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Egy hosszú élet rövid pillanatai*

S z ő d i  I s t v á n

Pest megyében, Dány községben születtem 1898. decem ber  
23-án. Édesanyám -  Sződi Borbála -  férjhezm enetelét és az én 
születésem körülményeit csak évek m últán, anyámtól tud tam  
meg.

Anyám férjhezm eendő  leány volt, am ikor apám hoz, Kurunczi 
Flóriánhoz ment feleségül, azaz csak élettársul, mert törvényes 
házasságot nem köthettek azért, m ert  a le endő  apám  az első fe
leségétől válófélben volt, külön éltek. De hogy az anyám jövője 
biztosítva legyen, apám  a tu lajdonát képező  földingatlanát 
anyámnak ajándékozta, illetve hivatalos szerződéssel eladta. 
Együttélésük alatt eltelt 3 év, szerencsés gyerm ekáldás nélkül. Ez 
idő alatt született ugyan két gyermek, de csak rövid ideig éltek. 
Talán az a nem  szerencsésnek m o n d h a tó  együttélés volt az oka 
annak, hogy apám  visszafogadta az első törvényes feleségét, 
anyámnak pedig  vissza kellett m enn ie  a szülői házba, akkor m ár  
várandós állapotban. Szülei azzal vigasztalták, hogy majd csak 
lesz valahogy. Lehet, hogy az ú tban  levő gyerm ek sem m arad  
meg -  az előbbiekhez hasonlóan, így nem  lesz gond  a felneve
léssel. Nem így történt. 1898. decem ber  23-án világra jö t tem , 
anyám szomorúságát enyhítő  öröm ére.

Múltak az évek, a hom okban  ülő, játszadozó, csoszogó, tal- 
praálló gyerm ekidő alatt a földműves asszonyok m agukkal viszik 
a kisgyermekeket a mezőre. Én is így kerültem ki egy alkalom 
mal a „Nagy völgybe”, ahol egy kis pa tak  folydogált, és vízével 
több, 8-10 m-es tavacskát táplált, amit a kenderte rm elők  ken- 
deráztatónak használtak. Anyám leültetett a tópartra , ő  ped ig  
egy társával szedte ki a tóból az áztatott kenderkévéket, amit a 
parton szárítottak, és amiből a házivásznat szőtték. Én ültem  és 
játszadoztam a csörgővel a kezemben. M ögöttem  kukoricatábla 
volt. Arra lettem figyelmes, hogy a kukoricásban valami zörög.

* Az 1997. évi erdészettörténeti pályázaton III. díjban részesült mű.
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Egy em ber  lépett ki vadászpuskával a kezében, odajött, beszélge
tett és továbbment. Később tud tam  meg, hogy ő  lett a nevelő
apám , akivel rövid idő  u tán  anyám házasságot kötött. így kerül
tem én is anyám m al együtt a nevelőapám  falujába, Vácszent- 
lászlóra.

Ezt megelőzően anyám kapott egy felszólítást az Állami Ille
tékkiszabási Hivataltól, hogy a vérbeli apám tól vásárolt ingatlan 
u tán fizesse ki az állami illetéket. A felszólításra anyám és szülei 
úgy reagáltak, hogy e lm entek  a helybeli községi jegyzőhöz, aki 
írt egy nyilatkozatot, hogy a kiszabott illetéket nem tudják és 
nem  is fogják kifizetni. Ezek után  az annakidején  felajánlott élet
társi biztosíték semmivé vált, m aradt a gyermektartási járulék, 
havi 9 korona. Ezt a kis pénzt kuporgatta  össze anyám, amiből a 
szűkös életszínvonal javítására vásárolt egy fejőstehenet. Ez már 
az 1900-as években volt, am ikor az anyám Vácszentlászlóra ke
rült a második férjéhez. Vele m en tem  én is, és itt kezdtem járn i
6 éves korom ban az elemi iskolába.

Az iskolai felszerelésem egy házivászonból készült tarisznya 
volt, benne  egy palatábla palavesszővel; ez volt az első években. 
Később a tintásüveg, toll és a tankönyvek kerültek a tarisznyába. 
Az iskolai szünetet, a nyári hónapokat részben Vácszentlászlón az 
anyámnál, részben Dányon, a nagy szüleimnél töltöttem. Ezek a 
változások lelkileg egy kicsit m indig  megráztak, ilyenkor elfogott 
a vágy a megszokott környezet, a játszótársak, iskolatársak után. 
így történt m eg  az is, am ikor egy ilyen helyváltoztatás után nagy
szüleiül tud ta  nélkül e lindultam  Dányból Szentlászlóra. Már az 
út egynegyed szakasza m ögöttem  volt, amikor elért egy kétkere
kű, egy lovas kocsiszerűség. Megállt mellettem, és a kocsin ülő 
kérdezte: hová mész, te gyerek? M ondtam : Szentlászlóra. Na 
gyere, elviszlek, én is oda megyek. Ö rü ltem  a segítségnek, mert 
m ég az 5 -6  km-es útszakaszból bőven lett volna gyalogolni való. 
Útközben m eg tud tam  a jótevőmtől, hogy ő  a falusi kovácsmesler 
és a nevelőapámat is ismeri. Szentlászlóra érve, házunk előtt a 
kovácsmester letett kocsijáról. En bem entem  a lakásba, ahol 
anyám m eglepődve fogadott, de nem  büntetett meg a szökése
mért, azt m ár  nem  tudom , hogyan értesítették az aggódó nagy
szülőket hollétemről. Ezen a nyáron m ár nem m entem  vissza a 
nagyszülőkhöz, m arad tam  a szüleimnél, itt is volt elfoglaltsá
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gom; legeltettem a teheneket a mezei út széleken, m eg a lekaszált 
réteken. A következő nyarat mégiscsak a nagyszüleimnél töltöt
tem, mert ott nagyobb szükség volt rám. Ugyanis a nagyapám 
nak 5 kh földje volt, szántó, szóló, rét, legelő együttvéve. E m el
lett még földet bérelt -  lehetőleg a főváros közelében ahol a 
termést tudta értékesíteni. A bérelt földben dinnyét termelt, az 
érés idején dinnyecsőszre volt szükség; erre  ott voltam én. Sze
rettem ezt az idénymunkát, ami 2-3  hétig tartott, ennyi volt a 
dinnyeérés ideje. Tolvajoktól nem  kellett tartani, inkább a mezei 
nyulak garázdálkodtak éjjelenként, foguk nyomait itt-ott lehetett 
látni a dinnye héján. Védőbástyám egy élő kunyhó, m eg egy öreg 
házőrző kutya volt. A kunyhót azért nevezem élőnek, mert a ta r
tóelemeket élő napraforgó képezte. A készítése úgy történi,  hogy 
kora tavasszal kijelöltük a kunyhó körvonalait; ide beülte ttük  a 
napraforgómagot, amiből d innyeérésre  kifejlődtek a megfelelő  
szárak, ezeket a csúcson összekötöttük, zsúppal befödtük, a bejá
ratra egy pokrócot akasztottunk, ezzel készen volt a kunyhó, cca. 
2-3 héten át ez volt a lakásom.

A dinnyeszezon végén, amikor elhagytuk a dinnyeföldet, nagy 
eső esett. Indulás előtt, amikor m ár  a néhány  használati tárgyat 
is a szekérre raktuk, hívtuk a kutyát is, de nem  jö t t  ki a kunyhó
ból. En a nagyapám ülése alá bújtam, ott nem  ért az eső. Nagy
apám egy pokróccal védekezett az eső ellen, miközben e l indul
tunk hazafelé. Később, am ikor megállt az eső, kibújtam az ülés 
alól és figyeltem, hogy jön -e  a kutya u tánunk , de nem  jö tt .  Nagy
anyámnak e lm ondtam  a kutyaesetet, mire ő  azt tanácsolta, hogy 
kiabáljak a kéménybe: „Eicó, gyere haza!” M egfogadtam  a taná 
csát, a kutya négy nap múlva hazajött, am inek  örültünk. Még 
volt az iskolai szünidőből pár  nap, amit itt, a nagyszüleimnél tölt
hettem. Ez alatt legeltettem a két lovat a falu melletti hom okbuc
kás legelőn -  úgy hívták, hogy „Szurdok alja” A legelőn sok ü r 
ge élt, a bokros területeken m adarak  fészkeltek, ezek megfigye
lésével töltöttem az időt, am íg a lovak legeltek. Legeltetés u tán  a 
lovak hazavitelével volt egy kis gondom  (no nem  én vittem a lo
vakat, ők vittek engem), én csak a hátukon  ülve m uta ttam  a h e 
lyes irányt, de ép p en  a ló hátára  való feljutás okozta a gondot. 
Keresni kellett egy megfelelő hom okdom bot,  amiről fel tud tam  
kapaszkodni a ló hátára. Ez a lóháton való utazgatás nem  volt

7



m indig  zavartalan. Előfordult., hogy a faluban a kortárs gyerekek 
és a kutyák megzavarták a lovakat, és ilyenkor bizony m eg tö r
tént, hogy a földön találtam m agam at, de sérülés nem esett.

Telt az idő, m egkezdődött az iskolai tanítás, visszautaztam 
Vácszentlászlóra, a szüléimhez. Itt csak az iskolai feladatok tanu
lása volt a dolgom, mezőgazdasági m unka nem volt.

N evelőapám  földnélküli napszámos em ber  volt, családját al
kalmi m unkákból tarto tta  el. Vállalt kőműves munkát, hajnyírást, 
borotválást és részes ara tó  munkál, am iben én is tudtam  segíteni 
aratás idején, mint marokszedő. Édesanyám a háztartást látta el, 
de időnként, am ikor saját gyerekét szoptatta, vállalt még az álla
mi csecsemőgondozóból bérszoptatásra  csecsemőt, ami anyagi 
segítséget je lentett a szűkösen élő  családnak. Némi jövedelmet 
jelentett az is, bog)7 a téli h ó n apokban  bérbe adta a szobát a hely
béli lányoknak esténként 6 órától 10 óráig tarló használatra. Itt 
a lányok a magukkal hozott guzsalyra kötött kenderrostszálakból 
fonalat fontak. A szobában elfért 8— 10 lány és közöttük szorong
va m ég egynéhány legény. A legények azt leslék, hogy mikor ej
tik el a lányok az orsót, amit gyorsan felkaplak és csókért vissza
ad tak  a lányoknak. Ezt a já tékot e lősegítene a petró leum lám pa 
pislákoló lángja is, am ikor az a levegőhiány miatl ellobbant és 
fény nélkül m arad t  a szoba. Ilyenek voltak a falusi fiatalság kel
lemesen hasznos szórakozásai.

Édesanyám négy gyereket szült a nevelőapámnak, ebből egy 
csecsemőkorában meghalt. Élt m ég a családban egy idős em ber 
is, a nevelőapai nagyapám , aki mezőőri munkát vállalt, amiért a 
földtulajdonosoktól részben terményt, részben pénzbeni fizetést 
kapott.

A következe) iskolai szünet alatt -  10-11 éves koromban -  már 
Vácszentlászlón m arad tam  a szüleimnél, és munkát vállaltam -  a 
többi iskolásokkal e g y ü t t - a  nagybirtokosoknál. A falu határában 
e lte rü lő  cukorrépatáb lákon  gyomlálást és répabogárszedést vál
laltunk, amiért napi 80 fillért kaptunk. Összegyűjtött keresetem
ből ju to t t  egy p á r  félcipőre is, amit Agulár Ignác budapesti cégé
nél árjegyzékből rende ltem  5 koronáért.

Amikor m ár az elemi iskolát elvégeztem, állandó jellegű foglal
kozást vállaltam a helybéli hentes-mészárosnál. Itt az volt a teen
dőm, hogy a levágásra tartott birkákat gondozzam, legeltessem és
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vágások alkalmával segédkezzem. Ez nem volt valami lélekemelő 
foglalkozás, nem is szereltem. A birkák legeltetését szívesen vál
laltam, bár itt is volt egy kis bökkenő; ha időben nem  vettük ész
re, a birka ráment a lucernaföldre legelni, ettől felpuffadt és el
pusztult. Egy esetben az én birkáim között is volt felpuffadt birka, 
ráültem és addig  dögönyöztem, amíg rendbe nem  jött.

A következő évben, 1912-ben, új munkahelyet kaptam , itt, a 
faluban élő, régi f öldbirtokos családnál. A családból két len éltek 
az ősi házban, Margit és Alajos, a két testvér. Az egyik nem  ment 
férjhez, a másik nem nősült meg. Ö ten  voltak testvérek M árher 
néven; Aladár Budapesten volt tanácsnok-főjegyző, Á rpád 
ugyancsak ott postatiszt. A lány férjhez ment a szomszéd község 
jegyzőjéhez. Az ősi házban lakó két testvér a m aradék  p á r  hold 
föld bérletéből és a házhoz tartozó nagy kert termékeiből élt. Mé
hészetük is volt, ezt a szomszéd, Mihály bácsi kezelte, akinek sa
ját méhcsaládjai is voltak, tőle tanultam  a méhészetet, amivel ké
sól)!) én is foglalkoztam.

Napi munkáim  voltak: három  szoba takarítása, a konyhakert 
és a virágoskert gondozása, malacok etetése, m eg egyéb, küldönc 
munka. Ezért kaptam havi 10-15 koronát és teljes ellátást. Laká
som a melléképületben volt, ami két szobából és konyhából állt. 
Ez bérbe volt adva egy budapesti vadásztársaságnak; ebben la
kolt a vadőr is, aki nőtlen fiatalember lévén az étkezést is itt, a 
családnál kapta. A bérelt lakás kisebb szobájában lakott a vadőr, 
amiben -  az ő  jóvoltából -  nekem is jutott egy fekvőhely. Jó ba
rátságban m egfértünk a kis szobában. A nagy szoba a vadásztár
saságnak volt fenntartva, vadászatok alkalmával. A vadászok kö
zül hármat ismertem név szerint: Zavadik Ede gyárost, r lo p  fér 
Róbert mérnököt és Tanai Frigyes színművészt, no meg a vadőrt, 
Győri Istvánt. A közelebbi ismerkedésre a vadászokkal akkor ke
rült sor, amikor időnként belátogattak  a bérelt házba, és a felszol
gálást, mini m indenes gyerek, én végeztem. Itt követtem el azt 
az udvariatlanságot, hogy nem  fogadtam  el a borravalót, mert 
sértőnek találtam.

A vadászok autóval já r tak  Budapestről Vácszentlászlóra va
dászni.

Egy vasárnap délelőtl Gödöllőn já r ta m  -  gyógyszertárba kül
dött a m unkaadóm  gyógyszerért. Hazafelé indu llunk  egy alkal
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mi lovas kocsival, am ikor m egláttam  az ismerős autót a gödöllői 
nagyvendéglő  előtt. A vadászok ép p en  jö t tek  ki a vendéglőből, 
m egism ertek  és felültettek az autóra. A váratlanul gyors hazaér
kezés tö rténeté t  e lm ond tam  a m unkaadóm nak , mint az életem 
első autóút ját, a szám om ra szép élményt.

Autó ebben az időben a falusi gyerekek előtt még csoda volt. 
De m ég kerékpárt is ritkán lehetett látni! Itt, a faluban is csak a 
vadőrnek  volt, am in m egtanu ltam  kerékpározni. A Márher csa
ládnál jó l  éreztem m agam , de egy jövedelm ezőbb munkahely 
volt kilátásban a helybéli községházán. Ide fiatal gyerekembere
ket kerestek -  kettőt -  kisbírói szolgálatra. Akkor m ár 15 éves vol
tam. Ezt a m unkahelyet a községi főjegyző ajánlotta, aki ide, a 
M árher családhoz já r t  étkezni. A felajánlott munkahelyet 1914. 
ja n u á r  1-jén Botlik Ján o s  kortársam m al elfoglaltuk, és beöltöz
tünk a ránk  szabott szolgálati egyenruhába, amire büszkék vol
tunk.

M unkakörünkbe  tartozott az irodák fűtése, takarítása, hivata
los levelek kézbesítése és a lakosságot érdeklő  rendeletek, hírek 
dobpergetés  közben való közzététele. Ebben az évben tört ki az 
első világháború. Ezt a v i lágrengető  hírt is az utcákon 150-200 
m éterenként megállva, dobot pergetve adtuk tudom ására  a falu 
lakóinak. Amikor ez a szerződési idő  lejárt, nem m arad tunk  to
vább a kisbírói poszton, kollégám visszament földet művelni, én 
pedig  egy újabb, állandó m unkahely  u tán  érdeklődtem .

Ezért fordultam  az előző évi m unkaadóm hoz, M árher Margit 
kisasszonyhoz, azzal a kéréssel, hogy a fivére, aki Budapesten, a 
központi városházán főjegyző, tudna-e  nekem valami állandó 
m unkahelyet.  M árher kisasszony megígérte, hogy beszél a fivé
rével, várjam m eg a választ . A választ m egkaptam  8-10  nap múl
va azzal, hogy felvételre je lentkezzem  a budapesti központi vá
rosházán.

1915. március h ó n ap b an  jelentkeztem, és felvettek irodaszol
gai beosztásba. Lakásom Budán volt egy ismerősömnél, akivel 
együtt laktam albérletben, innen  já r ta m  napon ta  a m unkahe
lyemre.

Múltak a he tek-hónapok, de a falu, a természet utáni honvá
gyam nem  m últ el. Ezért az 1916. év január hónapban  lem ond
tam a nagyvárosi m unkahelyem ről, hazaköltöztem a szüléimhez.
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Szüleim nem nagy öröm m el fogadtak, hogy ott hagytam a jól fi
zetett munkahelyemet. No m eg az időközben m ár felszaporodott 
családtagokat -  velem együtt hét fő -  nehéz volt elhelyezni az 
egyszobás, konyhás, régi, zsúpfedeles agyagházban. De azért 
megoldódott a téli alvóhely úgy, hogy egy szalmazsákot bevittem 
a szoba padozatára. Ez volt a kényelmes, téli alvóhelyem. A nyá
ri hónapokban m ár egy házilag ácsolt faágy volt az alvóhelyem, 
kinn az eresz alatt, ahol a korai napsugarak  mellett az eresz alatt 
fészkelő fecskecsalád csivitelése volt az ébresztőm. A nyári mező- 
gazdasági munka kora hajnalban kezdődött, ekkor könnyebben 
vágja a kasza a szálas gabonát. Nevelőapám  részes aratást vállalt, 
ebben a m unkában  segédkeztem neki. Szerettem a mezőgazda- 
sági munkát, de mivel saját fö ld tu lajdonom  nem  volt, nem  lát
tam az életpályámat -  alkalmi fö ldm unka vállalással -  m ega lapo 
zottnak. Ezért m inden  vágyam az erdészeti pálya volt.

1916. június hónapban  levél útján érdek lőd tem  az akkori 
görgényi és lipótújvári erdőőri iskoláknál a felvétel lehetőségé
ről. A válaszban közölt tandíj és anyagi feltételek részemről elfo
gadhatatlanokvoltak. Ezért hát nem  volt más, mint a m agánú ton  
való megszerzése az erdőőri szakvizsgának. Erre volt lehetőség; 
ha a tanuló előzőleg legalább három  évet töltött gyakorlatban e r 
dészetnél, és m egtanulta  az iskolai tananyagot, vizsgázni m e h e 
tett. A gyakorlati évek megszerzésére egy lehetőség volt: a valkói 
erdőgondnokságnál m unkát vállalni, és itt az erdészeti teendők  
gyakorlati részét m egtanulni.  Az e rdőgondnokságná l  1916. au 
gusztus 1-jén je lentkeztem  -  a községi jegyzőtől kapott ajánló le
véllel. Ennek alapján az akkori e rdőgondnok , Vermes Viktor fő
mérnök, elfogadott tanulónak. M unkabeosztásom részben iro
dai, részben külső erdővédelmi, csemetenevelő, te rm e lő m u n k ák 
kal való ismerkedés volt. Kezdetben napon ta  gyalog já r ta m  a 
munkahelyemre. Később ez a napi 5 km-es gyaloglás a m u n k a 
helyemig megszűnt, mert m ellékm unkát vállaltam. Segítettem a 
vezető főm érnöknek a háziállatok é. m éhek  gondozásában. 
Ezért kaptam teljes ellátást és az ott üresen álló erdőőri lakást. Ez 
a lakás azért vált üressé, mert az ott lakó erdőőr, Pogáts Ferenc az 
orosz fronton hősi halált halt, a családja G ödöllőre költözött. El
látásom nagyon kedvemre való volt, ö röm m el végeztem érte  a 
házi munkát. Ide tartozott a m éhek  gondozása is, amit nagyon
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megszerettem; a késó1)bi években saját m éheim  is voltak. Most a 
szakmai tudás megszerzése volt a célom. Ezért igyekeztem a cse- 
metenevelés, -gondozás, erdősítés, fakitermelés stb. szakmai te
endőit  megism erni, am inek  elméleti kiegészítésére nagy segítség 
volt a R edő Albert-féle szakkönyv is. Az erdőgazdálkodás anyagi 
terheit nagyon m egkönnyíte tte  az a lehetőség, hogy a fakiterme
lést részes alapon, az erdősítést, csemeteültetést, ápolást köztes 
alapon, díjtalanul vállalták a környező falvak lakói azért, hogy 
tüzelőhöz jussanak  és a csemetesorok között kukoricát, burgo
nyát termelhessenek. A falu szegényebb lakói a faluhoz közeli e r 
dőből lopással p róbálták  megszerezni a tüzelőanyagot. 10-12-es 
csoportokban lopakodtak be az erdőije, és szedték össze a száraz, 
lehullott gallyakat, és hátiteherként vitték haza, ha nem találkoz
tak az őrrel. Ellenkező esetben be kellett vallani a személyi ada
taikat, és ellenük az illetékes bíróságoknál feljelentést tettünk.

Későbbi években lehetőség volt arra, hogy egy hátiteher rozsé 
árának  befizetése u tán  vihettek rozsét az erdőből. Ezzel kevesebb 
lett a rőzsetolvajok száma, de m ég így is 150-200 feljelentéssel 
zártuk az erdőkárnap ló t  az év végén. A büntetés esetenként az il
letékes járásbíróságnál l - l  napi elzárás volt, de indokolt esetben 
ez is e lm aradt .

Az e rdőgondnokság  irodai személyzete a vezető főmérnökön 
kívül egy e rd ő ő r  és én, mint gyakorló napibéres -  leendő  erdőőr
-  voltunk. Az e rdőgondnoksághoz  tartozó e rdő  5 védőkerületre 
volt osztva. M inden kerületnek volt egy szakképzett erdőőre, aki 
a rábízott te rü leten  folyó m indenfé le  munkálatokat irányította és 
végezte a vezető gon d n o k  (főmérnök) utasítása szerint. Az utasí
tás pedig  az erdőfelügyelőségek által kiadott tervek alapján tö r
tént. Kivételt képezett a valkói erdő, mert ez udvari vadászterü
let volt, és így a vadászhivatal befolyásolta az e rd ő  mikénti hasz
nálatát. A vadászati teendők  is egybefonódtak az erdőgazdaság
gal, ezért az erdésznek is előnyt jelentett a vadgazdálkodás isme
rete. A vad az erdők  örökös lakója, ez az élettere, kitiltani onnan  
nem  lehet. Vadkárosítás ellen d rága  kerítésekkel védtük a fiatal 
erdősítéseket. De az üregi nyulak ellen m ég ez sem használt, 
mert a kerítés alatt kapart kotorékon bejutott a tiltott területre. 
Vadászata, irtása m eg volt engedve m inden  időben és minden 
eszközzel, mégis eléggé sok volt belőle. Végre egy betegség
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(Myxomatózis) pusztította ki az üregi nyulakat m a jdnem  teljesen 
a valkói erdőből. Közben múltak a hónapok.

1918. januárban katonai behívót kaptam , s bevonultam  a b u 
dapesti Üllői úti honvédlaktanyába katonai kiképzésre. Kemény 
napok következtek. Ekkor m ár  negyedik éve dúlt a világháború. 
A laktanya futetlen volt, még a pokróctakarók  is hiányoztak, amit 
szalmából fonott takarókkal pótoltak. A ta r thata tlan  állapotok 
miatt innen Budára, a Kelenföldi-laktanyába költöztünk. Itt m ár  
emberibb körülmények között tö ltö ttünk el egy p á r  hónapot.

1918. október 1-jén k im entünk  az olasz frontra. A front m ö 
gött, egy kis városban (Cividale) szállásoltak el, itt vártuk a továb
bi parancsot. Pár nap múlva századunk felét bevezényelték a tűz- 
vonalba, ahol fogságba estek. A visszamaradt félszázaddal ok tó 
ber végén -  a forradalom  hírére -  e lindu ltunk  gyalog 
Csividaliból Lejbakig. Itt a jugoszlávok ad tak  egy tehervagonok
ból összeállított vonatot, amibe beszálltunk és vártuk az indulást. 
Indulás helyett körülvettek géppuskákkal és felszólítottak, hogy 
adjuk le a fegyvereinket. Ez m egtörtén t,  és a vonat elindult ve
lünk Budapest felé. Budapestről m ár  villamossal u taztam  G ödöl
lőig, onnan pedig  alkalmi kocsival Vácszentlászlóig. A falu arány
lag nyugodt volt, de érezhe tő  volt a forradalm i hangulat , a fegye
lem hiánya. Ez volt a valkói e rdőgondnokságná l  is, a vezető fő
mérnöknek az agresszivitás elől m eneküln ie  kellett Gödöllőre. 
Eltelt egy pár  hét, amíg m egnyugodtak  a felajzott kedélyek, és 
visszatért a normális állapot. Amikor az erdőhivatal vezetője is 
visszatért hivatalába, jelentkeztem szolgálatra, és végeztem a n a 
pi munkálatokat.

1919. február 1-jén ismét katonai behívót kaptam. A Kelenföl
di Honvédlaktanyában töltöttem 24 hónapot,  mint tizedes sze
reltem le. Leszerelés u tán  je len tkeztem  az erdőgondnokságná l,  
és kértem az akkor m ár  erdőtanácsos Vermes Viktor urat, hogy 
csak időszakos, alkalmi m unkákra  foglalkoztasson, mert szeret
ném elvégezni a négy polgári iskolát, am ihez időre is van szük
ségem. Az engedélyt m egkaptam , és így az erdészetnél mint ta
nulmányi szabadságolt címen voltam nyilvántartva. Még ebben 
az évben beiratkoztam a Rákosligeti Polgári Iskolába, ahol m a
gánúton két év alatt elvégeztem a négy osztályt. A tanulási idő 
alatt tanítómesterem nem volt. Alkalmi keresetemből csak a ta n 
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könyvekre és a vizsgákra ju to tt .  A tananyagot napokra beosztot
tam, hogy a vizsga idejére el tudjak készülni. Az 1923. tanévben 
befejeztem a négy polgári iskolát, és je lentkeztem  állandó szolgá
latra a valkói e rdőgondnokságná l.  Ezt követően -  az eltöltött 
gyakorlati évek u tán  - ,  ugyancsak 1923-ban, július 30-án az e r 
dészeti vizsgáló bizottság előtt „jól” megfeleltem, és megkaptam  
az „Erdőőri Szakvizsgálati Bizonyítvány-t”

A tanulásról a későbbiekben sem m ond tam  le. Az 1924. évben 
elkezdtem a fe lsőkereskedelm i iskolát, de ezt időhiány miatt, saj
nos, abba kellett hagyni. A napi m unka után kevés idő maradt a 
tanulásra.

1927 március hó 27-én kelt igazgatói rendelettel áthelyeztek 
a máriabesnyői erdőhivatalhoz, a babati alsó védkerületbe. Laká
som egy erdei, egyszobás kis ház volt a máriabesnyői, MÁV ko
lostori megálló mellett. N em  lakiam egyedül: voltak albérlőim is, 
családos erdei egerek. N appal  a kis ház vályogfalában rejtőztek, 
éjjel ped ig  -  élelem u tán  kutatva -  az asztalon hagyott kenyér 
volt a gyakori áldozat, ha nem  zártam el. Előfordult, hogy éjjel a 
kis lakóim portyázás közben -  takaróm on -  a fülemig is eljutot
tak, amit m ár  nem  tud tam  elnézni. A hosszú téli éjszakákon, 
egyéb híján, ez is szórakozás volt. De akadt más szórakozás is; a 
tavaszi tisztogató, gyérítő  m unkála tok  közben találtam egy róka
kotorékot. A friss nyom ok azt árulták  el, hogy a kotorékban ró 
kacsalád van. Csapdát helyeztem el a kotorékra. Másnap a csap
da a kotoréktól cca. 5 m éterre  -  am edd ig  a lánc és a cölöp en 
gedte  -  el volt húzva, és a balta, amivel a cölöpöt bevertem, el
tűnt a cölöp mellől; egy távolabbi bokor mögött találtam meg, a 
tettes csak a róka lehetett. A róka is megszökött kicsinyeivel 
együtt, elhagyva a kotorékot.

Az 1928. szep tem ber 24-én kelt igazgatósági utasításra a gal- 
gamácsai erdőhivatalhoz helyeztek szolgálatra, leen d ő m  az 
ecskendi védkerület ellátása. Lakásom a fehérúti szolgálati lakás 
volt. Az erdei m unkála tok  mellett szarvasbőgés idején a vad m eg
figyelése, lelövetésüknél a segédkezés tartozott rám. Minden el
ejtett szarvasbikáért a vadász 50 korona jutalmat adott a vezető
nek. Egy esetben H orthy  J e n ő  volt a kerületben, eredm énytele
nül. Egy másik alkalom m al Ráday G edeon látogatott a kerület
be, e redm énnyel.
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Egy újabb alkalommal H orthy Istvánt vezettem a kijelölt bika 
mozgási helyére. Hajnali szürkület volt. En váriam  H orthy István 
urat az e rdő  szélén, aki autóval jö tt.  E lindultunk  a bika mozgási 
helyére, csendben m en tünk  a kisöpört cserkészúton, amikor 
gallyzörejt hallottam a sűrű bozótból, ahol a cserkészút vezetett 
át. Jeleztem a vadászomnak, hogy álljunk meg, és figyeljük, m i
kor jön lövésre a bika; jött és gyanútlanul átsétált a cserkészúton, 
lövés nem dördült • Egy lehetőség volt m ég a bika viszontlátásá
ra, ha a sűrűt átszelő, második cserkészúton m eg tudjuk előzni. 
Ezért gyors léptekkel e lértük a m ásodik cserkészülat, ahol a bika 
át fog menni. Rövid idő múlva agancscsörrenés jelezte a bika kö
zeledését. Vadászomnak ajánlottam, hogy m ár most tarlsa célba 
a puskát, hogy ha a bika megjelenik a cserkészúton, mozdulat 
nélkül lőni lehessen. A bika jött és kilépett a cserkészútra, egy 
csattanás a puskatuson, a bika megáll, odanéz, dö rren  a puska, a 
bika ugrik és összeesik. A hagyományos véres tölgylevél a vadász 
kalapján, a többi te endő  m ár a kísérő gondja. Megjegyzés: a csat
tanás a puskatuson kockázatos ugyan, de ha a vad előzőleg nem  
volt megriasztva és gyanútlanul mozog, akkor a váratlan zörejre, 
hangra egy pillanatra megáll és odanéz, ekkor lő a vadász. Bár a 
futó vad lövése az igazi vadászélm ény- igaz, nem  szarvasbikára.

Az itteni szolgálati helyemről 1929. október 15-én kelt igazga
tói rendelettel áthelyeztek a gödöllői m.kir. állami és koronaura
dalmi erdőigazgatóság építésvezetőségéhez. Itt egy újabb m unka
körrel ismerkedtem meg, amit nagyon megszerettem. Az építés- 
vezetőség feladata volt az erdőgondnokság  épületeinek, útjainak, 
vasútjainak karbantartása és újak építése. Ezekben a m unkála tok
ban alkalmam volt részt venni, és így a szükséges szakképzettsé
get is megszerezni. Ezt köszönöm Maczkó István erdőtanácsos 
építésvezetőnek, aki lehetőséget adott arra, hogy mindazt a tu
dást, amire szükségem volt a m unkáim  ellátásához, a gyakorlat
ban és szakkönyvek segítségével megszerezzem. Itteni m u n k ah e 
lyemen ideiglenes szálláshelyem a Vásár utcai szolgálati épü le t
ben volt. Étkezni csak ebédre jártam egy kis egyszobás vendéglá
tóhelyre. A szobában csak egy asztal volt, aminél m indig  csak 4 -5  
fő étkezhetett. Egy esetben egyedül ebédeltem  az asztalnál. H á
rom fiatal, gyakorló e rdőm érnök  jött ebédelni. Az egyik m ég a 
konyhában megkérdezte a vendéglátó asszonytól, hogy ki ebédel
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odabent. Mondja a nevem, és hozzáteszi, egyedül van bent, így az 
asztalnál m ég van hely Egyik közülük megszólal: gyertek, e lme
gyünk addig  a postára. Én egy kicsit tovább húztam az „addigot” 
így még ott voltam, amikor visszajöttek. A konyhában megtudták, 
hogy még bent vagyok, az „egyik” elment, ketten bejöttek, kö
szöntöttük egymást, leültek az asztalhoz. En elindultam a m unka
helyemre. Útközben fanyar mosollyal, sajnálkozva arra az “egyre” 
gondoltam , akit a büszkeség ördöge lebeszélt az ebédről.

