kölest —> Kollesd, Kolafalva
Kóroj —> Bélkaroly
Krajova —> Bélkirálymező
Kumanyesd —> Kománfalva
Lunka-Urzest —> Biharlonka
Márkaszék —» Szék, Bélmárkaszék
Mezőkeresztes —» Biharkeresztes
Miklólázur —> Miklóirtás
Mirló —> Mihellő, Méhelő
Mocsár —> Tenkemocsár
Mocsirla —» Bélmocsolya
Nagymaros —> Bélnagymaros
Nyermegy —» Nermegy
Petrilény-Zavojén —> Petrelény, Petrelényzavoeny
Pojána —» Biharmező
Poklusa -> Havaspoklos
Riény -» Rény
Rippa -» Körösmart
Segyest -> Szegyesd
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Segyestel —» Szegyestel, Kisszegyesd 
Siád —> Sajád
Somogyuzsopa —> Váraduzsopa
Stej -¥ Vaskohsziklás
Sust -> Süsd
Szakács —» Felsőszakács
Szelistyeszáldobágy —» Körösszáldobágy
Szerbest-Foltest -> Szerbesd
Szohodol —> Vaskohszohodol, Vaskohászod
Toplicakáránd —» Hévizkáránd
Tóttelek —> Hegyköztóttelek
Udvari —» Sárrétudvari
Vasánd —> Vasand
Vaskohszelistye —> Vaskohszeleste
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Bp., 1984. 1985-1990 számú térképek.
40 Dóka Klára: A tollrajztól a műszaki dokumentációig: történeti áttekin
tés. = Új Magyar Központi Levéltár Közleményei II. (szerk.: Káposztás 
István), Bp. 1985. 28.
41 Magyarország erdőgazdasága az ezredéves kiállításkor (Lapszemle). 
= Erdészeti Lapok 1896/9-10. füzet 853-854, 857.
42 Római-katolikus anyakönyvi adatok. Az egyes uradalmak vonatkozó 
levéltári anyagai részben elpusztultak, így ezen anyakönyvi adataink hi- 
ánypótlóak lehetnek.
431811-ben született Prágában, 1852-ben a káptalani uradalomban sályi 
erdőbíró volt és 1853-ban halt meg Váradolasziban.
44 Életrajzi adatait ld. az adattárban.
45 A családi hagyomány szerint Raab Antal (1802-1869.07.03.) egy si
kertelen Királyhágó környéki bányászati vállalkozás résztvevőjeként ér
kezett Biharba, majd szegődött el a Zichy uradalom erdészetéhez. (A 
közlést Raab Rudolfnak -Nagyvárad -  köszönöm).
46 1808-ban született, 1862-ben halt meg Élesden.
47 Bozóky i.m. 207; Varga i.m. 2627 sz. (1835-ben végzett a bölcsészeti, 
1840-ben a jogi évfolyamokon).
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48 A székeskáptalani uradalomnak a század első évtizedétől kezdve az 1830- 
as évekig mindössze három majd négy-öt személyből álló erdészeti tiszti 
személyzete volt: egy uradalmi erdőmester (körülbelül 1815 előtt csak főer
dész), egy Sályiban működő erdész és/vagy erdőbíró, egy-egy Kisházán és 
Hegyközújlakon működő erdész vagy alerdész (nem állandóan). Később 
Kisjenőn, Nagykéren, Mikepércsen és Szalacson működtek erdészek vagy 
erdőbírók (az uradalom területi vonatkozásait ld. Emődi 2007.). Mindeneset
re 1860-ig egy változó szerkezettel rendelkező erdészetről beszélhetünk, 
mely a számtartók, tiszttartók, ispánok gyámsága alatt működött. 1862 után 
történt egy nagyobb előrelépés a káptalani erdészetben, kialakult és rögzült 
egy újabb struktúra, mely változóan hat-nyolc, erdőbírók vezette erdőkerü
letből állt: sályi, rontói, kisjenői, kisházai, szászfalvai, bagaméri, szalacsi, far
kaspataki. E kerületek továbbra is az ispánságok tartozékai voltak. Az uradal
mi erdőmester az 1870-es évektől Sályiban szolgált, (ld. Vemer Sebestyén 
vázlatát: Erdészeti Lapok 1864/2 füzet, 51-57; és a levéltári forrásokat: a 
Nagyváradi Római Katolikus Székeskáptalan Levéltára a Román Nemzeti 
Levéltár Bihar megyei Igazgatóságának őrzésében (Fond: Capitlul Episcopi- 
ei Romano-Catolice Oradea) / 240. leitársz. / 694-696. iratcsomók).
49 1841-ben halt meg Sályiban, 40 esztendős korában.
50 1840-ben halt meg Sályiban, 44 esztendős korában.
51 1812-ben halt meg Sályiban, 63 esztendős korában.
52 1841-ben halt meg Nagyváradon, 56 éves korában.
53 Böhm Ferenc 1828-ban született Gyimótfalván és 1900-ban halt meg 
Sályiban. Nagyjából 1855-1890 között tevékenykedett, eleinte sályi er
dőbíróként, majd 1871 után uradalmi erdőmesterként, Vemer Sebestyén 
halála után. Böhm György 1833-ban született Alsólövőn és 1906-ban 
halt meg Nagyváradon, 1865 után eleinte farkaspataki alerdészként, 
majd rontói erdőbíróként, végül váradi erdőbíróként.

Feltételezhető, hogy a Gyimótfalván, Alsólövőn és a bihari Élesd 
környékén egyaránt birtokos Batthyány család által kerülhettek Biharba.
54 A teljesség nélkül, néhány nevet kiemelve: Rácz János, Lányi Imre és 
Treisz Ferenc rontói erdőbírók (1850-60-as évek), Szekeres István kisfa
lui erdőbíró (1850-es évek), Abramovics Lajos kisházai erdőbíró (1860- 
as évek).
55 Rácz Józsefné: Az 1879-1918 között Selmecbányán végzett... erdészek 
névsora. = Erdészettörténeti Közlemények XXVIII. Bp. 1996. 128.
56 Magyar Eszter: Erdőgazdálkodás Mária Terézia korában. = Táj és tör
ténelem (szerk.: R. Várkonyi Ágnes). Bp., 2000. 53-70.
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57 A Selmecbányái oktatás szerepéről és korlátairól jó összefoglalást ad 
Horváth Sándor: A magyar felsőbb erdészeti szakoktatás szervezetéről. = 
Erdészeti Lapok 1896/9-10. füzet 704-718.
58 Kőnek Sándor: Az Ausztriai-Magyar Monarchia statistikai kéziköny
ve. Pest, 1868. 217-219; Kovács Géza: A bajor erdészeti tanügyről. = 
Erdészeti Lapok 1880/4. füzet 269-278.
59 Tanulmányunkban és az adattárban a magyar keresztnévformákat 
használtuk, ám hangsúlyozzuk, hogy különösen 1850 előtt erdészeink 
felerésze németajkú volt.
60 1816-1820 között részt vett a püspöki uradalom erdőségeinek térké
pezésében (Emődi 2007. 212; Emődi 2012).
61 Selmecbányái hallgató volt 1854-től (Vadas 334).
62 Boglucz István fia.
63 Esetleg azonosítható az 1817-1820 között a püspöki uradalom erdő
ségeinek térképezésében részt vevő fiatal „földmérő-erdőmémökker 
(Emődi 2007. 212; Emődi 2012).
64 A Nagyváradi Királyi Akadémia bölcsész karának hallgatója volt 
1837-ben (Varga 2966 sz.).
65 A Nagyváradi Királyi Akadémia bölcsész karának hallgatója volt 
1846-ban (Varga 4112 sz.).
66 1820-ban részt vett a püspöki uradalom erdőségeinek térképezésében 
(Emődi 2012).
67 ANagyváradi Királyi Akadémia jogi karának hallgatója volt 1827-ben 
(Bozóky 197).
68 Házassági anyakönyvi bejegyzése szerint Modoron született és leszerelt 
alhadnagy volt, halotti bejegyzése szerint azonban Dániában született.
69 A Nagyváradi Királyi Akadémia bölcsész és jogi karának hallgatója 
volt 1835-1840-ben (Bozóky 207, Varga 2775 sz.).
70 A Nagyváradi Királyi Akadémia bölcsész és jogi karának hallgatója 
volt 1838-1842-ben (Bozóky 209, Varga 3120 sz.).
71 A Nagyváradi Királyi Akadémia jogi karának hallgatója volt 
1823-1825-ben (Bozóky 195).
72 A Nagyváradi Királyi Akadémia bölcsész és jogi karának hallgatója 
volt 1832-1836-ban (Bozóky 204, Varga 2549 sz.).
73 Apesti Institutum Geometriáim hallgatója volt 1788-ban (Emődi 2007. LXU).
74 A Selmecbányái Akadémián végzett (Faller 5174 sz., Vadas 337).
75 Talán azonos a Selmecbányái Akadémián végzett azonos nevű hallga
tóval (Faller 1566 sz., Vadas 330).
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76 1815-1823 között részt vett a püspöki uradalom erdőségeinek térké
pezésében, feltehetően a Nagyváradi Királyi Akadémia bölcsészkarának 
végzettjeként. 1824-ben kapott mérnöki oklevelet a pesti Institutum Ge- 
ometricumban, 1828-tól haláláig a váradi székeskáptalani uradalom 
mérnöke volt (Emődi 2007. 214; Emődi 2012).
77 A Selmecbányái Akadémia végzettje (Faller 1259 sz.). 1838 után a székes
káptalani uradalom erdésze lett Sályiban (adataink szerint legalább 1844-ig).
78 Pollák (Pollack) Ágoston pesti építész fia. Az apa a halotti anyaköny
vi bejegyzések szerint a botfeji erdőn munka közben halt meg 64 eszten
dősen 1874.02.21-én, Bélen temették.
79 Útmesterként halt meg.
80 1827-ben az uradalmak térképezésében vett részt (Emődi 2007. 214).
81 1816-ban részt vett a püspöki uradalom erdőségeinek térképezésében 
(Emődi 2012).
82 1845-1852 között a Sebes-Körös völgyi, élesdi Batthyány uradalom 
számtartótisztje volt.
83 A Nagyváradi Királyi Akadémia bölcsész karának hallgatója volt
1836-1837-ben (Varga 2940 sz.).
84 A Nagyváradi Királyi Akadémia bölcsész karának hallgatója volt 
1830-1831-ben (Varga 2339 sz.).
85 1825-1827 között erdészgyakomokként uradalmi erdőtérképezési 
munkálatokban vett részt (Emődi 2007. 215). A nagyváradi családból 
származó Valdensteiner feltehetően a Nagyváradi Királyi Akadémia böl
csészkarának végzettje lehetett.
86 A Nagyváradi Királyi Akadémia jogi karának hallgatója volt
1830-1832-ben (Bozóky 200).
87 A pozsonyi Királyi Akadémia végzettje 1816-ban részt vett a püspöki 
uradalom erdőségeinek térképezésében; az Arad megyei borossebesi 
uradalom erdésze: 1825—> 1832; a váradi székeskáptalani uradalom er
dőmestere: 1845—>1870, ilyen minőségében több erdőtérképet készített 
(Emődi 2007. 215; Emődi 2012).
88 Az 1821. évi katolikus Status Animarum (lélekösszeírás) adatai szerint 
Weigl (Veigl) Tamás uradalmi erdőmester fia.
89 A Selmecbányái Akadémia végzettje (Faller 1100 és 1183 sz.).
90 1848-ban két erdőtérképet készített (Emődi 2007. 215).
91 Utóbb a Nagyváradi Királyi Akadémia jogi karának hallgatója volt
1837-1839-ben (Bozóky 206).
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1. melléklet

A N agyváradi Róm ai K atolikus Püspökség u rad a lm ai 
B ihar m egyében a 19. században

Vaskohi uradalom

I V áradi uradalom Béli uradalom Vaskohi uradalom

3 7

S
7

.0
\°

^



2. melléklet

48.000 - 49.000 hold (Fényes Elek adatai - 1851 /1859) 
36.611 hold (Baross Károly adatai - 1893: zárójelben)

A váradi uradalom erdőbirtokai

%

1. Bárand: 0 / 0
2. Udvari: 0 / 0
3. Nagyrábé: 0 / 0
4. Pocsaj: 2 0 0 /5 7
5. Bogyoszló: 29
6. Hegyközszentm iklós: 4 0 0 0 / 1346
7. Hegyközszentimre: 507 / 447
8. Beníce és Süvegd p.: 0 / 0
9. M ezőkeresztes: 100 / 281

10. Bihar: 0 / 0
11. Csatár és Latobár p .: 1998 /  1171
12. Tóttelek: 3 1 0 /8 6 7
13. Biharpüspöki: 5 0 0 /1 7 7
14. Nagyvárad-Olaszi

-Velence és W olf p.: 512
15. Hegyközszáldobágy: 2000 /  837
16. Szőllős: ~ 1 0 0 /1 6 2
17. Gyires,

Alcsi és M ácsa p.: 0 / 0
18. Nagyürögd: 400
19. Oláhapáti: 3 8 2 /4 4 4
20. Kardó: 1 9 9 7 /2 3 0 0
21. Hájó: 6 9 0 /1 3 9 5
22. Somogyuzsopa: 3253 /  3253
23. Nyárló: 1 497 / 1490
24. M agyargyepes: 8 8 1 /8 8 1
25. Dekanyesd: 8 5 7 /8 5 4
26. M iklólázur: 2142
27. Hosszúliget: 665 /  665
28. Jancsesd: 7 1 6 /2 0 0
29. Pusztabikács: 332 /  340
30. Kis- és Nagykáránd p.: 1859 / 1500
31. Oláhgyepes: 15 0 0 /2 3 3 0
32. Vasánd: 2 0 0 0 /1 4 5 6
33. Jánosda: 0 / 0

(7)
(371) 34. Hosszúaszó: 5 0 /3 6 0  (0)
(422) 35. Rózsafalva: 1000/ 1258 (1310)
(1626) 36 M irló: 1186/ 1200 (1083)
(978) 37. Nagypatak: 749 (343)
(2849) 38. Tulka: 4631 (1624)
(1412) 39. Tenke: 1 4 0 0 /2 6 8 0  (2217)
(827) 40. Rippa: 1596 (1374)
(781) 41. M ocsár: 9 0 0 /1 0 8 0  (1047)
(2107) 42. Bélfenyér: 3 0 0 /2 2 0 0  (1450)
(617) 43. Kocsuba: 560 (445)
(290) 44. Gyanta: 2 5 0 /2 8 6  (139)
(297) 45. Kápolna: 3 0 0 /5 2 3  . (260)
(1740) 46. Szelistyeszáldobágy: 6 6 0 /  1726 (1581)
(1407) 47. Nagyszalonta környéki
(1686) puszták (Andacs, Atyás, Barmod, Csonkás, Kéza, Kölesér,
(0) Pata, Péterháza, Radvány, Solymos, Szili:) 6090 (478)

BERETTYOUJFALU
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3. m e l lé k le t

~  53.000 hold (Fényes Elek adatai - 1851 /1859)
43.695 hold (Baross Károly adatai - 1893: zárójelben)

A béli uradalom erdőbirtokai

13. Bokkia:
14. Kislaka:
15. Benyesd:

1. Kalácsa: 1783/ 1700 (1644) 16. Ágris:
2. Olcsa: 1200/ 1767 (0) 17. Bélörvényes:
3. Ökrös: 2517/1410 (2259) 18. Hagymás és
4. Bogy: 0 /1 3 6 4 (0) Klitt p.:
5. Csontaháza 19. Kumanyesd:

és Poklusa: ? /2 9 8 7 (3029) 20. Tagadómedgyes:
6. Bélrogoz: ? / ? (425) 21. Mocsirla:
7. Siád: 5 4 6 /0 (718) 22. Bél:
8. Kóroj: 1300/1360 (1555) 23. Árkus:
9. Krajova: 900 / 1110 (1034) 24. Gross:

10. Kis- és 25. Barzest:
Nagymaros: ? /2 3 2 9 (2064) 26. Nyermegy:

11. Botfej: 4365/8381 (5138) 27. Toplicakáránd:
12. Szakács: 7 /1900 (1812) 28. Márkaszék:

? / 925 
1200/ 1737 

? / 688 
4 6 2 / 1390 

3193/4385

2537/2804 
3 2 8 /7 2  
4 0 0 / 1471 

2500 / ?  
4180/4333 

997 / 803 
2376/4800 

?/  1514 
0 /4 7 1  

2678/2540 
1403 /912

(912)
(1852)
(405)
(771)
(1993)

(2548)
(203)
(0)
(1320)
(3917)
(879)
(3737)
(1993)
(0 )
(2509)
(978)

3 9



4. m e l lé k l e t

43.670 hold (Fényes Elek adatai - 1859)
40.838 hold (Baross Károly adatai -1893: zárójelben)

A vaskohi uradalom  erdőbirtokai

VASKÓM

1. Riény: 171 (0) 15. Kölest: 1041 (1115)
2. Gyigyisen-Vojén: 3296 (3783) 16. Vaskoh és Barest: 816 (493)
3. Petiilény-Zavojén: 352 (188) 17. Alsó- és Felsőverzár 703 (2129)
4. Határ: 400 (285) 18. Fonáca: 682 (949)
5. Stej: 295 (133) 19. Rézbánya: 6045 (5812)
6. Segyest: 366 (326) 20. Kimp: 1851 (1431)
7. Hérzést: 342 (248) 21. Szohodol: 1605 (901)
8. Alsókimpány: 363 (86) 22. Kerpenyét: 692 (352)
9. Lunka-Urzest: 2204 (1978) 23. Lehecsény: 407 (530)

10. Briheny: 3292 (3313) 24. Pojána: 3569 (3246)
11. Sust: 630 (468) 25. Kalugyer: 2951 (2585)
12. Szerbest: 607 (340) 26. Vaskohszelistye: 1493 (1473)
13. Felsőkiinpány: 365 (293) 27. Kristyor: 7791 (6613)
14. Segy estei: 1348 (1768)

4 0



CZEGEI VASS GÖRGY és VASS LÁSZLÓ NAPLÓINAK 
ERDÉSZETI, VADÁSZATI és HALÁSZATI VONATKOZÁSAI

Dr. Oroszi Sándor

Egy korábbi alkalommal Wesselényi István (1676-1734) naplójegyzetei
nek hasonló témában fogant részeit dolgoztam fel. (Lásd: Erdészettörté
neti Közlemények LXXIV. Bp., 2008.) Most két kortársát, az azóta el- 
hiresült Wass család két tagjának (1896-ban napvilágot látott) naplóit 
kísérlem meg közölni. (A kiadvány címe: Czegei Vass György és Vass 
László naplói, 1659-1739. Közli: Nagy Gyula/Bp., 1896./) Vass György 
(1658 v. 1659-1705) az ősi család később kihalt ágának azon tagja, aki 
a „hanyatló Erdély ” idején mind a gubernátor Bánf(f)y Györgynek, 
mind II. Rákóczi Ferencnek komoly, az erdélyi haza politikai életében je 
lentős szolgálatokat tett. Ugyanakkor megmaradt családjához ragaszko
dó, birtokaiért aggódó erdélyi nemesnek, akinek 1680-tól 1705-ig terje
dő naplóit, illetve naplórészleteit ismertjük.

Fia, Vass László (1697-1738) a közéleti szereplést legfeljebb az or
szággyűléseken való megjelenésig gyakorolta, megmaradt vidéki gaz
dálkodónak, családjával törődő, de a szórakozásról le nem mondó úr
nak. így tőle több, a minket közelebbről is érdeklő témájú feljegyzés ma
radt fenn. Naplói 1738-39-ig terjednek azért, mert felesége még halála 
után is tett hozzá néhány bejegyzést. Tudnunk kell még, hogy a naplókat 
közlő Nagy Gyula mindkét eredeti forrást kihagyásokkal adta közre. El
sősorban a politikatörténeti eseményekre összpontosított. Ezért fordul
hatott elő, hogy például Vass László 1716. évi feljegyzéseit így szakítot
ta meg: Június 11-től fogva az esztendő többi része vadászgatással, 
szomszéd látogatással telt el.”

Érdemes arról a világról néhány naplóbejegyzést idézni, amelyben éltek:

VASS GYÖRGY

356. o. 1702. szept. 29. „Idején Méhesre érkeztem és estve az méheimet 
felverettem.”

362. o. 1703. júl. 25. „Az szőllőimet jártam meg, már isten kegyel- 
mességébűl elvégezvén leveledzését és kapálását.”
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441. o. 1704. nov. 26-27. „Vettettem, szőllőmet fedettem.”
311-312. o. 1699. nov. 29. „vasárnap lévén, sohult nem voltam; ebéd 

után az [Bécs környéki] mezőre mentem ki, mint az izraeliták az babilo
ni víz mellé, én is a diófák mellé.”

313. o. 1699. dec. 22. „Teleki László öcsémmel az [bécsi] zsibvásár
ban fordultunk volt.”

363. o. 1703. aug. 21. „Verték fel [Szilágy]Somlyót és égették 
meg nagyobb részét az kiküldöttek és azok között az istentelen ráczok, 
sem kedvezvén nem ifjúnak, sem vénnek, sem asszonyembemek, 
sem leánynak, sem paraszti embernek, sem czigánynak, sőt még az 
gyermekecskéket s csecsemőket is fegyverre hányták; templomunkat 
felverték, az communióhoz való edényeket elhozták, scholamesterün- 
ket levágták.”

* He *

VASS LÁSZLÓ

490. o. 1717. szept. 8-9. „Ebéd után kezdettem az Nagy-Tekenőst szű- 
retni. Végeztem el szűrését, az holott lőtt 56 veder borom, az mely szől- 
lőben másszon ezer vedret is megszűrettem.”

524. o. 1723. évi összefoglalója végén: „Az hideg is szüretkor úgy 
megfagylalta az szőllőt, hogy kinyomni nedvességet egyébként nem le
hetett, hanem forró musttal kellett meglágyítani s úgy lehetett valamit 
facsarni belőle.”

600. o. 1737. szept. 24. „vettem az anyjától egy tíz esztendős gyer
meket, férjfiat, hat forinton.”

510. o. 1721. máj. 16. „Reggel általköltözvén az Tiszán Csegénél, 
ebédlettünk az Hortobágy hídjánál lévő vendégfogadóban, háltunk az 
debreczeni határbon az liget széliben az mezőn.”

568. o. 1733. márc. 2. „[Szebenben] az oláh püspök Fogarasi Klein 
János baronátussága publikáltatott. Boldog isten! Mire jutna szegény ha
zánk, hogy csak oláhnak is, azért hogy papnak mondatik, baronátussága 
légyen.”

* * *
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Fával, erdővel kapcsolatos bejegyzések

43. o. 1684. évi összefoglaló: „Ez esztendő második részében, úgy mint 
az tavaszon, rettenetes sok cserebogár volt, úgy annyira, hogy sok helye
ken erdőket és szőllőket ettek meg.”

56. o. 1686. máj. 26-29. [-30.] „Itt [ti. Czege és Dés-Szamosújvár 
környéke] a körülvaló erdőkrűl sok marhákat hajtottak el az labanczok.” 

79. o. 1689. márc. 30. „[Méhesen] Vad fákat ültettem.”
213. o. 1695. dec. 10. „Méhesre jöttem feleségemmel, gyermekim

mel, cselédimmel /.../, de kárra jöttem Méhesre, mivel az kis-sármásiak 
németet vévén magok mellé 9-ikén és az méhesi erdőbejövén, majd har
madát levágták és elvitték.”

239. o. 1697. jan. 18. „Kezdtem vágatni s hordatni az erdőmet [Mé
hesen], mivel az németektűl meg nem tarthatom.”

jan. 22. „Megértvén az báldi német kapitány, hogy erdőmet vágatom, 
nyolcz báldi szánokat két némettel az erdőmre reá küldött. Nekem 
is híremmel esvén, kimentem és az embereket szánostúl béhoztam; 
melyet megtudván az báldi német kapitány, strázsamesterét má
sokkal együtt hozzám küldte, hogy adjam ki, de én izenvén neki, 
hogy én ki nem adom ha erővel ki nem viteti, nekem ő kegyelmé
vel nincsen semmi dolgom, huszonkét küldött házamra és azokkal 
kivitette; jóllehet az báldi emberek is egynéhány vélek voltak.” 

377. o. 1704. jan. 24. Kolozsvárról „az száraz malomhoz való fáért 
és palizátokért küldtem szekereket.”

383. o. 1704. febr. 28. „Monostor végiről, fa venni mennén fel, kap
ták el Tincz Mihály fiát [ti. a kurucok].”

390. o. 1704. márc. 8. „Csak alig maradtak szekereim, hogy a Sza
mos mellől a berekből tűzre való fát akarván hozni, el nem kapták az 
kruczok.”

434. o. 1704. okt. 14. A kuruc ágyúk által megrongált kolozsvári vá
rosfalat fával és tövissel reparálták.

*  *  sje

498. o. 1718. évi összefoglaló: „Sok helyeken az szükség miatt kén- 
szeríttettek sok emberek az galagonyát megőrölni s abból kenyérrel élni 
és labodából csinált kenyérrel.”

A továbbiakban az idézeteket egy-egy téma köré csoportosítottam.
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Hal, halászat

79.0. 1689. márc. 24-25. A Hódos-(Holdos-)tó áradása után „az hol elvá
gattam volt, nagy szakadást mosván, majd az oláhok temető(j)éig vesz- 
szőből gátot köttettem beléje.”

258. o. 1697. dec. 4. „Cselédimnek s másoknak is spárgát osztattam 
ki hálót kötni, hogy mennél hamarább élvégezhessék.”

dec. 28. „Kezdettem egy német halászszal a gyalmomat felköttetni.” 
262. o. 1698. febr. 11. „Új gyalmot csináltatván, német halászszal 

köttevén, felgondolván, hogy talám jobban esik, de még rosszabbúl lőtt, 
azért az elmúlt napokban elbontattattam és egészlen újólag köttettem.” 

febr. 12. „Elvézgetém újólag való felkötését, lőtt az gyalom uln.
107, és hálászni mentem vele s jobban járt.” 

febr. 15. „Szép halászatunk volt; utolszori vonásban fogtunk töb
bet hatszáz potykánál; az nap többet fogtunk nyolczszáz poty- 
kánál.”

febr. 17. „Küldtem az kolozsvári tómban potykát nr. 300.” 
febr. 18. „Halászni voltam s volt szerencsés halászatom; egy vonásban 

többet fogtunk ezer potykánál, ez nap többet fogtunk kétezer poty
kánál.”

febr. 20. „Halászni voltam, és fogtunk potykát kilenczszáz hetvene- 
gyet.”

febr. 21. „Vonó vékeket [lékeket] vágtak, nem halásztattam.” 
febr. 22. „Halásztattam és csak az két kasban rakattam; fogtunk 

potykát ezer hat-százot.” 
febr. 23. „Öcsém uramnak Vass György uramnak az császári tóra 

adtam egy napra az hálómat.” 
febr. 24. „Ismét halásztatvám, azonkívül másoknak nem osztogat

tam, mivel az isten szerencsés halászattal áldván meg, én is bő
vön osztottam másoknak és jobbágyoknak, az nap mégis rakat
tam az kasban kétezer négyszázat.” 

febr. 26. „Halásztattam az nyoszályi torokban, de ott egy nagy holt 
láp miatt sokat bajoskodtunk; onnét általjöttünk azzal általel- 
lenben az hajlatban, holott egy vonással többet fogtunk potykát 
másfél ezernél; az nap fogtunk csak az kit az kasban raktak, 
ezer hatszáz kilenczvenhármat.” 

febr. 27. „Én mentem Kékesre /.../ feleségem halásztatván, foga
tott, kit az kasban raktak, ezer háromszáz húsz potykát.”
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febr. 28. „Hazajővén /.../ az legényeknek pedig megengedvén, 
hogy halászszanak, kik az hálót kötötték volt, egy vonásban 
többet fogtak ezernél.” 

márc. 1. „Ismét halásztattam s majd ezerig való potykát fogattam; 
egyébféle halat nem.”

264. o. 1698. márc. 22. „Halásztattam utolszor az jégen, és ezen az 
jégen fogattam az idén azon kívül kiket az jobbágyoknak adtam, mivel 
azoknak is mindenkor egynek egynek kettőt s hármat adtam: 

potykát nr. 16728, 
csukát nr: 205, 
kárászt nr: 771.”

343. o. 1702. jan. 13. „Halásztattam, mivel igen lágy üdő járván, fé
lek, hogy az jég megmozdul; mint hozzák, máris felvette a víz.”

jan. 14. „Hasonlókép[p]en halásztattam, mert az mint látszik, az 
potyka megindult, mint hozzák, máris felvette a víz.”

459. o. 1705. jún. 25. „Az haltartómat jártam meg, ha tisztítják-é?”

* * *

500. o. 1719. márc. 17. „Halásztattam gyalommal az Hódos tón, de nyolcz 
pozsámál, egy csukánál s egy néhány kárásznál egyebet nem fogattam.”

504. o. 1720. jan. 23. „Itthon voltam és halászni igyekezvén az Hó
dos tón, vékeket [lékeket] vágattam.”

559. o. 1732. jan. 2. „Unalmas és keserves időmnek [ti. előző évben 
meghalt a felesége] töltésére ebéd után lementem az gát alá [Czegén] 
csíkásztatni s halászni.”

Vadászat és madarászat

Saját
13. o. 1680. nov. 19. „Mentem Méhesre vadászni.”

nov. 22. „Volt szép mulatságom egy rókával egy kis nádasban.” 
nov. 23. „Volt nagy bajom más rókával, de ugyan bőrivei fízete.”

19. o. 1681. okt. 22-én „éjczaka” halva született a kislánya, 23-án te
mette, 24-én „fogtam az vadászathoz.”

21. o. 1682. jan. 19. „Vadászni voltam. Azon éjjel éjféle után csak 
hirtelen feleségem megbetegedvén, az nyavalya belé állott, egész más
nap délig /.../; mind törte a nyavalya.”

29. o. 1683. jan. 8. „Jöttem vissza Méhesre, mert vadásztam.”
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82. o. 1689. aug. 22. „Urunkkal 6 nagyságával [ti. Teleki Mihállyal] 
vadászni mentünk, de ebéd után a vadászatbúi hazajöttem.”

87. o. 1690. febr. 25. [Gemyeszeg] „Vay Mihály urammal vadászni 
mentünk.”

93. o. 1690. szept. 1. [Gyalu] Bánf(f)y Györggyel „ebédig vadász
tunk, ebéd után béjöttünk Kolozsvárra.”

162. o. 1693. jan. 26. [Záh] „Az öcsémmel vadászni mentünk.”
165. o. 1693. jún. 20. „Jó reggel Bonczidára érkeztünk, de guberná

tor uram [Bánf(f)y György] ő nagysága vadászni lévén, magam is ki
mentem ő nagysága után, a Vemyikésen vadászván.”

174. o. 1693. okt. 27. „Gyaluba gubernátor uramhoz ő nagyságához 
mentem.”

okt. 28. „A gyalui erdőket vadásztuk.”
okt. 29. „Az havasban mentünk fel vadászni, az úr is feljővén; de 

az nap csak egy rókát fogattunk, és háltunk az havasban Izsópa- 
takjánál.”

okt. 30. „Rút idő, fergeteg lévén, az úr őnagysága béjött, ami pe- 
nig Bánfl Farkas mamámmal Diósi és Vajda János uramékkal 
fen[n] maradván, az idő is elcsendesedvén, vadásztunk, de 
csak egy őzet verettünk; háltunk ugyan a havasban.” 

okt. 31. „Verettünk két bakszarvast, azután estvére lejöttünk Gyaluba.” 
201. o. 1696. jún. 1. „Ebéd után vadászni mentünk az sombori erdőbe.” 

jún. 2. „Az [sombori] forástúl megindultunk és az hídalmási erdő
ket vadásztuk ebédig, ebédre Hídalmásra bémentünk, ebéd 
után az hídalmási és drági erdőket vadásztuk; hálni az úr 
[Bánf(f)y] Drágban ment, én penig az puskásokkal Vajdaházán 
háltam.”

jún. 3. Vadászva jöttünk, de esős üdő volt; ebédre jöttünk Szótel
kére, hálni jöttünk Pánczélcsehre.”

207. o. 1695. aug. 30. „Az mezőn hálván, jó reggel bémentem Tordára, 
de az urak Peterd felé lévén vadászni, magam is oda mentem, és Peterden ő 
nagyságokkal szemben lévén s beszélgetvén, visszajöttem s hálni jöttem...” 

213. o. 1695. nov. 14. Gyalu: „Ebéd után vadászni mentünk az 
[Bánf(f)y] úrral, de semmit nem fogattunk.”

* * *

473. o. 1714. ápr. 7. „Estre barkászni [barkácsolni?] voltam, de sem
mit sem fogattunk.”
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476. o. 1714. dec. 24. „Bánfi Ferencz és Boldizsár uramékkal vadászni 
voltunk gyalog hajtókkal, de semmit sem hoztunk, mivel esős időnk volt.”

477. o. 1715. jan. 17. „Bánfi Ferencz és Boldizsár uramékkal flintá- 
val az mezőre voltam, de semmit sem hoztunk.”

480. o. 1715. nov. 9. „Az cselédimet vadászni küldöttem, magam itthon 
maradván, mivel öcsémet indítottam bé Kolozsvárra az collégiumban.”

dec. 28. „Mi bátyám urammal vadászni mentünk, de estére vissza- 
jüvén Császáriban, én igen rosszul voltam az náthában.”

481. o. 1716. jan. 8. „Felestököm után vadászni voltam, de eső lévén, 
ros[s]z vadászó idő volt s semmi szerencsénk nem volt.”

482. o. 1716. febr. 5. „Egy kis leánykáját kereszteltetvén Borbély Fe
rencz uram, délig ott voltam, s délután megindulván, vadászdogálván, 
estvére haza jüttem ide Czegében, de a vadászatban semmi szerencsém 
nem volt, mivel mindnyájan az keresztelőben jól hörpintettünk volt.”

485. o. 1716. máj. 20. Czegén „Vadászni voltam az sógor Pécsi urammal.”
489. o. 1717. júl. 13. Borsán „ Ebéd előtt ott nyulásztam ő kegyelmé

vel [ti. Bánfi Ferenccel], ebéd után Kolozsvárra bémentem estvére.”
aug. 27. „Fürjészni voltam az kolozsvári szénafuben estve felé.” 
aug. 28. „Teleki Pál bátyám urammal estve felé fürjészni voltam 

az kétágú toronyhoz.”
490. o. 1717. szept. 7. „Vadászni voltam s lőttem egy nyulat.”
496. o. 1718. aug. 24. „Ebéd után puskáimmal s kutyáimmal Császá

riban mentem, onnét /.../ Csaptelkére mentünk hálni.
aug. 25-26.”Ott vadásztunk az körül való erdőken igen szép com- 

pániával /.../  mindnyájan egész vadász bagázsiával.” 
aug. 27. „Ebédig Teleki Pál bátyám urammal vadásztunk Vass Dá

niel bátyám urammal s ebéd után hazajöttünk. Ezen vadászat
ban verettünk tizennyolcz őzet.”

497. o. 1718. szept. 23. „Vadászni voltam s lőttem egy nyulat.” 
nov. 11. „Vadászra Szilvásra jöttem.”
nov. 15. „Vadászra F(első)-Gyékényesben jöttem.” 
nov. 21-22. „Gyékényes körül vadásztam s az többi közt egy hi- 

úzt is verettem.” 
dec. 3. „Gyékényesből vadászva Szilvásra jöttem hálni.”

498. o. 1718. dec. 20. „Magam pedig felestököm után vadászni 
voltam.”

499. o. 1719. jan. 2. „Ebéd után vadászni voltam bátyám Szilvási 
Boldizsár urammal.”
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504. o. 1720. jan. 17. „Vadászva hazajöttem Czegében lakni.” 
febr. 22. Ebéd után nyulászni voltam, de ros[s]z szerencsém volt.”

505. o. 1720. ápr. 9. „Ebédre Császáriban jöttünk s azon nagy ebéd 
után vadászni kimentünk s én lőttem egy őzet.”

506. o. 1720. júl. 13. „Estve felé vadászni voltunk, de semmit sem 
fogtunk.”

509. o. 1721. jan. 30. A Felvidéken „vadászni voltunk bátyám uram
mal egész nap.”

512. o. 1721. szept. 13. „Vadászni voltam, de semmit sem fogtunk.” 
522. o. 1723. okt. 8.. „Horgaspatak körül vadásztam.”
532. o. 1726. ápr. 16. „Ebédre /.../  az szamosújvári fendrik jővén 

hozzám, ebéd után az gölczi rétre voltam vele sneppezni.”
534. o. 1726. okt. 28. „Ebéd után Víz-Szilvásra mentem vadászni /.../” 

okt. 29-30. „Ott körül vadásztam.”
okt 31. „Estvére jöttem haza Czegében vadászva, vékony szerencsével.” 

541. o. 1728. febr. 9. „Az feleségem sertéseket öletvén, magam va
dászni voltam, s magam is lőttem egy nyulat és egy vad ludat reptiben, 
az meg újság 9 Februarii.”

Mások vadászata

283. o. 1698. nov. 8. Gyulafehérvárott „Az urak vadászni mentek, de az 
statusok egybegyűltek, de semmit sem végeztek.”

301-302. o. 1699. júl. 4. „Conferentia akarván lenni és ő felsége [ti. Li
pót császár] szarvasvadászatban menvén, az conferentia elmúlt, mivel Vol- 
stain [Waldstein] uramnak ő nagyságának ő felségével ki kellett menni.” 

303. o. 1699. júl. 27. „Vadászatban mentek őfelségek [ti. Lipót csá
szár] hét óra tájban, és oda is lesznek harmad napig.” 

júl. 29. „Jöttek meg ő felségek az vadászatbúi.”
447. o. 1705. febr. 2. Kistapolcsány környékén II. Rákóczi Ferenc 

„Urunkkal vadászni mentünk, és csak a mezőn katona módon falatozott 
ő nagysága velünk.”

450. o. 1705. márc. 4. Eger mellett „Vadászni ment urunk ő nagysá
ga [ti. II. Rákóczi Ferenc] ebéd után.”

451. o. 1705. márc. 9. „Jó reggel urunk [ti. Rákóczi] vadászni ment, 
de én ki nem mehettem, rosszul lévén csömör mián.”

márc. 16. Jó reggel urunkkal [ti. Rákóczival] vadászni mentünk s 
estve jöttünk vissza.”
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452. o. 1705. márc. 18. Makiár felé „Ő nagysága [ti. Rákóczi] a sin- 
gurátákkal nyulászott, de kövér haszonnal; ebédet majd két óra felé 
évén, ebéd után visszajöttünk Egerbe.”

márc. 24. „Urunkkal [ti. Rákóczival] vadászni mentünk ki és est
ve jöttünk bé.”

márc. 30. „Jó reggel urunk [ti. Rákóczi] vadászni ment ki, de en
gem ő nagysága elbocsátván, nem mentem ki.”

A vadászat, madarászat eszközei

54. o. 1686. febr. 20. „Vöttem komámtól Almádi uramtól egy serétes 
puskát fi. 12.”

186. o. 1694. aug. 14. „Foglyosítottam meg [ti. beavatta a vadászat
ba] egy karalyumat, melyet az gombkötő tanított.”

* * *

475. o. 1714. aug. 13. „Este fogtam ki az tavalyi küklött [vedlett] ka- 
rulyomat, melyet is magam kezéhez vettem tanítani.” 

aug. 15. „Reggel megkiáltottam a karulyomat.”
506. o. 1720. aug. 26. „Reggel kimentem az mezőre egy karulyt fog- 

lyosítani.”
507. o. 1720. szept. 7. „Ebéd előtt füijészni voltam, de semmit sem fogat

tam, mert az karulyom ellábogott [eltért, elkószált], s alig foghattam meg is.”

Különleges események, megfigyelések

180. o. 1694. febr. „Nem állhatom, hogy ide ne írjam, micsoda jelek az 
alkalmatossággal [ti. vajai tartózkodása idején] estek: 1: Februarii ki- 
menvén vadászni Vay uramék, találtak egy megöletett nyulat azon mele
gen, semmi tagja meg nem szaggattatván. 3. Mikor ottan voltánk, az 
mely házban vőlegény uram az menyaszonyt elhálta, azon háznak az ké
ményére egy nagy saskeselyű szállott, az mely ott állott sokáig, hozzá 
lüttek egyszer, de nem tanálták, annakutána hozzá lőni nem engedtek, 
egy idő múlva osztán elment. 5. Hogy megindultunk [továbbmentek Va
járól], az falun kívül mingyárt találtunk négy foglyokat, melyekre az há
lót reá vonván, csak egyiket foghattuk el, az hármát elszalasztottuk.”

295. o. 1699. márc. 16. Bécsben „Voltam ő felségek [ti. Lipót csá
szár] rókázásában az Práterben ebéd után és négy óra után; az holott el
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sőben négy versen rókákat hajtottak elő és azokat hányták fel hálókkal, 
az király is gyakran hányván, és az császár 6 felsége és az dux hajító fák
kal veregették az orrokat és haj igái ták, és az kik az rókák közül megkén- 
szeredtek, megölögették ő felségek; az orrokat, fejeket veregetvén; an- 
nakutána az király felvetvén az hálóval egy rókát, lelőtte; annakutána az 
rekeszben menvén őfelségek, az hol az rókák voltak rekesztve, és még 
ott maradván egynyehány, ki az fák közé és avarban elbútt, némelyek fák
ra mentek fel, azokat lövöldözték; annakutána borzokat hozván elő, sze
lindekekkel ölették őket.

319. o. 1700. ápr. 12. Bécsben „Ebédig itthon voltam, ebéd után vala
mi angliai emberek bikát és medvét kutyával szaggattattám, oda mentem”

461.0. 1705. aug. 9. „Notabilis dolog esett az táboron: Szintén az hol 
Teleki Mihály ezere [hada] fel volt szállva, két vagy három gólya egy 
sasra támadnak, fen[n] az áerben szárnyalván és veszekedvén; elunván, 
megsajnálván a sas a gólyák investatióját, neki fordul a sas az egyik gó
lyának, úgy megrúgja, hogy mingyár a sereg közé esik a gólya, és az föl
dön megütvén s elfogván az gólyát az katonák, fejét veszik, az más két 
gólyát pedig a sas elűzi és elkergeti.”

Egyéb vaddal, vadászattal, fegyverrel kapcsolatos bejegyzések

179. o. 1694. jan. 20-21. ,,Ben[t] voltam Kolozsvártt, mivel magamnak 
egy mentét béleltettem meg nyest háttal.”

* * *

491. o. 1717. okt. 19. (Lóról leesve eltört Vass László lába) „Reggel 
ismét békötötte az borbély az lábomat. Fizettem eddig a borbélynak flór. 
Hung. 9, s két rókabőrt.”

562. o. 1732. aug. 6. „Egy Mihály nevű lovászomnak az felesége az 
szabóm házánál szővén, délután két-három óra tájban az szabó Hintájá
val magát mel[l]ybe lőtte, úgy hogy egy órára megholt; történetből 
avagy szántszándékból, isten tudja, mivel az szabó feleségestől mezőre 
lévén dolgozni, csak egyedül volt az menyecske az háznál, s magától 
nem kérdezhették, mivel az lövés után egyet sem szólhatott.”
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VADGAZDÁLKODÁS A MAGAS-TÁTRÁBAN 
Javorina története 1875 -  1936 évek között

Kégel Árpád

Javorina mai látogatóinak nemcsak a Hohenlohe-kastélyt mutatják meg, 
hanem a terület egykori birtokosa által építtetett fatemplomot is. S aki a 
templomhoz eljut, az elzarándokol a szintén ott lévő temetőben nyugvó 
herceg keresztjéhez, sírjához is. A helyiek felhívják a figyelmet arra, 
hogy a herceg síremléke sokkal szerényebb, mint az alkalmazotté, a Ké
gel családé. Valóban, a családi kripta mintegy fölé magasodik nemcsak 
a hercegi nyughelynek, hanem a temetőnek, sőt a templomnak is.

Ki volt az a Kégel család, akinek nyugvó porai ma is feltűnést kelte
nek? Az utolsó Magyarországon élő és dolgozó tagjuk, Kégel Árpád 
visszaemlékezése 1981-ben került a Magyar Mezőgazdasági Múzeum 
Adattárába (IV/ 551.). Belőle mind a családról, mind a magas-tátrai 
birtokról többet is megtudhatunk.

Javorina a Magas-Tátra északi oldalán, a lengyel határ mellett, a mai 
Csehszlovákia területén fekszik, 1018 m-rel a tenger színe felett. A tria
noni békehatározatok, 1919 előtt, a XI. századtól, Magyarországhoz tar
tozott, illetve rövidebb időszakokban Lengyelországhoz is. (A híres len
gyel fürdőhely, Zakopane innen 24 km távolságra van.)

A helység nevének eredete valószínűleg a „Juhar” fával van össze
függésben. Az ottani klíma ezen fafajnak nagyon kedvez, és mivel szláv 
nyelven a juhar, jávar”, a mai neve innen ered. A falu eredetileg kis „go- 
ral” település volt, lakosainak száma a XVIII. században kb. 200-300 lé
lek lehetett. A lakosság földművelés- és állattenyésztéssel foglalkozott, 
a nyári hónapokban a szarvasmarhát és juhokat fent, a hegyi legelőkön 
tartották. 1759-ben a javorinai birtok akkori tulajdonosa ott egy kis vas
művet létesített, amely a lakosság életkörülményeit egy időre javította. 
Javorina eredetileg közigazgatásilag „Jurgov” községhez tartozott (1920 
óta Lengyelország), csak 1871 óta önálló község. Telekkönyvi határa 
Szepesbélával érintkezik, ezek a határok két ízben, 1851- és 1875-ben 
lettek rendezve, illetve kiigazítva.

1873-ban helyezték üzembe az újonnan épült ”Kassa-Oderberg”-i vas
útvonalat, amely körülmény Javorina gazdasági életére komoly nehéz
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séggel járt. Ez a vasút a közelében lévő vidéknek, úgy a személy-, mint 
a teherszállításban nagy előnyöket biztosított. A javorinai vasmű azon
ban tekintettel arra, hogy kb. 50 km-re feküdt az új vasútvonaltól, 
elvesztette gazdaságosságát, és ezért működését meg kellett szüntetni. 
Az új vasút hozta magával, hogy közvetlenül a pálya mellett Kassa és Ig- 
ló között, Korompán felépült egy korszerű új vasgyár, amellyel a ver
senyt felvenni nem lehetett. Javorina lakossága ezzel elvesztette legfőbb 
munkalehetőségét, és így erősen romlottak az életkörülmények.

A Magas-Tátra északi része, Javorinával együtt, a XVIII. században 
a jurgói báró Palocsay Horváth Sándor tulajdonát képezte, aki egyben a 
„Nedec”-i uradalom birtokosa is volt. 1862-ben báró Salamon (de Alap) 
Aladár örökölte a nagy birtokot. Az uradalom leromlott pénzügyeinek 
javítása, a lakosság megélhetésének előmozdítása és új munkahelyek te
remtése végett a nagybirtok tulajdonosa 1875-ben Kégel Eduárd erdé
szeti főiskolát végzett szakembert hozta Javorinára.

Alkalmazása után Kégel a németországi Chemnitz-be (ma: Karl- 
Marxstadt) ment és az ottani facellulózt előállító gyárban mint munkás 
helyezkedett el. Miután Chemnitzben ebben a szakmában elegendő isme
retet szerzett, visszatért Javorinára és 1876-ban ott, saját tapasztalatait, 
egy dán eljárással kombinálva, gyárat építtetett, amelyben színes papírle
mezeket állítottak elő az itt bőségesen rendelkezésre álló fenyőfából. (Az 
új eljárásra vonatkozó eredeti „Szabadalomlevél” 1892-ből unokája, Ké
gel Árpád tulajdonában van.) A gyár építéséhez az eladósodott birtoktu
lajdonos pénzt biztosítani nem tudott, ezért Kégel saját megtakarított pén
zével (2000 korona) kezdte meg az építést. Később még két gyár épült, 
és így közel 40 évig ezek adták alapját a javorinai lakosság megélhetésé
nek. A technika gyors fejlődésével összefüggően Kégel nem látta hosszú 
távra biztosítva a faluban élőknek a jó megélhetését, és ezért más lehető
ségek irányában is kutatott. Tekintettel az adott területre, elsősorban a va
dászat és a turisztika fejlesztése látszott előnyösnek. A szarvasállomány 
vérfelfrissítése céljából 1879-ben a németországi, felső-sziléziai Hohen- 
lohe-birtokról (Slawentzitz) szarvasbikákat vásárolt. A szállítást az ottani 
főerdész maga intézte, aki Javorinán nagyon összebarátkozott kollegájá
val, Kégellel. Ezen barátság eredménye lett, hogy Hohenlohe herceg még 
abban az évben (1879) megvásárolta Javorinát, félmillió guldenért.

A Hohenlohe család nemzetségi eredetét a XII. századig vezeti 
vissza. 1232-34-ben megszerezte a regensburgi „Oehringen” birtokot. 
Neuenstein- és Waldenburg-gal együtt. A család főágát 1764-ben I. Fe
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renc császár a „birodalmi hercegek” rangjára emelte, amely rangnak tag
ja a mindenkori uralkodó herceg és legidősebb fia volt. A Hohenlohe 
oehringeni ágnak birtokai voltak Württenbergben és Bajorországban, 
ezeken kívül megszerezte a „Slawentzitz”-i hitbizományi birtokot Felső- 
Sziléziában. Az első világháború előtt a német császár és az iparmágnás 
Krupp után Németország legnagyobb adófizetője volt.

A gazdag új tulajdonosnak Javorinán legelső ténykedése volt a lakos
ságnak munkahelyeket és megélhetési lehetőségeket teremteni. Ezek a 
munkahelyek az alábbiak voltak: erdészet, főképpen fakitermelés és fa- 
feldolgozás; utak építése; erdőőrzés; vadászatoknál hajtóként; vadgon
dozás, -etetés; továbbá az üzembe helyezett papírlemezgyár. A lakások 
ingyenesen lettek az embereknek biztosítva. Háztáji (illetmény-)foldjei- 
ket is térítésmentesen művelhették, ugyanígy jogosultak voltak állatállo
mányuk legeltetésére is. A felsorolt körülmények mellett az uradalom
ban élőknek a megélhetése sokkal jobb lett, mint a vételt megelőző idő
ben. Természetesen mindezek magukkal hozták, hogy Javorinán és a 
szomszédos községekben az életszínvonal erősen emelkedett. Az elő
relátó tervezés, a jól szervezett munka és a lakosság jó közérzete alapoz
ta meg, hogy aránylag rövid idő alatt egy figyelemre méltó „vadászbir
tok” keletkezett, amelynek egynegyed részét, a 14 „hegyi tavat” (tenger
szemet) is beleszámítva, a „zergeterület” képezte.

A herceg 1890-ben a Máriássy családból Felsőhágit (Vysné Hágy) és a 
Poprádi-tavat is megvásárolta, és ezzel a javorinai uradalom, amelynek ha
tárai addig a Magas-Tátra főgerincén húzódtak, a Tátra déli oldalával egye
sítve, igen nagy vadászterületté vált. A saját tulajdonba került birtok terüle
te így, a sziklás részeket nem számítva, kb. 30.000 hektár, (50.000 kh). A va
dászati lehetőségek még azzal is emelkedtek, hogy a környező vadászterü
letekre hosszú lejárattal bérleti szerződéseket kötöttek. Ezek az alábbiak vol
tak: Késmárk (Kezmarok), Szepesbéla (Spisská Béla), Felsőőr (Mlyncek), 
Batizfalu (Batizovce) és néhány, ma Lengyelországhoz tartozó község.

Az évek folyamán erős fakerítéssel (kb. 2,5 m magas) bekerített ál
latvédelmi terület 12.000 kát. holdat tett ki, ahová a belépés tilos volt. 
Mindennek dacára a Tátra északi oldaláról a délire három, jó jelzésekkel 
ellátott „turistaút” vezetett, amelyek a turistaforgalmat biztosították, 
anélkül, hogy a védett részt károsíthatták volna.

A herceg a javorinai birtokba 41 millió koronát ruházott be. Nehéz 
hegyi terepen 157 km kocsi- és lovaglóút, sok cserkész- és turistaösvény,
10 erdőkerülő-lakás épült, három vadászatilag fontos völgyben 3 tágas
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vadászház, szakképzett vadászok részére. Olyan kisebb, illetve turista
házak is épültek, ahol vadászatok alkalmával, vagy túrázásnál meg lehe
tett szállni. A Lengyel-Nyereg (fontos átkelőhely északról délre) északi 
oldalán, a Poduplaszi-völgy végén, már 1878-ban a herceg jogelődje, 
Salamon építtetett egy turistaházat három helyiséggel.

1890-es évek elején Javorinának egy olyan részén, ahonnan a kilátás 
a környező hegyekre a legszebb, egy hatalmas, gyönyörű „vadászkas
tély” épült fenyőfából. Ezenkívül egy-egy kisebb vadászkastély, ugyan
csak fenyőfából, a Tátra déli oldalán, Barlangligeten (Kotlina) és Felső- 
hágin (Vísné Hágy).

A birtok fejlesztése Javorina községnek is sok mindent adott. Az al
kalmazottak részére lakások épültek, felépült még 2 papírgyár (így Ké
gel igazgató visszakapta az első építéséhez kölcsönadott 2000 koronát).

1902-ben lebontásra került az igen erősen elavult róm. kát. templom. 
Helyébe norvég stílusban egy igen szép fatemplom élült fel.

1909-ben a községben lévő régi „igazgatóság” is lebontásra került, és 
1910-ben helyébe felépült az új igazgatóság, fából. Az épület magában 
foglal 4 irodahelyiséget, 1 téglából épült irattárat, több vendégszobát és 
az igazgatói lakást, amely áll 8 lakószobából, mellékhelyiségekkel. Az 
épület központi fűtéssel lett ellátva, nagyon szép keretben fekszik, ahon
nan igen szép kilátás nyílik a szemben lévő magas hegyekre.

Különösen sok pénzt emésztett fel a vad vásárlása a 12.000 kát. hol
das vadvédelmi területre. Altaj-, wapiti-, főképpen pedig sziléziai szar
vasokat importáltak. Az összes szarvasimport az 1879-1883 évek között 
112 db-ot tett ki. E nagy számú importra azért volt szükség, mivel a 
„kárpáti” szarvas a Magas-Tátrából kipusztult. A sziléziai szarvasok az 
áttelepítésnél jól akklimatizálódtak, nem ez történt azonban a szibériai, 
kanadai és angol importoknál, amelyeknél az eredmény lényegesen 
rosszabb volt. A különböző országokból származott importokat a Hagen- 
beck állatkereskedő cég bonyolította le.

