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A hideg, zúzmarás köd ezüstkristályokkal díszítette a pécsi köztemetõ lucfenyõit.
Egy végtelenül fáradt, idõs, fehér hajú ember támaszkodik az egyik sírkeresztre.
Megtört tartása hajdani sudár termetre vall. Arcán a szabad természetben élõ, mély-
ségesen vallásos emberek belenyugvása tükrözõdik. Miközben összekulcsolt kézzel
imát mormol, néha felemeli kezét, hogy elõ-elõbuggyanó könnyeit letörölje. Szeme
idõnként a kereszt feliratára téved: Papp Sándorné, élt 91 évet.

Milyen hosszú élettel áldotta meg a Teremtõ, és ebbõl hatvanhat évet együtt tölt-
hettek! Gondolatban végigköveti életútjukat, amely átszelte az egész országot, sõt
túlnyúlott azon is, hiszen kezdõdött Kárpátalján a „Kárpátok-nak fenyvesekkel vad-
regényes táján”, és befejezõdött a mediterrán klímájú Mecsek alján.

Az egykoron kõszikla, ma a gyásztól megtört erdészember életének 93-ik évében,
töretlen istenhívõként, hálás kegyetlenül nehéz életének minden napjáért. Életútjának
fontosabb állomásait az erdészfoglalkozást mint szakmai hivatást továbbvivõ fia tár-
ja a tisztelt olvasók elé. A történetet párbeszédek és monológok színesítik, hitelessé-
gét a mesélõ megélt, belsõ élményei és szemének egy-egy epizódhoz kötött különös
csillogása igazolja.

A kezdés évei

1915 jeges februárjának 12-ik napján Papp Sándor úgy született e csodálatos vi-
lágra, hogy édesapját soha nem ismerhette meg. A félárva fiú kitûnõ tanulóként vé-
gezte elemi iskoláit a Szabolcs-Szatmár megyei Fábiánházán.

A kiszolgáltatottság és szegénység nem sok választási lehetõséget adott pályavá-
lasztása során. Nagybátyja erdészként dolgozott a Pusztaterem környéki Károlyi-bir-
tokon, ahol Szederjei Jenõ erdõtanácsos volt az erdõterület keménykezû vezetõje. Itt
kezdõdött el az a mai erdészek számára is talán csodálatos életút, amely a feltörõ em-
lékek hatására, a gyász ellenére, ma is ellágyítja a mesélõ vonásait.

A területi ellenõrzését végzõ erdõtanácsos úr egy darabig kedvtelve figyelte a ta-
vaszi erdõtelepítésben serénykedõ dolgozókat, akik közül is kitûnt egy magasra nõtt,
16 éves kamasz fiú. Precízen kimérte az ültetõgödrök helyét, majd következett az
akáccsemeték gondos behelyezése és földdel való takarása. Az egész tevékenységé-
bõl áradt az elvégzett munka szeretete, az alkotás öröme.

– Sándor! Tedd le az ásót, mától kezdve te irányítod ennek a negyven embernek
a munkáját, mint gyakornok – szólt az erdõtanácsos úr.

Így kezdõdött. A nyírségi homokon zajló erdõtelepítések kiemelt jelentõséggel
bírtak nemcsak a Károlyi-birtok erdõterületeinek bõvítésében, hanem a munkanélkü-
li férfi lakosság munkalehetõségének biztosításában is. Az akkori birtokos, gróf Ká-
rolyi Sándor édesapja, gróf Károlyi Alajos több mint 100 hold gyümölcsöse kivága-
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tását követõen kötelezve volt hasonló nagyságú terület betelepítésére. A feladatot fia
végeztette el az Ecsedi-láp és a Nyírség határán, Csobaházán. A rendkívül változatos
termõhelynek megfelelõen akác, kocsányos tölgy, erdeifenyõ, nyír, éger és magas
kõris fafajokkal történt az erdõtelepítés. A grófi birtok 1400 ha erdõterületének keze-
lését két erdész és két gyakornok irányította.

Az 1 pengõ napidíjjal fizetett fiatal gyakornok felelõssége mai szemmel is ha-
talmasnak mondható. Úgy az erdõtanácsos úr, mint nagybátyja, a területért felelõs
erdész, teljes felhatalmazását bírta a tömegesen munkára jelentkezõk kiválogatásá-
ban, munkájuk irányításában és teljesítményük megítélésében. Önállóan dönthe-
tett, nem kellõ hozzáállásuk esetén elküldésükrõl, amely egyet jelentett a napi ke-
nyér elvesztésével.

A hetenként többszöri szakmai ellenõrzések során a fiatalember nem hozhatott
igazságtalan döntést, mert azért szigorú fõnökei elõtt felelnie kellett. Ellenkezõleg, a
lelkiismeretesen végzett napi tevékenység eredményeként az erdészeti idénymunkák
további területein: ápolási, tisztítási, nevelõvágási feladatok helyi levezénylése és el-
számolása is feladata részévé vált. Különösen kényes területnek minõsült a fakiadá-
sok és fabefizetések heti elszámolása és a befizetett pénzzel történõ elszámolás az er-
dõtanácsos úr irodájában.

A bizalom töretlen maradt a félárva fiatalember felé, aki kettõzött lendülettel foly-
tatta immár hivatássá váló munkáját. Volt célja életének, lehetõséget látott maga
elõtt, és 18 évesen már komoly tekintélyt szerzett az egyszerû erdei munkások kö-
zött. Nagy segítséget nyújtott ehhez a kiváló pedagógiai érzékkel is rendelkezõ fõnö-
ke, aki a törzsminõséget javító ágnyesések kiugró, nem palásthoz simuló látványán
felháborodva a munkások elõtt gyakornokát az alábbi módon oktatta:

– Sándor, én téged nem azért állítottalak ide, hogy nézegesd az emberek rossz mun-
káját, hanem hogy irányítsd õket. Ne próbálj népszerû lenni, mert azt az emberek soha
nem fogják meghálálni. Legyél kemény, határozott, de mindenkor igazságos!

Az intelmeknek meg lett a foganatja. Fizikai munkásai õszintén tisztelték és sze-
rették. Állandóan 20-30 csemetés asszonnyal dolgoztatott. Több embere volt, mint
négy-öt kerületnek egybevéve.

Elsõ lépések a vadászatban

Életének további része egy gyönyörû fejezettel folytatódott, amikor bevonták a
gróf Károlyi Sándor birtokán zajló vadászati tevékenységbe.

Ezzel kezdetét vette egy olyan korszak, amely keveseknek adatott meg, hiszen
közvetlen kísérõ vadászként bepillanthatott a kor legismertebb államférfiainak vadá-
szati kultúrájába a fácánvadászattól elkezdve a kárpátaljai gímszarvas-, süketfajd- és
medvevadászatokig.

A Károlyi-birtok gazdálkodását tekintve szerves része volt a vadászat, mint a bir-
tosok közötti baráti és sokszor politikai kapcsolatok ápolására szolgáló kiegészítõ
ágazat. Szakmai szempontból sem tekinthetõ a döntés véletlennek, mivel az erdõta-
nácsos úr maga is szenvedélyes vadász volt.
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Fia, Szederjei Ákos ekkor már erdõmérnök-hallgatóként vett részt nyaranta és a
téli szünetekben a birtok erdészeti és vadászati tevékenységében, hasonlóan gyakor-
noki minõségben.