Je len leg i m unkahelyem et á l landónak  találtam, ezért gondo l
tam családalapításra. 1930. novem ber 9-én féleségül vettem 
Dobrovich Ilonát, a máriabesnyői postahivatal vezetőjét, aki ak
kor 25 éves volt, én ped ig  32 -  egy új élet kezdetén. Lakásunk a 
feleségem szülei házában volt, a postahivatal is ebben az épüle t
ben volt elhelyezve. Az épü le tben  két család részére volt hely. Két 
szoba-konyha a szülőké, két szoba-konyha -  a hivatali helyiséggel 
együtt -  a mi lakrészünk volt. Két évi részletfizetésre egy konyha- 
, ebédlő- és hálószobabútor vásárlásával széppé és lakhatóvá tet
tük lakásunkat. Amikor ez az adósság letelt, akkor gondoltunk 
gyermekáldásra. 1933. szep tem ber 8-án megszületett kislá
nyunk, Edit. Sajnos, feleségem operációs m éhbetegsége miatt 
több gyerm ekre nem  számíthattunk. A családi ház 3 km-re volt a 
m unkahelyem től, amit napon ta  le kellett gyalogolni. Később m o
torkerékpárt vettem, m ert erre  nagy szükségem volt a szétágazó 
m unkahelyek eléréséhez.

Az 1935-36. években a galgamácsai Megyerke-puszlán épülő  
erdőőri lakás m unkála ta inak  tervezése és ellenőrzése rám tarto
zott.

1937 június-július h ónapokban  Eábián-Sebestyén-pusztán az 
állami csemetekert vízellátására artézi kutat fúrtunk. A fúrást az 
o ttani vállalkozó végezte, az erdészetre tartozó munkálatok el
lenőrzését, valamint a felfúrt földrétegekből a mint agyújtést vé
geztem. A mélység 332 m éte r  volt, am ikor a feltörő víz je len tke
zett. Ebből a mélységből is a felfúrt agyagos talajból csigahéjak ke
rültek elé), amiből őskori lerakódásra lehetett következtetni. A fú
rás cc. 25-30 napig  tartott, kézi ereivel a homokos, iszapos agyag
rétegekben. A feltörő víz mennyisége akkor 250-300 liter/perc 
volt, erősen kénes és gázos. A kész kutat átadtuk az ottani gond
nokságnak, azóta nem  hallottam róla.
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Az 1936-1943. evekben épült a szentendre-paprét-v isegrádi 
mííút, ugyanebben az időben a lepencei és a tahi-édesluki műút 
is. Az utak tervezését, tengelyvonalak kitűzését Maczkó István 
m.kir. erdőtanácsos, építésvezető végezte. A hossz-szelvény, ke
resztszelvény elkészítése és a fö ldtömegszámítások m unkála ta i
nak nagy részét én végeztem, rövidebb időre beosztott gyakorno
kok segítségével. A kivitelező m unkák  évekig tartottak. A föld- 
munkálatokat, kövek robbantását gyakorlott kubikusok végezték, 
minden m unka kézi erővel történt, kivéve az út hengerelését. A 
vízáteresztők, hidak tervezését és kivitelezését, ellenőrzését Bárt a 
Lajos m.kir. erdőm érnök, később foerdőtanácsos, a kőfaragó- és 
vasbetonmunkákat helybéli mesterek végezték.

Az útpálya koronaszélessége rézsűinek, árkainak  kialakítását 
kubikusok vállalták. Ez a m unka útszakaszonként változott, így a 
munkabér is más volt a köves és más az agyagos talajban. Ezt a 
talajminőséget és a velejáró m unkabért  a kubikus csoportvezető
vel egyetértésben állapítottuk meg. Az ú ton  dolgozók átlagos lét
száma 100 körül volt. A név szerinti nyilvántartás és a teljesített 
munka átvétele, bérelszámolás és kifizetés részben én rám  hárult. 
A végzett földm unkák tömörítését követte a kcflnirkolat, ez ma- 
kadámrendszerrel történt. A köveket helyszínen gyűjtöttük, és a 
megfelelő méretre kézi erővel törtük.

A Paprét-Visegrád útszakaszba beleesett az -  akkor m ár  nem  
működő Ördögbánya -  Apátkút-völgyi iparvasúi, felszedése fo
lyamatban volt, alapjait felhasználtuk a m akadám út építéséhez. 
Ennek a szakasznak az építésénél nagy segítség volt Pankotai G á
bor gyakorié) mérnök, később a Soproni Egyetem tanára, aki az 
ott töltött gyakorlati ideje alatt gyakorlati tudását, én tőle e lm é
leti tudásomat fejlesztettem.

Az 1942-1943. évben 7 hónapo t tö ltö ttem  a Lillafüredi Állami 
Vasutaknál, ahol, az előírt gyakorlat után, 1943. III. 23-án forgal
mi vizsgát tettem. Ezt követően 1943. július 1-jén a 4415/1943. 
Eln. I. Ki.sz. miniszteri rendelette l kineveztek m.kir. erdészeti 
üzemi segédtisztté.

Az 1937-40. években a tahi-édesluki útszakaszt építettük, majd 
az 1945-46. években a pusztavámi erdei út munkálatainál a föld
munkák és műtárgyak készítését ellenőriztem. Ebben az időben 
az erdőigazgatóság m ár Budapesten  volt, és Sztankő N ándor
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foerdőtanácsos volt az igazgató. Ebben az időben a 430/1946 sz. 
rendelvény szerint kaptam  az üzemitiszti kinevezésemet. A követ
kező évben a Magyar All. Erdőgazdasági Üzemi Központi Igazga
tóság 1964/1947 sz. rendeletével üzemi főtisztté nevezett ki. A Bu
dapesti Erdőigazgatóságtól a 22141/1949 sz. rendelettel az Erdő
igazgatósági Üzemi Központba, a Terv és Ellenőrzési Főosztály
hoz osztottak be 1949. április 5-től 1950. július 14-ig. Itteni m un
kateendőim  voltak az erdőigazgatóságoknál végzett beruházási, 
építkezési m unkála tok  terv szerinti végrehajtásának ellenőrzése. 
A Tervosztály vezetője Pankotai G ábor erdőm érnök  volt.

Itt a MALLERD központi épü le tének  helyiségében ért az a 
m eglepetés, hogy amint egy kétszemélyes kis asztalkánál ebéde
met fogyasztottam, odaállít mellém egy férfi és azt kérdezi: sza
bad az üres hely? Én igent m ond tam . () volt az, aki az 1929. év
ben m ég G ödöllőn (a három  férfi közül az „egyik”) nem ebédelt , 
mert rangján aluli személy ült az ebédlőasztalnál (úgy láttam, 
em berem nek  azóta megjött az étvágya). Befejeztem az ebéde
met, és további jé) étvágyat kívánva, a régi fanyar mosollyal elkö
szöntem.

Innen, átszervezés folytán, az Ácsai Üzemegység vezetésével 
bíztak meg. Itt az én időm alatt nagyobb munkálatok nem vol
tak. Fiatal akácosokban szőlőkaró-termeléssel és erdei gyümölcs 
(som) gyűjtésével foglalkoztunk. Volt időm újításokkal is foglal
kozni. M egterveztem egy famagasságm érőt és egy fűirtó kézi ka
pát, ezeket házilag előállítottuk. 1950. VII. 15-től 1952. márciu
sig, az üzemegységek összevonása folytán, az acsai üzemegységet 
a galgamácsai üzemegységhez csatolták, így kerültem a gal- 
gamácsai üzemegységhez vezetőhelyettesi beosztásba. Az 1953. 
III. 30-án kelt igazgatói rendelette l berendeltek  az igazgatóság
hoz műszaki előadónak. Itt az általános karbantartási m unkála
tokon kívül Csillag Lajos igazgató kezdeményezésére létesítet
tünk egy nutria telepet.  Erre alkalmas volt a feketepusztai hármas 
halastó. Egy tóba nutriákat telepítettünk, a tópartra  egy telepke
zelői lakást építe ttünk, melléképületekkel együtt, abban a re
ményben, hogy a nutriatenyésztés jelentős jövedelmet hoz az e r 
dőgazdaságnak. Évekig tartó  kísérletezés u tán  a nut riatenyészt és 
nem  volt gazdaságos, a telep megszűnt, de a tógazdaság és a kör
nyékbeli üres te rületek  beerdősítése tovább folytatódott.
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1955. XII. 31. kelt, Király Miklós igazgató elvtárs rendelkezé
sére az erdőn kívüli fásítások intézését vettem át. 1958. I. 1 -jétói 
az erdőgazdaság termelési és birtokpolitikai csoportjánál kaptam  
beosztást.

1960. I. 1-jén nyugdíjba m entem , havi 1367,-Ft já ru lékkal. A 
következő években mint nyugdíjas dolgoztam  tovább; b ir tokpo
litikai ügyek intézése, terület cserékkel kapcsolatos földm érések 
és ezek telekkönyvi bejegyzésének intézése. A valkői-libakűti va
dászházhoz épü lő  m űút építésénél segédkeztem.

A további évek folyamán a kötelez/) teendők  mellett elkészítet
tem -  kedvtelésből -  a vadászat-erdészet harm onikus, békés 
együttélését szimbolizáló műkőszobrot, amit az igazgatóság elfo
gadott, és az épület előtti parkban  helyezett el. Átszervezés foly
tán a szobor a valkói erdőhivatalhoz került, a hivatali épület e lőt
ti parkban helyeztük el, karbantartását vállaltam, am íg bírom.

Amikor 1976-ban a le lk i  Áll. Erdő- és Vadgazdaság megszűnt, 
és jogutódja a Budakeszi Áll. Erdő- és Vadgazdaság lett, itt to
vábbra is munkaviszonyban m arad tam  Tollner György igazgató 
183/1976. számú, 1976. július 30-án kelt rendelete  alapján. Egyél) 
teendők mellett felajánlottam, hogy műkőszobrokat csinálok, 
amiért nem kérek külön munkabért,  csak anyagot (mészkődara, 
kevés vashuzal és cement). Ajánlatomat Tollner György elfogadta, 
és így megkezdhettem a múzsák ostromát, no, nem  nagy re
ménnyel várhattam csókot tőlük, ha az éveimet mérlegelik, de a 
harcot nem adtam  fel. Ebben az ideiben „Silvanus” címmel m eg
indult egy erdészeti havi folyóirat. Az első példányban láttam a 
Szilvánusz-szobor töredékeit. A m onda  szerint egy erdőjáró  e m 
ber volt, aki nesztelenül já r ta  az erdeit, nyakában egy kecskebőr
rel, amiben erdei magvakat gyűjtött és egy kutya kísérte. Ezt a 
képzeletbeli szobrot készítettem el műkőből, és felállítottuk a bu
dakeszi arborétum  egyik üres területére. Elkészítettem a négy év
szakot szimbolizáló szobrokat; a tavasz (egy hóvirág), a nyár (egy 
búzakalász sarlóval és korsóval), az ősz (egy tölgy makk), a tél (egy 
behavazott fényé)). Ezeket Szilvánusz körül, a tisztás négy sarkára 
állítottuk fel. Elkészítettem az „oldott kévét”: ez egy magyar pa 
rasztembert ábrázol, amint a v iharban szorítja m agához az oldott 
kévét, hogy a vihar el ne hordja. Ezt a műkőszobrot az erdőgaz
daság parkjában helyeztük el a „korsós lány”-t ábrázoló szobrot is.
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Majd később a budakeszi vadasparknál levő vendéglátóépület elé 
helyeztem el egy m adáre te tő  lány és egy őzet ete tő  leány szobrot. 
Sajnos, a vandálok ezeket rövid idő  alatt lerombolták. A vadas
park  bejárata előtt helyeztem el egy bagolyszobrot, ami később 
az, 1978-81-es években a vadaspark kerítésén belülre került, így 
m egm enekült  a vandálok elől.

Készítettem 3 szobrot -  úgy kedvtelésből -  a Gödöllőn m űkö
dé) H íradástechnikai H onvédségnek  is. Egy szobor, a „béke őre” 
egy honvédot ábrázol puskával a kezében, talpazatra helyezve. 
Egy másik egy távbeszélőelosztó készülék mellett állé) és azt sze
relő em bert ábrázol. M ind a két szobor a Dózsa György úti tele
pen  lett elhelyezve. A harm ad ik  szobor egy kör alakú kis m ed en 
ce, benne  egy nagy halat m agához szorító gyerek, a hal száján 
vízsugárral. Ez a szobor a honvédek  veresegyházi üdülője elé lett 
felállítva. Az ezt követé) években m ég egyszer-egyszer elmentem 
m eglátogatni a szobraimat, és ha kellett, kisebb javítást, felújítást 
végeztem -  néha  m ég  most is végzek rajtuk. Nékem ez azt je le n 
ti, mint egy anyának a gyermekgondozás.

Elemi iskolás gyerek voltam, amikor felébredt bennem  a ter
mészet szeretete -  mint a legtöbb falusi gyerekben. Szerettem ba
rangolni az erdők sűrű bokrai között, ahol m adarak  fészkeltek. 
Szerettem a mezőt a rétek virágjaival, kis patakocskájával, a víz fö
lött rö p k ö d ő  színes szitakötőkkel és a vízben úszkáló orvosi pió
cákkal (ezek ismeretére nagyanyám tanított). Az élővilág szerete- 
téből alakult ki b en n em  a művészet szeretete is, a festészet, szob
rászat, zene, stb., de m indezeknek  magas szintű megtanulása 
egész em bert kívánt, megfelelő  anyagi támogatással. Sajnos ez 
nálam hiányzott. De nem  m o nd tam  le a művészetről! Szabad
időm kitöltésére kedves élmény volt -  és még ma is az -  egy-egy 
kép megfestése és egy kis muzsika a hegedűm ön. A nyugdíjas 
éveimben anyagi megtakarítást is je lentett a szobrászat szeretete. 
M agam készítettem el az édesanyám síremlékét az 1976. évben. 
Ez egy dom borm űves síremlék, édesanyám és két elé)1)b elhunyt 
kis húgom  képét ábrázolja. A vácszentlászlé)i tem etőben van. El
készítettem m ég a családi síremlékemet is, ez is domborműves ki
vitelben: egy letört tölgyfacsonkra támaszkodé), virágot tartó né>i 
alakot ábrázol. Sajnos, a feleségem m ár 1985 óta -  83 éves korá
ban -  a máriabesnyői tem etőben, a síremlék alatt nyugszik. A sír
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hoz gyakran kilátogatunk, leányom és két unokám  -  Endre és Ro
mán -  gondoskodnak arról, hogy a síron a virágok ne hervadja
nak el. En egyedül szeretek kimenni a sírhoz, ott úgy érzem, nem  
vagyok egyedül. Állok a sír mellett és gondola ta im  messze a m últ
ban járnak, miközben megszólal egy képzeletbeli hang; az O 
hangja: Halkan súgja a fülembe: „Emlékszik m ég arra  a nap ra  -  
öt évvel a házasságunk után amikor azt m ondtam , hogy nem  
fogom leélni az életemet magával? Nagyon ingerült voltam akkor, 
az öt évre még ráad tam  ötvenet, többre m ár  nem  jutott .” Egy szál 
sárga rózsa kiesett a vázából, visszahelyeztem, és a megszokott h e 
gyi úton elindultam hazafelé.

Édesanyám síiját a távolság miatt m ár nem  tudom  gyakran lá
togatni. A műkőből készült síremléket ajánlatos legalább évente 
egyszer letisztítani és cementlével lemázolni. így az előforduló re
pedések betöm ődnek és a m űkő  a téli fagyoknak jobban  ellenáll. 
Igyekszem alkotásaimat -  amennyire fizikai e rőm 'enged i -  jé) kar
ban tartani. Öröm m el já rom  azokat a helyeket, ahol fiatalkorom
ban facsemetét ültettünk, és most, 70 év u tán  megállók a kis cse
metékbe! magasba törő  tölgyfák alatt és köszöntjük egymást, mint 
apa a gyermekét. Alkalomadtán meglátogatom azokat a helyeket 
is, ahol valamilyen m aradandó  építkezésnél dolgoztam (utak, hi
dak, épületek), figyelem, hogy évtizedek után milyen változást lá
tok rajtuk. Megkülönböztetett szeretetteljárok el a valké)i erdészet
hez, ahol kezdőéveimet töltöttem, odafűznek szép, fiatal emléke
im. A hivatal mellett van a Gödöllé) felé vezeté) műút. Az út szélén 
állt egy évszázados tölgyfa, am inek egyik ágát levágtuk, mert szá
radóban volt. A levágott ág helyére egy szarvasfejet festettem a két 
agancs közt kereszttel (Hubertusz-jelvény), főnököm, Vermes Vik
tor erdőtanácsos kívánságára. Évtizedek múltán a fa kiszáradt, a 
kép is vele pusztult. Helyette odavittük -  a m ár előbb említett -  er- 
dészek-vadászok harmonikus együttélését szimbolizáló műkőszob
rot. Ma is ott van az épület előtti kertben, időnként felújítom. De 
ott van az irodai ablak előtt, az évszázados tölgyfa alatt az első vi
lágháborúban elesett erdészek nevét megőrző emléktábla is, ez 
sem marad ki a felújításból. Ezt az emléktáblát Kocsárdi Károly, az 
akkori erdészetvezető helyezte el az említett fa alatt, az erre a cél
ra épített kőoszlopba. Ez akkor történt, amikor a régi erdőigazga
tósági épületet lebontották és az ott őrzött emléktáblának további
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megőrzésére ez volt a megfeleli) hely. Remélheté>leg még sokáig 
fog állni az évszázados tölgy, alatta az elsé> világháborús emléktáb
lával és a parkban a szobor, ha megfeleli) gondozást kap, de az idő 
múlásával ezek is elkallódnak.

Egy élet évszázada vége felé ballagva kérdezem magamtól, mit 
hagytam m agam  mögött az elmúlt évek során, volt-e értelme az 
éle tem nek. É pítő  tagja voltam-e a társadalom nak és az erdészet 
nagy családjának? Ha visszalapozgatom az éveimet, akkor m o n d 
hatom, hogy úgy érzem, az elvárásoknak igyekeztem megfelelni, 
amit m unkaadó im  az alábbi kitüntetésekkel jutalmaztak:

1960. április 4-én „Kiváló Dolgozó”, 1988 decem berében 
ugyancsak „Kiváló D olgozó” kitüntetést kaptam. 1997 augusztu
sában m unkásságom  érdem e  je léü l a „Kaán Károly” Em lékérem 
mel tün te ttek  ki. Ezeket a kitüntetéseket a m indenkori  erdészet 
vezetőinek nagyon köszönöm. Úgy érzem, többet kaptam, mint 
én adni tud tam  az erdészet fejlesztése érdekében. A m unkálatok
hoz szükséges technikai szakismereteket részben könyvekbe!, 
részben gyakorlat útján, m agánú ton  szereztem meg, amit a vizs
gáztató bizottságok is elfogadtak.

Amikor ezeket a sorokat írom, közel járok az emberi kor elér
h e tő  határához. Felmerül a kérdés, hogy hol a határ. A tudós 
genetikusok szerint 120 év körül lehetséges. En még csak a 99. 
év vége felé járok. Édesanyám 93 évig élt. A második törvényes 
féijétől, Nagy Józseftől 4 gyermeket szült, ezek közül egy fiú és 3 
lány, közülük sajnos m ár  csak Mária húgom  van életben. Vérbe
li apám nak, Kurunczi F lóriánnak (90 évig élt) a törvényes felesé
ge 5 gyermeket szült, ezek közül három  fiú és két leány, sajnos 
m ár egy sem él. Kurunczi Flóriánnal -  törvénytelen apám m al -  
csak születésem után, évtizedekkel később kerültem kapcsolatba. 
Amikor a zsidótörvény megjelent, igazolni kellett származáso
mat. Ekkor kerestem fel apám at, aki szeretettel fogadott, és kész
séggel e lismerte apaságát, amit hivatalosan is igazolt. Ez időtől 
m egm arad t a kapcsolat apai féltestvéreimmel. így a leguté)bb el
hunyt Ján o s  öcsém családjával is, amit feleségének, a család sze
re tő  szívű Rózsikájának köszönhetünk. Úgyszintén az anyai ági 
féltestvéreimmel is változatlanul tartom  a kapcsolatot. Velük már 
a gyermekkori években kialakult és m egm aradt a kölcsönös sze
retet. Kedves emlékek fűznek anyai nagybátyámhoz, Széxli Mi
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hályhoz és családjához. A négy gyermeke közül m ég kelten él
nek. Mariska és Agneska, az uté)bbi gyakran jár ide, 
Máriabesnyéíre az itt laké) unokáját látogatni. így időnként e n 
gem is meglátogat. Én is itl lakom a kétszer elvált, nyugdíjas lá
nyommal és Katona Román gépészm érnök  unokám m al.  A másik 
unokám, Molnár Endre fogorvos, családos, három  kislány édes
apja. A felesége -  Gergely Olívia -  szintén az egészségügy szol
gálatában dolgozik, belgyógyász szakorvos. G ödöllőn laknak sa
ját háromszobás lakásukban, am inek  megszerzésében nagy része 
volt Gergelyné anyukának is, de nagy része van az unokák  g o n 
dozásában is, amiért hálából a család és az unokák  nagy szeretet
tel és tisztelettel fizetnek.

Ez a ház, amiben lakunk, valamikor az 1800-as évek elején vá
lyogból épült. Azé)ta legalább 4-5 gazdát cserélt. Feleségem anyai 
nagyapja, Pintér Erazmus Valkón, Ligetpusztán volt erdész. 
Nyugdíjazása alkalmával vásárolta m eg a házat előző  tu lajdonosá
tól, majd késeibb leányuk, Pintér Rozália kapta m eg a házat, és 
nyugdíjas férjével, Dobrovitz Ferenccel és 4 gyermekével ide köl
tözött. Leányukkal, Ilonával és testvéreivel itt ismerkedtem meg, 
és az 1930. évben történt házasságkötésünk u tán  én is ideköltöz
tem. Itt, a házban volt elhelyezve egy kis postaügynökség, amit 
kezdetben féleségem fivére, Ferenc kezelt. Később az ügynökség 
postahivatallá f'ejléxlött, és a feleségem, mint képesített postam es
ter, kapta meg a kezelését. Feleségem szülei halála u tán  a ház fe
le eladásra került és m egm aradt két szoba, konyha, előszoba, a 
postahivatali helyiséggel együtt. Feleségemtől 1946 u tán  -  kleri
kális beállítottságára hivatkozva -  elvették a posta vezetéséi. így 
állás nélkül maradt. Nagyon csekély nyugdíjat is csak évek m últá
val kapott. Leányunk időközben, 1958-ban férjhez m ent M olnár 
Endre erdőm érnökhöz, akitol 1964-ben elvált, és Endre nevű 
unokámmal együtt itt m arad tak  velünk a családi házban.

Késeibb leányom ismét férjhez ment Katona Román filozófus
hoz, aki -  leányommal együtt -  az A grártudom ányi Egyetem dol- 
gozé>ja volt. Az egyetem lakótelepén kaptak két szoba összkom
fortos lakást. Itt éltek az 1975-ben bekövetkezett válásukig. így 
leányom az idéíközben született Román nevű gyermekével haza
költözött. Ettől kezdve feleségemmel, leányom m al és két u n o 
kámmal é ltünk a családi házban. 1984-ben Endre  unokám  m eg 
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házasodott és elköltözött. 1985-ben -  mint azt m ár az eléizéiek- 
ben em líte ttem  -  szeretett feleségem elhalálozott, nagy bánatot 
és űrt  hagyva m aga után. Ettől kezdve hárm asban  élünk együtt: 
leányom, Rom án unokám  és jó m ag am . Ezt követően a háztartás 
vezetését és gondjait leányom nak kellett átvennie, édesanyja el
vesztése miatt ugyan nagy lelki fájdalommal de a kis család é rde
kében szeretettel vállalta. Je len leg  m ár  ő  is nyugdíjas.

Végezetül m ég egy pillanat ! Szeretném megemlíteni az „Elet 
és T u d o m án y ” heti folyóirattal történt kapcsolatomat. A lap szer
kesztősége az 1995. évi 47 sz. lapjában megjelentetett egy felhí
vást, mely szerint kereste a lap legrégibb és legöregebb olvasóját. 
A legidősebb olvasó „személyre széllé) örökös előfizetést” nyerhet. 
Je lentkeztem , és 1996. február. 18-án kelt levélben értesítést kap
tam szerkesztőségtől, hogy én vagyok a legidéisebb olvasójuk és 
szeretnének velem a lakásom on egy interjút készíteni. Ez meg is 
történt. Ezt követően az 1996. 12. számú „Elet és Tudom ány” 
címlapján megjelent a fényképem, mint a lap legidéisebb olvasó
ja, benne  a rólam szóló cikkel. A lap megjelenése után eltelt egy
két hét, am ikor egy férfi keresett a lakásomon azzal, hogy kint ül 
a kocsiban az édesanyja, aki szeretne velem beszélni. Kimentem 
és bem utatkoztam  az au tóban  ülő idős asszonynak. Kiderült, 
hogy Vermes Rózsikával állok szemben. Mint m ár említettem, az
1916-26-os években a Vermes családnál dolgoztam. Öt gyerm e
kük közül most a legkisebb lányuk keresett fel -  75 év után. Ró- 
zsika olvasta a lapot és ben n e  a lakásom címét. Ezért tudott m eg
látogatni. Pár hét m últán  én is m eglátogattam  éit balatonszent
györgyi lakásán, ahol egyedül él ugyan, de a szomszéd házban la
kik a leánya és az unokája, így nincs teljesen egyedül. Az élet sok 
érdekes dolgot produkál. Ezt a találkozást az „Elet és T udo
mány ” - n a k kö s zö n h e 11 e m .

Befejezésül köszönöm az isteni gondviselésnek, hogy éréit és 
egészséget adott és m ég  ad a földi élet betöltéséhez.

24



Korsós lány 
(Budakeszi) (ízeiein lány <^iudakeszi) hUuláreleiö lány (Budakeszi) 

Elpusztult

Bagoly 
(Budakeszi)

Évszakok 
(Budakeszi)



Oldott kéve 
(Budakeszi)Erdész-vadász

(Valkó)

Silvanus 
(li udakeszi)

Béke őre ((iiidiillő) Szökőkút ( Veresegyház)

26



Közbirtokosságok Futásfalván *

S a l a m o n  F e r e n c

Mottó: „1991-ben honatyáink megszerkesztették a híres 18-as 
számú földi örvényt, amelyet máig sem tud tak  végrehajtani, de 
csődbe kergették vele nemcsak a m ezőgazdaságot, hanem  a tá r 
sadalmat is. Rengeteg visszaélésre adott alkalmat, amit a nép 
úgy nevez: Földrablás.” 1

1. Erdővel borított Háromszék

A Marosvásárhelyen székelt Kereskedelmi és Ipa rkam ara  
1892. évi je lentéséből ismerjük az alábbi összehasonlító adatot, 
melyből megtudjuk, hogy milyen volt az erdők  aránya kataszte
ri holdakban kifejezve a Székelyföldön 1891-ben:

Háromszék Csíkszék Maros-Torda Udvarhelyszék2 
416 202 867 195 339 629 201 290

A megye erdőségei -  m in d e n n e m ű  kitermelés e llenére  -  
1898-ig némi gyarapodást m uta tnak: „Az e rdők  kiterjedése 
421443 kataszteri hold, vagyis a várm egye összterü le tének  
60%-a.

2. Birtokviszonyok

A székelység a magyar állam ban kiváltságokkal rendelkezett, 
melyek megcsorbítása a mohácsi vészt követő évtizedekben 
m indinkább nyilvánvalóvá vált. Ennek ellenére a XVII-XVIII. 
században eleink m ég úgy használták az erdőrészüket, mint a 
végleges letelepedés korában: kinek miből mennyi kellett. Ezt 
korlátozta némileg: „Az e rdők  pusztításának m egakadályozásá
rul” szóló, 1790. évi LVII. törvénycikk

* A/. 1997 évi erdés/ettorténeti pályázatra beérkezett mű.
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A székelység körében, s így a kézdiszéki falvakban, a 
XVIII-XIX. században olyan erdőrend tar tás  volt, hogy azt a m a
ga korában bárki a világon m egirigyelhette  volna. Az erdőt óvó 
intézkedések, a gazolást rögzítő  jegyzőkönyvek, a pusztítók b ü n 
tetését tarta lm azó végzések m inden  falu törvénykezésében fon
tos helyet foglaltak el. Ezek többszörös ismétlése viszont arra  e n 
ged következtetni, hogy a súlyos büntetéssel já ró  tilalmakat ré 
gen is áthágták. Álljon itt egy példa: „Ezen lbllyó 1781... eszten
dőben  Beke Pál középső fija a tetőn fijatal cserjéket m egbánt ott... 
m egbünte tte te tt  két m agyar forin tokra” 1

3. Az 1879. évi erdőtörvény

az e rdőtu la jdont megóvni s az erdőpusztítást meggátolni 
igyekezett.”*’ Ezzel a törvénnyel sikerült is a tarvágásoknak törvé
nyes formát adni, de 1882-ben mégis ezt olvashat juk egy falubí
ró jegyzőkönyvében: a Hegyes északi oldalán levő nyírerdő 
teljes levágatását e lhatároztuk mü: Rákosi András felsőcserná- 
toni bíró és Demény István kézdivásárhelyi b író .”()

4. Állami kezelés

A tu la jdonképpen i állami kezelés Háromszéken csak 1887-tel 
kezdődőleg lépett érvénybe. Az állami erdők kezelését a megye 
területén  hat e rdőgondnokság  látta el, melyből kettő Kézcli- 
széken m űködött:

Kézdiváscírhely, m unkaköre  kézdi já rás  alsó része, 20 község, 94 
birtokcím és 44 616 kataszteri hold erdő, ide tartozott Futásfal
va, és

Bereck, ahová a kézdi já rás  felső része, öt község, 28 birtokcím, 
63 922 kataszteri hold  e rd ő  tartozo tt .7

5. Az állami kezelés főbb irányvonalai

a) Az erdőbirtokok ha tá ra inak  felmérése;
b) A birtokrendezés elősegítése;
c) Ü zem tervek  elkészítése, állandósítása  és ezek felülvizsgá

lása;
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d) Értékes fanem ek ültetésére való fokozatos áttérés, puszták 
fásítása, vízmosások, földcsuszamlások megkötése;

e) Az erdei legeltetés szabályozása; 
j)  Csemetekertek létrehozása;
Csemetekertek Háromszéken
rsz. a csemetekerl birtokosa év cse)nele(fa)készlel
1. Államilag fenntartott 1896 1 8 1 8  000 darab
2. Birtokosok költségén

fenntartott 1896 3 938 000 darab
3. Államilag fenntarto tt 1911 3 294 100 darab
4. Birtokosok költségén

fenntartott 1911 666 000 darab
g) Az erdővédelem megszervezése;
h) Az erdészet népszerűsítése.

6. Tulajdonjog 1899-ben

A háromszéki erdők tulajdonjoga 1899-ben így oszlott meg:

m agántu la jdonban  280 209 kát.hold,
községi erdők 109 735 kat.hold,
egyházi erdők 8 999 kat.hold,
iskolaszéki és tanítói e rdők  995 kat.hold,
közbirtokossági erdők  8 873 kat.hold,
nemesi tulajdont képező e rdők  151 562 kat.hold.