A vadállomány elszaporodása érdekében az 1879 és 1889 évek között, 
vagyis 10 évig teljes vadászati tilalom állott fent. Csak a tilalmi idő lejár
ta után, Hohenlohe herceg külön engedélyével, 1889. okt. 8-án lőhette 
Kégel igazgató az első szarvasbikát, egy 160 kg súlyú tizennégyest. Egy, 
az Uraiból származó szarvasbika levetett agancsának súlya 1884-ben 
11,75 kg volt, ugyanezen bika agancsa a következő évben (1885) 12,10 
kg-ot nyomott. Sajnos a bika 1886-ban tüdővészben elhullott. A felsőhá- 
gi területen egyébként 1920-ban egy huszonnyolcas bika került terítékre,
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amelynek agancsát nemzetközi vadászkiállításon Berlinben 1935- és 
1971-ben a budapesti világkiállításon aranyéremmel tüntették ki.

A szakszerű vadvédelem, -gondozás, -etetés és -selejtezés érdekében 
a herceg az 1890 és 1900 évek között 10 szakképzett vadászt hozatott 
Stájerországból (Ausztria), akiket a terület különböző részein, család
jukkal együtt, telepített le. Ezek a családok itt meghonosodtak, és nagy 
részük csak a második világháború után került onnan kitelepítésre, stb...

1922-ben 20 db őz (Capreolus capreolus) a szepesbélai, 13 db pedig 
a késmárki vadászterületre lett betelepítve. Ez az import eredményes 
volt, az állatok akklimatizálódtak, szaporodtak, a suták a klímának meg
felelően, május és júniusban ellettek.

Fentieknél lényegesen nagyobb jelentősége volt az 1901-1924 évek 
között importált 120 db kőszáli kecskének. Az állatok az olasz Savojai-Al
pokból, Abesszíniából, Turkesztánból és a Himalája körüli területekről 
származtak. A Magas-Tátrában ezt megelőzőleg kőszáli kecske sohasem 
élt, és dacára annak, hogy vadászata a betelepítés után szigorúan tilos volt, 
az állomány szemmel láthatóan fogyott. A csökkenés oly nagy mérvű volt, 
hogy amikor a csehszlovák állam a javorinai birtokot a hercegtől 1936-ban 
átvette, már csak 16 db volt. A csökkenés fő okát minden bizonnyal a pár- 
zási időben kell keresni. Ez már augusztusban bekövetkezett, és így az 5 
hónapos terhességi időt figyelembe véve, az ellés januárban történik, ami
kor a Tátrában az időjárási viszonyok a legzordabbak. Az Alpokban a pár
zás rendszerint decemberben van, és így a szaporulat kedvező időben, má
jusban jön a világra. A párzásra vonatkozó rendellenesség minden bi
zonnyal abból adódott, hogy az állomány különböző vidékekről szárma
zott és különböző fajokból tevődött össze. Többek között voltak közöttük 
bezoár-kecskék (Capra aegugrus), amelyeknél a párzási idő általában 
szeptember. Ezenkívül 6 db bastard, alpesi- és házikecske párosításából.

1885. évi kezdettel a vadvédelmi területre 44 db bölényt (Bison bo- 
nasus) hozattak. Ezekből 2 db a felső-sziléziai herceg Plesnek, Lengyel- 
országban lévő bjelowieski védett vadászterületéről származott. Ezek 
minden valószínűség szerint még európai bölények voltak. A többi 42 db 
amerikai származású volt, melyeket Hagenbeck vadkereskedő szállított. 
Az első bölényborjú Javorinán 1901. május 13-án született. 1885-től 
1932-ig összesen 18 db borjú jött a világra. Ez a szaporulat azonban az 
állomány számát nem emelte. 4 db szabályos vadászat útján került terí
tékre. Az állomány ettől függetlenül lassan fogyott úgy, hogy az 1932. 
évre már csak 1 db bölénytehén maradt. Ezt az utolsó darabot a későbbi
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örökös, Hohenlohe Ágost herceg 1932-ben a prágai állatkertnek ajándé
kozta. Állítólag 300-400 évvel korábban a Magas-Tátra nyugati részein 
még a szabad természetben élhettek bölények, amit ezt a régészeti kuta
tások csontleletei mutatják. Egyébként Árva megyében egy községet 
Zuberecnek neveznek, és a „zubor” szlovák nyelven bölényt jelent.

A zergék (Rupicapra rupicapra) a Magas-Tátrának az erdőhatár leg
felső, vagy az a feletti sziklás területen tartózkodtak, legnagyobb részt 
nagyobb csoportokban. Az idők folyamán a zergeállomány, a fegyverek 
terjedésével a vadorzók és hegyi pásztorok kártétele miatt, csökkent, 
ezért a létszámot importokkal igyekeztek biztosítani. A zergék párzási 
ideje novemberben van, és így a szaporulat 27 heti vemhesség után, ked
vező időjárási viszonyok mellett, májusban jön világra.

A medve (Ursus arctos), a Kárpátok erdeinek királya és lakója. A ja
vorinai vadvédelmi területen biztosított jó táplálkozásának köszönhető
en, téli álmát későn kezdte meg, és ezt márciusban már be is fejezte. Ja
vorinán a medvék etetésére évente kb. 120 db kimustrált lovat használ
tak fel. Ezeket a tavasz folyamán felvásárolva, jó legelőn tartva, feljavít
va juttatták az év folyamán a medvéknek.

A medvék kilövését az állam az 1926-os évek táján betiltotta, aminek 
következményeiként nyugodtan éltek és szaporodtak a kedvező környe
zetben. Az 1926-os években a hegyi legelőkön lévő állatállományban 
már nagyon megnőtt a medvék kártétele. Miután egy 16 esztendős le
ányt is halálosan megsebesítettek, 1927-ben egy jól megszervezett haj- 
tóvadászatot rendeztek. Ezen a vadászaton sikerült az ismert, vérengző 
nőstény medvét terítékre hozni.

A farkas (Canis lupus) a Tátrában ritkán jelent meg. 1910-ben sike
rült egy veszedelmes példányt a landoki (Lendák) területen leteríteni. A 
második világháborúval összefüggően jelentek meg ismét farkasok a 
Kárpátokban, és így a Tátrában is.

A vaddisznónak (Sus scrofa) a Maga-Tátra felső régiói nem biztosí
tottak megfelelő életkörülményeket, így ezeken a részeken ritkán buk
kantak fel. Azonban a Tátra alatti, főképpen mezőgazdasági területeken, 
szép számmal voltak, és komoly károkat okoztak a mezőgazdasági ter
ményekben.

A hiuz (Lynx lynx) a Tátrának őslakója, régóta üldözött vadja. 1886 
és 1936 között, tehát 50 év alatt, 38 db csapdában, 4 db lövés által került 
terítékre. Védelem alatt áll, így fennáll a remény, hogy nem fog teljesen 
kipusztulni. Egyébként a hiúzt egyes természetkutatók, többek között
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Bethlenfalvi Ernő is, aki a „Magas-Tátra állatvilága” című művében, a 
természet legkiválóbb egészségügyi őrének nevezi, mivel kizárólag csak 
a gyenge, életképtelen őzekre veszélyes.

A mormota (Marmota marmota) szintjén jellegzetes állata a Magas- 
Tátrának. A Tátra sziklás területein él. Májusban párzik és 30 napi ter
hesség után hozza világra kicsinyeit. Hosszú téli álmot alszik, ami teljes 
6 hónapig tart. Rágcsálóállat. Metsző-futyülő-csaholó hangja jellegze
tes. Szelídíthető, tanulékony.

A szárnyas vadak közül a süketfajd (Tetrao urogallus) és nyírfajd 
(Lyrurus tetrix) a Tátrában az elmúlt század végén megcsappant. Szapo
rításukat import útján kísérelték meg. Ez Svédországból és Felső-Szilé- 
ziából történt. Sajnos ezeknek a meggyűrűzött példányoknak nagyobb 
része valószínűleg ragadozók áldozata lett, mivel a vadászatok alkalmá
val a gyűrűzöttekből kevés került terítékre.

Hasonló sors érte a nagyobb számban importált alpesi hótyúkokat 
(Lagopus alpinus) is, dacára annak, hogy az előkerült leletek szerint 
ezek már a jégkorszakban is előfordultak a Tátrában.

Különlegességnek számított e század elejétől a Magas-Tátrában a kő
száli sas (Aquila chrysaétus), amely az elmúlt században még szép 
számmal volt ott található. Sajnos ez az éles látású, büszke, hatalmas 
madár szinte teljesen kiveszett.

Az állami halászati felügyelőség 1903-ban sok ezer pisztrángivadé
kot (Salmo truta) bocsátott az uradalom rendelkezésére, a patakokba tör
ténő kihelyezésre. Dacára annak, hogy ezután maga az uradalom is be
rendezkedett a pisztráng tenyésztésére, és az engedélyezett kifogás mi
nimális volt, az állomány mégis csökkent. A hegyi patakok tavaszi erős 
áradásai következtében ugyan sok volt a halveszteség, mégis a csökke
nés legfőbb oka valószínűleg az orvhalászat lehetett.

A vadvédelem szempontjából igen fontos volt a nagyvadetetők és só- 
nyalóhelyek létesítése. Öt különböző völgyben csináltak vadetetőket. Ezek 
az alábbiak voltak: Pod-Muran, Kubalova-Rogova, Medzisteni, Cervene, 
Bialovoda. A legtávolabbi Javorinától kb. 10 km-re volt. Átéli vadetetések
hez évente általában az alábbi takarmánymennyiségeket használták fel: 

Szálas tak. (széna, lóhere, stb.) 200 q 
Abrak tak., leginkább zab 300 q
Vadgesztenye 400 q
Kenyér 150 q
Só 50 q.
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A kenyér a faluban berendezett saját pékműhelyben készült, az aláb
bi anyagokból: árpakorpa, rozskorpa, borsókorpa, foszforsavas mész.

A sziklás hegyi régiók alatt elterülő erdőkben élő szarvasok könnyen 
hozzászoktak az etetéshez, és a rendszeres napi etetési időben lehúzód
tak az etetőkhöz. A kőszáli kecskék ugyanígy elfogadták a téli etetést. A 
felsőbb erdőrégiókban élő szarvasok, valamint zergék azonban nem fo
gadtak el semmiféle takarmányt, kizárólag csak nyalósót.

Az őzek is csak kisebb mértékben és a zordabb időkben keresték fel 
a külön részükre készített őzetetőket.

A vadállomány száma Javorinán az első világháború az előtt (1914-
15. év) kb. alábbi volt:

Fővad (szarvas, őz) 1200 db
Zerge 600 db
Kőszáli kecske 145 db
Bölény 44 db
Medve 30 db.
Az első világháború és a közvetlenül azt követő változatos és zava

ros idők a vadállományt, úgy számban, mint minőségben, nagyon le
csökkentették.

A megszokott etetés elmaradt, és a vérfelfrissítéshez szükséges import is 
hiányzott, így ezekben a nehéz években nem volt más lehetőség, mint hogy 
a megmaradt állományt megóvják, és etetésüket igyekezzenek biztosítani. A 
háború közben és utána nagyon megemelkedett az orvvadászat, fegyverrel, 
csapdákkal, vermekkel, stb. Főképpen a szomszédos lengyelországi területek
ről és Zsgyár községből kerültek ki a legveszedelmesebb orvvadászok. Az 
uradalom vadászszemélyzete több esetben került ezekkel fegyveres összetű
zésbe. A legsúlyosabb incidensnél három uradalmi vadász vesztette életét. 
Ezek név szerint: Schnessel, Jurasko és Zick. Zsgyár Javorinával szomszédos 
község, a vadorzás itt fajult el legjobban. Kégel jószágigazgató csak úgy tud
ta ezt megszüntetni, hogy sikerült az ottani legveszedelmesebb orvvadászt, 
név szerint Bahleda Istvánt az uradalomban alkalmazni, megfelelő fizetés és 
lakás biztosításával. Ez a megoldás eredményt hozott, Bahleda az uradalom 
legmegbízhatóbb alkalmazottja lett. Közreműködésével a községben kb. 25 
lőfegyvert szedett össze, s így a vad mértéktelen pusztítása megszűnt.

Amidőn Kégel Eduárd jószágigazgató, aki Hohenlohe herceg sok ne
mes gondolatát megvalósította és alkotó munkájába belefáradt, 65 éves 
korában nyugalomba vonult, javorinai lakóhelyét felcserélte Sátoraljaúj
hellyel. Itt házat építtetett, és a Tokaj közelében fekvő bodrogkeresztúri,
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a kb. 100 k. holdas szőlőbirtok kezelése mellett a többi magyarországi 
Hohenlohe-birtoknál csak a legfelsőbb irányítást tartotta meg magának.

Ezzel egy időben a herceg Kégel fiát, Kégel Árpádot nevezet ki jó
szágigazgatónak, javorinai székhellyel. Kégel Árpád gazdasági akadé
miát (Magyarországon) és Lipcsében (Németországban) kereskedelmi 
főiskolát végzett. Jószágigazgatónak történt kinevezése előtt több nagy 
gazdaságban gyakornokként tevékenykedett.

Ő folytatta édesapja művét, és földesura nagyszabású terveinek meg
valósítását. Kégel Árpád bonyolult kérdésekben a herceg körültekintő 
tanácsadója, sok nemes gondolat és terv kidolgozója, amelyek mind a 
Tátra fellendülését célozták. A közügyek intézésében is tevékenyen részt 
vett, és mindent elkövetett az uradalom dolgozói jólétének emeléséért. 
Nagyon népszerű ember volt. Érdemeinek elismeréseként 1912-ben ki
rályi tanácsosi kinevezést kapott. (Az erről szóló okirat eredetiben fia, 
Kégel Árpád mezőgazdasági mérnök birtokában van, Esztergomban.)

Kégel Eduárd nyug. jószágigazgató 1911-ben Sátoraljaújhelyen hunyt 
el. Javorinán a temetőben lévő családi kápolnában felesége mellé helyez
ték örök nyugalomba. (A családi kápolna 1891-ben épült. Jelenleg is áll, 
használható állapotban, benne az alábbiak vannak eltemetve: Kégel Edu
árd és felesége, Kégel Árpád és felesége, valamint fiúk, Kégel Ede.)

A javorinai jószágigazgatósághoz az első világháború előtt Javorinán 
kívül az alábbi birtokegységek tartoztak:

Keresztfalu (Krizova-Ves), mezőgazdaság szeszfőzdével, 
Bodrogkeresztúr (Tokaj mellett) kb. 100 k. hold szőlő,
Kisebb vadászbirtok a Kis-Kárpátokban, Pozsony közelében, 
Somogyszob (Somogy m.) kb. 20.000 kát. hold, ebből kb. 12.000 erdő,

8.000 mezőgazdasági.
A birtokot 1912-ben vásárolta Kégel jószágigazgató.
A somogyszobi birtok mezőgazdaságának vezetésére és felügyeleté

re Hohenlohe herceg ifj. Kégel Árpád mezőgaz. mérnököt nevezet ki 
1926-ban Somogyszobra. Kégel így, mint a család harmadik generáció
ja, 1941. júliusig dolgozott a Hohenlohe-uradalomban. (Jelenleg mint 
nyugdíjas, Esztergomban él.)

A somogyszobi uradalom rövid néhány év alatt, a javorinaihoz ha
sonlóan, kiváló vadászbirtokká fejlődött. A megvételt követően a herceg 
ott is, közelebbről Kaszópusztán, egy nagyon szép kis vadászkastélyt 
építtetett fenyőfából. Herceg Hohenlohe-Oehringen Kristián Kraft ott is 
halt meg 1926-ban. Kívánsága szerint, kiszakítva magát az ősi családi
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hagyományokból, Javorinán a temetőben, a Kégel család kápolnája mel
lett épített sírboltban helyezték el örök nyugalomba, élettársa mellé.

Tekintve, hogy Kristián Kraft nőtlen volt, testvérének fia, August her
ceg lett a németországi hitbizomány és a magyarországi birtokok örököse.

Az első világháború után a javorinai igazgatóság kezelésében már 
csak Javorina és Somogyszob maradt, a többi területet időközben elad
ták. Ezen két birtok vezetése és irányítása Kégel Árpád jószágigazgató 
haláláig Javorináról történt. Korai halála 1929-ben következett be.

Kégel Árpád halála után az új örökös, herceg Hohenlohe-Oehringen 
Ágost leányának (Kégel Éva) férjét a korábbi uradalmi főszámvevőt, 
Komory Károlyt bízta meg Javorina vezetésével. A birtok államosítása 
akkor már folyamatban volt. Komory ezen megbízatásnak teljes mérték
ben eleget tett, amiért a herceg elismerését is kiérdemelte.

Hohenlohe Ágost herceg a Kégel család több mint fél évszázados ki
magasló munkája elismeréseként a családnak Javorinán egy négyszobás 
szép családi házat ajándékozott. Ezen házat sajnos a második világhábo
rú után, 1949-ben a csehszlovák állam minden ellenszolgáltatás nélkül 
államosította.

A tátrai nemzeti park létesítésének gondolata már a század elején fel
merült. Komolyabb alakot 1912-ben öltött, amikor lengyel természettu
dósok ezzel összefüggően tervet dolgoztak ki. Eszerint a nemzeti park az 
országhatár mindkét oldalán terült volna el, javorinai központtal. Az ez
zel kapcsolatos tárgyalások ugyan 1919 után elkezdődtek, de a gondolat 
megvalósítása, főképpen a magántulajdonosok ellenállása miatt, elakadt. 
Városok, községek, amelyeknek a Tátrában saját birtokai voltak, a legel- 
tetési, vadászati és erdészeti lehetőségeiket nem akarták elveszíteni. Bár 
a Csehszlovák Tudományos Akadémia, továbbá a prágai egyetem rekto
ra, Kari Domin, lengyel részről pedig Walery Goltel egyetemi tanár és 
más elismert személyiségek nagyon komolyan kiálltak a természetvé
delmi terület megvalósítása mellett, fáradozásuk meddő maradt.

A nemzeti park a Tátrában, a tervezettnél kisebb területtel (szlovákul: TA- 
NAP=Tatransky Narodny Park), csak 1949-ben valósult meg, kb. 500 négy
zetkilométer területtel. Székhelye Tátralomnicon van. A lengyel oldalon is 
megalakult a nemzeti park, de csak kb. fele területtel, mint Szlovákiában.

A Csehszlovák Állami Erdészet Prágai Központja, Dr. Simán főmér
nök vezetésével 1936. január 1-jével vette át Javorinát. A vételár 18,2 
millió cseh korona volt. Ezzel befejeződött az 56 évig tartott áldásos Ho- 
henlohe-korszak Javorinán.
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Forrásmunka
„A javorinai uradalom a Magas Tátrában” „Herceg Hohenlohe-Oehrin- 
gen Christian Kraft érdemei” Irta: Kummer (Komory) Éva (szül. Kégel) 
Lektorálta: Martin Meinhard prof.. A „tanulmány” megjelent Nyugat 
Németországban az ott megjelenő „KARPATENPOST” 1975. évköny
vében.

Valamint jelen „Összeállítás” készítőjének saját élményei ismeretei 
és a „Családi krónika”, amely a szerző birtokában van.

(1981)

A magas-tátrai birtokon folyó ipari tevékenységről több feldolgozás is 
megjelent. Belőlük csak J. Olejnik: Prispevok k histórii robotnickej tri- 
edy v Javorine címűt idézzük. (Megjelent: Sbomík prác o Tatranskom 
Národnom Parku, 1960. 4:267-282.) Főleg azért, mert fakszimilében itt 
található az a munkarend, amelyet célszerűnek tartunk közölni. Szintén 
hasonmás formában hozzuk a korabeli magyar sajtóban megjelent leí
rást a javorinai kartonpapírgyártásról. (Erdészeti Lapok 1882.)
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P o d s z p a (1 i, 1882. évi augusztushó.

Tisztelt Szerkesztő U r!  A mennyire gyenge tehetségem 
engedi, megkísértem a javorina fasejt papíranyag-, valamint a 
falemez gyárat is, inkább az erdészeti szempontot szem előtt 
tartva, az „Erdészeti Lapok" tisztelt olvasóinak röviden bemu
tatni.

A fasejt papíranyag-gyár még 1 875-b en  épült, de mult év
ben újólag berendeztetek. Az egész gyárat <*gy 1 2 0  lóerejü 
Girard-féle turbina hajtja, berendezése áll: egy 8 dörzsfékkcl 
(P>renisen) bíró defibrenből vízszintes, 1 finomító őrlő- s 3 
választó készülékből, egy az anyagot felvévő hengerből. Fog
lalkoztat 11 munkást s egy üzletvezetőt, termelési képessége 
évenként 2 0 0 0  niétermázsa fasejtpapiranyag.

Az 1880-b an  épült falemezpapirgyárat két, összesen 240 
lóerejü szinte Girard-féle turbina hajtja, berendezése áll: két 
8 —  8 dörzsfékkcl bíró doíibrenből, egy finomító őrlő- s 2 
választó készülékből, egy szivattyúból, mely a durvább anyagot 
a finomító őrlőbe visszavezeti, 2 falemezt felvevő hengerből, 
s Strobel-féle szárítógépből, melyek egy gőzkazán által 
füttetnek, 2 simitó-gépből (Satinirmascliine) és két présből, 
egy ollóból egy csomagolt) présből.

Van azonkívül minden gyárban egy körfűrész s egy 
lekérgezögép (Holzputzer). Ezen gyár foglalkoztat összesen 37 
munkást, kik felváltva éjjel-nappal dolgoznak. A gyár terme
lési képessége évenként 4 .0 0 0  métermázsa kitűnő falemez- 
papiros.

III.
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A gyár fogyaszt éveuként 3.000 tömör köbméter nyers 
fát, s vagy 1.200 ürméter hasábfát. A fanem, mely a gyárak
ban felhasználtatilc lúcz- s jegenyefenyő, az utóbbi fanemből 
legfeljebb 25%  kevertetik.

A gyárak faszükségletét 4 igás kocsi naponta az erdőből 
szállítja 4 méter hosszú darabokban, melyek a körfűrészen 
a szükséges méretű darabokra felvágatnak.

Ezen gyárakat igen jó favevőknek lehet tartani, mert 
mig más vevők vagy fogyasztók a javát viszik az erdőnek s 
a selejtest ott hagyják, addig a fasejtgyárak mindent felhasz
nálnak, s mi több hozzá, hogy az erdész a kijelölt vágásban, 
mely minden hónapban történik, a röukőfát s a sziikséglendő 
épületi fát kiválasztja, a többit, t. i. az egészséges fát a 
fasejtanyag gyártáshoz nyersen viszik, a felmaradt selejtes 
ölbe vágatik, s mint tűzifa a gyárakban felliasználtatik. A 
gyárak fizetnek az erdei pénztárba minden tömör köbméter 
nyersfáért a tövön 1 forint 25 krajezárt, s egy ürméter tűzi
fáért az erdőben 1 forintot.

Hogy az egyes darabok ne köböztessenek az erdőben 
vagy a gyárnál, mert ezen munka teljesítéséhez okvetlenül az 
erdészet részéről 1 tiszt, a gyárak részéről pedig egy ellenőr 
szükségeltetett volna, és mivel a gyárak meg az erdő egy és 
ugyauazon tulajdonosé, megtétetett a próbakészités: 10 tömör 
köbméter fa feldolgoztatott a gyárban, mely tömegből 15 
métermázsa áru előállitatott, s e kulcs szerint vétetik most is 
számba a fa.

Ezzel maradtam megkülönböztető tisztelettel
Fiizy Alajos,
lierc/eg i erdész.
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40 ÉVES VADÁSZÉLMÉNYEIM

Dr. Tamás János
ny. aranydiplomás ügyvéd, volt járási vadászati felügyelő, 

a Madártani Intézet külső munkatársa, természetvédelmi ellenőr

A kézirat a Barthos-anyaggal (lásd sorozatunk XLVII., LIV. számait) ke
rült a Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattárába (száma: III.A. 
9752.). A szalonkáról szóló része megjelent a Millenniumi Vadászati Al
manach. Zala megye, 2001. (H.é.n.) kiadvány 323-325. oldalain. Itt a 
teljes -  erősen átalakított, sok szerkesztési munkát adó -  kéziratot tesz- 
szük közzé. A szerkesztésben, főleg a zalai helyek pontosításában, azono
sításában Szakács László segítségét köszönjük.

Édesapám, id. dr. Tamás János ügyvéd, ötgyermekes, 10 holdas lete- 
nyei középparaszt fia volt, akit szorgalma és tehetsége miatt az akkori le- 
tenyei plébános szeretett, egyetemi tanulmányaiban, gimnáziumban 
(Nagykanizsán járt a piaristáknál) támogatott. Nagyapám az 1920. évben, 
76 éves korában elhalt Tamás István (Letenyén van eltemetve), magyarul 
mondva orvvadász volt. Volt az egykori Andrássy grófi erdő mellett kis 
800 négyszögöles szőlője. Mint nekem, unokájának többször mesélte, 
kétszer is megfogták a csendőrök, de csak egyszer 2, egyszer pedig 3 he
ti elzárás büntetést kapott a letenyei főbírótól vadászati kihágásért. Ócs
ka puskáit elkobozták, jól megverték, miután a letenyei főbírói hivatal e 
célra rendszeresített „zárkáiban” hasonszőrű rabsicokkal fát vágattak, ud
vart tisztíttattak. A háború alatt, 1916-ban, egy ízben én is voltam vele az 
uradalmi erdő szélén, nagyapám szőlőjében, „vadlesen” Lőtt is akkor 
egy szép nyulat, pedig már túl volt a 70 éven. Állítása szerint a nyulakon 
és rókán kívül (direkt termesztett az erdő szélén, saját szőlőjében, vadcsa
logatás végett marhakáposztát) egy ízben egy basztos szarvasbikát és 
több őzet is lőtt „vágott ólommal” töltött, egycsövű mordályával.

Nagy hatást tettek reám, fiatal gimnazistára az akkori vadászati elbe
szélései, pláne mikor én már 10 éves koromban a karácsonyra kapott 6 
mm-es flóbertpuskámmal nyulat lőttem. A perlaki háznak, ahol szület
tem, nagy kertje volt. Előzetes előkészítés után a drótkerítést egy helyen, 
ahol sok nyúlnyom volt, elvágtam, hogy a kertben az otthagyott káposz
tára bejöhessenek a tapsik. A kert vége apám vadászterületére, a nyílt
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mezőkre futott ki. így történt 1912 karácsony másnapján, hogy hóban, 
este -  miután persze célba lőttem és kipróbáltam kis rövidcsövű Bayard 
félautomata flóbertpuskámat (6 mm-es golyóval már verebet is lőttem 
karácsony másnapjának, délelőtt) -  egy elkészített kukoricaszárkupac- 
ban -  szinte megdermedve a hidegtől (10 éves voltam ekkor) -  talán 15 
lépésről kupán lőttem első tapsifülesemet, amiért drága jó apám felava
tott vadásszá. Ugyancsak nemsokára felavatott ugyanezen Bayard fló- 
berttel lőtt első fürjemmel, foglyommal és fácánkakasommal, de ez már 
a nagykanizsai vadásztársaság nagykanizsai területén történt az 1913., 
illetve az 1914. év nyarán, mert Perlakról az 1913. év tavaszán végleg 
Nagykanizsára költöztünk. Nagykanizsán apám mindjárt belépett a 
nagykanizsai vadásztársaságba, amelynek tagja volt 1936. január 26-án 
bekövetkezett haláláig, sőt alelnöke is egy darabig.

A perlaki Dráva-szigetekre csónakon mentünk át. A hajtókat (15-20- 
at) külön csónak szállította a szigetekre. Volt szépen fácán, néhány nyúl, 
róka, sőt a túlparti, horvát ludbergi nagy erdőségekből átrándult őzek. 
Ezeket akkor söréttel lőtték. Emlékszem, láttam, mikor egy sebzett őz 
átúszott véresen egy holt Dráva-ágon, ott kapták el a kutyák a túlsó szi
geten, úgy sírt, mint egy kisgyerek! Meg is sirattam én is. Vadrécék is 
estek a szigeteken, sőt egyszer egy vadmacska is. Szép Dráva-szigetek, 
kezdő vadászélményeim fénypontjai, hol vagytok? Sokszor álmodom 
rólatok! Egy alkalommal a Kencsovica nevű szigeten apám rókát lőtt, 
még kínlódott, mozgott, szügylövése volt, apám felhívott, hogy ne kín
lódjék, üssem jól fejbe egy jókora bottal. Megtettem, gyorsan, hogy ne 
kínlódjék. íme, 9 évesen rókavadász lettem -  félig. Arra is emlékszem, 
kan róka volt.

Az első fürjet a nagykanizsai vadásztársaság területén 1913 őszén 
(mert akkor is kimentem -  mint „hajtó” és vadvivő -  apámmal és derék 
Treff kutyánkkal) egy kölestáblában lőttem, hatos flóberttel, ún. 
dunszttal. Az akkori Bayardokkal lehetett sörétes töltényt is lőni, de per
sze pár szem sörét volt csak benne, mégis alig 10 lépésről eltaláltam egy 
fürjet. Ki is kaptam boldogult apámtól! Büszkeséggel tűrtem a „vadá
száldást” Elsőt a Király, másodikat Szt. Hubertusz, harmadikat a nagy- 
kanizsai vadásztársaság mint területgazda nevében. 1913 vészterhes bé
keéve volt. Még az évben, 1913 novemberében meglőttem kisgolyós töl
ténnyel egy alig számyazott, futó foglyot. Azért is „megcsaptak”

Boldogult apám, mint népfelkelő főhadnagy, 1914 végén, a vadász
szezonban be kellett, hogy vonuljon katonának. Mégis megtörtént az el
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ső fácánkakasom is. Egy sűrű rudasnak a hajtásában álltam vadásztársa
sági elnökünk mellett, flóbertem a hátamon. Jóságos elnökünk a 80-as 
éveihez közeledett, nagyot is hallott, szeme is gyenge volt. Felállva egy 
hajtásra (kevés hó volt) látom ám, hogy egy fiatal fácánkakas lapul alig 
20 lépésre a bokorban. Figyelmeztetve szeretett mentoromat, mivel még 
nem hallatszott a hajók elindulásátjelző kürtjel, azt mondotta: -  No, pró
báld meg, de golyóval! A kis Bayard remekelt; az első kakas számycsap- 
kodva, bögyön találva helyben maradt. Leléptem: 18 lépésről! Elnökünk 
mérte rám az első ütést, méghozzá csipkerózsafabottal! A kedves társak 
nagy örömmel nézték a „vadászgyermek” felavatását. Másodikos gim
nazista voltam. 1915 vérzivataros ősze volt. Mindezen események még 
a füstös lőporok világában történtek.

Apámnak is, előbb említett, kedves jó elnökünknek is, Kimer puská
juk volt. Gyönyörűen gravírozott, damasztcsövű, apámé 20-as, elnökün
ké 12-es öbű. Akkora füstöt csaptak, ha ködös volt az idő, hogy második 
lövést nehezen lehetett velük tenni. Pláne az elnökünké akkorát szólt, 
mint egy ágyú. Mégis ritkán hibáztak, igaz, 50 lépésnél messzebbre nem 
lőttek. Nem akarták a vadat megpiszkolni.

Azok a csodálatos örömök a patroncsinálásnál! Akkoriban ritkaság 
volt a kész patron, mint később, az első háború után, mikor nagy vadász 
létemre hozattam a patronokat. Wöllersdorf, Hirtenberg, Rottweil stb., 
persze már fustnélküli lőporok, és angol puskáim voltak. Kimérni a fe
kete színű füstös lőport, minden kaliberhez külön mércés adagolókanál. 
Aztán a lőporfojtást jól leverni, „mert akkor jobban öl” Volt zsírozott 
szőr-, majd a háború alatt már csak papírfojtás, ha az sem, volt papírga- 
lacsin. Utána a sörét, majd sörétfojtás, azután jött a csikorgó patroncsa- 
varógép. Milyen szívesen hallgattam a hangját! Megírni a sörétfojtásra 
jól láthatóan a számozást. (Boldogult apámnak a húszas kakasos Kime- 
re 1919 zavaros idejében elveszett.) 12-est fogolyra, furjre, 10-est, 8-ast 
fácánra, vadrécére, őszi nyúlra és körvadászaton nyúlra, hajtásban róká
ra. Más sörétet nem használt soha. Mégis lőtt vele a Dráva-szigeteken, 
meg a kanizsai erdőkben hajtásokban őzeket. Szarvasra nem vadászott, 
vaddisznó nálunk 1950-ig nem volt még átváltó vadként sem. Jómagam 
nem is láttam szabadon 40 év alatt.

Aztán jött nekem nagy ünnep 1917. november 1-je, Mindenszentek 
napja -  akkor országos ünnep. Együtt jártunk a nagykanizsai piarista 
gimnáziumba Neiger Lajos pogányszentpéteri főerdész fiával, Bélával. 
Jó barátom volt, ő persze apjával már korán vadászott. Apám katona
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volt, de nagy könyörgésre anyám megengedte, hogy -  vadászjegy nél
kül -  apám 20-as Kimerét 20 tölténnyel elvihessem a pogányszentpéte- 
ri Zapolca nevű hajtóvadászatra. Csak valami 20 hajtó volt, öregek, 
gyerekek (háború volt) meg 7-8 öreg puskás, köztük mi, ketten. Szt. 
Hubertusz jóvoltából meglőttem az első szalonkát, egy szép fiatal rókát 
(20 lépésről maus todt), és utána, mikor a rövid, tarisznyás ebéd után ra
gyogó szép őszi napfényben a kevésbé jó „flankra” (oldalazni) küldtek 
az öreg vadászok, kiáltják ám a hajtők: -  Ifiúr, megy az őz! Mellettem 
kivágódott a nagy „obakozásra” (akkor a nyulat ott úgy jelezték, meg 
az őzet, míg a fácánt, foglyot, meg szalonkát ,,tiró”-val) egy őz. Azt sem 
tudtam, bak-e vagy suta. Akkor lehetett lőni mindkettőt, meg háború is 
volt, kellett a hús. 8-as seréttel jól odafogtam a nyakára, és csodák cso
dája felbukott az első őzbakom. Egy kis villás, de bak volt, meg őz! 
Boldogságom határtalan.

De még nem volt vége a szerencsés napnak! Hazafelé Béla barátom
mal és megmaradt pár patronunkkal a főerdészlakhoz közeli Magas
pusztai halastónál récelesre mentünk. Jött is néhány réce, vagy 4-et el is 
hibáztam, míg az utolsó megmaradt patronommal (barátomnak 16-osa 
volt, nekem meg 20-as) végre leesett egy szép gácsér. Barátom Rip ku
tyája kihozta a vízből. Tehát 4 új vadat adott 1917. november elseje. 
Azóta minden november 1-je, ha csak lehet, az erdőben talál. Utána sok
szor voltunk ott apámmal is, meg Barthos Gyula hercegi főerdőmester- 
rel is hajtóvadászatokon. Lőttem is szalonkát, rókát, őzet, de olyan nap, 
mint november 1-je 1917-ben, olyan nagy ünnep nem volt. Életem leg
nagyobb ünnepe! Áldás érte boldogult Lajos bácsinak és drága Béla osz
tálytársamnak! Emlékük örökké él!

1917 őszén apám, aki 3 évig volt népfelkelő főhadnagy, idős kora és 
betegsége miatt leszerelt. így már részt vett a nagykanizsai vadásztársa
ság életében.

A Nagykanizsai Vadásztársaság tagjai (bérelte az egész nagykanizsai 
határt, a kiskanizsait is, a városi Alsóerdőt, Felsőerdőt, Alsónyíresi-er- 
dőt, valamint a hercegi uradalomtól a földreform után elvett, mintegy 
1000 holdnyi práteri sánci területeket is) zömmel értelmiségiek voltak. 
A kiskanizsai rész nagyobbik felét (a felsőnyíresi legelő Sormás felé eső 
része, az erdők a Gördövényi rész kivételével) átengedte a vt. néhány 
kiskanizsai polgárnak, kisgazdának, munkásnak, vasutasnak, akik külön 
kis társaságban vadásztak.
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A vt. szigorú alapszabályok szerint működött, évi négy közgyűléssel, 
megyei hatósági ellenőrzés mellett. Egy hivatásos vadőr volt, ő meg is 
sebesült orvvadászharc közben. Az első világháborúban őrmester volt; 
bátor, erélyes vadőr. Sok-sok kóbor kutya, macska, róka és káros vadir
tó madár pusztítója. Éveken át uhut is tartott. A társaság ezzel is irtotta a 
ragadozó madarakat. Én magam is sokat uhuztam, ugyanis volt a nagy,
10.000 holdas területen megfelelő helyen vagy 16 uhukunyhó. Az újon
nan felvett és a lőtudományban kevésbé jártas tagoknak kötelességük 
volt is néhányszor „uhuzni”, különösen tavasszal, hogy lőtudományukat 
jobban gyakorolják. Szokás volt azonkívül hajtásokban is -  különösen 
szalonkahajtásokban -  tavasszal meglőni a szarkákat, szürke varjúkat, és 
az akkor nem védett héjákat, karvalyokat, sólymokat. Derék vadőrün
kről feljegyzem, hogy a felszabadulás után is még évekig működött, 
amíg bírta a vadőri tisztet, az újonnan alakult, demokratikus vadásztár
saságban, teljes megelégedéssel. Bátor, erélyes vadőr volt, féltek is tőle 
az orvvadászok és hurkolok. Hála és köszönet emlékének. Mellette se
gédvadőrként -  bizonyos évi tiszteletdíjjal és lődíjjal -  működtek a vá
rosi erdőőrök, akiknek fegyverük volt, és néhány -  úgy tudom két -  me
zőőr is. Jelentős összeget fizetett ki a vt. lődíjakra.

Ha megjött a havazás, volt rendszeres etetés, voltak fácán- és fogo
lyetetők, valamint működött minden erdőben egy „főhajtó” akként, hogy 
hosszú, e célra rendszeresített póznával, az erdészet engedélyével, lever
te a fákról a fákra különben is káros fagyöngyöt (Viscum album). Ezt 
nagy hóban szánon vittük ki etetni, jómagam is sokszor, az erdőbe. Ezt 
az igen vitamindús növényt, amely örökzöld volt, igen szerették őzeink, 
szarvasaink. Azonkívül az erdészet segítségével voltak kisebb vadföld- 
jei a vt.-nek, sok helyütt pénzen fogadott napszámosokkal ültettünk mar
hakáposztát, és mindenfelé volt spartium (ún. nyúlrekettye), mivel er
dőn, sőt mezőkön is telepítettünk. Etettünk cirokkal, muharmaggal és 
malmoktól szerzett gabonaféleségekkel.

A gondos etetésnek és vadvédelemnek eredménye volt a sok apróvad. 
Az is, hogy az 1929. évi nagy télig, valamint később, az 1930-as évek 
után, az alább ismertetett terítékadatokkal számolhattunk. Az 1929. évi 
nagy tél után 2 évig teljes önkéntes vadászati tilalmat léptetett életbe a 
vt., csak rókára és szalonkára volt hajtás ősszel. Erdei hajtásokban volt 
Kanizsáról, Sáncról, főleg Nagyrécséről évekig a vt.-nek dolgozó állan
dó hajtóserege. Erdei hajtásokra 40-50, körvadászatokra pedig 100 fő 
jött el. De esett is sok nyúl, sokszor háromszor fordult a vadas szekér, er

70



dei hajtásokban 40-80 nyúl volt és 30-50 kakas (aki véletlenül tyúkot 
lőtt, akkor nagy pénzt, 20 aranypengő büntetést fizetett). Egyszer az Al- 
sónyíresi-erdőben megközelítettük fácánkakasokban a 100-at, és egy
szer az Alsóerdőben (Budinban) esett 88 kakas (ebből én 28 db-ot lőt
tem). Nyúlban pedig egyszer a Felsőmezőn esett a legtöbb, 386 db nyúl 
(ebből én 68 db-ot, de a körvadászati átlag mindig meghaladta a 200 db- 
ot, 300-at sokszor).

Napokig árulta a vadkereskedő által át nem vett, sérült testű nyulakat 
a piacon derék vadőrünk, Csákányi János. Minden tag legalább egy nyu
lat és kakast kapott, de pénzért, amennyit akart. Fogoly, fúrj, szalonka a 
lövőé volt, valamint a róka is. Ha őz esett időnként, volt sánta, beteg, 
meghurkolt, az a vt. tulajdona volt, és rendszerint közös őzvacsorán ettük 
meg. Őzbakot minden tag egyet lőhetett egy évben, de sok tagnak, az öre
gebbeknek, nem is volt golyós puskája, ezek átengedték kompetenciáju
kat (ki volt jelölve, melyik erdőben). így történt, hogy én, akinek már 
1926-ban volt egy kitűnő 8-as Mauserem, egy-egy évben 5-6 őzbakot lőt
tem, persze válogatva, a másik, öreg tag kérésére és helyett. Szarvasbikát 
évente csak egyet lőhetett a tag (ha volt). Volt olyan év, hogy egy sem 
esett. Ha volt, kizárólag az Alsónyíresi-erdőben, ahol néha bőgés is volt. 
(Magam 8 darabot lőttem.) Bőgéskor lőttem egyet a tehén hátáról, mert 
akkora csalánban állt a bika, hogy csak a „nász” közben láttam felugorva 
a plattját. Szép halála volt, szerelmi mámorban nem is érezte a halálos go
lyót. De volt év, hogy több bika jött, főleg a Sormás, Óbornak, Oltárc, 
Bocska, Bánokszentgyörgy felőli erdőből. Akkor hajtásokat is rendez
tünk szarvasbikára. Én is, meg Stem Gyula barátunk is lőttünk, persze 
golyóval, az Alsónyíresi-erdőben egy-egy szép 12-es bikát, egyet dr. Fo
dor doktor és egyet dr. Prack István. Többet hibáztak. Szarvasbikára cser
készve tulajdonképpen csak hárman jártunk, én, Stem Gyula és dr. Prack, 
a többieknek nem is volt golyós puskájuk, legfeljebb kölcsön. Mint 
mondtam, 30 év alatt 8 bikát lőttem az Alsónyíresi-erdőben.

Engem apám féltagdíjas tanonctagként vadászjeggyel 1920. évben 
íratott be a vt.-be. Egy évig hajtóvezetőként működtem, de megenged
ték, hogy -  tekintettel, hogy már akkor nyúl-, fúrj-, fogoly-, róka-, őz-, 
fácán- és vadréceelejtő is voltam, és megvolt még a kis 6 mm-es Bayar- 
dom -, hogy apám puskájával egy-egy nyulat és kakast lőjek. Egyébként 
igen szigorú szabályok voltak. Akinél hajtás után a puskában patront ta
lált a vadászmester, 10 aranypengő büntetést fizetett. Sőt emlékszem egy 
esetre, mikor egy vendégvadász (mert mindenki hívhatott felelőségére
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évenként 3 vendéget hajtóvadászatokra) kétszer is elkövette azt a hibát, 
hogy hajtás után a következő felállásra puskájában felejtette a patrono
kat, udvariasan felkéretett, hogy távozzék, a büntetést pedig a vendégva
dász hívója fizette ki.

1920-tól 1945-ig vadásztam a nagykanizsai vt. területein vadász
jeggyel, de soha nem történt vadászbaleset. A vadászmester mindig tar
tott rövid balesetvédelmi oktatást, körvadászatokkor pedig idejében 
szólt a kürt, hogy „befelé nem szabad lőni”. Fagyos időben ugyanis gya
kran gellert kaphatott a serét, veszélyeztetve hajtót, puskást egyaránt.

Más területen tanúja és alanya voltam a következő vadászbaleseteknek.
Az 1920. évben a hahóti gödrökbe voltunk meghívva apámmal. Sa

lamon Imre nagybátyám és földbirtokos bérelte ezeket a jó nyúlás, fácá
nos, őzes területeket. Tél volt, a hó 10 cm. A hajtők már mind kiértek a 
léniára, amikor egy meghúzódott fiatal őz a nyiladék menti kökénybo
korból visszafelé tört a hajtásba. Nagybátyám utánalőtt, gondolva, hogy 
a hajtok már mind kiértek, mikor jajgatás hallatszott. Egyik hajtó, még 
jól emlékszem a nevére, bizonyos Tócak nevű, hahóti, 16 éves fiú jajga
tott, a hasát fogta. Mint utóbb kiderült, épp pont a hajtás végén jött rá a 
„fosás”, így kapott a hasába 3 szem 6-os serétet. Alig vérzett a ruháján 
keresztül, de a serétek is gellerserétek voltak (mint utólag, a tüzetes 
helyszíni vizsgálat megállapította), a fagyos fáról kapta a sőréteket. A 
vadászaton jelen lévő dr. Plósz Sándor körorvos megvizsgálva azonnal 
kocsira ültette, kimosta jóddal az alig látható kis sebeket, és nagybátyám 
költségére, az ő lovaival beküldötte a gyereket a zalaegerszegi kórház
ba. Megműtötték, de akkor még nem voltak modem gyógyszerek, peni
cillin stb., és 3 nap múlva vérmérgezésben, illetve hashártyagyulladás- 
ban meghalt szegény Pocak gyerek, bár a gyomrából kivették a három 
szem hatos serétet. A büntető eljárás során nagybátyámat apám védte. 
Felfüggesztett, pár havi büntetéssel úszta meg, de attól fogva -  pedig 
nagy vadász volt -  nem vett többé puskát a kezébe. Végül még róla em
lékül: Töllöspusztai birtokán vadászva, az ún. Sárkányszigetben, egy
szer szeptemberben, mint kezdő vadász, 26 fogolyt lőttem. Összesen pe
dig 6 vadásztól vagy 100 db esett, akkor annyi volt ott a fogoly.

A murakeresztúri Gyurgyáncz erdőt Hohoss János állami erdőtaná
csos bérelte. Miután gyakran a nagykanizsai vt. vendége volt, a vt. tag
jait is meghívta az általa rendezett haj tó vadászatra. Kevesebb vad volt, 
mint nálunk, de mindig esett 20-30 nyúl, 10-15 kakas, de főleg 5-6 ró
ka. Egy alkalommal egy sűrű fiatalost hajtottunk. Köztem és Kéri Je
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nő, egyébként mindig óvatos, régi vadász között, egy nagy róka kijött 
a nyiladékra. Én, mivel a róka hozzá közelebb volt, az allé közepén, 
erősen behúzódtam helyemre. Lövésére (a róka elment) erős ütést 
éreztem a jobb térdemen. Egy szem hatos serét -  valószínűleg geller -  
befúródott. Erős bőmadrágom (10 fokos hideg volt, havas tél) kissé 
fenntartotta, de bejött a bőröm alá. Annyit kiáltottam, Jenő bátyám, 
meglőttél! Szegény elkékülve hozzám futott. Csak akkor nyugodott 
meg, hogy mondottam neki „vigasztalásul”; nem nagy dolog, geller! 
Részt vett a vadászaton dr. Fodor Aladár bátyánk, városi tisztiorvos, 
aki -  miután a vadászatokra mindig magunkkal vitt elsősegélydoboz
ból jóddal bekente a kis, alig vérző sebet - , emlékszem, szarvasfoggal 
díszített nyakkendőtűjével vette ki a serétet; valahol még meg is van, 
ha igaz. Vadászat után a murakeresztúri vasúti vendéglőben volt ci
gányzenés vadászvacsora. Fénypontja volt, hogy lefeküdtem egy szék
re, rám fektették szegény, még mindig megijedt Jenő bátyámat, és 
elvégezték rajta a „vadászfelavatást”, miközben a cigányok tusst húz
tak. Ilyen kedvesen megúsztam a dolgot, bár másnap drága Aladár bá
tyám óvatosságból beoldott tetanusz ellen, ami aztán napokig jobban 
fájt, mint a lövés. De nem lett semmi nyoma a meglövetésnek, ma már 
csak kedves emlékem. Hiszen a sebem kezelése, illetve a sörétkivétel 
után tovább vadászhattam. Sőt, lőjegyzékem szerint, a meglövetésem 
utáni hajtásban rókát is lőttem.

Az akkori vadászok zöme gyerekkorától kezdve, apjával együtt, mint 
vadászinas 6-os flóberttel, majd 9-es flóberttel kezdte a vadászatot, mi
kor már önálló vadászjegyes vt. tag volt (egy-két évi féltagdíjas vadász
jelöltség után), minden vadászszabállyal, különösen a balesetvédelem
mel tisztában volt. Erről beszéltünk mindig a kedélyes erdei vadászebé
deken, gyűléseken, azonkívül minden tag köteles volt előfizetni az akko
ri Nimródra, de én például két vadászlapot jáltattam, a jobboldali beállí
tottságú, Gyöngyöshalászi Takách Gyula szerkesztésében megjelenő 
Magyar Vadászújságot is. A két vadászújság is bőven foglalkozott min
dig a balesetvédelemmel, a ragadozók, orvvadászok és hurkolok elleni 
eredményes küzdelemmel.

Visszatérve a vadásztársasági életre; a rövid, őszi és téli vadászato
kon bevezettük nagyobb terület levadászhatása céljából a kontrahajtáso
kat. Mikor az első megosztott hajtósereg kiért a léniára, többszöri kürt
jeire kiigazodtak, megálltak, bottal csapkodták a fákat, hogy felriasszák 
a futó fácánokat, megbújó nyulakat. A puskások megfordultak, és a má
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sik hajtótársaság már kürtjeire hajtotta az átellenes tagot. Ez így ment 
egész nap, gyorsan, olajozottan működött a kipróbált vezetés melletti 
hajtok serege. Ezért nem is volt baleset!

Havas teleken a már említett fagyöngyvágó emberünk az erdeinkben 
a nagy számú tüskés, tövises gledícsia (szentjánoskenyérfa) lógó termé
seit is levágta, mert ezt különösen szerették fácánjaink és foglyaink. 
Nemcsak a magját ették, hanem a hosszú termés édeskés héját is, őzeink 
is. Az akácfák magját is szívesen ették fácánjaink, emberünk sokszor 
egy-egy zsákkal is kivitt télen az etetőkbe az ocsún, kölesen, cirokon és 
muharmagon kívül. De akkor nem voltak kombájnok, traktorok, gépek, 
mint ma. Nem volt a sok vegyianyagos védekezés, legfeljebb jó mélyen 
szántó gőzekék voltak, ilyen szántásokból (többnyire trágyások voltak) 
csak úgy spricceltek a nyulak.

Az akkori kisparasztfoldek a sok füves mesgyét jelentették, amelyek
ben szeretett a nyúl kölykezni, kedvezett az apróvadnak. Évtizedes ta
pasztalataim alapján a megváltozott talajművelésnek és a sok vegyszere
zésnek tulajdonítom, hogy ma olyan kevés az apróvad, kivéve a fácánt, 
amely jobban bírja a megváltozott körülményeket és újabban erősen te
nyésztve is örvendetesen szaporodik.

Ismét vadásztörténetek. A Murakeresztúr melletti gyurgyánci „meg- 
lövetésem” erdejében történt, ezért idézem fel a következő kedves kis 
történetet.

Hohoss János erdőtanácsos 70 évén túl, igen kedves öregúr, igazva
dász volt, gyönyörű, Kimer-féle, damasztcsövű, „Lefosé” rendszerű (ez 
volt az utolsó ilyen fegyver, amelyből egyszer, kérésemre, lőni engedett) 
„ágyúja” füstös porral működtette a „szeges” töltényeket. Ezeket külön- 
külön patronövön viselte, mert veszélytelenül nem lehetett azokat a 
zsebben tartani, mivel esetleg „elsültek”, ha a kiálló szegecset durván 
megnyomták. Élete utolsó éveiben erősen rövidlátó (bár cwikkert viselt) 
volt, így bizony csak ijesztgette a vadakat. Szép téli szilveszter délutá
non vadásztunk, mert az akkori vadászok szerint illik az év utolsó nap
ját vadászattal köszönteni, mint november 3-án Szt. Hubertusz napját is 
első őszi hajtással. Öreg János bátyánk hiába füstölögtette nagy ágyúját, 
sem rókát, sem nyulat, sem fácánt nem lőtt. Már indultunk a „végcél”, a 
murakeresztúri vasúti resti felé, de még a szálas erdőben, amikor is 
egyik tréfacsinálónk szólt az „öregúmak”: -  János bátyám, ott-ott, a fa
tőben ül egy nagy róka!! -  Hol? -  Hol? -  így az öreg izgatottan. -  Lő
jön, lőjön, mert elmegy! Vagy 30 lépésre „ült” a rókakoma. Gyorsan
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megtöltötte ágyúját, lőtt. Óriási füstfelhő! Már esteledett a szálas erdő
ben. Kiabáltuk: -  Eltalálta, aggyon neki még egyet! Durr! Még nagyobb 
füstfelhő. -  Megvan, megvan! -  kiabáltuk mi és a hajtők. Az öreg nagy 
boldogan szólt a hajtóknak: -  Na, hozzátok ide!

Iszkoltunk mellőle, mert a hatalmas kan rókára egy fehér karton volt 
kötve, írva vagyon pedig: „Drága János bácsi! Boldog új évet kívá
nunk!” Eleinte kissé morgott az öreg, de a jóságos János bácsi hamar 
megbékélt. A vasúti restiben még nótázott is.

A harmadik, szerencsére szintén könnyű, gelleres vadászbalesetnek 
szemtanúja voltam. Apám volt a szenvedő alany. A Batthyány-uradalom 
Sormás község határában lévő, surdi bükki erdőrészét hajtottuk 1932 ha
vas telén. Egy dombos, sűrű részen felül állt apám, mellette jó vadá
szcimborám, híres ornitológus, Barthos Gyula bátyám, főerdőmester, 
sok-sok szép vadászatom társa. Apám állt völgy felé, alatta én. A hajtás 
közepe felé kiült a léniára egy szép róka. Gyula bátyám és apám között 
a lénia közepén megállt. Mindketten céloztak rá és lőttek. A róka felfor
dult, de apám fájdalmasan felkiáltott: „Jaj, a szemem!” Odarohantunk 
mindketten, persze Gyula bátyám halálsápadtan, de szerencsére egy gel
lersörét, nyilván, a bal szeme mellett belefuródott az orrsövényébe. Ki
csit vérzett. A serétet zsebkendőmmel óvatosan kinyomtam, a kis sebet 
tiszta hóval lemostam. Gyula bátyám azonnal be akarta szüntetni a va
dászatot, de apám (a meglőtt róka az ő felén volt véres, tehát magának 
tulajdonította lövését) nem engedte. Vártunk egy kicsit, pálinkával ki
mostuk a sebet, volt elsősegélycsomag, leragasztottuk, és apám utána 
még lőtt két nyulat. Hazaérve azt mondottuk anyámnak és a hajtóknak 
is, hogy egy ág csapódott oda. Nagy szerencse volt. Gyula bátyám szé- 
gyellte az esetet, de szerintünk nem tehetett róla. Hideg, fagyos volt a 
föld, fa, ilyenkor vannak a „gellerek”

Ugyanilyen szerencsés eset volt Anek Laci, kisgazda bátyám vadász- 
balesete. Én részesítettem őt elsősegélyben a mindig nálam lévő kis jó- 
dos, vattás, tapaszos segélycsomagomból. Fityeháza község határában 
volt hajtóvadászat nyúlra, rókára. K. Laci, különben óvatos, régi vadász
tól kapott egy szem gelleres sörétet a szeme mellé. Ez már a felszabadu
lás után volt, én a Nagykanizsai Olajipari vt. pénztámoka és tagja vol
tam. Egyik autós vadásztársunk vitte rögtön haza orvoshoz. Szerencsére 
nem lett neki baja. Már a következő vasárnap velünk vadászott.