A két fiatalember megismerkedését követõen sorsuk évtizedekre összefonódott,
kapcsolatuk õszinte szakmai barátsággá mélyült. Kellett-e csodálatosabb környezet
két elhivatott, természetimádó ember számára, mint a nyírségi homokbuckák közöt-
ti mezei nyúl vadászata vagy a foglyászás utánozhatatlan hangulata, majd a kárpátal-
jai medvelesek izgalma, egymás emberi tartásának megismerésére? Mennyire sokat
adhattak egymásnak azon a hosszú úton, amelyet közösen tettek meg, és amelynek
állomásairól a következõkben szólunk.

A katonáskodás évei

Viharos politikai események között kezdõdött meg 1939 februárjában katonai
szolgálata. Ekkor már túl volt az ország az 1938. november 2-i bécsi döntésen, amely
során Ungvár, Munkács és Beregszász Magyarországhoz került. Részese volt a terü-
let katonai visszafoglalásának. 1939. március 15-én megtörtént az említett terület an-
nektálása. A már komoly erdészeti és fõként vadászati gyakorlattal rendelkezõ fiata-
lember törvényszerûen a golyószórós harcászati alakulatnál kapott feladatot. Köze-
ledve az ezeréves határhoz, a biztonságot fokozandó a terepen jól mozgó harci járõ-
rökre volt szükség. Erre a feladatra már önként vállalkozott, amely életének egyik
legszebb pillanatával ajándékozta meg. A terület visszafoglalását jelentõ ezeréves ha-
tárra kitûzhette a magyar zászlót, amely tettéért 50 pengõ jutalmat kapott a hadtest
parancsnokától.

A mesélõ hangja ekkor csuklott meg elõször. Élõben jelent meg elõtte a dicsõsé-
ges történet minden pillanata. A lengyelekkel közös öröm, az erdei lombokból készí-
tett diadalív, a méltósággal ünneplõ katonatársak.

– Igen, visszaszereztük, ami a miénk volt. Akkor dicsõség volt magyarnak lenni sa-
ját hazánkban. Közel hatvan évvel késõbb ez már esetenként gúny és cinikus megjegy-
zések tárgya – utal mélységes szomorúsággal napjaink kiábrándító nemzetpolitikájára.

A katonai szolgálatból 1940 februárjában történt meg elsõ leszerelése, hogy aztán
mint századirnok éveken át folyamatos behívásoknak tegyen eleget. A sorozatos há-
borús behívók valósággal széttördelték szakmai pályafutását. Kettõzött erõvel kellett
dolgoznia és tanulnia, hogy megfeleljen a szigorú szakmai követelményeknek.

Az életút folytatódik

Visszatérve szülõfalujába, szomorúan kellett tudomásul vennie, hogy a grófi
birtokot eladták, az erdõtanácsos úr nyugállományba vonult, így a munkahelye
megszûnt. Segített azonban fia, Szederjei Ákos, aki ekkor már a magyar erdészek
kárpátaljai képviselõinek sorát gazdagította, mint erdõgondnok Felsõszinevéren,
1940-ben.
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Állami státusz nem lévén, napidíjasként dolgozhatott az erdészeti és vadászati mun-
kák valamennyi területét felölelõ beosztásokban. Havi javadalma 105 pengõ volt.

A két fiatalkori jó barát így került ismételten össze, immár fõnök és beosztott kap-
csolatban az új helyszínen, távol a Szatmár-Beregi-skítól.

A kegyetlen történelem alig néhány évet engedélyezett édesapámnak és a vele
együtt ott dolgozó erdészeknek az alkotásra, mégis évtizedeket repítették elõre a tér-
ség erdõgazdálkodását. Gondoljunk az erdõfeltárásokra, hegyi patakok mederszabá-
lyozásaira, gátépítésekre, a robogó folyókon történõ faúsztatásokra, a kitermelt fát a
folyók partjáig juttató száraz és nedves facsúszdákra, továbbá a megépült fûrészüze-
mekre. Ezek a mûszaki beavatkozások természetesen nem voltak elõzmény nélküli-
ek, mert e terület elõzõ gazdái, a csehek sok helyütt a fenti munkákat elkezdték.

A felsorolásban külön fejezetet érdemelnek a számtalan ruszin faházas települé-
sen kõbõl épített erdészeti központok, fürdõszobás szolgálati lakásokkal.

1944-ben a szovjet csapatok megszállták Kárpátalját, hogy 1991-ig a Szovjetu-
nióhoz csatolhassák. Ez az Ausztriát idézõ táj ezt a 47 évet mind a mai napig eleven
sebként hordozza magán.

Kárpátalja

Tudom, hogy sokat és sokszor írtak e tájról. Az ismertetõt teljessé én sem tehe-
tem, mivel mindenki a számára fontosnak vélt témákkal foglalkozott. Talán a jóisten
kegyelmébõl mégis kivételezett helyzetben vagyok, hiszen 1996 júniusában magán-
szervezésben elvihettem édesanyámat és édesapámat erre a csodálatos vidékre.

Gondoljon bele, kedves olvasó, milyen felemelõ érzés volt személyesen megél-
nem, hogy szüleim házasságkötésük után 55 évvel visszatérhettek fiatalságuk gyö-
nyörû környezetébe! Nézve õket és a vadregényes tájat, örökre megfogott a helyszín
varázsa, és a két csodálatos 80 és 81 éves ember visszaemlékezésének misztériuma.
Ezek után nem tûnhet véletlennek, hogy a bemutatás a természetföldrajzi ismerete-
ken túl személyes benyomásokkal is árnyalódik.

Kárpátalja vagy Kárpát-Ukrajna Magyarországgal, Szlovákiával, Romániával és
egy kis szakaszon Lengyelországgal szomszédos régiója Ukrajna nyugati részének.
A térség sok tekintetben eltér Ukrajna többi vidékétõl. Ez leginkább abban nyilvánul
meg, hogy bár lakosságának nagy részét a ruszinok teszik ki, a II. világháborúig Kár-
pátalja Ukrajnától függetlenül fejlõdött, mintegy ezer esztendeig Magyarország,
majd Trianon után Csehszlovákia és a Szovjetunió ukrajnai részeként 1991-ig.

Területe 12 800 négyzetkilométer. Lakosainak száma 1 253 160 fõ. Négyötöde
hegyvidék. Délkeleti részére benyúlnak a Máramarosi-havasok. Legmagasabb pont-
ja a 2061 méter magas Hoverla. Legnagyobb folyója a Tisza, hossza a terület határán
belül 200 km. További nagyobb folyói: a Tarac, a Talabor, a Nagy-ág, a Latorca, az
Ung és a Borzsa.

Legnagyobb tava a Szinevéri-tó, amelyet a helybéli lakók tengerszemként becéz-
tek.
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A Felsõszinevéri Erdészetrõl

Napjaink sok változást és még több átszervezést megélt tapasztalatai alapján is el-
mondhatom, hogy édesapám gyakorlati élményei egy kiválóan szervezett, fegyelme-
zett, ugyanakkor mélységesen emberközpontú szervezetet tárnak a tisztelt olvasó elé.

Az erdészet a Bustyaházai Erdõgondnoksághoz tartozott. Vezetõje a már említett
Szederjei Ákos erdõmérnök volt. Személyi állományát 9 kerületvezetõ erdész, 2 iro-
dai erdész, 1 adminisztrátor, 1 könyvelõ és négy vadász alkotta. A vadászok közül
kettõ a környéket kiválóan ismerõ ruszin vadász volt, mellettük a két magyar egyi-
keként édesapám.