7. Tűzifaszükséglet 1892-1893-ban

Egyes községek szinte egész évi költségvetésüket a tűzifa á rá 
ból fedezték:

Sorsz. A falu neve fedezel szükséglet a pénztári hiányt
a tűzifa pótolja

1. Futásfalva 667ft 80kr 620 lft 76kr 5533ft 96kr
2. Ikafalva 774ft 44kr  1826ft 23kr 1071 ft 79kr
3. Felsőcsernáton 1565ft 32kr 3 0 1 7ft 05kr 144 lft 73kr.s

29



8. Közbirtokosságok

Ha enyhén  erőltetjük e meghatározást, akkor az erdők több 
mint ezer esztendeje a közbirtokosságok tulajdonába tartoznak.

A közbirtokosságok törvényes szentesítést csak az 1898. XIX. te. 
u tán  élveznek: „ A közbirtokosságok... tu la jdonában levő... erdők 
és kopár terü le tek  gazdasági ügyeit a birtokosok közös gyűlése 
intézi.” A gyűlés vezetői az elnök, a választmány, az erdőgazda és 
a pénztáros. H árom széken a közbirtokosságok 1890-1911 között 
alakultak meg, s tevékenységük pap íron  1948-ig tartott. Általá
nosnak m ondha tó ,  hogy az 1943-1948 közötti időszakban csak 
formálisan léteztek.9

9. A régebbi közbirtokosság

Furcsának tű n ő  állítást m o n d an ak  a falu kilencven évnél idő
sebb emberei: Az erdőket a község a megyétől kapta az 1848-as 
szabadságharcbani részvételéért, egészen pontosan ágyúvontatá- 
sért. Való igaz, hogy e kis településből 17 szabadságharcos került 
ki. A Sandy família három  fo rrada lm árra l  büszkélkedhet. A köz
birtokosság 1891. j a n u á r  1-jén alakult meg, és a legelső, de na
gyon m egrongyolódott  jegyzőkönyvből azt hám ozhatjuk ki, hogy 
Mátyás Ferenc és 56 társa megvettek  a községtől 200 kataszteri 
hold erdőt.

Az erdőgazdaság  célja: az adott viszonyok között oly faho
zamokat létesíteni, melyek a véderdő je l leg re  való tekintettel szá- 
lalást kifizesse és érdem essé tegye, az e rd ő  jóságának  fenntar
tása, az erdőt mielőbb szabályos á llapotba ju t ta tn i  és a fa term é
ken kívül az e rd ő  egyéb te rm ényeinek  használatát szabályozza. 
A véderdői státuszt a gazdaság 1900-ban kapta meg a 91931 szá
mú jóváhagyással.

a) Birtokviszony

Az e rd ő  ö rök  vásár u tán  lett a gazdaságé. A földművelésügyi 
magyar királyi m inisztérium az 1896. jan . 17/92733. szám alatt 
kelt rendeletével a véderdők  sorába helyezte.
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b) Jogi viszony
Az erdőségek Futásfalvától nagyon távol estek (kb. 28 km), 

ezért azt a község 57 em bernek  eladta. A kézdivásárhelyi telek- 
könyvben a 692-es parcellaszámnál szerepelt. A gazdaságot álla
mi és községi adó terhelte.

c) Természeti viszonyok

északi szélesség 46°43’4 6 ” 
keleti hosszúság 43()36 ’4 3 ”
1200 m magasban az A dria-tenger szintje felett
határai, északon: az altorjai volt ú rbéresek erdeje; keletről és
nyugatról a bükszádi m agánerdő , délen: a Ja jdonpa tak .

d) Erdőgazdák

Mátyás Ferenc 
Bardocz Ferenc (Antalé) 
Györgyjakab Ferenc 
Györgyjakab Ignác 
Györgyjakab Bálint 
Fejér János  (Simoné)
Mátyás Antal 
Lukáts András 
Sandy Antal 
László Pál 
Sandy János 
Balog István 
László Áron 
Bardocz András 
Balázs Ferenc 
Györgyjakab Dávid 
Bardocz Pál 
Lőrincz Lajos 
Vargyasi András

e) A gazdaság elnökei

1891-1916 Mátyás Ferenc,
1917-1934 Sandy József, 
1935-1947 (lényegében m ég

Va rgy a s i An c 1 rá s 
id. Ambrus József  
Fejér Ferenc 
Bardocz István (Ádámé) 
Sándor  István 
Bardocz György 
Györgyjakab András 
Mike Antal 
M enyhárt Ferenc 
Dezső Dénes 
Sandy Mihály 
László József 
Lukács József 
Pál András 
Bardocz Mihály 
Szegedi G ábor 
i fj. Am l) ru s J  ó z s e f 
Fetés István 
Borbáth Béla (tanító).

1997-ben is) Ambrus Antal.
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J) Idézet egy 1893.II.14-én kelt jegyzőkönyvből.
„Elnök: Mátyás Ferenc előterjeszti, hogy a társaság erdeiből a 

jegyfákat (amelyek a nyilakat jelölték) levágták, sok helyen az e r 
d ő  közt a határt megsemmisítették, hogy a további csempészés
nek helye ne legyen... büntetéseket alkalmazunk.

-  Bardocz Mihály és Bardocz Ferenc beismerték, hogy az erdő 
fait károsították... és egy-egy forintot a kihágásért lefizettek.

-  Györgyjakab Ferenc beüsmeri, hogy a bűt ükön a jegyfákat 
levágta, az egy forintos büntetésit m egtoldja  m ég egy forinttal.

-  Dezső Dénes beüsmeri, hogy Bardocz Györgynek elhozta a 
három  darab  nagy fáját, melynek értékét visszaadja és egy forin
tot a társaságnak béfizet.”

g) A gazdaság jegyzői:

1891-1934 M árton Elek 
1935-1943 Ambrus Antal 
1944-1947 Borbáth  Béla.
A közbirtokosságnak kerek pecsétje volt a következő felirattal: 

„Torja Hágóaljai Birtokosság, 1891”

h) Erdőőrök, erdőpáisztorok:

Háromszéki Imre 1891-1901 
Váradi András 1902-1931
Bleznánik István 1932-1947

10. Az új közbirtokosság

1906-ban alakult m eg olyan gazdákkal, akiknek a tagosítás 
u tán  részük volt a legelőben. A közbirtokosság összterülete 850 
kataszteri hold  volt, melyet közös arányban használtak. Volt 
olyan gazda, akinek csak egy aránya volt (értsd: egy arány egyen
lő 1 kataszteri holddal). Mátyás Pálnak 21 aránya volt. A vezető
ség 1906-1944 között ez volt: 

elnök: ifj. Györgyjakab János,
titkár: Györgyjakab Jó zse f  1931-ig, ezután Pál Antal és az 
erdőgazda: Pint i András.
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1944-l)cn új elnököt választanak Bardocz Béla személyében, 
akit egy hónap  múlva elvisznek katonának, saját beállítása sze
rint hazatérte után: „...egyszerűen m eg volt kötve a kezem...

A közbirtokosság szabályozta a legeltetés jogát is. Hat a rány
részre lehetett egy tehenet legeltetni, öt arányrész u tán  mehetett 
a legelőre egy növendék, és csak három  arányrész kellett három  
juh legeltetésére.

A közbirtokosság erdejéből csak abban az esetben lehetett iát 
hozni, ha a faszükségletet előzőleg bejelentették  az állami e rd é 
szetnek. Jóváhagyás u tán  olcsón lehetett számlát vásárolni az e r 
dőgazdaságtól. A fát baksában mérték, mely két m éter  fának fe
lelt meg, ami egy szekér (tere) nyugodtan  hazahozhatott.  A legel- 
tetési és erdőlési arányrészt el lehetett adni és m eg lehetett vásá
rolni. Ennek a közbirtokosságnak volt egy olyan területe  a 
Csogos-tetőn, amit kiparcellázva bérbe adtak. A begyűlt bérekből 
fedezték az adót, a legelőtakarítást, a csemeteültetés kiadásait, il
letve szerszámokat (ir tókapa, h ídm érleg) vásároltak. A pénzből 
jótékony célú rendezvényekre is tellett: könyveket rendeltek  és 
égerfából begerendázták  a futásfalvi Marcella és a törj a hágói 
borvízfürdőket, ahol m ég az 1954-es évben is majálist rendeztek. 
Ez a közbirtokosság anyagilag azért volt erős, mert telekkönyvi
kig a faluhoz tartoztak Maksa, Besenyő, Dálnok, Kézdialbis, 
Ikaíálva, Torja erdőségei és a Tor jahágó, Kőmege, Kőszál és a Fá
bián kúttya nevezetű, nagy kiterjedésű területek. Két-három- 
évenként határiélujítást rendeztek, ami azt je len te tte ,  hogy a 
parcellák határkövein a jeleket megerősítették.

A közbirtokossági tagok m inden  faluban emlékfakat (szil, vad- 
gesztenye, szádok=hárs)  ültettek, melyeket a kollektivizálást kö
vető években kivágtak.

E közbirtokosság m inden  irata Bardocz Béla jóvoltából m eg 
maradt, melyekből nem a teljesség igényével egy p á r  érdekessé
get közreadunk:

a) 1947-ben a társulatnak összesen 645 kataszteri hold területe volt, 
mely így oszlott meg:

legelős terület: 303 kataszteri hold, 
erdő: 302 kataszteri hold és 
ligetes terület: 40 kataszteri hold.
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b) Tagok:
Ambrus János Ambrus Imre
Ambrus József Balázs Béla
Balázs András Baj ka Béni
Baj ka Antal Baj ka András
iíj. Balázs Ferenc id. Balázs Ferenc
Balog János Bajcsi Tamás
Baj esi M árton id. Bardocz Béla
özv. Bardocz Domokosné ifj. Bardocz Béla
B ard o czIg n ác Bardocz Lajos
Bartos József Borbáth Béláné
Bokor Ferenc Be ke J e n ő
Bene István, tanító Boró József
Dombi János Dezső Dénc\
Farkas Ignác özv. Fetés István né
Fejér M árton Fejér Mózes
Györgyjakab Mózes Györgyjakab Antal
Györgyjakab János H am ar Albert
H a m a r  A lbertné Kölönte Lajos
Kovács Mihály Kulcsár Antal
Kerekes András Lukács Vencel
Lukács Péter, tanító László Péter
Lem hényi György Mátyás Gyula
Léva Sándor M árton Elek
Makó István Mi ke Miklós
Menyhárt József Móricz András
Pap S ándor Pál Simon
Pinti András Sandy Pál
Tusa Gergely Tusa Elek
Va rgy a s i J  ó z s e f Váradi Elek.

c) A Falas falvi Erdőbirtokossági Társulat 1944. évi szánmidókönyvéből: 

Rendes bevételek, múlt évi m aradék  16 188 pengő
21 610 pengő  

4 600 000 pengő
bér és járulékokból 
faanyagok értékesítéséből 
te rm észetben kihasznált vágás u táni
já ru lék  a nagy iákból 3 338 pengő

haszonbér kaszálókból, legelők, szántókból 439 p engő
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rendkívüli bevételek:
fahasználatból 671 p e n g ő
erdei kihágásokból 128 p e n g ő
legeltetési díjak 687 p e n g ő
legeltetés értéke 170 pengő.

kiadások:
1941-1943-as évben a h ídm érleg  á rának  a 
hátralékába 203 pengő.

köztartozások:
erdőőrzési já ru lék  223,36 p e n g ő
erdőkezelési já ru lék  61 p e n g ő
postabélyeg 60 p e n g ő
okmánybélyeg 40 pengő.

a személyi, járandóságok:
elnök tiszteletdíja 120 pengő, Györgyjakab János  
jegyző t isztelet díja 120 pengő, Györgyjakab Ján o s  
erdőgazda tiszteletdíja 120 pengő, Györgyjakab Albert, 
pénztárnok  tiszteletdíja 120 pengő, Lukáts Vencel. 

Állattenyésztési szaklap 24 pengő.

Könyvészet
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Amikor én még kis srác voltam*

R e m é n y f y  L á s z l ó

Amikor én meg kis srác voltam, és a század első felében kezd
tem rácsodálkozni az erdőre, bizony, más világ volt, mint mostan. 
Az erdei munkások az őszi, téli időben m ég sötétben indultak ú t
nak, egy viharlámpa imbolygó fényénél, hogy mire megvirrad, a 
tett helyén legyenek, és sötétedésig dolgozni tudjanak. A zord té
li napok kivételével pedig  a távolabbi munkahelyeken éjszakára 
maguk fabrikálta kunyhókban húzták meg magukat. A vákáncso- 
sok pedig m ár februárban megkezdték a néhány évre szóló „ta
nya” kialakítását, amely állt egy földbe mélyített (lakó)veremből, 
egy kútból, tyúkólból és a néhány négyzetméteres konyhakertből.

Akkoriban kevés volt a szakképzett erdész. Nagy m egtisztelte
tése volt egy szorgalmas erdei munkásnak, ha e lő léphete tt  e rd ő 
őrré, -kerülővé. Főnyeremény volt, ha kiköltözhetett az isten h á 
ta megetti erdészházba, és ott a családjával gazdálkodni kezelhe
tett. A kevés szabadidejében maga is a ház körül dolgozott, de az 
ottani m unka oroszlánrésze a feleségére hárult, aki egyaránt o t t
honos volt m ind a mezei, m ind  az erdei m unkákban . Az iskolás 
gyerekek a telet a faluban, a nagym am ánál töltötték, de az idő 
jobbra  fordulásával m ár a tanyáról j á r ta k  az iskolába. A szakkép
zett erdésznek m ár kijárt az „ú r” megszólítás, de a „szabad ide
j é t ” ő  is a háztáji munkával töltötte. A pénzbeli já ran d ó ság a  szű
kös voltát az állattartási jogosultság  és az illetményföld haszná
lata volt hivatva pótolni.

Az erdei m unkák legfőbb szerszáma a keresztvágó fűrész volt, 
a köbméteres rönköket ped ig  a Lugosi-emelővel megemelve, 
két-három em bernek  kellett feltennie a négy ökör vontatta  sze
kérre, amelynek a rakodás sikere érdekében  olykor az egyoldali 
kerekeit is ki kellett venni. A fuvarosok lovai zergéket m eg h azu d 
toló ügyességgel mozogtak a m eredek, sziklás terepen, gazdáik 
mégis m inden  fuvarnál előbb Is tennek ajánlották  a lelkűket...

* A / 1997 évi erdés/ettorténeti pályázaton II. díjban részesült mű.
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Szüleim m eglehetősen  hányatott sorsának „köszönhetően”, 
volt a lkalmam m egism erni az alföldi tanyák körüli akácosokat, 
„kanadai nyá lasoka t”, a széfútta hom okbuckákon az erdei- és 
feketefenyveseket. A hegyvidékek tinórugom bát te rm ő  t(Ügyeseit 
és a sejtelmesen zúgó, sötét bükköseit. Az ártéri erdők szúnyog- 
hadát, az éhes nyájakkal benépesített  szikes pusztát, valamint né
hány kastélypark érdekes egzótáit.

Szerencsém volt abban is, hogy pályám kezdetén az idős kollé
gáktól m eg tu d h a t tam  egyes erdőrészek 20-40 évre visszamenő 
történetét.  így m egadato tt ,  hogy egy vágásíbrdulónyi időn át 
nyom on tud tam  követni az állományok fejlődését, sorsuk alaku
lását. Bizony, eléggé „megrázó é lm ény” pályakezdésem színhe
lyén most látni, hogy a fiatalosok helyén im m ár vágásérettséghez 
közeli, érett e rd ő  áll, az akkori öreg erdők helyén pedig ismét 
szép szálas e rd ő  díszük -  m ár ahol -  kell, sajnos, hozzátennem.

Ha röviden kellene jellemeznem, hogy hová csöppentem  a p á 
lyám kezdetén, azt kell m on d an o m , hogy ham arosan az otromba 
átszervezésekés a nem  kevésbé tébolyult kampányok korszakába. 
Kezdődött a gondnokhelyettesi „ in tézm ény” bevezetésével. O 
volt hivatott a g o n d n o k  felett a politikai felügyeletet gyakorolni. 
Folytatódott a gondnokságoknak , mint az „átkos m últ” emlékei
nek, a megszüntetésével. A helyettük kreált üzemegységek veze
tőinek legfőbb feladata az újdonsült politikai hatalmasságokkal 
való „jó kapcsolattartás volt, beleértve ebbe a falusi gazdák ter
melőszövetkezetekbe tö r tén ő  terelését is. Sok régi szakember 
csak azért lett „nem kívánatos” az ágazatban, mert ők a „régi 
rendszer” em berei voltak. De m ég a m egm aradókat is át-, meg 
áthelyezgették, ma sem tudom , büntetésből-e, vagy csak azért, 
hogy új helyükön „tiszta lappa l” indulhassanak.

Sok kirúgott szakemberünket az ép ítő iparban  volt szerencsém 
viszontlátni, am ikor m agam  is, nem  is egyszer, hasonló „pálya- 
m ódosításra” kényszerültem. Jellemző, hogy e szakemberek ott 
is kiválóan m egállták a helyüket. Míg az ágazatunkban politikai
lag m egbízhatatlan  figuráknak számítottak, ott egyszeriben a 
szocializmus hős építőivé váltak, vállunk.

Tanulságos volt ott, hogy míg az erdészeti ágazatban dúlt a 
kontraszelekció, addig  az ép ítő iparban  a termelés bizonyos p o n t
jain kénytelenek voltak m egtűrni,  mi több, meg is becsülni a

40



szakembereket. E nélkül ott egy ház, egy híd összeomlott volna. 
Az erdő  nem tudott ily látványosan „összeomlani”, így nem  volt 
akadálya a „kádercseréknek”

Pedig, mint azt a későbbi, számtalan átszervezés során is kény
telen voltam tapasztalni, ezek a személycserék, átszervezések oi i- 
ási károkat tudtak okozni az erdőnek. A mi szakm ánkban évekbe 
telik, amíg az erdész megismeri az erdejét, a termőhelyi viszo
nyokat, a munkásait. És amíg őt az egzisztenciális gondjai foglal
koztatják, a legkényesebb korukban lévő fiatalosok nagyon meg- 
sínylik a gondoskodás egy-két éves kihagyását is.

Visszatérve azokra az időkre, ráadásul az volt a gyakorlat, hogy 
a kiemelt káderek lehetőleg ne a saját szakmájukban em elkedje
nek a magasba. Az érdem dús favágó legyen inkább a cipőgyár 
igazgatója, a jó l politizáló cipészmesterből ped ig  erdőigazgató.

Történetesen az ép ítő iparban  éltem át azt az államosítási hu l
lámot is, amikor a munkásokat „állami” szerszámokkal kellett el
látni. Addig mindenki a kedvenc, kézreálló szerszámával do lgo
zott, és kapott érte egy szerény használati díjat. (Mint építésveze
tőnek, soha semmi gondom  nem  akadt add ig  a m unkásaim  szer
számügyeivel.) Valakik tű rhe te t lennek  ítélték e „kapitalista csö- 
kevényt”, irigyelték a szerszámhasználati díjat. Nos, mihelyt az 
állami szerszámokat bevezettük, attól kezdve a lapátnyél soha 
nem volt elég egyenes, vagy ép p en  ívelt, a csákány nem  elég éles, 
a talicskák szétestek, a kordé kereke kiesett, a kordélyoslovak le
romlottak. Elgörbült az ásó, nem  győztünk elég reszelőt vásárol
ni. Az államnak ez az „újítás” sokszorosába került.

Kísértetiesen ismétlődött a történet az erdészetnél a m otorfű 
részek elterjedésével. Míg az „állami” fűrészek rendre  „meghibá- 
sodtak”, addig  a falu kocsmájában volt az alkatrészbörze, ahol a 
vadonatúj állami alkatrész és a m eghibásodott  „maszek” helyet 
és gazdát cserélt.

S ha m ár a fűrészeknél tartunk, rém álm aim  közé tartozik, 
amikor a motorfűrészekről azt a kimutatást kellett készíteni, m e
lyik hány üzemórát dolgozott, mennyi benzint, olajat fogyasztott. 
Egy négy-öt fős m unkacsapatnál általában két fűrész volt, de ál
talában csak az egyikkel dolgoztak (rendszerint egész nap  a leg
ügyesebb fűrészes), és a másikat csak akkor vették elő, ha emez 
meghibásodott. De én nem  tehettem  meg, hogy erre  ne íijak tel
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jesítményt, mert akkor ezt, mint fölöslegeset, le kellett volna ad 
ni, és akkor nem  lett volna tartalék.

Hogy ped ig  a fahasználati vezető ne unatkozzék, az is felada
ta volt, hogy a tisztításokból kikerült faanyagot nemcsak fafajon
ként, h anem  eredet szerint is különítse el. M ondanom  sem kell, 
az egyszerűség kedvéért általában sarjerecletűt írtam. Egyszer 
még -  hékulából -  a fenyőt is ebbe a rubrikába tettem -  senki 
nem  reklamált. Megjelent viszont a kiváló szaklapunkban egy ta
nulm ány egy minisztériumi főtisztviselő tollából, hogy lám, m i
ly en jó i  dolgozunk, milyen m agasröp tű  nálunk az erdőművelés. 
Bizonysága ennek, hogy, am int a kimutatások igazolják, a tisztí
tásokból a sarjeredetű  fákat vágjuk ki, nyilván a magoncok javá
ra. Mindezt ped ig  a mi kim utatásunkból szűrte le. Pedig, ha egy
némely tisztításunkat látta volna...

Még alkalm am  volt olyan tisztítást végezni, amikor a m unká
sok a m unkájuk  fejében a kivágott fákat kapták fizetésül, és ezzel 
az üzlet el volt intézve. A feltáratlan helyeken rendszerint el is 
szenítették azt. G ondolom , ma e megoldás nagy riadalmat kelte
ne ifjabb kollégáim körében; féltenék az erdőt a nagyobb fatö- 
m egre való törekvéstől. De e fiatalosokból azóta nagyon szép 
érett e rdők  lettek. Igaz, akkoriban a m unkások is fegyelmezet
tebbek voltak, így nem  tettek kárt a fiatalosokban, hanem  a bö- 
höncök kivágásával nagy jó t  tettek az állománynak. Mennyivel 
különbek lettek ezek az á llom ányok sok m ostanihoz képest! A m i
kor az életlen kisbabával dolgozó nyugdíjasok, fáradó asszony
kák nem  is m ern ek  vállalkozni a vastagabb sarjak, böhöncök ki
vágására. Jószerivel „kipucolják” ugyan az e rd ő  alját, sokszor 
azokat a nyurga fiacskákat. vágva ki, amelyekből az egészséges ál
lomány lenne felnevelhető. Mire az em ber  először megy bele 
motorfűrésszel a fiatalosba, akkor kellene kivágnia a felnyurgult 
tölgyek közül a vaskos csereket, sarj gyertyánokat, a bükkösből a 
véghasználat során m egsérült böhöncöket. Ha pedig  a nagy 
gyertyánt kivágjuk, m ár  sehol sincsenek azok a kisebbek, am e
lyek célszerű kísérő, elegy fái lehe tnének  a tölgyeknek.

Sajnos, a statisztikában gyertyános-tölgyesként nyilvántartott 
á llományaink je len tős  része is olyan, hogy a völgy m ente  elegyet- 
len gyertyános lett, fölötte csak egy keskeny sáv nevezhető való
ban gyertyános-tölgyesnek, fent pedig, ahol a gyertyán m ár nem
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oly virulens, a tisztítási tú lbuzgalom kiirtotta nemcsak a gyer
tyánt, hanem  a szárazabb klímát jo b b an  tű rő  árnyaló elegyfakat 
is, a juharokat, hársakat, vadgyümölcsöket. E mellett m ég rossz 
néven is vesszük, hogy az e rd ő  alját ellepi a bozót.

S ha m ár az állománynevelésnél tartunk, szabadjon m ég egy 
tapasztalatot közreadnom. Szakmai köreinkben van egy olyan 
vélekedés, hogy a lomb-fenyő elegyes á llományok általában nem  
sikerülnek; vagy egyik, vagy a másik fafaj kerül ura lom ra . Úgy 
gondolom, ha egyenlő esélyt akarunk  adni a két fafajnak, figye
lemmel kell lennünk a következőkre. Az egyes fafajoknak m ás
ként helyezkedik el a fotoszintetizáló felülete, más m agasságban 
van annak  -  m ondjuk így -  a „súlypontja” M égpedig  a lombos 
fáké aránylag magasabban, a fenyőké alacsonyabban. A „ver
senyfeltételek” tehát akkor lesznek igazságosak, ha a fenyőket 
engedjük magasabbra, a lombfákat ped ig  1-2-3 m éterre l  alacso
nyabban tartjuk a fenyők csúcsrügyeinél. Ennek  ism eretében ne 
tegyünk le arról, hogy a bükköseinket változatosabbá, a gyertyá
nosainkat értékesebbé tegyük a duglász-, a luc- és a vörösfenyő 
bevitelével. A száraz erdei- és feketefenyveseinkbe ne tartsuk fö
löslegesnek bevinni a hazai nyálakat, juharoka t ,  vadgyümölcsö
ket, a pusztai szilt, a vöröstölgyet, esetleg m ég a moly hős- és a 
csertő Így et sem.

A fentieknél talán m ég szokatlanabbul hangzik  a szakmai fü
leknek, ha a nyesést is m egem lítem . Való igaz, olyan á llom ányo
kat kell, kellene nevelnünk, am elyekben a nyesésre nem csak 
szükség, de szinte lehetőség sincsen. Ám az élet enné l  néha  „vál
tozatosabb” A fenyő fafajainknak az elszáradt ágai évtizedekig 
a helyükön m aradnak . Egy torzonborz lucosba m ég  a gyérítők is 
csak a szemük világa kockáztatása á rán  tu d n ak  behatolni.  Nem 
mindegy, hogy a belsőépítészeti célokra is kiváló erdei-, duglász- 
és vörösfenyő deszkáit m ekkora ággöcsök ékesítik. A vad által 
meggyötört, agyonrágott, ágas-bogas tölgy, bükk fácskák ese té 
ben is m egfontolandó, mivel okozunk kisebb bajt. Ha most levá
gunk egy 2-3 cm vastag oldalágat, vagy megvárjuk, am íg  tíz cen 
ti vastagságot elérve magától elszáradjon, és egy bekorhadt ág 
görcs m arad jon  a helyén? A pusztai szil fajából ha egy épkézláb 
tőrönköt akarunk  nyerni, ez nyesés nélkül aligha fog sikerülni.

Visszatérve pályám kezdetére, akkor is élt az a jelszó, hogy az
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e rd ő  legfőbb átka a legeltetés. De akkor sokhelyütt nem  lehetett 
kitérni az ilyen igények, követelések elől. Most, utólag m egnéz
ve az akkor m ég legeltetett erdőket, azt láthatjuk, hogy a legelte
tés korántsem  okozott olyan jóvátehetetlen károkat, mint később 
a nagyvad inváziója. A pász tornak  lehetett parancsolni, hogy ho
vá szabad hajtania  és hová nem; megvolt az elő- és utótilalom, 
tudniillik a véghasználat előtt és a felújítás után. Paradicsomi ál
lapotok voltak ezek ahhoz képest, amikor a túlszaporított vadál
lomány az e rdőre  zúdult.

A vadállom ánnyal való „kapcsolatunkról” szólva alig esik szó 
arról a kárról, veszteségről, hogy a túlszaporított vadállomány 
miatt eleve lem ondan i kényszerülünk az értékesebb erdők létesí
téséről. A főhatóságunk is é lenjár a károk eltussolásában, elkerü
lendő, hogy azok egyáltalán számadásba, nyilvánosságra kerülje
nek. Egyre-másra enyhíti, csökkenti az erdőfelújítással szembeni 
követelményeket.

A véderdő t m ár  e le g e n d ő  50% m érték ig  felújítani, akkor is, 
ha tö r téne tesen  egy 100% sűrűségű erdőt vágtunk le onnét. A 
kiváló gyertyánost-tölgyest is enged i cserrel felújítani, ha ott va
lamelyes cser újulat fellelhető. (És hol ne lehetne, p láne egy kis 
„rásegítés” e redm ényekén t ?) M ár azt is e redm énynek  kell tekin
tenünk, hogy például a Neszmélyi A rboré tum  déli szomszédsá
gában, kerítés véde lm ében  is csak cserrel „sikerül” felújítani a 
kiváló gyertyános-tölgyes term őhelyet.  Ugyancsak a Gerecsé
ben, a Pacalos nevű erdőrész  mezei juharsa r j  felújítása is sikeres
nek minősül, m iközben az ott álló hatalm as tölgy hagyásfáknak 
egyetlen u tód ja  sem talá lható  a fiatalosban. Az Északi Közép- 
hegységünk egyik kisebb e rdőgazdálkodója  tíz év alatt mintegy 
száz hek tá r  tölgyest újított fel, adott át sikeresként. A néhány év
vel ezutáni üzem tervezés során a fiatalost ért vadrágás miatt e n 
nek közel fele m ár  csak cseresnek volt m inősíthető. Az á rkü lön
bözetet, a hiába kifizetett m inőségi felárat m ár  senki sem keres
te. A tölgy, a gyertyán kérgének  a lehántása m ár  nem  is számít 
vadkárnak, p ed ig  ez az állomány értékét a tizedére csökkenti. 
Rem énytelen  vállalkozás a hézagos bükk, tölgy fiatalosoknak az 
értékes vörösfenyővel, duglászfenyővel való kiegészítése is.

A kényszerűségből épített, sok otrom ba erdei kerítéssel pedig 
ördögi körbe kerülünk. Minél nagyobb területről szorítjuk ki ve

44



lük a vadat, annál nagyobb terhelés nehezedik  a többi erdőre. Itt 
hántja a szarvas a kérget, tördeli a hajtásokat, túrja ki a disznó a 
2-3 éves csemetéket is a makk m aradékának  a kedvéért. A vad 
„takarmányozását” ajánlók vagy nem  tudják, vagy titkolják, hogy 
a vad először a term észetadta  táplálékot éli fel, s csak azután ke
resi fel az etetőhelyet, ahol esetleg az „erdei szilázsnak” nevezett 
áltáplálékkal várja őt a „gondos” gazdája.

Azokban a mozgalmas ötvenes években kezdődött az a nagy
arányú erdőtelepítés, amelynek e redm ényeire  ma is büszkék le
hetünk. Igaz, a korlátlanul rendelkezésre állott pénzforrásokból 
még többre is telhetett volna. Részben en n ek  nyom án em elke
dett az erdősültségünk a 12%-ról 18%-ra. N em  tagadhatjuk  
azonban, hogy akkoriban sok erdőfolt, erdősáv, akáccal benőtt 
vízmosás, legelőerdő stb., m ég nem  volt számadásba véve; m űve
lési águk nem e rdő  volt, és üzemtervezve sem voltak. Ezek felvé
tele csak a hetvenes évek végére történt meg.

Strapás feladat volt ugyan, de szívesen m ű k ö d tü n k  közre a 
környék fásításában, védő  erdősávok te lepítésében. Szerencsére 
nem velünk esett m eg a következő történet .

Egy út menti, hófogó erdősáv telepítésekor kérdezi a műveze
tő a főnökét, hogyan ültesse a neki küldött csemetéket. „Kétol
dalt a bokrokat, középre a fákat” -  volt a lakonikus ú tm utató . így 
keletkezett az a védősáv, amelyik először másfél kilom éter 
hosszan cserjékből áll, majd egy három  kilométeres tölgyes-kőri- 
ses, utána pedig  ismét másfél kilométeres cseijés következik.

Gyászos sorsra ju to tt  egyébként nagyon sok, hajdanvolt kiváló 
mezővédő erdősávunk. Előhasználal címén k iterm elték  belőlük a 
25 m éter magas, hatvan centi vastag nem esnyárakat, és vissza
maradt a 20-30% záródású, tönkrezúzott , összetört ezüst fa, a m e 
rikai kőris, zöldjuhar „állomány” Ez a fatermési tábláink szerint 
pedig m ár a „gyenge” fejlődésű kategóriába esik, m árp ed ig  egy 
„nyilvánvalóan gyenge” állomány lecserélését, felújítását -  ugye
-  nem lehet megkövetelni.

Magyarázattal tartozom még, hogy miért is nevezem az ötve
nes-hatvanas éveket a roh am m u n k áb an  végzendő  kam pányok 
korszakának. Talán nem  lesz tanulság nélkül való, ha közülük n é 
hányat felidézek.
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„V-fa” jelö lési kampány

Ez valamikor, az ötvenes évek második leiében történhetett, 
amikor ép p en  -  szerencsémre -  távol voltam tartva az eredeti 
szakmámtól. így csak az „eredm ényt” volt szerencsém m egism er
ni.