Felszabadulás után még 5 évig vadásztam, mikor is -  bár 1945 júliu
sában a nagykanizsai MKP vezetőségébe választottak pártügyésznek -
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az utóbb börtönbe került, kiskirálykodó párttitkárt erőszakos viselkedé
sei miatt meg mertem bírálni, bevonatta fegyverengedélyemet és a prí
mán lövő 20-as (4 puskámból megmaradt) Foregon Hamerlessemet el 
kellett vinnem Szombathelyre, ahol is már várta egy ávós őrnagy, és ki
fizetett érte (megvan a cédula) 300 forintot. Annak idején Halwa Sándor 
budai fegyverkereskedőnél vettem 700 aranypengőért. Azután csak mint 
néző, és később mint természetvédelmi ellenőr vettem részt néhány va
dászaton, de vadászbalesetnek szerencsére már nem lettem tanúja, csak 
sokat hallottam róluk az új vt. tagjaitól.

Mint idős, tapasztalt öreg jáger az új „vadászkollégáknak”, akik, tu
domásom szerint a megváltozott társadalmi viszonyok miatt, önhibájuk
ból nem kezdhették már gyerekkorukban a vadászatot (mint mi, régi 
öreg vadászok), csak azt tanácsolom, hogy a vadászat -  Jogi műszóval” 
élve -  „fokozottan veszélyes üzem” -  akár a gépkocsivezetés! Ezt vés
sék jól emlékezetükbe, mikor fegyvert fognak. Le kell küzdeni minden 
lelki tényezőt, elsősorban vadászlázat, és a kezdőknél oly gyakori meg
gondolatlan, ún. „reszkírt” lövéseket. Mi, öregek, bár tudjuk, hogy szép 
egy-egy véletlen „távoli” lövés, sokszor ilyet meg is tapsolunk, de vi
gyázzunk mindig, hogy a vad, melyre lövünk, seréttávolságra legyen. 
Szerintem ez legfeljebb maximum 40 méter, de inkább kevesebb, hogy 
rögtöni, szenvedésmentes halált okozzon a szegény védtelen vadnak.

A régi nagykanizsai vadásztársaságban két terület volt kijelölve ún. 
magánvadászatra. Hetenkint egyszeri kimenetelen szabad volt lőni egy 
nyulat, eleinte, amíg volt az 1929. évi nagy tél beálltáig sok fogoly, 10 
db foglyot, majd 3 évi önkéntes tilalom volt fogolyra, azután pedig csak 
6 db volt a kompetencia egy kimenetelre. A szabályt minden vadásztárs 
betartotta, e miatt soha nem volt 25 évem alatt vita, vagy veszekedés. 
November 3-ától, vagyis Szt. Hubertusz napjától január végéig, illetve 
később január 15-ig (akkor volt fácánra és nyúlra tilalmi idő megállapít
va) hetente volt erdei hajtás, vagy körvadászat. Az egyéni vadászatot ek
kor már beszüntettük.

Nosztalgiával emlékszem a szép magányos foglyászatokra, jó kutyá
val (Lord, Treff, Rip, Lady, Juno, hol vagytok?). Sok fúrj is volt, meg ha
ris. Foglyászaton a kutya állta a madarakat, és ha szétzavarodott a csa
pat, pláne réten, könnyű volt összeszedni őket. Arra vigyáztunk, hogy a 
rendszerint nagy cserregéssel felkelő öreg kakast ne lőjük meg. Külön
ben is ennek húsa nem volt olyan finom, mint a fiatal „gábleréké” (így 
hívtuk a sárga lábú, fiatal foglyokat, az öregeknek szürke volt a lába.)
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Sajnos annyira kiveszett a fogoly és fürj, hogy ez ma már -  pár hely 
kivételével -  álom. Lőjegyzékem szerint 25 év alatt 1600 foglyot lőttem, 
mert „segítettem” az öregeknek a fogolykompetencia lövésével, igaz, a 
patront megadták. Sokszor esett egy duplára 2-3, egyszer pedig október 
végén (mert akkorra a parasztok már mindig levágták a kukoricaszárat) 
fennállt egy holdnyi szár, abba bezavartam az okos, jól apportírozó Rip 
kutyámat, s három csapatot keltett fel. A végén mind egyszerre szálltak 
fel a kukoricaszárból. Duplámra négy azonnal leesett, kettő lógó lábbal, 
pár méter után szintén, egy pedig magasan kiválva (fej lövés) vagy 200 
méterre esett. Tehát két lövésre 7 db őszi fogoly.

Fürj, haris lövése nem volt korlátozva. Húsuk príma volt. Egyszer az 
ún. kanizsai Sipadombon 14-es söréttel 22 fürjet lőttem, de elfogyott a 
patron. Tény, hogy az összes vadhúsok között a legjobb az őszi, jól hí
zott fürj. Pláne, amelyik annak idején a sok-sok kisgazda kölesföldeken 
lett lőve. Mikor leesett, felrepedt a bögye. Szép aranysárga, zsíros húsa 
volt. Már évek óta nem hallottam a kedves tavaszi pitypalattyolást, pe
dig valamikor Balatonmárián az április végi és kora nyári hajnalokon a 
kakukkszó mellett ez volt a legszebb madárszimfónia. A kemizálás ölte 
meg ezt a bájos, kedves kis madárkát, és állítólag az olaszok őszi, tava
szi hálózása. Vándorlása közben magasra kifeszített hálókkal fogdosták 
szegényeket. Kár értük!

A foglyokról még annyit, hogy a korombeli vadásztörvények augusz
tus 1-jétől december 31-ig engedték a lövését. De igazvadász augusztus 
10-e előtt nem vadászott rájuk, mert 1-je körül még sok volt a fejletlen 
csibefogoly, és ha az elsőnek kelő öregeket a mohó vadász lelőtte, veze
tő híján elpusztult az egész fészekalj. Viszont ha már leesett a hó, igaz
vadász nem bántotta őket, hanem etette. Úgyis tizedelték őket a ragado
zók, amelyekből akkor még nem volt sok. De amíg nem volt hó (ilyen 
tél is volt sok), szilveszterig nagy élmény, és igen nehéz volt a magasan, 
a szoruló körben villámgyorsan repülő foglyok lövése. A szép, kétoldalt 
bamapatkós fogolykakasokat aggatékomon gyakran irigyelték öregebb 
vadásztársaim, akik hiába lődöztek rájuk. Fiatal és gyakorlott j ó  szem és 
puska kellett a „toronyfoglyok” elejtéséhez. Sajnos ez az utolérhetetlen 
élvezet -  azt hiszem -  örökre a múlté!

Visszatérve a szarvasokra, említettem, hogy 30 évig kizárólag csak a 
kiskanizsai ún. Alsónyíresi-erdőben volt szarvas, de csak mint váltóvad. 
A nyomok szerint mind Eszteregnye, Sormás, Óbornak, Oltárc, Bocska 
felőli nagy, összefüggő erdőkből jöttek, sajnos többnyire ún. kivert, se
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lejt bikák és néhány tehén. A városi erdő összefüggött a Batthyány-ura- 
dalom Cerina-Bajcsa-Fityeháza-Szepetnek közti erdejével, és az illető 
községek kisgazdák által bérelt községi erdejével. Ez egy tagban circa 
2500 kát. hold erdő volt. Mint már szóltam róla, elvileg minden tag lő
hetett évenkint egy szarvasbikát (tehenet soha, ezt kíméltük) -  ha jöttek. 
De volt sok olyan év, hogy egy darab sem volt a szeptember 1-jétől ok
tóber 15-ig terjedő időszak alatt, pedig de sokat lestük ősapáikat. Csáká
nyi János, ebben az időben általam külön díjazott, kiskanizsai csősszel 
figyeltettem, jött-e be szarvas. Ha jött, jött a telefon is, és én mentem. Az 
1926. évben lőttem az elsőt az alsónyíresi Hidegkúti-forrás mellett, ahol 
jó dagonyázó hel. Az utolsót 1943. szeptember 23-án, egy gyenge nyol
cast. Ezt az utolsó bikámat, bár többször becserkeltem, igen védték a te
henei, nem lehetett megközelíteni. Végre jelentette vadőrünk, hogy jött 
egy magányos, új tehén, és a bika ott hagyta ismert négy tehenét, és 
mindketten a Hidegkúti-tagban vannak. Azonnal befogattam, és négy 
emberrel megrigliztettem a sűrű égeres tagot. Ismert vadváltóra bejöttek; 
először az öreg tehén, utána óvatosan a bika. 60 méterről kapta jó váll- 
laplövését, elejével szépen felugorva jelzett. Mikor átugrott a lénián, lát
tam oldalán az erős, rózsaszínű tüdővért, és 80 lépésre már feküdt. Nagy 
testű (180 kg volt feltörve), erős szemágú, hosszú, hegyes ágú nyolcas 
volt. Csákányi vadőrünk búcsúztatója így hangzott: -  Látod, miért hagy
tad el teheneidet az új tehénért! Azért fizettél az életeddel: Mert minden 
bika szamár, amelyik egy tehénért ott hagyja rudliját! Nagy igazságot 
mondott! Azóta meghonosodott a szarvas, sőt a vaddisznó is, nemcsak a 
volt városi és hercegi uradalmi Alsónyíresi-erdőben, de az Alsóerdőben 
és a Felsőerdőben, a Vajdaerdőben is.

Sajnos az általam lőtt 12 szarvasbika közül jelenleg csak négynek 
van meg az agancsa. Kettő-kettőt fiaimnak ajándékoztam, tehát náluk 
megvannak, egyet egy nagyon jó barátomnak adtam háború után, mert 
el volt törve, bot és késnyélnek.

Hol lőttem a szarvasaimat?
Vétyempuszta. Letenyén túl akkor grófi tulajdon, de egy bajor porcel

ángyáros, későbbi jóbarátom és ügyfelem (vadkártérítési ügyében és stá
jer vadásza vadorzási ügyében képviseltem), néhai Bareuther Oszkár bé
relte. Nagy erdők, dombos, szaggatott terep, háromlétrás magaslesekkel. 
Sok helyen vadásztam, de ilyen magas leshelyekkel nem találkoztam. 
Kissé inogtak is, nem „szédüléseseknek valók” voltak, mégis egyiken 
1928. január 30-án jó Mauseremmel egy kiriglizett 15-ös tehéncsapatból
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(rossz volt az ivararány, azért lőtték a sok tehenet akkor) ötöt kilőttem hét 
patronnal. Utána ugyancsak „magas” magaslesről egy hatos selejtbikát. 
Végül 1939. szeptember 30-án az ugyancsak igen magas Hochsitzről egy 
igen derék, visszarakott vén nyolcast, amelynek agancsa 7 kilót nyomott, 
de karvastagságú ágakkal, öreg, 10 éves, lekopott fogú bika volt. A német 
bérlő feleségének húga, gróf Hoyos Miksáné Patzenhoffer Edit le is fény
képezte az ugyanakkor golyóval lőtt rókával egyetemben, mert az agan
csot a bolgár katonák elvitték. így van tárgyi emlékem róla.

Úgy kerültem oda, hogy a német gyáros Arbinger Jozef nevű stájer 
vadőre, aki Hans nevű 20 éves fiával védte a sok szarvast az akkori sok 
csömyeföldi, maróci és murarátkai vadorzóktól (a terület circa 3000 
hold erdő volt, és Vétyempusztán volt egy szép emeletes vadászház, 
emeleten két szoba, fürdőszoba, vendégek részére, alsó szinten laktak a 
stájer vadőrék). Ez a derék, kedélyes stájer, szakmailag kiváló „főva
dász” barátom önvédelemből golyós puskájával agyonlőtt egy nyírfa 
mögé bújt tormaföldi, ismert, büntetett előéletű orvvadászt, aki serétes 
puskájával őrá először lőtt, tehát önvédelemből. Az akkori csendőrök, 
bár azonnal hívta őket a helyszínre, mivel nem tudott jól magyarul, őri
zetbe vették, ismerték jól az agyonlőtt orvvadász múltját. Mire én mint 
védőügyvéd közbeléptem, tanú is volt rá, hogy az orvvadász lőtt először, 
bizonyíték volt a kezében maradt egycsövű serétes fegyverben a kilőtt 
patronhüvely és az átlőtt (golyóval) nyírfa, amely mellől a fővadászra 
lőtt. Egyszóval helyszíni szemle után, jogos védelem címén, megszün
tették az eljárást. Az ügyvédi honoráriumon kívül kaptam a német gyá
rostól 5 tehénre lelövési engedélyt, amelyet sikeresen egy ültömben el is 
végeztem. Gyönyörű havas télben a tehenek a magaslestől 100 méterre 
törtek ki a rigliből (alacsony vágás volt). A mellettem ülő fővadász nagy 
gukkeijével diktálta nekem: Den dritten, den fünften, den 8-ten stb. A se
lejt tehenekből -  nehogy a vezértehén áldozatul essék. Három tehén tűz
ben esett, másik kettőt a véres hóban, nem messze, megtaláltuk. Utána 
nagy vacsora a vadászházban, és a derék Arbinger fővadász Grete nevű 
szép szőke leányával harmonikaszó mellett két napig „szórakoztunk” a 
szép, behavazott erdőben még sok-sok szép szarvast látva, mert kilőttem 
5 perc alatt az engedélyezett 5 tehenet.

Szép vétyempusztai erdő, 2 bikám és 5 szarvastehenem ajándékozó
ja, hol vagy? És a szép aranyos Grete, aki olyan jól játszott harmonikán? 
Az emlékezetes orvvadászlövés után Arbingeréknek sajnos el kellett 
költözniök, vissza stájer hazájukba (Graz környékére, valahol a hegyek
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be), mert belőttek az orwadászok az ablakon, fenyegették őket. A két 
szarvasbikát az általam szerzett új fővadásszal, Dancs Imre bátyámmal 
lőttem. Azon a területen őneki is volt többször tűzharca.

Őzek
A sors kegye 126 őzbakot és vagy 30 őzsutát adott. Az agancsaikból ré
szint ajándékozás, részint háborús kár folytán vagy 30 hiányzik, a többi 
itt „él” velem. Láttukra felidézem a szép múltat, a fiatalságomat, a gyö
nyörű májusi hajnalokat, a szúnyogos, forró július végi őzhívásokat. Hi
szen legtöbb bakomat júliusban, őzhíváskor, és májusban lőttem, június
ban alig egy-kettőt, augusztusban már többet, szeptemberben szarvas
cserkészet közben néhányat, és hogyan lőhettem október 15-én egy nap 
10 bakot? íme:

Boldogult, deportálásból vissza nem tért Szirtes Sándor barátom és 
ügyfelem bérelte a 30-as évek végén a közalapítványi (állami) tulajdont 
képező Perdóc-pusztai területet a jugoszláv határ mellett, circa 2000 hol
dat. Sík terep, sok remíz, köztük a nagy csertilázi remíz kiniglikkel tel
ve, és sok-sok őz meg fácán. Kedves jó barátomnál sokszor vadásztunk 
akkori miniszterális nagyokkal, valamint az aranyos kedélyű Pethő An
dor, néhai somogyberzencei főerdésszel és Hám Lajos csurgói főbíróval. 
Fényképem is van róluk. Évenként lőttem az őszi, szép fácánhajtásokon 
kívül egy-egy bakot, mert sok volt a vendége, és sok volt a reflektáns őz
bakra. Szirtes Sándorért a budapesti vadász meghívott barátai mindent 
megtettek, de sajnos megjelent az ún. zsidótörvény, és az 1939. év végé
re a bérletét felmondották. El kellett hagyni a szép Perdóc-pusztát, ahol 
igen jól gazdálkodott.

Akkor őzbakot október 15-ig volt szabad lőni. Sándor telefonált ok
tóber 14-én, hogy most tudta meg, hogy bérletét el kell hagyni, de a va
dászatijog még ez évben őt illeti, jöjjek, lőjek annyi bakot, amennyit tu
dok. Kocsi vár a hajnali vonatnál, az akkor még magyar területen álló kis 
félholdas gólai állomáson. (Azóta lebontották, Perdóc-pusztának külön 
megállója van Gyékényes után.) Én mentem drillingemmel. Megérkez
vén egy szép október közepei hajnalon a gólai állomásra, már várt az 
öreg Imre bácsi, parádés kocsis, akkor már pár ottani őzbakom elejtésé
nek segítője. Csak hamar menjünk -  így ő - ,  szóltam a főnöknek az ál
lomáson, hogy addig várjon a vonat, míg mi előtte át tudunk menni a sí
nen. Más út ugyanis nem volt a vonat mellett, az állomásépületen túl már 
a jugó határ húzódott.
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Jó lovaival rohanva, az állomástól balra, a volt hercegi lankóci erdő 
melletti táblán legelt vagy 30 db őz a lóheretarlón. Jó Imre bácsi letett 
egy nagy kazal mellé és visszafordult a lovakkal, és lassan az őzek felé, 
oldalazva felém, a lankóci erdő felé terelte őket. Kiválasztottam a leg
jobbnak látszó 3 bakot, 5 lövésre feküdt mind a három. (A megriadt őzek 
mind előttem törtek a lankóci erdő felé.) Még alig oszlott el vonatom 
füstje, már 3 bak. Délutánig hozzájött még 7 db, persze volt közte villás, 
sőt nyársas is, nem válogathattam. Azonkívül október közepe volt, hét
köznap, nagyon meleg , kellett nézni, hová lövök golyóval, mert mint 
akkori hivatalos tiszteletbeli járási vadászati felügyelő, nem követhettem 
el szabálysértést, hogy az őzbakot seréttel lőjem. Különben legalább 
még 10 darabot lőhettem volna, annyi volt akkor ott az őz, igaz, gyen
gécskék, mezei őzek, meg a sok remíz jó terepet adtak nekik, közelben 
volt szomszédos, a volt herceg Festetich-féle világhírű lankóci és so- 
mogyberzencei erdő.

Még az évben, már kis hó volt a földeken, még egyszer kimentem 
Szirtes barátomhoz őzsutára. 8 db-ot lőttem, mert már nagyon vadak 
voltak az őzek. Drága jó barátom, Sándor, nem jött vissza Auschwitzból.

Szólnom kell egyetlen, de bronzérmes, 4 kg-os, 24-es dámbikámról. 
Hogyan jutottam hozzá!?

Böhönyei vadaskert, 1936. november 22. A vadaskert akkori tulajdo
nosa a nyilas Festetich gróf, a dégi uradalom hírhedt „repülő” grófja 
volt. Abban az időben, úgy tudom, egyedül neki volt saját repülőgépe, 
amelyet maga vezetett, és úgy dégi, mint böhönyei birtokán saját repü
lőtere. Én őt nem is ismertem, ellenben ügyvédi szolgálataimat igénybe 
vette Erdős János böhönyei főerdész, valamint a vadaskert egyik erdé
sze. Mikor irodámban jártak, látták, hogy van szarvasbika-trófeám, je
lentős őzbaktrófeám, de dámom nincs. Miután ügyeiket jól, és talán ju
tányosán, elintéztem, főerdész barátom ígéretet tett, hogy ha majd az ok
tóberi dámvadbarcogás után elmennek a gróf vendégei, egy „selejt” 
dámbikára kapok engedélyt.

Elmúlott a dámok barcogási ideje, vagyis október. Én már bizony 
nem is számítottam rá, mikor egyik este felhívott derék Erdős János fő
erdész barátom, hogy jöjjek, ha lehet, másnap a reggeli autóbusszal, ko
csija vár az autóbuszmegállónál Böhönyén. Én, aki dámot szabadban 
még nem is láttam, mifelénk ez a vad ismeretlen volt, örömmel mentem. 
Várt a böhönyei autóbuszmegállónál a főerdész fogata, aki a nem messzi 
főerdészi lakban nagy reggelivel fogadott. Miután megbeszéltem vele
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bizonyos, akkori örökségi ügyét, már elmúlott 9 óra is. Szép őszi, nap
sütéses nap volt, én már ideges voltam, hogy mi lesz a dámbikámmal. 
Erre megnyugtatott János barátom; garantálom, hogy gyorsan meglö
vöd. Vadászom már kiválogatta a bikát, a délutáni busszal viheted a fe
jét az aganccsal.

A vadaskert Aradi-puszta felé, egy dombokkal körülzárt, mintegy 
200 holdas park volt. Élt benne a dámon kívül néhány különleges axis 
szarvas, néhány muflon, őz, és láttam egy különleges vapiti bikát is, 
amelyet a gróf külföldről telepített. A dámvadállomány circa 150 db 
volt, nagyrészt tehenek. Különös volt nekem, hogy farkuk volt, tarka, sőt 
egész feketésbama is volt köztük. Derék ügyfelem, főerdésze utólagos 
jóváhagyása mellett, nem selejtet, hanem egy szép (bronzérmes) bikát 
lövetett velem. Könnyű lövés volt. Egy rudasban feküdt a bika, 4 fiatal 
bikával, úgy 80 méterre a kocsitól. Kísérőm füttyére felálltak, mire mu
tatta, hogy a legjobbra lőjek. Lövésemre csak a farkát vágta fel. Már 
akartam újra lőni a továbbügetőre, mikor kísérőm, aki távcsövével szem
lélte a bikát, szólt: -  Nem kell, jó plattlövése van. A bika, persze én is 
majdnem a szememet kinéztem utána, elvált a többi, fiatal bikától a ru
dasban, a lövés helyétől vagy 50 méterre, megállt, egy fához dőlt, meg
ingott, majd eldőlt.

Na, megvolt a bika! Féltem, hogy nem lesz-e baj, hogy ilyen jót lö
vetett velem derék ügyfelem, a fővadász. Már várt az ebéd a főerdészi 
lakban, főerdész barátom nem tett szemrehányást a jó bika miatt, csak 
azt felelte, gratulálok, még a gróf vendégei sem lőttek jobb bikát. A gróf
nak erről nem szólunk! Ily könnyen szereztem meg a bika fejét. Fényké
pem is van róla, megvan a bronzérmem is. Úgy hallottam, a vadaskert 
megszűnt, dámok már nincsenek arra

A nagykanizsai vadásztársaság területén kívül ügyvédi munkám elis
meréseként több őzbakot kaptam ajándékba. Éspedig:

Nemesvid. Tompa Boldizsár barátom bérelte Nemesvid község terü
letét, ahol az akkori papi tapsonyi erdő mellett sok volt az őz, amelyek 
kijártak a községi területre, de volt az ún. radáci részen községi erdő is. 
8 db őzbak lelövése fűződik ezen szép területhez. A legjobbat, 1932. 
április 20-án (akkor kezdődött a lövési idő) Mauseremmel a papi erdő 
szélén, még a községi területen, hajnalban lőttem. Tompa Boldizsár ba
rátom, aki mellettem állt, tanúsíthatja, hogy gyönyörű, messzi, szeren
csés lövés volt, 186 lépés. De lőni kellett, mert a bak már pár méterre 
volt az idegen erdőtől. Szerencsés gerinclövés, tűzben esett. 400 gram
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mos volt az agancsa, és 28 cm magas. Vén bak volt (a trófeát a bolgár 
katonák elvitték 1945 tavaszán). Boldogult Orth Pál kiskomáromi főer
dész, aki az akkori papi erdők főerdésze volt, mikor látta nálam az 
agancsot, azt mondotta: -  Ezt én is ismertem, el is hibáztam. Öreg, vén 
bak volt a tapsonyi szálasban, de kijárt a nemesvidi mezőre, és ez okoz
ta a halálát.

Varászló. gányási erdőrész. 1933. július 8. Akkor gróf Sennyey birto
ka. Nevezett nem volt vadászember, de kliensem volt az intézője és a fő
erdésze. Az ő közbenjárásukra kaptam őzbaklelövéseket, akkor darabon
ként 50 aranypengőért úgy, hogy csak a trófeát és egy combot viszek el, 
a többi az uradalomé. Viszont adtak fogatot és szállást. Ott lőttem jó 100 
méterről a gányási erdőrészben Buchelt főerdész vezetése mellett, kocsi
ról, legjobb, ezüstérmes bakomat, amely szerencsére megmaradt. Távol
ság 100 méter, drilingemmel, szép plattlövésre, szépen jelzett, berohant 
a sűrűben, mert a lénián láttuk meg, amint a kocsira figyelt. Vártunk egy 
fél órát, a főerdész persze gukkerel figyelte, hogy közelben fekszik, jól 
látta a vért az oldalán. Igaza lett. Nagy, rózsaszín vérzés után 40 lépésre 
feküdt életem legszebb bakja. Páratlan 8-as, 560 g súlyú, vastag, illetve 
27 cm hosszú szárak, gyöngyös, nagy rózsatő. Boldogult Nadler Herbert 
írt róla az agancskiállítás után, hogy „az őzkor legfelsőbb határán” volt, 
ősöreg bak. Visszarakott, különleges trófeája a Nimródban fényképen 
megjelent. Ez szerencsésen megmaradt, csak az ezüstérmet vették le ró
la a katonák 1945 tavaszán.

Háromfa. Somogy megye, 1934. szeptember 16. Kettőscsárda nevű 
épületben volt az erdőőr lakása. Pókos István földbirtokosnak volt az ak
kori grófi uradalom mellett circa 200 hold erdeje, és vagy 600 hold me
zőgazdasága. Megnyertem egy kártérítési perét, mire meghívott őzba
kra. (Ő nem volt vadász.) A vízvári állomásra mindig kocsit küldött ér
tem, de volt úgy, hogy gyalog mentem. Hajnalban, mikor szarvasokat 
vártam, csak sajnos szarvasra nem tudtam lőni, kettőt gyalog cserkelve 
lőttem. Összesen 8 őzbak jelezte ottani működésemet.

Zákány. Őrtilos. Surd. 1940 és 1941 tavasza. Az elsorolt erdők akko
riban a gróf Zichy-hitbizományhoz tartoztak. A tulajdonost nem is ismer
tem, de jó barátom és ügyfelem volt Pagony (Petrizilka) főerdész. Az ő 
szíves ajánlására, mivel a gróf nem volt vadászember, úgy emlékszem, 
600 aranypengőért 10 db őzbakra kaptam lelövési engedélyt akként, hogy 
szállást, kocsit az uradalom adott, enyém csak a trófea és egy-egy őz
comb. Hervai nevű erdésszel kocsin cserkeltem. Esős időben volt olyan
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hely, hogy a lovak térdig jártak a vízben, mégis 1941. május 1-én, 2-án és 
3-án erre időt szakítva 6 őzbakot lőttem, részben cserkelve, részben ko
csiról, és csak egyet hibáztam. A többi négy bakot is meglőttem, az utol
sót 1942. május 2-án a surdi erdőben. Meglátszottak az agancsán az 
1940-es évek hideg telei. De az Őrtiloson és Zákányban lőtt bakjaim kö
zött volt egy legalább 10 éves öreg, vastag rózsás, gyöngyös bak (agan
csa megmaradt). Jól emlékszem, egy ismert, öreg bak volt, két napig cser
keltem, míg sikerült meglőnöm egy akácosban, mégpedig elugróban, 
mozgásban, szerencsés lövéssel bukfenceztettem fel vagy 80 lépésről 
úgy, hogy az erdész és a kocsis felkiáltottak: -  Ez aztán szép lövés volt!

Vadászemlékeim írása közben eszembe jutott még egy idegenben 
elejtett, habár gyenge hatos őzbakom esete. Ötvöskónyi, Somogy me
gyében történt 1930. május 3-án. Címe: Mikor orvvadásznak néztek, sőt 
puskát is fogtak rám!

Néhai Novák János volt országgyűlési kisgazda képviselőnek és egész 
családjának ügyvédje voltam. Volt nekik birtokuk Csapi község, Palin, 
Lazsnak községek és végül Ötvöskónyi községek határában. Nagykani
zsán pedig az ún. volt hercegi uradalom Kanizsa-majori gazdaságát bér
elték egész a felszabadulásig. Nem voltak vadászemberek. Sok peres és 
peren kívüli ügyben képviseltem őket. így apróvadra vadászhattam csa
pi, főleg pedig az egészen Nagykanizsa közelében lévő palin-lazsnaki, 
mintegy 220 holdas mezei területükön apróvadra, hosszú évekig.

Az ötvöskónyi birtokuk circa 20 hold volt, 40 hold erdővel. Barátom 
és ügyfelem, említette nekem ügyei intézése közben, hogy az akkori ura
dalmi grófi erdő mellett van kis akácos, irtásos erdeje, amelyben őzek is 
vannak. Ez felkeltette figyelmemet, így egyik szép májusi délután meg
hívását elfogadtam. Délután, öreg csőszével, bizonyos Józsi bácsival, te
repszemlére mentem az illető Somogyszob-Nagyatád vasútvonal által 
metszett (túloldalán nagy grófi erdők terültek el) kis 40 holdas erdejé
ben, és megállapítottam, az őzfekvésekből és az itt-ott látható „bakdör
zsölte faágakról”, nyomokról, hogy tényleg van néhány átvonuló őz. 
Másnap hajnalban gyalog cserkészve, említett Józsi bácsi nevű csősszel, 
már úgy 7 óra felé, végre meglőttem egy gyenge hatos bakot a grófi er
dő közelében, de természetesen még a barátom tulajdonában lévő aká
cosban. Egy keresztlénia mellett nevezett csősz éppen kibelezte a bakot, 
mikor hirtelen ott termett egy szép lovak által vont hintó, akkori idők 
szerinti kék mentés, árvalányhajas parádés kocsissal, és leugrott róla egy 
sárga csizmás, vadászkalapos úr, rajta távcső, közében golyós puska.
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(Úgy láttam, távcsöves Schönauer-Mannlicher). Az én Mauserem már 
vállamon volt. Néztem, hogy zsigereli ki vendéglátóm csősze a bako
mat. Az idegen „Úr” rám ordított: -  Na, most megvan az orvvadász, 
tegye le a fegyverét! Meglepetésemben szólni sem tudtam, már azt hit
tem, hogy talán idegen területre vitt Józsi bácsi, aki felugorva nagy alá
zattal, véres kezeit törölgetve, levette kalapját a nagy „Úr” előtt, és: -  
Nagyságos uram! Ez az ügyvéd úr gazdám, tekintetes Novák József úr 
vadászvendége. Ő küldött ki vele őzbakot lőni. Erre az úr levette rám 
szegezett fegyverét: -  Hja, vagy úgy! Bemutatkozás nélkül felugrott hin- 
tójára, és elnyargalt olyan gyorsan, mint ahogyan gyorsan, szinte észre
vétlenül mellettünk termett.

-  Ki volt ez -  kérdeztem a csősztől - , ez a szemtelen alak!? Be sem 
mutatkozott nekem meghívó házigazdám területén. Láthatta, hogy nem 
vagyok orvvadász, mivel ismerte házigazdám csőszét. Látta távcsöve
met, golyós fegyveremet, és talán nem orvvadászkülsőmet. Mégis ily 
durván, ordítva rám fogta fegyverét. Az illető a szomszédos szarkástó- 
pusztai ezerholdas „Uraság” egyik tagja vagy vendége volt. Mint utóbb 
megtudtam, -  házigazdám a jó szomszédság kedvéért -  megengedte (el
tűrte), hogy az ő kis erdejében a nagy „Uraság” és tagjai őzbakra vadás
szanak, de ezt nekem előre nem mondotta meg. Többet nem is mentem 
el hozzá. Pedig tőle hallottam, hogy nevezett Grubanovich uraságék az 
ő kis grófi erdő melletti erdejében több, állítólag szép, őzbakot lőttek.

Hát szóval ilyenben is volt részem, hogy rám fogták a puskát.
Galambok. Az ottani vt. elnöke, Kmetty János főjegyző, barátom 

volt. A vt. tagjainak nem volt golyós puskája. Meghívtak a galamboki 
községi területre, amely szomszédos volt a papi, igen nagyvaddús erdő
vel. 1933, 1934 és 1935 májusa szép őzbakokat adott nekem. A papi er
dőből a ruszingi rétre jártak ki az őzek. Tahin Jóska galamboki vadőrrel 
egy pár szép hajnali és esti lest töltöttem ott, nem is eredménytelenül. 
Csak a trófeát vittem el, meg is maradtak. (Felszabadulás után a galam
boki vt.-t én alakítottam meg, tagjai voltak Kmetty Jánoson kívül Har
kányi Imre, Béda Mátyás, Németh Lajos, Gyuri Imre, Könczöl József. 
Velük együtt vadásztam még 1947-, 1948- és 1949-ben is.)

A galamboki vt. akkori őzbakjaihoz fűződik az a humoros történet, 
hogy az akkori papi erdő öreg erdőőre, Durgó bácsi, aki a kiscseri vadász
házban lakott, nem jó szemmel nézte az akkori papi bérlő, bizonyos 
Schmidt főerdőtanácsos őzeinek lövését. 1933. május 3-án hajnalban, mi
kor természetesen nem a papi erdőben, hanem a közvetlenül szomszédos
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galamboki vt. területén meglőttem egy hosszúszárú öreg bakot, mikor Ta
hi vadőrrel ép zsigereltük, Durgó fegyverét ránk fogva dühösen kirohant:
-  Na, megvagytok, vadorzók! Közelebb érve, látva, hogy nem is törő
dünk kiabálásával, engem megismert. A ránk szegzett flintáját leemelte, 
mire én: -  Durgó bácsi, nem vadorzók vagyunk. Ez a rét nem a papi er
dőhöz tartozik, a galamboki vt. vendége vagyunk. Udvariasan bocsánatot 
kért, hangoztatva, hogy sajnos sokszor vadorzók lövését is hallja.

Mikor én öt évig pénztámoka voltam a felszabadulás után alakult 
Olajipari vt.-nek, a galamboki részen 1948 őszén a vadőrök bőgést jelen
tettek. Hajnalban szekérről meg is lőtte akkori kedves, szeretett elnö
künk az első, nyolcas bikáját. O Székely Gyula rendőrőmagy volt, 1919- 
es veterán, aki a nagykanizsai rendőrkapitányságot vezette.

Ezen, most az Olajipari vt. területének történetéről két érdekességről 
tudok. A harmincas évek elején szarvasbőgésen, kint az erdőn, meghalt 
Schmidt, akkori bérlő, főerdőtanácsos, a körülötte bőgő bikák feletti iz
galmában. Most is sírkő jelöli halála helyét, egy magasles mellett. Ültem 
is rajta annak idején. A másik, szintén a 30-as évek alatt mesélte nekem 
Orth főerdész, és Durgó erdész, de a Nimród is hozta. Durgó bácsi egy 
elhullott szarvasdögön nagy ragadozó madarat lőtt. Kisült róla, hogy 
Magyarországon (már ti. Csonka-Magyarországon) eddig még nem ész
lelt fakó keselyű volt. Hogy került oda, titok.

1949 tavaszán vendégül láttuk ezen erdőben Sas Árpád, akkori orszá
gos fővadászmestert, a MAVOSZ vezetőjét, őzbakra. Én vittem szekér
rel cserkelni. 6,5-es, távcsöves Mannlicher-Schönauerjével sajnos csu
pán alálőtt a talán 80 lépésre álló jó baknak, így az elment.

Végül hadd fejezzem be egy szép emlékkel ezen szép kiscseri, zala- 
szentjakabi miháldi, páti erdőkben történt, felszabadulás utáni vadásza
taimat. Somogyi vadőr társaságában utoljára voltam vadászni 1950. ok
tóber 15-én, öreg, kitűnő, 1945-ben egyetlen megmaradt puskámmal. A 
zalaszentjakabi részen meglőttem az akkor engedélyezett egy nyulat és 
egy kakast. Aztán megálltunk őszi erdei szalonkalesre. A rét szélére jött 
is néhány szalonka, páran le is estek, szerencsére. Ez volt 15-én, másnap 
Szombathelyen leadtam kis 20-as puskámat. Tehát ez volt a kedves bú
csúja. Most is siratom. A Rákosi-idők gonosz szellem engem így sújtott. 
Pedig én -  az elrabolt puskáimon és trófeáimon kívül is -  áldozatot hoz
tam az új világért. 1944 novemberében, mikor is az elmenekült intéző 
helyett mint uradalmi ügyész és intézőhelyettes katonai visszatartást 
kaptam. Védtem a rám bízott négy majorban az állatokat, majdnem az
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összes uradalmi cselédeknek, erdészeknek, ruszin summásoknak szintén 
katonai visszatartást szereztem. Pedig a németek és nyilasok internálni 
akarták őket, de közbenjárásomra szabadultak. 1945. január 30-án egy 
jogtalan nyilas rekvirálás elleni ellenszegülésem közben egy nyilas őr
mester a gazdasági irodában -  a majorgazda és gyakornokom szeme lát
tára -  pisztolygolyót eresztett belém. Csak óriási szerencsére, ezüst ci
garettatárcám és vastag bőrkabátom miatt (még most is megvan a golyó
vágta lyuk, bestoppolva) megúsztam. Dr. Takáts Zoltán nagykanizsai 
igazgató főorvos kezelésének köszönhetően, hogy már egy hét múlva, 
miután a kórházat bombatámadás is érte, felgyógyultam. A felszabadító 
katonasággal, ruszin munkásaim révén, kapcsolatot tartottam (még itt 
voltak a németek), bár családommal a nyilas zaklatások miatt (házkuta
tást is tartottak nálam) december 3-a óta a felszabadulásig a zsigárdi va
dászházban laktam.

Április 2-án értek oda a szovjet katonák. A zsigárdi lakásomat 2 gép- 
pisztolyos szovjet tizedes őrizte napokig, sem nekem, sem családomnak 
semmiféle bántódása nem esett, sőt a szovjet tisztekkel együtt vadász
tunk őzre (lőttünk is egy gyenge bakot 1945. májusban), sakkoztunk. 
Szép zsigárdi vadászház, benne családommal, békésen töltött hónapok 
szép emlékeim! Lakásom csak júniusban ürült meg, akkor költözhettünk 
vissza (persze a lovakat elvitték). Egy szovjet tiszt nagylelkűen adott lo
vat, de később kiderült, hogy az egy kiskanizsai parasztemberé volt, aki 
felismerte, vissza is adtam neki. így ló nélkül maradtam, de megúsztam 
a meglövésemet, családom a sok bombatámadást, és viszonylag volt éle
lem, tej, hús, alma, minden, amit az uradalom az akkori időkben nem tu
dott értékesíteni. A szovjet tisztektől vannak dicsérő dokumentumaim. A 
kedves, bajuszos nagykanizsai szovjet alezredes, városparancsnok, 
vadászember volt. Vele a bagolasánci és galamboki vadásztársaság te
rületén többször vadásztam 1946-ban és 1947-ben. Akkor 1945 júliusá
tól a nagykanizsai MKP járási szervezetének vezetőségi tagja és ügyé
sze voltam.

Még valamit őzekről: A „felrobbant” őzbak históriája. Nagykanizsá
tól kb. 10 km-re, az Iharosberénybe vezető út mentén fekszik Pogány- 
szentpéter és Iharosberény között az Inkey bárók mintegy 800 holdas, 
akkor erős drótkerítésekkel, vadbeugrókkal gondosan ellátott vadaskert
je. A Nimród hasábjain is szerepelt, mert az 1930-as évek során egy nagy 
télben valahogyan, valószínűleg Szlavóniából, ahol a farkas akkor még 
kis számban előfordult, bevetődött (feltehetően egyik „kiképzett beug
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rón”) egy farkas. Széttépett borjúk és szarvastehenek jelezték a garáz
dálkodását. Végül a báró nagy hajtóvadászatot tartatott, mikor is az iha- 
rosberényi kántortanító (kocavadász), állítólag négyes söréttel, agyon
lőtte a majdnem 50 kilós kan farkast. Miután sokan elvadult farkasku
tyának vélték, a báró felküldte Pestre a koponyáját, ahol is pontosan 
megállapították, hogy az farkas volt. Ezt a tagot, ahol elesett, ma is Far
kastagnak hívják.

A másik érdekesség a valószínűleg Stájerországból idetévedt zerge- 
bak volt, amelyet az egyik bárófi nagy hajsza után elejtett. Úgy emlék
szem, a fényképe a Nimródban is megjelent, vagy a másik vadászlapban, 
mint Csonka-Magyarországon kiváló ritkaság.

Nos, ezen erős drótkerítéssel körülvett vadaskert Iharosberény felé 
eső községi részét egy ottani kisgazda-vadásztársaság bérelte, amelynek 
egyik tagja ügyfelem volt. Persze csak sörétes puskával vadásztak, főleg 
nyúlra. A bárói uradalom a területi árverésen kikötötte, hogy szarvast 
nem lőhetnek, hiszen nem is volt legális golyóspuskájuk. De kijárt a va
daskertből néhány őz, amelyek az erős dróton ki tudtak bújni. Nos, ezen 
barátom és ügyfelem hívott, akkor már ismert jó golyósvadászt, hogy lő
jek meg egy általa ismert, elég jó bakot, amely a vadaskertből kijárt a 
kisparaszti lucemafoldre. Hívásának eleget téve, 1928. május 8-án -  
még sötétben -  kimentem. (Akkor 125-ös Wanderer kismotorkerékpáron 
jártam.) Segédletével elmentünk a vadaskert mellé, a „tetthelyre” Éjjel 
eső esett, ködös volt az idő, millió vízcsepp volt a fákon. Emlékszem, 
térden felül vizesek lettünk, mire odaértünk egy völgybe, ahol is a bak 
már a drótkerítés mellett állt, minket figyelve. Bár vagy 150 m-re állt, 
elugrásra készen, megtámasztva 8 mm-es Mauseremet (sajnos kevés 
ilyen kaliber volt, ezért akkor már csak lyukas expanzív golyót kaptam 
hozzá), megreszkíroztam a lövést. Csodák csodája a lövésre „felrob
bant” a bak. Mindketten „elhűltünk” a nagy füst-, illetve ködfelhőtől. A 
bak megrogyott, de bebújt a kerítésen belülre. Vártunk egy fél órát. Én 
nem voltam hajlandó bemászni utána a vadaskertbe, de barátom „kitágít
ván” az őzek által az erős drótkerítésen lévő rést, bekúszott, és 20 lépés
re feküdt a bak. Kihúzta az elég jó hatos bakot, amely három helyen vér
zett. Megállapítottuk, hogy a golyó a kerítés egyik vastag drótján expan
dált: ezért volt a nagy „füst”-, helyesen ködfelhő.

Még egy őzbakesetről kell megemlékeznem, amely 1944. május 16. 
és 1944. szeptember 17. tehát két dátumot visel. Egy, legalább 8-10 éves, 
öreg, szürefejű, visszarakott bak. 1944 háborús tavaszán a már régóta is
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mert és egyszer már általam elhibázott bakot egy sűrű bozótba meglát
tam, kocsiról vagy 30 lépésre. Bízva lövőtudományomban, kissé feje alá 
céloztam. A kocsi mozgása miatt a lövés kissé fölé ment, de a bak tűz
ben összeesett. Leszálltam a kocsiról, és az öreg, 85 éves Éder Jóskával 
fel akartuk venni az összerogyott bakot. Odaérve puska a vállamon, bak 
pislog, nyújtózkodik, és látom, hogy csak egy agancsszára van. Lövés 
nem látszik rajta. Meg is fogtuk, de hirtelen kiszabadította magát, még 
jól meg is rúgta kocsisomat, és a sűrű csalánosba eltűnt, mielőtt puská
mat lekapva a lőhettem volna. Mindjárt agancslövésre gondoltam, mivel 
láttam, hisz a kezemmel fogtam a bakot, hogy csak egyik agancsszára 
van meg. És mit tesz a sors? 1944 háborús őszén bombatámadások vol
tak, és akkor beosztott légóparancsnok voltam Kanizsán. Nyomogattam 
a városházi légópincében a szirénák gombját, nem értem rá vadászni. 
Előbb, tavasszal is csak 3 bakot lőttem, szeptember 13-án (akkor nem 
tudtam, hogy utoljára) mentem ki az Alsónyíresi-erdőbe esetleg átváltó 
szarvasra vagy őzbakra. Átkocsikáztam az egész erdőt, de még szarvas- 
csapát sem láttunk. Az öreg vadőr, Csákányi is átnézte a terepet, de nem 
talált csapát. Végül is esteledett, és öreg kocsisom indítványára, „Men
jünk a bajcsai út mellé, hátha meglátjuk a tavasszal velünk kitolt bakot.” 
És tényleg, egy akácos szélén ott állt a keresett, öreg, zömök, szürkefe
jű, egyagancsú bak, amelynek agancsát május 16-án ellőttem. (A félszá
zat akkor persze nem is kerestük a lövés helyén.) Most 60 lépésről 
szügyön lőttem, mire azonnal összeesett, ezúttal másodszor, végleg. 
Ilyen a vadászszerencse! Egyik legöregebb bakja volt területünknek, 
magam is elhibáztam, valamint S.Gy. társam is.

Őzbakhívási élményeim

Elérkezvén a Sors különös kegye folytán a pátriárkák korához, a bűvös 
nyolc évtizedhez, a fiatal vadásznemzedék okulására és segítésére hatá
roztam el, hogy mielőtt távozom az örök vadászmezőkre, megörökítem 
az őzbakvadászat egy sajátos, kedves, izgalmas válfaját. Nem hiúság 
vagy dicsekvés vezet emlékeim megírásánál, de azt hiszem, mi, régi 
öreg vadászok, akiknek az a szerencse jutott, hogy már gyermekkorunk
ban vadászapáink vezetése mellett, majd társasági és egyéni vadászterü
leteken vadászhattunk, hasznos ismereteket adhatunk át a fiatal vadász
nemzedéknek az őzbakok nászáról.

89



Első őzbakomat 1917. november 1-jén -  miként már arról megemlé
keztem 15 évesen Pogányszentpéter község határában lőttem. Akkor az 
őzeket még szabad volt seréttel is lőni. így öreg, alulkulcsos, ezüstvere- 
tű, füstöslőporú Kimer 20-as puskájával ejtettem el, ráadásul hajtásban. 
(Akkoriban ezen budapesti Kimer híres puskamíves volt. Gyönyörű da- 
masztcsövű, veretes puskákat gyártott, akkoriban elég drágák is voltak, 
és később, a háborús lőszerhiányos időkben bizony még a füstnélküli, 
gyengébben töltött patronokat is jól vitték.)

Az utolsó, 126-ik őzbakomat -  mint a Nagykanizsai Olajipari Vt. 
pénztámoka és tagja - ,  elveszett golyóspuskáim hiányában (akkor meg
engedett), szintén húszas kaliberű, kétcsövű Hammerless puskámmal, 
gyöngygolyóval lőttem 1950. május 16-án, a kiscseri vadászháztól vagy 
400 méterre.

Ebből látható, hogy ha az őzbakjainkhoz (amelyek közül egy ezüst- 
és két bronzérmes is van) még hozzáadom a lőjegyzékemen szereplő 24 
darab őzsutát is, jó pár száz őzbakcserkészeten vettem részt, hibáztam is, 
lőttem is elég sok őzet. így feljogosítva érzem magamat, hogy a témá
hoz hozzászólhassak.

Nos! Őzbakhívás-lőjegyzékem és meglévő agancsaim szerint 18, 
azaz tizennyolc darab őzbakot (köztük egy bronz- és egy ezüstérmeset) 
lőttem „híváskor”, vagy hatot el is hibáztam híváskor (szúnyog, bögö
lyök, vadászláz!), de azonkívül más vadásztársaknak behívtam, amiből 
meglőttek 8 darabot, mint gyenge, fiatal bakot pedig a behívottakból ele
resztettem lövés nélkül circa 10 darabot. Tehát volt megfelelő gyakorla
tom az őzbakhívásokban!

Drága jó Neiger Lajos bácsitól kaptam az „őzbakhívás” tudományá
ra nézve az első leckémet.

Első aranyszabály: lehető legcsendesebben közlekedni. A szél járásá
ra figyelni. Erdei utakra, nyiladékokra nem szívesen jön ki az öreg őz
bak, legfeljebb a fiatal, tapasztalatlan legény. Figyelni kell az esetleges 
„boszorkányköröket”, a suta és bak által letiport, jól látható „vadcsapá
sokat”, és különféle áruló jeleket: hullatékot, csapát, ágdörzsöléseket, 
esetleges lovagi „párviadal” helyeit.

Köztudomású, hogy az őzek násza július vége, augusztus eleje. Ugyan
is a természetbúvárok szerint a megtermékenyített pete az őzsutában 
„nyugszik”. Az őzek üzekedése július vége, illetve augusztus eleje. Tehát 
az őzek vemhessége szinte két hónappal tovább tart, mint a sokkal na
gyobb testű rokonaiké, a szarvasoké. Pláne a dámok, amelyek októberben
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„szerelmeskednek”, azaz „barcognak”, míg borjaikat -  akár az őzek vagy 
szarvasok -  ugyancsak május végén, illetve június elején hozzák a világ
ra. Ekkor juthatnak ugyanis a legtöbb tápanyaghoz, így kis borjaikat jól 
tudják szoptatni. A természet nagy gondoskodása ez a faj védelmében. 
Ámde! Van kivételesen kései őzszerelem is. 40 év tanulságában többször 
megfigyeltem, de más öreg vadászoktól is tudom, hogy a szarvasok násza, 
vagyis szeptember hónapban is van rendkívüli, igaz, ritka, őznász. Elma
radt őzsuta üzekedése, amelynek szagára a bakok azonnal reagálnak.

Rátekintek megmaradt őzagancsaimra. A 126-ból a háború után vagy 
80 darab a megmaradt. És emlékezem. íme: 1943. szeptember. 7. A 
nagykanizsai Alsónyíresi-erdőben cserkésztem átmenő szarvasbikára, 
korán reggel. Szarvast nem láttam, ellenben egy berekfás, sűrű égeres
ből fülemet egyszerre őzsuta síró hangja üti meg. Odalopakodva látom, 
hogy kerget egy fekete (égeresben dörzsölt) agancsú hatos bak egy su
tát. Körbe-körbe. Ugyanis, és ezt nagyon sokszor megfigyeltem, nagy
sága nem adja oda magát egykönnyen. Először táncolnak. Körbe-körbe 
futnak. A szerelmes bak zihál hangosan, míg végre őnagysága megadja 
magát és megáll a szerelmes baknak. Azt is megfigyeltem, hogy a pár
zás alig tart fél percig. Utána a „dalia” rendszerint zihálva lefekszik. El
fárad a hajszában őkelme, míg a suta szépen tovább legelészik; őt nem 
viseli meg úgy a szerelmes hajsza. Hogy is mondja a latin költő: „Post 
coitum animalia sunt tristia” Vagyis pázás után a hím állatok szomorúak 
(fáradtak) lesznek. így van ez! Sokszor láttam. Szarvasoknál is, mikor a 
fedezés után a bika fáradtan majd, hogy nem leesett a tehén hátáról.

Visszatérve 1943. szeptember 7-ére, a suta és bak szerelmes kergetődzé- 
sét hallva és látva, a mindig nálam lévő síppal utánzóm a gida hangját. (Sze
gény gida ugyanis, mint sokszor megfigyeltem, ha az anyja „szerelmeske
dik”, a közeli bokorban lapul.) Abban a pillanatban a suta kilódul felém a 
tisztásra, utána a ziháló bak, megvillanik rövid, vaskos, fekete hatos agan
csa, és már össze is rogy 20 lépésről a 7x57 R golyótól szíven lőve. Meg
kapja az utolsó „falatot”, ami dukál a nemes vadnak, a szájába tett néhány 
őszi kikerics /Colchicom autumnale! formájában, én meg boldogan a zöld 
vadászkalapom mellé dugok egy véres berekfagallyacskát. Hát így volt.

1931. szeptember 16. Ugyancsak Alsónyíresi-erdő. Hidegkúti-forrás. 
Felőle robaj. Egy, láthatólag szintén öreg, zömök, fekete agancsú bak 
hajt egy siránkozó sutát. Megállanak pihenni. Sikertelen szarvascserké
szet után, délelőtt 8 óra, a nap már erősen tűz, szarvasra semmi kilátás. 
Nézem az öreg, páratlan nyolcas bakot! Én az enyémet abban az évben
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az Alsónyíresi-erdőben már tavasszal meglőttem, de egyik öreg vadász
társamnak még van egy bakra kompetenciája. Golyós puskája nincs, 
megkért, ha módon van, lőjem meg az övét. Örömmel platton lövöm. Jól 
jelez a bak. 50 lépést még fut, majd egy helyben zörög (két percig). 
Megszólal egy mátyás, és a suta is hangosan riaszt, siratja férjét. Várok 
egy negyedórát. Nem csalódtam, zömök, vén, öreg, fekete, nyolcas bak. 
Tehát kései, rendhagyó szerelemben minden neszre vigyázva sikerült két 
jó bakot lőni közelről, síppal segítve.

Sokat vitatott kérdés: mikor ugrik jól a bak? Szerintem kiszámíthatat
lan. A legszebb meleg, szélmentes időben hiába hívunk, nem jön. Máskor 
lőttem kocsin ülve, csak sípomat próbálva, bakot, szintén az Alsónyíresi-er
dőben 1943. július 23-án, tehát az üzekedés kezdetén. Már vagy hat helyen 
hiába hívtam, semmi sem jött. Ekkor az öreg Eder József bácsi mutatja: 
nem messze vörösük egy bak, jónak nézem -  mondja. Előveszem a sípot, 
betöltők (az ördög nem alszik!), alig fújok bele, a bak jön, rohan a kocsi fe
lé. Lovak, kocsi nem számít. Megáll 30 lépésre. A nyiladékon látva, hogy 
jó bak, 30 lépésre a kocsitól kapja a golyót. Össze is csuklik. Szép állású, 
gyöngyös, barna színű, szabályos, rövid hatos, egy kis nyolcas ágacskával! 
Lám, nem számított neki a közeli kocsi, lovak. Szerelme elvakította, a csá
bos hangokra jött, mint az őrült, pedig már nem volt fiatal legény.

Milyen időpontban hívjunk? Sok-sok próbálkozásaim eredményeire 
hivatkozva a legjobb idő, minél melegebb, annál jobb -  délután 4 órától 
sötétedésig! Reggel rendszerint a bakok fáradtak az éjjeli cicázásoktól, 
tehát fekszenek. Erős szél, esős idő nem kedvező. Bár ki tudja? Ilyenkor 
is bejött, igaz, fiatal bak a hívásra, de az öreg, vén bakok igen fifikásak.

Elmondom, hogyan sikerült mégis egy ilyen vén, ismert kujont behív
ni, méghozzá fényes délben! Vése, 1938. július 31. (Ezen a területen, mi
után a községi területet bérlőknek nem volt golyós puskájuk, és mint ügy
védnek, ügyfeleim is voltak, három évig vadásztam őzre, szarvasra. 18 
bak, 2 gyenge bika és 2 szarvastehén volt a 3 év eredménye.) Kora reg
geli autóbusszal jöttem ki. Szép meleg idő volt, sok-sok szúnyog és bö
göly. Vittem magammal mindig vadászszéket, és miután tavasszal is már 
lőttem néhány bakot, tudtam a községi legelőerdőn és a volt uradalmi er
dők szélén a bakok járását-kelését. Mindig a lehető legcsendesebben lo
pakodtam előre, szélre ügyelve, megtervezett, „kinézett” jó helyre. Arra 
is mindig vigyázni kell a hívásnál, hogy az előre ismert és részletezett, je
lek” alapján ne ott keressük a bakot, ahol tavasszal, májusban láttuk, ha
nem ott, ahol májusban sutákat láttunk. Májusban ugyanis a bak rendsze
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rint magányos, ritkán jár együtt a sutájával, míg július végén és augusz
tus elején a suta vagy suták megszokott helyein kell keresni a bakot.