Fontos hangsúlyoznom, hogy a munkaterületek teljesen átfedték egymást, követ-
kezésképpen a vadásznak, hasonlóan a többi kollégához, ugyanolyan feladata volt az
utak karbantartása, részvétel a fakitermelésben vagy a faúsztatás elõkészítésében.

Szederjei Ákos erdõgondnok erdészete szakmai színvonalának ápolásában korát
megelõzõ szellemet képviselt. Egyenruhát készíttetett, amely használata kötelezõ volt.

Szakmai látogatásokat szervezett a szomszédos Bruszturai Erdõgondnokság területé-
re, a hatalmas hó ellenére gyalogosan, ahol ekkor Hibbey Albert volt az erdõgondnok.

Miután szenvedélyes vadászember volt, a heti szombati értekezletek záró esemé-
nye volt az erdészet lõterén agyaggalamb-, kispuskával álló- és golyós puskával fu-
tó vadra való lövészet.

Tisztelt Kollégák! Gondoljanak bele, ezek az erdész- és egyben vadászemberek a
hetente ismétlõdõ gyakorlások során milyen lõkészségre tehettek szert! A sportél-
mény mellett a kárpátaljai erdészkolóniák hétköznapjait igazi közösségformáló szel-
lem uralta. Szükségük is volt erre.

A ruszinokról

Munkásaik végtelenül békés, tisztelettudó ruszinok voltak. A napi megélhetésükért
mind a nõk, mind a férfiak keményen dolgoztak. A férfiak az erdei munkákat és ehhez
kapcsolódó tevékenységet végezték a faházépítéssel, tutajok ácsolásával, azok úsztatásá-
val kiegészítve. Az asszonyok viselték a családgondozás terheit a szó legszorosabb értel-
mében is. Õk nevelték a gyermekeket, vezették a háztartást, gondozták az állatokat.

A férfiak szempontjából is nehéznek minõsülõ kaszálás, gyûjtés is az õ feladatuk
volt. A reggel lekaszált füvet délután már forgatták, villával rázogatva. Nem hozta za-
varba õket a kaszák kikalapálása sem.

A nem erdei munkát végzõ férfiak nyáron a havasokon tartották, legeltették a gu-
lyát. Élelmük saját maguk készítette sajt, túró, puliszka volt. A ruszinok kiválóan ér-
tettek a szénamunkához. Hegyi legelõik levágott füvét elõször kis rudakra (petren-
cékbe) gyûjtötték, majd annak kellõen száradt állapota után négy oszlopon álló, moz-
gatható tetõvel ellátott ún. aborába hordták. Így a takarmány a téli etetést kitûnõ ál-
lapotban várta. (1954-ben a Visegrád melletti Lepencén is megépítettük ezt a tárolót,
és évente 12 lovaskocsi szénával töltöttük fel. Minõségére jellemzõ volt, hogy a té-
len is zöld takarmány súlya majd eltörte a villa nyelét.)
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Az alpesi klíma nem tette lehetõvé, hogy komolyabb mezõgazdasági kultúrákkal
foglalkozzanak. Kitûnõ minõségben termett a krumpli (pityóka), a káposzta és a ga-
bonák közül a zab. A fõ táplálékot jelentõ kukoricát, amelybõl a puliszka készült, a
déli vidékekrõl kellett vásárolniuk. Ettek is belõle napi rendszerességgel. A mai
szemmel egészségesnek tekinthetõ táplálkozásukat azonban a szegénység és nem a
racionalitás vezérelte. Minden bizonnyal elcserélték volna heti egy-két húsadagra.

Faházaik facölöpökön álló lábasházak voltak, bedeszkázott oldalakkal. Egy fedél
alatt éltek a sertésekkel vagy birkákkal, amelyek a faház lábazata alatt teleltek. Ha-
sonlóan közös bejáraton közlekedtek a lakást jelentõ szobával szembeni tehénistálló
lakóival. A ház fûtésére a kegyetlenül hideg telek miatt minden lehetõséget meg kel-
lett ragadni.

– A hó novemberben egyszer csak elkezdett esni, és esett akár két héten keresztül
is. Ilyenkor elérte a két méteres vastagságot is! – emlékezik vissza a hatalmas hava-
zásokra édesapám. – Sokszor elõfordult, hogy a házak közötti hólapátolás során a la-
pátoló hollétére csak a felnyújtott hólapát végébõl lehetett következtetni.

A hatalmas hóban sem gyalogosan, sem sítalpakkal nem lehetett közlekedni. En-
nek speciális eszköze a bakancsra felköthetõ, ovális fakeretbõl készült, vászonköte-
lekkel behálózott hótalp volt. A porhóban azonban ez sem jelentett megoldást. Az élet
télen egy-két hónapra megállt Kárpátalján.

Ez volt 1940-41 tele. Hét hónapot töltöttek el ekkor még legényként közös szál-
láson az erdõgondnok úrral, amely tökéletesen alkalmas volt arra, hogy az új, idegen
környezetben még szorosabbá tegye szakmai kapcsolatukat. A terepi munkák ellen-
õrzése a mai viszonyok ismeretében több volt, mint romantikus. Az adott erdõtömb-
ben a ruszin fatermelõk a fakitermelések színhelyén heteltek. Fából kalyibát építet-
tek a csapat méretének (4-6-8 fõ) megfelelõen, és azt használták éjszakai szállásként.
Az építmény sátor alakú volt, amelynek csúcsa fedetlen, így a füst szabadon szállt ki
a tetõnyíláson. 50-60 cm magasságig füst mentes volt, azon felül már elviselhetetlen.
A fekvõhelyek megközelítése csak lehajolva vagy görnyedve történhetett meg, a
füstmérgezés veszélye nélkül. Alvásra azonban alkalmas volt. A viszonylag elvisel-
hetõ hõmérséklet érdekében a tüzet folyamatosan táplálni kellett.

A terepi ellenõrzések során az erdõgondnok úr és édesapám csütörtökön össze-
csomagoltak négy napi élelmet, takarókat, természetesen vitték fegyvereiket és gya-
logosan vágtak neki a vadonnak. A sok esetben feltáratlan területeken, ahol a kiter-
melt faanyag csúszdán került le a termelés helyszínérõl, alaposan próbára tette mind-
kettõjük fizikai képességeit.

Megismerték viszont a vadont, és sok idõt töltöttek el ezekkel az egyszerû, kemény
munkához szokott ruszin emberekkel. Miután szintén kalibában éjszakáztak, életmód-
juk a helyiekétõl csak annyiban különbözött, hogy õk irányították és ellenõrizték mun-
kájukat. A természet áldásaiból azonos arányban részesültek. A vasárnapig tartó ellen-
õrzõ utak során tökéletesen megismerték az erdõhivatal területét, de felmérték a vad-
állomány mozgását, megfigyelve a vaddisznó, gímszarvas váltóhelyeket, és a magá-
nyos, esetenként rendkívül veszélyessé váló medvék vadászó útvonalait.

A következõ két esztendõ sikeres vadásztatásai ezeknek az embert próbáló terepi
ellenõrzéseknek az eredményei.
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1941. október 25-e, házasságkötésük idõpontja

A két szabolcsi fiatal ebben a varázslatosan szép, de télen annál zordabb tájon
kezdi el 66 évig tartó, csodálatos emlékekkel, tengernyi gonddal és még több öröm-
mel övezett életét. Végtelenül szegények, de annál vidámabbak voltak. Energiával és
ötletekkel telve térültek-fordultak két helyiségbõl álló „szolgálati lakásukban”. Nem
kellett nagy kitérõt tenniük, hogy megkerüljék bútoraikat sem.