Amikor sok kiváló szakemberünket eltávolították az ágazatból, 
amikor m ég szerencsés esetnek számított, ha az erdészkerület 
élére sikerült egy m egbízható  erdei munkásból előlépett kerülőt 
állítani, am ikor az ú jonnan  kreált üzemegységek vezetői azt sem 
tudták, hogy ho lnap  hová helyezik őket, legfőbb feladatuk pedig 
a helyi pártszervezettel való „jó együ ttm űködés” volt, a főhatósá
gunk  a legsürgősebb feladatnak a „V-fák” kijelölését tartotta, 
m égped ig  a fiatalosoktól az érett erdőkig. Az óriási lendülettel 
m egindult  „festésnél” bizony többet ért volna, ha helyette az el
hanyagolt fiatalosokban néhány böhöncöt vágnak ki. Aki ezt a 
„ ro h am m u n k á t” elrendelte, m entségére  szolgálhat, hogy életé
ben m ég soha nem  foglalkozott nevelővágás jelölésével. Nem 
tudhatta  tehát, hogy egy becsületesen végzett jelölés során egy 
fél nap alatt úgy megfájdul az em ber  nyaka a folytonos felfelé né
zéstől, hogy ekkora teljesítményt botorság volt elvárni tőle. Nem 
is emlékszem, hogy később, a nevelővágások jelölésénél valaha is 
hasznát vettem volna az akkori jelölésnek. Ma is látható nyoma 
van viszont egyik újításairól elhíresüll kollégánk ténykedésének. 
Takarékosság címén kátránnyal rendelte  el körülfesteni a bükk 
„V-fákat” Ma is látható rajtuk az okozott kéregmegbetegedés, 
korhadás, amit ez az „újítás” okozott.

Fenyvesítési kampány

Amikor külön „irányvonalokkal” küldték a keleti szomszéda
ink a fenyőoszlopokat a nyugati és déli határon épü lő  szöges- 
drótkerítéshez, közönséges ha landó  nem juthatott fenyő fa
anyaghoz. Nagyjaink úgy p róbáltak  ezen segíteni, hogy erőlte t
ték a fenyővel vak) erdősítést. „Fenyőt, fenyőt, de gyorsan!” -  volt 
a címe az ezt e lrende lő  brosúrának.

Akinek nem  volt átalakítani való rontott cserese, gyertyánosa, 
annak  akár a tölgyesét is kötelező volt fenyvessé alakítani. Ne-
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keni szerencsém volt, mert volt néhány  nagy erdei tisztásom, 
amely legelőnek m ár nem  kellett, így ezekkel teljesíteni tud tam  
a tervet. Egyes vadász szakírók, a vad táplálása szem pontjából 
hajlamosak nagyon nagy fontosságot tu la jdonítani a tisztások
nak. Ám ezek akkor „ táplálnák” a vadat, am ikor az egyebütt is 
bőven talál legelészni valót. A téli, szűkös h ónapokban  viszont 
semmi táplálékot nem  adnak. Kétségtelen hasznuk viszont, hogy 
egy nyári zivatar után  ide tódul a vad szárítkozni, sütkérezni, így 
könnyű puskavégre kapni őket.

Tsz-istálló kampány

A termelőszövetkezetek megalakítása u tán  a gazdák portá ján  
levő istállók egyszeribe nem  feleltek m eg az új ideológiának, 
ezért sürgősen „szerías istállókat” kellett építeni nekik. Ehhez 
kellett nekünk a szükséges m éretű  tölgy, akác fadarabokat e lké
szíteni, akár volt erre  alkalmas vágásunk, akár nem. Ráadásul 
egy istálló megépítését is a nyakunkba sózták. A típusterv mint 
„helyi anyagot” a nádat írta elő a te tő  fedésére. En javasoltam 
ugyan helyette cserép alkalmazását, de akkoriban a 
„terv = törvény” volt a jelszó. Mivel a hegyes-völgyes földjeinket 
nem borították nádasok, az ország túlsó végéből, a Hanságból 
hozattunk egy vagon nádat, és ebből tettük fel -  nagy üggyel-baj- 
jal -  a művünkre a tetőt. Körülbelül a duplájába került így, m in t
ha a szomszéd faluban gyártott cserepet használtuk volna.

A szénaszárító kampány

Az „elmaradott szemléletű” magyar gazdát, vagyis im m ár tsz- 
dolgozót sürgősen rá kellett (volna) szoktatni a szénakészítés am a 
módjára, amilyet a tőlünk északabbra lakó nép ek  alkalmaznak. 
Ehhez kellett nekünk 2-3 m éter  hosszú rudakat p rodukálni.  Ka
póra jött ez nekem, mert sok, elhanyagolt fiatalost rendbe  tu d 
tam hozni a vaskos cser, gyertyán böhöncök  kivágásával, amik ezt 
az anyagot szolgáltatták. Mert egyébként nagyon szűkösen m é r 
ték a tisztításokra szánt pénzeket.

Igaz, hogy járt am ban-keltem ben soha nem  láttam e szárító áll
ványokat „üzemelni”, de remélem, m égsem  vették rossz néven a
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tsz-gazdák, hogy ezt az egyébként k itűnő  fűtőértékű faanyagot 
kéretlenül is a falujukba szállítottuk.

Elmaradt tisztítások felszámolása

Akkoriban nagyon vaskalaposan volt megszabva a nevelővágá
sok korhatára; a tisztítások felső ha tára  például húsz év volt. Míg 
valaki végül mégis rádöbbent,  hogy a háborús időkből származó 
fiatalosok ném elyikében nem hogy ápoló munkás, de a vaddisz
nón  kívül más élőlény sem já r t .  Feloldották tehát e merev korha
tárt, és mint akkoriban m inden t,  ezt is gyorsan kellett elvégezni. 
Nagy részükre sikerült télen sort kerítenem, a rügyre áhítozó 
vadállomány öröm ére . A kivágott fák sarjai pedig  még éveken át 
kedvenc táplálékát szolgáltatták a vadnak, így a léces erdők 
hosszú éveken keresztül a szarvas kedvenc tanyázó helyei voltak.

Ha ifjabb kollégáim kecses ívben lehajlott fákat látnak, gon
doljanak rá, hogy ezek akkor kapták az alakjukat, amikor e fiata
losokat hirtelen, erőteljesen m egbonto ttuk .

Em lékeze tem  szerint p o n t  ekkortá jt ,  1964-ben lehetett e lő 
ször szert tenn i  a T o rm o n a  100 nevű vegyszerre. A feltáratlan  
te rü le teken ,  a h o n n a n  az egyébkén t nagyon kapós tisztítási fa
anyago t n em  lehe te t t  k ihozni, a tisztítást ezzel a vegyszerrel 
végeztük. A vele kezelt fák h a m a ro sa n  e lszárad tak , és még 
évekig jó  tám asz téku l szolgáltak  a vékony, fe lnyurgult fácskák- 
nak.

Csermakkgyűjtési kampány

Szintén a termelőszövetkezetek „megsegítését” volt hivatva 
szolgálni a vagonszám ra gyűjtött csermakk, amit m ég a telep
helyükre is kellett szállítanunk. H azudnék, ha azt állítanám, 
hogy kitörő  ö röm m el fogadták e szállítmányokat. De -  bána tom 
ra -  azt nem  volt a lkalm am  megfigyelni, milyen pofát vágnak 
hozzá a leginkább érin tettek , m aguk a disznók, amikor ezt a 
„csemegét” elibük tálalták. Amit m ég a vaddisznó is az erdei 
makkok közül csak utoljára szed fel.
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Bányafakampány

Derek bányászainknak egyszeribe nagy szükségük lelt a bá 
nyai ara, ezen belül is a bányadorongra . Ez általában egyméteres, 
egyenes fadarab volt, amit a vágatok bélelésére használtak. A vé
konyabbat úgy, ahogy volt, a vastagabbat hosszában kettéíűré- 
szelve, fé ldorongnak nevezve.

Ezek termelése tehát annyiból állt, hogy a ledöntött iák véko
nyabb részeit méteresre daraboltuk, majd a javát kiválogatva, ab 
ból lett a bányadorong, a többi ped ig  ment a tűzifasarangba. En
nek megfelelően a termelési bérük  is nagyjából egyforma volt. A 
szinte m indennapos ellenőrzések során záporoztak ránk  a szem
rehányások, hogy lám, ebben a sarangban  is van egy bányado
rongnak való; micsoda dolog a hős bányászaink ilyen m egrövidí
tése.

Lehet ezen segíteni, gondoltam akkor. Egy köbm éter  iá kiter
melésének munkabére huszonöt forint körül volt. Csináltam olyan 
norma jegyzőkönyvet, hogy a tűzifáért csak húsz forintot adok, de 
a bányadorongért negyvenet, vagy akár még többet is. Nosza, vá
logatták is a munkások szorgalmasan a dorongnak  valót! Felfutott 
a termelés, növekedett a kihozatal, nem  maradt el az elismerés! 
Még a szomszéd erdészetektől is küldték hozzám a kollégákat ta
pasztalatcserére. Ám amikor -  vesztemre -  szélesebb körben is hí
re ment e „találmányomnak”, központunk egynémely íróasztalá
nál korántsem talált kedvező fogadtatásra. A normacsalás, a dolgo
zók becsapása, az állam pénzének elherdálása még az enyhébb ki
fejezések közé tartozott, amivel a ténykedésemet illették. így vetett 
véget ez a „le-dorongolás” az én dorongterm elésem nek.

Ma sem tudom, szegény bányászkollégáimnak lett-e e leg en d ő  
dorongjuk a vágatok építéséhez. Ha nem, kérem, ne rám  nehez
teljenek érte.

Az erdőfeltárási kampány

Eddig nem valami hízelgő képet festettem az ötvenes évekbe
li kampányokról. De nem lennék igazságos, ha nem  a legna
gyobb elismeréssel szólnék az akkori feltárási, ú tépítési m u n k ák 
ról. Amíg én egy másik ágazatban a legkorszerűbb gépekkel épí-
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lettem a szocializmus -  főként háborús célú -  létesítményeit, ad 
dig az erdész kollégák csákány, lapát, talicska, kőtörő kalapács 
használatával, primitív körülm ények között törték az utat az a d 
dig feltáratlan erdőtöm bökbe. A gépesítést legfeljebb egy kőtörő 
és kőzetfúró jelentette.

Amikor az elegáns nyugati terepjáróinkon most végigsuha
nunk  ezeken az utakon, illő áldozni egy hálás gondolattal e lőde
ink áldozatos m unkájának.

Ahol ped ig  m ég nem  készült el az új út, az erdész kollégák a 
háborúból m egörökölt,  a nyugati világ valamennyi teherautó 
márkáját képviselő matuzsálemekkel szállították a iát árkon-bok- 
ron, mocsarakon ál, am íg ezeknek az utolsó darabja is „ki nem 
lehelte a lelkét”

Ezek a nagy ú tépítések és erdőtelepítések nagyban hozzájárul
tak a háború  utáni m unkanélküliség  megszüntetéséhez. Az új
donsült korm ányainknak  kár, hogy ez még nem  jutott az eszébe. 
Igaz, mi sem törekedtünk  nagyon ezt az eszükbe juttatni. Pedig 
két tarokkparti, két harsány nótaest között erre  is érdemes lenne 
időt szakítani.

Alátelepítési kampány

Jogga l  féltették az erdőt a szakembereink Rákosi erőszakossá
gától, hogy hatalm a megszilárdítása érdekében  erőteljesebben 
belenyúl az erdőbe is. (Szerencse-e, vagy szerencsétlenség, hogy 
hat almát nem  az e rd ő  javainak  felhasználásával, hanem  az AVO 
megerősítésével szilárdította meg.) M indenesetre illesse elisme
rés szakembereinket, hogy a mohóságát sikerült innen elterelni
ük. De azért óvatosságból m egindult az alátelepítési kampány, 
amely során m ég a vágáshoz távolabbi erdőket is kötelező volt 
alátelepíteni. Szinte fontosabb volt ez, mint a háború  után elm a
radt felújítások pótlása, az elhanyagolt fiatalosok ápolása. Rá
adásul nagyon h am ar  kihívta m aga ellen a (elsőbbség rosszallá
sát az a szakember, aki nem  igényelt ehhez olyan, elegyíának szá
mító fafajokat, sőt cserjéket, amelyek m ár a középkorú erdőkben 
a természet jóvoltából is bőségesen megtalálhatók. Mire pedig a 
véghasználatra sor került, az alátelepílett csemetéknek a hűlt, 
vagy a vaddisznó által feltúrt helyét találtuk.
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Nemesnyár-telepítési kampány

Ez már inkább a hatvanas evek története . Lefolyása nem  volt 
annyira „heves”, mint az előzőek, de a kam pányok betegségeit 
jócskán magán viselte.

A termelőszövetkezetek többnyire a másra a lkalmatlan, tocso- 
gós területeiket „ajánlották fel” fásításra. Ezek talaja csak őszre 
szárad meg annyira, hogy géppel m eg lehetne  művelni. A 
nemesnyár pedig  nem kedveli, ha egész nyáron át egy gyomten- 
ger borítja az alját. Amelyik talaj ezenfelül m ég kötött is, azt elő
re lehetett tudni, hogy hiábavaló a nem esnyárra l való próbá lko
zás.

Ám az elismerés, a „sikerdíj” azt illette, a tervezőtől a kivitele
zőn át a felügyelőig, aki minél több telepítésnél m űködött  közre. 
Ezért meglehetős nagyvonalúság vezérelte m indezek  ceruzáját. A 
nagy telepítési hullám után  mintegy húsz évvel szánta rá magát 
a főhatóság arra  a felülvizsgálatra, amely nyom án a pap íron  
meglévő nyálasoknak jókora része „nullázásra került” m in d e n 
féle elmarasztaló következmény nélkül.

Az e téren volt „nagyvonalúsággal” m ég a nyolcvanas években 
is lehetett találkozni. Egy nyírségi gazdálkodónál a tíz év alatt si
keresen átadott 120 hektár  nemesnyárasból az üzemtervezés so
rán csak mintegy nyolcvan hektár  volt megtalálható, az üzem te r
vező leggondosabb keresése mellett is. A különbségként m u ta t
kozó negyven hektárt senki nem  hiányolta.

Az akkori jelszavak szerint a tengernyi nyárfát a déli szomszéd, 
barátaink tervezték pap írrá  feldolgozni. O k szerencsénkre még 
nem reklamáltak a hiányzó m ennyiség miatt. Lehetséges talán, 
hogy az emlékezetes géppisztolyokkal „kárpó to ltuk” őket?

Rám annakidején  e „nem es”(nyáras) p rog ram bó l csak egy 
dimbes-dombos helyen fekvő, szép erdei rét be te lep ítésének  a 
feladatát rótták. Szerencsére a mélyforgatást végzendő  lánctal
pas traktor m ár az első m étereken  elsüllyedt, így bízom benne, 
a rét azóta is m egm arad t a békák, gólyák, harisok kedvenc ta 
nyájának, szárazabb éveken ped ig  továbbra is jó  kaszálóként 
szolgál.
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Még egyszer az átszervezésről

Amint említettem, az 1948-ban kezdődött átszervezések óta a 
folyamatos át-, m eg  átszervezések korát éljük. Ennyi idő alatt 
m ár  leszűrhető annyi tanulság, hogy az egyes átszervezések után 
a helyzet semmivel sem lett jo b b  az előzőnél. A szakemberek 
megbolygatása, a sokszor évekig elhúzódó egzisztenciális bizony
talanság ped ig  óriási kárt okozott nemcsak az egyénnek, hanem  
az e rdőnek  is. Hovatovább m ár az volt a szokatlan, ha néhány 
évig nyugton lehettünk, és a szervezés apostolai nem álltak elő új 
ötletekkel.

Amikor egyik ifjú kollégám nak felkínáltak egy erdészet vezetői 
beosztást, a következő példabeszédet m ond tam  neki.

Régen, am ikor egy e rd ő g o n d n o k  egyedüli mérnökként maga 
kezelt egy 3-4 ezer hektáros erdőt, az nehéz és felelősségteljes 
feladat volt. Ism ernie  kellett az erdőbirtok  határait, a faállomá
nyokat, valamennyi m unkahelyet és az összes munkását. Ma, egy 
tízezer hektáros erdészet vezetőjétől ezek egyikét sem lehet m eg
követelni. Vannak viszont beosztottai, ha tehát valami hiba törté
nik, kivághatja magát, hogy, ejnye, „beosztottaim nem jól tájé
koztattak” Igaz, hogy a terepjáró  autó ott várakozik az irodája 
előtt, de neki az idejét kimutatások, tervek, elemzések, jelenté
sek gyártásával kell töltenie, hogy a központ határtalan „infor
m ációéhségét” kielégítse. Csak arra  kell ügyelnie, hogy a pap ír 
forma szerint az e rdőn  m in d en  rendben  legyen.

Egy kis kitérő

Kalandos so rsom nak  köszönhe tően  alka lm am  volt közelről 
figyelemmel kísérni hazánk  legnagyobb külszíni bányászatának 
rekultivációját, p o n to sab b an  a bányavállalat en n ek  nevezett 
hókusz-pókuszait. Az ezzel m egbízott „szakem ber” -  jászsági 
származású lévén -  jó l  emlékezett , mely fák voltak a legnagyob
bak a szülőhazájában. B eülte tte  tehát a m eddő t a nemes- 
nyárakkal. Pár év elteltével m ár  kezdett gyanakodni választása 
kevéssé szerencsés voltára, ezért á t tér t  az ugyancsak gyerekkori 
ismerősére, az akácra. Az azóta száz hek tá rszám ra  ültetett akác 
is bebizonyíto tta , hogy nem  é p p e n  kedvére való az a nyers, ta-
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híjnak nem  is nevezhető  laza kőzet, am iben  sínylődik. Ez e rd ő 
nek nem, legfeljebb egy szépségfilast ro m n ak  nevezhető.

Hazai (söt.ét-)zöldjeink ékesszólóan tudják ócsárolni a (dunai) 
vízierőművet, hogy „csúnya”, a paksit, hogy majd felrobban, ezek 
szerint ők a külfejtéses bányászaton alapuló hőerőm űvet kedve
lik. Amelyik füstöl, büdös, és te rm előfö ldünk  ezer hektárjait 
tesszük vele tönkre. A legjobb tudásom  szerint az ene rg iakoncep
ció kialakításán szorgoskodók sem kalkulálták be a termőtalaj 
tönkretételét. Ha aranykoronában akarnám  kifejezni, akkor a 30 
aranykoronás földek helyén bányászaink 1-2 aranykoronásat 
hagynak vissza, megszegve ezzel a bányatörvény rekultivációra 
von a t ke) zó re n d e 1 ke zé se i t .

Visszatérve a történet elejére, ném i fondorlatta l sikerült e lé r
nem, hogy a rekultiváció „atyamestere” egy kisebb terü le ten  n é 
hány más fafajt is elültetésre méltasson. Az azóta eltelt 28 év 
eredménye engem  is meglepett, nevezetesen, hogy e kietlen tá 
jo n  milyen jól fejlődik a vörösfenyő és az akkor turkesztáni szil
nek, ma pusztai szilnek nevezett egzóta. Sajnálatos, hogy azóta 
egyetlen szálat sem ültettek ebből a két fafajból.

E tapasztalaton felbuzdulva javasoltam a Tiszahát, Szamoshát, 
valamint a Nyírség job b  term őhelyein  e két fafaj kipróbálását, 
enyhítendő  ezzel az ottani erdők  akác-nyár egyhangúságát. J a 
vaslatom, sajnos, nem  hullott „ te rm ő  talajba” az ottani kollégák 
körében, noha az egyetlen ellenérv ezek „tá jidegen” minősítése 
volt.

A bányavállalat volt olyan szemfüles, hogy e kietlen m e d d ő h á 
nyót az erdészeknek is felajánlotta további hasznosításra. Szeren
csére, nekik is volt annyi lélekjelenlétük, hogy e nagylelkű a ján
latot visszautasították.

Egyesületünk közelmúltjáról
Hol voltunk, hol nem voltunk...?

Bizony, sehol sem voltunk...

Amikor a rendszerváltás p illanatában fe lm ondhattuk  volna, és 
reális áron értékesíthettük volna azokat a vadászbérleteket, a m e 
lyeket az elvtársak követeltek ki tőlünk, m ég  akkor, am ikor nem
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lelt volna tanácsos elleni m ondan i nekik. I)e volt egy rövid idő
szak, am ikor az elvtársak m ár  nem, az új (vadász) urak még nem 
érezhették  akkora hatalom  birtokosainak magukat, hogy ezt 
m egakadályozh a11á k vo 1 na .

Amikor a kárpótlás során szólhattunk volna, hogy ha az e rdő
ért négyszeres kárpótlási jegy jár, akkor a visszaadáskor sem ildo
mos egyszeres áron adni az erdőt.

Amikor szólhattunk volna, hogy az e rd ő  értékét nem annyira 
a földje, mint inkább a rajta lévő faállomány adja, amit ráadás
ként kaptak  -  nem  is a kárpótoltak, hanem  a vásárolt jeggyel 
ügyeskedők.

Amikor a ján lhattuk  volna az erdőtelepítések fokozását a m u n 
kanélküliség enyhítésére, a semmiért kifizetett segélyek helyeit.

Amikor 1997 jú liusában  a tíz hektárnál kisebb állami erdőket 
akarták  m egkaparin tan i  potyán egyes kapzsi honatyák, és csak 
az -  egyes erdészkörökben  nem  sokra becsült -  természetvédők
nek, valamint a szemfüles és bá tor  újságíróknak köszönhetően 
voltak kénytelenek az utolsó pillanatban, szégyenszemre vissza
vonni az erre  vonatkozó gyalázatos törvényjavaslatukat.

Amikor egyes állami erdőket kezelő szervek azzal tettek „óriá
si nemes gesztust” (Magyar Hírlap, 1997 júl. 31.), hogy a vadász
bérlők -  köztük saját m aguk  -  javára lem ondtak  több ezer hek
tár állami terület vadászati jogáról.

Amikor az új vadászati törvény meghozatalánál nem szóltunk, 
hogy a vadászati bérleti díjak hatósági maximálása az állami va
gyonnak, vagyoni é rtékű  jognak az ellopását szolgálja.

Amikor a vadászati törvény végrehajtásáról rendelkezők úgy 
találták, hogy a Soproni Egyetemen szerzett d ip lom ánk nem 
e legendő  az e rdőben  folyó vadgazdálkodás megtervezéséhez. Ha 
így haladunk, m egérthetjük , hogy m ár az erdőgazdálkodás m eg
tervezéséhez is a lka lm atlannak  ítéltetünk. Ezer szerencse, hogy 
vannak  m ég vadászatot kedvelő brókerek, bankfiúk, jogászok, 
gépészm érnökök, akik majd kioktatnak bennünket, hogyan is 
kell erdészkedni, hogyan lesz a nagyobb nyereség (nekik) az e r 
dőből.

M aradt-e m ég  nekünk  valami, ha a fenti ügyekben sehol sem 
voltunk? O, hogyne! Továbbra is szabad (ki-)szolgálnunk a m in
denkori hatalom  képviselőit az erdőből, a köz javaiból.
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De meg ennél is nagyobb szó, hogy m indezek  fejében teljes 
öná 1 lóságot é 1 vezünk

az izgalmas tarokkpartik, 
a harsány nótaestek, 
a dicső sörpárbajok terén.

Egészségűnkre! Eks!

Egy erdőigazgató monológja

Talpunkra estünk,

mint a macska, pontosabban, ta lpunkra  ugrottunk, mert hiszen 
a dolgok ilyetén alakulását mi m agunknak  is sikerült így irányí
tanunk.

Pedig mennyire meg voltunk ijedve a rendszerváltáskor...
'Tagadhatatlan, hogy az erdészeti ágazatban m ég a magyar á t

lagot is messze m eghaladóan  nagy volt a kontraszelekció. Építé
si faanyag, ingyen karácsonyfa, víkendtelek, vadászlakoma a 
fényűző vadászházban, potyavadászat ügyében az elvtársak m ind  
nálunk kötöttek ki. Aki nem  nyújtott nekik tökéletes kiszolgálást, 
annak a neve fel sem merült a hivatali szam árlétrán  való em elke
dés ügyében. Jó  okunk volt tehát feltételezni, hogy egy becsüle
tes világ bekövetkeztekor nem  é p p en  az „érdemei elismerése 
mellett” minősítést kapjuk.

Ám rögvest kiderült, hogy az új és ú jabb u rak  korántsem  é r 
zéketlenek az erdőből m egszerezhe tő  javak, valamint a v adá
szat passziója iránt. A potyázni szándékozók egyaránt m eg ta lá l
ták a pártfogóikat Bánffy, Schamschula, m ajd  Suchm an  szem é
lyében.

"Tudvalevő, hogy a tú lszaporíto tt nagyvadállom ány eg y m ag á
ban több kárt tett az e rdőben , m int az e rdővéde lm i szakköny
vekben szereplő összes kártevő együttvéve. Mi ugyan szavakban 
ostoroztuk a vadászbérlőket a vadállom ány tú lszaporítása  mi-
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a üt, de  a saját kezelésű terü le te inken  mi sem voltunk különbek, 
így tu d tu n k  ugyanis kedvébe járni a kapzsi, magas rangú  va
dászvendége inknek , akik részéről a sokat érő, bárhol és bá rm i
kor beváltha tó  protekció  volt a ju ta lm u n k .  Nem  volt haszonta
lan a fizető nyugati vendégvadászok  kiszolgálása sem. Egy hi
básan célzott lövéstől való „e ltek in tés” u tán  járó keményvalutás 
baksis messze elkerüli az adó h a tó ság  f igyelmét, ugyanúgy, mint 
pé ldáu l  egy zergevadászatra  szóló meghívás a fenséges Alpok
ba...

Még lelkiismeret-furdalásra sincs okunk tehát, mert a jelek 
szerint nem  teszünk mást, mint a társadalmi elvárásokat elégít
jük ki, amiket a m in d en k o r  ha ta lm on lévők, teljesen „rend
szerfüggetlenül”, követelnek m eg tőlünk.

Lejegyezte: R. L.
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Cigányok a somogyi erdőben* 
D r . G e l e t a  F e r e n c

Mottó: „A tegnapin emlékezni kell még a m ának , hogy a j  övó' szebb 
és boldogabb legyen/ ”

A Balatontól Dráváig e l t e r ü l ő  S o m o g y  megye 6036 km 2 terü
letét a történelmi évszázadokban sűrű, a legtöbb helyen átjárha- 
tatlan erdőségek, patakok, tavak, mocsaras vizek fedték. A mai 
somogyi erdőségek és a vidék jellege mindezt bizonyítja. Orszá
gunkban mindig az egyik legjobban erdősült megye volt. Erdő
területének hatalmas kiterjedéséről a legjellemzőbb mondás: 
„nem az erdő van Somogyban, hanem Somogy van az erdőben” 
Korabeli leírások szerint az 1500-as években Somogy erdősültsé
ge még elérhette a 80%-ot: ...„Somogy volt az erdőben...”

Ma a megye erdősültsége 30%-os, az ország erdőterületének 
10%-a Somogyban van. A megyék területi sorrendjében So
mogy a negyedik. Az ország egész területének 6.5%-a esik So
mogy ra.

Lakónépessége 337.000 fő, amely az ország össznépesség
ének 3.3%-a. Népsűrűsége 56 fő/km --ként, ezzel a legritkábban 
lakott megyék egyike. Természetbeni és erdőtörténeti értékek
ben Somogy hazánk egyik legnagyobb és legértékesebb területe.

A földtörténeti korokban a kéregmozgások, folyóvizek, m o
csarak és éghajlati tényezők hatalmas, a földfelszínt alakító erő
inek hatására jól elkülöníthető vonalú somogyi tájak kelet
keztek:

a Balaton somogyi partja,
Külső Somogy-dombvidék,
Déli-Pannonhát,
Somogyi-homokvidék és a
Zselici-táj, amely egyedülálló történelmi és erdőtörténe
ti jelentőségű.

* Az 1997 évi erdészettörténeti pályázatra beérkezett mű.
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A somogyi cigányság történetében is a legfontosabb terü 
letnek a zselici táj erdői számítanak. (2) A cigányok jelenléte a 
somogyi erdőkben az 1700-as évek elejétől nyomon követhető:

a) Több írásos forrás közül egy nagyon jellemző:
Egy 1775-1779-es összeírásban a következőket lehet olvasni a 

Zselicben lévő ibafai cigányoktól:
„Az itt írtak mind helységről-helységre vándorló oláh cigá

nyok, a falun kívül, az erdőben kunyhókban laknak, durva fehér 
posztót viselnek, kanalat, lapátot, teknőt készítenek- döghúst 
egyáltalán nem fogyasztanak-, soha nem üzletelnek lovakkal, a 
helyi bíró alatt vannak...”1

b) A már említett, az 1700-as évekig visszavezetett somogyi 
családfával rendelkező, idős erdészek és vadászok ősei nemcsak 
hallottak a cigányokról, hanem egyre rendszeresebben foglalkoz
tatták is és velük együtt dolgoztak az erdőkben.

A cigányok megjelenése a somogyi erdőkben nem lehetett vé
letlen.

Ennek számos oka volt:
a) Őshazájukban- Indiában-őseik erdőben vagy erdőközeiben 

élhettek. Ez az utódokban örökletes életmóddá, szükségletté vál
hatott.

Somogyba településük kezdetén -  az 1700-as elején -  a megye 
erdősültsége még (50-65%-os volt. Hasonlóan települhettek be a 
szomszédos Baranyába, Tolna és Zala megyékbe is, ahol az er
dősültség ugyancsak 65%-körül volt.**

Elsősorban az erdős területeket, erdővel borított tájakat keresték.
b) Ostermészetüknél fogva igen kisigényűek voltak. Nagyon 

szerény létfenntartási igényük minimális teljesülése esetén, már 
nagyon békések voltak és vidámak.

Az erdő kincse bőséges: vad, madár, zöld növények, vadgyü
mölcsök, magvak, fanedvek, méz, gombák -  betegség esetén a ci
gányok által a legjobban ismert erdei gyógynövények -, és még 
számos egyéb erdei termék rendelkezésükre állt. A későbbiekben 
mégis sokat éheztek, nélkülöztek.2

c) Az örökös, évszázados üldözőttségük miatt félénkekké vál
tak. Az üldözés ellen az erdő adta a legjobb védelmet.

d) Igényeiknek meglelek) kunyhó vagy putri megépítéséhez, 
az erdő ott helyben megfelelő faanyagot biztosított.
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Az 1940-es evek közepén 47 községhatárban, 69 erdőrészben, 
a kunyhók és putrik száma 600-650 lehetett, amelyben 3500 ci
gány élt.11

e) Somogy nemcsak erdőkben, hanem vizekben is gazdag. A 
cigányok rendszerint olyan erdőterületet választottak letelepe
désre, kunyhó putri építésére, ahol a közelben ott volt a megfe
lelő vizű patak, folyó, vagy legjobb esetben halastó.1'1

Az erdőtulajdonosnak a legtöbb esetben fenntartásai voltak a 
cigányokkal szemben mert: 

ismeretlenek voltak, 
hazátlanok voltak,
ruházatuk a magyaros viselettől egészen eltérő, sok esetben hi
ányos, a gyerekek meztelenek, 
a falvakban nem engedték letelepedésüket, 
nagyon rossz hírük volt, ezért sok helyen üldözött cigányokká 
váltak.
Az erdőkben való letelepedést, kunyhók, putrik éj)ítését kevés 

erdőben engedélyezték, ezért természetesen életformájukká vált 
az örökös vándorlás. A „vándorcigány” fogalommá vált.

Egyes helyeken az erdészek kezdetben elnézték, nem észrevé
telezték az erdőszéleken való „táborozást”, majd az erdőben ké
szített cigány kunyhókat, putrikat, mert kezdték felismerni, hogy 
a cigányok jól és olcsón használható erdei munkásokká válhat
nak.18

Mert: Ott vannak állandóan az erdőben, legjobban ismerik 
az erdőt, a növényzetet, a vad tulajdonságait.
Ismerik a legjobb gombatermő helyeket, jól felismerik 
a mindenkor ehető-vagy mérgező gombákat.
Ismerik az ehető erdei vadgyümölcsök, zöldségfélék 
lelőhelyeit, és sokoldalú felhasználási módjukat. 
Nagyon gyorsan megismerték a somogyi erdőkben 
termő gyógynövényeket. A gyógynövény-gyűjtésben 
egész cigánycsaládok vettek részt.
Ismerték a gyógynövényfőzetek hatását, egyes beteg
ségekre való használhatóságát.