Ha leültünk hívni, legalább 10-15 percet kell várni. Csak azután 
kezdjünk hívni, mert a bak esetleg közel lehet. Először halkan, majd erő
sebben. Legalább fél órát kell várni, akkor is, ha semmi sem mozdul. De 
velem sajnos többször megesett, hogy várakozás után, mikor már el
hagytam a hívóhelyet, csúfolt meg az öreg, ravasz bak nevető riasztása.

Visszatérve az 1938. évi esetre: A vései községi erdő ún. Kócisarkában, 
közel a Széchenyi-, volt uradalmi erdő szélén, tavasszal -  elég messziről, 
távcső nélkül -  elhibáztam egy igen jónak látszó bakot. A velem lévő 
csősz is ismerte, sőt előző nap ugyanott egy sutával látta. Most végig ve
le hívtam (egymást támasztva ültünk, hogy körbe láthassunk). Az egész 
környéken semmi-semmi. Nagy meleg volt. Rengeteg bagócs gyötört ben
nünket. Egy árnyas fa alatt megebédeltünk, majd szedelőzködtünk, mikor 
mondja a „csősz”: -  Ügyvéd úr, hallja, hajt a bak! Hamar betöltők, kis ta
karásba vonulunk. Én is hallok valami robajt, erre gidahangot adok, mire 
a sűrűből kivágódik a suta, majdhogynem, feldönt bennünket. Utána lógó 
nyelvvel, zihálva a nagy bak! Amit tavasszal elhibáztam. Kapásból, 20 lé
pésről lőttem oldalba. Azonnal összerogyott, a másik felén valóságos vér
rózsák. 27 cm magas, szép szabályos, egyenletesen hajlott, vastag, gyön
gyös, vén, szürke fejű bak. Meg kellett, hogy hallja a délelőtti hívásainkat, 
de meg sem mozdult. Pont délben felgeijedt -  nyilván sutája mellett fe
küdt - , ha csöndben marad, meg sem látjuk, de így „hajtotta” a sutát, a leg
nagyobb melegben. Ez lett a veszte szegénynek. Megkapta az „utolsó fa
latot”, én meg a véres tölgyfalombocskát. Tanulság: július 22-től augusz
tus 10-ig bármely napszakban számítani kell szerelmes őzbakra. Ezért oly 
szép, izgató, kiszámíthatatlan a vadászatnak ez a módja.

Nagykanizsai Alsónyíresi-erdő, 1940. augusztus. 6. „motoros bak” 
Wanderer motorkerékpáromon mentem ki délután 4 óra körül, jó meleg 
kánikulai napon, őzhívásra. Az Alsónyíresi-erdőben volt egy kétoldalt 
sűrű fenyvessel határolt, széles kocsiút. Alagútnak hívtuk. Egész az út
tól balra meglátok két őzet, látom, az egyik fiatal, villás bak, a másik su
ta. Odébb robogtam vagy 400 méterre. Majd drillingemet tokból kibont
va és motoromat a sűrűbe elrejtve vártam 15 percet. Lassan odacserkész
tem a két őzhöz vagy 60 lépésre. Még mindig ott álldogáltak, szúnyogo
kat hajtották, nem látszottak szerelmes párnak!

Takarásba vonulva először (mert távcsővel fiatal sutának néztem) su
tahanggal próbálkoztam. Felnéztek, de rá se bagóztak! Megpróbáltam a
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gidahanggal, a suta felnézett, de nem mozdult. Aztán jött az Angstgeschrei, 
erre felfigyel a bak, majd lassan felém jött. Kíváncsi voltam, mit fog csi
nálni, mert láthatólag a sutával nem törődött. Tovább fújtam, még köze
lebbjött, majd megállt és erősen figyelt füleit mozgatva hátam mögé egy 
fiatal rudasba. Onnét zaj hallatszott, egyszerre rövideket riasztva hátam 
mögül jön egy szürke fejű bak, neki a fiatalnak! Az nem várta be a roha
mot, eliramodott, anélkül, hogy verekedésre kiállt volna. Az öreg a sutá
ig hajszolta, majd megállt, szagolgatta, de az kitért előle. Erre szép csön
desen vágyakozó sutahangot adok, erre az öreg felfigyel, majd újabb hí
vásra megindul felém. A suta egykedvűen nézi! 40 lépésre megáll oldalt. 
Lövésemet felugorva jelzi, de már 50 lépésre összeesik, rikoltoznak fö
lött gyászdalt a mátyusok! A suta még mindig ott áll, csak mikor felál
lók és a bakomért megyek, akkor ugrik el riasztva. Visszarakott, öreg 
bak. Megkapja az utolsó falatot, zöld kalapomon a véres fenyőág. Nem 
belezem ki, nagyon összevérezném a motoromat.

Tanulság: az őzüzekedési időben, de esetleg az általam és más öreg 
vadász által észlelten az utóbőgéskor is, mindig figyelni, lassan, lopa
kodva járni, meg-megállni. Mindig, bármely időben, illetve napszakban 
találkozhatunk szerelmes bakkal!

Rendhagyó bakok. 1937. augusztus 4. Alsónyíresi-erdőben, Nagyka
nizsa. Egész nap hívok. Jó meleg az idő. Se suta, se bak nem ugrik. Vég
re már esteledik. Megjön 60 lépésre egy szétálló agancsú, meglehetős 
bak. Lassan mozog, elhibázom. Elugorva riaszt, eltűnik. Egy sásos tisz
táson vonulva riaszt. Sípolok! A suta vészkiáltását. A féltékeny, elhibá
zott bak egyszerre csak jön vissza. Látom, felém jön. A magas sásban 
megáll, a nyiladék szélén szügyön lövöm. 50 lépésre eldűl. Vagy 3 szaj
kó rikoltozik fölötte búcsúdalt. Szerelmi mámorában elhibázva sem tu
dott ellentállni a csábos hangoknak. Tehát minden eshetőségre lehet szá
mítani őznász idején, sőt még utána is az elkésett szerelemnél! Lőttem 
bakot hívás idején zabvetésben, sőt augusztusi kukoricásból kihajtva is. 
(Azért mennek a kukoricásba, mert ott kevesebb a szúnyog, bögöly.) 
Sokszor esős években bőrkesztyűben, kalapom körül szúnyoghálóval 
voltam kénytelen üldögélni. Másként nem lehetett kibírni, a szúnyog
riasztó szaga pedig -  szerintem -  messze elriaszt minden gyanakvó ba
kot. Legtöbbször a magaslesről is jó a hívás.

Épp vőlegény voltam, 31 éves, jó lövő, jól kereső fiatal ügyvéd. Szép 
menyasszonyomat és leendő anyósomat kivittem bérkocsival a területre. 
Július 25-én délután, jó meleg idő, bár sok szúnyoggal. Be akartam mu-
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tatai lövőtudományomat. így Buchelt főerdésznek előre megmondot
tam, hogy nem válogatok. Előrementünk ketten a főerdésszel, közben- 
közben megálltam, hívtam. A hölgyek vagy 30 lépésre (csendesítve) jöt
tek utánunk, szúnyogokkal hadakozva. Már egy fél óra múlva megvolt 
az első gyenge hatos. Majd a hölgyek szemeláttára, egy dombos oldal
ban, a második magas hatos bak (sutával volt), jó plattlövéssel. Itt lóg
nak a falon, egy-egy szép szívvel díszítve, habár gyenge agancsok. 48 
évi boldog házasság után mégis legkedvesebb közösen elejtett (egy órán 
belül) bakjaink. Örökszép emlékeink.

Nagyrécsei erdő. Ezt az circa 500 kát. holdas erdőt Gáspár és Virág
hegy, Miháld és Zalaszentjakab között sikerült 1942. augusztus 1-jétől, 
elég drágán, 10 évre haszonbérbe venni Nagykanizsa várostól, mint egyé
ni területet. Volt benne szépen őz, róka, néhány nyúl és fácán. Sajnos ak
kor csak egyetlen, szép 12-es szarvasbikát láttam benne, ráadásul azt is 
pont augusztus 31 -én este. A magaslesről sokáig kínálta oldalát. A mellet
tem ülő Varga László városi erdész és havidíjas vadőröm hiába suttogta:
-  Lőjön, elmegy, reggel majd behozzuk, akkor már szeptember 1-jén 
nincs tilalom. Ellentálltam a csábos szavaknak, pedig talán életem bikája 
lett volna a széles terpesztésű, vén bika. Ott állt céltáblának 80 lépésre. 
Hiába, mint hivatalos járási vadászati felügyelő, nem követhettem el sza
bálysértést. Másnap már hiába kerestük hajtóval, elment a szomszédos 
erdőkbe, ahol bőgés is volt. Sokszor álmodom róla. Akkor nem tudtam, 
hogy a 10 évre szóló bérletből csak 3 év lesz, pedig akkor bérleti díjként 
3 tehén árát erdélyi nyereménykölcsön formájában kellett a város pénz
tárába letennem. Leégett a városháza. Elvesztek a kötvényeim. Ez volt.

Ekkor tudtam meg, hogy milyen nagyszerű érzés egy saját vadászterü
let. Akkor megyek, mikor akarok, azt lövöm, amit akarok, de mindig szem 
előtt tartom a vadászszabályokat és az igazvadász kíméletét. Nézegetve őz- 
bakagancsaimat, mely bakokról nem emlékeztem még meg. Nézzük csak 
Sáncpuszta. Ezen a nagykanizsai Szabadhegy Sánc és a kanizsai Alsóerdő 
közti területet, circa 750 holdat, a hercegi uradalomtól 1920-tól felszabadu
lásig, évi 100 (kedvezményes) aranypengőért, boldogult édesapám és 
1936-ban bekövetkezett halálától én béreltem. Ifjúkorom szép emlékei fű
ződnek hozzá. Sok szép, egyedüli kutyás vadászat. Varga Lászlóval négy 
magaslest csináltunk, 4 fácánetetőt, télen etettük, sőt én, bolond, még 1943 
tavaszán 8 fácánt (fele kakas, fele tyúk) is kieresztettem vérfrissítés céljá
ból. Mint uradalmi ügyész fogattal járhattam ki, néha pedig kint is aludtam 
az illatos erdőn. Mondom, a „pünkösdi királyság” 3 évig tartott.
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Az Alsó városi erdőből az őzek eljártak a bakónaki patakon túlra, 
amelyeknek utána eredtem. De csak egyszer sikerült egyet elcsípni, elég 
jó, hatos bakot, a vasúti sínek mentén leadott szép messzi lövéssel 1943. 
június 24-én egy, már sárguló rozsvetésben.

A Sormás határában lévő surdi bükki erdőben a hercegtől két bakra 
lövési engedélyt kaptam. 1936. július 31-én lőttem is egy szép szabályos 
hatost, miközben a Mártái réten egy széles fuzfabokor körül sutájával 
kergetődzött. Azután egy öreg visszarakott bakot pedig egy árpatarlón 
lőttem. Azért volt érdekes, mert jól futva gurítottam fel golyóval, mint 
egy nyulat. Széles, szokatlan alakú, villás agancsa fiam szobájának 
egyik dísze, két szarvasbikám agancsával együtt.

A Sormás határában lévő surdi bükki erdőben a hercegtől két bakra 
lövési engedélyt kaptam. 1936. július 31-én lőttem is egy szép szabályos 
hatost, miközben a Mártái réten egy széles fuzfabokor közül sutájával 
kergetődzött. Azután egy öreg visszarakott bakot pedig egy árpatarlón 
lőttem. Azért volt érdekes, mert jól futva gurítottam fel golyóval, mint 
egy nyulat. Széles, szokatlan alakú, villás agancsa fiam szobájának 
egyik dísze, két szarvasbikám agancsával együtt.

1943 majdnem egész éve sajnos kényszerű katonáskodásban zajlott 
le. Keveset tudtam vadászni, bár Csáktornyáról 3 hónapi kiképzés után 
átvezényeltek Nagykanizsára. A mai Dózsa György laktanyában voltam 
ezredímok. Drága parancsnokom, Oszlányi Kornél ezredes vadászem
ber volt, de csak sörétes puskájával volt felszerelkezve. Őzet még nem 
lőtt. Kivittem 1943. július 25-én, egy szép meleg napon, akkor igen jól 
lövő drillingemmel (kétszer 7 mm x 58R, alul 20-as serétes) őzbakhívás- 
ra. Fehér tiszti nyári egyenruhájára zöld köpenyt terítve már az első, Vi
rághegy felé eső „standon”, 2-3-szori hívásra, beugrott egy közepes ha
tos. Ezt drága parancsnokom -  a talán szokatlanul nehéz drillingemmel
-  30 lépésről „eltolta”. Nem baj, mondá a velünk lévő Varga Laci erdész
vadőr, tudok egy jobbat a közelben. Elmentünk a szentegyházi oldalnak 
nevezett (valamikor egy apácakolostor romjai voltak ott, én még láttam 
a köveket és maradványait) dombos, szálas részre, aminek aljában egy 
patak folydogált. Megfelelő takarásban vártunk egy negyed órát. Azután 
hívásomra a patakmederből, erősen zörögve, kijött a nyiladékra egy igen 
jó bak. 40 lépésről lőtte nyakon kedves jó ezredesem. A bak tűzben ro
gyott. Utolsó falat és véres töret után nagy volt az öröm, de én nem hagy
tam ki, hogy mint karpaszományos őrvezető megverjem parancsnoko
mat, az ezredest. Egy „vadrózsafa’pálcával (hogy csípjen is) a bakra
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boldogan ráfeküdt parancsnokomat bizony „felavattam”. Be is vérződött 
fehér egyenruhája. Nagy volt az öröme. De az enyém is. Ez volt első őz
bakja. Neki köszönhettem, hogy nem vittek ki 1944-ben a frontra, ahol 
bevonult társaim nagy része elesett, vagy fogságba került. Persze mind
járt kaptam 3 nap eltávozást, hogy én is hívhassak bakot.

Két hibás, egyagancsú (a másik szár le volt törve) bakot is lőttem ott, 
és végül 1943. augusztus 1-jén, délután 3 órakor sikerült meglőnöm a 
Varga Laci által ismert öreg bakot, csábsíppal, a lipicai fenyvesben. 
Többszöri hívásra, vagy 25 perc után jött be, óvakodva, 40 lépésre, jó 
plattlövésre, helyben maradt. A harmadik, legjobb bakom bronzérmes. 
450 g súlyú, 28 cm magas szárak, vastag gyöngyös rózsatő. Öreg, szür
kefejű bak volt. Szép fényképet is készítettem róla, Varga Lacival mellet
te. Akkor még nem sejtettem, hogy nem sokáig leszek vadászbérlő. De 
büszke vagyok rá, hogy nem éltem vissza vadászati jogommal, kímélve a 
vadat, jobbára csak Varga Lacival és néhány hajtóval vadásztam, 3 év 
alatt mindössze egy (katona)hajtóvadászatot rendeztem. Ezen a területen 
maradt még az utódaimra is őz, fácán, meg úgy hallottam, ott van már 
szarvas és vaddisznó is. Nagyrészt ezen bérletemnek köszönhető, hogy 
megúsztam a katonaságot, tisztjeim haragudtak rám (ezredesemet és ve
zérőrnagyomat kivéve persze ) hogy nem jelentkeztem tiszti tanfolyam
ra, mint a többi, de így katonaként jórészt kimaradtam a nagy háborúból.

1944. augusztus 2-án vadőrömmel a miháldi oldalra mentünk hívni, 
ahol ő a terület legjobb bakját tudta. Vagy négy helyen hívtunk, semmi. 
Már máshová akartunk menni, mivel a nap lenyugvóban volt, amikor 
erős, mély riasztás egy fenyvesből. Óvatos, szél elleni cserkészés után, 
3-4 hívásra egy szellem közeledik. Ő a nagy bak. Szürke fején hatalmas, 
magas agancs. Gyanús neki a helyzet, elugróban kapja golyómat, amire 
tűzben esik. Nagy az öröm. Vadőröm feldobja a kalapját. A szár magas
sága 28 cm. Magas, öreg bak, legalább 500 g. Súlyos, hatalmas rózsatö
vek. Ha lett volna agancskiállítás, biztos ezüstérmes. Sajnos, a szép 
egyéni vadászterületemen ez volt az utolsó behívott bakom.

Mielőtt befejezném az őzhívási emlékeimet, szólni kell: mivel hív
junk? Mármint milyen síppal. Mint már írtam, boldogult Neiger Lajos bá
csi, pogányszentpéteri főerdész nagyszerűen hívott „berekfalevéllel” 
Másokat is hallottam, hivatásos vadászokat fűszállal, levéllel jól hívni. 
Voltak különféle sípok, amelyek közül én is vesztettem el párat az őzhí
vás izgalma közben. A legjobb volt az akkori Nimród újság szerint Storcz 
Mátyás gödöllői udvari fővadász meggyfasípja. Nálam is jól bevált, még
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most is megvan. De kaptam egy nagyszerű, ma is meglévő fekete ebonit 
sípot az 1930-as években Bareuth Oszkár bajor porcellángyárostól! Szó
val a német sípon állítható a fiatal suta, az öreg suta hívó hangja, vészki
áltása (Angstgeschrei), végül a „Kitz”, vagyis gidahang, amelyre sokszor 
mint az őrült beugrik a suta, a bokorban elrejtett gidáját féltve. De rend
szerint utánakullog vagy óvatoskodik a bak is. Jól kell figyelni.

No még van egypár érdekes őzhívásom! Csöprön-erdő, Vése, 1938. 
szeptember 8. Szarvasokat kerestünk -  hiába - , nagy meleg volt. A 
szomszédos uradalmi erdőkben sem kezdődött meg a szarvasbőgés, még 
friss csapát sem láttunk. Már 8 óra volt, a nap magasan sütött, mikor a 
Csöprön-erdő és a községi legelőerdő határán cserkelve Patakfalvi Jó
zsef barátom mondja: -  Ott figyelget, dörzsöl egy jónak látszó bak! Igen, 
de vagy 100 méterre, a Csöprönben. -  Próbálja hívni, hátha bejön -  
mondotta. Szót fogadtam, bár az eredményben nem hittem! És mi tör
tént? A harmadik erős „vészkiáltásra” a bak riasztott, majd lassú sutahí
vásomra átváltva, felénk rontott. Egy vastag fa mögé húzódva álltunk, 
mikor átjött a határon, és én 20 lépésről lefektettem -  már a vései terü
leten. 25 cm magas, ősz fejű, legalább 6-7 éves bak volt, mégis életébe 
került a féltékenysége.

Ahol kevés a suta, könnyebben ugranak be a bakok. Viszont ahol sok 
a suta, ott sokszor rá sem hederítenek a hívásra. Vésén volt suta. így fiatal 
nyársasok is űzték a sutákat, mert aránylag kevés volt a bak (meglőttem 
őket). Néhai Kovács malomtulajdonos elkísért hívásra 1938. július 28-án, 
majd augusztus 3-án. Mindkét alkalommal, már estefelé, egy fiatal nyár
sas bak meg egy villás űzött két síró sutát anélkül, hogy egy öregebb bak 
közbelépett volna. Néhai barátom követelésére (szerette a fiatal őzgerin
cet), mivel más bak nem jött, a kedvéért meglőttem mindkét bakot.

Verekedő bak. Városi Felsőerdő, Vajda-oldal, 1943. július 29. Őzek 
verekedtek. Barátommal óvatosan közel cserkésztünk hozzájuk. Látjuk: 
egy szürke fejű öreg verekedik egy már ziháló, láthatólag fiatal hatos 
bakkal. Ennek véres is az eleje. Majd mielőtt közbeléphettem volna, az 
öregebb úgy nekimegy, hogy a másik eliramodik, -iszkol. Vészkiáltást 
fújok, erre megfordul, riaszt, majd jön-jön a verekedő győztes. Büszkén, 
felemelt fejjel lépked. Látom, egyik agancsa letörve. Megáll vagy 30 lé
pésre. Szügyön lőve azonnal összeesik. Öreg, 7-8 éves, gyönyörű bak, 
egyik szára 24 cm, szabályos hatos, a másik szára csak 15 cm magas, le 
van törve, viszont a szemág valósággal gyilkos; 8 cm hosszú, előrehaj- 
ló. De őt is a csalsípnak köszönhetem!
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Sokszor történt, hogy hívásra egyszerre két bak, sőt egyszer három 
bak „beugrott” Hibáztam is kétszer, mivel míg a jobbról jövőt gusztál- 
tam, a másik, a bal -  pedig az volt a jobb -  visszaugrott, és odadobott 
golyóm célt tévesztett, illetve fába fúródott.

Na még egy érdekesség! Jönnek ám az őzhívásra, vagyis a csalisípra 
„hívatlan” vendégek. Lőttem így két kóbor macskát (nagy kandúrok vol
tak), azután a kanizsai erdőn egy farkaskorcsot. Vésén meg egy tarka- 
bundás kutyát. Mind a síp hangjára jött, tehát jól hívtam. De mindig re
agáltak szarkák, különösen mátyások, sőt egyszer egy héja, majd egy fü
lesbagoly is majdnem rászállt a kalapomra. Persze ezekre nem lőttem. 
Pláne golyóval.

A városi Alsóerdőben pedig egy alkalommal hívásomra, bár nem az 
út mellett, hanem bent a sűrű rudasban, ültem a székemen, ahol egy jó 
bakot tudtam, egyszerre emberi hangok közeledtek. Hívok, még köze
lebb jönnek. Két fiatal cigány, nagy bottal és mindkettőnél kosár. Mér
ges voltam, hogy megzavartak a sűrűben, ahol nem is volt gomba, rájuk 
ordítottam.: „Fel a kezekkel!” Látva puskámat, úgy megijedtek, hogy a 
nagy botjaikat és kosaraikat eldobva futottak mint az őrültek, s talán még 
most is futnak, ha meg nem haltak.

Kitűnő német csalsípom 1950 után, miután a Rákosi-idők szelleme 
bevonatta utolsó megmaradt puskámat, sokáig néma maradt. 1964-ben, 
több hónapi kórházi kezelés után, kénytelen voltam nyugdíjba menni. 
Ezt követően alkalmilag hívtam be bakokat, mint néző, a kéthelyi vt. 
tagjainak, mert az erdők közel voltak a balatonmáriai villámhoz. Bár a 
hallásom megromlott, de ez még megmaradt nekem.

Tovább a különleges őzbakélményeken. 1928. december 8-án bará
tom, aki a Sch. G. grófi uradalom circa 900 holdas somogyi területét bé
relte, körvadászatra hívott meg engem, a kanizsai vt. vadászmesterét és 
alelnökét. Hideg téli nap volt. A pusztai „kastély” szép 8 szobás, nagy 
ebédlős udvarház, egy kis park közepén feküdt. Akkori gazdája közis
mert gavallér, agglegény volt, és nagyszerű szakácsnéval rendelkezett. 
Örömmel mentünk a szép téli napra. Mindössze két kör volt, egy déle
lőtt, egy délután, és már 3 óra után végeztünk. Az ebéd délután 4 órakor 
volt. 12 puskával mintegy 250 nyúl esett, esett pár kakas is és még né
hány fogoly. (Én lőttem belőlük 6 db toronyfoglyot.) A délutáni körben 
az uradalmi erdő mellett néhány őz is jött. Köztük egy sánta, nehezen 
mozgó (később kiderült, hogy egyik hátsó lába el volt törve, gennyes, ré
gi seb volt rajta) hatos őzbak. Sebesült voltát az is bizonyította, hogy ha
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tos agancsa még december 8-án is rajta volt. A mellettem lévő házigaz
da odakiáltott: -  János, lődd agyon szegény beteget, ne kínlódjék! Ennek 
eleget is tettem. így lett egy decemberi őzbakom is.

A kör közel a pusztai „kastély” mellett végződött. S mivel már kezdett 
havazni, boldogon mentünk be a „vacsorához”, ahol is hat csinos „szoba
lány” fogadott bennünket, sáros cipőinket kefélve, nagy udvariassággal. 
Halászlé, rántott harcsa, pulyka, vagy hét fogás volt, nagyszerű rétesek
kel, és persze négy cigányból álló banda szolgáltatta a zenét. A kitűnő bo
rok folytán nagy volt a hangulat; némelyek már táncolta a „szobalányok
kal”. A szintén vadász plébános már búcsúzott. Nekem mindjárt az elején 
feltűnt, hogy a vacsoránál felszolgáló „szobalányoknak” milyen manikű
rös kezei vannak. És bizony észre vettem, hogy arcuk ki is van készítve. 
Volt köztük egy szép, barna hajú, fiatal, Boriska nevezetű, aki erősen ko- 
kettált velem, mivel én voltam a legfiatalabb a társaságban. Két barátom 
az esti vonattal mindenáron el akartak utazni, azért 7 órakor rábeszélték 
a szabadkozó házigazdát, hogy fogasson be, mert az állomás a rossz, sá
ros, havas úton vagy egy órányira lehetett a pusztától. Én nem nagyon 
vettem részt a kapacitálásban, mert Boriskával táncoltam. Közben meg
tudtam, hogy a gavallér házigazda a kaposvári legjobb „műintézetből” 
hozatta őket vadászvendégei szórakoztatására.

Nagy nehezen, a két barátom kérésére, a csukott hintó előállott a 
nagy veranda elé. Közben szakadt a hó, mi kapatosak is voltunk, villany 
viszont nem volt, így a házigazda világított, a cigányok pedig a Rá- 
kóczy-indulót húzták, míg mi végre beszálltunk a batárba. A lovak las
san cammogtak. Két barátom méltatlankodására a kocsis azt felelte, 
hogy nagy a sár, majd ha kiérünk a kövesútra, sietünk, de addig csak lé
pésbe tud menni. Mentünk, mentünk a kavargó hóesésben, végül is 
egyik barátom ráordított a kocsisra: -  Elkéssük a vonatot, azonnal hajt
son, mert előveszem a puskámat! A kocsis végre kinyögte a töksötétben 
(akkor már elég messze voltunk a „kastélytól”): -  Bocsássanak meg a 
nagyságos urak, nem tudok gyorsabban menni. A nagyságos úr (házigaz
da) parancsára a kocsiba a takarmányos bivalyokat kellett befognom. 
Láttuk, hogy a vonatot már nem érhetjük el, és -  az én őszinte örömöm
re -  kénytelenek voltunk visszafordulni.

A vadásztársaság tagjai a cigányokkal és a „szobalányokkal” nagy rö
högés között a verandán álltak, fogadtak bennünket, utána nagy „úri-mu
ri” volt, cigányozás, tánc, stb. Reggel már szán vitt bennünket az állo
másra. Két barátom is jól mulatott. Megbékéltek, már nevettek a „bi
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valyfogaton”. Az én decemberi őzbakom agancsának hátuljára pedig rá
került a Boriska neve. Szép emlék volt. Móricz Zsigmond jobban meg
írta volna, mint én.

Az első szarvasomat (selejt tehén) és a másodikat (nagykanizsai Al- 
sónyíresi-erdő, 1927. szeptember 20.), gyenge selejt hatos bika (agancsa 
elveszett, de a fénykép megmaradt), kölcsönkért puskával lőttem.

Első szarvasom elejtésének körülményei a következők. Jó barátom 
volt Pirity nevű erdőmémök, aki a rigyáci (Zala megye) gróf Batthyány 
Pálnénak volt egyúttal a főerdésze. Volt erdeje Rigyác község határában, 
de a nagyobb és jobb Kurd-Csibrák (Szakály, Hőgyész) mellett volt, 
Tolna megyében, vagy 1500 hold erdő, sok szarvassal és apróvaddal.

Már akkor ismert jó serétes vadász voltam, és talán ezért is vitt el Pi
rity erdőmémök 1927. december 3-án szép erdei hajtóvadászatra. Mint
egy 12 puska, és elég sok, circa 60 hajtó szerepelt az első nap. Szép ren
den folytak a hajtások, esett sok nyúl, vagy 100, továbbá a tiszta erdei 
hajtásban vagy 4 róka és 40 körüli kakas, és főleg, ami engem érdekelt, 
sok erdei szalonka volt a hajtásban, én is láttam vagy 4 db-ot. Közben itt 
is, ott is gyönyörű szarvasrudlik, őzek törtek ki, nagyrészt oldalt vagy 
vissza a lármás hajtóseregektől megzavarva.

Másnap a hercegi uradalomban volt mezei körvadászat, amelyre hi
vatalos volt meghívóm, Pirity erdőmémök és Székely főerdész, valamint 
az első napon szereplő többi vadász; állomásfőnök, orvos, intéző, szom
széd földbirtokos stb. Nekem már kevés volt a 20-as patronom (akkor a 
legtöbb vadász 16-os, és 12-es kaliberű puskával vadászott), jobban ér
dekeltek a szarvasok. A vadászvacsorán megtudtam, hogy ezen erdő 
mellett lőtte gróf Zichy a híres, agancskiállításokon látott „magyar nagy
ökör” nevű, széles terpesztésű, szinte világrekord, 14 kilós szarvasbi
káját. Ez vetekedett a híres világrekorder „Szálkaival” (különben úgy tu
dom, az is Tolna megyében esett). Ezért arra kértem meghívómat, en
gedje meg, hogy egy selejt tehenet lőhessek, miután még szarvassal nem 
volt szerencsém a nagykanizsai erdőben találkozni, de különben is ott te
henet nem is lőttünk soha. Legalábbis legálisan nem. A kedves Székely 
főerdész által felajánlott 9 és feles Schönauer-Mannlicherrel felszerelve 
kaptam szekeret azzal, hogy a körzeti erdésszel próbáljam meg egy sán
ta selejt bika elejtését, ha pedig azzal nem találkozunk, lőhetek egy, az 
erdész által megmutatott selejt tehenet.

Gyönyörű, napsugaras őszi időben csatangoltunk az erdőben. Sok 
szép szarvast láttunk és őzet, közelről távolról (távcsövet is kölcsönzött
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derék főerdész barátom), de sajnos nem akadtunk össze a keresett selejt 
bikával. így már, tarisznyás ebéd után, késő délután, egy 8-as rudli te
héncsapatból ismeretlen puskával sikerült meglőni első szarvastehene
met. Igaz, szekérről, vagy 80 lépésnyire. Szépen jelzett, és 100 méterre 
már feküdt. Este, elutazásunk előtt meg is kaptam grandliait, és felavat
tak szarvasvadásznak ott, a szép Tolna megyei erdőben.

Ehhez hozzátartozik, hogy ugyanezen 1927. évben volt néhány kóbor 
bika az Alsónyíresi-erdőben. Kölcsön kaptam egy Bán nevű nagykani
zsai nyugdíjas főerdésztől egy füstös lőporral funkcionáló 500-as dupla 
expresspuskát. Ezzel cserkésztem az Alsónyíresi-erdőben, mint már fe
lavatott szarvas vadász, míg összejöttem a hidegkúti nevezetű dagonyá
nál első, selejt, hatos bikámmal, amelyet vagy 80 lépésről megláttam. 
Egyedül volt, tehenek nélkül. Hozzáteszem, hogy ezúttal én is magam 
voltam. Találkozásunkat a bika bánta. A fiatal bikát egy kiskanizsai fu
varos hozta be. A húsa a vt.-é lett, csak az agancsát kaptam meg, mint 
máskor is. 1945 tavaszán ez is eltűnt, de a fényképe megvan.

így összesítve 8 bikát lőttem. Összesen 20 darab szarvast ejtettem el. 
Nem sok, de köztudott, hogy akkor a bikákat nem főúri halandó nem lő- 
hette. A külföldi vadásztatás csak pár helyen volt divatos. A nagy biká
kat főuraink barátai és a kormányzati nagyurak lőtték. így akkor -  tud
tommal -  én voltam Nagykanizsán a legeredményesebb szarvasvadász.

Meg kell emlékeznem, hogy „bivalybikát” is lőttem. No nem Afriká
ban, hanem a nagykanizsai vágóhídon.

1942. június 20-án sajnos már háború volt, húshiány, a bíróságnál tár
gyaltam egy délelőtt, amikor sürgős telefonüzenet jött, hogy a vágóhí
don megvadult egy levágandó bivalybika. Nem bírnak vele, láncát elsza
kította, megrongált egy szekeret, megsebesített egy mészároslegényt. 
Azonnal menjek „kivégzésre”, úgyis mint hivatalos vadászati személyi
ség, és jó golyólövőnek ismert, akkori tiszteletbeli járási vadászati felü
gyelő. Rein hentes, a bika tulajdonosa, még taximatuzsálemet is küldött 
a bíróság elé értem. Átadtam a tárgyalást a helyettesemnek, a taxival la
kásomra mentem jó drillingemért (felső két cső 7 mm-es, alsó 20-as ka
liberű, felsők golyósok, alsóval lehetett ún. Berennecke ólomgolyót lő
ni, amit a serétes cső elég jól vitt). Zsebre vágtam 10 patront, és men
tünk. A vágóhíd előtt nagy tömeg állt; a bezárt kapun át nézték a megva
dult bivalybika rohangálását. Ott volt barátom, Kertész Lipót városi fő
állatorvos, aki azt akarta, hogy a bezárt kapun keresztül lőjek. De állt az 
udvaron egy vastag, öreg vadgesztenyefa. Minden intelem dacára be
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mentem ennek fedezéke mögé, miközben a jajgató Rein hentes, a bika 
tulajdonosa, kért, hogy csak a fejét lőjem, nehogy a húst megrongálja a 
lövés. A fa mögé letérdelve vártam a fehér tajtékot fújó, megvadult bi
kát. Meg is látott, felém rohant (a lánc rá volt csavarodva a szarvaira), és 
30 lépésről, homlokára célozva, belelőttem egy teljes burkolatú erős, 7 
mm-es golyót. Térdre rogyott, hörgött, véres habot hányt, de a fejét in
gatta. A másik cső golyója azután végzett vele, feldőlt, mire a mészáros
legények pár perc várás után a hörgő, vérző bika nyakát elmetszették. 
Sajnos tárgyalásom miatt nem vártam meg, míg lefurészelik szép trófe
aként a szarvait. Délután Rein hentes küldött, jutalmul” (a taxit is ő fi
zette) 3 kg szép marhahúst (de nem a vén bivalyéból), és sajnos a szar
vakat a henteslegények két darabba fűrészelték le. így elestem egy szép 
„bivalytrófeától” Mint lövés után kiderült, az első golyó érintette a rá- 
tekeredett vastag vasláncot, így az a lövés erejét felfogta. A második lö
vés viszont belement mélyen az agyba.

Annak idején gyakran „szerepeltem” a nagykanizsai rendőrbíróságnál, 
és a nagykanizsai főbíróságnál (hivatalból minden orvvadász-, hurkoló- 
ügyben idézést küldtek) szigorúbb büntetést kérve a hurkolókra és orwa- 
dászokra. Sajnos háborús idők lévén, dacára akkor a sok apróvadnak, ami 
az orvvadászokat csábította, a vadászati kihágás miatt rendszerint arány
lag csekély pénzbüntetést, és legfeljebb maximum két hét elzárást adtak. 
Arra hivatkozva, hogy a tetten értek legtöbbje szegény ember, továbbá há
ború, húshiány volt. Egy ügyet súlyosbításért megfellebbeztem a megyé
hez. Ebben egy Csapi községbeli cigány őzeket hurkolt, eredményesen. A 
kiszabott főbírói két hetet ott felemelték három hétre. Érdemes volt?

Emlékezés a „hosszúcsőrű” kedvenceinkről

Mi lehet az oka, hogy a tavaszi, hóvirágos, kankalinos, ibolya illatú er
dők és a zsombékos, gólyahírvirágos vizenyős rétek annyira kedvelt ma
darai, az erdei szalonkák és a „mórsneffek” évről évre fogynak? Őket 
nemigen érintheti a vegyszerezés, vagy talán közvetve mégis? Téli szál
lásaikon (főleg Olasz- és Görögországban) pusztítják őket? Vagy az 
északi költőhelyeiken? Vagy talán mostanában másfelé vonulnak és ha
zánk nagy részét elkerülik, de miért? Ki tudja? Öreg vadászok, megszál
lott „sneffezők” és madártani kutatók keresik erre a választ, de -  tudo
másom szerint -  eddig az ok vagy okok ismeretlenek.
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Pedig kitűnő új tilalmi intézkedések védik őket! Sem a tollas, sem 
a szőrmés ragadozók, amelyek különben is igen megfogytak, nem te
hetnek sok kárt bennük. Orvvadászok pedig soha nem lőttek szalonká
ra, pláne nehezen eltalálható, dzsekkelő sárszalonkákra. Sajnálták rá a 
patront.

Emlékezetül, az új iíjú vadásznemzedék részére hadd mondjam el, 
úgyis, mint a Madártani Intézet önkéntes, évtizedes munkatársa, öt évti
zedes tapasztalataimat kedves madarainkról, akinek a sors kegye révén 
alkalmam volt sok évtizeden át Nagykanizsa akkor még fiatal, sűrűs, 
cseres, kökényes, berekfás erdeiben vadászni rájuk, az erdei sneffekre, 
illetve a Nagykanizsa környéki Principális-csatorna melletti sokszáz 
holdas vizenyős, zsombékos réteken vadászni, a cikázó „sárszalonká
kra” Jó apró, 14-es söréttel töltött patronokkal is bizony nehéz volt az 
eltalálásuk. Igen jó sport volt. És komoly.

Mivel ma csak tavaszi húzáson szabad lőni az „erdeieket”, nem úgy, 
mint régen, amikor bőségben voltak, s akkor kutya előtt és hajtásban 
„katakolva” (emlékül ma is őrzök egy ilyen „katakoló” szerszámot) is 
lehetett rájuk vadászni, először is a felejthetetlen tavaszi kéklábú, majd 
sárgalábú, bagófejű „sneffekkel” foglalkozom. Mikor jönnek? Remini- 
scere, keresni gyere! Oculi, itt vannak, ni! Laetare, húznak erre! Judica, 
még itt vannak, na. Palmarum-Trallarum! Quasimodo vasárnapján sza
lonka ül a tojásán. Ez az ősrégi vadászjóslat nagyjából megfelel a jöve
telüknek, távozásuknak, mégis, attól függően, hogy korai vagy késői ki
tavaszodás és mikor van húsvét, ami változó a naptárban, évtizedes ta
pasztalataim szerint jelentős eltérések lehetnek.

Az első húzó szalonkát legkorábban 1936. február 28-án lőttem. Ak
kor nagyon korán volt tavasz, március végén már virágzott a kökény. Vi
szont a legkésőbb húzó első szalonkát 1929. március 28-án, illetve az 
igen hideg, hosszú 1940-es télen, március 31-én lőttem. Ezekben az 
időkben, még március közepén is, térdig érő hó volt az erdőkben. Késett 
az érkezés.

Annak idején 1917 márciusától április elejének (akkor ápr. 15-ig volt 
szabad vadászni szalonkákra) majdnem minden napja kint talált az erdőn 
„sneffhúzásra”, akár esett az eső vagy hó, akár fújt a szél. Az erdők 
aránylag közel voltak. Autó akkoriban talán négy ha volt egész Kani
zsán, kerékpárral, majd később motorkerékpáron (segédmotoros Cse
pelen), majd vagy 10 esztendőn át saját fogattal, alig egy fél óra út volt az 
erdőig, a vt. területéhez tartozó három nagy erdőben (Alsónyíres, városi
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Felsőerdő, Alsóerdő) megvoltak az ismert „szalonkaváltóim” így mó
domban állt tanulmányozni kedves madaraimat és élvezni a rigófüttyös, 
illatos, madárdalos erdőket. De szép volt!

Lágy, déli szél cirógatja a mogyorófák porzó barkáit, a füzek arany
ló barkáin is már megjelentek az első méhek, zsongják vígan tavaszi 
örömhimnuszaikat. A nap már pirosán lebukott a nyugati láthatáron. Es
teledik. Itt-ott fuvolaszólójuk után fel-felcserregnek a szállásra vonuló 
rigók, majd „katakolva” felgallyaznak a fácánkakasok. Amott a vágás
ban „riadozik” egy őzbak, majd kiballag nagy nyugalommal egy kopott 
bundájú, nagyfülű tapsifüles a hóvirágos, kankalinos, egyre zöldebb „lé
niára”. Már látni az esthajnali csillagot, elzúg mellettünk a ganajtúró bo
gár. Ez már jeladás. Élvezve a tavaszi erdők kimondhatatlanul szép han
gulatát, neszeit, figyeljünk! Egyre várunk-várunk.

És íme! Mintha áramütés ért volna, még a vizslám is megrándul a 
várva várt hangra; „pvszt-pvszt-korr-korr” -  az egyre sötétedő tavaszi 
égbolton megjelenik a nehezen várt tavaszi vándor. Hol imbolyogva, 
mint egy nagy denevér, hol egyedül, hol ketten, hárman cikázva, 
„zwickkelve”, villámgyorsan levágva, ha pedig szél fúj, sebesen szár
nyalva, esetleg hangtalanul. Ezer változatban. Bizony sokszor igen ne
héz, bizonytalan és kiszámíthatatlan az eredményes lövés... Sokszor si
került, de sokszor bizony elhibáztuk a kedves tavaszi vándort, de akkor 
is boldogan mentünk haza, hiszen láttuk, hallottuk a csodálatos, újjáéb
redő tavaszi erdőt, a napnyugtát, beszívtuk egyedülálló fűszeres illatait, 
csodáltuk a lenyugvó tavaszi nap csodás fényeit. Ezek együttesen teszik 
oly felejthetetlenekké a tavaszi „húzásokat”. Ezek az esték a vadászat és 
a természetimádás legmagasabb szintű élményei, akár lőttünk valamit, 
akár nem.

A mi vidékünkön rendszerint az elsők, a kéklábúak, március 5-10-e 
körül érkeztek. A legjobb húzások József-nap körül, március 19-e körül 
voltak. De korai tavaszon, például 1936-ban, már február 28-án, majd 
március első napjaiban lőttem az elsőket.

Lőjegyzékem szerint gyakran lőttem (mert ekkor is lőhető volt) télen 
is, hóban, be nem fagyott vizes tocsogó mentén erdei szalonkát, őszi fá
cán- és nyúlhajtásokban áttelelőket. Például december 24-én kettőt is, 
majd a Szilveszter-napi hajtóvadászaton a zsigárdi erdőben egyet, majd 
január 12-én a bajcsai égererdőben, ugyancsak nyúlhajtásban, hóban egy 
áttelelőt. Egészségeseknek látszottak. Igaz, hogy akkor enyhe telek vol
tak, kevés hóval.
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Egy alkalommal, 1936. február 16-án Barthos Gyula főerdőmester 
barátommal a zsigárdi ún. Gúla járást hajtottuk rókára. 10 hajtónk volt, 
katak nélkül. Akkor volt a rókák násza. Az erdőőrök a kevés havon sok 
rókacsapást jelentettek. Lőttünk is ketten 5 rókát, ezek közül kettő volt 
nőstény, 3 pedig koslató kan. Ekkor a hajtok felvertek egy sneffet is, 
amelyet sikerült lelőnöm, pedig rókára hatos söréttel volt a puskám meg
töltve. Miután enyhe volt a tél, lehet, hogy ez már jövevény volt.

Két ízben volt alkalmam látni költést is, mert néhány bizony költött is 
nálunk Nagykanizsa környékén. 1936, már említett, igen kora tavaszán, 
már március végén, virágzott a kökény (egyébként április 10. körül volt a 
virágzás). Ekkor Rip kutyám egy sűrű, virágzó kökénybokorból felvert egy 
látszólag sebzett, vergődő repülésű szalonkát úgy, hogy a kutya majdnem 
elkapta. De nemsokára leszállt, és mikor feléje mentem, de már gyanút fog
va, felrepült, nem lőttem rá, újra visszaszállt a kökénybokorba. Kíváncsian, 
a kutyát visszafogva, benéztem. Hosszas vizsgálódás után láttam a száraz 
levéllel kibélelt kis szalonkafészket, benne 3 tojással. Természetesen sietve 
ott hagytam a költő anyát. Körülbelül egy hét múlva őzbakra cserkészve 
(akkor április 20-tól volt lőhető az őzbak, de csak golyóval), kíváncsiság
ból utánanéztem a nagy sűrű kökénybokor alján lévő fészeknek, de már 
csak tojáshéjakat láttam, remélve, madarunknak sikerült a költése.

Egy másik eset májusi őzbakcserkészeten történt. A városi, ún. Alsó
erdőben egy mély, sűrű gödör alján a cserkészút mellett egy gyanúsan, 
vergődve felszálló és lecsapó sneff után vizsgálódva, mert persze kutya 
nem volt velem, csak jó hat és feles Mannlicher-Schönauerem őzbakra, 
a felrepülés helyén kucorgott a cserkészösvény mellett három, valószí- 
nűtlenül hosszú csőrű, veréb nagyságú fióka. Örömmel, sietve vonultam 
el a kedves családtól. Annak idején megírtam a Nimródnak is, meg mint 
a Madártani Intézet külső munkatársa, az intézetnek is az eseményt. A 
Nimród közölte a költő szalonkát, ami nálunk elég ritka, hiszen madara
ink északi vidéken költenek, itteni költésük ritkaságszámba megy.

Mikor számíthatunk jó húzásra? Madarunk erdeink legtitokzatosabb ma
dara, szinte kiismerhetetlen, mikor lesz, illetve van jó húzás. Kb. 600 húzá- 
si napra tehetem, mikor kijártam tavaszi húzásra. így bátran mondhatom, 
hogy sokszor szép tavaszi estén semmi sem húzott, sokszor pedig kavargó 
hóesésben jó húzás volt. Egyszer márciusi télben 4 darabot lőttem, csak úgy 
tottyantak bele a hóba. Erős szélben gyors és hangtalan a húzás, nagyon oda 
kell figyelni. Persze a legjobb az esély a szélmentes, enyhe, esetleg csepe- 
gős napon, vagy eső után. De lőttem hármat szakadó esőben is. Szóval, ak
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kor húz a sneff, mikor akar. Ezért jártam ki tavaszkor szinte minden este, 
mert voltak évek óta ismerős „húzóhelyek”. Érdekes, hogy erős holdvilág, 
észleléseim, szerint nem jó, jobb a holdtalan, vagy gyenge holdas este.

A húzás kezdete március elején 6 óra után 15-20 perc, ez tolódik, 
ahogy az esték hosszabbodnak, március végén már a húzás kezdete fél 
hét után, sőt már április elején 7 óra körül, esetleg utána van. Sokszor 
hallottam, főleg erős holdvilágos estén a „standomról” hazatérőén maga
san korrogó szalonkákat, már jóval „húzásidő” után. Ezek már vonulók 
voltak. Tapasztalatom szerint madarunk éjjel vonul tovább.

Az akkori tilalmi idő szerint április 15-ig járhattunk ki húzásra. Lőjegy- 
zékem szerint 1941. április 10-én, akkor is késői tavasz volt, 4 húzó szalon
kát lőttem, kettőt pedig hibáztam, de ez a késői húzás rendkívüli volt.

Az ún. klopfolást, „katakolást” rendszerint 20-25 hajtóval és két va
dőrrel csak március végéig gyakoroltuk, mert áprilisban már fészkeltek 
a vadrécék, sőt korai fogoly- és fácánfészkek is voltak.

Sokszor próbáltam a tavaszi hajnali húzást. Legtöbbször eredményte
lenül. Ugyanis nagyon korán van a húzás és csak rövid ideig, talán 10 per
cig tart. Rossz a világítás, rövid és gyors a húzás. Csak egy alkalommal 
lőttem a hajnali húzáson kettőt, többször csak egyet, amíg négyszer lőttem 
este, tavaszi húzáson 4 darabot (ekkor igen jó húzás volt), ötöt csak egyet
len egyszer, a nagykanizsai Alsónyíresi-erdőben 1942. március 28-án, sőt 
ekkor még hibáztam is kettőt. De ezek rendkívüli húzások voltak. Hármat 
sokszor, valamint kettőt nagyon sokszor lőttem. Ha ún. ”zwick” jön, min
dig a hátulsóra kell lőni. Ha ugyanis az elsőt lőjük meg, a második azon
nal lecsap rá, és a sötétségben eltűnve, biztos a hibázás. Láttam, sőt két al
kalommal sikerült lőni zwick mindhárom tagját, sokszor láttam négyes, 
sőt ötös zwicket is, ezek nagyon kergetőznek, csapkodnak, nehéz a lövé
sük. Nem is reagálnak annyira a sípra, mint az egyesek vagy párosok. De
rék, 50 éves sípomra legalább 80 százalékban reagáltak, kivéve a szeles 
időt. Az egyes mindig reagált, sőt elhibázva utánasípoltam, visszafordult 
és öngyilkos lett. Különösen szélcsendes estéken kitűnően csal a síp. Ha 
nagy szél fúj, a szalonka sebesen, hangtalanul húz, nem reagál a sípra.

1932. március 26-án, a városi Felsőerdőben még elég világosan áll
tam a standomon Csákányi János vadőrünkkel. Ekkor cirregve jött egy 
kettős zwick és lecsapott talán 10 lépésre a léniára. Odadobott lövésem
re mindkettőt egy lövésre ott marasztaltam. Ilyen szerencsés lövésem 
sem volt életemben. El sem akartam hinni, mikor Rip kutyám apportí
rozta a szegény szerelmes szalonkákat.
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Ősszel is van este húzás, de hangtalan. Próbáltam: sípra nem reagál, 
sok még a fák lombja, nem úgy mint tavasszal, és inkább az erdőből húz
nak ki legelőre, rétekre. Sokszor próbáltam szép csendes őszi estéken. 
De csak egyetlen egyszer, 1950. október 15-én lőttem hármat hibátlanul 
a miháldi Ruszing-erdőben Somogyi József vadőrrel, kettőt többször, de 
inkább csak egy sikerült az őszi húzásokon. Őszi hajnalt is próbáltam, de 
rendszerint akkor már nagy a köd, rosszak a látási viszonyok, és a még 
sűrű lomboktól nem látni a hangtalan húzókat.

Még a felszabadulás után is elég sok szalonka volt a miháldi Nagy- 
kanizsai Olajbányász vt. által bérelt, erősen mocsaras erdőkben, így so
kat lőttünk. Egy alkalommal, az 1948. évben, Krahun Tivadar, akkori 
vadászmesterrel, kutya előtt ketten 10 darabot. Az akkori sok szalonká
ról ott ma is az egyik ismert erdőrészt „szalonkás léniának” hívják. De 
úgy tudom, hogy azóta ott is megfogytak.

Az erdei szalonka húsa ízletes, a tavasziaké (kéklábú, sárgalábú egy 
faj, de a kéklábúak előbb jönnek) sovány, de az őszieké zsíros, igen fi
nom. Az ún. „Snepfendrekket”, a vastagbélből kinyomott és kenyérre 
kent, kisütött ínyencfalatot én nem ettem meg, pedig ez akkor a pesti ele
gáns szállodákban drága finomság volt. ízlések és pofonok különbözők.

A sárszalonkák húsa is ízletes, különösen az őszieké. Lövésük nehéz, 
cikkcakkban repülnek, „dzsekkelve” kelnek. Lőttem pár nagy sárszalon
kát is, amely gerle nagyságú, húsa igen finom, de ritka. Talán 5 darabot 
sikerült lőni, míg a közép sárszalonkákból néha 6-8, sőt egyszer 10 da
rabot is lőttem. Persze legapróbb fürjsöréttel, 14-essel, de így is sok volt 
a hiba, mert igen gyorsan és szabálytalanul repülnek.

Némely évben sok volt az őszi szalonka. A még fennálló kukoricás
ban is sokszor lőttem ősszel erdei szalonkát. De novemberi erdei hajtás
ban is sok volt. Egy alkalommal, 1938. november 20-án a nagykanizsai 
Alsónyíresi-erdőben 40 hajtóval történt csendes (tehát nem katakos) haj
tásban egy nap 16 darab esett. Ebből én hetet lőttem, igaz, látva a sok 
szalonkát, csak ezekre pályáztam, kedvükért eleresztettem a nyulakat és 
fácánokat. 1929. november 10-én esős volt az ősz, Barthos Gyula bá
tyámmal ketten, mintegy 15 hajtóval, a zsigárdi erdőben hajtottunk nyúl
ra és fácánra, főleg pedig rókára. Kisült, hogy sok a szalonka. Erre elho
zattuk az erdészházból a katakokat és úgy hajtottuk tovább. Kimagasló 
eredmény lett a vége, 23, azaz huszonhárom darab sneff esett, pedig csak 
hárman voltunk vadászok. A végén elfogyott a patron, esetleg még töb
bet is lőhettünk volna, pedig még fent volt a lomb, nehéz volt a lövés.
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Eltaláltunk egy dél felé húzó vonulást. A nagy eredményre másnap meg
ismételtük a hajtást. Most már katakos hajtókkal összesen négyet ver
tünk fel, ami lőve is lett. Ez mutatja, hogy el kell találni mindig a sza
lonkák vonulását, még egy nap is sokat számít.

Ugyanez történt a nagykanizsai Felsőerdő Vajda-oldali dűlőjében. 
Életem legtöbb tavaszi szalonkáját láttam. 1930. március 30-án jelezve 
lett, hogy ott jó a húzás. Vasárnapi „klopfolás” előtt a meghajtandó er
dőben nem álltunk fel húzásra, hiszen volt másik erdőn is sok stand. 
Mint a foglyok, úgy repkedtek a szalonkák. Tízen voltunk vadászok, 25 
hajtóval, két vadőrrel, katakkal. 42 volt az összteríték, kimagasló. Nagy
kanizsa környékén még nem volt lőve ennyi szalonka tavasszal. Eltalál
tunk egy vonuló gárdát. Igaz, gyönyörű, ibolya-illatú, szép, szélmentes 
tavaszi nap volt. Kint maradtunk a húzáson is, ugyanis én 9 darabot lőt
tem, szerettem volna 10-ig felvinni, de bizony nem volt húzás. Az elhi- 
bázottak sem húztak már. Szép sárgalábú, ún. bagófejű szalonkák voltak. 
Sokszor álmodom ezen felejthetetlen, szép tavaszi napról.

Egyébként tavaszi húzáson, de kutyázva és klopfoláson is, 1943 ta
vasza volt a legjobb eredményem. Örök emléknek megmaradt, zöld, vi
haredzett, zsíros vadászkalapomat 96 darab, vagyis 48 darab szalonka 
ecsettolla díszíti. Sajnos, április 3-án, 41 éves koromban behívtak kato
nának Csáktornyára, különben ebben az évben biztos elértem volna a ha
zai rekordnak számító 50 tavaszi sneífet.

Évtizedes tapasztalataim szerint az erdei szalonka lövéssérülésre igen 
érzékeny. Én mindig 12-es seréttel töltött patronokat használtam rájuk 
(sárszalonkára 14-eset), de sokszor 60 lépésről is estek. Viszont megfi
gyeltem: a szalonka jó futó, nem olyan gyors, mint a fogoly vagy fácán, 
de ha számyazott, mihelyt leesik, gyalogol. Sokszor láttam előttem a ka
takos hajtásokban „infanterista” szalonkát, persze sohasem lőttem „gya
logost”, de sokszor becsaptak, alacsonyan visszavágtak, és én a hajtők 
miatt nem lőttem.