– Mindenünk megvolt – emlékezik a jelenleg 93 éves édesapám. – Igen, volt
ágyunk, asztalunk, szeretetünk és mélységes hitünk a jóistenben. Reméltük, hogy
megsegít – tette még hozzá, és a szeme gyanúsan csillogni kezdett, mert tudta, való-
ban megsegítette õket.

Külön tesz említést az erdõgondnok úr figyelmességérõl, aki személyesen ellenõ-
rizte még a lakás meszelésének minõségét is.

– Jolánka! Ha valami nem tetszik, azonnal szóljon! – hangzott a biztatás édesa-
nyám felé.

– Ha nem tetszik, újrafestetem! – történt a látottak megerõsítése.
Ennek a kõházakból álló, családias hangulatú erdõhivatali központnak 1996-ban

történt látogatásunk során már híre-hamva sem volt. Stílszerûen a kommunista rend-
szer módszeres pusztításaihoz, itt kõ kövön nem maradt.

Hétköznapok a Talabor völgyében

Vaszil bácsi, az erdõhivatal mindenese pontosan reggel fél hétkor tapintatosan ko-
pogtatott a szolgálati lakás konyhaajtaján, majd beszólt: – Pányika, kulcs? – hangzott
a kérés. (Azaz: – Asszonyka, kérem a hivatal kulcsát.) Megpiszkálta az iroda hatal-
mas cserépkandallójának még mindig izzó parazsait, fát vetett rá, és a tûz immár ja-
nuár óta folyamatosan égett.

A tavasz közeledtét számos kedvezõ jel tette egyre biztosabbá. A hó olvadni kez-
dett, a reggeli fagyok elmaradtak. Megindult az élet Felsõszinevéren. A fakitermelé-
seket – amint a hó engedte – nagy ütemben végezték el, hogy aztán szálfában vagy
darabolva juttassák le a Talabor, a Fekete-patak medréhez. E célból fából csúszdákat
építettek, amelyeknek száraz és vízzel öblített nedves változatai voltak. Mai szemmel
megtekintve a csúszdák környékét, a természetvédelem és az erdészeti hatóság meg-
semmisítõ szankciókat vetett volna ki a gazdálkodóra.

Tény, hogy a csúszdák állófamentes környezetben létesültek, a nagyobb sebesség-
gel száguldó szálfák vagy rövidebbre vágott darabok az ívekben gyakran kirepültek,
és ostromállapotot eredményeztek.

A tutajozás mint speciális erdészeti vízi szállítási mód

A Talabor partjára leközelített több száz köbméter szálfát szorgos és fõként hoz-
záértõ kezek tutajokká kezdték építeni. Az érintett mederhosszon hihetetlen ügyes-
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séggel ácsolták az egy- vagy több táblás tutajokat a famunkában különösen járatos
ruszinok. Egy-egy táblában 18-20 köbméter szálfát kötöttek be.

Rendkívül fontos volt a majdan zúgó, örvénylõ vízfolyásban a táblák stabilitása,
azaz a kavargó vízben nem szakadhattak szét. E célból az átfúrt szálfavégekbe facö-
veket ékeltek, amelyeket fiatal hajtásokból font természetes kötéllel valósággal gúzs-
ba kötöttek. A táblákat legalább 10 vagy 15 méter hosszú nyelû kormánylapáttal irá-
nyították. Hatalmas fizikai igénybevételt jelentett az irányban tartás, különösen a két
vagy három tábla, azaz 40-60 köbméter szálfa esetében. S ez még csak a több hétig
tartó, a folyó partján végzett elõkészítés volt.

Valamennyi tutajozásra használt folyón – Tarac, Talabor, Nagy-ág, Fekete-patak stb.
– a kellõ vízmennyiség biztosításának céljából vízfogógátakat és víztározókat építettek.

A hó olvadásával párhuzamosan a zsilippel lezárt víztározókban folyamatosan fi-
gyelemmel kísérték a vízszint emelkedését. A faúsztatást végzõ munkások vezetõjé-
nek feladata és felelõssége mai szemmel nézve szinte felmérhetetlen.

Az egyszeri tutajozás során is több száz, a szezonban több ezer köbméter kiváló
minõségû faanyag összekészítése, majd a Tiszáig rendben történõ leúsztatása, valljuk
meg, óriási szakmai kihívás, tudva azt, hogy a „szállítópálya” a természet legkiszá-
míthatatlanabb, sõt legkevésbé zabolázható eleme.

A víztározók szintjének emelkedésével azonos arányban nõtt a környék lakossá-
gának érdeklõdése a nagy esemény iránt.

– Évente legalább három-négy alkalommal történt tutajozás. Az itt élõ emberek
mindig ünnepként élték meg ezt a páratlan látványt és élményt! – emlékezik vissza
édesapám.

A tutajozást végzõ munkások vezetõje a víztározóktól jelentéstételre jött le. – Er-
dõgondnok úr, a víztározók felteltek, a tutajok a parton összeszerelve! Tisztelettel ké-
rem engedélyét a tutajozás végrehajtására! – Szederjei Ákos erdõgondnok személye-
sen vonult ki a békésen folydogáló Talabor partjához, hogy meggyõzõdjék a jelentés
tartalmáról.

1942 tavaszának elsõ tutajozására készült immár nemcsak Felsõszinevér, hanem az
egész Talabor-völgy, Ökörmezõ, Királymezõ, Tarackköz, Kövesliget, Máramarosszi-
get. A víztározók alatti száraz mederparton csodálatos rendben álltak a tutajok. Csak
sajnálni lehet a mai erdõmérnök kollégákat, hogy ezek az életre szóló élmények kima-
radtak gyakorlati pályafutásunkból. A történelem csak részben tehetõ ezért felelõssé.

Elnézve a mesélõ átszellemült arcát, nem hagy nyugodni a gondolat, hogy erdésze-
ti felsõoktatásunkban nem volna-e célszerû csokorba kötni a valóban különleges gya-
korlati eljárásokat, és mint erdészeti kultúrtörténetet, kellõen szemléltetve oktatni.

Máig kitörölhetetlen élményt jelent számomra a hallstadti sóbánya föld alatti mú-
zeuma, amelyet még túl is szárnyalt a Johannesburg melletti gyémántbányák egyiké-
bõl kialakított tanbánya. Megdöbbentõ az átlag szemlélõ számára ennek a kegyetle-
nül nehéz munkának a félelmetes környezete, szinte hallani véltem a görnyedt hátú
rabszolgákra lesújtó korbács süvítését. És ezt bemutatják, mert hozzá tartozik Dél-
Afrika történetéhez.

Térjünk vissza azonban a Talabor partjához. A víztározók gátjainak, pontosabban
zsilipjeinek megnyitása lépcsõzetesen történt, mivel valamennyi gát alatti tutajt moz-
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gásba kellett hozni, kezdve az alsótól a legfelsõig. Csak kellõ vízszint tudta biztosí-
tani a két-három táblás tutajok megemelését és úsztatását.

A lépcsõzetes nyitás valóban kis idõbeni eltérést jelentett, hiszen az elõkészített,
több száz köbmétert tartalmazó tutajok levonulása a hegyi patakokból a békésebb vi-
zekig nem tartott tovább két-három óránál.