Az évtizedek, évszázadok múlásával a cigányok az erdőijen 
egyre inkább használhatóak voltak, ezért több erdőtulajdonos is 
megengedte egyes erdők szélén kunyhó, vagy putri építését.
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A Zselic erdeinek tulajdonosa, gróf Esterházy elsőként adott 
engedélyt a cigányok letelepedésére, a Ropoly-völgyi putrifalu 
megépítésére.18

Az erdőkben lakó cigányokat rendszeresen foglalkoztató, idő
sebb erdészek közül többen megtanulták a cigány nyelvet. Ami
kor a cigányok ezt észlelték, a legtöbben féltek. Nem mertek az 
erdész közelében egymás között társalogni. Később azonban az 
ilyen erdészt bizalmukba fogadták. Az erdész legjobb segítőjévé 
vált elsősorban a „cigányvajda” A cigányvajdának viszont igen 
nagy szerepe volt a cigányok erdei munkaszervezésében. Ilyen 
esetek elsősorban a cigányok által legsűrűbben lakott zselici er
dőkben fordultak elő.

Mindezek jelentős szerepet játszottak abban hogy a cigányok 
egyre jobban felhagytak a vándorlással.

A cigányok letelepedését rendkívül nagymértékben befolyá
solta az erdők államosítása, amikor a második világháború után 
kialakultak és feladataikban megerősödtek az állami erdőgazda
ságok. A cigányok legnagyobb részét az erdőgazdaság látta el ál
landó m u n ka 1 e h e t ős éggé 1.

A cigánynépesség egészéről, ősi természete, vándorlásai, ál
landó mozgása, szabadossága, zaklatásai miatt, Somogyban nem 
lehetett pontos felmérést készíteni. Az azonban minden időben 
bizonyos volt, hogy számuk növekvő/1

Ittlétük kezdetétől hosszú időn keresztül az összes lakónépes
ség 0,10%-a volt a cigány. Létszámuk növekedése a letelepedé
süktől, erőteljesebben pedig az utóbbi két évtizedben következett 
be, amely napjainkban is folytatódik/’ Létszámuk ma már az 
össznépességnek legalább 10%-a, amely meghaladja a 30.000 
főt.

Vándor természetük, üldözőttségük, majd később gyorsan 
változó munkahelyeik miatt, szóródásuk a megyében mindig 
nagy volt. Allandósultabb cigánytelepülési helyek voltak: a 
barcsi, a nagyatádi és a kaposvári (Zselic területe) járások vol
tak.

A megye összes cigány lakosságából, ebben a három járásba élt 
1973-ban:13’(>

a cigánycsaládok 64%-a,
itt volt az összes cigány 61%-a,
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a kunyhók 18%-a,
a cigánytelepek 75%-a.

Az 1950-es évektől 1991-ig, állandó és időszaki munkában lé
vő összes cigány 64%-a ebben a három járásban volt.I:)

A kaposvári járás, benne a Zseliccel, az említett három járás
ból is kiemelkedő. Ugyanis (1973-ban) a megye összes cigány la
kosságából:7

a cigánycsaládok 26%-a, 
az összes cigány 27%-a 

itt volta kunyhók 18%-a,
a cigánytelepek 31%-a.

Elsősorban a zselici erdőkben mutatkozott meg, hogy a cigá
nyok mennyi ágon, milyen munkákkal kapcsolódlak az erdőhöz:

a) Kezdetben:
erdei magvak, vadgyümölcsök, gombák, zöldségfélék,
méz, fanedvek gyűjtése, elfogyasztása;
festőnövények, virágok, díszítő anyagok gyűjtése, eladása;
gyógynövények gyűjtése, felhasználása és eladása;
vadászat: apróvad befogása és elfogyasztása;
natúr, eseti fafeldolgozás: teknővájás, fakanál-, lapát- és
egyéb, számos faeszköz készítése és eladása.17

b) Későbbiekben (az 1800-as évektől):
részt vettek az erdeimellék-iparágak munkájában, (hamu- 
zsírfőzés, üveggyártás /üveghuták munkásai/ mészégetés, 
téglaégetés, faszenítés, amelyben még ma is egyes helye
ken részt vesznek)8;
erdei fűzvessző-feldolgozása: kosárkötés és egyebek; 
nyírvessző, nyírrőzse feldolgozása: hósövény, bányasző- 
nyeg;
árvízvédelmi vesszőkötegek (rőzsekolbász) készítése; 
szőlőkarógyártás (nőtt és hasított);
kályhaalágyújtós (gyantás erdeifenyő-tuskóapríték) készí
tése és eladása;
és még számos egyéb m unkákban.17

c) Szerepük a II. világháború utáni állami erdőgazdálkodásban 
jelent ősén megnőtt.

Minden erdei munkában részt vettek; 
erdei magvak begyűjtése,
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csemetekerti munkák, 
erdősítések,
erdősítések ápolása, tisztítási munkák, 
a kézi fakitermelésben, majd többen a motorfűrészei faki
termelésben még ma is,
az erdőgazdasági üzemi fafeldolgozásban (Barcs és Csur
gó-gyárakban és kisüzemekben).

d) 1945-től a még gépesítés nélküli években, nagyon jelentős 
volt a munkájuk az erdőgazdasági „fogatgazdaságok” megszer
vezésében, majd munkájában .[)

A lováriak bizonyították a lovász-szakismereteiket. Abban az 
időben a megye erdőgazdasági területén 25 helyen, 180-190 pár 
lovat tartottak, elsősorban faanyag kiközelítésére és elszállításá
ra. Az itt foglalkoztatott dolgozók 90%-a cigány volt.

Somogyban (Vörs) 1948-ban az országban elsőként rendezett er
dei szakmunkásképző tanfolyam résztvevőinek 40%-a cigány volt. 
Ez több évben is megrendezésre került. Volt, aki továbbtanult.

Később a Csurgói Fafeldolgozó gyáron belül megrendezett fa
ipari szakközépiskolát több cigány is elvégezte. A gyárban még 
ma is dolgoznak.

Volt olyan időszak is, amikor a Somogyi Erdő- és Fafeldolgozó 
Gazdaság 8.300 dolgozójának több mint 30%-a, közel 2.500 fő 
cigány volt.** A somogyi cigányok sokrétű erdei munkáiból, hasz
nálhatóságaikról, a továbbiakban a következőket emelem ki.

Erdei gyógyn öxfények gyűjtése:

A  nagy ókori civilizációk már nagyon sokat tudtak egyes er
deinövények mágikus tulajdonságairól, gyógyító hatásukról.^ In
diában szinte kizárólagosan gyógynövényekkel gyógyítottak. 
Szanszkrit nyelvű írásos emlékek tanúsítják, hogy a hit tudományt 
és a növények ismeretének tudományát összekapcsolva tanítot
ták.

Az ősindiai Védák-ban -  az indiaiak legrégebbi irodalmi em
lékében - v a n  többek között leírva egy „Soma” nevű növény. Ko
runk botanikusai meghatározták, hogy a soma egyenlő az 
„Ephedra Vulganis , azaz csikófark nevű gyógynövénnyel, 
amelynek igen jelentős antibiotikus hatása van. ’ Somogy homo
kos területein az erdőkben ma is megtalálható.
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Természetesen a görögök és rómaiak is ismerték a növények 
titkát. Híres orvosaik, Hippokratész és később Galenusz, egy-egy 
növényt már azokra a betegségekre használtak, amelyekre ko
runk emberei ma is használják.

Honfoglaló elődeinket pap-orvosok, a táltosok gyógyították, 
de mellettük igen nagy szerepe volt a „füves- és kenőasszonyok
nak”, akik elsősorban erdei gyógynövényekből készítettek gyó
gy í t ó főze t e ke t, s ze re ke t .

A kereszténység felvételével az egész országban, Somogyban is 
a kolostorok kezébe került az emberek gyógyítása. Szereik: első
sorban erdei gyógynövényekből készített kivonatok, teák vagy 
sűrítmények voltak.

A honfoglalás kori somogyi települések közül Segesden az 
1700-as évek elejétől, a ferencrendi kolostorban már működött 
„gyógyszertár”

A minorita rendházi krónika szerint; Andocs községben 1726- 
tól rendházi kezelésben volt gyógyszertár, amelyben erdei fás- és 
lágyszárú növényekből, ősi receptek szerint, gyógyító és fertőtle
nít ő s ze re ke t kész í t ettek.

1759-ben hozták létre Kaposvár első patikáját, amelyben 
Fladt György volt a gyógyszerész-tulajdonos.

A somogyi erdők ősidők óta ismert gyógy növénykincsére, a so
mogyi patikai feldolgozás több évszázados tapasztalatai alapján, 
1920-ban az országban az elsők között hozták létre a kaposvári 
„Gyógynövény és Vegyesipari Rt.”-t. Ez a feldolgozó gyár a 
gyógynövény alapú készítményeivel rövid idő alatt exportforgal
mat bonyolított le, amerikai gyógyszergyárakkal volt kapcsolat
ban. A gyár termékeinek nagy árusítására Abaffy A. Zoltán Ka
posvár, a Fő utca 3. szám alatt létrehozta a „SAS” drogériát, 
amely az egész országban híressé vált.

A begyűjtött gyógynövények mennyisége és minősége ered
ményeképpen az ország erdei gyógynövény- és termesztett 
gyógynövény exportja annyira emelkedett, hogy pl. 1943-ban el
érte az évi 1000 vagon mennyiséget. Ennek jelentős hányada, 
közel 40%-a a somogyi erdőkből származott.

Somogyban az erdei gyógynövény-kereskedelem kezdetei az 
1880-as évekre vezethetők vissza. Ebben az időben a gyűjtés már 
megkezdte túlhaladni a napi szükségletet.
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A somogyi falvakat járó vándorkereskcdők már nemcsak a hul
ladékot (rongy, csont, bőr, vas stb.) keresték és vásárolták fel, ha
nem jó  áron keresték a somogyi erdőkben gyűjtött gyógynövé
nyeket is.

Az erdőkben lakó s gyógynövényeket jól ismerő és gyűjtő ci
gány családoknak a megélhetésben ez nagyon kedvező változást 
jelentett.

A második világháború az erdei gyógynövény- és erdei mellék
termék-kereskedelmet is jelentős mértékben lelassította. A hábo
rú befejezése után viszont az erdei gyógynövények iránti kereslet 
nagymértékben fellendült, és ma is ta rt .1** A magyar és külföldi 
gyógynövény-feldolgozó ipar, a gyógyszergyártás nagymértékben 
bővült, s egyre több gyógynövényt igényelt. A több gyógynövény 
begyűjtését elősegítette:

A Somogyba települt cigányok őseinek indiai alaptudásában 
már benne volt egyes gyógynövények ismerete és felhasználá
sa, amelyet apáról fiúra hagyva, itt is szenvedélyesen alka
lmaztak.
Az erdőgazdaság -  érdekeinél fogva -  gyógynövénygyűjtő 
szaktanfolyamokat szervezet t.
A szaktanfolyamok résztvevőinek 90%-a cigány volt.

Az erdei gombák gyűjtése:

Somogy kedvező természeti adottságai miatt az erdei gombák 
minden fajtája mindenfelé elterjedt. Régebbi lakóinak életében 
mégis volt olyan huzamosabb időszak, amikor még nem ismer
ték a gombák hasznosságát, elkészítésének minden fortélyát. Bi
zonyos mérgező gombák miatt a gombáktól nagy volt az idegen
kedés.

Az 1700-as évek közepétől a Zselicben és más somogyi tájakon 
az erdőkben lévő, putris cigánytelepek lakóinak igen nagy szere
pe volt az erdei gombák gyűjtésében.10 A cigányok ismerték a 
gombák fajait és használhatóságát, elkészítésének különböző 
módjait. A begyűjtött gombák nagy részét elsősorban maguk fel
használták, másik részét a közeli, ismert falvakban elcserélték ke
nyérre, szalonnára, zsírra és sok esetben ruházatra. A falvak sza
porodó lakóival egyre jobban megismertették a különféle gom
bák hasznosságát. Az 1940-es évek közepétől az 1960-as évek
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elejéig (1944-1960) a kedvezően alakult erdei mikroklímátikus 
viszonyban visszatérően bőséges gombatermés k e le tk e z e t tA z  
évi gombatermés elérhette a 400-500 q-t is. A hagyományos, ese
tenkénti gyűjtögetéssel ennek a mennyiségnek csak a 40-50%-át 
lehetett begyűjteni. Ugyanakkor komoly exportlehetőségek kí
nálkoztak.

Az erdőgazdaság üzemi tevékenységében azonban nagy gon
dot okozott a gombák begyűjtése, mert egy-egy gombafaj érési 
hulláma nagyon rövid ideig tart. A gombatermés kellő ismerete 
és helyének felkeresése a gomba gyűjtőtől alapos szaktudást köve
telt. Kevés volt az ilyen üzemi gombagyűjtő. Az erdészek ebben a 
munkában elsősorban a cigányokra számítottak, mert az erdőt 
nemcsak lakták, járták, hanem mindenkinél jobban ismerték.

Nyilvánvalóvá vált, hogy az üzemi méretű gombagyűjtést 
gyorsabban megoldani csakis szervezettebben és szakszerűbben 
lehet. A legtájékozottabb cigánygyűjtők bevonásával, 1946-1947- 
től, erdőgondnokságonként, illetve erdőrészletenként, elkészült 
a legjobb gombatermő területekre vonatkozó „gombatérkép” 
Ennek megfelelően készült el a legkeresettebb gombafajokra vo
natkozó „gombanaptár” is.

Mindezek szükségessé tették, hogy Somogyban 1948-tól több 
évig, évenként visszatérően, gomba- és gyógynövénygyűjtési 
szaktanfolyamokat tartsunk. Ezek több hetes, bentlakásos tanfo
lyamok voltak. (Vörs, Szőcsény-puszta.)

A tanfolyamok legfőbb tárgyai a következők voltak:

az erdei gombák és gyógynövények erdei életközössége, 
az erdei gombák fajai, jellemzői, felismerése, 
a gyógynövények ismerete, használata, 
a gomba- és gyógynövényt érkép ismerete és használata, 
gomba- és gyógynövény naptár (érési időszak) ismerete.
A tanfolyamokon résztvevő cigányok nagy része ekkor még er

dei kunyhóban vagy putriban lakott/* A cigányok mégis előnyben 
voltak a falusiakkal szemben, mert erdei gyűjtögető életmódjuk
nál fogva, a gombák fajait és a gyógynövényeket már jól ismerték.

A cigány családokban a gomba- és gyógynövényismeret és a - 
használhatóság akkor még apáról fiúra, de nem kevésbé anyáról 
gyerekre maradt.
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M indezek eredménye volt:

1. Az erdei gombák begyűjtése 1948-tól olyan mértékben fo
kozódott, hogy szükségessé vált az üzemi feldolgozás: a felszele
telt gombák szárítása. Először a napfény kihasználásával, majd a 
következő években már elektromos energiával melegített levegő- 
mozgással direkt és stabil gombaszárítók működtek a megye 14 
körzeti helyén. Ezek egyben a gomba- és gyógynövény-fel
vásárlás helyei is voltak.

A gomba és gyógynövény üzemi begyűjtése az erdőgazdaság 
szervezetében -  mint „erdei mellékhaszonvétel” -  hosszú ideig 
fontos ágazat lett.17

2. Az egyre több szakképzett gomba- és gyógynövénygyűjtő, 
akiknek 80%-a cigány volt, igen jelentős munkát végzett. Több 
mint egy évtizedig a begyűjtött és feldolgozott gomba évi 
mennyisége közel 400 q-volt, amelynek közel 70%-a feldolgo
zott, szárított gombaként, exportra került.

3. Fontos, hogy több mint egy évtizedig az erdei cigányok nagy 
része biztos és nagyon jó  keresethez, megélhetéshez jutott. Ered
mény még az is, hogy a tanfolyamokon tanultakat a családban 
élő fiatal cigányoknak átadták, és ezzel a gyűjtésben, a kereset
ben résztvevők számát jelentősen emelték.

A z erdei juzfélék hasznosítása:

A Somogy ősi területét jellemző nagy, vizes, mocsaras, lápos 
területek egy része fokozatosan felszáradt, kiszáradt. A maradék
ból alakultak többek között az erdők közötti völgyekre szűkülő 
erdei halastavak és tocsogók. Ezek partszakaszain mindenütt ki
fejlődtek a vadfüzesek. A későbbi időszakokban a somogyi lápok, 
mocsarak lecsapolása lényegesen csökkentette a vadfüzesek terü
letét, de a legjobban használható vadfüzeseket a legjobb fűzter
mő területeket a fűzvessző felhasználási igénye miatt meghagy
ták. A helyi fűzvesszőigényékét ezek még egy ideig kielégítették. 
Az I. világháború befejezése után a megmaradt tógazdaságok 
száma sokkal kevesebb lett.

Somogyot víztükörterületi csökkenés nem érte, az ország 
összes tógazdaságának 47%-a -  70 helyen -  és az összes víztükör 
területének 31%-a -5.106 kát. hold -  Somogyban volt. Aj. erdők
ben a vízparti vadfüzesek megmaradtak.
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1945 előtt a somogyi halastavak, tógazdaságok, vizes területek 
legnagyobb részben a magánbirtokok területén, az erdők tarto
zékai voltak. Ezek az erdők államosításával kerültek erdőgazda
sági kezelésbe.

A háború utáni években a fűzből fonott termékek iránti keres
let nagymértékben megnövekedett. A fokozódó választékigény 
kielégítése közben egyre jobban kiderült , hogy a különbőzé) fűz- 
fafajok fonásra felhasználva különbözőképpen viselkednek.

A füzek ilyenfajta tulajdonságát elsősorban a legnagyobb fel
használók, az erdőkben laké) cigányok ismerték. Az erdők vizes 
területein igen nagy szerepük volt a cigányoknak az olyan élő 
fűzfák kiválasztásában, amelyeknek vesszője az igényesebb fonott 
termék előállítására a legalkalmasabb volt. így alakították ki az 
ún. „fejesfák”-at, amelyek majd 2-3 év használat után a „boto
lófűz” néven váltak ismertté.

A füzek jé) sarjadzóképességének kihasználásával a legalkal
masabb erdei vizes területeken számos korszerű, új fűztelep léte
sítésére került sor. Az új fűztelepeket elsősorban a nagyobb né
pességű cigánytelepek közelében létesítették.2

Az 1950-es évek elején fűzvesszőkosár és -fonott bútorok irán
ti fokozódó igények kielégítésére a Drávamenti, bőven termő 
fűztelepek közelében, megalakítottak egy „kosárfonóüzemet” A 
közel 250 főt foglalkoztatott létszám 90%-a cigány volt.

Az apáról fiára öröklődött, sokszor hihetetlen kézügyességű ci
gányok munkáját még megsegítették rövid üzemen belüli tovább
képzésekkel is.** Ok a somogyi íüzvesszőből kitűnő minőségű, 
szép, különbőzé) célú kosarak, kerti bútorok, tálcák stb. tömegét 
készítették. Termékeik több mint 60%-át exportra szállították.

Amikor a kosárfonó üzem a legjobban dolgozott, és sok ci
gánycsaládnak megfelelő megélhetést biztosított, egy átszerve
zéssel az erdőket érintő, az erdőkben lévő vizes területeket -  így 
a fűztelepeket is -  az erdőgazdaságtól elvették, és azt megbontva 
átadták a halászati vállalatnak, állami gazdaságoknak és term e
lőszövetkezeteknek. Ezek után a kosárfonó üzem sorsa is bizony
talanná vált. Először átvette a Kaposvári Kefegyár, majd később 
a Kaposvári Faipari Vállalat, utána a Pécsi Vízügyi Igazgatóság, 
és lassan elsorvadt... A közel 280 cigánydolgozé)val, annak művé
szi színvonalú munkájával senki sem törődött.
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A somogyi cigány népesség és az erdők mai kapcsolatában tör
ténelmi súlyú változás következett b e .1()

1. A cigányok erdőkből vak) kitelepítésével, az 1970-es évektéfl 
kezdett megszakadt az ősi, erdei cigánymesterségek, cigányfog- 
lalkozások apáról fiúra történő átadása.

2. Az erdei és fafeldolgozási munkák fokozatos gépesítésének 
következményeként az 1970-es évek közepétől megkezdődött a 
cigányok mellőzése.

3. A fiatal cigányok ma már nemigen ismerik somogyi előde
ik munkáját, mesterségeit.

4. A mai társadalmi helyzetben kialakuló tulajdonviszonyi vál
tozások az erdőket sem kerülték el. A rendszerváltás után az er
dők egy részének privatizálása után a Somogyi Érdéi- és fafeldol
gozó Rt. létszáma közel 5000 fővel csökkent. A cigánydolgozókat 
ez nagyon érzékenyen érintette.

5. Napjainkban a somogyi cigány munkanélküliek aránya 
rendkívül magas.1-*

Zselic mai helyzete:

A cigányság foglalkoztatásának jelentős beszűkülése érzéke
nyen jelentkezik a zselici táj térségében. Nagy számban élnek itt 
cigányok, és nagy többségük munkanélküli. Ezzel szemben Zse
lic régi alapadottságaiból még ma is több megvan. Meglelek) 
szervezéssel mindez jelentősen hozzájárulhat ahhoz, hogy itt a 
cigányság foglalkoztatása egy idő múlva ismét mindennapossá 
váljon.

Mindezek ismeretében, a Zselic Kistérségi és Területfejlesztési 
Szövetség (Kaposvár, Fő u. 37-39.) -  a zselici községek önkor
mányzati támogatásával -  elkészítette a: „Zselici Életesély 
Program-”ot, ennek célja: A Zselic hátrányos helyzetű polgárainak
-  kiemelten a cigány lakosságnak -  válságos helyzetének kezelése. 
Fomiálódó elképzelések:

1. Fűzfatelepítés, fűzvesszőből kosár- és bútorféle készítése, 
juhtenyésztés, gyapjúfonalkészítés és -feldolgozás, elsődleges fa- 
feldolgozás: fateknő, fakanál stb., fazekasság létrehozása, szíj
gyártás.

2. Alkotó falu létrehozása Kadarkút-Vóta-pusztán. Cél: letele
píteni olyan tehetséges cigánycsaládokat, akik révén a hagyomá
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nyos cigány mesterségek (vesszőfonás stb.) innovációs góca ala
kulna ki.

3. Erdei gyógynövény és gombaprogram, ebben: gyűjtés, ter
melés, termékfejlesztés, -feldolgozás, forgalmazás; „Zselic-Zöld 
Patika programban.

4. Legelőgazdálkodás: haszonállattartás, apróállattartás, pin- 
cegomba-termesztés, ciroktermesztés, -seprűkötés.

Mindezek a tervek Goethe azon mondásán alapulnak, hogy:
„Nem elég a hibákat lelepleznünk, só't ez 
(helyenként) helytelen is, ha nem tudjuk  
a jobb állapot eszközét is megjelölni:/”

Megvalósuló elképzelések

Kutatómunka eredményét, „a jobb állapot eszközének” 
részét felhasználta a „Zselica Szövetség” a „Zselici Életesély 
Program” készítéséhez -  amely; „kiemelten a cigányság v á l s á 
gos helyzetének kezelésére...” készült.

A Somogy Megyei Munkaügyi Központ a Zselica Szövetséggel 
elnyerték az Amerikai Egyesült Államok Munkaügyi Minisztériu
mának pályázatát, a Zselici Kistérségek hosszútávú fejlesztésére. 
Az USA Gyors Reagálás elnevezésű munkaügyi projekt helyszíni 
tudományos feltáró és gyakorlati feldolgozó munkájában 
folyamatosan alkalmazzák a somogyi cigányságot kutató munka 
eredményét. Elsőként a Zselici Bánya térségében 23 település 
vett részt a kistérségi fejlesztő programban. Ott szinte megszűnt 
a munkanélküliség.

A Zselic fejlődése az amerikai szakemberek szerint is jó  példa. 
Az USA Gyors Reagálás projekt alkalmazásának egy éve alatt a 
kistérség együttműködésével a munkanélküliség csökkentése 
országos mércével is jó  eredményeket hozott.
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Rendhagyó vadásztörténetek* 

G ö n d ö c s  J ó z s e f

Mottó: A nehéz munkabért 
Se húzd ki magad, 
Szeresd az Érdéit és 
Tiszteld, a Vadat.

Az erdő a benne lévő növény- és állatvilággal együtt a termé
szetnek egyik legcsodálatosabb alkotása. Sajnos, nagyon sok el
lensége van: hótörések, viharkárok -  ezek ellen nem tudunk vé
dekezni -, a rovarkárosítók ellen valamennyire tudunk különbő
zé) vegyszerekkel, de a legnagyobb károsítója az ember, aki a ház
tartási hulladéktól az ipari hulladékig mindent kivisz az erdőre, 
ezzel bemocskolja azt, és nagyfokú környezetszennyeződést 
okoz, nem utolsósorban az ereié) esztétikai képét is rontja.

Az az ember, akinek a sors erdészpályát szánt, szerencsésnek 
mondhatja magát, mert állandóan jé) és egészséges környezet
ben dolgozhat. Naponta látja, hogy mit kell lennie, hogy az ál
lomány jól fejlődjön, megkapjon mindent, amire szüksége van. 
Majd hosszú évtizedek után az embert valamiféle büszkeség töl
ti el, mégiscsak érdemes volt élni és dolgozni, mert csodálatos 
állományt hagyott az utókor számára. Talán majd megemlékez
nek róla?

Úgy érzem, én ide tartozom, és ha újból fiatal lennék és pá
lyát kellene választanom, csak ezt választanám. Igaz, hogy na
gyon sokat kellett dolgozni, esőben, hóban, fagyban -  mert ugye 
a műhelyünk beázik -, de megérte. Rengeteg tapasztalatot és él
ményt szereztem a négy évtized alatt, amiből fiatalabb kollégá
imnak sokat átadtam.

Nemcsak azoknak ajánlom e kis írásomat, akik szeretik a ter
mészetet, hanem azoknak is, akik nem nagyon rajongtak érte, 
talán így közelebb kerülnek hozzá és egy kicsit megszeretik azt.

* A/ 1997. évi erdészettörténeti pályázaton II. díjban részesült mű.
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Pályakezdés

Már korábban -  még nyugdíjba vonulásom előtt -  elhatároz
tam, hogy a negyven éves tevékenységemre)! megírom az emlék
irataimat.

Most, hogy az OEE kiadott egy pályázatot, elhatároztam, hogy 
vadászati témáról írok, mert annyi furcsa dolog történt a vadá
szatokon, illetve jelenleg is történik, amit meg kell örökíteni az 
utókor számára, és sok tanulságot lehet belőle levonni.

Úgy gondoltam, talán én vagyok arra hivatott, hogy az ország 
egyik leghíresebb vadállománnyal rendelkező területéről, 
Kaszóról írjak. íme, most megteszem.

A kaszói és a berzencei erdészet területe a II. világháború előtt 
Hohenlohe herceg tulajdona volt, aki a Felvidékre)! hozott erdé
szeket Kaszóra, ugyanis a Felvidéken is volt erdőbirtoka. Ezek kö
zül, akiket ismertem, a következők voltak felvidékiek: Pitonyák 
János, Plucsinszky János, Plucsinszky Jé>zsef, König Tibor. Ok ro
konságban voltak egymással. König Tibor a háború idején -  az 
okát nem tudom -  öngyilkos lett a vörösakoli kerületben. A fia él, 
nagyon jé) barátom, együtt voltunk erdészgyakornokok, most a 
keszthelyi erdőgazdaságnál műszaki vezető. Majdnem elfelejt et
tem, még két személyt, Voghl Józsefét, aki akkor főerdész és va
dászmester volt, és a bátyját (neki sajnos a keresztnevét nem tu
dom). O később a gemenci rezervátum vezetéfje lett. A hatvanas 
években a kormány hozzájárulásával, a herceg kérésére, elköltöz
hetett Németországba, és magával vihette az összes trófeát. 
Pitonyák János elhalálozott, akinek a fia késeibb keresztkomám 
lett. (3 most Kaszón van mint íovadász. Azé)ta Plucsinszky János 
is elhalálozott. (5 mint kerületi vadász ment nyugdíjba. 
Plucsinszky Józsefien  a fővadász, miután Pitonyák keresztapa el
halálozott. 1967-ig Kaszón volt, majd amikor a HM átvette a 
kaszói erdészetet, a Somogyi Érdé)- és Faleldolgoz/) Gazdasághoz 
ment vadászati felügyelőnek. O még él, 70 éves, két fia van, ők is 
erdészek.

Hogyan is kezdődött az én pályafutásom? Már iskolás korom
ban a nyári szünetekben az elé/bereki csemetekertbe jártam cse
metét gyomlálni. Akkor egy fiatal, kezdé) erdész volt a kerületve
zető, Mózes János. Mikor az általános iskolából kimaradtam, a
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csurgói Csokonai Vitéz Mihály Gimnáziumba nyertem felvet élt. 
Sajnos a kollégiumi hozzájárulást az 1954-es iskolareform meg
változtatta, felemelte. Kincses Ferenc igazgatéwal megbeszéltem, 
hogy egy évet kihagyok, keresek egy kis pénzt, és akkor befeje
zem a gimnáziumot.

Hol lehetett akkor pénzt keresni? Az erdészetnél. Egy évig 
MRP-motorfűrésszel dolgoztam, de közben házi szakmunkás 
vizsgát tettem Bulin István erdéímérnök, Völgyi János erdémiér- 
nök és Hanusz János erdészelvezett) elölt. 1957-ben, augusztus
ban hatalmas vihar vonult át az erdészet területén, és felmérhe
tetlen károk keletkeztek. Minden mozgatható embert a viharkár 
felszámolására összpontosítottak. Ekkor soroltak be hossztoló
nak. Az erdőgazdaság igazgaté)ja, Puska Ferenc, majdnem min
dennap a területen járt. Egyszer megszólított, hogy ne menjek 
vissza a gimnáziumba, hanem Sopronban indul levelezi) tagozat 
a technikumban, s "majd jé) erdészt faragok magából"

Mi tagadás, hallgattam rá örömmel, így kerültem a technikum 
levelező tagozatára. 1958-ban beosztott erdész kinevezést kap
tam, ugyanis a kerületvezetőm áthelyezéssel az iharosi erdészet
hez ment, így rám maradt a ribatöi kerület. Még az év novembe
rében bevonultam a hadseregbe.

A tanulmányaimat nem folytathattam, mert akkor olyan ren
delet volt. Miután leszereltem 1960-ban, Horváth Zoltán erdész
vezető a fűrésztelepre helyezett, ráadásul éjszakai műszakba.

Sopronban Sárkány László tanulótársam biztatására, aki akkor 
az uzsai erdészet könyvelése volt, írtam levelet a Keszthelyi Erdő- 
gazdaság Igazgaté)jának, Schneider Jenéinek. Levelemre azt a vá
laszt kaptam, hogy pillanatnyilag minden hely foglalt és így nem 
áll módjában engem alkalmazni. Schneider Jené) igazgató el
küldte levelemet a Nagyatádi Erdőgazdaság igazgatójának, Pus
ka Ferencnek. A levélben többek között az állt, hogy Horváth 
Zoltán erdészet vezet é) Puska Ferenc igazgatónak az utasítását 
nem hajtotta végre. Az utasítás az volt, hogy valamelyik kerület
be soroljon be beosztott erdésznek. Az igazgató még azon a hé
ten behívatott, és közölte velem, hogy elhelyez: „de nem Keszt
helyre” Döbbenten néztem, egy ideig megszólalni sem tudtam, 
csak bámultam, és azon gondolkoztam, hogyan tudhat a leve
lemről, amikor senkinek nem beszéltem róla. Akkor közölte ve
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lem, hogy ha elfogadom, Berzencére helyez. Természetesen igen 
választ adtam. így kerültem a berzencei erdészethez 1961-ben. 
Az 1962. év októberében -  csere folytán -  visszakerültem 
Kaszóra. A hármastói kerület lett az enyém, ami közvetlenül ha
táros a Báláta-tóval.

Amikor leszereltem, újból elkezdtem a technikumot, mert fél
évi vizsgát tettem, de az év végit már nem tudtam, mert megtil
tották a seregben a civil iskolába járást, és természetesen vizsgáz
ni sem engedtek el, sőt 24 órán belül haza kellett küldeni a tan
könyveket is, mert ha nem, akkor el fogják égetni. Bevonulás 
előtt egy osztálytársamat vigasztalgattam, mert sírt az írásbeli 
vizsga előtt. O ezt a vigasztalást valami másféle közeledésnek vél
te, és udvarolgatni kezdett nekem. Természetesen ez az osztály
társam leány volt: Csögör Mária, aki akkor mint adminisztrátor 
a Székesfehérvári Erdőgazdaság központjában dolgozott.