Mihelyt leesik, ha kutyánk nincs, azonnal oda kell menni, nem sza
bad törődni másikkal, mert percek alatt, ha számyazva van, elgyalogol 
messze, és többé nem találjuk. Fontos a jól apportírozó kutya, bár láttam 
olyant, amelyik jól apportírozta a foglyot, nyulat, fácánt, de a szalonkát 
nem vette fel. Különös, átható illata van, az igaz.

Még néhány szót a sárszalonkákról. Sok volt belőlük a 20-as és 30- 
as években a Nagykanizsa környéki Principális-csatorna melletti vize
nyős, zsombékos, gólyahíres réteken. Érkezésük egyidőben történt az er

109



deiekkel, kivéve a gerle nagyságú és kutyát jól beváró nagy sárszalon
kát. Ez hangtalanul röppent fel, de az ötöt, mit lőttem, már április elején 
volt, később érkezik, mint a közép és kis sárszalonkák (utóbbiak a kutya 
előtt kelnek).

Legnevezetesebb sárszalonkás napom volt 1928. március 25-e. Dél
utánra a zsigárdi erdőben szalonkahajtásra készültem, de odafelé ku
tyámmal átfésültem a vizenyős, gólyahíres réteket. Már 8 db sárszalon
kát lőttem, mikor kanális mellett egy nagy, barkás füzfabokorból a ku
tyám kiugrasztott egy barna valamit; apró seréttel 10 lépésről fejbe lőt
tem, rögtön elnyúlt. Ez volt a 11 kg súlyú, első és utolsó kan vidrám. 
(Akkor nem volt védett.) Nagy örömmel fogadtak az erdőben rám vára
kozó sneffvadászok, és a katakos hajtásban még hozzálőttem a „strec- 
kemhez” 5 db erdei szalonkát is. 1928 Gyümölcsoltó Boldogasszony 
napja volt. Egyik legszebb vadásznapom. Sokszor álmodom róla.

Szólnom kell vízivadászataimról is. Annak idején sok volt a vízivad 
a nagykanizsai vt. árteres, Principális-kanális menti részén. Nyáron, ned
ves tavaszokon térdig érő vízben, kutyázva sok fiatal récét lőttünk. Volt, 
hogy a kutya fogott jóízű, ún. csúszó, repülni alig tudó fiatal récét, de 
mivel akkor a réce július 1-jétől április 1-jéig elejthető volt, lehetett a ta
vaszi szalonkahúzáson is vadászni. Lőttük szalonkázáskor, elsősorban a 
gácsérokat, mikor mint nagy sörösüvegek húztak a erdei kopolyák fölött, 
de főleg sokat lőttünk nagy teleken a Principális-kanálisban. Az állóvi
zek be voltak fagyva, a kanális viszont ritkán fagyott be, így rengeteg ré
ce tanyázott benne. Egyik oldalán én, másik oldalán barátom és sokszor 
néhai jó apám ment, be-benéztünk óvatosan a kanálisba. Távcsővel meg
láttuk, hol úszkálnak a récék. A parttól eltávolodtunk vagy 50 lépésre, és 
a „kinézett” helyen lassan parthoz közeledtünk. Előfordult, hogy gyors 
kettős duplára a lábunk alól (magas partjai voltak a kanálisnak) felkelő 
récékből sikerült négyet, sőt egyszer ötöt is lelőni.

Egy ízben egy vadlibacsapatot is sikerült így belopni az erős 1929-i 
télen, nagy hóban. Igaz, a vadlibák nem szívesen szálltak le a szűk ka
nálisba, óvatos madarak volta, de így is lőttük belőlük ketten 4 darabot.

Emlékszem, hogy egyszer, szintén az 1929-i nagy hóesés és tél idején, 
ketten a kis-kanizsai hídtól egész a bajcsai hídig menve (circa 4 km és 
vissza) 26 db szép tőkés récét lőttünk. A gácsérokra lőttünk először, és egy 
egész csomó fekete gácsérfarkgyűjteményem volt. (A kocsi vagy szán kö
vetett bennünket tisztes távolságból, hiszen nem is tudtuk volna cipelni a 
sok récét.) A vadkereskedő nemigen vette meg, ismerősöknek és barátok
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nak lettek elajándékozva. Bár húsuk télen jobb volt, mint a nyári iszap- és 
halízű daraboké. Egyszer lőttem a kanálisban, ugyancsak erős télen, hóban 
egy omitológiai ritkaságot, nagy sarki búvárt. Ez csak nagy, erős télen je
lentkezett, mint téli vendég, de lőttem cigányrécéket, barátrécéket, sőt 
egy-két alkalommal tarka jeges récéket is a téli kanálisi vadászaton. Úgy 
tudom, ma a vadászat ezen módját már nem űzik, illetve tilos a megfo
gyatkozott, valamikor nagy réceállomány ilyetén való vadászata.

Jó barátomnak, Filó Jenőnek, volt miklósfai aljegyzőnek engedélye 
volt a tulajdonostól, Bárczay Ferenctől, hogy a Miklósfa község határá
ban lévő mórichelyi halastavakon vadásszék. Nekem is szerzett oda en
gedélyt. (A felszabadulás után is vadásztam ott, mint a bagolasánci va
dásztársaság akkori tagja, a vt. bérletéhez tartozott a tóvilág is, circa 500 
hold.) Rengeteg szárcsa, réce, késő ősszel pedig rengeteg vadliba (veté
si és lilik) szállt le a tóra a környező vetésekről. Kiemelkedő nagy húzás 
volt 1940 őszén, november közepén, mikor is nevezett Filó Jenő bará
tommal kettőnket az ún. 6-os, legnagyobb tó közepén lévő kis szigetre 
irányított a tóőr. Nádból kis leshely volt odakészítve. Óriási libahúzás 
volt! Kedvező őszi, ködös idő. A vetésekről csak úgy ömlött a sok liba a 
tóra. Ellőttük minden patronunkat, s 36 libát szedett össze a tóőr csónak
kal és kutyával, de a nagy lődözés után másnap is találtak sebzett libá
kat a tavakon.

Puskám bevonásáig, 1950 őszéig vadásztam a tavakon. Egy augusz
tusi récehúzás alkalmával, 1948-ban elvittem magammal vendégként az 
Olajipari vt. vadászmesterét, Kráhun Tivadar barátomat az ún. volt szap- 
lányosi malom melletti 1-es tóra, ahol a tóőr barátunk jó húzást látott. 
Holdvilág volt. Rengeteg réce jött, elfogyott a patronunk. Tivadar bará
tom kutyája segítségével 36 db tőkés récét szedtünk össze.

Én még élő tanúja vagyok a hajdani nagy vízivadbőségnek, láttam ott 
rétisast, kormoránokat, kanalas gémeket, sőt egy alkalommal igen ritka 
fehérfejű halászsast is. Szép mórichelyi halastavak, letűnt ifjúságom és 
férfikorom szép emlékei, gyakran álmodom rólatok! Azok a szép, han
gulatos őszi húzások, a vadlibák gágogása, a lilikek lilikezése, a pólin
gok póli-pólizása felejthetetlen emlékeim közé tartoznak.

Bizony, rengeteg patront emésztettek fel a vadlibák, míg rájöttem, 
hogy csak akkor szabad rájuk lőni, ha a lábuk jól látható. És mindig jó
val előbbre fogni. Előfordult velem, hogy magas csapatból az elsőre fog
tam, de a harmadik pottyant le. Néha a magasság megtévesztő. Ködben 
körvadászatok idején is lőttem eltévedt ga-ga-gázó libát, nem is egyet.
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Találkozásaim orwadászokkal

Első ilyen élményem még szülőföldemen, Perlakon volt. Egy késő őszi 
napon a perlaki határ ottoki részében, ahol kis füzesek is voltak, megfog
tunk egy „hurkolót”. Már ti. apám és a vadőr tetten érték, mikor egy nyúl 
volt a zsákjában. Arra is emlékszem, hogy boldogult jó apám ismerte; 
egy szegény horvát ember volt, nagy családdal, bizonyos „Rókus” nevű. 
A vadőr kétszer pofon vágta, apám viszont nem jelentette fel, de meg- 
ígértette vele, miután horvát nyelven esküdözött térdre állva, hogy soha 
többé nem hurkol. A zsákjában lévő, már kissé büdös nyulat is elvihette.

1918 őszén, még az őszirózsás forradalom idején, az apám, majd ha
lála után az általam bérelt felsősánci uradalmi határban vadásztunk bizo
nyos Fenyvesi nevű nagykanizsai tűzoltóparancsnokkal, én apám puská
jával. Akkor már zilált viszonyok voltak, sok szökött katona puskájával 
járt a mezőn, erdőn. Szembe jött velünk a nagyrécsei állomás fölött, jól 
emlékszem, egy nagy répatáblában, négy katonaruhás egyén. Kettő haj
tó lehetett (két nyúl is volt náluk), kettőnek serétes puskája volt. Szem
ben, szabályszerűen hajtottak velünk. Úgy 400 méterről megálltak, mire 
Fenyvesi rájuk kiabált. -  Le a puskát, orvvadászok! Erre megfordultak, 
futni kezdtek Szabadhegy irányába. Fenyvesi bátyánk ijesztésül kétszer 
utánuk lőtt. Persze ily messziről nem érte őket serét, követtük őket, de 
eltűntek a szabadhegyi gyepűnél. Máig sem tudom, kik lehettek.

Ugyanebben az évben, decemberben, akkor már felbomlott a rend, a 
báró vadaskertjének drótját több helyen átvágták. A féltett szarvasok kö
zött a harctérről fegyverrel hazatérő katonák nagy pusztítást végeztek. 
Pogányszentpéter község határában Neiger Lajos főerdész fiával, apáink 
puskáival felszerelve, vadászgattunk az ún. Bárány-járási részen. Egy
szerre csak feltűnt 100 lépésre három puskás alak. Egyik hátán egy őz 
lógott. Ránk kiabáltak (úgy látszik, ismerték osztálytársamat, a főerdész 
fiát): -  Most miénk a vadászat, takarodjatok, taknyosok! Osztálytársam 
egyiküket felismervén visszakiabálta, hogy -  Majd szólok a csendőrök
nek, hogy mernek uradalmi területen vadászni! Még jó, hogy önkéntele
nül behúzódtunk takarásba, mivel már pattant is két serétlövés felénk, 
hogy csak úgy porzott fölöttünk a fa. Aztán iszkiri, bizony futottunk 
mindketten. Egészen a pogányszentpéteri főerdészi lakik meg sem áll
tunk. Neiger Lajos főerdész az esetről nyomban telefonált is az illetékes 
iharosberényi csendőrségnek, mire onnan azt válaszolták, hogy ők sem 
igen merik a falut elhagyni. Annyi a puskás szökött, illetve hazatért ka
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tona. Ismétlem: 1918. december hava volt. Ezt az esztendőt igen meg
sínylette a vadállomány, főleg a nyúl, fácán, őz, szarvas. Az „apró” fo
golyra, szalonkára az orvvadászok nem pazarolták a patront.

Végül egy szerencsésen végződött orwadászkalandom. Az 1932. év 
nagypéntekjén, ami április közepére esett (akkor az őzbak „szezonja” ápri
lis 20-án kezdődött), kis motorkerékpárommal kimentem Mauseremmel az 
Alsónyíresi-erdőbe leendő őzbakomat kiválasztani, de azért is, mert vadő
rünk jelentette, hogy ismételten megzavarta a Szepetnek községi legelőerdő 
felőli részen az orvvadászokat. Sőt arra egy agyonlőtt őzsutát is talált.

Estefelé járt már, nézegettem, egy pár bakot láttam is, különösen egy 
öreg, kedvemre valót a szepetneki oldali fenyvesben, amikor is Csáká
nyi vadőr egy lénia sarkán fa mögé bújva rám pisszegett. Azonnal taka
rásba mentem, mire a Szepetnekre vezető lénián feltűnt két puskás vad
orzó. Egyikénél nyúl volt (tilalmi időben, áprilisban), kb. 100 lépésre 
lehetettek. Odakúsztam vadőrünk mellé, mikor kb. 60 lépésre értek, 
fegyverünket rájuk fogva felszólítottuk őket fegyvereik ledobására. Erre 
beugrottak a léniáról, és egyikük füstös lőporral lőtt ránk, illetve felénk 
duplázott, csak úgy csörögtek körülöttünk a serétek. Csákányival erre mi 
is rájuk lőttünk. Nálam Mauserem volt, de csak 10 tölténnyel, ötöt, a tá
rat rájuk eresztettem, persze magasan, a fák fölött. Bementünk a kiska
nizsai rendőrőrsre. Még aznap este kijöttek a csendőrök. Másnap nagy 
razziát tartottak úgy Szepetneken, mint a gyanúban álló ismert orvvadá
szoknál Kiskanizsán (néhányat meg is vertek), de sohasem derült ki, 
hogy ki volt az az orvvadász, aki ránk lőtt. Annyira futottak, vagy lövé
seinktől ijedtek meg, hogy az egyik a nála lévő bűnjelet, a nyulat is el
dobta, s megtaláltuk a „nyomozás” során a nedves erdőrészben jól látha
tó „csapájukon” is. Ezt az orvvadászkalandot szerencsésen megúsztuk.

Gyermekkoromtól kezdve vezettem pontos lőjegyzéket. Szerepeltek 
benne a karácsonyi 6-os flóberttel lőtt nyúl, verebek, gébicsek, szarkák, 
kányák, később fürj, fogoly, fácán, majd a többi vad. Ezen apám irodai, 
kiselejtezett nagykönyvét (valódi békebeli papír volt, az első háború 
előtti) sajnos a nagykanizsai házamban elszállásolt háromféle (bolgár, 
orosz és előzőleg német) katonaság a sok trófeámmal együtt eltüzelte, il
letve elvitte. A szalonkákról viszont van pontos adatom. 1950. október 
15-ig, mikor a zalaszentjakabi ruszingi erdőszélen, Somogyi vadőrünk
kel, az utolsókat lőttem, pontosan 486 darabot lőttem. Már ti. az erdei 
szalonkákból, mert lőttem egy csomó kis, közép és 3 db ritka nagy sár
szalonkát is. Az erdeik ecsettollaik nagy része ma is megvan.
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Úgy emlékszem, hogy 1945 őszéig társulatilag nem vadásztunk, 
1946 elején alakítottuk meg az új vt.-ket, és kaptunk -  én elsőként -  
fegyverengedélyt. A nagy lőjegyzéken 1600 db volt a foglyok száma. 
Mint írtam, az 1929. évi nagy tél előtt sok foglyunk volt, az idősebb ta
gok kompetenciáját helyettük én lőttem ki. Sokszor előfordult, hogy egy 
nap 30-40-et lőttem, két alkalommal volt kiemelkedő eredményem. Mint 
írtam, Gazdagh Ferenc, volt püspöki tanácsos, ordacsehi-pátrányi közsé
gi területén 88 db, de csak azért, mert 100 db 20-as patront hoztam, mert 
nem számítottam, hogy ott annyi a fogoly.

Török Gyula pacsai főjegyző bérelte 1927-ben Pacsatüttös község te
rületét. Jó foglyos év volt. Meghívott Barthos Gyula elmaradhatatlan, 
nagy vadász volt főerdőmesterrel; egy szép őszi (szeptember közepe 
volt) fogolyvadászatot tartottunk, négy hajtógyerekkel. Azért vasárnap, 
mert akkor nemigen jártak, pláne délelőtt a mezőn, a szőlőben. A népek 
vasárnap templomban voltak. Én jól emlékszem, Török Gyula bátyám 
mondotta, hozzatok sok patront, mert sok a fogoly. Másra nem is lőt
tünk, három skatulya, vagyis 75 db 12-es söréttel töltött patront vittem. 
De el is fogytak már délután 4 órára, mikor abbahagytuk. Addigra ket
ten elértük a száz darabot, feljegyzéseim szerint B.Gy. bátyámmal fele
sen lőttük a 100 darabot, bár ő 12-es kaliberű puskával, én pedig 20-as- 
sal „dolgoztam”

Tehát vadászpályafutásom alatt a foglyok száma összesen 1600 volt. 
Ehhez jött cirka ugyanennyi nyúl, ha nem több, mert azt még 1945 után 
is lőttem legalább 100-at, 4 év alatt mint új vt. tag. Fácán kb. volt 1945- 
ig 600 db. Tyúkot tudtommal csak egyszer, véletlenül lőttem, mert igen 
„cifra”, kakasos színe volt. Vízivad legalább 800 db. Vadréce, vadlúd, 
sárszalonka, stb. Füij, haris (ennek igen jó húsa volt, direkt utaztam 
rendszerint rá, közvetlenül a kutya előtt keltek), különfélék, szarvas 20 
db (tehén 8, bika 12 db) őzbak 121, (suta, gida 24-150), dám 1 db, rókák 
circa 30, kóbor kutya, macska, őzek legalább ugyanennyi, 1 db vidra, 2 
db nyest, szarkák, szürke varjúk. Uhuzáskor lőtt ragadozók, a flóberttel 
lőtt verebek és gébicsek, seregélyeket nem számítva, minimum 5900 db 
vadat lőttem 1945 tavaszáig.

(1980)
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VISSZAEMLÉKEZÉS A 80 ÉVE ELHUNYT 
BÁRÓ FEJÉRVÁRY GÉZA GYULÁRA (1894-1932)

T ó t h  Tamás -  Wolfgang B ö h m e  -Torsten K. D. H ím m e l

Fejérváry Géza Gyula, a 19-20. század fordulóján alkotó három neves 
magyar herpetológus egyike volt, M éhely  Lajos (1862-1953), illetve 
B olkay István (1887-1930) mellett. Képességei, tudása és széles látókö
re a legszebb tudományos karrierre predesztinálták, azonban a sors aka
rata derékba törte ezeket a reményeket, hiszen élete delén, 38 éves korá
ban tragikus hirtelenséggel ragadta el a halál. Fejérváry a biológia mé
lyebb összefüggéseit, a folyamatok okait, és törvényszerűségeit kutató tu
dós típusát testesítette meg, akitől távol állt a dogmatizmus, ahogyan a 
bölcselet és a lélektan is. Nem így a szépirodalom, hiszen üres óráiban 
szívesen olvasta D ante, Ewers, vagy S c h ille r  műveit eredetiben, és 
nem utolsósorban ezért az élményért tanult meg kiválóan számos nyelvet.

Fejérváry 1894. június 25-én született Budapesten egy főnemesi 
család sarjaként. Nagyapja, Fejérváry Géza (1833-1914), I. Ferenc Jó
zsef (1830-1916) császár és király bizalmasa, gyalogsági tábornok, majd 
később a Monarchia hadügyminisztere és végül egy rövid ideig Magyar- 
ország miniszterelnöke is (B oros & D e ly  1968). A katona és politikus 
nagyszülő 1862-ben az osztrák, majd 1875-ben a magyar bárói méltósá
got is elnyerte, illetve számos kitüntetést (Mária Terézia-rend gyémán
tokkal ékesített keresztje, Szent István-rend nagykeresztje, stb.) is kapott 
az uralkodótól. Apja, báró Fejérváry Imre (1866-1952), Pécs város fő
ispánja, míg édesanyja S zila ssy  Laura Erzsébet (1874-1929) volt. Ilyen 
családi háttér mellett nem csoda, ha a később jeles tudóssá vált fiatalem
bert diplomatának szánták, ám Fejérváry már gyermekkorától kezdve 
rajongott a zoológiáért és ezen belül elsősorban a herpetológiáért, így a 
reményteljes külügyi karriert kutatói pályára cserélte.

Rokonsági kapcsolatai miatt már fiatalon hosszabb időszakokat tölt- 
hetett Ausztriában, Olaszországban, Franciaországban és Svájcban, me
lyek közül az utóbbi országban a családnak egy kis falusi birtoka is volt 
Bex-ben, Waadtland-ban, így Fejérváry itt tölti ifjúsága nagy részét, s 
főleg a szünidőket (Fejérváry 1932). Gyerekként édesanyja kísérte el a 
fiatal herpetológust a gyűjtőutakra, majd 1909-ben már a nála hét évvel 
idősebb B olkay lesz az útitársa. Ekkor kötnek egy életre szóló barátsá
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got, amely 21 évig -  Bolkay haláláig -  tart (Fejérváry 1930). Ezeknek 
a gyűjtőutaknak az eredményeképpen születik meg első publikációja, 
amely német nyelven, közel 50 oldalnyi terjedelemben tárgyalja a Rhone 
völgyének herpetológiai viszonyait (vesd össze Fejérváry 1909). Az ek
kor még csak 15 éves Fejérváry ezt a munkát tette le nagyapja asztalá
ra, amikor az idős katonát ajándékokkal halmozták el a solferinói csata 50 
éves jubileumának alkalmából. A fiatal herpetológus tanulmányait ez idő 
tájt a bécsi Theresianumban, a pécsi Cisztercita Főgimnáziumban, illetve 
a Budapesti Ferenc József Nevelőintézetben végzi. Eközben persze Fe
jérváry és Bolkay további gyűjtőutakat tett, ahogy 1911-ben Erdélyben 
is együtt járnak a gönczruszkai gróf Kornis Károly (1869-1918) birto
kán. Itt történt a következő mulatságos eset is, amelyet Fejérváry (1932) 
maga mesél el. Egy alkalommal a két jó barát a korabeli arisztokrácia 
asztaltársasága közé csöppent a szentbenedeki kastélyban, ahol jelen volt 
az akkori miniszterelnök, gróf Bethlen István (1874-1946) édesanyja, 
gróf Teleki Ilona (1849-1914) is. Akkoriban a kívülállók nem sokat tud
tak a zoológiái kutatások irányáról és céljairól, így amikor az idős hölgy 
meghallotta Fejérváry nevét, részvétteljes leereszkedéssel felsóhajtott:

- „Ah, tehát ön az a békanyúzó!”
A két herpetológus persze jót mulatott ezen az eseten.
Időközben Fejérváry fantasztikus nyelvtehetsége révén számos 

nyelven kiválóan megtanult, mert a szépirodalom mellett, eredetiben 
szerette volna tanulmányozni a külföldi szakirodalmat is. Ezek között is 
egyik kedvence Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet, Chevalier de 
Lamarck (1744-1829) 1809-ben megjelent kétkötetes “Philosophie zo- 
ologique, ou Exposition des considérations relatives á l’histoire naturel- 
le des animaux...” (Zoológiái filozófia, avagy a nézőpontok bemutatása 
az állatok természetrajzához) című műve, amelynek hatására meggyő- 
ződéses lamarckista lett. így azután mire elvégzi 1912-ban a gimnáziu
mot, kiválóan megtanul angolul, franciául, németül, olaszul, hollandul, 
portugálul és spanyolul is. Ezenkívül természetesen a gimnáziumban 
alapvető jártasságot szerzett az ógörög és latin nyelvekben is, még élete 
vége felé oroszul tanult (B oros & D e ly  1968, V erslu y s 1932). A fiatal 
zoológus a gimnázium befejezésekor már 10 publikációval dicsekedhet, 
melyek közül az egyik a már akkor is tekintélyesnek számító Zoologi- 
scher Anzeiger-ben jelent meg.

Fejérváry ezután beiratkozott Budapesten az egyetemre, ahol zooló
giát, majd egy darabig orvostudományt hallgatott (Pongrácz 1932).
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Kedvenc tanára idősebb E ntz Géza (1842-1919) lett, ám az idős tanár 
előadásait csak két évig hallgathatta, majd annak nyugdíjba vonulása 
után egy évre ifjabb E ntz Géza (1875-1943), s végül M éhely  Lajos vet
te át a katedrát. Eközben 1913-tól már a Magyar Nemzeti Múzeumban 
nem hivatalosan átveszi a herpetológiai gyűjtemény gondozását (Pon- 
grácz 1942), illetve egy rövid ideig az egyetemen M éhely  professzor 
asszisztenseként (1915-1916) is feltűnt.

M éhely  kora legnagyobb magyar zoológusa volt, s emellett igen ka
rizmatikus és szuggesztív egyéniség is. A professzor diákjai közül kivá
logatta a 6-7 leglelkesebbet és legtehetségesebbet, akiket maga köré 
gyűjtött, és akikkel intenzíven foglalkozott. Az őáltala kiválasztott diá
kokból kerültek ki a következő évtizedek legjelesebb magyar zoológu
sai, köztük B olk ay  István herpetológus és mammalógus, Lángh Aran
ka Mária (1898-1988) herpetológus, Éhik Gyula (1891-1964) mamma
lógus, Kormos Tivadar (1881-1946) paleontológus, L eid en frost Gyula 
(1885-1967) ichthylogus és tengerbiológus, G eduly Olivér (1889-19??) 
herpetológus, Szabó-Patay József (1887-1945) himenopterológus, vala
mint Fejérváry Géza is (Fejérváry 1932, B oros & D e ly  1968). Mé
h ely  azonban neodarwinista volt, míg Fejérváry meggyőződéses la- 
marckista, és bár a herpetológia kapcsán közel kerültek egymáshoz, s 
bár az idős tanár oknyomozó szemlélete nagy hatással volt a fiatal tanít
ványra, idővel mégis eltávolodtak egymástól.

1916-ban Fejérváry hivatalosan is átveszi a Magyar Nemzeti Múze
um herpetológiai gyűjteményének kezelést, illetve ugyanebben az év
ben befejezi tanulmányait is a Pázmány Péter Tudományegyetemen. 
1917-ben itt szerez doktori címet, a „Fosszilis békák a püspökfürdői 
praeglaciális rétegekből, különös tekintettel az Anurák sacrumának 
phyletikai fejlődésére” című dolgozatával, amelyben témavezetője Mé
h ely  volt. 1917. október 8-án feleségül veszi Lángh Aranka Mária her- 
petológust, akitől 1920 és 1922 között két gyermeke született, Zsolt és 
Aranka, s akik később Venezuelában, illetve Svájcban telepedtek le 
(D ely 1998). 1918-ban, 24 éves korában jelenik meg a fosszilis Vara- 
nidae-xő\ és Megalanidae-ről szóló több mint 100 oldalas munkája, 
amelyben Lamarck nézeteit próbálta igazolni. Ez a ma is alapműnek 
számító értekezés hozta meg valószínűleg a fiatal zoológus számára 
1920-ban a neves professzornak, Henry Fairfíeld OsBORN-nak (1857- 
1935) a new yorki Columbia Egyetemre való meghívását egy instrukto- 
ri állás betöltésére. Fejérváry ezt az állást nem fogadta el, ahogyan a
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Felsőszilvási báró N opcsa Ferenc (1877-1933) paleontológus által ké
sőbb kieszközölt professzori katedrát sem a Kalkuttai Egyetemen.

1924-ben a pécsi Erzsébet Tudományegyetem állatföldrajzból habili
tálja a „Die Zoogeographie in paláontologischer und bionomischer Hin- 
sicht” (A zoogeográfia paleontológiai és bionómiai tekintetben) munká
ja alapján. Fejérváry a zoogeográfia tárgyáról és módszereiről tartott 
székfoglalójában oknyomozó szemléletét jól tükrözően úgy nyilatkozott, 
hogy: „A zoogeográfiát csakis paleontológiai és bionómiai megvilágí
tásban lehet érdemlegesen tárgyalni.” Ugyanebben az évben Eichstátt- 
ben, a Paleontologische Gesellschaft kongresszusán tartott előadásában 
támadja a ÖOLLO-féle második törvényt, amely szerint a törzsfejlődés 
szaggatott, visszafordíthatatlan és behatárolt. Eszerint, ha egy szerv a 
törzsfejlődés során elvész, az már nem szerezhető vissza, és ha a funk
ciója újra szükségessé válik, akkor a szervezet másként pótolja azt (vesd 
össze Jahn e t  al. 1982). Fejérváry állításait a herpetológiából vett pél
dákkal igyekezett igazolni, majd az előadás után hosszas vita alakult ki 
a témában, amelyhez a kor legnevesebb szakemberei is hozzászóltak, 
mint például Ottó Max Johannes Jaekel (1863-1929), Othenio Lothar 
Franz Anton Louis Á b el (1875-1946), Jan V ersluys (1873-1939), vala
mint N opcsa és mások.

1926-ban F ejérváry-í nagy veszteség éri, hiszen bécsi kollégája és 
barátja, Paul Kammerer (1880-1926) öngyilkos lesz (vesd össze Peder- 
zani 2000, Rieck & B isch off 2001, Böhme 2005, Senglaub 2006). A 
két herpetológust sok éves barátság kötötte össze, mindketten meggyő- 
ződéses lamarckisták voltak, és mint ilyen esetekben lenni szokott, elő
szeretettel támaszkodtak egymás kutatási eredményeire. Fejérváry két 
magyar nyelvű nekrológban is megemlékezett bécsi kollégájáról (Fejér
v á ry  1926a, 1926b).

A magyar zoológus életében 1927-ben jelenik meg egyetlen önálló 
könyve, az „Élet, szerelem, halál”, amelyben a tudós a biológiai általá
nos műveltséget igyekezett népszerűsíteni. Ez a munka önmagában is 
igen jól mutatja Fejérváry széles műveltségét és biológusi kvalitásait 
(vesd össze Fejérváry 1927). Ugyanebben az időben zajlott a neves an
gol darwinistával, Sir Arthur Berridale KEiTH-szel (1866-1955) folyta
tott vitája is, amely egyebek mellett magyar nyelven is megjelent a Ter
mészettudományi Közlöny Pótfüzeteiben (K ádár 1983).

1928-ban a máltai kormány meghívására, valamint a Magyar Kül
ügyminisztérium és a Magyar Királyi Földtani Intézet támogatásával
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zoológiái expedíciót szervez Máltára és a környező szigetekre, ahol két 
hónapot tölt, és ahová felesége, illetve K ieselbach  Gyula (1891-1972) 
is elkíséri. Szeretne Észak-Afrikába is kutatni, hogy a máltai és dél-olasz 
szigeteken élő fajok eredetét is kiderítse, de a gazdasági világválság 
megakadályozza ebben. Ennek ellenére máltai útjának talán legfonto
sabb hozadéka három új gyík-taxon felfedezése és leírása volt, amelyek 
egyikét útitársáról, K ieselbach  Gyuláról nevezte el. Ezek az új formák 
a következők voltak: Lacerta muralis var. despotti, L. m. var. kieselba- 
chi és a L. m. var. laurentiimuelleri (ma Podarcis filfolensis despotti, P. 
f  kieselbachi, P f  lauretiimuellerí).

1930-ban kinevezik a pécsi Erzsébet Tudományegyetem nyilvános 
rendkívüli professzorává az újonnan felállított zoológiái tanszékre. MÉ- 
HELY-hez hasonlóan Fejérváry is tanítványokat gyűjt maga köré, akik 
közül majd a következő zoológusgeneráció tagjai kerülnek ki, mint ami
lyen Szunyoghy János (1908-1969), Rásky Klára (1908-1971), Kret- 
zoi Miklós (1907-2005), illetve Vasvári Miklós (1898-1945) is volt 
(Keve & Marián 1972-1973, Kádár 1983). Az utóbbi tanítvány tehet
ségére és kiváló szaktudására először Fejérváry figyelt fel, s habár Vas
vári főleg ornitológusként működött, azonban a doktori értekezését a 
zöldgyík formakörről írta, amely munkájában Olaszországból egy új al
fajt, a fejérvaryi-t írta le. Ez a taxon ma is a Lacerta bilineata érvényes 
alfajának számít (Keve & Marián 1972-1973).

Ekkor azonban újabb nagy veszteség éri, mert oly sokévi közös küz
delem és szakmai munka után, kedves kollégája és barátja, B olk ay  Ist
ván is öngyilkos lesz Szarajevóban. Megírja magyar, illetve német nyel
ven is B olkay nekrológját, de a terjedelmesebb német nyelű megemlé
kezést már a bécsi lap szerkesztőinek kell befejezni, mert Fejérváry  
1932. június 2-án egy epehólyag műtét utáni komplikációkban, 38 éves 
korában, váratlanul meghal.

Hirtelen távozása miatt több munkája maradt befejezetlen, amelyeket 
felesége igyekezett, a rendelkezésre álló jegyzetek alapján, befejezni és 
kiadatni. Ekkor jelenik a az újabb több mint száz oldalas munkája a 
fosszilis és recens Megalanidae és Varanidae-ről (vesd össze Fejérváry  
1935). Sajnos végleg befejezetlen maradt a fiatal zoológus nemzedék 
számára íródó nagy munkája, a „Handbuch dér gesamten Zoologie”, 
amely az állatvilág recens és fosszilis rendjeit is tárgyalta volna. Ennek 
a műnek csak a bevezetője készült el, ám azt a pécsi egyetem rektora, 
Hodinka Antal (1864-1946) kiadatja „Einführung in die Zoologie. Frag-
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ment des Werkes, Handbuch dér gesamten Zoologie” (Bevezetés a zoo
lógiába. Az összesített zoológia kézikönyve című mű töredéke) címmel, 
(vesd össze Fejérváry 1933).

Fejérváry rövid élete alatt bámulatra méltó mennyiségű herpetológiai 
munkát írt, hiszen mintegy 100 publikációja mellett (A d ler  1989), több 
mint 60 herpetológiai tanulmányt hagyott hátra (D ely  1968), a legtöbbet 
németül és magyarul, ám angolul és franciául is publikált. Munkái a fu- 
nisztikai tanulmányoktól kezdve a taxonómiai és filogenetikai dolgozato
kon át egészen a teoretikus értekezésekig terjedtek, amelyeket erősen át
hatott szerzőjének lamarckista szemléletmódja, ám ezek az uralkodó 
darwinista beállítottság ellenére sem vesztették el teljesen aktualitásukat.

Paleontológiai munkái és mindenek előtt a fosszilis Varanidae-ről és 
Megalanidae-ról szóló tanulmányai, amelyeknek a fő része csak a halá
la után (vesd össze Fejérváry 1935) jelenhetett meg, a mai napig is mér
földkőnek számítanak a témában, még ha néhány részletében M ertens 
(1942) a háromkötetes klasszikus varánusz-monográfiájában meg is kri
tizálta őket, és még akkor is, ha egyes kijelentései korrekcióra szorultak 
(vesd össze B oros & D ely  1968). Többnyire a biológia legállandóbb te
rületei közé tartozik a rendszertan és a taxonómia is. Míg a mai modem 
molekuláris genetikai tanulmányok egyre gyorsabb tempóban, sokszor 
néhány év után elavulnak, addig a rendszertan és a taxonómia még ma 
is gyakran az eredeti forrásokig, LiNNÉ-ig vagy akár az őt megelőző elő
futárokig nyúlik vissza. Fejérváry ide tartozó munkái esetében is két
ségtelenül hosszabb aktualitási intervallummal lehet számolni, hiszen 
ezeket évtizedekkel később is egészen a legújabb időkig bezárólag újra 
és újra idézték (pl. Spinar 1972, F ro st e t  a l .  2005). Az általa újonnan 
leírt és elnevezett taxonok a család szintűektől egészen a faji vagy alfa- 
ji szintűekig várhatóan fenn fognak maradni a távolabbi jövőben is.

Jellemző Fejérváry agilitására, hogy ő a 10. Nemzetközi Állattani kon
gresszus titkára, 1925-1927 között az „Állattani Közlemények”, illetve 1921- 
1927 között a „Paleontologica Hungarica” szerkesztője, ahogy a „Szabad 
Egyetem” című természettudományos ismeretterjesztő folyóiraté is, illetve a 
„Pesti Hírlap” állandó tudományos munkatársaként is hosszú ideig műkö
dött. Szakmai elismertségét jól mutatja, hogy mind a Société Zoologique de 
Francé, a washingtoni National Geographic Society, és a Paleontolgische Ge- 
sellschaft tagjai, mind a Malta Historical and Scientific Society tiszteletbeli 
tagjai közé is beválasztották (Pongrácz 1932, V ersluys 1932). Síremlékén 
egykor látható mellszobra sajnos ma már nem található meg eredeti helyén.
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1. függelék

A Fejérváry által leírt taxonok jegyzéke

Ascaphidae Fejérváry, 1923 (ma Leiopelmatidae M ivart, 1869) = Ős- 
békafélék családja 

Rana arvalis wolterstorffi Fejérváry, 1919 = Hosszúlábú mocsáribéka 
Lacerta vivipara var. gedulyi Fejérváry, 1923 (Nomen nudum) = az ele

venszülő gyík egyik alfaja 
Lacerta muralis var. despotti Fejérváry, 1924 (ma Podarcis filfolensis 

despotti) = a máltai gyík egyik alfaja 
Lacerta muralis var. kieselbachi Fejérváry, 1924 (ma Podarcis fdfolen- 

sis kieselbachi) = a máltai gyík egyik alfaja 
Lacerta muralis var. laurentii-muelleri Fejérváry, 1924 (ma Podarcis 

filfolensis laurentiimuelleri) = a máltai gyík egyik alfaja 
Uromastyx acanthinurus var. pluriscutata Fejérváry, 1927 = az afrikai 

tüskésfarkú-gyík egyik alfaja

2. függelék

A Fejérváry-ról elnevezett taxonok jegyzéke

Fejervarya B olkay , 1915 = a Valódi békafélék családjának (Ranidae) 
egyik neme

Lacerta viridis fejervaryi V asvári, 1926 (ma Lacerta bilineata fejer- 
varyi) = a zöldgyík egyik alfaja 

Testudo fejervaryi S zala i, 1930 (ma Ptychogaster fejervaryi) = egy 
fosszilis szárazföldi teknős
Mimomys fejervaryi Kormos, 1934 = egy fosszilis pocok
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Br. Fejérváry Géza legismertebb 
fényképe

Br. Fejérváry Géza, a magyar herpe- 
tológia egyik legnagyobb alakja

A Fejérváry sírján álló egykori Br. Fejérváry Géza sírja
mellszobor napjainkban
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SELMECBÁNYA KOSÁRYNÉ RÉZ LOLA MŰVEIBEN

Nagy Domokos Imre

A 2010. március 19-én az Országos Erdészeti Egyesület 
Erdészettörténeti Szakosztályában tartott előadás szerkesztett változata. 

Az eredeti előadást fejből tartottam.

A VÉN VAROS

A régi város már csak álom, 
de mindig látom. Egyre látom.

A szívem hozzá visszadobban 
Mindegyre jobban. Egyre jobban.

Evek telnek: csak jobban fájhat,
Gyógyíthatatlan ez a bánat.

A föld üzenget értem, látom,
Túl éveken és túl határon.

Várnak reám az agg hegyek 
S az erdők a város felett.

Testemet: otthon megnyugodni,
Lelkemet: otthon kóborolni.

Gallyszedő gyermeket vezetni,
Szegény bányásznak aranyat lelni.

Istenem, engedj ott pihennem,
Máshol lidérc a láng szívemben.

Apáim mécse ott világít, -  
Kis bányamécse, -  mindhaláligJ

127



Ezzel a verssel kezdtem az előadást, és ezzel kezdem dolgozatomat is. Bár 
egy unokának nem illik nagyanyja érzelmi életéről nyilatkoznia, de a család 
jó néhány más tagjával együtt nyugodt lélekkel állítom, hogy Kosáryné Réz 
Lala valójában Selmecbe volt egyedül szerelmes. De abba is elkésve. Mert 
amikor még ott élt -  bár igen jól érezte ott magát -, mégis úgy volt vele, mint 
sok művelt fiatal a XIX/XX. század fordulóján: azt hitte Budapest a világ 
közepe. Csak amikor már nem mehetett vissza, ahhoz jött rá, hogy

„Gyötört a honvágy is. Gyászoltam Selmecet, a szülővároso
mat; pedig hányszor vágyakoztam onnan el ostobául! Azt hittem, 
korlátolt és kicsinyes vidéki hely, pedig később rájöttem, hogy ha
tározottan magas kultúrájú volt, és egyáltalán nem kellett volna 
lenéznem. Semmivel sem találtam magasabb lelki szintet sem Sop
ronban, sem pedig később Pesten; ezt hamar meg kellett látnom. 
De most késő volt már.”2 

Selmec számára a felekezeti és nemzetiségi béke szigetét jelentette, 
amelyre néhány példát hozok fel részben családi emlékekből, részben 
írásaiból.

Hogy a „Rektor úr” és fiai evangélikusok, felesége és lányai pedig 
katolikusok voltak, azon nem ütközött meg senki sem, mint ahogy nagy
anyám házassága is ugyanilyen vegyes házasság volt. (Ez amúgy ön
magában talán még nem különlegesség, hiszen édesapám erdélyi szülei 
is vegyes házasságban éltek, csak ott nagyapám volt a katolikus, és na
gyanyám az evangélikus.)

Az már sokkal érdekesebb, hogy amikor édesanyám 1917 januárjá
ban megszületett, a kegyetlen időjárás miatt nem lehetett elvinni a temp
lomba megkeresztelni, és a plébános sem tudott eljönni. (Abban az idő
ben a korai keresztelő volt a természetes.) De átmentek a szomszédba 
Zsámbor nagytiszteletű úrhoz, akinek Ernő fia a középső Réz fiú, Ferenc 
osztálytársa volt. Ő az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében megkeresztel
te Kosáry Judit Eleonórát, majd az igazolást átadta később a plébános úr
nak, hogy jegyezze be az anyakönyvbe.3 Zsámbor Ernő később erdőmér
nök lett, és az OEF4 vadászati osztályán dolgozott. Ő ismertetett össze 
engem többek között Szederjei Ákossal és a Zsindely testvérekkel. Ami
kor 1962-ben először felmentem hozzájuk, Ernő bácsi bemutatott még 
élő édesanyjának, akinek első megjegyzése az volt, hogy „tudod, hogy a 
Papa keresztelte meg a mamáját?”

Ami pedig a nemzetiségi békét illeti, nagyanyám sokszor mesélte: 
sohasem csodálkozott azon, hogy Selmecen mindenki a saját anyanyel
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vén beszél, és a többi ezt megérti. Érdekes emléke volt, amikor a piacon 
három asszony beszélgetett, elmondván egymásnak fiuk viselt dolgait, a 
Janóét, a Hanziét és a Jancsiét.

De ennek a többnyelvűségnek érdekes emléket állít írásaiban is. Pá
ni Hudácska, a mosónő ugyanis

„Ezt a dalt énekelte, amely nagy divat volt emeletes házakban 
és kunyhókban egyaránt, s amely egymaga eléggé bizonyítja, mi
csoda testvériségben éltek a Felvidéken a magyarok és a szlová
kok, hiszen még a daluk is közös volt:

Sárga uborkának zeleni liszt mát,
Ennek a kislánynak frájera nye má.
Ha nincs néki, ale bude mát,
Jó az Isten, bude pomahat!”5

*

Életében mintegy 120 regényt és kisregényt írt, melyek közül 88 je
lent meg önálló kötetben. Azokat, melyek csak folyóiratban vagy napi
lapban folytatásokban jelentek meg, nem mind ismerjük, mert soha sem 
tartotta nyilván. Kiadatlan kéziratai közül -  ezek zömét 1950 után csalá
di használatra írta -  szintén nem egy elveszett.

Amit tudunk: mintegy 15 regénye szól Selmecről, némelyik kizáró
lag ott játszódik, ezek közül 10 jelent meg önálló kötetként. Legalább to
vábbi 5 regénye részben játszódik ott, de ezek nagyon fontos részletei a 
műveknek. Azonkívül legalább féltucat olyan regénye van, melyekben 
egyértelmű utalás van Selmecre.6

Emlékei Selmecről részletekbe menően pontosak. Amikor húgomék 
az 1990-es évek közepén ott jártak, nem vettek útikönyvet. Húgom elol
vasta újra a családnak meglévő összes selmeci vonatkozású regényét, és 
könnyedén elkalauzolta családját egy olyan városban, ahol még soha 
sem járt egyikük sem. De a fiam is egy évtizeddel később az Ellenség a 
hegyoldalon és egy régi selmeci térkép segítségével el tudott segítségké
rés nélkül igazodni a családjával. (És itt említsük meg zárójelben, hogy 
az elmúlt évtizedek selmeci városvezetése érintetlenül hagyta, mint tör
ténelmi emléket, az Óvárost, tehát 2000-ben ez a városrész ugyanolyan 
volt, mint 1900-ban, csak a házak vannak felújítva.)7

Mégis, mi hozta létre ezt a mély vonzalmat Selmec iránt?
Hogy a szülővárosa volt? Igen, ez igaz. Ám dédapámat az 1890-es 

években még össze-vissza helyezgették az országban, oda, ahol éppen
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szükség volt egy nagy tudású, de a gorombaságig energikus szakember
re. így nagyanyám idősebbik húga szinte napra pontosan egy évvel nő
vére után már Körmöcbányán született, és nagyanyám elemibe részben 
Budán, a Várban járt. (Érdekesség: dédunokái közül kettő és egyik üku
nokája jóval később ugyanabba az iskolába -  illetve az ostrom alatt el
pusztult épület helyén épült újba -  járt.) És nagyon nem jól érezte magát 
ebben az iskolában, erre több regényében is utal.8 Megváltás volt a 
számára, hogy visszakerültek Selmecre. De ez önmagában nem elég.

Ősei sírja? Talán. Mert igaz, hogy mind a négy nagyszülője ott van 
eltemetve (Richter György, Tannenberg Mária, Péch Antal, Szájbély 
Emma), de rajtuk kívül alig valaki, hiszen a család csak a XIX. század 
utolsó harmadában lett állandó selmeci lakos.

Sokkal fontosabbnak tartom azonban azt, hogy számos őse selmeci 
diák volt! Édesapja Réz (Richter) Géza (1865-1931, az utolsó selmeci 
rektor); mindkét nagyapja: Richter György (1812-1900) és Péch Antal 
(1822-1895); egyik dédapja, Szájbély István (1777-1855); és két ükap
ja: Szájbély Mihály (1755-1830) és Scherüble Péter (1749-1823). A tör
ténetek pedig szálltak szájról-szájra, nemzedékről nemzedékre, mint 
ahogyan nekünk is rengeteget mesélt Selmecről, és ezen belül természe
tesen az őt ugyan csak másodlagosan érintő, de a város megértéséhez 
nélkülözhetetlen diákéletről.

És bár -  mint láttuk -  benne volt a jobb híján „urbánusnak” nevezhető 
ellenérzés a korabeli divat szerint elmaradottnak tekintett vidékkel szem
ben, mégis elkezdett foglalkozni a város történetével. Hogy pontosan mi
kor, azt nem tudni, valószínűleg úgy 14-15 éves kora óta érdekelte. Elő
ször nagyapja, Péch Antal bányászattörténeti könyveit olvasta (beleértve a 
kiadatlanul maradt részeket is, melyeket csak az 1960-as években rende
zett sajtó alá nagybátyám, Kosáry Domokos), aztán olyan tizenhét-ti- 
zennyolc éves kora körül elkezdte a levéltári kutatásokat a városi levéltár
ban. Erre a hivatalos engedélyt Vörös Ferenc városi főjegyző adta meg, de 
a levéltári kutatómunkához módszertani segítséget nagybátyja, Richter 
Ede városi levéltámok nyújtott hozzá neki. (Ede bácsi ezenkívül a városi 
múzeum alapítója, és a könyvtár vezetője is volt. Jónéhány helytörténeti 
témájú dolgozata is megjelent.)9 Itt gyűjtötte Nagyanyám össze azokat az 
adatokat, melyek számos történelmi regényének az alapját jelentik.

És -  talán eleinte nem is egészen tudatosan -  megjegyzett mindent, 
amit szülővárosáról hallott.

*
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Azon művei, melyekben Selmecről valamilyen módon szó van, a követ
kező csoportokba oszthatók, és a csoportokat egyenként vizsgálom meg.
1/ Kizárólag Selmecen (és közvetlen környékén) játszódó művek;
2/ Nem csak Selmecen játszódó művek, azonban a legfontosabb hely

szín Selmec;
3/ Nem selmeci témájú művek, azonban a város az események egyik 

fontos helyszíne;
4/ Olyan művek, melyeknek látszólag semmi köze Selmechez, azonban 

egészen váratlanul utalás történik valamilyen formában a városra.
A bemutatást azonban célszerű „fordított irányból” elkezdeni, mint

ha messziről érkeznénk a helyszínre.

Selmec -  látszólag Selmec nélkül

Ebbe a kategóriába azokat a műveket sorolom, melyekben csak (sokszor 
szinte a „kódolásig” rejtett) utalások vannak a városra.

Bár nem elsőnek írta, legelőször A két kőszobor10 című, az 1930-as évek 
elején írt, ám kéziratban maradt regényét említem, melyet csak néhány csa
ládtag ismer. Hogy (valószínűleg) Selmecen játszódik, az csak a bevezető 
és befejező részből derül ki, melyben a címadó két régi kőszobor sajnálkoz
va nézi az embereket. Maga a regény igen kemény és keserű társadalombí
rálattal van tele a XIX/XX. század fordulójának idejéről. A „politikai palet
ta” valamennyi résztvevőjéről -  beleértve a vörös- és a fehérterrort -  az a 
véleménye, hogy egyik sem szolgálta az ország érdekeit. így nem csodál
ható, hogy kiadót nem találtak rá, magam is olvastam néhány nagyon ud
varias visszautasító levelet. De szerintünk jó is, hogy nem jelent meg. Egy
részt, mert nem tartjuk jól sikerült regénynek, másrészt pedig még sokkal 
több politikai kellemetlensége lett volna a szerzőnek és a családjának.

Ez után a kudarc után kezdett bele a Kampa Daria naplója című tu
dományos-fantasztikus regény írásába, mely szintén kéziratban maradt." 

De ez csak kitérés volt, fontosak a megjelent művek.
A legelső „bányászati” regénye A régi bánya titka című ifjúsági re

gény, mely szerintem egy kezdő, a műfajok tekintetében még bizonyta
lan szerző kirándulása az ifjúsági kalandregény területére,12 Magán vise
li a »kezdőség« minden jelét, nem véletlen, hogy később önálló kötetben 
nem jelent meg. Selmecre valójában csak a bánya maga utal, és időben 
sem lehet pontosan elhelyezni.
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A szép Kamilla macskája13 Bakabányán játszódik a Bach-korszak- 
ban. A kissé »rózsaszínű« történet lényege, hogy a hatalom képviselője 
a végén kétségbeesett megoldásként a főhősnőt macskáját sanyargatásá
val akarja kollaborációra kényszeríteni, de ennek eredményeként csak az 
odalátogató külföldi(ek) ellenszenvét vívja ki. Ha valaki némi »áthal- 
lást« érez a XX. századi viszonyokra az idegen hatalom képviselőjével 
kapcsolatban, az nem hiszem, hogy sokat téved.

Bakabánya Selmectől két órányira délnyugatra van. Egykor virágzó 
bányaváros volt, ám a XIX. század végén már csak nagyközség. Igazán 
sokat szenvedett, a törökök valóban felperzselték, újra kellett telepíteni. 
Bányái kimerültek, a XIX/XX. század fordulóján mindössze háromez- 
eméhányszáz főnyi volt a lakossága.14 A Tetralógiában többször is em
lítésre kerül (néha helyszínként, néha csak utalásként), mindig aktuális 
jelentőségének megfelelően. Az Asszonybeszédben hatszor, a Perceg a 
szúban háromszor, a Vaskalitkában már csak egyszer, és a Por és hamu
ban egyszer sem fordul elő a neve.

A címe alapján ide lenne sorolható a Rejtelmes kohó is, azonban itt a 
kohó nem valóságos, hanem valahol az érzelmek világában létezik.

„A titokzatos kohó ütemes, messzi moraja egyre hallik. Figyel
jetek csak, mikor egyedül vagytok és a szoba csöndes. Azt mond
ják: zúg a csend. Félő gyerekek egymást bátorító meséje ez. A ti
tokzatos kohó zúg ilyenkor, lobog a kemencék lángja és az üllő
kön emberi szívek feküsznek. Alaktalan, durva, fénytelen húsda
rabokból edzenek, vernek, égetnek, olvasztanak csodálatos fényű 
kristálykelyheket, tiszta aranyból való ereklyetartókat a láthatat
lan kovácsok.”15

Szintén bányában játszódik a Jó szerencsét!16 Ezen már látszik, hogy 
a szerző kellő tapasztalatot szerzett a kalandregények területén. (Ebben 
az időben hetenként fordított a Palladis számára egy-egy kalandregényt 
vagy krimit.) A színhely egy »modem« kisváros, mégpedig bányaváros. 
Már autóbuszról, leánygimnáziumról van szó benne, és a fiú főszereplő 
szigorlatra készül, tehát felsőoktatási intézménye is van. (Most függetle
nül ennek jellegétől, ez utóbbi csak Selmecre volt jellemző.)

A történet: a két főszereplőjét, az egyetemista (történész?) fiút és a 
gimnazista lányt egy hegy omlás bezárja egy rég felhagyott bányába, és 
úgy találnak vissza a városba, hogy az egykori bányamestemek az ácso- 
latba vésett feliratait követik, „IO ZERETSETH, GEORGIVS SVABA” 
(azaz: Jó szerencsét, Georgius Suba). Az már a történet dramaturgiájá
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hoz tartozik, hogy éppen egy ismerősük pincéjébe lyukadnak ki. De tud
tommal Selmecen kívül nem volt olyan város, amelynél a régi bányavá
gatok és a későbbi épületek pincéi összeköttetésben lettek volna. Vagy 
ha voltak is, nem volt felsőoktatási intézményük.

Más a helyzet A naspolyafa titka című kisregényénél.17 Ez is »mo- 
dem« kisvárosban játszódik, esős időben már taxival viszik haza a lányo
kat tánciskolából. A füvészkertben szoktak találkozni (ez még elmegy), 
ám a Blahut-sziklákhoz mennek kirándulni, és Balassa Menyhártról, 
Hont vármegye hírhedett XVI. századi rablólovag váruráról fantáziáinak.

Máshogy, észrevehetőbben van jelen Selmec az Egy leány a sok kö
zül című regényben.18 Maga a regény -  leszámítva a témánk szempont
jából másodlagos vidéki tartózkodást -  pontosan körülhatárolható he
lyen játszódik: Budapest XI. kerületének Szentimreváros nevű részén, 
azon belül is az akkor éppen Horthy Miklós nevét viselő Körtér, az azó
ta vásárcsarnokká „előlépett” Fehérvári úti kispiac és az akkor még Len
ke tér nevet viselő mai Kosztolányi Dezső tér által jelzett háromszögben. 
És még az sem utal a kívülállók számára semmire sem, hogy az idős há
zaspár Vasas Gábor erdőmémök, ny. miniszteri tanácsos (Lelkem), és fe
lesége Belluska (Szivecském). De az ismerősök számára világos, hogy a 
házaspár mintái a szerző szülei.