Ezért a két-három óráért viszont heteket kellett dolgozni. A gátak nyitása pillana-
tától kezdve aztán megkezdõdött az ember és természeti elemek kegyetlen csatája. A
medrében békésen csordogáló víz a tározókból lezúduló több százezer köbmétertõl
hihetetlen erõre kapott. Habzott, tajtékozott. Az elõkészített tutajokat könnyedén
emelte a hátára. Ekkor kezdõdött el a hosszú kormányrudakkal történõ vadvízi tuta-
jozás. A táblákat általában két kormányos terelte az örvénylõ sarkantyúk fával bur-
kolt szögletei mellett. Hatalmas fizikai erõ és természetesen szakértelem kellett a si-
keres navigáláshoz. Ismerve a tutajozás helyszínét, csak csodálni lehet, hogy a tuta-
jok az õrült vágtában nem szakadtak szét. Különös figyelmet igényelt a surrantókon
való átszáguldás.

Olyan volt, mintha egy vagonnyi szálfával mesterséges vízesésen kellene átszök-
kenni.

A víztározók alatti rohanó tempó folyamatosan szelídült. Kövesligetnél már való-
ban kellemes tutajozás zajlott, s tartott egészen a Tiszáig. A part mentén több helyütt
létesítettek kisebb fûrészüzemeket – nevezetesen Tarackköznél, Máramarosszigetnél
–, tökéletesen kihasználva az olcsó szállítási módot.

A víztározók kiürülésével befejezõdött a tutajozás egy szakasza. A gátakat lezár-
ták, hogy újra feltöltõdjenek. Folytatódtak tovább a fakitermelések, a csúszdán törté-
nõ közelítések, és az ismét békésen folyó mederben elkezdõdött az új tutajok ácsolá-
sa. A Talabor völgyében a mozgalmas órák után visszatértek a csendes, szorgos hét-
köznapok.

Kárpátaljai vadászemlékek

Most induljunk el a zúgó patakok forrásai felé a vadon csöndjébe, hogy bepillant-
sunk ennek az akkor még alig érintett természet templomába! Vezetõink: Szederjei
Ákos erdõgondnok és édesapám.

1942-t írunk. Már korábban utaltam erdõgondnok úr szenvedélyes vadászati kötõdé-
sére. Felsõszinevéren kezdett életpályáját a vadászat foglalta keretbe. Mint igazi erdõ-
gazda, pontosan tudta valamennyi erdészeti terület helyét. Nem volt elhanyagolt ágazat,
de a vadászat mindig némi elõnyt élvezett. Törvényszerû volt tehát, hogy a gyakorlati
terepi tevékenysége után a Földmûvelési Minisztérium Vadászati Osztályát vezette.

Az meg különösen megtisztelõ volt az erdészek számára, hogy erdõmérnökként a
Budapesti Állatkert Fõigazgatójaként is dolgozott.

Szerteágazó kapcsolatai valójában a vadásztatásnak köszönhetõk. Szakmailag ki-
válóan felkészült szakember volt, ezért nem volt véletlen, hogy Nemeskéri Kiss Gé-
za magyar királyi fõvadász közvetítésével vendégként köszönthették a kor állami ve-
zetõit, minisztereit, nagyköveteit.
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Milyen vadfajokra vadásztak? A vaddisznó mellett a kárpáti gímszarvas vonzotta
a legtöbb vendéget. A medve vadászata akkor még korlátozott volt. Évente három-
négy kerülhetett terítékre. A rejtõzködõ hiúzból nagyritkán sikerült elejteni egy-egy
példányt. Izgalmasabb volt a süketfajd vadászata. Voltak, akik hasonlóan kedvelték,
mint a szalonkahúzást.

A vadászatban a vadászati etika szerepe mindent felülírt. A fõ- és nagyméltósá-
gú urak a vadászat során a közös szórakozás biztonságát veszélyeztetõ meggondo-
latlan cselekedetet nem tehettek. A vadászat vezetõje, vagy a kísérõ jelzésére egy fi-
gyelmetlen mozdulat a fegyver azonnali összecsukását és a vadászat befejezését
kellett jelentse.

Bizonyára ismert a kedves olvasók elõtt Nemeskéri Kiss Géza királyi vadászmes-
ter a Hivatásos Vadász címû alapmunkája, amely a vadász középfokú képesítés tan-
könyve volt. Ebbõl vizsgázott édesapám is kitûnõ eredménnyel 1942-ben a könyv
szerzõje és Glóser Dezsõ miniszteri tanácsos elõtt. A korrekt tiszteletadás és a szak-
mai ismeretek magas szinten ötvözõdtek ebben a tananyagban.

A továbbiakban ismerkedjünk meg a mesélõ tolmácsolásában a vadászat környe-
zetével, a nevesebb vendégekkel, kitérve arra a fontos tulajdonságukra, valójában
milyen vadászemberek is voltak õk.

A vendégek fogadása és elszállásolása a népies nevén csornarikai (feketepataki)
vadászházban zajlott. A házat kiváló cseh gerendaház-építõk készítették. Mindkét
szintje fából készült. Alsó szintjén a kiszolgáló helyiségek voltak az ebédlõvel. A
gyönyörû belsõ, borovifenyõ borítású vendégszobák az emeleten helyezkedtek el.
Különös figyelmet érdemelt az ajtók eredeti, természetes mintázata, amely az ággö-
csök és a törzs szimmetrikus metszetét formázták. A 40-50 cm-es szélességû fenyõ-
padlókat a bél mentén szembefordítva egy ágas fa metszete fogadta a vendégeket.

Külön szobája volt a kormányzónak, vitéz Nagybányai Horthy Miklósnak fenyõ-
bútorzattal és puhára cserzett szarvasbõrágynemûvel. Õ nem volt gyakori vendég,
így édesapám személyesen csak Szinben, a derenki medvés kertben, ill. Gödöllõn ta-
lálkozott vele.

A vadászház gépkocsival és fogattal volt megközelíthetõ. Vadászni csak gyalogo-
san cserkelve lehetett a kiváló minõségû cserkészutakon, amely azonban így is ala-
posan próbára tette a vendégek fizikai állóképességét. Soha nem merült fel kifogás a
magas rangú vendégek részérõl a fárasztó hajnali és esti terepi igénybevételek fára-
dalmai miatt. Tudták, hogy a hegyek között ez a vadászati mód, másrészt nem voltak
elkényelmesedett városlakók.

A vadászvendégek sorát kezdjük mindjárt a kormányzó testvérével, a földbirtokos
Horthy Jenõvel, aki 1941 õszén gímszarvasbika elejtésére kapott engedélyt.

Az õ nevének említése a késõbb felsorolásra kerülõ vendégek közül azért emlé-
kezetes édesapám számára, mert az engedélyezett gímbikára történõ cserkelés során
pillantotta meg élete kapitális bikáját, és a hajnali és esti cserkelések során minden
idegszálával és vadászati rutinjával annak elejtésére törekedett.