A vizsgáknak vége lett, hazautaztunk és végeztük a dolgunkat. 
Máriától minden héten jött a levél, eleinte válaszolgattam a leve
leire, de csak olyan baráti hangulatú leveleket írtam. O meg 
olyan szerelmes leveleket küldött, hogy már kezdtem félni. Ké
sői)!) a leveleit elolvasás nélkül tűzbe dobtam. Ő már akkor ne
gyedikes volt, így nekem ajándékozta a harmadéves maggyűjte
ményt -  bár ne fogadtam volna el! ami a későbbiek folyamán 
az én katasztrófámat okozta. Az történt ugyanis, hogy halomra 
gyűltek az akták az asztalára, mert nem dolgozott, csak sírt. Az 
igazgató megkérdezte tőle, hogy mi a baj, miért nem dolgozik. 
Azt a választ adta, hogy csak egy embernek hajlandó megmon
dani az okát. Az igazgató nagy nehezen kiszedte belőle, hogy ki 
az az ember. Mária akkor elárulta a titkot: Farkas Imre, tagozat- 
vezető Sopronban. Az igazgató azonnal hívta a technikumot, és 
másnap ott volt Farkas Imre tagozatvezető. Neki hazudott, mert 
azt állította, hogy én házasságot ígértem neki, meghögy elme
gyek a fehérvári gazdasághoz, mert az igazgatóval megbeszélte, 
hogy kapok egy kerületet Csórón. De ha nem veszem el felesé
gül, akkor bosszút áll rajtam -  ami sikerült is neki -, mert meg
mondta a tagozatvezetőnek, hogy a maggyűjtemény az övé, jól 
nézze meg, mert az ő neve el van rejtve benne. Kaptam egy leve
let Farkas Imre tagozatvezetőtől, hogy „sürgősen rendezze a dol
gait Máriával, mert ha valami történik vele, akkor engem fognak
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felelősségre vonni” Mária ugyanis öngyilkossággal fenyegető
zött: kútbaugrás, mérgezés. Mondanom sem kell, a levél elolva
sása után, hogyan éreztem magam.

Pánikba estem, hogy ez a „Bestia” mire képes. Csak későbben 
jöttem rá, hogyan tudtam volna ebből a szorongatott helyzetből 
kimászni: ha azonnal vonatra ülök és elmegyek Sopronba, ott 
elmondom az igazságot, amelynek lényege, hogy házasságról 
csak az iskolai tanulmányok befejezése után lehet szó. De nem 
azt tettem, még választ sem küldtem a levélre, és ez lett a vesz
tem, amint később a tagozatvezetőtől megtudtam. Politikai gaz
daságtanból tudtam, hogy megbukok, és történelemből is 
rosszul álltam, de arra gondoltam, majd a pótvizsgán átmegyek. 
Már ebéd után megvásároltuk a IV.-es tankönyveket, ebéd u tán
ra még két tantárgy maradt: politikai gazdaságtan és erdőműve
lés. Politikai gazdaságtanból már teljesen felszabadultan m en 
tem vizsgára. Eldöntöttem magamban: ha nem az első öt tétel 
közül húzok, akkor bukás, majd eljövök pótvizsgára. A művelést 
szerettem, ötösre álltam, nem féltem tőle. Az érzésem bejött, 
mert politikai gazdaságtanból elvéreztem, de a művelés nagyon 
jól ment, a tagozatvezető úgy „lőtt le” Már az is nagy erőt adott, 
hogy a katedrán megláttam az „én maggyűjteményemet” A ta
gozatvezető kihívott a katedrához és kérdezgette, hogy ezt a m a
got hol gyűjtöttem, a másokat hol, én meg m ondtam  egy-egy er
dőrészt. „Jó, nagyon j ó ” -  mondja, és ezt hol gyűjtöttem, és rá 
mutat egy bibircses nyírre. Válaszolok rá, hogy egy barátommal 
cseréltem, mert nálunk ilyen nincs. „Jó!” -  mondja higgadtan. 
Örültem, de csak két másodpercig, mert hatalmas hangerővel 
rám ordított, hogy „elég a hazudozásból, mert maga ebből nem 
gyűjtött egy szemet sem. Tudja ki gyűjtötte?” Erre kézzel bele
túrt a gyűjteménybe, és az alján ott volt a név: Csögör Mária. 
Ekkor kezembe nyomta a maggyűjteményt, és azt mondta: „Ma
ga ki van rúgva! ”

Hát ilyen csúnyán végződött a technikusi pályafutásom! Leg
szívesebben haza sem mentem volna, de rájöttem, hogy ezt nem 
tehetem. Ezt a szégyent, mit fogok mondani az erdészetvezető
nek, dr. Kiss Istvánnak, aki nagyon bízott bennem, a m unkám 
mal meg volt elégedve. Meg természetesen, hogyan fogok a szü
leim szemébe nézni.
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Valahogy túltettem magam rajta, és dolgoztam tovább. Az er
dészetvezető mondta: „Jóska, dolgozz tovább, mint eddig, aztán 
majd meglátjuk, mit tudunk csinálni.

A Délsomogyi Állami Erdőgazdaság nagyatádi székhellyel 
megszűnt, beolvadt a Középsomogyiba, és új néven, Délsomogyi 
Állami Erdőgazdaság, Kaposvár címen szerepelt tovább, akinek 
az igazgatója Németh Vilmos lett. Aztán jött 1967 június 15-e: a 
kaszói erdészet kivált a Délsomogyi Állami Erdőgazdaságból, és 
átvette a Honvédelmi Minisztérium. De még átadás előtt a sze
mélyügyi előadó, Horváth Antal lejött Kaszóra, hogy velem be
széljen. Behívatott az erdészetvezetői irodába, és közölte velem 
az elképzeléseit. Akkor én már nős voltam, egy éves fiam volt. 
Mondja nekem: „Jóska, nem szeretném, ha abba kellene hagyni 
ezt a pályát, mert már 10 évet dolgozott a szakmában, meg 
vagyunk elégedve a munkájával, van még egy lehetőség, hogy 
megszerezze a szükséges képesítést, mert hamarosan eljön az az 
idő, hogy képesítés nélkül nem alkalmazhatunk senkit sem eb
ben a szakmában. Az Ásotthalmi Erdészeti Szakiskola most isko
lázza be az utolsó erdésztanulókat, ők még erdészképesítést kap
nak. Kétéves, bentlakásos. Azt ajánlom, ragadja meg, mert több 
lehetőség már nem lesz. Beszélje meg a családdal, és ezt a két 
évet vállalnia kell. Egy hét múlva várom a válaszát, nem kell 
azonnal válaszolnia.” Már abban a pillanatban igenlő választ ad
tam volna, de ő  azt mondta, hogy a családdal feltétlenül meg kell 
beszélni, mert nagy anyagi hátránnyal jár.

így kerültem Ásotthalomra. Az iskolát jeles eredménnyel vé
geztem el. Még az iskolát teljesen be sem fejeztem, már az erdé
szettől megküldték a kerületvezető vadász kinevezésemet. Azt hi
szem, mondanom  sem kell, hogy mennyire örültem ennek a ki
nevezésnek.

Ahogy már korábban említettem, a HM átvette Kaszót, a tel
jes neve: HM Erdő-, Vad- és Mezőgazdaság. Most ebből kifolyó
lag öt vadászkerületet alakítottak ki. így az egyik ker.vez.vadász a 
sógorom lett, Báli László. O vállalta az én kerületemben lévő 
munkák elvégzését is, amíg én megjövök.

Amikor az iskolában a kinevezésemet eldicsekedtem az igazga
tónak, Gyarmathi Bandi bácsinak, azt mondta: „Fiam, maga bol
dog em ber” Én lettem a második évben a vadászati szakkör ve
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zetője, és tőle kellett elkérnem a puskát, amivel szerdán vagy csü
törtökön lövök valami szajkót, vagy valami lőhető madarat, amit 
délután kipreparálunk. Egy alkalommal, délután, amikor felké
szülés volt a következő napra, bejött az ügyeletes, és közölte ve
lem: menjek be az igazgatóiba, mert az igazgató úr hívat. Meg
lepődtem, mert nem szokott hívatni senkit. Gondoltam: tán va
lami rosszat tettem, és azért hívat.

„Üljön le, fiam” -  mondja, miután bekopogtam és üdvözöltem 
-, „tudja, hogy miért hívattam?” Válaszoltam illedelmesen, hogy 
nem tudojm. „Hát azért, hogy egy kicsit beszélgessünk.” Beszélt 
a fiatalkori életéről, munkájáról. Mondja, hogy fiatal mérnök 
volt Erdélyben, de napszámos mérnök, ha nem ment ki az erdő
re dolgozni, akkor nem írták be a napszámát. Sokat beszélget
tünk a vadászatról, azaz ő beszélt, én hallgattam. Elmondta, 
hogy életében hányféle vadat lőtt, sorolta: farkast, medvét, hiúzt, 
vaddisznót, meg még rengeteg apróvadat, de még szarvasbikát 
nem lőtt.

Ekkor titokban két könnycsepp megjelent a szemében. Vala
hogy ennek láttára nekem is könnyes lett a szemem. Hogy lehet, 
hogy hetven évet megért, és annyi szakembert bocsátott szárny
ra az iskolából, és senki nem hívta meg még csak egy selejt biká
ra sem? Sóhajtottam egyet, és egy nagyon merész kijelentést tet
tem. „Igazgató úr, én megígérem, hogy bármilyen módon is, ki
harcolok egy bikát, ha nem érmeset, de egy selejtet m indenkép
pen.” „Ezt megtudja csinálni, fiam?” Természetesen, hogy meg, 
mert a sógorommal sokat beszélgettünk, amikor havonta egy al
kalommal hazamentem. (A nősöket ugyanis havonta egyszer ha
zaengedték a családhoz.) O mondta, hogy a kerületvezető vadá
szok lőhetnek selejt bikát, csak ne legyen nagy. A beszélgetést az 
én ígéretemmel fejeztük be.

Vizsga után természetesen rengeteg feladat várt rám. Megkap
tam a kerületet, de kértem az erdészetvezetőt, hogy legalább egy 
évig közösen dolgozhassak a sógorommal, amíg bele nem jövök. 
Mert hiába tanultam meg a könyvből, a gyakorlatban nem egé
szen úgy van.

Például: meghatározni egy bikának a korát, megbecsülni a 
trófea súlyát, elbírálni a selejtességét, stb. Ez bizony sokszor egy 
szakembernek is gondot okoz! Nem látni bele az agancs belsejé
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be, hogy az milyen tömör, csak amikor ki van készítve a trófea, le 
van mérve, akkor jön rá az ember, hogy némelyik agancs milyen 
csalós.

Elkövetkezett a várvavárt szarvasbőgés! A vendégek ötösével jöt
tek. Nehéz volt a vadásztatás, mert még „nem álltak be” a bikák.

Ma láttam egy bikát, holnap az a bika már az ötödik kerület
ben volt. Szeptember 10-15 között „beállnak” a bikák. A kerüle
temben hét vadföld van, ami kb. 20 hektár, majd 1970-ben az er
dőfelügyelőtől, Kovács Lajostól kértem egy 1,3 hektáros terüle
tet szintén vadföldnek. A területet meg is kaptam, mert az elő
döm, Plucsinszky József hat éven át erdősítette, én 3 éven át, de 
nem ment semmire, mert a szarvasok lerágták és a fenyőcseme
tét kitaposták. Az erdészet úgy döntött, hogy nem keríti be, in
kább legyen vadföld, ez lett az erdészet egyik legjobb vadföldje, 
a kisrinyai.

Vadászbaleset

Pitonyák János bácsi reggel befogta csézájába Madár nevű lo
vát, és elindult barkácsolni. (János bácsi már akkor közel volt a 
70-hez.)

A Darvasi-erdőre mentek, s ez 1964. augusztusban történt. Bar
kácsolás közben a galagonyabokor alatti vacokban meglátott egy 
vadkant. „Pista” megállította a lovat -  eléggé törte a magyart -, s 
a ló megállt. O felállt a csézában, célba vette a kant -  a ló közben 
legelészett miután snellerezett, a ló közben lépett egyet, a pus
ka kiesett János bácsi kezéből, pontosan a tusára, és azon nyomban 
elsült.

A golyó a térdhajlatban behatolt a lábába, és a csípőnél jött ki. 
János bácsi lerogyott a csézába és elájult. A ló már hozzászokott 
a lövéshez, nem félt, de akkor, mintha tudta volna, hogy baj tör
tént, János bácsit egyenesen az erdészethez vitte, pedig ő a bük
ki erdészházban lakott. A bejárati ajtóban valaki cigarettaszüne
tet tartott és látta, valami baj lehet, mert a ló egyedül jött haza az 
erdőről. Odament a lóhoz, akkor vette észre, hogy János bácsi a 
csézában fekszik és rettenetesen vérzik. Azonnal mentőt hívtak, 
János bácsit lepedőkkel bekötözték, és futó fogattal elindultak a 
mentő felé. Még Somogyszobhoz sem értek, az erdő között talál
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koztak a mentővel. A kaposvári kórházban megműtötték, és ami
kor magához tért, akkor mondta el a történteket, és a baleset he
lyét. Plucsinszky Józsi és dr. Kiss István erdészetvezető kimentek 
a helyszínre és a puskát megtalálták.

János bácsi meggyógyult, de már nem dolgozott tovább, he
lyébe Plucsinszky Józsi lépett, mert őt vezette be a vadászat titka
iba, meg persze ő tudott németül is beszélni.

Ekkor kelleti nekem átvenni Józsitól a darvasi kerületet. Kü
szöbön volt a bőgés, már itt-ott bőgögettek a bikák, és érkeztek a 
német vadászvendégek.

A kaszói muflon

Megérkezett az első vendégcsoport, akiket Rácz Antal, az er
dőgazdaság vadászati felügyelője kalauzolt Kaszóra.

A vendégek meglőtték a bikáikat: két napon belül arany- és 
ezüstérmeseket. Az egyik vendégnek támadt egy ötlete, hogy 
megvicceli a titkárát, aki egyben a gépkocsivezetője is volt. Meg
beszélte Rácz Tóni bácsival, hogy lövetnek vele egy muflont. 
Egyébként ezt a történetet Tóni bácsi már megírta kb. 25 évvel 
ezelőtt a „Nimród” egyik számában, csak nem ilyen részletesen, 
l ő n i  bácsi mondja a vendégnek, hogy nálunk nincs muflon, így 
nem tudunk vele lövetni. Erre a vendég mondja: „Nem tesz sem
mit, majd lesz, ugyanis a titkár még nem látott muflont, és lő egy 
kecskét muflon gyanánt.” „Ebből nagy botrány lesz, mondja Tó
ni bácsi, ha ez kitudódik.” Végül is megegyeztek, hogy inkább jó 
sztori lesz. Természetesen ezért a titkár nem fizet, mert ezt a fő
nöke „ajándékba” adja.

Inkén megvették a kecskét, és elvitték Kanizsaberekbe, ahol az 
erdészet fogatüzeme, bognár- és kovácsműhelye volt. Ott a kecs
két korommal és cipőpasztával befestették feketére, majd hajnal
ban a megbeszélt helyre szállították: „Az 50-holdas” sarkához, a 
hármaslói kerületbe. Kótai Sanyi erdész -  egy kenyérrel a hóna 
a la ti -  fogva tartotta és etette a kecskét, amíg a hint éj a vendég
gel meg nem érkezett. Sajnos, megeredt az eső, és kezdte lemos
ni a kecskéről a festéket. Végre megérkezett a hintó a vendéggel! 
Sanyi ledobta a kenyeret a kecskének, és igyekezett elhagyni a 
helyet, mert mindjárt jön a lövés. A kecskét nem érdekelte a ke-
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nyer, meri már olyan jól összeszokott a Sanyival, hogy őt követ
te. Sanyinak sikerült egy gyertyánbokor mögé rejtőznie, hogy a 
vendég ne lássa meg. Tőle két méterre állt a kecske, amikor el
dördült a fegyver, és szegény „muflon” azonnal kimúlt. Tóni bá
csiék addig nagy gratulációkkal lefoglalták a vendéget, amíg a 
Sanyi észrevétlenül el tudta hagyni a területet. Majd oda mentek, 
megnézték, hogy micsoda hatalmas példány, mert volt vagy 
negyven centiméteres szarva a „muílon”-nak. Kocsira ültek, to
vábbhajtottak, és élvezték a szarvasbőgést.

Mi, egypáran erdészek, ott sündörögtünk reggelenként az er
dészetnél, ha esett valami vad, mi szoktunk kimenni érte. Ekkor 
is ez történt: amikor beérkeztek, az erdészet vezető engem kül
dött ki a „muflon”-ért.

Korábban az én kerületem volt, és így könnyebben megértet
tem, hogy hol van. Amire beértünk, már várlak bennünket hatal
mas fényképezőgépekkel. Tóni bácsi félrehívott bennünket, és el
igazított minket: amennyiben röhögni fogunk, úgy számolha
tunk azzal, hogy holnap megkapjuk a munkakönyvét. Megkez
dődött a fényképezés különböző pózokban. Mi nem mertünk ne
vetni, pedig pukkadoztunk a nevetéstől, így aztán el is mentünk 
a terítéktől távolabb.

Minden évben a vadászok tartanak valamilyen konferenciát, 
trófeabemutatót Németországban, mindenki viszi a maga trófeáit. 
Ez történt ekkor is: a szerencsétlen titkár majdnem elsüllyedt a szé
gyentől, amikor kigúnyolták a „muflon” miatt. Olyannyira elmér
gesedett a helyzet, hogy a titkár otthagyta a munkáját, főnökét, és 
kijelentette: soha többé nem jön Magyarországra vadászni senkivel. 
Nem csak ő, de a főnöke sem jött azóta Kaszóra vadászni.

Ezt mind dr. Kiss Istvántól tudtam meg, amikor megkérdez
tem, hogy tud-e valamit róluk. Azt mondta, hogy olyan levelet 
kapott a titkártól, hogy „nem tette zsebre”, azonnal el is égette, 
hogy senki kezébe ne kerüljön.

A szolgálati fegyver rejtélyes eltűnése

Amikor elmentem Ásotthalomra, úgy gondoltam, hogy a fegy
vernek jobb helye lesz az erdészetnél, mint odahaza. Pedig az 
apám még véletlen sem vette a kezébe soha.
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így aztán 1967 augusztus 29-én leápoltam a 16-os Monte- 
Carlót, és bevittem az erdészethez. Az erdészetvezető, dr. Kiss Ist
ván kérdőn rám nézett, hogy miért hoztam be a fegyvert. Rövi
den annyit mondtam, hogy most elmegyek két évre, és itt bizton
ságban Lesz, mert a szolgálati fegyver eltűnéséért éveket is lehet 
kapni. „Jó, rendben van” -  mondta -, „akaszd a fogasra.”

Erre felakasztottam az agancsfogasra, csakúgy csupaszon, mi
velhogy nem volt hozzá rendszeresítve tok. Mielőtt az irodába ér
tem volna, két erdésztársam és a raktáros, Basa Péter kérdezték, 
hogy miért adom le a puskát. Nekik is azt válaszoltam, hogy itt 
jobb helye lesz. Majd az erdészetvezetőtől illedelmesen elköszön
tem, és hazamentem csomagolni.

Eltelt egy hónap, és az iskolaigazgató, Gyarmatin Endre há
rom nap szabadságot engedélyezett. Hazaérkezésem után az el
ső utam az erdészethez vezetett. Az erdészetvezetőnél lejelent
keztem, beszámoltam az addigi tevékenységemről, tanulásról, 
majd odamentem a fogashoz, amin még mindig ott lógott a pus
kám, és meg is simogattam.

Egy hónap múlva ugyanúgy megismétlődött. Jött a karácsonyi 
szünet, ismét elmentem az erdészet vezetőhöz, de már akkor nem 
volt ott a puska. Gondoltam, hogy biztos a fegyverszekrényben 
van. Az erdészetvezető ismertette velem, hogy az ünnepekben 
rendeznek egy vaddisznóvadászatot, és jó lenne, ha én is részt 
vennék rajta, merthogy az én kerületemben tartják, és a kutyáim
ra is szükség lesz. „Legalább kilövöd a puskádat, mert már úgyis 
régen volt kilőve.” Eljött a vadászat ideje, a főnök keresi a puská
mat, de nem találja. „Jól van, ne aggódj, majd előkerül, kapsz 
egy másikat és jössz velünk” Három vagy négy disznó esett egész 
nap, jól elfáradtunk és hazamentünk.

Nyugtalanított az a gondolat, hogy „ne aggódj, majd előke
rül” Valahogy nem nagyon tudtam belenyugodni. Két hónapon 
keresztül érintetlenül, leápolva ott van a fogason, és most egysze
rűen nincs meg. No, de végül is belenyugodtam, mert a főnök 
mondta -  és ő nem hazudik.

Elérkezett a tavasz -  addig semmi hír a puskáról -, kapok egy 
levelet otthonról, amelyben egy másik levél is van. A csurgói 
rendőrkapitányság felszólít benne, hogy „X” napon vigyem a 
szolgálati fegyveremet szemlére. Azonnal írtam egy levelet a só
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goromnak, Báli Lászlónak, hogy legyen szíves, menjen el a fő
nökhöz, és vigye a lakására a puskámat, mert a vonatom éjfélkor 
ér Somogy szobra, így éjnek idején nem akarok senkit zaklatni. 
Úgyis hajnalban együtt megyünk Csurgóra, mert hát neki is hoz
nia kell a fegyverét. Sógorom eljött értem az állomásra, hogy ne 
kelljen tíz kilométert gyalogolnom, így is 20 órán keresztül utaz
tam, és nagyon fáradt voltam. A sógoromnál majd alszunk egy 
keveset, és négy órakor felülünk a kis vonatra, megyünk Csurgó
ra. Igenám, de az alvásból semmi nem lett, mert a sógorom el
ment az erdészetvezetőhöz a puskámért, hogy megyünk fegyver
szemlére, de ő azt mondta, hogy a puska nincs az erdészetnél, 
mert én le sem adtam. Amikor a sógorom közölte velem a tény
állást: olyan érzés fogott el, hogy azt leírni egyszerűen szavakkal 
képtelenség. Melegem lett, a hideg rázott, a hajam az égnek me
redt, a sírás, az ájulás keringetett. A sógorom csak nyugtatott, 
csillapított, mert egy órakor fel akartam kelteni a főnököt, hogy 
tisztázzuk a dolgot, és jöjyön velünk reggel a kapitányságra. Reg
gel fegyver nélkül mentem fegyverszemlére, de a fegyvertartási 
engedély nálam volt. A szabálysértési előadó -  ő intézte a fegy
verügyeket is -  jegyzőkönyvet vett fel a fegyver eltűnésének kö
rülményeiről. Elmondtam hogyan, miként történt, és hazajöhet
tem. Az előadó azt még megkérdezte, hogy a fegyver leadásakor 
átvételi elismervényt kértem-e. Válaszoltam neki, hogy nem, 
mert ha a főnökében nem bízhat az ember, akkor egyáltalán ki
ben. „Nagy hiba volt” -  válaszolta, és ezzel a párbeszédnek vége 
lett. Hazaérve egyenesen az irodába mentem, ahol az erdészetve
zető már türelmetlenül várt. Beszámoltam róla, hogy mi történt, 
és ezzel egyelőre rendbe jött a dolog.

Eleinte nem emlékezett rá, hogy leadtam a fegyvert, de ami
kor elmondtam neki, hogy két hónapon keresztül ott lógott a fo
gason, és még meg is simogattam, akkor kezdett emlékezni rá, 
hogy volt ott egy fegyver. Ekkor kezdett ő is pánikba esni, hogy 
most mi lesz: hova lett az a fegyver? Egy kis gondolkodás után 
megnyugtatott, hogy rendben lesz minden, mert biztos a Mo
hácsi gyerekeknél van. Ugyanis id. Mohácsi a segesdi erdészet 
vezetője, és sógora az én erdészetvezetőmnek. Mohácsiéknál két 
fiú volt a családban, és sokszor meglátogatták sógorukat. Általá
ban legtöbbször kimentek vadászni, de puskájuk nem volt, és
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ilyenkor a főnök szokott adni nekik egy-egy puskát. Az idősebb 
fiú, Randi már az erdőmérnökire járt, a fiatalabb, „Öcsi” pedig a 
technikumba Sopronban.

A főnök megnyugtatott, hogy majd lerendezi a kapitányságon 
ezt a fegyverügyet, így aztán valamelyest megnyugodtam.

lelt-múlt az idő, elérkezett a nyári szünet. A nyári szünetben 
dolgozni jártam: a vadföldeket rendeztem, készítettem elő szar- 
vasbőgésre, meg a vadföldekről takarítottuk be a takarmányt. 
Többször találkoztam a főnökkel, de nem szólt a puska felől sem
mit. Egy alkalommal rákérdeztem: „Ugye, főnök a Mohácsi gye
rekeknél volt a puska?” Erre komor tekintete lett, a kezével le
gyintett egyet, és azt mondta: „Áll, dehogy, nincs náluk”

Megint hatalmába kerített az a nyomasztó érzés, hogy ennek 
börtön lesz a vége. Hogy milyen lelki válságban voltam, azt nem 
lehet leírni. Aztán elérkezett a vizsga ideje. Ahogy már korábban 
említést tettem, megkaptam a vadász kinevezésemet. A főnök 
engem bízott meg, hogy a térképen osszam fel a vadászterületet 
öl kerületre, de vegyem figyelembe -  amennyire lehetséges -  a 
természetes határokat, kisvasút, nagyobb forgalmú út stb. Sike
rült is olyan jól felosztani, hogy amikor átnézte, változtatás nél
kül jóváhagyta.

Nagyon megköszöntem a kinevezést, és hozzátettem: „Milyen 
vadász az, akinek nincs puskája?” „Ez nem gond, van a páncél- 
szekrényben kartonos puska, és máris adok egyet.” Kaptam egy 
vegyescsövű cseh bockot. Nagyon örültem neki, de ugyanakkor 
ismét hatalmába kerített a félelem, mi lesz akkor, ha nem kerül 
elő az én szolgálati puskám. Ismét a börtönajtót képzeltem ma
gam elé. „Úristen, mikor lesz már vége?” Teljesen tönkremennek 
az idegeim. A főnök ismét megnyugtatott, mert azt mondta: „Ha 
netán be is kell vonulnod a börtönbe, én kint maradok, és majd 
kimentelek.” Gondoltam magamban: Nesze neked, Jóska, ez so
vány vigasz, de egyelőre nem volt jobb megoldás. A nyár végén 
a HM elrendelte a fegyverszemlét. Értekezleti napon -  általában 
minden hó 15-én -  be kell vinni a fegyvereket, és az engedélye
ket, valamint a szolgálati könyvet. Na, ismét kezdődik a lelki há
ború, hogy mi lesz ebből, azt csak a jóisten tudja. Minden erdész 
és vadász bejött, hozták megtisztítva a fegyvereket. Én is besorol
tam a vége felé. A főnök is ott van, láttam nagyon ideges. A fegy-
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vermestcr és az erdőőrzési felügyelő az elején két fegyvert meg
néztek, és többet nem, csak az engedélyeket és az adatokat 
egyeztették. En már akkor felszabadultam, gondolván, hogy 
megszabadulok végre ezektől a lelki gyötrelmektől. Rám kerüli a 
sor. A fegyvertartási engedélyt odatettem az asztalra, a főnök ve
lem szemben, az asztal túlsó oldalán támaszkodott, és a tekinte
temet figyelte, hogy most mi lesz. A felügyelő a nyilvántartásban 
pipálta ki az adatokat, és közben rám kérdez: „Magánál van-e a 
fegyver?” Először nem tudtam megszólalni, csak a főnököt néz
tem, mire még egyszer elhangzik a kérdés; bizonytalanul „igen”- 
t válaszoltam. A főnök egy nagyot sóhajtott, és rögtön bement az 
irodájába. Közben a felügyelő visszaadta az engedélyt, megkö
szönte és jöhet a következő. Kezem-lábam remegett, és helyet ad
tam a következőnek. Ekkor ébredtem rá, hogy most „clkapál
tam ” magam, mert tanúk vannak, hogy a puska nálam van. 
Ahogy ezen tűnődtem, a főnök kilépett az irodájából és fejével 
intett, hogy menjek be. Ahogy beléptem, már mondta is: „Jóska, 
most vizsgáztál előttem.” En alig tudtam megszólalni, csak anny
it mondtam: vizsgáztam, vizsgáztam, de mi lesz ebből? Mire ő: 
„ne törődj vele, majd egyenesbejön”, és a szekrényből elővette a 
konyakos üveget. „Erre a nagy ijedségre igyunk egyel, biztosan 
jót tesz,” és megittunk egy kupicával.

Telt-múlt az idő, elérkezett a vaddisznó-vadászati idény. A va
dászati műszaki vezetőnek, vagy az erdészet vezetőnek naponta 
jelentést kellett tenni a megfigyelésről, és az eseményekről. 
Egyik reggel azt mondja a főnök: „Jóska, szombaton nálad fo
gunk vaddisznóra vadászni, szervezd meg a hajtókat és természe
tesen a kutyákat is hozd magaddal. Szombaton reggel gyüleke
ző az erdészetnél. Igazítom el a gépkocsivezetőket, fógatosokat, 
hajtókat: hogy ki, milyen járművel fog közlekedni. Hó nem volt, 
csak száraz hideg. Ahogy jövök-megyek, intézkedek, megpillan
tottam egy egyenruhás katonatisztet. Az iroda felé tartott, nekem 
is ott volt dolgom, jelenteni akartam, hogy a csapat indulásra 
kész.

így hát 3-4 méterről követtem, s a szemem megakadt a pus
kán, amit a vállán vitt. Kicsit jobban kiléptem, hogy közelebbről 
szemügyre vehessem, mert a tusán egy 7-8 mm-es ággöcsöt lát
tam, ami hasonlított az én elveszett puskámon lévő göcshöz. Fel
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csillant a szemem, hogy hátha talán a /  én puskám, ele rögtön el 
is ment tóle a kedvem, mert ez egy új puska volt, az enyém meg 
egy kopott, de műszakilag jó  állapotban lévő fegyver volt. Ahogy 
így eltűnődtem, utói is értem a katonatisztet, és köszöntem neki. 
A HM-ben dolgozott, mint kémelhárító, a vezetéknevére nem 
emlékszem, a keresztneve Mihály volt. Ahogy meglátott, m ind
járt így szólt hozzám: „Józsi, hogy a csudába jár maga, már min
denütt keresem, itt látták, ott látták, és én nem érem utói. Már 
mióta cipelem a puskáját és magát nem találom.” Azt az örömöt, 
amit akkor éreztem, nem lehet leírni. Örömkönnyeim jöttek, és 
megcsókoltam az őrnagyot. Amikor egy kicsit felocsúdtam az 
álomból, mert azt hittem, hogy álmodom, bementünk a főnök
höz. En az őrnagynak nem beszéltem arról, hogy nem tudtam, 
hol a puskám, mert örömömben beszélni sem tudtam. Az őrnagy 
eszkluzálta a főnök előtt a dolgot, hogy már régen elkészült a 
puska, csak mindig elfelejtették lehozni, mikor jöttek le Kaszóra. 
A főnök arca is felderült az örömtől, hogy az a lidérces nyomás 
elhagyott bennünket. Az őrnagy is kijött vadászni.

Puskát cseréltünk, és aznap lőttem is a puskámmal egy disz
nót. Otthon a család még jobban örült neki, mint én, hogy a pus
ka előkerült.

Az őrnagy amikor lejött Kaszóra a puskát javításra vitte, mert 
két-három alaklommal már vadászott vele. Látta, hogy elég ko
pott, és gondolta, elviszi, lebarnít tat ja és visszahozza, csak sajnos 
erről a főnök megfeledkezett. így rengeteg álmatlan éjszakát 
okozott magának is, de különösen nekem. Ekkor megfogadtam, 
hogy többel senkinek átvételi elismervény nélkül nem adom a 
puskámat.