A félj mintája édesapja, Réz Géza bányamérnök, aki miniszteri taná
csos is volt. Belluska pedig az édesanyja, Péch Eleonóra, bár a nevét fia
talon elhunyt nővérétől, Péch Izabellától kapta. (Bella dédnagynéném 
még előjön másik regényben is.) Ezért a házaspár lakását -  dédszüleim 
egykori lakását -  is meg tudom mondani: Szabolcska Mihály utca 3, el
ső emelet... A gyerekeiknél érezhető bizonyos írói szabadság, nagy
nagybátyáim akkor még éltek, de a meghalt lányukat nagyanyám fiata
labbik húgáról mintázta, aki valóban „menyasszonykorában repült el a 
felhők titokzatos világába”.19

„Hosszú esztendők óta hűséges bejárónőjüket” viszont Kropatánénak 
hívják, aki „valaha távoli hegyek alján, csendes, alacsony falusi házak 
között töltötte az esztendőket, ott születtek a gyermekei, onnan indult el 
özvegyen szerencseútra”.20

Ám hogy senkinek se legyen kétsége a selmeci reminiszcenciákat il
letően, idézzük fel Lelkem álmát, amikor lázasan feküdt:

„Az öregúr azt álmodta, hogy a hodrusi erdőket járja, és az 
egyik hanyag erdővédje nem nézett a favágók után. Megjelöletlen 
bükköt vágtak ki! Egy gyönyőrűszép szál fiatal bükköt! Ott feküdt

133



hatalmas zöld lombkoronájával az irtás közepén. Már fonnyadni 
kezdtek a levelei... és mintha ez a fa az ő fia lett volna, szép Gá
bor fia, aki a rokitnói mocsaraknál esett el...”21 

Az Ida néni és Samu bácsi kötődik az idesorolható művek közül a le- 
gáttételesebben a helyszínhez. Felvidéki utalások vannak benne, de Sel
mec nevével nem találkoztam.

A Ducfalva című történelmi regénye 1941/42-ben jelent meg a Ma
gyar Lányok hasábjain. Érdekessége, hogy az általam az egyetemen 
nyelvtörténetben is tanult körmöcbányai táncszó „regénye”

A Tetralógia

A közel négy évszázadot (1586 -  1965 körül) átfogó regényfolyam cél
ját így fogalmazta meg a Por és hamu bevezetőjében:

oda akartam vetíteni a fehér papírra a magyar asszonyt, 
régen és most A magyar asszony lelkét kerestem. Virrasztó éjsza
kákon hangot véltem hallani a múltból. Mintha valami vízbefúló- 
nak a hangja lett volna, aki szakadékos part szélébe kapaszkodik:

-  Ments meg a haláltól! Ments meg a feledéstől! Alattam a 
semmi, mögöttem sötét örvény, előttem a süket világ. Sírkövet ál
líts legalább a nevemmel, néhány fekete betűt adj virág helyett, 
valamit, ami az enyém, amiről rám ismernek még itt, Európa kö
zepén, a Duna viharoktól tépett völgyében. Szenvedtem és ver
gődtem, meghaltam és életet adtam, de mi az, amit rólam tudnak? 
Csak amit a hatalmasok láttak vagy látni véltek, s amit a férfiak 
tudni kívántak, semmi más.”22 

Am ugyanakkor ez a magyar polgárosodás regénye is, és nem vélet
len, hogy Selmec először akkor jelenik meg a regénysorozatban, amikor 
a 3. nemzedék a Munerek révén a városba kerül.

„nem akarta megbántani sem Dávidot, sem az urát. De inkább 
kis Kristófot szánta volna Krisztinkának, bár tudta, hogy Muner 
Fülöp bevitte magával néhányszor Selmeczre a bányagrófhoz, s 
ott a kis Herminkával játszatta a fiúcskát.”23 

Természetesen megjelennek már ebben a regényben Selmec problémái 
is. így megíija azt is, amikor a hodrusiak a sok nélkülözés miatt fellázadtak.

„Mit csináltak volna a szegény hodrusiak? Mikor már nagyon 
sokat éheztek, megdöngették a bányabíró házának kapuját, elvit-
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ték a bányász zászlót, a testvérládát meg bányászjelvényeket a hi
vatalos helyiségből, s kiáltozva vonultak vele végig a városon. Ez 
azonban nem sokat használt. Mikor még éhesebbek lettek, kivit
ték a vesztőhelyre a bányabíró kalapját, s ott felakasztották. Ettől 
sem laktak jól. Végre is felkerekedtek hát, mégpedig feleségestől, 
s elindultak Zsamóca felé, hogy meg se álljanak a király udvará
ig. -  Ott tesznek panaszt -  mondták lássa meg őfelsége, milyen 
soványak ők, a bordájuk látszik a rongyos ruha alatt.

Ezt már nagyon szégyellte a bányabíró is, a város is. Nosza, 
utánuk menesztettek két városi drabantot meg két írnokot, beszél
jék rá a hodrusiakat, jöjjenek vissza, s ne tegyék csúffá a várost 
ország-világ előtt. Legyenek egy kis belátással. Emlékezzenek 
reá, hogy a török hadak kalandozásai meg a tíz év előtti pestisjár
vány úgyis kimerítette a város kincsesládáját, s mit tegyenek, ha a 
bányamívelés rosszul megy, hiába fizetik a Turóczból, Árvából 
szegődtetett vízemelő munkásokat. S ha a vájárok a királyhoz 
akarnak menni, és nem dolgoznak, még nagyobb baj lesz a bá
nyákban.

Végül felhatalmazták a két írnokot, tegyenek ígéretet, hogy há
romheti fizetését mindenki meg kapja.

Az egyik írnok Chalubka Márton volt, a másik Tarkha László.
Tudták a selmeczi polgárok, miért küldték éppen őket. Sima

nyelvű, jóbeszédű ember volt mind a kettő, értették a tréfát is, ami 
a hodrusiaknál sokat ér.”24

Kapott pénzt kegyelmed? -  kérdezte a bányabíró fojtott 
hangon.

-  Kaptam -  intett. Számításokat vett elő a zsebéből.
-  Mennyit?
-  Ezerkétszáz forintot.
Mind felugráltak. Csak a bányabíró maradt a helyén, ő nem 

bírt olyan könnyen mozogni.
-  Hol van hát?
-  Körmöczön -  mondta Dóczy Sebestyén, s összefonta mellén 

két izmos, kurta karját. -  Amint kiléptem a kamarából, már ott 
vártak négyen, a selmeczi bányák hitelezői. A beszterczebányai 
rézöntőből volt ott két ember, négyszáztíz forint huszonkét dénárt 
követeltek, azután a bócai földbirtokos, Szentiványi, aki hatszáz 
forintot adott kölcsön tavaly, s már újévkor meg kellett volna fi-
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zetni neki, özvegy Bebek Kata, aki anyjától örökölte a követelé
sét meg Menyhért, aki lovakat adott a bélabányai vízhúzáshoz. 
Úgy szétszedték a pénzt, mint a Krisztus köntösét.

-  Miért adta oda kegyelmed?
Sebestyén körülnézett megint a társaságon. Sorra figyelte az 

arcokat.
Majd a bányabíróhoz fordult.
-  Mert szégyelltem magam -  mondta. -  Hogy ennyire jutot

tunk. Selmecz kérjen Körmöcztől? S akkor is ott acsarkodjanak a 
küszöbnél az adósságok miatt a hitelezők? A képemről jött le a 
bőr! Én ilyen utat többé nem vállalok.”25

Ám beleszólt Selmec sorsába az országos politika is. Jött Bethlen Gá
bor hada, s maga a fejedelem. És itt igencsak okosan kellett lavírozni, 
hogy a város ne lássa nagy kárát az állandó uralomváltásnak.

„A fejedelem szeptember 10-én Debrecennél ütött tábort. Ek
kor már az egész felvidék teljes lázadásban volt. Zavargások, 
gyújtogatások, minden féle törvénytelenségek napirenden voltak, 
s a bányavárosok alig várták, hogy Bethlen seregei bevonuljanak. 
A kincstári tisztviselők úgy hirdették, nem óhajtják az ő kor
mányzását, de semmit meg nem változtathatnak. Lelkűk mélyére 
pedig ki sem látott. így szeptember 20-án reverzálist írtak alá, 
melyben kötelezték magukat, hogy a hadsereg műveleteit zavar
ni nem fogják, hanem egyedül a kincstári bányászat érdekeinek 
élnek. Valójában pedig tárt kapukkal fogadták Bethlen hadait, s 
valóban nem is volt bántódásuk, mint ahogyan Zechy György gö- 
möri főispán és Bethlen generáliskapitánya írásban meg is ígérte 
nekik. Még a túlságos beszállásolástól is megkíméltettek. Sel
mecz városa a Beszterczebányán levő fejedelemnek egy ezüst
kannát és poharat küldött, Körmöcz városa pedig megvendégelte 
Bethlen Gábort. Ugyanebben az időben történt, hogy Selmeczen 
az öreg bányabíró leköszönt a hivataláról, s utóda ugyanazokkal 
a szavakkal tette le az esküt, mint valaha az öreg. Tehát hűséget 
esküdött a királynak és engedelmességet a király által kinevezett 
vagy kinevezendő elöljáróknak. Pedig ekkor Bethlen hatalmában 
volt az egész felvidék.

Amennyire lehetett, csönd lett és békesség.”
„Május vége felé már Ferdinánd hadai közeledtek a bányavá

rosokhoz. Valami nagy csetepaté Selmecznél nem történt. Június
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kilencedikén a selmeczi, körmöczi és beszterczebányai kamara 
főtisztviselői a maguk és alattuk levő tisztek nevében újabb rever- 
zálist állítottak ki, melyben erősítik, hogy mint régebben megír
ták, mindig csak a bányaművek fenntartására törekedtek, és az 
uralkodóháznak fogadott hűségüket meg nem változtatták. Remé
lik, hogy a király biztosai őket megkímélik, s nyugodtan folytat
hatják a bányák és a király javára munkájukat. Erre válaszul a ki
rályi biztosok felszólították a kamara tisztviselőit, hogy ne csak 
ők maguk legyenek hűségesek a királyhoz, de arra is vigyázzanak, 
hogy senki a polgárokat és a népet fel ne bujtogassa, s ha ilyesmi 
történnék, a bujtogatókat szigorúan megbüntessék.

A hadak jó ideig meglakták a környéket, közben beállt a fül
ledt meleg s a szárazság. Korai nyár jött, a kertekben megaszaló- 
dott a gyümölcs.

Végre úgy látszott, egy kis békesség lesz megint, a seregek elvo
nultak más tájakra, a városi bíró meg a bányabíró fellélegzettek.”26 

Aztán a szereplők idővel elkerülnek Selmecről, hogy jó idővel (vagy 
három nemzedékkel) később Pfutsch Leopoldina térjen oda vissza.

Ettől kezdve aztán Selmec a menedékhely, ahova a főszeplők szük
ség esetén mindig vissza tudnak térni. Lőcseiné a XIX. század közepén 
megveszi a Muner-házat (ki tudja azt, hogy valamikor az övék volt?), és 
így szól az unokájához, Körmötzy Rózához:

„A ház a te neveden álljon. S mindig csak a mi kezünkön ma
radjon, asszonyok kezén. Ha Kata felnő, neki adod át halálod előtt 
vagy olyankor, ha szükségesnek véled. Ha elhalna, akkor is leá
nyági rokoné legyen.”27 

Ide tér meg házassága összedőltekor 1886-ban Kissné Krammer Ka
talin, majd 1918-ban magára maradva állapotosán unokája, Szalay 
Krisztina orvosnő megszülni leányát, hogy aztán mint nélkülöző özvegy 
innen induljon vagonlakóként az ismeretlenbe.28

Nagyanyám legkedveltebb selmeci vezetékneve, a Kropata először a 
Vaskalitkában jelenik meg, az (idősebb) Kropata Jankó személyében, ám 
rögtön visszautalva régebbre:

„Valaha, úgy tudta Jankó, nagy kiterjedésű bányákat bírtak az 
ősei, különösen anyai részről. Onnanfelől a Thurzókkal, Dóczyak- 
kal, Munerekkel tartott rokonságot.”29

És ezt még inkább hangsúlyozza a Por és hamuban, némi fáj
dalmas politikai felhanggal:
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„Kiss Ida nem tudta, hogy az öreg hutman vére egy az övével: 
Dóczyak, Munerek ősi örökségét viselik mind a ketten. Csak 
mondhatatlan terhet és bánatot érzett a szívén.

Hiszen, ha minden szlovák és minden magyar tudná, kitől, ho
gyan származott, ha tenyerükről le lehetne olvasni a vérkeveredést, 
talán nem bántanák egymást, és talán nem is bántották volna.

Talán.”30
És itt kell megjegyeznem, hogy a Tetralógiában néhány ősét is meg

említi, ámbár ez csak a családtagok számára (közülünk sem mindegyik
nek) nyilvánvaló.

A Perceg a szúban többször említi Szájbély Istvánt elismerően.31 
Mint a bevezetésben említettem, dédapja, Szájbély István valóban sel
meci diák volt, tehát szerepelhet a XVIII. században „praktikáns” (gya
kornok) minőségben. Csakhogy István 1777-ben született, így seho
gyan sem lehetett ott a kezdeteknél. Az előző generációt képviselő Száj
bély Mihályhoz jobban illik a helyzet, ám ő is 1755-ben született. 
Ugyanakkor emlegetik ebben a részben Mikoviny Sámuelt is, aki vi
szont 1698-1750 között élt. így Szájbély Istvánnal nem is találkozha
tott. Említését csak azzal tudom megmagyarázni, hogy a családi hagyo
mány -  mint nagyon sokszor -  eltorzította az időt. (Ezzel a problémá
val egyébként Tannenberg György szépapámról írott tanulmányomban 
foglalkoztam.32)

A Por és hamuban néhányszor utal nagyapjára, Péch Antalra is -  ami 
viszont teljesen érthető, hiszen Selmec XIX. század végi történetének 
megkerülhetetlen (és máig is tisztelt) szereplője.

Selmecet nemegyszer idealizálja és ugyanakkor reálisan ábrázolja.
„A tüdőbaj még ide, a hegyek közé is befészkelte magát, s ha 

a zsellérviskókat nem kímélte, a bányászok nemzedékek óta rossz 
levegőjű, nyirkos odúkban élő családjait, a büszke polgárházakat 
sem. Nemrég történt, hogy a bányagróf feleségét, szép asszonylá
nyát és fiatalabb fiát temették egyetlen esztendő alatt.”33 -  írta egy 
helyütt a selmeci egészségügyi viszonyokról.

Ez azonban így nem igaz, mert nagyanyja agy érszűkületben halt 
meg, nagynénje, Péch Izabella, meg mint hamarosan szóbakerül, pedig 
megfázás után kialakult tüdőgyulladásban. (Viszont fiatalabbik húga, 
Erzsébet valóban tüdőbajt kapott, amikor a Villatelepről beköltöztek a 
városba. Ebben is halt meg.)

Másutt meg -  sokkal általánosabb kitekintést adva -  ezek olvashatóak:
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„A bányagróf ott ült az ódon kamaraház bolthajtásos szobájá
ban. Ferdén tűzött be a nap a vastag falba vágott ablakon a függö
nyök között, s hidat varázsolt a fényes-barna íróasztalig. Porsze
mek táncoltak a hídon, vagy régi emlékek kísértetei? Játékos, apró 
tündérek?

Elmosolyodott fájdalmasan. Nem lehet már mesét mondania, 
legkisebb gyermeke is menyasszony. S mire unokák jönnek... ki 
tudja? ... Fog-e tudni mesélni nekik még?

A szél megmozdított egy papírdarabot előtte -  a másnapi szín
lap volt az. Miklóssy társulata játszott a városban, s ha senki más 
nem ült ott, ő elment a leányaival, vagy, ha nem mehetett, legalább 
kiváltotta a szokott jegyeket. Vajon ki fogja pártját a magyar színé
szeknek, ha ő nem lesz már itt?34 És ki fogja pártját a szegény, öreg 
városnak? Mi jövendő vár reá, ha teljesen kimerülnek a bányák?

Évszázadok és évszázadok óta fúrták és ölték a bányászok a 
vén hegyeket, a város alatt útvesztővé lettek a régi járatok. S ha 
néhol abba kellett hagyni a reményteljes mívelést, mert víz öntöt
te el az aknát, csak a múlt szorgalmas kutatója tudhatott róla.

Mint Pala Mihálynak a főváros, neki a bányászat volt örökö
sen a gondjában. Az ország kincstárának alapja. Fiatalabb korá
ban, mint a szorgos méh, járt ide-oda az országban, új lelőhelye
ket kutatni.

Délen széntelepeket talált, s amikor kézdörzsölgetve kínálták, 
vegyen magának is valami kis darab földet, kéz kezet mos, felhá
borodva dobta ki ajtaján a tanácsadót. A kincstári liszteszsákokat 
összegyűjtötte, de húsz esztendő alatt zárdaiskola épült abból Szél
aknán, s neki egy fillér haszna nem volt belőle. A munkások nás 
otecnek, apánknak nevezték, és ő fiának tartotta az utolsó topron
gyos hévért is. Fájt neki is, ami azoknak fájt. Származását soha 
nem feledte. A nagyváradi szerény ács árva fia nem szédült el a 
magasban. Nem kívánta a felkínált báróságot. Ha tisztjei vagy a 
praktikánsok közül valaki bajba jutott, s hozzá fordult, egy lélek, 
egy élet megmentése előbbre való volt nála a maga pihenésénél, 
vagy hasznánál. Mikor meghalt, egy krajcár sem maradt utána.

Akik ismerték: az ő útján igyekeztek járni és kék szemének 
tiszta fénye talán még most is ott csillog téli napsütések idején a 
vén kamaraház bolthajtásos szobájában, ahol nem ül többé ma
gyar bányaigazgató.”35
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Egyébként a regényben megtalálható az egykori selmeci hangulat 
(szolidan visszafogott) idealizálása is.

„S míg ők ketten a múltat idézték, Emmácska és Idácska a máso
dik négyessel elindultak a jövendő felé. Ó, tündéri tánc! Ide és oda 
lejtettek, elfordultak a páijuktól, és újra visszatértek hozzá. A zene 
szólt, a rendező kiáltozott, s közben Retek és Kahanec suttogva val
lott szerelméről, félénken és tisztán, mint a tündérlányhoz és tündér
lovaghoz illik. Akár valaha Kenderfíy Miklós. A selmeci vén hegyek 
között mesebeli lovaggá változott a legrakoncátlanabb diák is.”36 

Dehát a regény írásakor már bő húsz éve távol élt a szülőföldjétől. 
Érdekes, hogy a Por és hamuban sajátos ikreződés van: Selmec sze

repel benne Selmecként is, de Andrásakna is valójában Selmec, mégpe
dig nem kitalált név, a város egyik Hodruson lévő részét nevezték így. 
És a saját magáról mintázott Tini mellett Flóra (Flórika) néven verseket 
író -  és később publikáló -  saját magát is szerepelteti.

Az Új Idők 1941-es évfolyamában megjelent Sáfárház, bár önálló re
gényként is megállja a helyét, valójában nem más, mint előkészület a Tet- 
ralógiához. Gyakorlatilag teljes egészében beépítette a Vaskalitkába. 
(Bár azt is lehet mondani, hogy »próbanyomat« a Vaskalitkából.)

A Selmecen játszódó regények

Ezen regények egy része önéletrajzi vagy családtörténeti ihletésű, mások 
pedig komoly történelmi kutatásokon alapulnak.

Mintegy átvezet az előző témakörből ebbe a Laurácska meggyógyul. 
A történet 1880-ban játszódik. Laurácska és barátnője, a „bányagróf lá
nya” fellépnek egy jótékonysági esten, a zegemye időben megfáznak, 
tüdőgyulladást kapnak, ami akkor az egyik legsúlyosabb betegségnek 
számított. Ebbe a bányagróf lánya bele is hal, míg Laurácska -  részben 
az öreg dajka házi praktikáinak, részben a falusi rokonoknál töltött idő
nek (mely sokkal egészségesebb és kötetlenebb volt, mint akkoriban az 
úri kisasszonyok városi élete) -  végül meggyógyul.

Ez így egy kicsit talán érzelgős leány-történet, ám valóban megtör
tént. Laurácska teljes nevén Richter Laura, dédapám egyik nővére (azaz 
a szerző nagynénje), aki -  mint arról valamennyi családtag beszámolt, 
aki még ismerte -  nagyon szerette és kiválóan tudta a történeteket elme
sélni. Más esetben is felhasználta Nagymama a tőle hallottakat.
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„Ekkor történt aztán, hogy látogatóba mentünk egy nagyné- 
némhez, aki rengeteg sok régi történetet tud. Évekig el lehetne 
hallgatni.”37

Hogy tovább pontosítsam: „a bányagróf lánya” nem más, mint Péch 
Izabella, dédanyám nővére, akivel ez a tragédia néhány hónappal eskü
vője után történt. Jó állapotban lévő sírja máig is megtalálható a selme
ci felső evangélikus temetőben évtizedekkel később elhunyt férje, az 
idők folyamán professzorrá vált Schwartz Ottó sírja mellett.38

Időrendben az első „igazán selmeci” mű az Alom. Bár itt a város -  le
galábbis a megjelent változatban -  inkább csak díszlet. »Megjelent vál
tozatod írtam, mert az első, még Selmecen készült változatot a kiadó túl 
misztikusnak találta, és abban a formában nem óhajtotta kiadni. így Nagy
anyám (bár kifejezetten kelletlenül) a megjelenés érdekében átdolgoz
ta a regényt. Ez a kényszerű átdolgozás -  ami nagyon fájt Nagymamá
nak élete végéig -  valószínűleg a regény színvonalának sem használt. 
Emlékirataiban is csak utalt rá,39 és rajta kívül soha senki nem tudhatta, 
hogy milyen is volt valójában, ugyanis nagyon sokáig senkinek sem en
gedte meg, hogy írásait megjelenése előtt elolvassa.40

A regény végén van néhány bekezdés, melyben a régi Selmecet bú
csúztatta:

„Saly Ádám úgy érezte végre, hogy hazaérkezett... Megfogta 
az asszony kezét, és sétáltak együtt, halk, boldog beszélgetéssel 
sokáig.

És köröskörül meghunyászkodva feküdt a kisváros. Többé 
nem bánthatta őt... Levette rongyos ködsüvegét, és alázatosan 
hallgatott. Mert nem tőle kell már kicsikarnia a kenyeret, nehéz 
testi-lelki rabszolgaság árán... Csak vendégül jön már ezentúl 
szép, selyemruhás asszonyával, és fényes, könnyen guruló pénzt, 
alamizsnát hoznak a szegény vén városnak mindig...

És feltámadt valami a szép múltból. Mikor még gazdag és fia
tal volt a város, mikor nem ő tartotta erővel magánál repülni vá
gyó rabszolgáit, hanem gazdag és tudó urak siettek hozzá, hogy 
mindig szebbé tegyék.”41

Ezek után idetartozó művei közül az Ulrik inas (1921) és A vén diák 
(1927) jelentek meg, azonban mivel ezeket tartom Selmec szempontjá
ból a legfontosabbaknak, a két regényt legutoljára tárgyalom.

*
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Időrendben ezután A selmeci diákok következett, mely a Vén diáknál 
szelídebb-mosolygósabb, de azért nem túlszépítő ábrázolása a selmeci 
diákéletnek. Először Hamupipőke volt a címe, így jelent meg a Magyar 
Lányok 1927/28-as évfolyamában, majd 1930-ban önálló kötetként. Má
sodik kiadása 1933-ban már a ma ismert címen, és természetesen ezt vi
seli az 1990-es új kiadása is.42

A regény (amely 1850 és 1853 között játszódik) témája Beaujardin 
márki, az apolitikus francia diák Bozsárdyvá válása. Hogy hogyan nyí
lik ki lassan a szeme a bécsi aulikus rokonokkal rendelkező külföldi fi
únak, és hogyan válik a regény végére magyar és „rebellis” érzelművé.

No persze: »cherchez la femme«... Kell hozzá egy romantikus Ha- 
mupipőke-történet elveszett cipővel (mert ugyan kibe szeressen bele a 
főhős, ha nem a zsandárok által keresett fiú húgába, aki nem mellesleg a 
komisszárus távoli rokona...). Kell hozzá a diákok összetartása, akik a 
magyarul még alig pár szót gagyogó márkit kiápolják súlyos megfázásá
ból, hogy végül a szívében lassan már Bozsárdyvá változó Beaujardin 
márki befolyásos bécsi rokonain keresztül kieszközölje a kegyelmet.

Az egész azonban, azzal kezdődik, hogy a kis márki »vulgója«, azaz 
diákneve a Petrezselyem lesz, mert ezt olyan nehéz volt kimondania.

„Petrezselyem berendezkedett a szobácskában aztán kitárta az 
ablakot, s kikönyökölt rajra hosszúszárú pipával a fogai között -  
most már ő is vett magának hosszúszárú pipát. S nézte az újonco
kat, akik tétován, tévetegen baktattak a kanyargós ösvényeken, s 
akiket a tréfás vén diákok össze-vissza vezetgettek a hegyek kö
zött, mielőtt a városba bejuthattak volna.

Mintha csak tegnap maradt volna abba, folytatódott a diákélet. 
Muzsika, nóta, vidám tréfa, néha tanulás, sok tánc, sok bolondság 
és igaz testvériesség. Megint volt egy kis tejfelesszájú fiú az újon
cok közül, aki meghűlt az első őszi napokban, akárcsak ő tavaly, 
s megint akadt, aki ápolja. A márki is két éjszakán keresztül ült az 
ágya mellett.”43

A kegyelemlevél átadását természetesen a diákok jó selmeci módra 
szervezik meg, megadva a módját, hogy minél nagyobb nyilvánosságot 
kapjon.

„Felment Cincérhez, s megtanácskozta vele dolgot.
Soká tanácskoztak.
-  Ebből valami nagyon jó tréfát csinálunk! -  ütötte Cincér tér

deit jókedvében. -  Össze kell a fiúkat hívni!
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Kiállt a ház elé, a tenyereit a szája elé görbítette, s olyan han
gok keltek az ujjai közül, hogy elhallatszott a Paradicsom-hegy te
tejéig. A szomszéd kutya ijedten kezdett üvölteni.

Egy félóra alatt annyian voltak a diákok, hogy nem lehetett a 
szobában elférni. Izgatott sürgés-forgás következett, szaladgálás 
erre-arra. Alig múlt el egy újabb óra, amikor a város lakói különös 
látványra gyűltek egybe.

A menet legelején török basának öltözött kikiáltó jött szamár
háton, óriási dobbal. Egyre kiabálta.

-  Adatik tudtára mindenkinek, hogy Kukutyinország királyfia, 
meghallván, miszerint ebben a városban vannak a legszebb lá
nyok, ideérkezett és itt akarna magának feleséget keresni...”44

A könyvben szerepel egy Fridolin nevű félbolond (vagy tán egészen 
bolond) távoli rokon, aki a maga módján néha sokkal okosabb, mint má
sok. Hogy az egyes epizódokat honnan szedte össze Nagymama, azt ma 
már nem lehet megállapítani, azonban a valódi Fridolint személyesen is
merte, ott éldegélt rokonainál Selmecen, ő csupán visszatette néhány év
tizeddel az időben.45

A regény így zárul:
„Húsz esztendő múlva egy vidám, feketefürtös fiú állított be az 

öreg anyókához, aki csak bottal tudott járni már, s a háta olyan 
volt, mintha valamennyi esztendő, amit megélt, rajta gubbasztott 
volna. Egyik unokája végezte a munkát a ház körül.

-  Ide küldtek szobát keresni... Bozsárdy Gábor a nevem...
-  Bozsárdy... Bozsárdy... Volt egy ilyenféle nevű diákom va

laha, fiacskám... Derék, szép fiú, Petrezselyemnek hívták...
-  Az apám volt az -  mondta a fiú.
És behurcolkodott a szobácskába, ahol még mindig a régi ka

rosszékek billegtek roskadt, ferde lábbal, s a régi tintás íróasztal 
állt a sarokban, s ahonnan a meredek ösvényre, meg a messzi, er
dős hegyekre lehetett látni...

Megkezdte most ő az álombéli, mesével teli selmeci diákéle
tet...”46

Ami a névváltoztatást illeti, ilyen valóban megtörtént a családban, hi
szen egyik ükapja Pierre Cheruble-ből lett Scherübl Péter. Ám ezt a tényt 
kutatásaim során csak Nagymama halála után derítettem ki, de a fantá
zia adta névváltozást utólag igazolta a történelem.

*
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Ezután néhány önéletrajzi és családtörténeti vonatkozású regény kö
vetkezett.

1935-ben jelent meg A János-utcai leánykolónia című regénye. 
Azonban az eredeti változat a húszas évek első felében kellett, hogy ké
szüljön, mert még fiatalabb húgának, „Böskének” (családi névhasználat
ban valójában Böbe volt) ajánlotta, aki azonban fiatalon meghalt, mint 
utaltam rá. Erről nyugodtan mondhatjuk, hogy önéletrajzi, hiszen beval
lottan saját naplójának felhasználásával írta. Az a valószínű -  erről hiá
ba kérdeztem, nem beszélt róla - , hogy mire készen lett a kézirattal, hú
ga meghalt, és érzelmi okokból egy időre félretette.

„Kedves lányok, mikor most könyvalakban kiadásra kerül az 
én leánykori naplóm egy része, úgy gondoltam, hogy változtatok 
rajta egyetmást, mert hiszen gyerekes kézzel és gyerekes gondol
kozással van írva. De mikor elolvastam, akárhányszor mosolyog
tam is a gyöngeségein és bohóságain, mégis úgy éreztem: nem tu
dok rajta változtatni többé.

Az én kis Böském, akinek valamikor az egészet írtam, nem 
szűrhette le a mi kis történetünkből a tanulságot úgy, ahogyan 
gondoltam egyszer. Megelőzött minket okosságban, jóságban, s 
az élet legnagyobb művészetében: a lemondásban. Megnőtt, szép 
nagy leány lett belőle. Menyasszony. Aztán megbetegedett, és 
hosszú, hősies küzdelemmel viselt szenvedés után meghalt, olyan 
szépen és csöndben, mint ahogyan élt. Igazi hős volt, bizony.

De a tanulságot elmondom én helyette, lányok. A tanulság az: 
akárki akármit mond, érdemes szépre, jóra törekedni, mert erős 
akarattal mindent elér az ember. S még ha az embereknél hatal
masabb törvények nem engedik is a célhoz, betöltötte a hivatását, 
hazaszeretetet és derűt osztott mindenkinek maga körül, drágább 
ajándékot minden kincsnél.

Még csak annyit, hogy a János-utcai leánykolónia tagjai még 
ma is olyan őszinte szívvel szeretik egymást, mint réges-régen: ti- 
zenkét-tizenöt évvel ezelőtt. Kívánom, hogy mindnyájan érezzé
tek ezt a szeretetet, ha majd ti is nagyok lesztek és öregedni fog
tok kezdeni.”47

A »János utcai leánykolónia« valójában a MLK (Magyar Lányok Kö
re) nevet viselte, mely elnevezésnek semmi köze nem volt a később 
Nagymama által szerkesztett folyóirathoz, és a szereplők nevét is meg
változtatta. Azonban tagjai valóban összetartottak, amire a könyv álta-
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lám használt példányának sorsa is bizonyíték. Nagymamának, mint sok 
más könyvéből is, ebből sem maradt saját példánya, részben a jószívű 
tiszteletpéldány-osztogatások, részben a jóhiszeműségével visszaélő 
»kölcsönzők« miatt. Azonban 1962-ben a Fehérvári-úti kispiacon össze
találkozott az egyik korábbi MLK-taggal, a regény egyik szereplőjével, 
aki Nagymamát 70. születésnapjára megajándékozta a birtokában lévő 
dedikált példány fénymásolatával, melybe emlékezetből beírta azoknak 
a szereplőknek a valódi nevét, akikre emlékezett.

Hogy Bíró Juci valójában a szerző, és Bíró Ica a húga valójában Réz 
Mária nagy-nagynéném -  az nekünk természetes volt számomra, ugya
nis Nagymama a családtagokról mintázott női szereplőknek nagyon sok
szor adta a Bíró vezetéknevet a Richter analógiájára. A többi azonosított 
szereplő: Visó Elzi = Hoznék Hilda (Hika, tőle kapta Nagymama a kö
tetet), Visó Emmi = Hoznék Erzsébet; és az egyetlen fiú: Visó Karcsi = 
Hoznék János. Nagymama fiútestvérei a saját keresztnevükön szerepel
nek benne.

Itt kerül először elő a »nyamnyamok« elnevezés, akik „a leányok ked
ves öcsikéi”; és itt említi meg először Szutor Katalin egykori nőhonvédet.

„A Kongó annak a szépirodalmi lapnak a címe, amit a fentne- 
vezett hölgyek szerkesztenek, s kellő szerénységgel így neveztek 
el. Előfizetési ára: egész évre három korona. Megjelen minden 
hónapban.

Az egész mulatság. Mindenki nevet rajta. De fizet, és ez a fő! 
Mert a tiszta jövedelemből egy öreg asszony utolsó napjait teszik 
gondtalanokká. Egy szegény öreg asszonyét, aki hatvannégy év
vel ezelőtt a szabadságharcban katonaruhában ment a csatába, és 
később az Újépületbe vitt titokban a foglyoknak vigasztalást.”48

A Kongót kifejezetten „szociális támogatás” céljából csinálták, Szu
tor Katalin elhunytával megszűnt, az utolsó számot ünnepélyesen elte
metették.49

Egyébként a könyvből kiderül, hogy Nagymama (hol volt még ettől 
az állapottól...) és barátnői a kor vidéki úrilányainál kötetlenebb életet 
élhettek (sokszor nem is érezve és értékelve ezt), benne vannak leányko
ri vívódásai, a »valójában ki is vagyok én« keresése.

1937-ben jelent meg az Én Újságom Könyvei sorozatban az Ellenség 
a hegyoldalon. Ám ennek a könyvnek hosszú története van. Először A 
nyam-nyamok címmel jelent meg jóval korábban, folyóiratközlésként. 
Hogy melyik folyóiratban -  fogalmam sincs. Ezelőtt közel 60 évvel még
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volt néhány kivágott oldal belőle, melyeket én is láttam, de mire elértem 
azt a szintet gimnazistaként, hogy érdekeltek volna a részletek, mind el
tűnt. Nagymama említette, hogy a kötetben megjelentnél jóval hosszabb 
és részletezőbb volt, főleg ami Selmec környékének és magának a város
nak a leírását illeti.

Aztán, amikor már befutott szerző lett, Wolfner József fia és utóda 
Farkas István (az ismert festőművész) felajánlotta a kötetbeni közlést. 
Ekkor változott meg a könyv címe is, ami végülis érthető, mert az ere
deti érthetetlenül félrevezető lett volna. Megjelentetése örömteli volt, de
-  ezért emeltem ki, hogy melyik sorozat tagjaként jelent meg -  nagyon 
terjedelmes a sorozatban megjelentekhez viszonyítva. Le kellett rövidí
teni, amit Nagymama fájó szívvel végzett el. Ám még így is hosszú 
volt... Megmaradt egy „kutyanyelvekre” szedett csonka korrektúra pél
dány, amely elején ez olvasható idegen kézírással: „50 sorral több... ” (a 
megjegyzés többi része leszakadt, de nyilván a rövidítésre vonatkozott). 
Amikor 1998-ban számítógépbe írtam a szöveget, a hiányzó részeket az 
OSZK-ban kimásoltattam a megjelent könyvből, és így egészítettem ki. 
Tehát a nálam lévő változat jóval rövidebb az elsőnél, azonban hosszabb 
a könyvalakban megjelentnél.

A regény nagyanyám öccseinek és barátainak kamaszkori viselt dol
gairól szólt, a regénynek megfelelően némileg módosított formában. Va
lójában a diákok (a nyamnyamok) és a mesterlegények (a nyivákok) el
lentétét dolgozta fel, amelyről jóval realistábban írt a Vén diákban.

„Ezek voltak a nyam-nyamok.
A nyam-nyamok törzse tudvalévőén Afrikában él. A tudósok 

sok mindent összeírtak róluk bizonyára, laikus körökben azonban 
csak két kimagasló jellemvonásuk ismeretes. Az egyik, hogy ret
tentő ordítozásukkal megrémítik még a vadállatokat is, a másik, 
hogy rengeteget esznek.

Selmecbánya egy utcájának iijúságát ezen az alapon nyam- 
nyamoknak nevezték el.

Heten voltak: a három Jávor-fiú: Nagy Krko, Nyakigláb, Kis 
Krko, azonkívül Nagy Csipesz, Kis Csipesz, Borda és Munyók. 
Borda volt a legnagyobb.”50 

A szereplőket hasonlóan A János-utca leánykolóniához, részben tu
dom azonosítani, a Nagymamától hallottak alapján. A három Jávor-fiú 
az öccsei: Géza, Ferenc és Endre (azaz Géza, Ferkó, Bandi). A két Csi
peszt feltételesen tudom. Ugyanis Nagymama említette volt a vezeték
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nevüket. De azt már nem jegyeztem meg, hogy Szentiványi vagy Szent- 
istvány volt-e. Kis Csipeszből repülőtiszt lett, mint az a regényben is ol
vasható.51 Ez azonban az én problémámat csak feltételesen oldotta meg. 
A Magyar Királyi Honvédség repülőtisztjei között csak egyet találtam, 
aki megfelelt a fentieknek: Szent Istvány Dezső főhadnagy (1896-1934, 
Siófokon lezuhant, ahogy a szaknyelv mondta, „repülőhalát halt”).52

A regény tele van, még későbbi rövidített formájában is, olyan leírá
sokkal, amelyek megismertetik az olvasót Selmeccel. Amikor fiam né
hány évvel ezelőtt megállt a bélabányai kapunál, többek között ennek 
alapján tudta elmagyarázni, hogy mi merre van.

„Amint messzebb került a magas, kétemeletnyi városkaputól, 
túl a kocsmán, Mihálytáró felé kanyarodott fel balra egy mellékút, 
ami vízmosás lehetett valaha. A bányák itt elhagyatva álltak már 
régóta. Oldalt, rozoga korlát mögött, mély szakadék alján kis 
erecske szaladt lefelé a tavak felől. A másik oldalon a Hibalka 
emelkedett, magas, meredek hegyoldal, amelynek lombos erdeje 
szinte kivilágított a köröskörül sötétlő fenyvesek közül.”53 

A cselekmény a „nagypuska” körül bonyolódik, melyet Nagykrko (Gé
za) felelőtlenül elvisz otthonról, és a nyivákok (vadorzási célból) ellopják. 
Amíg keresik a fegyvert, megismerkednek a környékkel és számos vere
kedésbe bonyolódnak. A végén csak visszaszerzik a nagypuskát, 
Nagykrko lelő egy támadó vadkant, és szent lesz a béke. Az események 
közül kétségtelenül a kamaszfiú vaddisznólövése a leghihetetlenebb, hol
ott az biztosan megtörtént. Nagymamától számtalanszor hallottam, hogy 
öccsei valóban kilopták a nagypuskát a fegyverszekrényből, és egy Zsiak 
nevű orvvadászból főiskolai altisztté „előlépett” egyénnel elmentek vad
disznót lőni, ami Géza jóvoltából meg is történt. Aztán a történetet megír
tam, és mivel az egyik szereplő, Bandi nagy-nagybátyám (Kiskrko) még 
élt, el is olvasta, és azt monda, hogy úgy történt, ahogyan leírtam. Aztán 
később többhelyütt meg is jelentettem és az Internetre is feltettem.54

A fiúk az ellopott nagypuskát keresve bejárják az egész környéket, 
részben egyedül, részben Virág tanár úrral, aki sokat magyaráz. Virág ta
nár úr szerepeltetése adta meg az ürügyet, hogy az eredeti változat tele 
lehessen helytörténeti és helyismereti adatokkal.

„Ezen a kiránduláson beszélték meg, hogy felmennek vagy két 
napra a Szitnyára. Míg Nagy Krko elnyúlt a fűben, s úgy tett, 
mintha aludnék, de valójában a puska-ügy foglalkoztatta, Nagy 
Csipesz és Borda összedugták a fejüket.
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-  Nagyon lógatja az orrát -  mondta halkan Nagy Csipesz.
-  Ühüm -  intett Borda, s megcsóválta a fejét. -  Nem tetszik ne

kem a dolog. Egészen elsavanyodik. Se parittyával célbalőni 
nincs kedve, se halászni, se semmi. Még csak dulakodni sem...

-  A puska nyomja a lelkét.
-A z.
Kicsit hallgattak.
-  El kéne feledtetni valahogy.
-  Úgy van.
-  Nem szabad hagyni, hogy hiába törje a fejét.
-  Találjunk ki valamit.
-  Kint a Szitnyán mindig jókedve van. Ott még énekel is. 

Két napra mennénk, magunk főznénk... Ott aludnánk a mene
dékházban...

-  Csak elengedjenek!
-  Na hallod!... Nevetséges lenne igazán!
Bármilyen nevetségesnek tartották is azonban, mégsem akar

ták őket a Szitnyára két napra egyedül elengedni.
-  Érettségi előtt igazán csak háziállatnak nézik az embert -  pa

naszkodott Borda egy csillagos estén a ház előtt rekedt hangján. -  
Mindig a ketrecben üljön, mint valami csirke!”

„Jávor néni éppen kikönyökölt az ablakon, hogy behívja a fia
it, és a társaság megállt vele beszélgetni. Virág a fiúkhoz fordult.

-  Mi baj, édes fiaim? Miért vagytok olyan csöndesek?
Nagy Csipesz feltalálta magát.
-  Az a baj, tanár úr kérem, hogy nem akarnak egyedül két na

pra a Szitnyára engedni minket.
Éppen arról volt szó tudniillik, hogy a társaság künn töltött két 

napot a Szitnyán, s nagyszerűen érezték magukat. Virág tanár úr 
jó szíve máris meglágyult.

-N em  engednek egyedül... Hm, hm, persze, persze... Hát majd 
csak megvigasztalódtok. Azért nem kell szomorkodni.

A dolog vége az lett, hogy Virág tanár úr vitte felé a Szitnyára 
őket.

Késő délután indultak, amikor már nem tűzött olyan égetően a 
nap. Végigvonultak az Alsó-utcán teljes felszereléssel. Kis Krko 
nagy igyekezettel próbált kurta lábaival lépést tartani a többi mellett.
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Virág tanár úr jobbra tért le velük, aztán felfelé haladtak. 
Mind szuszogtak. Top, a Jávor-fiúk kis tacskója, lihegve lógatta 
a nyelvét.

A völgyben házak: Illés község.
-  Ősrégi település! -  magyarázta Virág tanár úr. -  Nézzétek 

csak meg a templomot! 1150-1200 között épült.
Elragadtatással nézte néhány pillanatig a tanár úr az ősrégi 

templomkaput, aztán így szólt:
-A  freskókat valami szamár bemeszelte. Dühös vagyok, ha rá

gondolok! Gyerünk tovább!”55 
A család kedvenc kutyája Top volt, egy rendkívül okos állat, »akit« 

Nagyanyám több regényében is szerepeltet. Egyik sokszor mesélt telje
sítménye az volt, amikor a Szitnyáról egy kirándulás alkalmával »futár- 
szolgálatot« teljesített a kiránduló fiúk és aggódó édesanyja között. így 
természetesen megörökítésre került ebben a regényben is.

„Mire a fiúk felkeltek, készen volt a reggelijük. De Virág tanár 
úrnak feltűnt, hogy Kis Krko nem igen eszik.

-  Mi bajod neked?
Végre kibökte nagynehezen.
-Attól félek, hogy anyukáék nagyon aggódnak értünk a tegna

pi vihar miatt...
Virág tanár úr együttérzően bólogatott, de nem tudott mit mon

dani.
-  Arra gondoltam -  folytatta Kis Krko - , hogy leküldöm Topot 

egy levéllel.
-  Messze lesz az neki -  vélte a tanár úr.
-  Ó, Top ügyes és fürge. Estére vagy legkésőbb holnap reggel

re itt lehet.
Valamennyiöknek tetszett a terv. Megírták a levelet, Top nya

kára kötötték, aztán megetették, megitatták, megsimogatták, s le
felé mutattak a sziklák között.

-  Haza menj, Top, haza!
A kutya néhány pillanatig ide-oda szaladgált, aztán egyszerre 

nekiindult, mint e nyíl, lefelé a meredek lejtőn.
A fiúk utánanéztek, amíg el nem tűnt a szemük elől.”

„Este aztán leheveredtek egy takaróra a menedékház előtt és 
énekeltek.
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Mindenki úgy énekelt, ahogy tudott: a tücskök is, a békák is, a 
fiúk is, Virág tanár úr is. És szép volt mind, mert valamennyien 
szívből fújták a nótájukat.

Aztán egyszerre halk, messzi kaffogás hangzott valahonnan... 
Kis Krko felfulelt.

-  Ez Top! Jön vissza Top!
-  Nem biztos. Hátha a tóőr kutyája csavarog erre?
De a kaffogás egyre erősödött. Nemsokára már lihegés is hal

latszott. S egyszerre csak a legnagyobb éneklés közben valami sö
tét tömeg ugrott a nyakuk közé.

Top volt. Egyiknek végignyalta az arcát, másikat orronütötte 
kemény farkával. Aztán elnyúlt köztük ő is fáradtan és megelége
detten, hosszan lógó nyelvvel, lihegve.

-  Top! Top! -  simogatta Kis Krko. -  Hát otthon voltál? Igazán?
-  De hiszen visszahozta a levelet! -  mondta valamelyik. -  Ott 

van a nyakán.!
Világosságot gyújtottak, s levették a levelet. Válasz volt az 

övékre.
Kedves Fiacskáim, nagyon megörültem Topnak, mert 

igazán aggódtam értetek. Éppen ebédhez ültünk, amikor 
beállított nagy lihegéssel. Meg akartam etetni, de ugatva 
magyarázta, hogy nagyon siet. Egy kis levest habzsol, míg 
én a levelet írom, de egyre felnéz rám. Vigyázzatok fiacs
káim, és gyertek haza baj nélkül. Mulassatok jól, mindnyá
jan csókolunk.

Top tehát csakugyan megtette a nagy utat, és vissza is érkezett 
szerencsésen. Mind megsimogatták, etették, becézték, és Kis 
Krko büszkén cipelte aludni:

-  Gyere, te kis okos, te kis ügyes gyere, te az én kutyám 
vagy!”56

A honismeret beépítésére (és egyúttal a fiúk fékezhetetlen kalandvá
gyára) hozok egy másik példát is -  sajnos ez is csak a rövidített változa
tában van meg.

„Augusztusban Jávor néni két hétre Szklenó-fürdőre ment a 
reumája miatt. A fiúk majd minden nap nekiindultak, s megláto
gatták, pedig nem volt gyerekség. Tepla község jó másfélórai já
rás, s onnan Szklenó még 6 kilométer. De megesett, hogy kocsit 
vagy szekeret találtak, arra kapaszkodtak fel, s vígan zörögtek a
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fürdőhely felé. Jávor néni, ha a Hercegfiirdő épületéből délelőtt 
lejött a sétányra, egyszerre meglátta előbukkanni a fák közül a há
rom fiú kerek koponyáját: A Krkoké fekete volt, Nyakiglábé sző
ke, s mind a három mosolygó.

Szklenón patakban folyt az istenadta meleg víz, tót asszonyok 
ruhát mostak benne. Vihnyét szintén meglátogatták. Itt megnézték 
a Kachelman-vasgyárat is, s annyi vasreszeléket kértek és kaptak 
emlékül, hogy majd lehúzta a zsebüket.

Fontos volt még a tópataki rákászás is ezen a nyáron. Kisiblye 
felé vezetett oda az út. A főiskolai kísérleti telep gyönyörű beren
dezésű faiskolái s halastavai fölött a hegyoldalon ott látszott az 
Óriási E betű, amit Erzsébet királyné emlékére ültettek világosabb 
fákból a sötét fenyőerdőbe a kegyeletes szívű erdészek.

Az erdő egy tisztásán rendesen megvárták a fiúk az arra döcö
gő vicinálist, hogy versenyt fussanak vele. A vonatvezető sértőnek 
találta ezt, és mérgesen fenyegette meg őket a lokomotívról... 
Néha víg diákok utaztak a szerelvényen, a lépcsőkön ülve lógat
ták le a lábukat, leszakítottak egy-egy odahajló virágot és egész 
úton énekeltek.

A tópataki tóban rengeteg volt a rák. Jávor úr azzal viszonozta 
Virág tanár úr szívességét, hogy őt is elvitte rákászni. De Virág ta
nár úr nem tudta nyugodtan élvezni a természet szépségeit, mert 
azok a semmirekellők -  mármint a nyam-nyamok -  úgy guggoltak 
a köves part szélén, úgy hajholtak be a víz fölé, úgy kaptak egy- 
egy rák után, hogy az embernek ég felé állt minden hajaszála.

A nyam-nyamok egyszer százötven hatalmas rákot hoztak ha
za, közösen megfőzték egy hatalmas fazékban és vacsorára meg
ették. Sajnos elrontották a gyomrukat; és három napig bágyadtan 
üldögéltek a napon, akár az őszi legyek. Három nap múlva Jávor 
néni, aki kétségbe volt esve, hogy a fiúk lesoványodnak, madárte
jet főzött uzsonnára. Ez felvillanyozta őket. Nekiestek a madártej
nek. Nagyszerű orvosságnak bizonyult, mert ettől kezdve újra a 
rendes módon fogytak az élelmiszerek.”57

*

Anyai nagyszülei valóban regénybe kívánkozó romantikus szerelmé
nek két regényében állított emléket. Nagyapja Péch Antal Sugaras Antal 
néven szerepel, nagyanyja csak keresztnevén: Emmuska. Az Excelsior
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1937-ben jelent meg. Folyóiratban megjelent változatáról nem tudok, de 
hogy régóta foglalkoztatta őt a téma, azt a Magyar Lányokban legelső
nek megjelent írása bizonyítja. Ugyanis az 1919/20-as évfolyamban ol
vasható A rózsaszínű rózsa című elbeszélése, amely a regény egyik alap
motívumáról szól.58

A szerelem valóban romantikus volt. Péch Antal, a szerény körülmé
nyek között élő nagyváradi ácsmester fia, majd árvája, ugyanis a pénz
hiány miatt minden tanév elején és végén gyalog tette meg az utat Sel- 
mecre és vissza. Továbbá -  nem lévén pénze a diákok amúgy költséges 
szórakozásaira -  gyalog többször is bejárta Selmec környékét, részben 
megbízásként kapott térképellenőrzési céllal. Egy ilyen gyaloglása során 
(vagy az oda-vissza mentében, útközben?) látta meg Szájbély Emmát, a 
magasrangú bányatiszt (a regényben bányagróf, valójában más volt a be
osztása) Szájbély István és Scherübl Erzsébet lányát. Hogy pontosan ho
gyan történt? Azt az érintettek soha nem részletezték, ám vagy száz év
vel később unokájuk így rekonstruálta az eseményeket:

„Szemben szép, tornyos udvarház állott. Nagy kert vette körül. 
Nyíltak benne a rózsák.

Egyszerre csak úgy érezte a diák, hogy elhomályosodik a szeme.
Az oszlopos tornácról virágkönnyű, virág rózsaszín ruhában 

szelídarcú leányka lépegetett le a rózsák közé. Simára fésült dió- 
barna haja a fülére simult. Vállkendőcskéje mullfodrait libegtette 
a könnyű szél. Köténykéje szalaggal volt megkötve vékonyka de
rekán. Ollót tartott a kezében, és lábujjhegyre állva a legszebbik 
rózsatő mellett, egy rózsaszín rózsát vágott le a levelek közül.

-  Itt a legszebbik leány -  gondolta Antal. -  Itt a tündérkis
asszony. Csak várni kell... minden álom teljesül.

Mert igazán, mintha hópihék hulltak volna, úgy libegtek az 
édesillatú jázminbokrok szirmai a kisleány körül, amint játékosan 
szórta szét a pázsitra a hulló virágot a szél.

Antal odament a kerítéshez. Ott megállt. Egyszerre feltekintett 
a kis tündérkisasszony, ránézett a poros öltözetű fiúra. Szép nagy 
szeme fénylett.

-  Messziről jön? Vándorlólegény? Jöjjön beljebb, itt megpi
henhet, és kap ebédet is.

-  Köszönöm, kisasszony -  mondta Antal. Oldalt nyitva állt a 
rácsos kapu. Bement. De nem a konyha felé tartott, hanem odalé
pett a rózsatövek közé, a leányka elé.
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-  Nem vagyok vándorlólegény, kisasszonyom. Diák vagyok. 
Hanem azért...

-  Azért úgy-e, elfogadja az ebédet? -  nézett fel a leányka.
-  Mást kérek -  mondta a diák. -  Ezt a rózsaszínű rózsát, amit 

most a kezében tart, kis-asszonyom.
A leányka rátekintett a diákra. Látta magas homlokát, szép kék 

szemét, ami olyan szelíd volt, s mégis szinte félelmetesen erős. 
Látta fényes, göndör haját. Ki tudja, mit gondolt, mit érzett? Egy
szerre csak kinyújtotta fehér kezecskéjét, s odatűzte a rózsát a di
ák kabátja hajtókájára...

Kellett, hogy a fiú olyan legyen, mint valami tündérkirályfi, 
amint megállt a hulló jázminvirágok között. Másképpen a bánya
gróf leánya nem adta volna oda pirosra gyúlt arccal a rózsát, és 
nem tűrte volna, hogy beszélgetést kezdjen vele.

-  Ha úgy jöttem volna ide, mint más diákok, úri hintón, vagy 
hátasparipán, másképpen kértem volna ezt a rózsát.

-  Hogyan, diák úr?
-  Úgy, hogy csak kölcsön kívántam volna. És megígértem vol

na, hogy visszahozom. De így, hogy gyalog jöttem, minden nél
kül, és vándorlegénynek nézett, nem ígérek semmit. Pedig nekem 
sokkal inkább szükségem lenne erre az ígéretre, hogy erős és bá
tor maradjak a nélkülözésben és el tudjam érni a célomat. Ha egy
szer hintón jöhetnék ide, nálam lesz a rózsa... és akkor meg fogom 
kérdezni, visszaadjam-e...

-  Mi a neve, diák úr? Várni fogom, el jön-e? -  mondta bíbo
ros arccal a bányagróf kisleánya.

A nagyasszony, a kis Emma édesanyja, a padláson volt. Nem 
restellt felkapaszkodni a meredek létrán, hogy lássa, hogyan tere
getik kötelekre a mosóasszonyok a nagy ruhakosarakban felcipelt 
drága sok fehérneműt. Egyik szeme mindig a mosóasszonyokon 
volt. De a másikkal egyszer lepillantott a padlásablakon át a kertre.

Majd leszédült onnan, mikor látta, hogy poros felleghajtóban 
egy vándorlegény jön be, a leánya pedig szóba ereszkedik vele, s 
odaad neki egy szál rózsaszínű rózsát. Le nem repülhetett a pad
lásról... a létrán leérni sok időbe telt volna. Csak átkapaszkodott 
gyorsan a gerendákon, megállt a padlásfeljáró kis erkélyén, és szi
gorúan rázta feléjük a mutatóujját. De a kis Emma nem szaladt el. 
Csak mosolygott reá. És a diák sem ijedt meg. Mélyen megemel
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te a kalapját, meghajolt a padlásajtó felé. Aztán még egyszer a kis 
Emma előtt. És mert a kis Emma, akit nem lehetett előcsalogatni 
a kertből, ha vendégek érkeztek, most odanyújtotta neki búcsúzó
ul a kezét, megcsókolta a kis fehér kezet.