A magányos öreg király azonban túljárt a rutinos vadász eszén. Amikor a cserkelõ-
úton látó- és lõtávolságra került, Horthy Jenõ e fenséges látványt meg akarta osztani a
vele együtt cserkelõ barátnõjével. Ennyi tapintat azonban már nem volt a koronás fõ-
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ben. Neki nem volt szüksége alkalmi fotózásra, következésképpen elegánsan kilépett a
távcsõ látómezejébõl. A magas rangú vendég bármilyen fegyelmezett vadász is volt,
abban a szezonban már nem érdekelték a többi koronás alattvalók. A gím sorsát illetõ-
en azonban a természet elvégezte munkáját. Ugyanezen év során a ruszin fakitermelõk
egy hatalmas trófeát emeltek le az apró hegyi lovak vontatta fogatukról, hogy bemutas-
sák az erdõgondnok úrnak. A gyönyörû agancspárt nem volt nehéz azonosítani a hõn
áhított példánnyal. Csak a trófeát találták meg. A vadon éhes farkasai tépték szét a tél
folyamán a teljesen magányba vonult, és ezért védtelenebb királyt.

A többi vendég viszont már beosztásánál fogva is különösebb figyelmet érdemelt.
Kállay Miklós miniszterelnök és akkori kormányának tagjai a fõszereplõk, igazi va-
dászemberek. Tiszteletet és közvetlenséget adtak környezetüknek, az egyszerû erdei
embereknek is, és ezt kapták cserébe is.

Talán nem érdektelen összevetni a közbiztonság akkori helyzetét a maival. Miu-
tán nem diktátorokról, hanem legtöbb esetben köztiszteletben álló államférfiakról
volt szó, nem volt rendõri csapaterõ-összevonás, útszakaszok és körzetek lezárása,
kijárási tilalom.

A legfelsõ biztosítás a kormány õrezred feladata volt. Egy hónappal a vendég ér-
kezése elõtt két kormányõr a területen szemlét tartott. Beszélgettek az emberekkel,
ismerkedve a hangulattal. Majd tájékoztatták a helyi csendõrparancsnokságot az ér-
kezés idõpontjáról és a vadászat várható idõtartamáról. Következett a miniszterelnök
érkezése személygépkocsival. Kíséretében a kormány õrezredének két tagja és a gép-
kocsivezetõ. A vadászat során a kormányõr is pihent, a kastély éjjeli õrzését a helyi
csendõrség két embere látta el.

Nem véletlenül tettem említést a vendégek igazi vadászhoz illõ magatartásáról.
Valamennyien személyes ismerõsei, sõt barátai voltak Szederjei Ákos erdõgondnok-
nak. Õk tisztelték benne a kiváló vadászati szakembert, az erdõgondnok úr bennük a
korrekt államférfiúi magatartást.

Az elmondottak jellemzésére villantsuk fel elõször a miniszterelnök úr vadásza-
tát. Õ egy öreg, érett medve elejtésére kapott engedélyt. Vadászati programját állami
feladattal kötötte össze, amelynek során ebéd után Huszton gyûlést tartott, hogy es-
tére aztán kiérjen a medvelesre. Az öreg, rafinált medve az etetõhelyen hajszálpon-
tosan azonos idõben jelent meg, ahol egy hónapja már döggel etették. Nem volt ilyen
szerencséje Kállay úrnak, aki a huszti program elhúzódása miatt öt percnyi késéssel
érkezett – édesapám kíséretében – a földbe épített leskunyhóhoz. Az üres etetõhely
láttán csak ennyit mondott: – Sándor, mi késtünk, a medve pedig pontos volt!

Tudva, hogy a kimustrált ló tetemét fiatalabb medvék is felkeresték, akik a kornak
járó tisztelet miatt csak az öreg után olthatták éhségüket, türelemmel várták a követke-
zõ látogatókat. A miniszterelnökön a csalódottságnak semmi jele sem látszott. Csak
annyit kérdezett: – Biztos, hogy jön fiatalabb, lõhetõ példányokból még ma a lesre?

A választ megelõzve már fel is tûnt egyikük. Elégedetten morogva vonult a lóte-
temhez és falatozni kezdett. A 9 mm-es golyós fegyver eldördült, és a medve meg-
tántorodott. Az ismétlés hasonló egyensúlyvesztést eredményezett. A sötétben jól ki-
vehetõ volt a medve bizonytalan mozgása, ahogy elindult szokásos útvonala felé. A
lövések halálos sebet ejtettek a sebeit tapasztó állaton, amelynek csörtetése az erdõ
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mélyérõl még legalább 100 méteren hallatszott. Néhány elfúló hörgés után mélysé-
ges csend borult az esti vadonra. A Kárpátok legnagyobb ragadozója fenyõtûkkel dí-
szített ravatalán feküdt. Édesapám mint kísérõ vadász, vendégeit egy pillanatra nem
hagyhatta el. Az utánkeresést az erdõgondnok úr irányította, két helyi ruszin vadász
bevonásával. A teríték, majd töret átadását követõen a medve feje mint trófea került
a vadász birtokába. A húsát minden esetben a helyi emberek között osztották el, ame-
lyet kocsiutak híján vállon vittek el gerendaházaikba. Gyalogosan visszatérve a va-
dászházba a miniszterelnök úr üdvözölte a személye biztonságáért felelõs két helyi
csendõrt, és a királyi vadászmestert, valamint az egy fõ kormányõr társaságában gép-
kocsijával a fõvárosba hajtatott.

Gondolom, hogy mai ismereteinkkel hihetetlennek tûnik a miniszterek (mert azért
õk jártak gyakrabban vadászni) fogadása, vadásztatása és biztosítása is.

Miniszterek esetén az elõzetes terepszemle hasonlóan zajlott a kormányzati õrez-
red két munkatársa részérõl, egy hónappal megelõzve a vendégek érkezését. A kiér-
tesítést a Vadászati Osztály küldte, feltüntetve a vendég számára engedélyezett vad-
fajt és az érkezés idõpontját.

– Erdõgondnok úr, Barta Károly honvédelmi miniszter és családja érkezik öt napra
a csornarikai vadászházba gímszarvasvadászatra. Kérem a család biztonságáról gon-
doskodni.

A verõfényes õszi évszakban az erdõk királyainak orgonahangversenyétõl a va-
don már napok óta hangos volt. A reggeli enyhe fagyot kristálytiszta levegõ váltotta.
A honvédelmi miniszter úr és családja gépkocsivezetõ és egy fõ kormányõr társasá-
gában érkezett meg. Az õr feladata az érkezéstõl kezdve rendkívül kényelmessé vált,
hiszen csak a családot kellett õriznie.

A rendkívül közvetlen és fölöttébb barátságos miniszter úr tökéletes biztonságban
érezte magát Szederjei Ákos és édesapám társaságában, olyan mértékben, hogy a
cserkelés során útjuk már különvált. A kegyetlen terepviszonyok alaposan próbára
tették a vadászok fizikai állóképességét. A zavartalan természetben a vendég maga-
tartása eltüntette a hatalmas társadalmi különbséget. Megmaradt a vadász és kísérõ,
de az ezeréves határnál megpihenve a miniszter úr megosztotta hadi élményeit a kí-
sérõjével. Volt mirõl mesélnie. Az elsõ világháborúban hadnagyként ezen a helyen
szolgált. A terepet most is úgy ismerte, mint a tenyerét. Minden bércnek és völgynek
önálló története volt, amelyet az idõ soha nem törölt ki emlékezetébõl.

A személyes élmények a cserkelést a visszaemlékezések idõtartamára teljesen hát-
térbe szorították. Fokozta a kapcsolat közvetlenebb jellegét, amikor édesapám emléke-
irõl érdeklõdve tudomására jutott Kárpátalja visszafoglalásának felejthetetlen napjai.