„A csodaszarvas”

1969. augusztus 20-án készen álltunk a „nagy bevetésre”, a 
szarvasbőgésre. A vadföldek tökéletesen el voltak látva, a magas
lesek úgyszintén, a cserkészutak felújítva, lesöpörve. A főnök és 
a vadászati műszaki vezető, Bálint Tibor, megtartották az eligazí
tást. Az eligazítás után a főnök behívott a raktárba, és mutatott 
két pár hullott agancsot. Megvallom, akkora agancsot még nem 
láttam. Az egyik pár 10,40 kg volt, a másik pedig 12,60 kg. A kö

87



vetkezőket mondta: „Jóska, a miniszter parancsban adta ki, hogy 
ezt a két bikát a föld alól is kerítsd elő.” A nagyobbikra, a „Cso
daszarvasra” már tavaly rálőtt, de elhibázta, a másikat nem látta 
még. A „Csodaszarvas” az én területemen volt, és most, bőgésre 
biztosan megjön, bárhol is van. Húszadika után a megfigyelésről 
naponta jelentést kellett tenni. Ejt nappallá téve Kisrinya kör
nyékét figyeltem, mert azon a területen bukkant fel a „Csoda- 
szarvas” A többi vadföldet két erdésztársam és egy vadászgya
kornok figyelte, majd nekem beszámolt róla, hogy mit látott. 
Igyekeztem minden vadföldről tudni, hogy melyiken milyen bi
ka van, hány tehénnel. A sógorom már többször beszélt a „Cso
daszarvasról”, de nem nagyon hitt benne, mert ő nem látta. De 
engem foglalkoztatott a gondolat, hogy de jó lenne meglövetni 
ezt a bikát, mert ezzel nem akármilyen pontot szerezhetnék a fő
nökség előtt. Pontosan ezért javasoltam a főnöknek, hogy jó  len
ne vádlóidét csinálni abból a kisrinyai sikertelen erdősítésből, 
mert ez a vadföld biztosan odacsalná a „Csodaszarvast” „Pró
báld meg -  mondta ő -, mert neked barátod Ertis Lajos (Kovács 
Lajos) felügyelő, én már kértem tőle, de nekem nem adta” Már 
a technikumban sem nagyon „csípték” egymást, ahogy a Lajostól 
később megtudtam. „Neked odaadom ”, mondja a Lajos, amikor 
megpróbáltam elkérni tőle. A jóslatom részben be is vált, mert a 
kisebbik bika, a „Törzsökös -  ugyanis a miniszter annak nevez
te -  megjelent a vadföldön, egy kis dámbika társaságában. Azért 
nevezte „Törzsökös”-nek, mert úgy tűnt, hogy rövidek a szárak, 
pedig nem voltak rövidek, csak annak tűntek, mivelhogy a koro
naágak is olyan hosszúak voltak, mint az alapágak. Páratlan 18- 
as volt. No, de a „Törzsökös”-ről majd később.

A „Csodaszarvast” kerestem este, kerestem hajnalban, nem ta
láltam, pedig augusztus 27-28-án már jól elkezdődött a bőgés. 
Elmentem a „Rinyai hepaj”-ba. Ez ugyanis a Böhönyei Állami 
Gazdaság tulajdona, de a vadászati jog  a miénk. Kb. 50-60 ha-os 
terület, amelyben se út, se nyiladék nem volt. 10-12 éves erdősí
tés, amelyben volt egy kis fenyves, a többi nyíres, égeres, rá
kot tyás, és egy kevés akác, de nagyon gondozatlan, ápolatlan te
rület volt. Azért is neveztük el „hepaj”-nak. Egy keskeny nyila
dék, de nem is nyiladék, hanem egy kocsiút volt a határ, amely a 
segesdi vadászterülettől választotta el. Egyik este nem mentem
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ha/a, elmenteni a „hcpaj”-hoz hallgatózni, talán látni is valamit. 
Megnéztem, honnan jön egy kis szellő, és egy la tövénél úgy vá
lasztottam meg a helyet. Már jól feljött a hold, mivel köd nem 
képződött, jól bevilágította a szomszédos legelőt, és mellette a 
kukoricatáblát, ami már nem a miénk volt.

Alig múlott el 8 óra, amikor meghallottam egy rövid, de mély 
hangú mörcögést, ami aztán elhallgatott. Erősen figyeltem, de 
nem láttam és nem is hallottam semmit. Eltelt majdnem egy óra, 
amikor ismét meghallottam a mörcögést, de már akkor bent volt 
a kukoricásban, lehete tlenül vártam úgy éjiéiig, egyszer-kétszer 
még hallottam a mörcögést, aztán hazamentem. Éjiéi után 3 óra
kor ismét visszamentem, de ott nem láttam, nem is hallottam 
semmit. Kivilágosodott, akkor hallottam még egyszer a m ör
cögést, de már akkor bent volt „a hepajban” Gondoltam, ha még 
egyet bőg: megpróbálok jó  széllel rácserkelni, de sajnos többet 
meg sem szólalt. így aztán ott hagytam. Hazafelé menet több 
vadföldre bekukkantottam, és láttam két aranyérmes bikát is. Az 
erdészetnél leadtam a jelentést. Ahogy befejeztem a mondóká- 
mat, a főnök rögtön rávágta: „Azaz, ez lesz a < Csodaszarvas>, 
mert tavaly is ilyen ritkán bőgött, most pedig le nem állsz róla!”

Este ismét elmentem, hogy talán sikerül meglátnom, de sajnos 
ugyanaz lett az eredmény, mint előző nap. El voltam keseredve, 
már mindenre gondoltam: felállítok egy hordozható magaslest, de 
hová!? A kukoricás szélére nem állíthatom, mert szabálytalan, a va
dászati törvény nem engedi meg. Végül is az akácosban állítottam 
fel, de sajnos az pontosan az ellenkező oldalon volt, de bíztam ben
ne, hogy majd „odabőgöm” a magasles közelébe, és talán sikerül 
meglövetni. Az elképzelésem jó is volt, csak sajnos nem jött oda, 
annak ellenére, hogy a bőgésemmel felhergeltem a bikát, csak vá- 
laszolgatott, és közben távolodott tőlem a kukoricás felé.

Az egész napot ott töltöttem, a nyomokat nézegettem, meg 
abban bíztam, hogy majd verekszik valamelyik mellékbikával, és 
talán sikerül rácserkelni, de sajnos ez sem sikerült. Az ellenben 
sikerüli, hogy idegen gumicsizmanyomokat fedeztem fel. Tekin
tettel arra, hogy semmiféle munka ott nem folyik, arra gondol
tam, hogy a segescliek valahogy megtudták: ott egy nagy bika 
tartózkodik, és talán nappal meghajtották a terülelet, mert hogy 
náluk már volt külföldi vendég.
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A gyanúm be is igazolódott, mert valóban megtudták. A főnö
köt nem vádolom, de kilencven százalékban biztos vagyok, hogy 
ő koltyantotta el magát a segesdi erdészetvezető, a sógora előtt. 
Két alkalommal is találkoztam a határon Bece József ker.vez. er
désszel, aki jé) barátom volt. „Mit keresel itt?” -  rám kérdezett, 
amikor meglátott.

Ugyanazt, amit te, válaszoltam neki. Közben üdvözöltük egy
mást és egy fél órát beszélgettünk, tagadta, hogy ő megfigyelés vé
gett lenne itt. Jelentettem a főnöknek. O úgy rendelkezett, hogy a 
három vadkárelhárító csőszömet állítsam rá a „hepaj” nappali őr
zésére, az éjszakairól meg gondoskodjam én. Úgy is történt.

Éjszaka a legelő felől hideg északi szél támadt, és a fáradság
tól már majdnem leragadtak a szemeim. Egy galagonyabokor 
szélárnyékában lefeküdtem a földre, a kocsiúton. Az utat benőt
ték a bokrok, nem járt már rajta kocsi, amióta be lett erdősítve a 
„hepaj” Ahogy lehunytam a szemem, már aludtam is. Olyan sö
tét volt, hogy meg lehetett volna támaszkodni benne. Egyszer 
csak valami rettenetes zajra ébredtem, fel akartam kelni, de nem 
sikerüli, mert a fejemet belevertem a gazkocsi aljába. Rettenete
sen megijedtem, közben leállt a motor is. Úristen, nem gázoltak 
el! Mozgatom a lábaimat, karjaimat, nincs eltörve semmi. Hála 
Isten! Kikászálődok a kocsi alól, látom, hogy ember zseblámpá
val a szemembe világít, és megszólal.

Rögtön tudtam, hogy nem más, mint a segesdi erdészetveze
tő, Mohácsi Bandi. Mondom neki: „Elvtárs, majdnem d g  ázolt, 
szerencse, hogy éppen megállt, mert ha még 30 cm-t megy, ak
kor keresztülmegy rajtam!” „Nagyon sajnálom -  mondja ő -, 
mert úgy tolattam ide be, de hátrafelé nem láttam” O is meg
ijedt, meg természetesen én is. Amikor magunkhoz tértünk, én 
nem is kérdeztem, hogy mi járatban van itt. O megelőzi')!t, mert 
mondja, hogy jár itt egy nagy vadkan, és hát azt szeretné meglő
ni. Tudtam, hogy csak blöfföl, mert a disznó hülye lenne kijönni 
a legelőre, és utána m enne 250 m-re a kukoricásba, amikor a ku
koricás széle a bozótossal határos. Utána nem is várt tovább, be
ült a kocsiba és elhajtott.

A „Csodaszarvast” a miniszterrel is többször kerestük, de saj
nos nyoma veszett, nem került elő többé. Nem bírta elviselni azt 
a sok zaklatást, mert egy rafinált öreg bika volt.

90



A „törzsökös”

Ahogy már korábban írtam róla, a kisrinyai vadföldön megje
lent a „Törzsökös Meg a bogos előtt kialakítottam egy barkácso
ló utat a vádlóidtól nyugatra lévő, kb. 30-40 éves égeresben.

A szarvas és a vaddisznó is szerette, mert a két méteres szeder
indában el tudott rejtőzni. A barkácsoló útról a vadföldre nagyon 
jól rá lehetett látni.

Amikor jelentettem a főnöknek, hogy megvan a „Törzsö
kös azonnal értesítette a minisztert, Czinege Lajost. Titok
ban reméltem, hogy meglátom tán a „Csodaszarvast” is, mivel
hogy a régi helyéről eltűnt, és az az 1-1,5 km nem távolság egy 
bikának. Nem beszélve arról, hogy hallótávolságon belül annyi 
bika bőgött, hogy nem lehetett megszámolni. A főnök m in d 
járt kapott az alkalmon, felajánlotta, hogy eljön velem és m eg
nézi. Kimentünk, a bika m ár két órakor kint legelészett a vad- 
loldön. Amikor a főnök meglátta, felsóhajtott és azt mondta: 
„Jóska, megvan a >Csodaszarvas<!” En csillapítottam, hogy 
ez nem a „Csodaszarvas”, hanem a „Törzsökös” De ő erősí- 
t get te, hogy nem, mert az a „Csodaszarvas” Mondt am neki, 
hogy jól nézze meg, és ha hazamegyünk, megnézzük a hullott 
agancsát. így is lett, egy kicsit csalódott, de azért nagyon örült, 
hogy legalább biztos van egy nagy bikánk, ha nem is a „Csoda- 
szarvas”

Megérkezett a miniszter, látszólag ő is örült neki, csak a „Cso
daszarvasról” nem akart egyáltalán lemondani. A magaslesen 
már délben elfoglaltuk a helyünket. Már majdnem elfelejtettem, 
kiadta a parancsot, hogy a segédeim -  akiket a figyeléssel meg
bíztam -  még véletlenül se keveregjenek a Kisrinya környékén.

Üldögélünk a magaslesen, közben halkan beszélgetünk. Mon
danom sem kell, hogy mi volt a téma: hát a „Csodaszarvas” O 
rágyújtott egy cigarettára, én meg elővettem a pipámat és meg
tömtem. A műanyagtasaknak enyhe zörgésére a miniszter figyelt 
fel, és azt mondta: „Most meglőjük a bikát, annak a zacskójából 
csináltatok egy dohányzacskót” Illedelmesen megköszöntem, de 
nem mertem neki mondani a régi közmondást: „előre a medve 
bőrére” Ahogy bagózgatunk, a vadföld déli végén, kb. 250 m-re, 
megjelenik egy dámlapátos. (Kevés (lám élt ezen a területen.)
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Ahogy a lapátost figyeljük, váratlanul elbőgi magát egy bika a 
magaslessel szemben, az égeresben. Figyeltük, de nem láttunk 
semmit, csak a zörgést hallottuk. Egyszer csak kiállít a bika a la
pátos mellé, attól kb. 20 m-re.

Lövésre messze volt. Ráérünk, majd közelebb jön, megaztán a 
tehenek is az égeresben vannak még. Ahogy gyönyörködtünk a 
bikában, halljuk, hogy jön egy motor. Ahogy közelebb ért, mind
járt tudtam, hogy ki az, mert 250-es Jawa-motorja csak a Sípos 
Lacinak van. O vadászgyakornok, és pont nálam segédkezeti a 
megfigyelésben. Úristen, mi lesz ebből? -  tűnődtem magamban

amikor odaért a vádlóidhoz, leállította a motort, a bika észre
vette, és rögtön eltűnt az égeresben. Tudtam, hogy ebből nagy 
baj lesz, pedig megmondtam nekik, hogy ne keveregjenek 
Kisrinya környékén. Láttam a miniszteren, hogy rettenetesen 
mérges, gorombán rám szólt, hogy megmondta: „Ne zavarjanak 
bennünket, errefel mégis itt jár ez a gyerek!” Laci közben elég 
nagy lendülettel jött a cserkészúton, nem törődött vele, hogy 
mekkora zajt csap. Odaért a magasleshez, és katonásan kért en
gedélyt jelenteni. „Jelentsen!” -  mondja a miniszter. „Miniszter 
elvt ársnak jelentem, most jött a távmondat Kádár elvtárstól. Ká
dár elvtárs utasítása, azonnal vonuljon be, mert meghalt I)e 
Gaulle Elvtárs, és fel kell készülni a temetésére!” Erre a minisz
ter rettenetes ideges lett, és azt mondta Lacinak: „Menjen gyor
san a kisrinyai erdészházhoz, mondja a logatosnak, hogy azonnal 
álljon elő!” Hazáig egy szót sem váltottunk.

Látszólag nagy gondban volt. A miniszter kb. egy hétig távol 
volt, de én azért nem m aradtam  vendég nélkül. Két vendéget 
kaptam. Bementem a főnökhöz eligazításra, hogy ez a két ven
dég mit lőhet, mert nekem azt mondták, a minisztertől arany
érmes bikát kaptak. „Tudod, kik ezek a vendégek?” -  kérdi a fő
nök. Mondom neki, hogy nem tudom, mert nem mutatkoztak 
be. Az egyik az elhárításnak a főparancsnoka, a másik pedig an
nak a helyettese. Rendben van, m ondom  én, de még mindig 
nem tudom, hogy mit lőhetnek. ”Azt lőhetnek, amit te -  ma
gyarul szinte semmit -  Vidd ki őket hintóval, és egy kicsit szel
lőztesd meg!” Igyekeztem olyan utakon barkácsolni, ahol egy
általán nem, vagy ritkán találkozunk szarvassal. Türelmetlenek 
voltak, mert annyit kocsikáztunk, és nem láttunk semmit. Végül
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is úgy határoztam, hogy valami selejt bikát, ha látunk, meglö
vetem velük, ha egyáltalán meglövik, mert annak tudatában 
vannak, hogy aranyérmes bikát kaptak. Elmentünk Kisrinya le
ié, de a vádlóidtól kb. 1 km-re jártunk, mert az járt a fejemben, 
hogy ilyen messze csak nem jön el a „Törzsökös”, az kizárt do
log. Útközben megbeszéltük, hogy ha jobbról látjuk a vadat, azt 
a jobb oldali vendég lövi, amit balról, az a bal oldali vendégé. 
Ahogy lassan kocsikázunk, egyszer csak kiállít elibénk, kb. 50 
m-re a sűrűből a nyiladékra a „Törzsökös Az én vendégeim le
ugráltak a hintóról, hasra feküdtek, felvették a tűzelőállást, 
ahogy a seregben tanultuk, és már akartak is tüzelni, meg sem 
várva a tűzparancsot. Úgy megijedtem, hogy szólni sem tud
tam. Mi lesz, ha meglövik a „Törzsököst”, a miniszter engem 
azonnal fejbe lő. A másodperc töredéke alatt támadt egy ötle
tem: volt nálam fehér zsebkendő, azt egy gyors mozdulattal ki
rántottam a zsebemből, és a levegőbe emeltem, majd gyorsan 
visszatettem a zsebembe. Amire a vendégeim célba vették vol
na a bikát, addigra az kereket oldott. így úsztuk meg m indket
ten a kivégzést.

Eltelt egy hét, lezajlott a temetés, a miniszter megérkezett. 
Körbekocsikáztuk a „Rinyai hepajt”, de a „Csodaszarvast” nem 
láttuk, nem is hallottuk, mert nappal még annyit sem bőgött, 
mint éjjel. Délután 2 óra körül felültünk a kisrinyai magasles
re. Három óra tájt két-három tehén megjelent a vadföldön, 
majd megszólalt a „Törzsökös is az égeresben. Körülöttünk 
több bika bőgött, de szemben velünk a „Törzsökös” volt. Még 
mondtam is a miniszternek, hogy ez a mi bikánk. Verte a bok
rot, bőgött egy párat, majd két-három tehénnel négy órakor ki
jött a vadföldre. Mintha egy egész galagonyabokrot hozott vol
na a fején, olyan csodálatos agancsa volt. Kb. 25 m-re előttünk 
megállt, szembe velünk, a miniszter célzott, én csillapítottam, 
hogy ne lőjön mert féltettem, hogy elhibázza -  ugyanis az 
örömtől és az idegességtől remegett az egész puska. Mondom 
neki: majd keresztbe fordul. Úgy is lett: észak felé fordult, és 
egy hatalmasat bőgött a tehenek felé, és közben durrant a pus
ka. A „Törzsökös király” hatalmasat ugrott az ég felé és holtan 
rogyott össze. Mire lejöttünk a magaslesről, szegény már ki
múlt. Szíven kapta a gyilkos golyót. Nagy örömujjongás követ
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kezelt, tábortüzei kellett raknom a teríték feje elé, és a végtisz
tességet m egadtuk neki.

„Na Józsi, vegyük elő azt a ládát, megnézzük, hogy mi van 
benne.” Ugyanis mindig vinni kellett egy kofferhez hasonló falá- 
dikát, ami oly nehéz volt, és mindig az én lábam alatt volt a hin- 
tón, mindig utamban volt, de soha nem mertem megkérdezni, 
hogy mit tartalmaz az a ládikó. Felnyitotta a ládát és a miniszter 
megkérdezte, hogy mit kérek. Annak a ládikának legalább húsz 
rekesze volt, és minden rekeszben volt valami más. Ahogy bele
pillantottam, láttam én ott csokoládét, almát, kávét, konyakot, 
viszkit, szalvétát, poharakat, meg ki tudja, hogy még mi nem volt 
benne.

„Viszkit kér, Józsi?” „Ha már szabad kérnem, azt iszom, amit a 
miniszter elvtárs.” En viszkit iszom -  mondja. Akkor én is -  vála
szoltam. Rám kérdezett, hogy vízzel, vagy anélkül. Bevallom, én 
addig csak hallottam a viszkiről, de nem tudtam, hogy azt, ho
gyan szokás inni. Víz nélkül, válaszoltam, mert nem voltam 
szomjas, inkább éhes, mert már 24 órája nem ettem semmit. Töl
tött nekem 2 dl-es pohárba, és azt mondta: „Ezt igya meg, Józsi!” 
Tekintettel arra, hogy teleönt ötté a poharat, gondoltam, hogy 
valami limonádészerűség, és jól meghúztam. Sima ital volt, jól is 
esett, de egy perc múlva éreztem, hogy ebből nem lehet többet 
inni, mert földhöz vág. Közben kizsigereltem a bikát, a fejét le
vettem, addigra odaért Guzsvinecz is. O volt a fogatos, hallotta a 
lövést és azonnal jött. Feltettük a fejet a saroglyába és hazaindul
tunk. Hazafelé menet rengeteg bika bőgött, de a minisztert nem 
érdekelte egy sem. Rajtam erőt vett a viszki, és már majdnem el
kezdtem danolgatni. A főnök odahaza már várt bennünket, kör- 
beálltak, még tán körbe is táncolták a trófeát, mert ekkora trófe
át még nem láttak. Sok aranyérmes bika esett már Kaszón, de ek
korát még senki nem lőtt, ez 12,53 kg-os volt.

Szegény „Törzsököst” utolérte a végzet, mert már elérte a 12. 
évet, és hála Istennek, hogy maradt bőven utóda.

A „nyíreskúti” bika

Ahogy már korábban írtam róla, a miniszter a „Csodaszarvas”- 
ról nem akart sehogy lemondani, annak ellenére, hogy meglőtte
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élete eddigi legnagyobb bikáját. Hajnalban ismét elkocsikáztunk 
a „Rinyai hepaj” felé. Körbekocsiztuk, de sajnos nem találkoz
tunk vele. A rinyai vadföldet is megnéztük, bízva abban, hogy ta
lán megjelent, és átveszi a vezérbika szerepét, de sajnos itt sem 
láttuk. Ellenben egy újabb aranyérmes kísérgette a „Törzsökös 
teheneit. Kérdeztem tőle, hogy meglövi-e, mert lőhető, öreg bi
ka volt, kb. 10 kg körüli súllyal. Azt a választ adta, hogy őt már 
nem érdeklik ezek a bikák, csak a „Csodaszarvas”, vagy valami 
nagyon rendellenes növésű, selejt. így aztán tovább kocsikáztunk 
hazaidé. Menet közben négy vadföldet érintettünk, a bikák jól 
bőgtek, a hangjukról ismertem őket. Minden vadföld előtt be- 
koníéráltam, hogy milyen bikát fogunk látni. A Teremtő velem 
volt, mert a konferálásom be is jött. Nagyon m egvoltam  eléged
ve, és mi tagadás, egy kicsit büszke is voltam, amikor a miniszter 
megdicsért.

Elhagytuk a „Szárhomok”-i vadföldet, és mivel hallottam a 
„Nyires-kút” felől a bőgést, megismertem a hangját, mindjárt ja
vasoltam is, hogy menjünk arra. A miniszter kérdezte tőlem, 
hogy milyen bika ez. Válaszoltam neki: Ugyanolyan, mint a „Tör- 
zsökös”, csak fiatal, hét-nyolc éves lehet, de az agancsa 10 kg kö
rül van. Ahogy ráfordultunk a nyiladékra, észrevettük, hogy a bi
ka a nyiladék szélén lévő mogyoróbokrot csépeli. Guzsvinecz 
mindjárt kifordította a lovakat oldalra, hogy lehessen lőni. A bi
ka mintha tudta volna, hogy úgysem lesz meglőve, lapockáját fe
lénk fordítva kiállt a nyiladék közepére. A miniszter puskájához 
nyúlt és célzott. En arra gondoltam, hogy csak gyönyörködni 
akar benne, merthogy céltávcsőn keresztül nézi. A bika csak áll, 
mire a miniszter rám kérdez: „Mi lesz, Józsi?” En meg azt vála
szoltam, hogy: „Hisz én azt mondtam a miniszter elvlársnak, 
hogy mutatok egy fiatal, reményteljes bikát, amit még nem sza
bad kilőni. Erre ő bevágta a puskáját a puskatartóba, és mérge
sen azt mondta: „Akkor menjünk haza!” Elindultunk haza, na
gyon morcos volt, mert egy szót sem szólt. Az iroda előtt már várt 
ránk a főnök, látta, hogy nincs töret a kalapban, és ráadásul a mi
niszter cipeli a ládikót, mert nekem nem engedte vinni. A főnök 
ki akarta venni a kezéből, de nem adta neki, sőt mérgesen rá
mordult. Fel akarta kísérni a vendégszobába, de azt sem enged
te. Senkit nem engedett be magához, pedig a szakácsok is felso-
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l akoztak a reggelivel. A főnök idegesen megkérdezte tőlem: „Mit 
csináltál az Öreggel, mert még ilyen zabosnak nem láttam?” El
mondtam, hogy a „Nyíreskúti” bikát nem engedtem neki meglő
ni. „Mit csináltál, mit csináltál, lehet, hogy ez a munkakönyved
be kerül!?” Ha tudtam volna, hogy meg akarja lőni, akkor sem 
engedtem volna. Ugyanis már előtte is láttunk aranyérmeset, de 
nem akarta meglőni. Lesz, ami lesz, ezt már visszacsinálni nem 
lehet. A miniszter aznap ki sem jött a szobájából.

Eltelt egy év. Megint azt az átkozott „Csodaszarvast” kellett fi
gyelni. Sokszor kikocsikáztunk, de nem találtuk, talán lement a 
térképről. Hazafelé menet egy másik utat választottam. A 
„Nyíres-kúttól” kb. 1 km-re, 10 év körüli fenyvesben bőg egy is
merős hangú bika. Középen volt egy üres rész, ahol nem volt fe
nyő, mert már csemetekorban kitaposták a szarvasok. Egy gala
gonyabokor díszlet ott. Mondtam a miniszternek, hogy megné
zem, milyen bika ez, mert ismerős a hangja, csak nem jut eszem
be, hogy hol is láttam ezt a bikát. Óvatosan rácserkeltem a feny
vesben. Két tehenet láttam, amik feküdtek, a bika meg rágta a 
bokor rügyeit.

Rögtön felismertem a „Nyíres-kúti” bikát, és lassan visszamen
tem a kocsihoz. Jelentettem a miniszternek, hogy mit láttam, tes
sék jönni és meglőni. Jött is a miniszter, de amikor meglátta, ő is 
felismerte a bikát, és azt válaszolta: „Józsi, ezt a bikát nem szabad 
kilőni, csak hadd szaporítson, de jó, hogy tavaly nem engedte 
meglőni, ezért most kérek elnézést, amiért tavaly olyan durva 
voltam.”

így ért véget a kalandunk a „Nyíreskúti” bikával.

A meg nem lőtt bika

A vadkamra előtt beszélgettünk, nézegettük az addig esett tró
feákat, s nekem eszembe jutott, hogy én ígértem Gyarmathy 
Bandi bácsinak, az iskola igazgatójának egy selejl bikát. Megra
gadtam az alkalmat, és a főnököt félrehívtam. Ahogy előadtam 
neki a kérésemet, rögtön válaszolt is rá: hogy neki nem áll mód
jában bikát ajándékozni, így hát kérjem meg a minisztert. Kiles
tem az alkalmat, mikor szólíthatom meg a minisztert, és előad
tam a kérésemet. Ő azt a választ adta, hogy semmi akadálya
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nincs, csak beszéljem meg Kiss elvtárssal. Örömmel újságoltam a 
főnöknek, hogy megvan az engedély. A főnök erre annyit m on
dott, rendben van, csak meg kell várni, hogy szűnjenek a vendé
gek, mert a vendégszobák foglaltak. Erre én annyit mondtam a 
főnöknek, hogy ne legyen gond, mert nálunk fog lakni, van bő
ven férőhelyem. A főnök beleegyezett. Azzal érveltem, hogy ha 
megszűnik a vendégjárás, akkor már elmúlik a bőgési szezon is, 
pedig Bandi bácsi is szeretné hallgatni a bőgést.

Még aznap megírtam a meghívót és elküldtem Kiskun- 
dorozsmára, mert Bandi bácsi ott lakott. Sajnos, csak januárban 
kaptam rá választ. Bandi bácsi nagyon köszönte a meghívást és a 
bikát, de sajnos nem tudott eljönni, mert a rokonságában valaki 
elhunyt, és négy hónapot töltött Romániában, ugyanis az elhunyt 
korábban ott lakott. Válaszolva levelére megírtam, hogy a meg
hívás érvényes a következő szezonra is. Ősszel ismét küldtem a 
levelet, benne megjelöltem a dátumot is, mikor tudom fogadni.

Jött a válasz, csak sajnos már csak a Bandi bácsi özvegye vála
szolt, mert Bandi bácsi a nyár folyamán elhunyt.

Béke poraira!

Tragikus bikavadászat

A főnök déltájt behívat az irodába, közli velem, hogy délután 
kapok egy vendéget, és lövessek vele egy selejt, vagy golyóérett 
bikát.

Már csak utóbőgés volt, a bikák elhagyták a „beállt” helyüket. 
Gondoltam: majd barkácsolunk, és talán lesz szerencsénk. A ven
dég a Videotontól jött, a nevére nem emlékszem.

Nem nagyon volt szimpatikus, mert piros-fehér tarka orkán
dzsekit vett magára. Nagyon rikító volt és nagyon suhogott.

Délután 2 órakor Jáge r  Gyuri gépkocsivezetővel, rajgazzal 
elindultunk Máhomok felé barkácsolni. Útközben érintettük a 
máhomoki vadföldet, bízva abban, hogy talán még megvan a 
selejt bikám. Az ugyanis azért maradt meg a szezon alatt, mert 
minden vendég érmes bikát akart lőni. A vadföldhöz érve m eg
álltunk, de a vadföldön nem volt semmi. Elővettem a bőgőkür
töt és bőgtem vele egyet. A bőgésemre választ kaptam. Óvato
san elmentem a nyiladékig, s megláttam a bikát, a nyiladék kö
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zepén dagonyázott tőlünk kb. 100-200 m-re volt. A vendégnek 
nem volt fegyvere, így az enyémmel akart lőni. A fegyveremet 
nagyon ismertem, én lőttem be 300 m-re. Szükséges volt ilyen 
nagy távolságra belőni, mert a sntavad selejtezésekor nagy 
hasznát vettem. A vendégnek mondtam, hogy ha jól céloz, el 
kell találja, mert nagyon pontos a puska. Mondom neki, hogy 
a biztonság kedvéért támassza a puskát a fa oldalához, és akkor 
nem fog elmozdulni. Erre ő a saját hátát támasztotta a fának, 
célzott és lőtt. A bika természetesen sebzés nélkül elment, az ő 
kezéből kiesett a puska, ordított, a földre hasalt, és azt kiabálta: 
„Jaj, Istenem, megvakultam!” Nagyon megijedtem, odahajol
tam hozzá, hogy megnézzem, hogy mi is történt valójában. Lá
tom, hogy a szeme helyén nagy véres folt, de már az arcán is fo
lyik a vér. Gyurinak mondtam: hozd gyorsan a mentőládát. 
Gézzel és vattával óvatosan törölgetni kezdtem az arcát és a 
szeme környékét. Akkor vettem észre, hogy a céltávcső felszakí
totta a szemöldökét, és az fordult rá a szemére. Óvatosan vissza
billentettem a leszakadt bőrt, amire a vendég felkiáltott, hogy: 
„Látok, látok!”

Akkor már egy kicsit megnyugodtam, és elláttam a sebet.
Gézt, vattát helyeztem rá és beragasztottam tapasszal.
Legelőször arra gondoltam, hogy a puska robbant fel, és az 

okozta a sérülést, de szerencsére csak a távcső rúgta meg. A va
dászatot befejeztük és haza indultunk.

A főnök várt bennünket, amikor meglátta, hogy a vendégnek 
a szeme be van kötve, nagyon megijedt, és kérdezte, hogy mi tör
tént. A vendég mosolyogva mesélte el a történteket, és mondja: 
nincs semmi baj, ő volt a balfácán, mert közel hajolt a távcsőhöz 
és ezért sebesült meg.

Természetesen elszállították az orvoshoz, aki összekapcsolta és 
ellátta a sebet. Szerencsére, az ijedség nagyobb volt, mint a bal
eset.

A „gyilkos” bika

Évente két-három aranyérmes bikát találtam elhullva. Megál
lapítottam, hogy nem lövés által hullott el, hanem a másik bika 
ölte meg. A miniszter kiadta a parancsot: ha meglátom a „gyil
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kost” gondolkodás nélkül lőjem ki. Még abban az esetben is, ha 
még szőrben van az agancsa.

A kisrinyai részről -  mert még mindig a „Csodaszarvast” akar
tam felkutatni -  hazafelé indultam 1 1 óra körül, amikor feltűnt, 
hogy a libát ói részen szünet nélkül bőgnek a bikák -  talán hat- 
hét is van -, így elhatároztam, hogy már megnézem: mi folyik 
ott. A Körtefái-nyiladékon tudtam csak valamennyire megközelí
teni. A nyiladék mellett egy kb. 120 m széles gyertyános állo
mány volt, de nagyon ritka, mert az 1957-es vihar nagyon sok 
kárt okozott benne, azért lett ilyen ritka. Az erdészet bükkel alá
telepítette, de a csemeték még nagyon kicsik voltak. A gyertyá
nost egy égeres-kőrises állomány váltotta fel. Hát ebben az állo
mányban bőgtek és fut koztak fel-alá, egymást hajszolva a bikák. 
Távcsővel figyeltem őket, de nem nagyon tudtam valami érdem 
legeset megállapítani. Egyszer csak nagy robaj, futás hallatszott a 
kőrisesből, és amikor megszűnt a robaj, a gyertyánosba kiállított 
egy hatalmas testű bika.