Aztán kiment a diák. De nem a kerten át, nehogy azt higgye 
valaki, hogy fél. A ház bolthajtásos kapuja alatt lépett ki. Az őrtál- 
ló hajdúk nagyon megnézték, de a diák kék szeme olyan szúrós és 
éles lett, hogy meg sem mertek moccanni. Mintha nehéz csákányt 
fogna a kezében, úgy összeszorította az öklét. A rózsa édes illata 
körülfogta... és ő ezt mondta magában:

-  Visszajövök még ide... hintón!
Az asszonyság ezalatt leért a létrán. Oda sietett suhogó szok

nyájával a virágágyhoz. Kézenfogta Emmuskát. Vitte be szó 
nélkül magával a házba, fel a lépcsőn, el a mángorló mellett, 
végig a folyosón. Meg sem állt, míg a csipketerítős díványig 
nem ért a belső szobájában. Ott aztán lihegve ült le, és megcsó
válta fejkötős fejét.

-  Mi jutott neked az eszedbe, kislányom? Hogyan szólhattál 
ahhoz az idegen emberhez? Hátha rabló? Hátha szökött katona? 
Hátha maga a garabonciás? Ki tudja, ki lehetett?

-  Ne haragudjon, édesanyám -  könyörgött szépen összetett 
kézzel a kis Emma. -  Olyan fáradt volt szegény diák, és olyan be
csületes, tisztakék a szeme. Nem, dehogy volt rabló! Dehogy volt 
szökött katona! Dehogy volt a garabonciás... Csak egy szegény fiú 
volt, s még azt is mondta... hogy talán... visszahozza a rózsát...

-  Még csak az kellene! -  ijedezett az asszonyság. -  Isten 
ments! Ide ugyan ne jöjjön többet!

... Kár volt félni, a diák nem jött.”59
Ám minden Újév napján „... a levelek a levelek, kártyák kö

zött egy névjegyet talált Emmuska. Könnyű kézzel rózsaszín ró
zsa volt az egyik sarkába festve. És gyöngybetűkkel ennyi állt a 
név alatt:

Istenáldást és boldog Újévet!
Emmuska ezt az egy névjegyet tette el sok díszes üdvözlőkár

tya meg szép levél közül. Erősen dobogó szívvel állt az ablakánál 
sokáig Mégis gondol reá a diák... nem felejtette el... pedig már- 
már azt kezdte hinni. De lám, a báli meghívó rajzolásánál is ő volt 
az eszében, most pedig ez az üdvözlet...
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Volt egy aranydíszes dobozkája, tele emléklapokkal. Kiszedte 
mind, s legalulra, rejtekhelyre, betette a Sugaras Antal névjegyét.”

„Minden Újévkor pontosan megérkezett a névjegy. Hol innen, 
hol onnan. Antal messze járt. Hol sóbányánál volt, hol szenet ke
resett a földben.”60 

A selmeci diákok (érthetően a bányászok) körében nagy jelentősége 
volt a grubennek, a bányászkabátnak. Ennek megfoltozása (sőt rendsze
rint »megfoltozása«) szerelmi vallomás volt mind a grubentulajdonos di
ák, mind az azt megfoltozó leányzó részéről. És olyan vallomás, amely 
ellen a szülők nem tehettek semmit. És ez történt Antal és Emmuska ese
tében is.

„Egy napon hosszú rudat cipelt végig a városon két jókedvű 
diák. Előtte és utána harsonások jöttek. Hirdették, hogy erre a rú
dra szedik össze minden bányászdiák grubenkabátját, s úgy viszik 
aztán sorra az úriházakhoz, ahol egy-egy ifjú leányzó ajánlkozik 
majd reá, hogy megfoltozgassa a közeledő búcsúbálra való tekin
tettel. Nagy dobolás után hirdették ki minden utcasarkon:

-  A sok tanulásnak miatta minden diák grubenjének könyöke 
kikopott. Ugyancsak folytonossági hiányok észlelhetők a szív tá
ján, mert minden diák szíve lánggal ég egy kislányért s így kipör
költe a szövetet. Végezetül a gruben válla is rongyos, mert a diák
nak mindig ott van a gond a vállán, míg csak utolsó egzámenjét le 
nem teszi. Ennekokáért felhivatnak városunk válogatott honleá
nyai, hogy a grubeneket minél csinosabban kijavítsák.

Antal megint csak tanult a szobája ablakánál, mikor beállítot
tak hozzá, a fiúk.

-  Hol a grubened?
-  Ott lóg a szögön, -  mutatott Antal a sarokba. A nagybajuszú 

bányász már vette is le. Antal azt hitte, kölcsönkéri valamelyik. 
Hagyta.

Máskor is előfordult már.
-  De holnapra visszakérem, mert vizsgázni fogok, -  szólt még 

utánuk.
-  Holnapra nem igen lesz készen. -  szóltak vissza a fiúk. -  Fel- 

veheted másét.
Erre már feltekintett Antal meghökkenve.
-  Nem igen lesz készen? Mit akartok ti az én grubenemmel?
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-  Megfoltoztatjuk egy szép kislánnyal.
Antal összeráncolt homlokkal állt fel.
-Adjátok vissza. Nem akarom.
A nagybajuszú bányász eléje állt a pipájával.
-  Itt nem az a fontos; hogy te akarod-e, vagy nem. Az a fontos, 

hogy egy kislány kijelentette: ő csak a te grubenedet akarja meg
foltozni.

Most elpirosodott Antal.
-  Én nem kértem meg senkit.
-  O mégis megfoltozza.
-  De kicsoda?
-  Akit most legutóbb a meghívóra lerajzoltál. Gyertek, fiúk, 

sietős a dolgunk.
Ráakasztották a kopott grubent a rúdra a nagy énekszóval el

mentek.
Antal visszaült az asztalhoz, de nem tudott tanulni. Édes, külö

nös szívfájdalom szédítette el. A diákok éneke egyre messzebbről 
hangzott, amint lefelé mentek a vadegresbokrokkal szegélyzett 
hegyi utacskán...

Kimondhatatlanul jól esett neki, hogy a nagybajuszú bányász 
nem mondta ki a kis Emma nevét. így is tudták mindketten, kiről 
van szó...

A régi kohó elvadult kertjében, a jázminbokron most kezdett 
nyílni az édesillatú fehér virág.

Antal felegyenesedett. Mintha ez a néhány pillanat is segítené, 
hogy minél hamarább elérhesse az álmait, nekifeküdt a tanulásnak 
megint.

A következő héten, egy szép, derült napon, újra nagy felvonu
lást rendeztek a diákok. Antal éppen a postaépület felöl igyekezett 
vissza. Megtudakolta, hogyan indulhatna legjobban hazafelé. 
Megtakarított egy kis pénzt, s szeretett volna mielőbb hazaérni, 
mert idősebb húga írta, hogy az édesanyjuk nem jól érzi magát.

Két diák másodszor is végigcipelte vállán a hosszú rudat, 
melyre most a gondosan megfoltozott grubenek voltak akasztva.

Tarka foltok ékesítették valamennyit: kis piros manók, szí
vek, virágok, négylevelű lóherék, bányamécsek, kalapácsok, 
mindenféle alakok díszelegtek rajtuk. Antal akaratlanul meg
állt. Vajon melyik az övé?... Egyszerre keményen meglökte va-
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laki elmenőben. Oldalt nézett s megismerte a hunyorgó köpö
nyeges embert. Elkapta gonosz, gyűlölködő tekintetét.

Antal csak legyintett. Tudta, hogy haragost szerzett magának. 
A professzor nem vette meg a felajánlott telket. S most a hunyor
gószemű őt gyűlöli érte.

Csöndesen hazament. Felvitte Linka kisasszonynak az orvos
ságot, amit az öregasszony számára készíttetett, s csomagolni kez
dett. Nagy munka közben találták a fiúk, akik a kabátját hozták.

-  Itt a gruben.
Antal csillogó szemmel vette át.
Bal vállán kis piros szívecske volt, jobbvállán gondosan hím

zett bányászkalapács, két könyökén csillag alakú zöld bársony
folt... és a szívén... a szívén egy rózsaszínű rózsa.”61

Természetesen nemcsak a regénybeli Emmuska őrizte féltőén Suga
ras Antal kártyáját, hanem Szájbély Emma úrleány is Péch Antalét. Míg
nem az immár diplomás mérnök Péch Antal meg nem tudott jelenni a 
maga valóságában, hogy megkérje a kezét. És együtt mentek 1849 után 
az emigrációba.

Közben azonban sok minden történt. Péch Antal (éppúgy, mint a re
génybeli Sugaras Antal) keményen dolgozott a tanulás mellett, hogy 
megélhessen. És a diákok szórakozásaiban sem vett részt. Pedighát már 
akkor is ismert volt a nóta:

Selmec, Selmec, te vagy az oka mindennek...
Mert a város a maga elég furcsa módján megérkezte után hamarosan 

bemutatkozott Antalnak.
„Elvitte hát a rajzolókönyvét is magával. A felhők lassan úsz

tak a magas hegyek fölött, köröskörül a fenyőerdők sötétzöldjé
ben egy-egy világosabb folt látszott... ezüstlevelű nyírfák álldo
gáltak ott csoportban valami forrás, vagy patak mellett. Az utcán 
bányászok jöttek felfelé meghajlott háttal, agyagos ruhában. Ke
zükben a bányamécs... most jöttek az éjszakai munka után. Amint 
Antal elment mellettük, hallotta; hogy az egyik keserűen mondja:

-  Mit bánja azt a bányagróf, van-e nekünk mit enni? Tegnap 
hallottam, hogy valami csalás történt, nem osztották ki mind a 
lisztet, ami nekünk járt volna. S ha magunkforma szegény ember 
fel akar menni a kamaraházba, be sem engedik...

Megütődve állt meg a fiú. Összeszorult a szíve. Lehetséges az, 
hogy ezekkel a szegény emberekkel igazságtalanság történjen?
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-  Ha én lennék a bányagróf, mindenki megkapná a maga részét
-  gondolta, és az édesanyja lisztesfiókja jutott az eszébe,... Felsó
hajtott. Vajon lesz-e egész télen elég liszt benne, ha neki küldik az 
iskolára a pénzt?

Egyszerre, mintha elborult volna a tájék. Mintha árnyék feküdt 
volna a városra. Elborult az ő arca is. Pedig vidám, tarka látvá
nyosság tárult eléje a nagy iskola előtt, ahol a bányászokat meg 
erdészeket tanították tudós professzorok.

Hatalmas ökrösszekéren, nagy söröshordón ülve, valami diák- 
társaság tartotta bevonulását a városba a nyári vakáció után. Ví
gan énekeltek, kurjongattak. Nyomban az ökrösszekér után nyal
ka paripán egy turbános török jött: ez is diáknak érkezett, a száj- 
tátók azt suttogták, hogy a török szultán fia. Majd valami francia 
gróf négylovas hintója állt meg a főtéren. És gyalog, lóháton, pos
takocsin, mindenfelől gyülekeztek a diákok. A bányászokon feke
te bársonyból varrt, arany vállrojtos zubbony díszlett, furcsaalak, 
tarka foltokkal. Az erdészek tölgyfalevelet viseltek a sapkájuk, 
meg hajtókájuk mellett.

Antal szerényen oldalt került. Nagybajuszú hajdú állott az is
kola kapujában. Attól tudakolta meg, hová kell felmennie a pro
fesszorok elébe.”62

És a diákok igencsak mulattak. Koijellemző a következő epizód:
„Sötétedett már. Szuhota, a lámpagyújtogató, ott járt nagy lét

rájával a Fő utcán. Néhány diák félrecsapott sapkával, összeölel
kezve sétált az út közepén, nem tértek ki senkinek. Még egy nagy 
utazóbatár is megállt, hogy előrebocsássa őket. A kocsis ugyan 
kiabálni kezdett, és megmarkolta a gyeplőszárat, de a hintában 
ülő öregúr kiszólt neki:

-  Csitt, Miska! Én is voltam valaha diák. Most ők az urak.
S az előkelő öregúr türelmesen várt, míg a diákok lassú ének

szóval elhaladnak a kocsija előtt.”63 
A regény azzal végződik, hogy Antal elindul Debrecenbe a körmöd 

pénzverde gépeivel és a nemesfémkészlettel, hogy legyen a szabadság- 
harcnak pénze. Mint ahogy a valóságban is tette Péch Antal.

A történet második része, a Távoli kék hegyek csak folytatásokban je
lent meg a Magyar Lányok 1938/39-es évfolyamában, kötetbe már nem 
kerülhetett. [Megjegyzem, tulajdonképpen megérdemelne a kettő egy 
közös kiadást...]
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Ebben elsősorban a házaspár emigrációs éveiről van szó, ahova An
talt -  mind a regényben, mind a valóságban -  Emmuska is követte. Aho
gyan a regényben Emmuska édesapja megfogalmazta:

„Mind felálltak, önkéntelenül. Az asszonyság az ura karjába 
kapaszkodott. Az öregúr egyenesen, feszesen állt az asztalnál, pi
pájával a kezében. Lenézett a fehér abroszra, mintha ott látna va
lamit. Vajon mit?... Hosszú, hosszú esztendőket... reménytelen
séget. .. vagy hajnalpirkadást?

Mélyen, nehezen felsóhajtott, aztán kezet nyújtott Antalnak.
-  Azt tanulta itthon, hogy a kötelesség kötelesség. Vigyázz reá, 

édes fiam! Én nem tartom vissza tőle.
Az asszonyság egy szót sem szólt, csak magához ölelte mind a 

két gyermeket egyszerre.”64 
Ugyan Péch Antalra szemben a regénnyel, a valóságban nem mond

tak ki halálos ítéletet -  bár ott volt Világosnál, mint afféle látszólag je
lentéktelen, alacsony rangú tisztviselő elkerülte a fürkésző szemeket, és 
nem volt senki sem, aki bemártsa -  azért célszerűbbnek látta külföldre 
menni, mert ha kiderült volna a pénzverde ügye, abból nagy baj lehetett 
volna. Selmecre már csak bányagrófnak került vissza, évtizedekkel ké
sőbb, mint ahogyan természetesen a róla mintázott regényhős is. (A bá- 
nyagróf elnevezést éppen Péch Antal javaslatára változtatták meg kerü
leti bányaigazgató elnevezésre.)

„A hintók végigrobogtak a városon, s megálltak a kamaraház 
előtt. Ebben a hatalmas, hosszan elnyúló, régi, emeletes házban 
laktak a bányagrófok, a kerület igazgatói hosszú idők óta. Száza
dok előtt építették először a vastag falakat, s újra javították, átépí
tették, ha kellett. Török golyó, labanc golyó, osztrák golyó maradt 
emlékül a vakolatban.

A bolthajtásos kapu alatt két hajdú állott merev tisztelgéssel. 
Fehérkesztyűs kezüket homlokukhoz emelték. A lépcsőbejáratot 
egy harmadik hajdú nyitotta Emmuska előtt. Fenn, az emeleti elő
szobánál egy negyedik hajdú ugrott szolgálatkészen a kilincshez. 
S a piros szőnyeg közepén a tágas előcsarnokban feketébe öltözött 
urak álltak levett kalappal. Egyikük előrelépett, köhintett egyet- 
kettőt, és belefogott az üdvözlőbeszédbe:

-  Szeretve tisztelt méltóságos igazgató urunk! ”65
Ez ugyan regényrészlet, ám valóban megtörtént. Néha van ilyen...

*
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A következő idetartozó regény, A Balassi-vár kincse már 1943-ban 
jelent meg, kivételesen más kiadónál. Azonban legfontosabb része, Szent 
Margit imája címmel napvilágot látott a Magyar Lányok 1937/38-as év
folyamában.

Igaz ugyan, hogy Nagymama több regényének is van egy (rendsze
rint nem teljesen kiérlelt) folyóiratbeli változata, mely alapját adta a ké
sőbbi regénynek. Látszólag hasonlóan a Sáfárházhoz, itt is az történt, 
hogy a témával foglalkozva egy általa jelentősnek tartott rész külön élet
re kelt, és korábban megjelent önállóan, hogy aztán beépüljön a regény
be. Azonban itt véleményem szerint nem ez történt, hanem először meg
fogalmazta önálló -  más magyar irodalmi ábrázolásoktól eltérő -  Szent 
Margit képét. (Bár ekkoriban még Boldog Margit volt, szentté avatását 
ekkoriban vétette újra napirendre a magyarországi katolikus egyház és a 
hivatalos állami vezetés is. Maga a szentté avatás 1943-ban történt meg. 
E sajátos Szent Margit ábrázolásra az 1990-es évek közepén felhívtam 
Dümmerth Dezső figyelmét, aki sokat foglalkozott az Árpád-ház törté
netével, és azon belül a misztikus jelenségekkel. Azonban tudtommal 
nem sokkal később bekövetkezett halála miatt nem tudta újra elővenni 
Szent Margit témáját.)

Maga a könyv viszont a Szitnya hegy és a szitnyai vár regénye, 
amelybe a Szerző belesűrítette mindazt, amit a témáról tudott, akár le
véltári kutatásai során került elő, akár helybeliek mesélték neki a XIII- 
XV. századi eseményekről, s ezt a fantáziája segítségével egységbe öt
vözte. De hogyan kerül ide Szent Margit, akiről köztudott, hogy a Felvi
dékhez soha semmi köze nem volt?

A regény azzal indul, hogy az önkényeskedő, kegyetlenkedő (törté
nészi szakszóval hatalmaskodó) Balassi Boldizsárnak, a szitnyai várúr
nak elkényeztetett lánya, Orsika, saját önfejűsége miatt súlyos beteg 
lesz, s hogy nyugton maradjon, öreg dajkája, Ágnes nenő mesél neki 
igaz történeteket.

Miért kívánja a Margit imáját, nénémasszony?
-  Csak azért, édes lelkem, mert látod, a szemem hályogos lett, 

pedig nagy baj ez nekem. Messze innen, nagy hegyek közt élek, 
Szitnya várában. És a kis unokám, aki árván maradt, és az én ne
velésemre szorult, igen eleven, fürge kis jószág. Szegénykém! 
Mindig attól félek, legurul valahol a sziklák között, mert én nem 
látok, s nem figyelhetek reá. így aztán, hogy a felcser sem tudta 
meggyógyítani a szememet, gondoltam, eljövök ide, a Nyulak szi-
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getére, s megpróbálom megkérni a királykisasszonyt, segítsen. Ott 
hagytam kis unokámat jó embereknél néhány napra... Buda váráig 
elkísért a legkisebbik fiam, aki a király seregében szolgál. Itt pedig 
a legidősebb lányom halászfia hozott át a szigetre, mint ahogyan 
már mondtam. Mit gondolsz, leányom, előadhatom-e kérésemet a 
királykisasszony előtt? Nem fog haragudni? De legfőképpen azt 
szeretném tudni, eléje eresztenek-é? Úgy gondoltam, a templom
ban imádkozom kicsit, hogy bátorságom legyen bekopogtatni a 
zárda kapuján, mert bizony bevallom neked, nagyon félek...

-  Imádkozzunk hát, nénémasszony -  mondta Margit szelíden. 
Kézen fogta az öreget, s odavezette a főoltár elé. Letérdeltek. 
Imádkoztak. Egyszerre csak megszólalt az öreg suttogva:

-  Itt vagy-e még, édes leányom? Nem mehetnénk még a klast- 
romba? Valami fájást érzek a szememen.

Margit felállt, és két hűvös tenyerével átfogta az öregasszony 
két szemét. Egészen egyedül voltak a templomban.

-  Jaj -  mondta az öregasszony, -  mintha szakadna valami a 
szememben... Mi van velem, édes leányom?

Margit levette a két kezét. Az öregasszony felsikoltott.
-  Látok! Szentséges egek, látok!
Körülnézett kábultan, szinte rémülten, s megakadt a szeme 

Margiton. Vékony, sovány kis teremtést látott apácaruhában, de a 
szemében valami különös fény égett, és a mosolygása olyan volt, 
mint a szenteké.

-  Látok -  suttogta az öregasszony, aki messze Szitnya várából 
jött ide, s akinek a csöpp unokája is megöregedett azóta. -  Látok... 
ki vagy te, jó testvér?

-  Nénémasszony -  mondta az apáca csendesen, -  Isten megse
gítette, hogy a kis unokájára vigyázhasson. De senkinek itt a szi
geten el ne mondja, mi történt. Nem akarom a szóbeszédet. Én va
gyok Margit.

Az öregasszony térdre hullott.
-  A királykisasszony? Tulajdon ő?
-  A klastromban nincs királykisasszony. Én csak Krisztus 

Urunk szolgálója vagyok, mint a többi. Jöjjön, nénémasszony, 
elvezetem az unokája csónakjához.

Szépen kézen fogta, s végigvezette a szigeten. Tudta jól, hol van
nak a halászok. A bozótban, a sziget felső végén vetették ki hálóikat.
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-  Ott van már a halásztanya, látja-e, néném? Meg fogja találni 
az unokáját. Isten áldása legyen mindnyájukkal.

Az öregasszony még csak azt sem mondhatta: köszönöm, már 
el is tűnt a halavány apáca a bokrok között. Alig hajolt meg a fű 
léptei nyomán.

Mikor az unokája meglátta, s odament, eltátotta a száját.
-  Hát kend lát, öreganyám?
-  Látok, fiam, látok... -  reszketett az öregasszony.
-  Mi történt kenddel?
-  Üljünk a csónakba, vigyél ki a partra, akkor aztán megmon

dom. Fogadást kellett tennem, hogy itt a szigeten senkinek sem 
szólok róla.

A halászfiú ott hagyta a hálóját, mindent, olyan kíváncsi volt. 
Kivitte az öregasszonyt a partra. Ott aztán elmondta a csodálatos 
módon meggyógyult öreg, mi hogyan történt.

Levett süveggel állt előtte a legény.
Másnap indult vissza az öregasszony a hegyek felé. Szerencsésen 

el is érkezett Szitnya várába. Felnevelte kis unokáját. Még a lakodal
mát is megérte. Gyakorta elmondta, milyen csudát tett vele Margit 
királykisasszony. A kis unoka aztán saját fiának mondta el, aki vár
nagy lett Szitnya várában... Varkocs Péter a neve... Én voltam a cso
dálatos módon meggyógyult öregasszony unokája, úgy bizony...”66 

Szent Margit történeteinek hatására Orsika megváltozik, és megvál
toztatja édesapját is, úgy, hogy mire az rablólovagság vádjával a király 
ítélőszéke elé kerül, már ártatlan, s rágalmazóját ott a tárgyaláson üti 
meg a guta.

Bizony, hogy az áldott Margit királykisasszony csodája volt 
ez is! -  bizonygatta Ágnes nenő egy szép őszi napon, Borka nenő 
előtt, akit áthoztak a városi házból Thurzó uram parancsolatjára, 
hogy segítsen a lakodalmi készülődésekben, s cserében neki majd 
Ágnes nenő segít a regéci várban.

-  Lehet, lehet -  vélte Borka nenő, és szaporán sodorgatta, for
gatta a finom mézes tésztát a deszkán. -  Hiszen már az is csoda, 
hogyan érkezett meg a mi Joó Miklósunk onnan messziről, a ten
geri városból, Velencéből, annyi töméntelen, gyönyörűséges aján
dékkal anélkül, hogy csak a hajaszála is meggörbült volna!”67

És amikor Ágnes nenő Orsikának mesél, természetesen szóba kerül a 
tatárjárás, és azon belül Selmec sorsa:

162



„De nem mindenki menekülhetett.
A Szitnyahegy közelében az ősrégi bányaváros csöndes lakói 

már régebben hírét vették a szörnyűségnek. Pásztorok jöttek le a 
hegyekből, s elmondták, hogy az iszonytató tatárhorda úgy szed
te szét a szorosok bejáratánál összehordott hatalmas torlaszokat, 
ahogyan szél fújja szét a szalmakazlat. Pedig óriási szálfákból, 
nagy sziklatömbökből rakatta azokat Béla király, megerősítvén a 
régi határvédelmet. Özönlött szét az ellenség a hágókon belül, 
akár a sáskaraj, s szétszóródott a sereg minden irányban.

Híre jött aztán, hogy a nádor népét mindjárt ott a hágók köze
lében szétverték, maga a vezér is véres fejjel, utolsó pillanatban 
menekült, s vitte hírül a királynak, mi történt.

Mikor a pásztorok beszéltek egyetmást, a városi urak csak 
megrázták a fejüket. Bíztak a hatalmas hegyekben, melyek a vá
rost védték, bíztak az őrökben, és bíztak a maguk hatalmasnak 
vélt erejében. Hanem mikor a nádor vereségéről hozott hírt két se
besült katona, akik a város szülöttei voltak, látták, nem tréfadolog, 
ami következik.

Nagy tanácskozásban vitatták meg a teendőket. Egyik párt azt 
javasolta, védjék a várost. Az asszonyok és gyermekek gyűljenek 
össze a hatalmas kövekből épült Katalin-templomban, zárják be 
az ajtót, hogy, ha be is tudna tömi az ellenség a városba, ne ölhes
se le őket.

Mások azt ajánlották, menjenek mind a bányákba, a föld mélyé
re. Vigyenek le ennivalót. Víz akadt ott bőven, inkább nagyon is bő
ven. Hiszen a leggazdagabb tárnákat azért kellett ott hagyni, mert 
elöntötte a víz. Idejekorán deszkázzanak ki egy-két jókora üreget 
lakásnak, ott bevárhatják, míg a tatárok elhordják az irhájukat.

A harmadik párt úgy vélte, legokosabb lenne felmenni a Szit
nya hegyére, ott a várban bezárkózni, s azt talán nem veszi be 
semmiféle ellenség.

így három részre oszlott a lakosság. A városbíró elszántan ké
szült az ostromra. Felesége, gyermekei a Katalin-templomba 
mennek majd. Intézkedett, hogy elegendő meleg takaró álljon ké
szenlétben a sekrestyésnél. Amint híre jött, hogy a tatárok átlép
ték a Garamot, tudták, hogy egy-két nap múltán ideérnek. Éppen 
csak addig késlekednek, míg felgyújtják és kirabolják az útba eső 
falvakat.
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A bányászok és családjaik a tárnákban bíztak. A sok hegyolda
li viskó népe batyukkal, hátikosarakkal vitte az erdő mélyén nyí
ló bányaszájak felé minden kincsét. Csöpp gyermekek szaladtak 
édesanyjuk szoknyájába fogózva. Mintha zivatar elöl menekültek 
volna. Pedig az ég ragyogókék volt, tavaszi szellő simítgatta a 
zabföldek zöldjét.

A legtöbben mégis nekiindultak a Szitnya meredek lejtőjének. 
Úgy gondolták, ide nem talál el a tatár. Sűrű rengeteg mélyén ki 
is hatolna keresztül, csak azért, hogy egy kopárnak tűnő meredek 
hegyormot megmásszon? A hosszúsörényű, apró, de erős hegyi 
lovacskák hátán kövér liszteszsákok terpeszkedtek. Aszalt körte, 
szilva, alma is volt elég, bödönökben méz, sőt még árpa is a ser
főzéshez. Amiért a tatárok jönnek, csak nem szűkölködhetnek sör 
nélkül a derék polgárok?

A nap rátűzött a meredek, hatalmas rétre a sziklák alatt. Izzad
va kaptattak fel a meredek réten a tisztavizű forrásig. Aztán elér
ték a kővárat. Kicsi volt az annyi embernek. Hozzáfogtak még egy 
külső kőfalat emelni a belső vár köré. Az asszonyok, gyermekek 
tanyát vertek, rendezkedtek, a férfiak a bölcs, öreg Ambrus deák 
vezetésével követ cipeltek, falaztak, kőműveskedtek.

Ötödnap hajnalban arra ébredtek, -  édes madárcsicsergés töltöt
te be az erdőt -  hogy sűrű füstfelleg gomolyog a város irányában.

Estére vörös lett az ég.
Tudták, mit jelent ez. Ambrus deák keresztet vetett, és letérdelt 

a vár udvarán.
-  Imádkozzunk atyánkfiai leikéért, akik ma felmentek Isten or

szágába -  mondták, és szem nem maradt szárazon.
A város kapujában a főbíró volt az első, akit szíven talált egy 

tatár nyíl. Utána elestek a többiek is, akik elszántan vele várták az 
ellenséget. Hírmondó sem maradt a csapatból.

János plébános énekelt a hívekkel a templomban, mikor egy
szerre olyan zúgás kerekedett, mintha hatalmas szárnyak verdes
nék a levegőt. Sikoltás kelt odakint. Aztán betört a templom abla
ka, s nehéz kődarab repült az oltár felé. Majdnem eltalálta János 
papot. Nyomában süvítő nyílvesszők. A vasalt kapun, ami kulcsra 
volt zárva, erős kalapácsok döngtek.

-  Híveim, -  mondta János pap, -  ne féljetek! Hamarosan az Úr 
országában leszünk. Énekeljük tovább Isten dicséretét.
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És az asszonyok és gyermekek halálraszántan letérdeltek újra, 
és tovább énekeltek. Nem akartak kimenekülni, tudták, kegyelem
re úgy sem számíthatnak.

János pap nehéz szívvel nézte nyáját. Tudta, remény nincs 
sehol. Csak legalább azt a kegyelmet adja meg az Isten ezeknek 
a gyermekeknek, hogy ne tudjanak bejutni a templomba a tatá
rok. Nyilazzák le őket inkább az ablakon át, vagy fojtsa meg 
őket a füst, vagy adjon az Isten valami más módot a könyörüle
tes halálnak.

S íme... abban a pillanatban, mikor a templom fateteje tüzet 
fogott, és a tatárok vad ordítással bedöntötték az ajtót, a hatalmas 
harang meglódult... még egyet csendült mély, zengő hangja, az
tán megingott az egész torony, és összedőlt. Ráesett a templom 
égő tetejére. A fal beomlott. Betemetett mindenkit, aki ott alatt 
volt. A kaput betörő tatárok is ott pusztultak az asszonyokkal és 
gyerekekkel együtt.

Lenn, a tárnák mélyén szívdobogva lapultak meg a bányászok 
családjaikkal. Néha ki-kibújt valaki közülük, hogy körülnézzen. A 
városból kő kövön nem maradt. A tatárok dúltak-fúltak, mert nem 
találtak senkit, semmit a gazdag városban. Eltűnt minden enniva
ló, eltűnt minden ember. Nem lehet, hogy csak azok éltek volna 
itt, akiket a városkapu előtt meg a templomban megöltek.

Portyák indultak a hegyekbe, erdőkbe. Megtalálták a tatárok a 
bánybejáratokat is. Betódultak... Sok zuhant le nem sejtett mély
ségekbe a sötét alagutakban, de akadtak, akik eljutottak egy-egy 
rejtekhelyhez a fold mélyén, és lemészárolták, akiket ott találtak.

Egy napon aztán összehívta embereit a tatár vezér.
Egyik kémje jelentette, hogy a rengeteg mélyén, kopárnak lát

szó hegyorom tetején, falak emelkednek. Kopácsolást, emberi 
hangokat hallott felülről. Bizonyosan odamenekült a város lakói
nak nagy része.

Mint a méhraj, zúdult az egész sereg arrafelé. A kém vezette 
őket az erdőn át. S egy napon Ambrus deák, amint a falak tetejé
ről lenézett a város felé, mélyen lenn, a fák között, fekete ponto
kat látott mozogni sűrűn, mint a hangya.

Tudta, mit jelent ez. Nagyon tudta. Azonnal összehívta a né
pet. Megparancsolta, hogy szurkot főzzenek, parittyát készítse
nek, minden élelmet, élő állatot a belső várba vigyenek. Egyet
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len hang ne jusson a tatárok füléhez. Hátha nem is jönnek ide... 
Hátha csak elvonulnak... De jobb óvatosnak lenni.

És íme, déltájban előbukkant a hegyoldali rét alsó végén, a fák 
között, az első kúpsüvegű tatár. Nyomában a többi. Vad, torzon- 
borz alakok. Óriási íjaikkal a kezükben rohantak elő, s iparkodtak 
neki a meredeknek.

Hanem Ambrus deák intésére ezernyi parittyakő repült feléjük.
A váratlan támadásra ki gurult, ki rohant vissza a fák közé. A 

tatárvezér dühöngött. Ilyet még nem ért meg.
Megvárták, míg besötétedik. Újra támadtak.
Égő, szurkos golyók, nagy kövek gurultak közéjük a falakról. 

Minél többen indultak neki a mezőnek, annál biztosabban vissza
verték őket, mert az elöl kapaszkodók zuhanó teste lesodorta a 
többit is.

A tatár vezér tombolt dühében. De Ambrus deák még harmad
nap is tartotta a várat. Nem volt egyetlen halottjuk sem, míg a ta
tár sereg sok embert vesztett.

Egyik főembere azt találta mondani a kánnak, hogy menjenek 
innen tovább. Nem érdemes időt vesztegetni erre a maroknyi nép
ségre. A vezér azon nyomban lefejeztette.

-  Csak azért is bejutok oda! -  csikorgatta a fogát.
Elmúlt egy hét, két hét, Szitnya vára még mindig ellenállott.
A környező falvak népe hálát adott érte a jó Istennek. Volt ide

jük elmenekülni, mocsarak belsejében, vadon rengetegek mélyén 
rejtekhelyei építeni. Volt, aki nagy fák tetején font magának fész
ket, s odavitte a családját. Éltek, mint a madarak.

Pedig Szitnya várában is keserves volt már a világ. Elfogyott 
az eleség. Ennyi időre nem számítottak. A harmadik hét végén 
Ambrus deák is aggódni kezdett. A negyedik héten zúgolódtak a 
népek, hogy éhesek. S az ötödik hétre -  Ambrus deák szigorúan 
elosztotta az ennivalót, s mind szédültek, mind árnyékká fogytak
-  már csak négy kerek kenyér maradt. Mi az annyi embernek?

Ambrus deák soká imádkozott belső kamrácskájában, aztán 
összegyűjtötte az embereket.

-  Figyeljetek, népeim. Négy kenyérrel, hacsak a jó Isten 
csodát nem tesz, nem lakunk jól. A tatár türelmetlen. A kán is 
unja már az ostromot. Gondoltam valamit. Ma újra fel fog üzen
ni, hogy adjuk meg magunkat. Tudom, hogy éhesek ők is. Itt a
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környéken nincs mit zsákmányolni a hegyek, erdők mélyén. 
Gurítsuk le a vár négy oldaláról a négy kenyeret...

Nagy lárma, felzúdulás kelt erre a kiéhezett tömegben. Hado
nászó öklök emelkedtek. Mi jutott Ambrus deáknak az eszébe? 
Mit akar velük? Az utolsó négy kenyerüket odaadják?

-  Hallgassatok rám, és higgyetek nekem, atyámfiai -  mondta 
Ambrus deák. -  Ez az utolsó próba. Ha nem sikerül, úgyis elvesz
tünk. A négy kenyér holnapra már úgysem lesz sehol. Meg akar
tok menekülni, vagy el akartok pusztulni?

Mindenki elhallgatott. Figyelték, mit akar hát...
Déltájban megjelent a réten a tatár kán követe. Intett, hogy be

szélni akar. Hallgatták. Elmondta, hogy az ő hatalmas urának im
máron elment a türelme. Vagy megadják magukat, vagy holnapra 
kő kövön nem marad Szitnya várából.

Ambrus deák intett. S erre az összegyűlt nép hangosan nevetni 
kezdett. Lehallatszott a nevetés a tatárok táborába. A kisgyermekek is 
kacagtak, az asszonyok is. Ambrus deák előre megparancsolta nekik...

A tatár vezér dérrel-dúrral lépett ki maga is a követe mellé. 
Messze volt, parittya nem vitt odáig, bántatlanul kiabálhatott.

-  Ti még nevettek is? -  kiabáltatta fel a tolmácsával.
-  Miért ne nevetnénk? -  felelte Ambrus deák. -  Ide nem tudsz 

feljutni.
-  De kiéheztetlek benneteket!
Újra nevetés volt a válasz. És a meredek réten négy szép, bar

na, kerek kenyér gurult lefelé. Egyik éppen ott rekedt meg, a kán 
lába előtt. Megtapogatta. Egészen friss volt, még szinte meleg.

-  Nesze, tatár, egyél! -  hangzott a falakról.
-  Ezeknek annyi a ennivalójuk, hogy még gurigáznak is a ke

nyereikkel? -  kiáltott fel dühösen. -  Menjünk!
Hátat fordított, indulást fúvatott. Estére eltakarodtak. Egyetlen 

tatár nem volt másnapra a környéken.
Azóta nevezik ezt a rétet Tatárrétnek, de némelyek Kenyérrét

nek mondják.”68
*

Ezután született meg a Tetralógia, majd 1948-ra, a szabadságharc 
századik évfordulójára írta meg (mondhatni »rendelésre«) a Rege a sza
badságról című regényét, a János utcai leánykolóniában már említett
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nőhonvéd, Szutor Katalin történetét. Ugyan gondosan hangsúlyozza, 
hogy ő valójában nem ismeri a honvédasszony viszontagságos életét, ám 
ha ilyet olvasok, egyetlen szerzőnek sem hiszem el feltétel nélkül. Nyil
vánvalóan Katalin néni is mesélgetett neki ezt-azt, ha nem is összefüg
géseiben, és mivel a regényben szó van a pénzverde Debrecenbe szállí
tásáról, a Péch Antaltól hallottakat is felhasználhatta. Azonban a részle
teket ellenőrizni soha senkinek nem állt módjában.

Selmec városának regényei: az Ulrik inas és a Vén diák.

„Akkor indult egy ismerős tanár család is Sopronba, ők két vagont 
kaptak, én egyet, s egy negyediket közösen lakásnak. Ezt kétfelé 
osztottuk függönnyel, egyik részben lakott a tanár családja, má
sikban Micinek, a tanár feleségének édesanyja és én. Két szek
rényt állíttattam be magamnak a magasan nyíló kis ablak elé, a te
tejébe díván került, ágyneművel. Szék meg asztal volt a lépcső. Itt 
rendezkedtem be, hogy lássak, mert összeszedegettem Ulrik inas
céduláimat, s úgy terveztem, ott írom meg. Akkor még nem volt 
írógépem.”69

A regény fogadtatása őszintén szólva vegyes volt. Hipf Tímea kieme
li jelentőségét, mondván:

„1921-ben jelent meg az Ulrik inas című történelmi regénye, 
amivel Kosáryné teljesen újat alkotott, hiszen elődei között még 
nem volt olyan női író, aki fáradozást nem kímélve kortanulmá
nyokra vállalkozott volna egy történelmi regény megírásának 
kedvéért.”70 

majd így értékeli a művet:
„Harmadik regényében, az Ulrik inasban pedig szintén a szol

gálók kemény és kiszolgáltatott életének mindennapjaiba enged 
bepillantást az író a főhős, Ulrik inas történetén keresztül.” 

„Második, Alom című regényét már a Nyugat munkatársa
ként írja, s bár a kritikusokat meglepi az első regényéhez képest 
merőben más írásmód és stílus, ezzel a kötettel is kitörő sikert 
arat. Csakúgy, mint a harmadik regényével, az Ulrik inas című
vel, amellyel még egyszer képes újat alkotni, hiszen témáját is 
és előadásmódját is tekintve ez a regény is eltért az első két re
génytől.”71
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Borgos Anna számos példát hoz arra, hogy a kortársi kritika nem tud
ta, vagy nem akarta megérteni a regényt. így megírja, hogy Füst Milán 
még összességében pozitívan értékelte a regényt, de

„Illés Endre »A történelmi regény konjunktúrája« című cikkében 
a műfaj egyik elrettentő példájaként említi az Ulrik inast, mely az 
összes »női« fogyatékosság, dilettantizmus jegyét magán viseli.”72 

Ugyanakkor a Singer és Wolfner Magyar Regények című sorozatának 
ismertetőjében ez róla:

„Hatalmas, gyönyörű kompozíció. A sírontúli szerelem, a tör
hetetlen hit hőskölteménye ez a regény, amely a középkort eleve
níti meg előttünk. Csak Lagerlöf írásaiban találjuk meg azokat a 
mélységeket, amelyek legfőbb értékei ennek a regénynek.”73 

[No, erre mondhatnám, hogy »most légy okos, Domokos«... Miután 
1970-ben rendszeresen publikálni kezdtem, hamarosan ráébredtem arra, 
hogy a szépirodalmi művek kritikája és lektori véleményei a világ leg- 
szubjektívebb műfajai, mindenki a saját világnézeti elfogultsága szerint 
ítélkezik. Mert szakmunkáról még csak-csak lehet objektív jellegű kriti
kát írni, ám szépirodalmi műről nem. Ugyanazt a megoldást az egyik 
kritikus kifejezetten jónak tartja, a másik iszonytatóan rossznak. Borgos 
erre több példát is hoz.74 Van nekem egy mottóm egy internetes honla
pon futó sporttörténeti sorozatomhoz: „Csak egy meccset játszottak, de 
annyi meccsemlék van, ahányan látták.” Némi változtatással nyugodtan 
leírhatom, hogy „Csak egy regényt írtak, de annyi vélemény van, ahá
nyan olvasták” Ami tulajdonképpen nem is baj, csak ne akarnák a 
»bölcs ítészek« egyéni véleményüket ráoktrojálni az olvasókra.]

Mert a regény nem csak Ulrik regénye, aki semmirekellő, felelőtlen, ál
modozó árva suhancból egy sereg szenvedés és kaland után eljut oda, hogy 

„Libetbányai Joó Ulrik a mi bíránk! Éltesse az Isten!”, hiszen 
azt hiszi legbizalmasabb ismerőse is róla: „hogy vagy Ysenrinkel 
úr, vagy Bemát atya valami módon kicserélték Ulrik lelkét az 
alatt, míg ő messzi országokban vándorolni járt. Mert íme, írástu
dó lett, diákul ért, külországi tudós mesterrel barátkozik, úgy be
szél az ország dolgairól, mint más nemes urak, és mintha egy ar
kangyal ereje lakoznék benne: eljött, hogy felépítse a várost az 
elátkozott bozót közepén.”75 

Igen, benne van a síron túli szerelem is, mert Ulrik, az inas remény
telenül szerelmes Rábay mester lányába, Ágnesbe, akit végülis meggyil
kolnak a férjével együtt, hogy aztán vagy húsz évvel később Ulrik, a vá
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rosbíró feleségül vehesse Rábay mester második lányát, akit a nővére 
emlékre szintén Ágnesnek kereszteltek, és úgy hasonlít reá, „mintha ő 
maga szállt volna le újra Isten országából.”76

Hanem legalább annyira Selmec városé is. Amely a regény kezdetén 
az igazi »sötét középkor« megtestesítője, ahol boszorkányt égetnek,

„Boszorkányt égettek a város piacán.
A feketehajú fiatal nő sikoltozása lassan fuldokló, kínos hör- 

géssé lett, majd egészen elhalt. Csak a tűz pattogott és sistergett 
még. Néha szinte az égig felcsapott a láng. Bielik, a hórihorgas 
hóhérlegény hosszúnyelű vasvillával igazgatta a máglyát, nehogy 
túlkorán összedőljön.

A városi elöljáróság ott ült a tanácsházból kihozott nagy karos
székeken, középen a bíró, Jeckel auf dér Rinn.

Köröskörül ott tolongott a nép, amelyet nehezen szorítottak 
vissza az alabárdosok, mert régi hiedelem, hogy a boszorkány
máglya füstje észveszejtően széppé teszi a leánygyermeket, és aki 
a még égő máglya parazsából vihet haza egy keveset, azt nem fog
ja a gonosz lélek, csak meg kell áztatni szentelt víz cseppjével va
rázslatossá tett tejben. Meg aztán látni szerették volna a boszor
kányt, de amint felcsapott a láng körülötte, elveszett egészen a 
füstben és tűzben.”77 

Selmec az, ahol az emberek állandóan viszálykodnak, pörösködnek, 
ahol zavart keltő személyek járkáltak állandóan,

„A városházán fáklyafény mellett folyt a tanácskozás.
A boszorkány bűntársait már kipécézték, az elfogatóparancsot 

kiadták. Azt hitték, ezzel vége is van a sok beszédnek, és mehet 
haza mindenki estebédre. De a bányamester nem hagyta őket bé
kén. Felállt, és örökös panaszait kezdte rá megint. Mindig volt egy 
egész halom pörös ügy a zsebében. És Sartori Péter, aki örült az 
ilyesminek, kezeit dörzsölve szólt bele mindegyre, mert az ő 
bányrészeiről is szó esett.”78

„Hanem a kitérőnél, a sarokban, izgatott morgás, sugdolózás 
hallatszott. Ysenrinkelt látták ott Tholbayval foglalatoskodni, a 
mentéje gombját fogta, a karját simogatta. De hiába volt minden. 
Tholbaynak csak úgy reszketett a feje a haragtól. Egyszerre csak 
előugrott, és kiáltotta:
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-  Én tudom, ki a bűnös! Sartori Péter az! Őt viszi a gyűlölet el
lenünk, mindazok ellen, akik gyűlöljük az asszonyok embereit és 
asszonyok politikáját!

Egy pillanatra meghökkent csend lett. Aztán megszólalt Jeckel 
auf dér Rinn halk, szomorú, de szilárd hangon:

-  Fogjátok el az én atyámfiát, aki megsértette a mi királyi 
asszonyunkat, és zárjátok az Óvár pincéjébe!

Rekedt ordítás hangzott, aztán dulakodás támadt a szűk folyosón.

Kint nyugtalanul járt-kelt azt utcákon a nép. Felizgatta őket az 
urak viszálykodása. S hogy valamit tegyenek is felébredt erejükkel: 
megdöngették a sóraktár ajtaját, és eloltották a kohókban a tüzet.

Szeppl bányász ordítozott legelöl.”79 
Selmec az, amit a rabló zsoldosok pusztítottak el,

„Rettenetese, hörgésbe fúló sikoltás ütött bele Ysenrinkel éne
kébe. Ulriknak a szíve megállt. Valakit megöltek odalent, azt tud
ta. Alojzia asszony volt-e, Anna, Brigitta vagy más? A következő 
pillanatban mintha nagy vaskerekeket gurítottak volna fel szapo
rán a lépcsőn... Ysenrinkel felugrott, a kardja után kapott, félkéz
zel Ágnest ölelte... Beszakadt az ajtó, és vad ordítással, kardvil
logtatva rohantak be a zsoldosok. Elöl Cseh László, hátraemelve 
vértől rozsdás kardját.

Ysenrinkel is megemelte a magáét, és Ágnest eltakarva bátran 
eléjük ugrott. Ulrik dülledt szemekkel vergődött tehetetlenségé
ben... Három-négy katona csavarta ki az ő urának a kezéből a 
fegyvert... Cseh László hátravetette hegyes kardját, aztán elő
reütötte hirtelen...

-  Téged szeretlek, édes uram! -  sikoltotta Ágnes. -  Téged sze
retlek!

Ysenrinkel mellére vetette magát. És Cseh László kardja, amint 
döfött, először őt ütötte keresztül... A gyertya leesett az asztalról... 
Vad dulakodásban hemperegtek a sötét árnyékok egymás hegyén- 
hátán. Aztán néhányan feltápászkodtak, és fekve maradt a többi.” 

Ulrik elveszti az eszméletét, majd amikor, ki tudja, mennyi idő után 
magához tér, elindul körülnézni.

„Átmászott a leomlott kapun, és riadtan nézett körül. Amerre 
látott: üszkös rom volt minden. Mintha pusztító jég járt volna er
re, és Isten tüzes haragja.
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És sehol egy ember. Sehol egy ember.
Vigyázva ment tovább... a piactéren még fiistölgött a városhá

za, a kövezeten halottak feküdtek szerteszét. Megismerte a bírót 
és Sartori Pétert. A kavicshányó oldalán pedig majdnem belebot
lott Szeppl bányász levágott fejébe.

-  Lám, Szeppl bányász, megjött az idegen, aki neked tyúklevest 
ígért -  mondta magában, és kikerülte a fejet, nehogy rátaposson.”80 

Cseh László valóban élt, 1442-ben dúlta fel Selmecet.81 A fosztoga
tásán kívül a regényben még található néhány utalása arra, hogy Cseh 
Lászlót a szerelmi bosszú (vagy féltékenység?) is vezette, mert a regény 
eleje úgy is értelmezhető, hogy Ágnes a szeretője lett volna.82

Selmecet végülis földrengés dönti romba, teljes pusztulást hagyva 
maga után, mintha csak Szodoma vagy Gomorra támadt volna föl a múlt 
homályából.

„Ulrik előbb a sírhoz rohant, de mintha a halottak fölébredtek 
volna odalenn, és szét akarnák szórni fejük fölött a rögöket, úgy 
gurultak szerte a kövek és göröngyök Ulrik keze alatt, amint térd- 
rebukva kapaszkodni próbált. Egy nyírfába fogódzott a kert szé
lén, és ismeretlen, vak rémület töltötte be a szívét.

Hold nem sütött, de a csillagok tompán fénylettek a ködön át. 
Kereste a ház emeletes oldalát a félhomályban, de nem látott 
egyebet nagy, alaktalan sötét halomnál. És a zúgás, morajlás egy
re tartott. Előrehajolt erőltetett szemmel, mert mintha mozgott 
volna valami árnyék a sötétben... valami óriás szörnyeteg... de 
most újra megingott alatta a föld. Átölelte a fát, térden maradt és 
eltakarta az arcát a karjaival.

A föld felengedett azon a szörnyű éjszakán, mintha tavasz vol
na. Csermelyeket hallott Ulrik csobogni, és a szél langyosan ér
te... Haját felborzolta, ruhája rongyait lengette.

Ulrik imádkozott, hogy haljon meg már. Hogy ne kelljen így 
rettegnie időtlen időkig. Kérte a halált: miért nem jön még min
dig? Most talán... eget-földet megrázó robaj... mi volt ehhez a 
rablók ordítozása, a tűz pattogása?

Aztán lassan lecsendesedett a morajlás. A föld megállt. Elnémult 
minden. A szél is elült. Eltűntek a csillagok. Világosodni kezdett.

Ulrik lassan felemelte a fejét. Körülnézett a kékes derengés
ben. És összecsapta feje fölött a két kezét. Megborzongott. Oda
meredt a szemközti hegyoldalra.
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Valami óriás... vagy valami varázsló... vagy talán maga az Is
ten... megrázta a hegyet. Megrázta a hegyet az éjjel, és kúpos te
teje levált. A völgyi tóba gurult rettenetes robogással. A hegy 
csonka tetejéből füst szállt fel... a hegyoldali sima mező össze 
volt tiporva, gyűrve, fel volt repedezve és púposodva, mi fal pe
dig -  gyenge emberi kezek munkája -  állt valahol, az ledőlt mint 
a szalmazsupp, a kövek szertehullottak...”83 

Ezek után természetes az olvasó számára, hogy Selmecet -  ami Sel
mec volt valaha -  még életben maradt lakói elhagyják. Ulrik

„látta őket felcihelődni a völgyből. Sántítva, bénán, bekötött 
fejjel-lábbal, aki közülük életben maradt. Elzöldült arccal, ré
mült szemmel batyut cipeltek a hátukon-. Úgy mentek az ország 
útján sírva.

-  Fejérbányára megyünk. Meg van átkozva ez a vidék... nem 
lesz itt város már soha. Nem akarja az Isten”84 

Az egyedül maradt Ulrik rádöbben valamire, amire korábban sem ő, 
de más nem gondolt, és ami a regény egyik fő gondolata.

„Nem igaz, hogy átok van ezen a földön. Miért volna átok? 
Csakhogy Tholbay gyűlölettel kezdte az építést, azért nem enged
hette az Isten, hogy álljon a háza... én pedig nem haragszom sen
kire, és szeretettel kezdem, és fel fogom építeni...”85 

Ami meg is történik, csakhogy nem azonnal. A földrengés ugyanis 
1443-ban volt,86 Ulrik pedig csak a nándorfehérvári csata utáni évben, 
azaz 1457-ben térhet vissza a várost feltámasztani.

így viszont érthető -  ami a regényt folyamatában olvasva nem lesz 
eléggé világos az olvasó számára - , hogy Ulrik hogyan lesz olyan gyor
san tanult emberré. Mert ha visszaszámolunk 1462-től, amikor is a má
sodik Rábay Ágnes 16 évesként jelenik meg, aki „azutánvaló évben 
született, hogy te nálunk jártál a szerencsétlen idők után, és kerested 
Bemát papot”.87

Ezek szerint Ulrik 1445-ben járt Dénes várában. Tehát Bemát atyá
nak úgy tíz éve volt, hogy Ulrikot kitanítsa, és azt mondhassa nerki: 
„Nem kell semmit írnod, édes fiam. Tudom, hogy értesz hozzá. segít
sen téged minden tervedben az Isten.”88

Ulrik Tomasius mesterrel előbb megjárja Nándorfehérvárat is, mi
előtt a következő év tavaszán elindulnának Selmecet újjáépíteni.

Ez persze évekig eltart, és először mindenki úgy véli, hogy:
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„Két idegen országból való mester akik egymás között diá
kul beszélnek, és jámbor fogadást tettek, hogy felépítik a várost. 
Erőt vettek minden gonosz hatalom fölött, varázslatokat és bűvö- 
léseket végeztek, minekelőtte munkához fogtak volna...”89

A regény végefelé van egy rövid, de nagyon elgondolkodtató rész, 
amely túlmutat a város problémáján. Amikor Tomasius mester úgy vé
li, neki ott már nincsen teendője, búcsúzóul a következőket mondja 
Ulriknak:

„Kedves testvérem, mondd csak, vájjon ilyen tiszteletben ré
szesítettek volna téged az emberek, ha kezdettől fogva tudták 
volna, hogy ki vagy? Úgy-e nem? Látod, én is megtanultam már 
korán, hogyan kell az emberekkel bánni. Neked most íme meg
mondom: Jakab Tamás az én becsületes nevem, és Komárom
ban dajkált fel az édesanyám. Összevissza két esztendeig vol
tam Velencében.

Elbúsult eltűnődött arccal nézett utána Ulrik bíró. Eszébe ju
tott, hogy egyszer régen Rábay gyönyörű háromkarikás aranygyű
rűt csinált, s azt mondtam ha azt kívánom, hogy az emberek érté
ket tartsanak róla, azt kell mondanom, hogy idegen ember munká
ja, nem magyaré...

Miért van így ez vájjon?”90
*

A regények közül utolsónak hagytam a Vén diákot. Ha valaki nem 
tudná, mikor jelent meg az első kiadása, azt hinné, hogy az idős szer
ző utolsó műve, melyben búcsúzóul még egyszer visszatekint szere
tett városára.

A regény így indul:
„Minden vén diák volt valaha fiatal.
Itt áll Garabonciás. Nézzétek meg. Most érkezik. Gyalog.
Poros a csizmája, poros rajta a szűk, vitézkötéses fekete na

drág, poros a felleghajtó galléros köpönyege. Csokorra kötött 
nyakkendője libeg-lobog a szélben, a mellén diákzubbony feszül. 
Fekete posztóból van a diákzubbony és egészen új; nincs még raj
ta más dísz, csak az aranyrojt a vállán.

Pedig a bányász zubbonya úgy szép, ha foltokkal van teli- 
varrva. A veszedelmeket jelenti ez, amiken keresztülment a sö
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tét mélységekben. A diák azonban nem jár túl sokat odalent, a 
föld mélységeiben. Az ő veszedelme más mélységekben rejlik: 
szép lányok, szép asszonyok szédítő szemében. Ezért a diák bár
sony foltokat varrat zubbonyára a szép lányok és asszonyok 
lágy, fürge ujjaival, emlékeztetőül a veszedelmes mélységekre, 
amikbe beleszédült.