A lélekemelõ perceket ismételten hol keskeny sziklaösvények, hol fenyõvel pár-
názott cserkelõutak követték. Az öt nap minden reggele és estéje az erdõben köszön-
tötte õket. Elgondolkodtató, hogy a mai hasonló beosztású vezetõk miként állnák ki
az összehasonlítást. Vadászetikai szempontból is különös értéket ad a többnapos, tes-
tet-lelket próbáló vadászat. Ha arra az epizódra is utalunk, amikor a hatalmas fárad-
sággal becserkelt bikát a honvédelmi miniszter úr így minõsítette: – Csodálatos tró-
feájú, ígéretes példány, még fiatalnak ítélem, Sándor! Lövés nem dördült, a bika
büszke fejtartással folytathatta életútját a vadon sûrûjében.
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Nem változott a környék ellenõrzése akkor sem, amikor Zsindely Ferenc közle-
kedési- és Teleki Mihály földmûvelésügyi miniszterek együttesen jöttek rendszere-
sen két-három napos vadászatra. A helyi csendõrség két-két embere szolid távolság-
ból ügyelt a vadászház környékének biztonságára. Soha nem volt érezhetõ a magas
rangú politikusok esetében, hogy veszélyérzetük lenne. A közbiztonság állapota
összehasonlíthatatlan a maival. A sokat szidott csendõrség példás rendet tartott az or-
szág legkisebb falujában is. Aki becsületesen élte életét, biztonságban lehetett.

A vendégeket szokás szerint Szederjei Ákos erdõgondnok úr fogadta és gardíroz-
ta édesapám és két ruszin vadász kíséretében. Zsindely Ferenc és Teleki Mihály kí-
sérõivel természetesen külön-külön cserkelt az engedélyezett gímbikára.

Mind a mai napig kitörölhetetlen emlék maradt Zsindely Ferenc miniszter úr va-
dászata. A kitûnõen vezetett cserkelõutakról és jól elhelyezett magaslesekrõl tökéle-
tesen követhetõ volt a megfigyelt vad mozgása. A gyönyörû õszi délutánon elõször a
bika bõgése hangzott fel. Mély, öblös hangjával igazolta a heteken át tartó megfigye-
lést. Majd a dombhajlat mögül elõbukkant, hogy megmutassa csodálatos trófeáját.
Páros tizennégyes! Igazi kárpáti gímszarvastrófea. A hosszú agancsszárak hatalmas
koronát rajzoltak a horizontra. Súlyát azonban nehéz lett volna pontosan megbecsül-
ni, mivel az agancsszárak hossza közel sem jelentett nagyobb fajsúlyt.

A vendég és a kísérõk – látva a bika nyugodt mozgását – nyugodtan követték a ko-
ronás fõt. Ekkor még semmi jel nem utalt a közelgõ tragédiára. Hamarosan feltûnt
azonban egy négyéves medve, amely a gímszarvast pontosan követte a maga puha,
nesztelen, de gyors mozgásával. Vadászott, és nem mérlegelte az áldozat méreteit. A
vadászok elõtt is hihetetlennek tûnt, hogy milyen gyorsan került zsákmánya mögé. Az
erdõgondnok úrban felvillant a hegyi legelõkön már sokat látott kép, ahogy a medve a
tehenekre, borjakra csap le hirtelen, megsemmisítõ erõvel, eltörve a gerincüket és le-
tépve hátsó combjaikat. A távolság pillanatok alatt eltûnt. A szerelmi mámortól ez idõ
tájt figyelmetlenné váló gímbika végzetét már nem tudta elkerülni. A medve kegyetlen
erõvel lecsapott a hátsó combokra, cafattá tépve a villámléptû lábakat. A bika összero-
gyott és várta a megváltó halált. Ekkor már nem a bika elejtése volt a fontos, hanem a
húsra alaposan kiéhezett medve terítékre hozatala. Szederjei Ákos ezért kérte a vendé-
get, hogy lõjön nyugodtan, az engedélyt a rendkívüli eset miatt beszerzi. A fegyver nem
jelentett akadályt, hiszen az egy 9 mm-es golyós puska volt.

Zsindely Ferenc miniszter úrban elõször az igazi vadász szólalt meg, amikor elõ-
ször a gyönyörû trófeájú gímnek adta meg a kegyelemlövést, megváltva szenvedése-
itõl, majd villámgyorsan nyakon lõtte a medvét. Az állat megtántorodott, majd a nya-
kához kapott. Ekkor érte a második lövés, amelytõl összecsuklott és hanyatt fekve el-
terült a fenyõtûavaron. Izgalmas percek következtek. Senki sem moccant. A kísérõk
tudták, hogy most türelemre van szükség. Ez ellen szólt a szürkület kezdete, amely
az utánkeresést lehetetlenné teszi. A medve egyszer csak felállt, és mancsát a sebére
téve elindult lefelé, a vízfolyás felé. Elérve a vizet azonnal hûteni kezdte a seb tájé-
kát. A vadászok tisztes távolból követték. Mozgásán látszott, hogy súlyosan sérült, és
csak idõ kérdése újbóli összeesése. Érezte, hogy követik, ezért végsõ erejét össze-
szedve próbált fedezékbe kerülni. Ebben a szándékában a beálló sötétség segítette.
Bevetette magát egy sûrû fenyõfoltba, és ott megállt. Több hangot már nem hallatott.
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A vadászok megjelölték a helyet, és visszatértek a vadászházhoz, hogy keresését reg-
gel folytassák.

Mire megvirradt, már az utolsó jelzésnél vártak a vadászok, hogy folytassák a
medve követését. Szerencséjük volt. A súlyosan megsebzett állat sebágyából már
nem kelt fel többé. A miniszter úr egy gyönyörû nap nehéz emlékét vihette magával
trófeaként haza.

Milyen biztonsági intézkedéseket alkalmaztak külföldi vadászvendégek esetében?
A kormányõrezred emberei mellett a helyi csendõrség két-két pár csendõre is

szolgálatot teljesített nemcsak a vadászház környékén, hanem a vendéget illõ távol-
ból a vadászaton is követték. Az õ esetükben nem cserkelés, hanem lesvadászat tör-
tént. Ennek biztosítása tökéletesen megoldható volt. Így került sor Papen német
nagykövet vadászatára, aki a Vadászati Osztálytól medve kilövésére kapott enge-
délyt. A fentebb leírt személyi védelem az õ esetében nagyobb figyelmet követelt.
Ennek oka az volt, hogy az év elején egy merényletet kíséreltek meg ellene. Az orv-
akciót ugyan túlélte, de hallását szinte teljesen elvesztette.

Mint vadászember, ezt a hiányosságát mérhetetlen türelemmel és figyelemmel
próbálta kissé tompítani. Cserkelésre teljesen alkalmatlan volt, ugyanis nem érzékel-
te a bakancsa által keltett zajokat sem. A Komjánka-fennsíkon levõ medvelesig azon-
ban csak el kellett jutni. A vadászt és kísérõjét 5-600 méter távolságból biztonsági
okokból követõ helyi csendõrök túlbuzgó csörtetése a váltakozó hegyi terepen nem
sok jóval kecsegtetett. A dögre beetetett medve táplálkozása is kiszámíthatatlan volt.
Két-három esti rendszeres vacsora után egy-egy estét kihagyott. Megtette ezt akkor
is, ha a tetem környékén tökéletes béke honolt.

Tény, hogy a nagykövet úr pontosan érkezett a lesre, a medve azonban ezen az es-
tén nem volt vacsorázó kedvében. Mondanom sem kell, hogy semmilyen rossz han-
gulat nem volt felfedezhetõ a vendég viselkedésében. Mint kiváló vadászmúlttal ren-
delkezõ diplomata, a medveles sikertelenségét a természet kiszámíthatatlanságával
magyarázta. Kísérõi, a helyi csendõrség tagjai, megnyugodva követték vissza a va-
dászházba, hogy további biztosítás céljából átadják a kormányõröknek.

Nem volt azonban mindig ilyen békés a hangulat a havasi legelõkön. Híre ment
a Szinevéri Erdészetnél egy remeteéletet élõ hatéves medve kíméletlen pusztítása-
inak a legelõn tartott jószágban. Nevezetesen az öregúr a tehéncsordákat és a birka-
nyájakat kereste fel alkalomszerûen. Mindig biztosra ment. A tehenet egyetlen csa-
pással halálra sújtotta, széttépve hátsó combjait. A zsákmányszerzésben a borjak és
kistestû birkák semmilyen akadályt nem jelentettek. Naponta érkeztek a bejelenté-
sek és kártérítés igények az erdõgondnok úrhoz. A könnyen elejthetõ háziállatra spe-
cializálódott medve valósággal rettegésben tartotta a környéket. A további sorsát il-
letõen hamarosan dönteni kellett. Miután évente 2-3 db-ra adtak kilövési engedélyt,
ezt soron kívül most is meg kellett szerezni. Rövid idõn belül megjött a soron kívü-
li kilövési engedély. Akinek módjában állt a vérszomjas medvét elejteni, szabadon
tehette.

Így volt ezzel édesapám is. Magához vette golyós fegyverét, és bevetette magát a
hegyi legelõkre vezetõ utakon keresztül a vadsûrûkbe. Kitûnõen ismerte a környéket
és a terepet is. Volt tehát esélye a medve elejtésére.
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Az engedély, sõt utasítás tudatában így voltak ezzel az egész környék fegyveres
vadászai és erdészei; valamennyien igyekeztek a páratlan lehetõséggel élni. Oldalak-
ra tehetõ az öreg, több lövést magában hordó medve hajtóvadászatának története.
Tény, hogy a csendes erdei környezetben élõ helybéliek számára is a legfontosabb
eseménnyé vált a nyájaikat tizedelõ kíméletlen ellenség. Napokon át tartott a ravasz
öregúr üldözése. Rontotta a vadászat esélyeit az egyébként nyugodt terület teljes
mértékû zavarása. Hallatszott a hír, hogy ismét lecsapott egy borjúra, de ezek a he-
lyek egyre távolabbiak voltak, mintegy jelezve a medve továbbvándorlásának tényét.
S valóban, a gazdag élettapasztalatú remete soha nem került puskavégre. Az állatai-
kat legeltetõ ruszinok még hosszú idõkig színezték a magányos vadász történetét.

Akiszámíthatatlan medvelesek – éppen a lesrõl történõ vadászati mód kényelme miatt
– kevésbé tették próbára a vadászok fizikai felkészültségét, mint a cserkelések. Ezek kö-
zül is kiemelkedik a süketfajdvadászat mindent felülmúló, valóban vadászt próbáló tere-
pi próbatétele. Már maga a dürgés ideje is áprilisban csak az alacsony területeken jelent
tavaszt. A süketfajd élõhelyén a hegyoldalt ekkor még fél-, akár egyméteres hó fedi.

A mély hóval borított cserkelõutakon vagy az út nélküli õsvadon kidõlt fáin ke-
resztül vonulni, valóban sikert érdemlõ vadászat.

Erre vállalkozott Zsindely Endre államtitkár is – minden nehézségre elszántan felké-
szülve. A szinevéri völgybõl indulva még barátságos volt a táj. A hó lent már elolvadt.
A gyalogos közlekedésnek itt nem volt különösebb akadálya. Nem úgy a hóhatártól
kezdve. A vadász, meghallva a fajdkakas dürgését, már csak a célt hallja, illetve látja ma-
ga elõtt. Annak ellenére, hogy a kakas a dürgés idején teljesen figyelmetlen a környeze-
tét tekintve, a hely, ahol ezt teszi, annál több figyelmet érdemel. Ekkor szembesül a cser-
kelõ azzal a megpróbáltatással, hogy mit jelent együtt a hó, a sziklás aljazat, a kidõlt hó
födte fatörzsek leküzdése. A trófea megszerzése azonban mindenért kárpótol.

1942 áprilisát írta a naptár, amely az utolsó vadászatok egyikérõl szólt. A fajdka-
kasvadászat sikerrel zárult. Vadász és kísérõje maradandó élménnyel gazdagodott.
Ekkor még nem gondolva arra a szomorú tényre, hogy utoljára vadásztak magyar föl-
dön. A háború teljesen átírta a kárpátaljai magyar erdészek életútját. A front közeled-
tével folyamatosan tértek vissza, új életet kezdve a megcsonkított, régi hazában.

Így volt ezzel édesapám is, aki a szokásos katonai behívás és kitérõ után követ-
hette Szederjei Ákos erdõgondnokot, aki ekkor már a Szini Erdészet vezetõjeként
dolgozott. A kárpátaljai tél még egyszer megmutatta igazi arculatát.

1943 februárjában minden értékük összecsomagolva várta az utazást. Édesanyám,
várandóan elsõ gyermekével, még el tudott utazni szülõfalujába nagymamámhoz, a
Szabolcs-Szatmár megyei Fábiánházára. Ezt követõen több mint egy méteres hó sza-
kadt le a gyönyörû tájra, hogy szinte mindent maga alá temessen. Elfedje a magyar
erdészek szakmai dicsõségét és mindazon élményét, amelyet ez felejthetetlen idõ-
szak és mesebeli környezet adott számukra.

Így ért véget édesapám gazdag és sikeres szakmai életútjának elsõ fejezete,
amelynek szinte minden jelentõsebb mozzanatára 94-ik életévében is kristálytisztán
emlékezik. Amint az életút leírása során említettem, az élmények szépségét növelték
személyes tapasztalataim. Különösen a szüleimmel közösen tett kirándulás feledhe-
tetlen volta késztetett a történet megírására.
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Gyönyörû tájakon volt szerencséje édesapámnak több mint negyven évig szolgál-
nia – már az anyaország területén. 1944-46 között a Szini Erdészet, majd következett
a történelmi múltjában oly gazdag Visegrád. Fanatikus erdõszeretettõl átitatott hiva-
tástudattal dolgozott aktívan, majd nyugdíjasként 1994-ig, hogy családja hívásának
engedve Pécsett telepedjék le.

A Visegrádon eltöltött közel ötven év története már egy külön életrajzi regény.
Nem kevesebb, mint a magyar erdõgazdálkodás talán legszebb idõszakának megélé-
se volt. A jelen erdészgenerációk számára történelem. Nem hiszem, hogy az erdésze-
ti ágazat mai önfeladó, teljesen súlytalan állapotában valaha vissza tud kapaszkodni
arra a társadalmi megbecsülésre, amely ez idõszakban övezte szakmánkat.

Ezért volt csodálatos élmény az órákon át tartó történetek meghallgatása, mert az
õ életútjának olyan mérföldkövei voltak, amelyek az erdészpálya legszebb hagyomá-
nyait õrizték.
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