De Garabonciás kabátja új még és üres.
Körülnéz az útkanyarulatnál. Köröskörül az agg hegyek ülnek, 

hosszan elnyúló sorban. Hátukon sűrű zöld sörény: messzi fenyő
erdők. Most nyílik a völgy, odalent, mélyen, utcák és házak, tele 
van hintve velük a szemközti hegyoldal is.

Harangszó. Mélyen zengő. Onnan jön, a városból -, csodálatos 
csengése van ennek a harangnak. Aggok mosolygó bölcsessége 
árad belőle, akik sok szenvedésen és keserűségen mentek át, s 
megtanultak jónak és derűsnek lenni.”91 

Valójában ez egy akkori fogalmak szerint középkorú, mostanában in
kább fiatalnak tekintett asszony könyve. A regény 1927-ben jelent meg 
először, tehát 35 éves volt. Azonnal hozzáfogott, amint Selmectől vég
leg elbúcsúzott, hogy megörökítse a vidám és szomorú selmeci emléke
ket. Mert Józsi és Cili sok szenvedésen át végülis jól végződő szerelmi 
története csak a „mézesmadzag” az olvasónak, hogy elolvasva a regényt, 
a lehetőség szerint ő is megérezhessen valami Selmec lényegéből.

Az egymást követő epizódok mind megtörténtek valaki ismerőssel, 
melyeket ismételten elmesélt a családnak és ismerősöknek. Ilyen saját 
fiát vizsgáztató és megbuktató professzor vagy a »postási« szerepét 
betöltő Top kutyus története. Annakidején a professzor nevét is meg
mondta nekem, dehát több mint 50 év elteltével nem emlékszem rá. 
Ugyan utána lehetne bogarászni, hiszen a selmeci oktatók és diákok 
névsora különböző kiadványokban megjelent, de úgy vélem, ez most 
lényegtelen. Ám ezek a sokszor anekdotába illő epizódok annyira élet
szerűen vannak megírva, hogy amikor az előadásomat tartottam és fe
lolvastam a részleteket, az (immár Sopronban végzett, de a selmeci ha
gyományokon nevelkedett) idős és kevésbé idős erdészek körében 
egyhangú elismeréssel fogadtatott.

Minden iskolavárosban a XIX. század folyamán komoly gondot je
lentett a diákok és mesterlegények ellentéte, amely nemegyszer vereke
désbe torkollott. (Szelídített formában az Ellenség a hegyoldalonb&n is 
megtalálható).
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A Vén diákban komolyabban:
„Mikor hajnalban hazaindultak, gyanús mozgást hallottak a 

közeli vaksötét sikátor felől. Garabonciás hirtelen hátrafor
dult, de nem volt már ideje kiáltani sem, a kövér Szvoboda és 
társai előugrottak s egy botütés a fejét érte, úgyhogy megtán- 
torodott.

A következő pillanatban már állt a csata. Szuszogás, dulako
dás, morgás. Sehol egy erősebb hang. Aki kiabál, az gyáva. A ki
áltásra jön a rendőr és szétválasztja őket, vagy legalább is meg
próbálja szétválasztani. A rendőrnek pedig semmi köze hozzá.

Nem tart soká az egész.
Pár perc múltán nincs már ott senki. Kabátfoszlányok feküsz- 

nek csak a sárban s egy zsebből kihullott jegyzőkönyv. Jobbra- 
balra a sikátorban egyre tompuló lépések visszhangja hal el.

Garabonciás kissé kábultan került az ágyába, maga sem tudta 
tulajdonképpen, hogyan. A fiúk vizes törülközővel csavarták kö
rül a fejét.”92

Amikor az előadást tartottam, számos olyan szemelvényt olvastam 
fel nagy sikert aratva a hallgatóság körében, melyek valóban megtörtén
tek. Valójában az egész regényt fel lehetett volna olvasni. Ám most csak 
a két legnagyobb sikert aratott részletet idézem.

Az első a Főiskola életét nemegyszer megkeserítő bányász-erdész el
lenségeskedés volt, mely ma már nevetségesnek tűnik.

„- Kedves barátom, tanácsos úr!
A Vakondok nagyot horkantott reá. Gedeon megigazította a 

nyakkendőjét, még jobban megköszörülte a torkát és hangosab
ban ismételte:

-  Kedves barátom, tanácsos úr!
Schacht megmozdult, a másik oldalára fordult és aludt tovább. 

De a rektor nem vesztette el sem a türelmét, sem a méltóságát. 
Harmadszor is rákezdte, stentori hangon:

-  Kedves barátom, tanácsos úr!
És a tanácsos felébredt. Megrázkódott, a fejéhez kapott, pislo

gott néhányat, aztán egészen magához térve köszöntötte a vendé
get és az ablakhoz vezette, ahol a nagy, ócska íróasztal mellett, két 
karosszék állott.

Leültek.
Csakhamar kitűnt, milyen dologban jár a vendég.
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-  Kedves barátom, tanácsos úr. Az áldatlan viszálykodás bom
lasztja meg az országokat, társadalmakat, mindent a világon. Ha 
egy pohár vízbe nátriumfémet merítek (az ezidő szerinti rektor ké
mikus volt), akkor a víznek menthetetlenül vége. De megtörténhe
tik ez bármily két testtel, mely egymást bontja, mert...

-  Én olyan test vagyok, hogy az erdészeket megbontom, -  dör- 
mögött az öreg Vakondok. -  Én nem tagadom ezt. Ők pedig az a 
test, ami engem bont meg. Megbont, tönkretesz, méregbe visz. 
Minek mond ez a vén Sündisznó olyasmit...

-  Kedves barátom, tanácsos úr, férfiak vagyunk. Mucius Scae- 
vola eltűrte a tüzet...

-  Ő maga dugta bele mérgében a karját!
-  Mi is tűrjük el az elkerülhetetlen kellemetlenségeket férfias 

önuralommal. A viszálykodás női vonás. E minden tekintetben in- 
ferioris nemnél számolni kell vele. De nálunk...

Ez tetszett az öreg Vakondoknak, akit erősen papucs alatt tar
tott a felesége. Kihúzta magát.

-  Hiszen én sajnálom, na. De minek kezdte ő?
-  Kedves barátom, tanácsos úr, méltóztass meggondolni, hogy 

elvi kérdést feszegettetek, szubjektív világnézeten alapuló elvi 
kérdést. Mi lehet ennek a következtetése? A természeti erők pél
dája megadja rá a feleletet. Égiháború.

Az öreg Vakondok felhúzta kissé a szemöldökét. De az öreg 
Gedeon, felemelve csontos ujját, folytatta:

-  Vaslogikája van a természeti törvényeknek és az ember lel
kében élő törvényeknek is. Kedves barátom, tanácsos úr, bizo
nyára méltóztatsz felismerni mindazokat a ténykörülményeket, 
melyek ilyen eseteknek szükségszerű velejárói s aszerint fogsz 
eljárni, miszerint ez az áldatlan incidens szerencsés és békés be
fejezést nyerjen.

Schacht tanácsos végighallgatta a szónoklatot, megvakarta a 
fejét és végre, mint valami durcás gyermek, így szólt:

-  Hát mit csináljak?
-  Méltóztass elismerni előttem, hogy az erdész és bányász egy

forma és egyenrangú két teremtménye az Istennek.
Az öreg Vakondok nagyot fújt. Felállt. Leült. Az arca kipi

rult és kidudorodott. Elővette a zsebkendőjét és megtörölte ve
le a homlokát.
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A rektor várt, mint az előbb is, türelmét és méltóságát el nem 
veszítve, felhúzott szemöldökkel, összefont karokkal.

-  Elismerem, -  szólt rekedt hangon a Vakondok, hosszú lelki
tusa után, -  hogy az erdész és bányász, amennyiben különben tisz
tességes és becsületes emberek, lehetnek Istennek egyenrangú te
remtményei.

-  Nagyon helyes, -  bólintott a rektor.
-  De, a kutyafáját, a bányász mégis százszor többet ér, amint a 

pólyából kidugja a lábát - kiáltotta az öreg Vakondok s megrázta 
a rektor vállait nagy felindultságában. -  Mit csinál az erdész? Fát 
vág. Azt érti a favágó is. De jöjjön le a bányába, ahová komoly 
munka kell és igazi tudomány: ott aztán meg se mozdul!

A rektor, kémikus lévén, megőrizte higgadtságát. Visszaültette 
a Vakondokot a helyére és folytatta a beszédet:

-  Kedves barátom, tanácsos úr. Miután nálad kedvezően elin
téztem az ügyet, alapos reményem van reá, hogy az erre vonatko
zó tárgyalásokat teljes szerencsével fejezem be. A békéltetésre pe
dig azért vállalkoztam, nehogy füstbe menjen a vasárnap rende
zendő háromnapos kirándulás. A Szitnyára megyünk.

Az öreg Vakondok elhallgatott. Arca ellágyult. Szeme kitévedt 
a szűk ablakon át a hegyek felé. Kinyújtotta a kezét:

-  Kedves barátom, rektor úr, köszönöm a közbenjárásodat és 
meg fogok jelenni a kiránduláson.

Felálltak és barátságosan elbúcsúztak egymástól.”93 
A másik részlet egy vizsga története, melyet -  valódi nevekkel -  nagy

anyám oly sokszor mesélt el nekünk:
„A Sündisznó vizsgáztatott.
Dühös volt már úgyis nagyon, mert a fiát vizsgáztatta az előbb 

s a saját fia bosszantotta fel.
Az öregúr nagyon vigyázott arra, hogy őt senki jogtalan ked

vezéssel meg ne vádolhassa. Ezért így fogadta a fiát is:
-  Nos Faludi úr, lássuk, mit tud.
A fiú derék gyerek volt, de a koponyája nem lehetett túlságo

san tele ésszel. Jobban is szeretett táncolni, sétálgatni, szép lá
nyokkal beszélgetni, mint nézegetni a gyűjteményben a minden
féle dudvát, bogarat, kavicsot, faforgácsot. Az ördög ül ott egész 
nap köztük.

-  Mi ez, Faludi úr?
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Különös valami volt. Csiga-e? Tapló-e? Fadarab-e? Amit az 
apja a kezébe nyomott. A fiú ránézett félszemmel, gondolkozott, 
de nem szólt.

-  Nos, Faludi úr? -  sürgette az apja.
Csönd.
-  Faludi úr, -  szólt az öreg fenyegetően, -  ön nem tanult? Be

széljen már! Mi ez?
-  De Faludi úr nem tudott beszélni. Öt percnyi csönd. Az öreg

úr nem bírta tovább. Kitört:
-  Sanyi, te szamár! Megbuktatlak! S kikergette a fiút.
Következett Garabonciás. Neki is a kezébe nyomott valami to

bozféle termést. Actinostrobus termése volt, valami különleges 
ausztráliai fenyőfáé, ezzel gyötörte halálra a diákokat, ha nagyon 
rosszkedvű kezdett lenni, mert ha valaki a nevét el is találta, követ
kezett a faj, a hasonló válfajok, az ezzel-azzal való különbségek.

De Garabonciás a nevet sem tudta. Nagyon szomorú arcot vá
gott. Az öregúr segíteni próbált neki, -  ennek segíthet, hiszen nem 
a saját fia.

Tudta, hogy a régebbi diákok ismerték már a szokását s az ac- 
tinostrobust vészjelnek tekintették. így ismerték őt néha: az öreg 
actinostrobus.

-  Na, -  szólt biztatóan, — mi ez, Bereczky úr? Hiszen ezt tud
nia kell, így hívnak maguk engem.

Garabonciás, szegény, kivágta:
-  Sündisznó.
Aznap nem is mertek többen vizsgára jelentkezni.”94 

Van a regénynek egy látszólag ide nem illő gondolata is, a családon 
belüli összhang kérdése. Mégis nyugodtan ide lehet venni, mert a Szer
ző Selmecen számos olyan családot ismert, amely azért volt boldogtalan 
mert a férj képtelen volt valódi érzéseit kifejezni. Ilyen a regényben a 
Gedeon-család. Amikor a Garabonciás a regény végén visszatér Selmec- 
re, ezt így magyarázza el (és végre eredményesen) az ifjabb Gedeonnak: 

Idehallgass, fiú. Mesélek neked valamit.
És mesélt neki. Az anyjáról is, Malvinkáról is. Gedeonnak egy

re lejjebb csuklott a feje. A könyökére dőlt.
-  Az embereknek, -  folytatta halkan, lágy hangon a vén diák -  

nemcsak tüdejük, májuk, torkuk van, de szívük is, de ezt ti sem 
magatokon, sem másokon nem akartátok észrevenni, mintha szé
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gyennek tartottátok volna. Pedig a kedves szó minden más gyógy
szernél jobban gyógyítja az asszonyokat. Priznicet tettetek a szí
vükre, mikor elepedtek egy kis derűért, egy kis szeretetért...

Bánatos lett a hangja a vén diáknak.
-  Nem engem szerettek ők, hanem a kedves és lágy szavakat, 

a virágokat, amiket nekik hoztam ebbe az elátkozott sötét házba, 
a bohó és érzelmes verseket és a derült szív csöndjét. Én egyedül 
maradtam ... mindig egyedül...

Koccintottak. Ivott.”95 
A regény meglehetősen szomorú hangulatban végződik. Ugyanis:

„... Az öreg város utcái csöndesek.
Most is leesik minden évben a hó. Hányszor azóta? Tízszer? 

Hússzor? A vén diák utolsó bolondsága is rég feledésbe ment már. 
Feledésbe ment minden bolondság. Csak a bánat maradt ébren.

Elhagyták az öreg várost a víg diákok. Most haldoklik sze
gény, mintha az életerejét is magukkal vitték volna.

De abban a szomorú esztendőben, mikor mindenki elment és 
üresen maradtak a házak, odaérkezett a vén diák, hogy el ne hagy
ja haláláig s a drága öreg város kebelén nyugodhasson a csöndes 
temetőben.

Hosszú téli estéken ott pipázgat fehér hajával a Gedeon-ház 
nagy ebédlőjében a kályha mellett. Most ők laknak ott. Cili a kul
csaival j ár-kel a magános, hosszú folyosókon és régi dolgokról és 
régi emberekről emlékezik ...

Aztán egyszerre csak elhallgat a kulcsok zörgése.
Elpihen ő is. A klopacska szól... A vén diák egyedül ballag a 

koporsó után a sír felé...
Az ő koporsója után nem fog már menni senki. Ő az utolsó 

A vén diák.
Régi cimborák, Isten veletek!”96

Töredék és elbeszélések

A Szerzőnek több regénye is befejezetlen maradt. Részben a kiadásra szánt 
művek közül azok, amelyektől kiadója 1948-ban kénytelen volt visszalép
ni, részben olyan, melyet a család számára írt a megjelenés reménye nélkül. 
Ezek közül van egy, amely a Selmecről szóló művekhez tartozik.
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Számos ifjúsági regénye keletkezéséhez hozzátartozik, hogy először 
leszármazottainak (gyerekeinek aztán unokáinak és végül dédunokáik) 
elmesélte a történetet, és később nyerte el végleges formáját. Ilyen a Sze
rencsés Náckó című ifjúsági történelmi regény is. A regény címadó hő
se egy árva bányászgyerek, akit végül egy felfedezett telér formájában 
ér el a szerencse. Legidősebb dédunokájának, a fiamnak mesélgette, az
tán az 1970-es évek elején elkezdte megírni. Először írógéppel írta, az
tán az évtized közepétől, amikor már nem tudott gépelni, kézzel folytat
ta, de a befejezéshez nem jutott el.

*

írni illene még az elbeszéléseiről és verseiről is -  ám jelenleg csak 
éppen érinteni tudom. Mert még a regényi megjelenését sem tartotta 
nyilván (én állítottam össze a jegyzéket 1970-től kezdve több évtize
des munkával, de még mindig érnek meglepetések), kisebb prózáit és 
verseit végképpen nem. így ezen művek esetében csak részeredménye
im vannak, vagy a szerencse játszott közre. A folyóiratok közül csak a 
Magyar Lányok és Az Én Újságom 1920-1944 közötti évfolyamit tud
tam tételesen átnézni, továbbá megtaláltam a Nyugat teljes, és az úgy
nevezett Est-lapok 1920-1930 közötti évfolyamainak bibliográfiai fel
dolgozását.

Az biztos, hogy verseiben nagyon sokszor írt Selmecről, de ezek 
közül jelenleg csak a bevezetésként idézett Régi város, a nagyon 
megfogói, hangulatában némileg A vén diák végére emlékeztető Va
sárnap, és a Magyar Lányokban megjelent A szélaknai erdők lelőhe
lyét ismerem.

Elbeszéléseinek témáját is sokszor merítette Selmec közelebbi 
vagy távolabbi múltjából. Önéletrajzi például a már hivatkozott Hria- 
tó vagy a Rákászás; régebbi időket idéz fel A fekete macska, A gara
bonciás vagy Az árnyék. Ám a teljességtől itt is ugyanolyan messze 
vagyok.

Azt mindenesetre bizton állíthatom, hogy Selmecbánya élete végéig 
egyik ihletője volt.

181



Függelék
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[Eredeti címe: Hamupipőke = A selmeci diákok első kiadása [törté
nelmi (kis)regény Bp. S&W, 1930. ML 1927/28 

A vén diák [regény] Bp. S&W, 1927., *Bp. Kráter, 2011. 
Asszonybeszéd. 2 kiadás [nemzedékregény 1. kötet] Bp. S&W, 1942. 2.

kiad. Bp. S&W, 1943 *3. kiad Bp. Kráter, 2010.
Családtörténeti töredék II (gépelt fogalmazvány, 1960-as évek második 

fele.)
Ducfalva (történelmi) ML 1941/42. (Körmöcbányái táncszó)
Egy leány a sok közül [regény] Bp. S&W, 1937 (Hodrus, Kropatáné) 
Ellenség a hegyoldalon [ifjúsági regény] Bp. S&W, 1937. Az Én Újsá

gom Könyvei. [A gépemben lévő, a megjelentnél teljesebb változatot 
használtam.]

Esti hegedűszó [+ A naspolyafa titka + A várkisasszony + Jó szerencsét].
[lányregények] Bp. S&W, 1941 

Excelsior [történelmi regény] Bp. S&W, 1937.
Honnan -  hová. (befejezetlen, zömében gépelt visszaemlékezés, készült 

1965-1975 között.)
Ida néni és Samu bácsi [regény] Bp. S&W, 1935. (Lőcse)
Jó szerencsét (Az Esti hegedűszóval egybekötve) ML 1934/35 ML 

1934/35, Otthonunk 1933,

A tanulmányban hivatkozott művek:
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Laurácska meggyógyul [lányregény, családi történet] Bp. S&W, 1930. 
Százszorszép Könyvek.

Lelkek és arcok [elbeszéléskötet] Bp. S&W, 1935.
Négyek szövetsége (A naspolyafa titka első változata. ML 1926/27)
Perceg a szú [nemzedékregény, 2. kötet] Bp. S&W, 1943. 2. kiad. Bp. 

S&W, 1944. *Bp. Kráter 2010.
Por és hamu [nemzedékregény 4. kötet] Bp. ÚI, 1947. *Bp. Kráter, 

2010.
Rege a szabadságról [történelmi (kis)regény] Bp. ÚI 1948.
Szent Margit imája, (történelmi) ML 1937/38, felhasználva a Balassi vár 

kincséhez.
Szép Kamilla macskája (A...) [történelmi (kis)regény] Bp. Athenaeum, 

1928. 2. kiadás: Bp. Athenaeum, 1943.
Szerencsés Náckó (ifjúsági történelmi regény 1970-80 között, -  Nagy 

Domokos Géza tulajdona),
Távoli kék hegyek [Az Excelsior folytatása.] ML 1938/39
Ulrik inas [történelmi regény] Bp. Athenaeum, 1921. *2. kiadás: Bp. 

S&W, 1933. Bp. Garabonciás 1989.
Vaskalitka [nemzedékregény 3. kötet] Bp. ÚI 1946. *Bp. Kráter. 2010.

-  Más szerzők művei:

BARTHA Dénes -  OROSZI Sándor: Selmec, Selmec, sáros Selmec. Er
dészettörténeti Közlemények IV. Bp.-Sopron, 1991.

BORGOS Anna: A világ tisztogatója (Kosáryné Réz Lola) In: BORGOS 
Anna -  SZILÁGYI Judit: Nőírók és írónők. Irodalmi és női szerepek 
a Nyugatban. Bp. Noran Könyvesház, 2011. 355-385. old.

CSUTI Emese: Nőírók magyar SF-ben. In: Metagalaktika 11(2009): 82- 
89. old. Részlet a regényből: 90-105. old.

HIPF Tímea: Kosáryné Réz Lola első regényei. Kosáryné Réz Lola élet
művének bemutatása a Filoména és az Álom című első regények vizs
gálata alapján a kortárs kritikák tükrében. Magisterarbeit. Wien, 
2009. [Az Interneten is fent van.]

KOSÁRY Domokos: Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba 
és irodalmába. I. Bp. Tankönyvkiadó, 1970.

NAGY Domokos Imre: Tannenberg György kamarai erdőmester pálya
képe. In: Az Országos Erdészeti Egyesület Erdészettörténeti Szakosz
tályának közleményei XVII (1989): 101-112. old.
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-  Internetes források

A Farkasréti temető 2003-ban (adattár #6) http://bfl.archivpor- 
tal.hu/id-702-farkasreti_temeto_2003_ban_adattar_6.html -  
http://www.avia-info.hu/talalat.php?KeresettSzo=HA-JAA&Kere- 
solista=jel

-  Folyóiratok és gyűjteményes kötetek.

Az Én Újságom = ÉU 
Magyar Lányok = ML 
Metagalaktika 11 (2009)
Otthonunk
Szlovákiai Vadászkalendárium 1997 
Új Idők = ÚI

-  Egyéb rövidítés 

S&W = Singer és Wolfner

Hivatkozások

1 Új Idők 1933/4: 114. old
2 KRL: Honnan -  hová. VII. Neki a világnak 8. old. (Művei elé a továb
biakban nem írom ki a nevét.)
3 Egyébként teológiailag és kánonjogilag semmi kifogásolható nem 
volt az eljárásban, mert a keresztelést a katolikus, az evangélikus és a 
református egyház egyaránt szentségnek tekinti, és gyakorlatilag ugyan
azzal a szertartási szöveggel keresztelnek. Anyám keresztlevele a hú
gomnál van.
4 Országos Erdészeti Főigazgatóság [Az erdészeti ügyek kiemelt kezelé
sére 1954-ben az FM Erdészeti Főigazgatóság jogutódaként Országos 
Erdészeti Főigazgatóságot állítottak fel. A Földművelésügyi Minisztéri
umból vált ki és oda tagolódott be újra.]
5 KRL/Í hriató. In: Marinka három gavallérja [2. kiad.] 233-240, az idé
zet 234-235. old. (Az új kiadás Marinka három udvarlója címmel jelent 
meg. Itt a lelőhely: 244-251. old., az idézet: 246. old.)
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6 A felsorolást lásd a Függelékben.
7 2012 májusában a dolgozat írása közben, amikor bizonyos részletek 
ügyében a húgommal egyeztettem, újra felhívta a figyelmem Nagymama 
helyrajzi adatainak pontosságára.
8 KRL: Por és hamu 151-152. old.
9 KOSÁRY Domokos: Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba 
és irodalmába. I. 554-55. old.; http://mek.niif.hu/03600/03630/html/r/ 
r21707.htm
10 A kéziratot húgom őrzi.
11 Ez valamennyire az utóbbi években belekerült az irodalmi köztu
datba. CSÜTI Emese: Nőírók magyar SF-ben. Metagalaktika 11 
(2009): 82-89. old. Részlet a regényből: 90-105. old. A regény kézi
rata nálam van.
12 ÉÚ 1922/23.
13 (A) szép Kamilla macskája. [Csak a második kiadás címében van ha
tározott névelő.]
14 Révai Nagy Lexikona 2 (1911) 456. old.
15 A rejtelmes kohó. 194-195. old.
16 In: Esti hegedűszó. Folyóiratban előtte kétszer is megjelent: Ottho
nunk 1933, ML 1934/35.
17 In: Esti hegedűszó. Folyóiratban: ML 1934/35. Első változata: A né
gyek szövetsége ML 1926/27.
18 Egy leány a sok közül. Az Úl-ben is megjelent korábban.
19 Egy leány 6. old.
20 Egy leány 4. ill. 56. old.
21 Egy leány 22. old.
22 Por és hamu 5. old.
23 Asszonybeszéd 98. old.
24 Asszonybeszéd 132. old. -  Erről a bányászlázadásról van szó A fekete 
macska című elbeszélésében is. Ám ebben emberhalálról is szó van. In: 
Lelkek és arcok. 38-46. old.
25 Asszonybeszéd 160-161. old.
26 Asszonybeszéd. 190-19., 197. old.
27 Vaskalitka. 2. kiad. 460. old.
28 Por és hamu. 2. kiad. 18. és 307-310. old.
29 Vaskalitka. 510. old.
30 Por és hamu. 385. old.
31 Perceg a szú. 369-379., 475-476. old.
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32 NAGY Domokos Imre: Tannenberg György kamarai erdőmester pá
lyaképe. In: Az Országos Erdészeti Egyesület Erdészettörténeti Szakosz
tályának közleményei XVII (1989): 101-112. old.
33 Por és hamu. 73-74. old. (A Szerző itt téved, mert nagynénje és nagy
anyja nem egyazon évben haltak meg. De ezen családtörténeti adatokat 
csak az 1980-as évektől tudtuk pontosítani.)
34 „Asszonykoromban találkoztam (és igazán nagyon megszerettem őt) a 
régi magyar vándorszínház-igazgató leányával, Miklóssy Ilonával (férje 
Gombos F. Albin, nagytudású, nagyszerű ember, és a fiamnak igen ked
ves tanára volt). Miklóssy Ilona is elmondta ugyanazt, amit édesanyám
tól már tudtam...” Családtörténeti töredékII. 7. old.
35 Por és hamu. 78-79. old. -  Kiemelés az eredetiben.
36 Por és hamu. 73. old.
37 Két rúd szalámi. ML 1931-32/26: 410. old. -  „... megtaláltam a régi 
írások közt Laura néni levelét az édesanyjához, amelyben úti kalandjai
ról számol be kitűnően, szellemesen és elragadó stílussal. Sajnos az 
ostrom óta ezt a levelet sem találom sehol.” Családtörténeti töredék II. 
42. old.
38 BARTHA Dénes -  OROSZI Sándor: Selmec, Selmec, sáros Selmec... 
85. old. Persze, akkortájt még nem sejthette senki sem, hogy idővel Lau
rácska öccse és Belluska húga össze fognak házasodni. (Viszont a sírfe
lirat szerint Belluska 1877-ben halt meg, tehát nem egyszerre édesany
jával. Fiam fényképe Izabella üknagynénje sírjáról.) -  Honnan -  hová? 
I. 6-7. old.; Családtörténeti töredék II. 8-10 és 42. old.
39 Honnan -  hová? VII. 15. old.
40 Honnan -  hová? VII. 1. old. -  Aztán én lettem a kivétel, mert nekem, 
az akkor még kisiskolásnak, megengedte, hogy beleolvassak a kéziratai
ba (ma már tudom, hogy eleinte csak az ifjúságiakba), és bevezetett a 
korrektúrázás rejtelmeibe. 1947-ben (hétévesen) már segítettem a Brimi 
és Brumi korrektúrázásban.
41 Álom. 189-190. old.
42 1990-ben ugyanazzal a szedéssel önálló Móra kiadványként, és Móra- 
Madách közös kiadványként is megjelent. Most vitatkozhatnak a biblio
gráfusok, hogy ez egy vagy két kiadás.
43 A selmeci diákok 44-45. old.
44 A selmeci diákok. 79-80. old.
45 Családtörténeti töredék II. 30. old.
46 A selmeci diákok. 95. old.
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47 A János-utcai leánykolónia, számozatlan [5.] old. Kiemelés az erede
tiben. -  Éppen a „tizenkét-tizenöt év” kitétel bizonyítja, hogy az eredeti 
változat mikor készült. Ugyanis a regény 1912-ben játszódik.
48 A János-utcai leánykolónia 11. old. -  Szutor Katalin neve a könyvben 
nem szerepel.
49 A János utcai 43-45. old.
50 Ellenség a hegyoldalon 2. old.
51 Ellenség... 10. old.
52 A Farkasréti temető 2003-ban (adattár #6) http://bfl.archivpor- 
tal.hu/id-702-farkasreti_temeto_2003_ban_adattar_6.html -  
http://www.avia-info.hu/talalat.php?KeresettSzo=HA-JAA&Kere- 
solista=jel
53 Ellenség... 4. old.
54 Nyomtatásban először: Szlovákiai Vadászkalendárium 1997. 117- 
124. old. -  Interneten: http://napkorong.hu/readarticle.php7artic- 
le_id= 1949
55 Ellenség a hegyoldalon, [saját »vegyes« példány] 14-15. old. A Nyam- 
nyamok változatban ez sokkal hosszabb és részletezőbb volt.
56 Ellenség... 16. és 18. old.
57 Ellenség... 19-20. old.
58 A rózsaszínű rózsa. ML 1919-20/2: 24-26. old.
59 Excelsior. 42-46. old.
60 Excelsior. 51. és 74. old.
61 Excelsior. 58-62. old. -  A gruben jelentősége előkerül természete
sen a Tetralógiában is. „A bányászdiákok közt nagy divat volt, hogy 
leányismerőseikkel foltot varrassanak a zubbonyukra, de ha csak 
egyetlen leány varrását viselték, komoly udvarlásnak számított. Por 
és hamu. 77. old.
62 Excelsior. 24-25. old.
63 Excelsior. 28. old.
64 Távoli kék hegyek. ML 1938-39/3: 37. old.
65 Távoli... ML 1938/39:12: 181. old. -  kiemelés az eredetiben.
66 A Balassi-vár kincse. 20-21. old. -  Itt veheti a figyelmes olvasó észre, 
hogy a történet nincs igazán szervesen beépítve a regénybe...
67 A Balassi-vár... 64. old.
68 A Balassi-vár... 6-9. old.
69 Honnan -  hová VII. 15-16. old. Nekem azt mondta volt, hogy a regény 
cédulaanyaga 3 cipősdobozt tett ki.
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70 HIPF Tímea: Kosáryné Réz Lola első regényei. Kosáryné Réz Lola 
életművének bemutatása a Filoména és az Alom című első regények 
vizsgálata alapján a kortárs kritikák tükrében. Magisterarbeit. Wien, 
2009. 34. old.
71 HIPF: i.m. 56-57. és 79. old. Kiemelés az eredetiben.
72 BORGOS Anna: A világ tisztogatása 371. old.
73 A MAGYAR REGÉNYEK SOROZATÁNAK 1-24. KÖTETE. 24. kötet. 
In: Ulrik inas 1933. 256. old. A szerzők között volt többek között Herczeg 
Ferenc, Zsigray Julianna, Csathó Kálmán, Terescsényi György, Falu 
Tamás, Harsányi Zsolt, Babay József, Oláh György. Beczássy Judit, 
Dánielné Lengyel Laura.
74 BORGOS: i.h.
75 Ulrik inas 234. illetve 230. old.
76 Ulrik inas 251. old.
77 Ulrik inas. 5-6. old.
78 Ulrik inas 13. old.
79 Ulrik inas 96-97. old.
80 Ulrik inas 136-137, 142. old.
81 KOSÁRY: Bevezetés 555. old.
82 Ulrik inas 9-11. old.
83 Ulrik inas 170-171. old.
84 Ulrik inas 172. old.
85 Ulrik inas 172-173. old.
86 KOSÁRY: Bevezetés 555. old.
87 Ulrik inas 250. old.
88 Ulrik inas 207. old.
89 Ulrik inas 227-228. old.
90 Ulrik inas 241. old.
91 A vén diák 5. old.
92 A vén diák 29. old.
93 A vén diák 14-15. old.
94 A vén diák 48-49. old.
95 A vén diák 108. old.
96 A vén diák 114. old.
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A FORRADALOM ÉVE, 1956

Ifj. Faragó Mihály visszaemlékezése

Fertődre költözésünk után apám csak egyszer vált meg a falutól, mikor 
1956-ban a budapesti mezőgazdasági múzeum operatőre lett. Mint szenve
délyes fotós-filmes szakember végre a hobbi és hivatás szerencsés találko
zása jelenthette számára a munkát. Sajnos nem sokáig. A forradalom utáni 
új igazgató nem támogatta ezt a munkát, és munkakörét hamarosan meg
szüntette. Erre a rövid időre mégis sok érdekeset tartogatott a történelem.

A Vajdahunyad várát utánzó romantikus millenniumi épület egyik bás
tyájában, az úgynevezett Kínzó-toronyban kapott szolgálati lakást, amit 
inkább egyszobás legénylakásnak lehetne mondani. Annak azonban meg
felelt, hogy 56 nyarán édesanyámmal néhány hetet Budapesten töltsünk.

A múzeumhoz kapcsolódó Városliget nem volt számomra túl érdekes. 
Kastélyból és parkból volt bőségesen Fertődön is. Annál izgalmasabb volt 
a városi forgalom, a trolibuszok, a földalatti vasút, a felvonulási tér gigan
tikus szobrai, az állatkertből éjszakánként áthallatszó oroszlánüvöltés, és 
az Andrássy út szédítő forgalma, hatalmas palotáival. Csodáltam és egy
ben szorongtam is ebben a kaotikus világban. Nyomorultul kicsinek és ki
szolgáltatottnak éreztem magamat. Nem is ok nélkül. A bábszínház kör
nyékén sétáltunk, mikor kissé elmaradtam szüleimtől. Egy szigorú tanár
nő rendezett sorokban éppen egy gyerekcsapatot terelt a bábelőadásra. 
Ahogy engem meglátott bámészkodni, rám üvöltött és belökött a sorba. 
Szerencsémre szorult helyzetemből szüleim hamarosan kiszabadítottak.

Apám toronyszobáját a Jáki-kápolnának nevezett épületrész kerengő- 
jén keresztül lehetett megközelíteni. Az udvar buja növényzete mögött a 
hátsó sarokban kis mesterséges tavacska állt. Ebben lakott Tóbiás és Il
dikó, a teknősbékapár. Amikor az udvar műves vaskapuját megnyitottuk, 
azonnal kidugták fejüket a vízből. Egy darab sajttal el lehetett őket csa
logatni egészen a bejáratig, ami egy teknősbékától szép teljesítménynek 
mondható. Amikor aztán megkapták a jutalmukat, a tőlük telhető legna
gyobb sebességgel csámpáztak vissza, hogy a víz alatt egyék meg a 
zsákmányolt sajtkockát. Vajon megvannak-e még ezek a csúnyácska lé
nyek? Nem hiszem. Természetes környezetükben éppenséggel még él
hetnék a teknőspárok boldog felnőttkorát, hiszen a Teremtő hosszú élet
tel ajándékozta meg őket, de sajnos, amit a Jóisten megalkotott, azt az
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ember biztosan tönkreteszi. Gondolom, a látogatásunk után bekövetke
zett őszi események az ő életüknek is a véget vetett. Bár néha történnek 
titokzatos túlélések.

Pár évvel ezelőtt jegyet váltottam és bementem a múzeumba. Egy el
hagyott sarokban egy fényképre lettem figyelmes. „A múzeum dolgozói 
1956-ban”, állt a tablókép alatt. Hogyan élhette túl ez a fénykép az örö
kös tárlatrendezéseket, rejtély. Megtaláltam apámat. Jóképűen, sporto
san, harmincas évei közepén áll munkatársai körében. A fényképen ne
kem ő „a tiszteletre méltó szülő, a felnőtt”, és csak ott döbbentem rá, ho
gyan múlik az idő, hiszen én már ennél jóval idősebb vagyok, ő pedig 
már régen itt hagyott minket.

A szolgálati lakás egy ajtón át belső összeköttetésben volt a múzeum 
termeivel. Esténként kitartó könyörgésemre átmentünk a vetítőbe, ahol a 
szakmai filmeken túl egy rajzfilm is előkerült valahonnan. A mai gyere
kek el sem tudják képzelni, micsoda élmény volt számomra ez a fekete
fehér rajzfilm karikatúraszerű figuráival, hiszen azokban az években jó, 
ha hetente eljutottunk egy vasárnapi matinéra. Bár csak ez az egy rövid
ke film volt összesen a készlet, mégsem untam meg soha, bármeddig el
néztem volna boldogan.

Késő ősszel apám egy kis csapattal Tokaj-hegyalj ára utazott kihaló 
mesterek kihaló mesterségét megörökíteni. Főleg borászatról, kádármes
terségről szóltak ezek a filmfelvételek. A következő karácsonyra egy 
kézzel hajtható vetítőgépet kaptam. Sokat gyönyörködtem a gép mecha
nizmusának szépségében és ötletességében, ami a filmtörténet száz éve 
alatt csiszolódott tökéletesre. A fekete kalapácslakkozott lámpaházon az 
objektív mögött pontosan megmunkált fém fogaskerekek továbbították 
a filmszalagot. A mai fröccsöntött műanyag vacakok világa még nem 
köszöntött be. A baj csak az volt, hogy a gép 16 mm-es filmmel műkö
dött. Ebben a félprofesszionista méretben pedig nem készültek gyerek
filmek. így soha más filmet ezen a gépen nem nézhettem, mint a hordó
gyártásból kivágott jeleneteket, melyeket apám összeragasztgatott ne
kem. Sokszor levetítettem, ahogy a kádármesterek tüzet raknak a még 
egyenes dongák közepén, és drótkötéllel elkezdik összehúzatni őket, 
hogy az ősi tapasztalatok alapján szép formájú, tökéletesen záródó gön
ci hordóvá alakuljanak. Akkor még álmomban sem jutott eszembe, hogy 
az élet valamilyen tréfája kapcsán vizsgázni fogok ebből az érdekes 
mesterségből, amikor a soproni egyetemen, a „különleges fagyártmá
nyok” című tantárgy végére érünk.
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A forradalom híre -  illetve akkor még zavargások, fegyveres felke
lés, szabadságharc, stb. ahogy óráról órára változott az események meg
nevezés -  a Kossuth rádión keresztül jutott el az ország minden csücs
kébe, így Tokaj-hegyaljára is. A forgatócsoport azonnal felült a terepjá
róra, és menekültében jószerével meg sem álltak a Hansági-főcsatorná
ig, amin akkor még járművel átjutni nem lehetett. Apám azonban kiszállt 
Pesten, hogy a vészterhes napokat rokonainknál, az Antal családnál tölt
se. A háborús napok átvészelése velük szinte már tradíciónak számított, 
hiszen a világháború sok eseményét is együtt élték át. Mint később kide
rült, ezt jól is tette, mert a toronyszobából csak romhalmaz maradt. Egy 
szovjet páncélos -  valószínűen inkább csak passzióból -  szétlőtte. Mú
zeumi felszerelését is Antalékhoz menekítette. Filmfelvevő, fényképe
zőgép, hanglemezvágó, ami különlegességnek számított még a magnós 
korszak előtt, mind túlélték a harcokat. Bizony nagy volt a kísértés, hogy 
visszaszolgáltassa-e ezeket a drága, és számára különösen becses felsze
reléseket, melyeket a szétlőtt romok között valószínűen senki nem kere
sett volna többé. De hát ismét győzött a balekok becsületessége. Nem is 
lett neki soha többé élete végéig ilyen színvonalú felszerelése.

Jóval az események után apám magnókazettára mondta visszaemlé
kezéseit ezekről a napokról. Az eredeti rádiófelvételekkel illusztrált 
részletes beszámoló egyik epizódja ide kívánkozik. Nagy Imre 1956 ok
tóberének utolsó napjaiban bejelentette: „Az ország életének további de
mokratizálása érdekében a kormányzást az egypártrendszer megszünte
tésével, az 1945-ben újjászületett koalíciós pártok demokratikus együtt
működésének alapjaira helyezi.” Bejelentés nyomán szervezkedni kezdő 
pártok éledését a rádió híradásaiban követhetjük nyomon. Elhangzik, 
hogy megkezdte működését a Magyar Szociáldemokrata Párt, a Demok
ratikus Néppárt, a Katolikus Néppárt, de egyéb pártok és szövetségek 
sora is bejelenti újbóli megalakulását. A rádió híreiből értesülünk arról 
is, hogy, okt. 30-án du. 2 órakor a Nemzeti Parasztpárt gyűlést tart a me
zőgazdasági múzeumban, melyre meghívja a párt minden egykori tagját. 
A helyszín megválasztása nem véletlen. A múzeum akkori főigazgatója, 
S. Szabó Ferenc a koalíciós időkben a parasztpárt részéről delegált kép
viselő volt az Ideiglenes Nemzetgyűlésben, majd hamarosan földműve
lésügyi államtitkárrá nevezték ki. Az újjáalakuló közgyűlésre apám így 
emlékezik vissza:

„Terv szerint a gyűlést a díszteremben az ún. román teremben kellett 
volna megtartani. Főigazgatómtól megkaptam az utasítást, hogy amit
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csak lehet, rögzítsek. Egész délelőtt a reflektorok, kamerák, magnetofon 
beállításával, a hangosítással voltam elfoglalva, mikor a kezdés előtt fél 
órával kaptam a hírt, hogy a jó időre és a nagy érdeklődésre való tekin
tettel a rendezvény helyszínét áthelyezik a múzeum lépcsőjére, az 
Anonymus szoborral szembe. Az idő rövidsége nem tette lehetővé a 
technika áttelepítését, annál is inkább, mert teremőrök, hivatalsegédek 
már nem jártak be dolgozni. így hát képben és hangban nem tudok a 
gyűlésről beszámolni, pedig nagyon érdekes lenne. A gyűlésen megje
lent Veres Péter, de Erdei Ferenc úgy látszik óvatosabb volt, mert ő nem 
jött el. A megnyitó beszédet főigazgatóm tartotta, majd közfelkiáltással 
megválasztották elnökké Farkas Ferencet. Ő a beszédében elmondta, 
hogy nem messze innen áll két ormótlan csizma, amelyik egy évtizeden 
keresztül rajtunk taposott. Az, hogy ott lehet nem véletlen, mert vannak kö
zöttünk olyanok, akik ezt elősegítették, és ezeknek az embereknek többé 
nincs helye közöttünk. Amikor ide ért, jelentősen Veres Péterre nézett. A tö
meg pfujolni és fütyülni kezdett. Nem hagyták Veres Pétert szóhoz jutni. 
Mikor végre kissé csend lett, szabadkozni kezdett, hogy milyen nehéz idők 
voltak ezek számára is. Erre durva bekiabálásokkal zavarták meg:
-  Az persze tetszett Péter bácsinak, amikor a bársonyszék a seggit csik

landozta!
Erre ő az öklével az asztalt verve, sírástól elcsukló hangon kijelentette:

-  Megígérem nektek, hogy soha többet nem leszek senki politikai balekja.
-  Késő, Péter bácsi, előbb kellett volna meggondolni! -  kiabáltak vissza 

a tömegből.
Szinte lincshangulat kezdett kialakulni. Veres Péter nem tehetett 

mást, mint a lépcső mellett álló autójába menekült, és sofőrje a tömegen 
keresztül, dudálva, csigalassúsággal kimentette.

Farkas Ferenc csak annyit tudott elérni, hogy túlkiabálva a zajongást, 
felszólította a résztvevőket:
-  Végezetül énekeljük el a Szózatot. Abban legalább egyetértünk.

Az újjáalakulás zajos gyűlése után nem is sikerült többé igazi erőt 
képviselő párttá szervezni a Nemzeti Parasztpártot.”

Nem csak ez a magnókazetta őrizte meg 56 emlékét. Néhány meg
maradt fénykép is dokumentálja az őszi eseményeket. Rokonaink lakása 
a Damjanich utca végén igen közel volt a Dózsa György úthoz -  akkori 
nevén Sztálin térhez - , ahol mindjárt az első napok szobordöntése bősé
ges fotótémát kínált. A ledöntött szobor embermagas csizmája mellett, a 
dísztribün mellvédjén állva szívesen fotóztatták magukat az emberek.
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Ott, ahol Rákosi, Gerő, Rajk, Nagy Imre elvtársak integettek nemrégen 
a parancsra mosolygó embereknek, most a pesti polgár élvezte felszaba
dultan a panorámát.

Aztán komolyabbra fordultak az események. A szétlőtt Kilián lakta
nya, mésszel leöntött, meglincselt ávósok, egy tolókocsis rokkant, aki 
nemzeti színű zászlóval vezeti a felvonulókat, könyvégetés, múmiává 
aszalódott szovjet páncéloskatonák láthatók a megmaradt album képein. 
Nem sok maradt meg ezekből a felvételekből. A forradalom bukása után 
az államhatalom ilyen fotók alapján fogta el a résztvevőket, de csupán 
birtoklásuk is súlyos büntetéssel járt. így hát többségük a cserépkályhá
ban végezte sorsát.

Ezalatt édesanyámmal mi változatlanul a fertődi kastély földszinti 
szolgálati lakásában laktunk, bár apám már nem tartozott a kutatóintézet 
állományába. Távlati terveink között egy pesti áttelepülés szerepelt, ha 
új munkahelyén egzisztenciát tud teremteni. Az események gyors bekö
vetkezése miatt most minden kapcsolatunk megszakadt vele. A korabeli 
hitvány telefonösszeköttetés elnémult. A vonatok nem jártak, a posta 
nem működött.

A faluban megjelentek, majd egyre tömegesebben vonultak át a mene
kültek. A kísérleti telep üvegházait felfutották, hogy a disszidensek utolsó 
magyar éjszakájukat Rákosi elvtárs kedvenc citromfái alatt tölthessék. Las
san szomszédjaink is mind disszidáltak. Megjelentek az első orosz páncé
losok a faluban. Féltünk és védtelenek voltunk. Majláth Laci bácsi disszi
dálása előtti éjszakáját nálunk töltötte a zöld klubfotelban szunyókálva, ölé
ben ólmosbottal. Nekem nagyon tetszett ez a fél méter hosszú, gyönyörű 
vastag bőrrel bevont eszköz, belsejében erős rugóval, két végében pedig 
ólomsúllyal. Igazi békebeli kézművesdarab volt, de ugyan mit érhetett vol
na, ha mondjuk, betéved néhány orosz a davajgitárral? Még gyerekként is 
elcsodálkoztam, hogy a felnőttek milyen naivak tudnak lenni néha. Végül 
magunkra maradtunk anyámmal a hatalmas, néhol még romos épületben.

Naphosszat hallgattuk a Kossuth rádió sercegő üzeneteit: „Szeren
csésen megérkeztünk, Béláék is jól vannak. Vigyázzatok magatokra. 
Győrbe üzenjük Vargáéknak: a lágerélet elviselhető, hamarosan indu
lunk tovább stb...stb.”

Sajnos apám nem üzent nekünk. Tüzelőnk elfogyott. A technikum ki
rostált szénkupacára járogattam nagyapám által készített szenes kübli
vel, hogy még használható széndarabokat guberáljak. A kisszoba töltő
kályhája melegített, ezen főztünk, itt laktunk, és itt aludtunk.
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November végén a fürdőszobában szöszmötöltem, mikor az udvaron 
egy motorbicikli állt meg. A misztikus dolgok inkább bosszantanak, 
mintsem hinnék bennük, de azóta tudom, hogy létezik a szavakon túl is 
kapcsolat két ember között. Teljes biztonsággal megéreztem, hogy apám 
érkezett haza, akiről egy hónapja már azt sem tudtuk, hogy életben van- 
e. Mikor kirohantam az udvarra, már leszállt az idegen motor hátsó ülé
séről, és éppen a fuvarért hálálkodott. Mint később elmesélte, találomra 
közlekedő vonatokon, lestoppolt teherautókon, legvégül pedig ezen a 
motoron érkezett haza. Furcsa látványt nyújtott. Pufajkát viselt, és a hó
na alatt egy félbetört, kocsikerék méretű barna korongot szorongatott, 
melyről hamarosan kiderült, hogy a budapesti csokoládégyárban alap
anyagnak hasznát préselt kakaópor. Örök titok marad, honnan és hogyan 
szerezte. A zsákmány hasznosnak mutatkozott, hiszen anyám szenve
délyes sütő-főző háziasszony volt, sőt néha a titokban házilag párolt 
szeszből csokilikőrt is készített. Én pedig csak kakaó formájában voltam 
hajlandó meginni a máig is utált tejet. A gondot csak az jelentette, hogy 
a kakaótömböt szinte lehetetlen volt elporítani betonkeménysége miatt. 
Tésztareszelővel, mákdarálóval, mozsárban és minden egyéb módszer
rel próbálkoztunk, sikertelenül, míg végre az üzemi konyha ipari telje
sítményű darálója vezetett eredményre.

Végre megint teljes család voltunk, de az élet megváltozott. Egy kor
szak lezárult. Barátaink, szomszédjaink szétszóródtak a világban. Sok 
gyermekkori pajtásomtól kellett nekem is végleg búcsút vennem. A tár
saság, aki szerdánként együtt üldögélt a földműves szövetkezet presszó
jának piros műbőrös székein, vagy esténként vendégségbejött hozzánk, 
eltűnt. Szüleim fiatal éveinek társasági élete csak emlék maradt. Eleinte 
még jöttek a világ távoli országaiból levelek szép és különleges bélyegek
kel, melyeket gondosan leáztattam a mosdókagylóban. Aztán egyre fogy
tak a hírek és az emberek is.

Természetesen apámat is hajtotta a kíváncsiság, 56 késő őszén, ho
gyan fogadják odaát a menekülteket, mik a kilátások, lehetőségek a tú
loldalon. Szerzett egy Dongó segédmotoros kerékpárt és ezzel indult 
neki a tizenöt kilométeres útnak, hogy a pomogyi menekülttábort meg
látogassa.

A látogatásról lehangolt állapotban tért haza. A zsúfolt barakkok kö
zött az őszi sárba taposott százforintosok, a nyomorúságos lágerállapo
tok megerősítették elhatározását, hogy maradunk. Az emberek mindig 
tudnak magyarázatot találni arra, hogy milyen érvek alapján hozták meg
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döntésüket, pedig inkább döntésükhöz keresnek magyarázatot. Az ő 
döntését akkor már nem a menekültek bizonytalan jövője, hanem látásá
nak biztos elvesztése határozta meg.

A határ hamarosan bezárult, de a gyenge őrizet és a sors különös vé
letlene folytán éppen az 1956 nyarán felszedett aknazár még sokáig le
hetővé tette az átjutást a terep ismerőinek. A megtorlásoktól rettegő má
sodik hullám átvezetésére hamarosan megjelentek az „önzetlen” ember- 
csempészek. A Hanság titkos ösvényein busás vagyonokért segítették át 
őket az új hazába, vagy sorsukra hagyva éppen a mocsár világában lel
ték meg az „új hazát” örökre.

A Fertő környéki falvak családiház építkezéseihez a konszolidáció 
éveiben ezek a pénzek is bizonyára jó  néhány téglával hozzájárultak.

1957 tavaszán aztán politikai döntés született nyolcszázezer taposó
akna ismételt letelepítéséről. Az embertelen aknamező, a kötelező kato
nai szolgálat korlátlan emberanyaga évtizedekre biztosította, hogy az il
legális határátkelés még a vad számára is lehetetlenné váljon. így aztán 
mi is maradtunk, de örökre.

A Kínzó-torony az 1930-as években (fotó Ghimessy László)
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A Kínzó-torony sérülése 1956-ban

Az erdészeti kiállítás pusztulása 1956-ban
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Kilián laktanya előtt
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Bajcsy sarkán

197



Csizma tér

Avósok-Oroszok
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Könyvégetés

Felvonulók
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Kilián laktanya

201



A vósok-Oroszok

Kilián laktanya
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N E M  I S M E R J Ü K  E L  

A  J E L E N L E G I  K O R M Á N Y T
ntyrtwa. »»étvíLüux»Ha*»tl»o r<»*ei. 
AltaUitux politikai ar.uwu:látwn rt- 
alMOl a xaa rlu>k«ái( minden áldom la 
to meKtali-Uí kárlalaniUUl kap. kU- 
Krtöa tekinti: It el l.xxürk »>okra 
okik a axabaJsAichare eüharcoaal 
voltak a zxaynohiM "

Axon*d «n».
Mlmkxenti ttlXTott 

1# Ai Ayhl azonnal Irloarllk, ax 
rtytitm  r«nrV*At taiűal aorában ax 
AVH cnyetUr Unja «em toaUUnt 
helyet, ellent *) hcl}«( kell nyerje
nek l ' - '

11 ga/rtneljp randj* nn 
t umMf Aminálioi, <u

........kormány alakuljon át íilclá-
lenea JeHeiofeL Ta«jol Ic*)fcnck a 
azabacüuiiiharccaok \e«'m**éböl, « 
Kenwní Bizottmány válaxxtott tag
ja i valamint Kovára Híta. Naw 
linrn 4a Kldár Jíiixar.

IS. A Dlákparlomrat. a Munkán-. 
Pariuxt- Katottatanáook áronnál 
alakuljanak meg. haMuvkdrtUc a kiví
vott mxabadtíi! megÖntéMt, ax alkot- 

_______ _______  -

11., M tánui'MáM kapnak.
lur j|Má( ik««edMt kap
j  i WvMleimtlAt 
a WioWi utaxfc. •  k(U- 
!■■ iíWftat.^.i Mus>-utor- 
íu; pni deiKikraUku* or-
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Mindennél többet mond

MAGYAP SZÁRAD SZAKSZEM
I. <V>OLY*M. 1. SZAH

A SZOT elnöksége lemondott
I megújult taiivetnég első úüniéaeit

független érdekvédelem , 
sztrájkjog, 

m unkanélküli segély,
külflUM ltiilcmlÍTÍ-jura*lat. támayalá.i « s  t\Sf,tül é s  kilépi*a Ssakusem m íi I  itúfibsiiietiéyböl 

A m» mejfurtalt rtodkívOU OWun < SZOT (laMufee »- a m M  k*r«4nnyal a «%*•&* 
mond üti én •  v w iw  *lcrtl« i  Snkaw-r ««*> «*»twfok rtM4 iáim belüli. «»
lek O nstim  li- U lrw. faiUwí Wattul** A* ».«» erwsss tér Jlrtfrta (SrtínA
Mofe'ram IMfal* bbMUifbAn htl,«l j-ishtmk * KMi* kjvoaá.irót /« ranek rigtf
mUótf.t, h»M*Un*SU i u l w r . r » l i  WMtSk. N bM M  ö* lei- iáSpaalM hol** UYUninw- rarlo'ml «  >k<in vova'Ak U . __ .. __ ..._ . , i

Bécsi jelentés szerint 
Gero, Hegedi®, Piros 

a Szovíetuniófoa szökött
Or̂ tíM* >»v elsiettek l ^ í 41 “  '

ultlalme* lat** bb»ti»iga. rc,v«T..hrx nyúlunk.
A 1f«*?v« r Smmbmé Suikuwrnrir’rf, O rtsríg -o*  tnÜk'fc^MwfAttMkSndreUéga r •(<« ni «  M u ^ w n r t ' i /  c ra fc  **»»«** m * han<*»hrd*»íiA**l **«• »»»««> M. MMMbi r m n t u t i t a l  ,**»*#*« k « » iM :  >
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