Távcsővel megfigyeltem, hogy az egyik száron nincs korona. 
Egy hatalmas szemág, meg egy nagyon kicsi középág látható a 
hatalmas és erős száron. A másik oldalon az alapágak szabályo
sak és a koronában három erőteljes ág van. Nagyon (hűltem ne
ki, hogy megtaláltam a „gyilkost” A puskámban rögtön kicserél
tem a hegyes golyókat ólombetétesre. A bika csak állt, látszott 
rajta, hogy a verekedésben és a fut kározásban kimerült . Egy kő- 
risíahoz -  a nyiladék szélén -  támasztottam a puskái, célba vet
tem a bikát, már snellereztem is, a szálkeresztet a szívére helyez
tem, amikor meg akartam húzni az elsütőbillentyűt, hirtelen re
megni kezdtek a lábaim, erőtlen lettem, kivert a víz, szóval, m in
den bajom volt. Rövid idő alatt belegondoltam, hogy mi követ
kezik ebből, ha én ezt a hatalmas állatot meglövöm. Tíz kiló fe
letti bika, a főnök nekem esik, és azt mondja: független, hogy 
megkaptam rá a parancsot, de mégis vendéggel kellett volna 
meglövetni. így aztán fesztelenítettem a puskát és hazamentem.

A „Főerdészréf’-i vadföld 300 m-re volt ettől a helytől. A vad
földön régi vetésű fehérhere volt, csak már eléggé kiveszett belő
le, így a szarvasok nem is nagyon jártak rá. A vadföldtől délre -  
amerre a „gyilkost” láttam -, 200 m-re is, volt egy elég rossz kar
ban lévő magasles.

99



Este beszámoltam a főnöknek, hogy megtaláltam „gyilkost” 
de nem mertem meglőni. „De jól tetted -  mondja ő m a j d  én 
holnap reggel meglövöm.” Megbeszéltük, hány órakor indulunk. 
Akkor azért kezdtem bánkódni, hogy miért is nem lőttem meg? 
No, de üsse kő, legalább szerzek a főnöknek egy kis örömet! 
Ahogy elbeszélgettünk, megszólalt a rádió: Jön a távmondat a 
minisztériumból, hogy ma este érkezik Sárdi vezérőrnagy, löves
sünk vele egy selejt bikát. Már Lovasberényből elindult, hamaro
san ideér. Lovasberényben lőtt egy ezüstérmeset, itt egy selejt re 
kapott kilövési engedélyt.

„Na én már nem lövöm meg a < gyilkost>, majd meglövi a 
Sárdi” -  mondja a főnök. Akkor meg még jobban bántott a dolog.

Még egy keveset vártunk, hogy beérkeznek a többiek is, és 
megbeszéljük a holnapi programot, mert holnap négy vendég 
érkezik.

Beérkezett a két másik vadász is, és a holnapi feladatot tárgyal
tuk, amikor bejárt egy személykocsi, és kiszállt belőle Sárdi ve
zérőrnagy.

Szeptember 4-e van hajnalban, még sötétben, lovaskocsival 
egyenest a Főerdészrétre mentünk. Felültünk a magaslesre, és 
vártunk, még majdnem teljesen sötét volt. Közel volt a segesdi 
határ, a „gyilkos” minden nap a háremével együtt az ottani kuko
ricásba váltott ki. Kezdett világosodni, és a távoli bőgések mind
inkább közelebbről hallatszottak. Egy kicsit izgatott voltam ami
att, hogy ha a bika netán nem jön  be ilyen mélyen, valahol a szé
len elmarad, akkor nem tudjuk meglőni.

De amikor hallottam, hogy mindig közelebb bőgnek, akkor 
már fix re vettem, hogy ez a „gyilkos” háreme. Egyszer csak meg
jelent egy tehén a vadföld mellett, a magaslestől 200 m-re. Ezt 
követte a második, harmadik, ..., kilencedik, a bika a tehenektől
-  a hangról ítélve -  elmaradt kb. 250-300 m-re. A tehenek béké
sen legelészve lépegettek, meg-megálltak, mint akik nagyon rá
érnek. A vadfölddel szemben, a nyiladék mellett, régi ágrakat 
volt. Egy-két percen belül megjelent büszkén a hatalmas testű 
„gyilkos”

A vezérőrnagy annyit kérdezett, hogy ez-e az. Meg sem várta, 
hogy valami kommentárt fűzzek hozzá: akartam mondani, hogy 
egy kicsit messze van, de én majd bebőgöm, és akkor biztosabb
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lesz a lövés. Ahogy én kimondtam, hogy ez az, abban a pillanatban 
eldördült a lövés, a hatalmas test fejjel a földre zuhant. A fejét nem 
tudta többé felemelni, a hátulsó lábain állt és az agancsával a föl
det túrta. El-elakadt az agancs a földben, olyankor keresztülbuk
fencezett a fején. A hevenyészett ágrakatot teljesen elterítette. 
Megközelítettük olyan 15 m-re és kegyelemlövést akartunk neki 
adni, de egy ideig nem sikerült, mert állandóan mozgott a feje, 
bukfencezett . Félő volt, hogy a lövéssel az agancsban teszünk kárt. 
Egy kis idő múltán mégiscsak sikerült kegyelemlövéssel megszaba
dítani a kínjaitól. A hatalmas, erős „király” megszűnt létezni. Az 
agancs 10,73 kg súlyú, a test kizsigerelve, fej nélkül 214 kg volt. 
Ilyen nagy testű bikát a pályafutásom alatt még nem láttam.

A vezérőrnagy ennek a „gyilkosnak” még jobban örült, mint 
az előző napi, lovasberényi, ezüstérmes bikának.

A „farkaságas” bika

Nagyon jólelkű, komoly, kedves vendég, sűrűn megjött va
dászni Kaszóra, csak sajnos rettenetesen rossz lövő volt: Évin 
Sándor ezredes. Mindent elkövettünk annak érdekében, hogy 
meg tudja lőni a bikáját, sajnos, mindig elhibázta.

Egy csendes, napfényes szeptemberi napon, délben a 
„Páfrányosi” vadföldön, a magaslestől 20 m-re feküdt egy bika, 
és közben el-elbőgte magát. A déli órákban ugyanis ha csak te
hettem, a vadföldekhez vezető cserkészutakról le szoktam seper
ni a ráhullott lombot. Ezen a napon is kimentem motorral a 
„Páfrányosi” vadföldre, hogy lesepeijem a cserkészutat. Csak egy 
kis szakaszon tudtam, mert megláttam a bikát. A vadföldön fe
küdt, és lustán, fáradtan el-elbőgte magát. A vadföld túlsó végén 
két tehén békésen legelészett.

Szemügyre vettem a bikát: jó, erős ezüstérmesnek ítéltem 
meg, amikor az egyik agancsszáron megpillantottam egy hatal
mas „farkaságat” A középág irányában, a másik oldalon, hátrafe
lé kb. 60 cm-es farkaság állott ki, tehát páros 16-os bika volt. Las
san, észrevétlenül csúsztam vissza a motorhoz, amely a magasles
től 150 m-re volt.

Azonnal bementem az irodába, a főnököt ott találtam, és java
soltam neki, hogy telefonon szóljon Évin ezredesnek. O ugyanis
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Kaposváron lakik. Talán addig meg nem megy el az a bika, és tán 
sikerül meglövetni. így is történt, jó félóra múlva megérkezett 
Évin ezredes. Azonnal kimentünk a gaz kocsival. A kocsit 200 m- 
re elhagytuk, és gyalog mentünk tovább. A bika azon a helyen fe
küdt, ahol hagytam. A szelünk jó volt, így hason csúszva elértük 
a magaslest. A bika gyanútlanul bóbiskolt a vadföldön. Várnunk 
kellett 5-6 percei, amíg az ezredes egy kicsit megnyugodott. Igaz, 
hogy etikátlan fekvő bikára rálőni, de ebben az esetben eltekin
tettem tőle. Amikor célba vette a bikát, láttam, nagyon mozog a 
puskacső. Mondtam neki, hogy ne kapkodja el, hiszen van idő, 
ráérünk, mire ő azt válaszolta: most már biztosan eltalálja. T izen- 
kettő-tizenhárom éves körüli bika volt, hatalmas váll-lappal. 
Mondtam neki, hogy ne nyakra, hanem váll-lapra célozzon, és 
eldörrent a fegyver. A bika hatalmasat ugrott felfelé, majd fejjel 
lefelé ért talajt, tűzberogyott, majd felugrott és elrohant a szom
szédos égeresbe, ami 3-4 m magas volt.

Gratuláltam neki, hogy jól van, ne ijedjen meg, amiért elro
hant, mert úgyis meglesz, hiszen a szívlövésnek ilyen a jelzése.

Elszívtam egy cigarettát, még kivártunk kb. 10 percet, amikor 
elindultunk a keresésre. Az elején találtunk elég sok vért, később 
mindig kevesebb volt a vér.

Már olyan 100-150 m-re jártunk, annyira kevés várt találtunk, hogy a 
véren már nem is tudtunk elmenni. Azt javasoltam: menjünk vissza a ko
csihoz, és a gépkocsivezetőt elküldöm Floki kutyámért, majd az megkere
si a föld alól is. Szálkásszőiíí tacskó-loxi keverék volt. Páratlan jó volt vad
disznóra, rókára, boraa, sebzett vad keresésére, de még a vízből is kihoz
ta a récét. A gépkocsivezető meghozta a kutyát, és pórázzal a nyakán elin
dultunk a keresésére.

Az égeresen átérve a nyom a páfrányoson keresztül vezetett. 
De a páfrány már megdőlt, a kutya a páfrány alatt a vaddisznó
váltókon könnyedén tudott haladni, de én nem tudtam utána 
menni, így levettem a nyakáról a pórázt. Nem telt bele 2 perc, a 
kutya már fogott. A csaholás irányába mentem, amikor meglát
tam egy bikát. A bika állt és a kutyát figyelte, nem gondoltam, 
hogy a jobb lába el van lőve, de már akkor nem tudtam rálőni, 
így aztán elment a bika. Nem volt szerencsénk.

Késői)!) találkoztam a segesdi vadásszal, Varga Gyulával. O 
mondta, hogy a német vendéggel lövette meg. A vendég nagyon
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örült neki. A bika a „Tarkasága” miatt ezüstérmes lett, egyébként 
aranyérmes lett volna.

Guggolós tehén

A bőgésnek már vége volt, elkezdődött a sutavad-selejtezés. 
Volt egy törzsvendégnek számító vendégünk, aki nemcsak a szer
vezett nagyvadászatokon vett részt, hanem nagyon sok hétvégét 
is nálunk töltött. Szerette a természetet, de nagyon szeretett va
dászni is, csak sajnos nagyon rossz lövő volt. Úgy hívták, hogy 
Széli András. Nagyon boldog volt, ha a sógorom, vagy én voltam 
a kísérője, mert mi tudtuk, hogy rossz lövő, szinte semmit sem ta
lál el. Mi természetesen mindenre rálövettük, ő meg nem tudta, 
hogy miért.

A főnök reggeli eligazításkor kiadta a parancsot, hogy keres
sem meg a Jáger Gyurit, álljon elő, és megyünk selejtezni.

A kocsi előállt, és elindultunk. Menet közben láttunk több 
rudli szarvast is, de messze, vagy éppen mozgásban voltak. Széli 
András úgy döntött -  nagyon bölcsen hogy nem lő rájuk, fe
leslegesen nem ijesztgeti őket. A szikeleti részen, egy nyiladékon 
négy őz legelészhetett békésen, nem zavarta őket a kocsi berre
gése. Bandi bátyánk rákérdez a főnökre: „lé Pista, nem lőhetnék 
közülük egyet?” „Dehogynem, ha úgy gondolod.” En titokban el
mosolyodtam, mert én sem mertem volna vállalni a lövést, meg
ítélésem szerint a távolság 200 m körül volt.

Bandi bátyám célzott, és kérdezte, hogy melyiket lőheti meg. 
Azt válaszoltam neki, hogy azt a legutolsót, mert az egy kis gyen
ge gida volt. A puska eldördült -  egyébként a főnökkel abban 
bíztunk, hogy bármelyikre lőhetett volna, úgysem találta volna el 
-, a suta összeesett, pedig az állt elöl. „Látjátok micsoda lövés 
volt?” -  mondja Bandi bácsi. Közben sugárzott az arca az öröm 
től és a boldogságtól. A főnökkel meglepődve néztünk egymásra, 
mindketten a másiktól vártuk a kommentárt. A főnök végül is 
megtörte a csendet, és nagy gratulációk közepette elindultunk a 
suta felé. Merthogy ünneprontók nem leszünk!

Zsigerelés után feltettük a sutát a kocsira és tovább indultunk. 
A „Király”- fenyves mellett haladunk, balról egy 15 év körüli ége
res, jobbról egy 30 m széles, 70 év körüli fenyves van. Az égeres
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ben megpillantottam egy rudli szánkást, amint lépegetnek a nyi
ladék felé. Azonnal megálltunk és felkészültünk a lövésre, mert 
azok előttünk fognak elhaladni. Úgy is történt, az egyik tehén 
megállt a nyiladékon, mire én leadtam a „tűzparancsot” A lövés 
eldördült, a tehén összerogyva bedőlt a nyiladék szélén lévő mo
gyoróbokor mögé, s a többi természetesen nagy robajjal elrohant. 
Ismét nagy gratuláció. Rágyújtunk, kivárunk egy negyedórát. 
Egyelőre ti várjatok -  mondom nekik -, majd és odamegyek, 
megnézem, hogy mi van. Nézem a rálövés helyét, meg a bokor 
túloldalán keresem a tehenet, de nem találom. Elindultam a nyo
mán, ugyanis amerre elment, a leveles rész nagyon össze volt bor
zolva. A fenyves mellett haladt el az iparvasúi, és annak a töliése 
eltakarta a kilátást. Ahogy felértem az iparvasútra, onnan már lát
tam, hogy egy szarvas guggolva lépeget a gyertyánosban. Először 
nem tudtam elképzelni, hogy mi történt. Lassan megpróbáltam 
becserkelni, és akkor tárult elém életem egyik legborzalmasabb 
látványa: A tehénnek mindkét hátulsó lábszára el volt lőve, és azo
kon a csonkokon lépegetett. A csülkök nem szakadtak le a lábszár
ról, azokat húzta maga után. A bőr felgyűrődölt a sarokig, a leve
les avar felfűződött a kopasz csontokra, és guggolva lépegetett. 
Többször célba vettem, de csak a farát mutatta felém, és így csak 
sokára tudtam megadni a kegyelemlövést. Amikor odaérlek hoz
zám a társaim, a látványon ők is elborzadtak.

Támadás a puszta ellen!

Csípős decemberi hajnalon gyalogosan indultam a kerületbe 
megfigyelésre, útbaejtettem a vaddisznószórókat, mert készül
tünk a miniszteri nagyvadászatra, és illett tudni, hogy mekkora 
teríték várható.

Tíz óra körül értem az erdészethez, hogy a látottakról beszá
moljak. Bálint Tibor, vad.műsz.vezető jön felém nagy lendület
tel, és már menet közben utasít, hogy azonnal menjek haza, é. 
fegyverkezzem fel, hozzam a kutyákat is, Guzsvinecz már befo
gott, három erdész már a kocsin van, azonnal megyünk 
Kanizsaberekbe, mert azt megtámadták a vaddisznók. 
(Kanizsaberek egy puszta, ahol legalább tíz család lakik.) Először 
azt hittem, hogy csak tréfál, de rájöttem, hogy nem valami tréfa
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lehet, merthogy telefonon kértek segítséget. Micsoda elszánt 
vaddisznók, hogy képesek egy pusztát megtámadni! -  gondol
tam én. Odaérve látjuk, hogy két-három dolgozó fejszével, vas
villával „felfegyverkezve” már vár bennünket.

Gyorsan előadták, hogy mi is történt.
Egy vaddisznó bement a pusztára, és akit vagy amit mozogni 

látott, csak ment neki. Mindenki bemenekült a lakásba. A ko
vács- és bognárműhelyből kijöttek az emberek, és a disznót ők 
zavarták el. A puszta szomszédságában volt egy hét-nyolc év kö
rüli, 5 ha-os fenyves, az emberek elmondása szerint a disznó oda 
ment be. Körbeálltuk a fenyvest, én a kutyákkal „forrónyomon” 
bementem, a kutyák két-három perc elteltével a disznót már meg 
is találták. Annyira lefogták a szerencsétlen disznót, hogy semer
re nem tudott mozdulni. Hason csúszva becserkeltem. Azért ha
son csúszva, mert az állomány még nem volt megtisztítva. Kb. 5- 
6 m-ről fültövön lőttem. Hangosan kiáltottam, hogy valaki jöjjön 
segíteni a disznót kihúzni a fenyvesből.

Kihúztuk a nagy disznót, az alsó álkapcsa le volt lőve, teljesen 
lerohadt, nem tudott enni, úgy lesoványodott, hogy 32 kg lett a 
súlya, mert ezt is fél kellett adni a MAVAD-nak. En legszíveseb
ben elföldeltem volna. A disznó normális körülmények között 
150-160 kg súlyú lett volna.

A miniszteri nagyvadászat

Az erdészet egész területén nagyon elszaporodott a vaddisznó- 
állomány. Már előre készültünk a nagyvadászatra. A lőállásokat 
kihelyeztük a nyiladékokra, s azok sorszámot kaptak. A területet 
már egy hónappal előre „beetettük”, hogy mennél több vaddisz
nót csalogassunk a vadászandó területre.

Elérkezett a nagy nap! Az első napon a „felsőrész”, azaz a só
gorom és az éti kerületem lett levadászva. Jól sikerült a vadászat: 
minden vendég lőhetett disznóra, mindenki meg volt elégedve, 
még az is, akinek nem sikerült ejteni disznót.

Az első napon 18 disznó esett. Mivelhogy mindenki megelé
gedésére sikerült az első nap, így a miniszter kettőnket kitünte
tett: sógoromat és engem, hogy másnap az „alsó részen” felállí
tott puskások leszünk.
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Húsz cm-es friss hó volt, kicsit csípős hideg, de nagyon jó, 
napsütéses idő. Az első hajtás a „Mogyorósér”-ben volt. A meg
hívott vendégek között volt Németh Vilmos, a SEFAG igazgatója 
és Plucsinszky Józsi, vadászati előadó is.

Én a hajtás szélén, egy nyiladékkereszteződésben lettem felál
lítva, ott lőállás nem volt, mert arra nem nagyon szokott átmen
ni disznó. A hajtás elindult, hamarosan a kutyák már fogtak is. 
Természetesen az én kutyáim vitték a prímet, mert megismertem 
a hangjukat. Elkezdődött a lövöldözés, mintha kitört volna a há
ború.

Egy ruclli szarvas kocogva, libasorban jött felénk. Plucsinszky 
Józsi felé tartottak, ugyanis ő volt a szomszédom, de, gondolom, 
észrevehették, és irányt változtattak, és előttem keresztben vonul
tak át a nyiladékon, amelyen még flankolő puskás sem volt. Alig 
telt egy perc, a szarvasok váltóján megjelent egy 10 egyedből ál- 
lé) konda, és kocogva, a szarvasok csapáján, előttem vonultak át. 
A fegyverek közben állandóan szóltak.

Még a nyiladékra ki sem ért az első, már célba vettem és kí
sértem. Ahogy kiért a nyiladékra, már lőttem is. Ez koca volt, 
aztán gyorsan ismételtem, lőttem, és ismét ismételtem. A har
madik lövésemre elsírta magát a süldő, és láttam, hogy csak az 
elejével tud kapaszkodni, kúszva elment kb. 30 métert. Mivel 
senkit nem veszélyeztettem, és én sem voltam veszélyben, mert 
tőlem balra senki sem tartózkodott, így odamentem, hogy a ke
gyelemlövést megadjam a még mindig síró disznónak. Akkor 
láttam, hogy a koca hanyatt fekszik, a lábai az ég felé állnak, tő
le pedig 2 m-re egy süldő kimúlt. A harmadik meglátott, és fáj
dalmasan sírva kúszni próbált, akkor kapta a kegyelemlövést. 
Visszamentem a helyemre, mire feltűntek a szomszédaim.

Ugyanis itt, a sarkon kellett gyülekezni a hajtás végén, és in
nen indultunk át a következei hajtáshoz. Vilmos bácsi és 
Plucsinszky Józsi értek oda legelőször, kérdezték, hogy én lőt
tem-e, és hogy van-e valami. Válaszoltam: Igen, és van három 
disznó, (őszintén gratuláltak. Eközben odaért Bálint Tibor vadá
szati műszaki vezető is. A vadszállító kocsist utasítja, hogy men
jen a szélen, a nyomokon, és ott van egy disznó. Azt tegyék fel a 
szánra, és vigyék a „Felső kisházihoz. Tudniillik ezen a területen 
két „kisház” van, ami szépen be van rendezve vadászháznak.
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Ekkor mondtam Bálintnak, hogy e/t a hármat is tegyék fel és 
vigyék el. Erre Bálint nekem esett: „Lövöldöz/e saját területén a 
disznókat, ne a vendégek elől lője el!” Hirtelen meg sem tudtam 
szólalni, mert az egész váratlanul ért. Végül is magamhoz tértem, 
és azt mondtam: Hisz’ azért jöttünk, hogy lőjük a disznót, mert 
amúgyis még sok van vissza az éves tervből. (Az erdészetnek 
évente 350 db volt a kilövési terve.)

Amíg a vendégek a gépkocsikon elfoglalták a helyüket, hogy a 
követ ke/ő hajtásnál elfoglalják lőállásaukat, én összeszedtem a 
kutyáimat, és elvonultam a ponyvás uazra, amelyikkel jöttem. El
határoztam, hogy le sem szállók a gépkocsiról, én befejeztem a 
vadászatot. Amíg ott lapítottam a gépkocsin, hallottam, hogy 
mindenki engem keres. Nem akartam előjönni, mert nagyon 
megsértődtem: Csak lője most a disznókat a Bálint, meg hajtsa is 
ki a sűrűből a vendégeknek! Amíg engem kerestek, közben más 
is történt. Ez a Rácz Sanyi bácsi vadászkerülete volt, és neki kel
lett a vendégeket a lőállásokhoz kísérni. így természetesen a mi
nisztert is ő kísérte a lőálláshoz. Peches volt, mert tudott dolog, 
hogy a miniszter elég alacsony növésű ember. Ha leült az ülőké
re, ami a mellvéd mögött volt, akkor nem látott ki a mellvéd mö
gül, ha pedig állt, akkor nagyon kimagaslott felette.

Sanyi bácsi vesztére egy konda disznó ment a miniszter felé, az 
„Öreg” elidegeskedte, úgyhogy még lövéshez sem jutott. Nagyon 
„zabos” lett, és magához rendelte Rácz Sanyi bácsit. Közölte ve
le, hogy „a mai naptól leminősítem beosztott vadásznak.” Pedig 
Sanyi bácsi igaz, hogy kerületvezető vadász volt, de fovadászi fi
zetést kapott, mert Veszprémből áthelyezéssel jött ide. Ott pedig 
íovadászként dolgozott, és így a fovadászi fizetését meghagyták.

Végül is a miniszter engem megtalált. Kérdezte tőlem, hogy 
tán rosszul érzem magam, mert úgy be vagyok gubózva. Je lente t
tem neki, hogy miért vagyok itt, erre azt válaszolta: „Majd be
érünk az erdészethez, akkor erre visszatérünk!” Most pedig m en
jek azonnal a kutyákkal, mert már így is sokat időztünk. Bálint
nak mondtam, hogy én nem állok le, hanem lemaradok a vissza- 
törökre. Sanyi bácsinak még annyi kedve sem volt, mint nekem, 
pedig nekem sem sok volt -  majdnem elkezdte a sírást.

A következő hajtásban Bálint vezette fel a vendégeket a kiál
lásokhoz, Sanyi bácsi ott maradt velem a visszatörőkre. Hosszú,
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kb. 1 km-es hajtás volt. Egy szálas tölgyes szélén álltunk le 40 m- 
re egymástól. Előttem egy 3 0x30  m-es üres terület volt, amit sze
derinda nőtt be. A hajtok már messze jártak, mi meg közben be
szélgettünk. Már a kutyaugatást sem lehetett hallani, amikor 
megpillantottam egy disznót, amelyik a hajtás felől (élénk tar
tott. Mondtam Sanyi bácsinak, hogy jön  a disznó, és az lőjön rá, 
akinek közelebb lesz. Kettőnk között volt egy enyhe emelkedő, 
úgyhogy egymást alig láttuk. Úgy adódott, hogy nekem kellett 
meglőnöm a disznót. Egy mázsa körüli koca volt. Egy kis idő 
múlva a szálasban jön  felénk egy vöröses kutya. Ahogy közelebb 
ért, felismertem, hogy ez nem kutya, hanem malac. Harminc kg 
körüli malac, ahogy kiért a nyiladékra, rálőttem, abban a pilla
natban ki is múlt. Gondoltam, ez már csak olaj a tűzre, mert Bá
lint most elharapja a torkomat. Sanyi bácsi nyugtatott, hogy nem 
lesz ebből semmi, ne aggódjak. Ahogy így beszélgettünk, észre
vettem, hogy megint jön egy disznó, de ez már felnőtt nagy disz
nó volt. Sanyi bácsi felé tartott, odaszóltam neki, hogy lője ám 
meg, most már úgyis mindegy, mert megyünk a „szőnyeg” szélé
re. Sanyi bácsi rálőtt, a disznó a lövéskor irányt változtatott, és 
jött felém. De még mielőtt rálőhettem volna, a szederindában el
tűnt. Mondtam Sanyi bácsinak, hogy meglőtte, mert halottam a 
becsapódást, erre ő is erősítette, hogy meglőtte. Kivártunk egy 
negyedórát, és elindultunk a keresésére. Ahogy bekandikálok a 
váltókon, természetesen a puska lövésre készen, észrevettem a 
disznót. Talán 2 m-re lehetett tőlem. Hívom gyorsan Sanyi bá
csit, hogy jöjjön, adja meg a kegyelemlövést, mert a disznó még 
él, látom, hogyan pislog. Sanyi bácsi odajött és fejbe lőtte. A lö
vésre kifordult az a hatalmas test. Mindjárt megállapítottuk, 
hogy ez nem a sebzett, hanem egy másik disznó, meg persze ez 
legalább egy mázsával nehezebb. Soha nem voltam kapzsi va
dász, de akkor egy kicsit irigyeltem, hogy miért nem én adtam a 
kegyelemlövést. A jobb alsó agyara legalább 30 cm-re kiállt az ál- 
kapocsból, és teljesen egyenesen nőtt. így a trófea Sanyi bácsié 
lett. A szederindában megtaláltuk a másikat is, de már ki volt 
múlva.

Az a hajtás volt az utolsó. A vadas járművek összeszedték a 
zsákmányt és beszállították Kaszóba. Az aznapi zsákmány nem 
nagy volt, mert 10 db disznó esett. Ebből én lőttem ötöt, Sanyi
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bácsi kettőt. Hármat lőttek a vendégek, pedig az első hajtásban 
több mint 120 lövés volt. (Ezt onnan tudom, mert az egyik kocsis 
barátom ráért megszámolni.) Este a kétnapi zsákmányból elké
szítettük a terítéket, és egy óriási tábortűz mellett, kürtösökkel 
megadtuk a végtisztességet.

A titokzatos teríték

Bálint Tibor műszaki vezető egy szép verőíényes vasárnapon 
betervezett egy riglizést az én kerületemben. Két „kisebb súlyú” 
vendéget hívott meg.

Két hajt óval és két kutyával Kisrinyánál kezdtük meg a rigli
zést. Kisebb erdőrészleteket néztünk meg, amelyeket négy pus
kával biztonságosan körbe tudtunk állni. Az első hajtás mindjárt 
az erdészházzal szemben lévő kerítés volt. Egy hét éves tölgyes, 
amelyet már én erdősítettem. Nagyon jól sikerüli az erdősítés, jól 
fejlődött, hogy már a vaddisznónak biztonságos helye volt ben
ne. Három lyuk volt a kerítésen, amit a disznók bontottak ki. A 
puskásokat a lyukakhoz állítottam, én pedig két haj tóval és a ku
tyáimmal bementem a hajtásba. Hamarosan a kutyák fogtak is, 
de csak egy helyben. Odamentem, hogy kimozdítom őket, de a 
disznót nem láttam. A disznók a nyár folyamán kivágott nyírek 
alá bújtak, és ezért nem láttam őket.

Ahogy felléptem a kivágott nyírekre, azonnal megmozdult az 
egész, és én hanyatt estem. Négy, 40 kg körüli süldő ugrott ki 
alóla, koca nélkül, és sorban a kerítés felé szaladtak. Tudtam, 
hogy ott nem áll puskás, és így bátran lé)ttem, sőt ismételtem is. 
Kettőt ki is lőttem közülük. A kutyák terelték a disznókat, akik 
már közben a kutyaugatásra és a lövésekre felkeltek vackukból. 
Már hallok is egy lövést, és a kutyák hangját, de tőlünk mindjob
ban eltávolodtak. Kimentem a gyülekezési helyre -  amit az ele
jén megbeszéltünk -, akkor mondja örömmel dr. Kispál István, 
üzemorvosunk, hogy az övé is megvan. Egy mázsás körüli kan. 
Gratuláltam neki, már csak azért is, mert nagyon rossz lóvéi volt 
és nagyon ideges. (Egyszer elhozta magával a feleségét is az irtá
si vadföldre, de elhibázta a bikát 50 m-ről, mert annyira reme
gett az egész teste is, de még a magasles is. Hiába nyugtatta a fe
lesége, meg én is, hogy nyugodjék meg, mert az a bika nem
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megy el, fújja ki magát, biztosan sikerülni fog, de csak elhibázta.) 
Amíg a kutyák visszatérlek, kizsigereltem a disznókat, felraktuk 
ókét a gazkocsira és továbbmentünk. Az utolsó hajtás Égett feny
vesben volt, de már bealkonyodott. Mégis úgy döntöttünk, hogy 
ezt még megnézzük és azután hazamegyünk. A kutyák rátaláltak 
egy disznóra és kezdték terelni a nyiladék felé. Ez egy hét éve. 
erdeifenyő-állomány volt, földig ágas, mert még nem lett meg
tisztítva.

A disznó nekem jött ki lőtávolságra, hanem nagyon gyorsan 
ugrott át a keskeny nyiladékon. Nem volt idom célozni, így csak 
kapásból kittem. Ereztem, hogy a lövés hátracsúszott, mert a be
csapódást tompa puffanás jelezte. A nyiladéktól kb. 10 m-re egy 
helyben fogtak a kutyák, közben ki-kiszaladtak a nyiladékra, mert 
a disznó meghajtotta éíket. Rámenni nem mertem, mert életve
szélyes, talán hason csúszva tudtam volna megközelíteni, de ha 
rám támad, sem menekülni, sem rálőni nem tudok. Ahogy a ku
tyák ki-kijöttek, egyenként megfogdostam őket, és megkötöttem 
a kocsin, hogy ne menjenek vissza. Úgy döntöttünk, hazame
gyünk és majd reggel eljövünk érte, addigra biztosan kimúlik.

Reggel Bálint úgy döntött, hogy bevisszük a vadat Kaposvárra 
a MAVAD-hoz, és onnan elmegyünk Kőröshegyre. Ugyanis ott 
épített egy hétvégi faházat, valami apró simítást kellett rajta még 
végezni. Kimentünk a három disznóval a kocsin a fenyveshez, ki
zsigereltük, amit az este ott hagytunk, és azt is vinnénk Kapos
várra. Amikor odaértünk a disznó már nem élt, de még ki sem 
hűlt teljesen. Kizsigereltem, nagyon fel volt puffadva, erős bél
szaga volt, mert a golyó a gyomrát és a máját érte. Feltettük a 
többihez, és elindultunk Kaposvárra.

Mondtam Bálintnak, hogy vigyük be a vadkamrába, és elindít
juk a ventillátort, kiszellőzik és nem lesz neki szaga. De ő.erre azt 
válaszolta, hogy ne foglalkozzunk vele, mert Kaposvárig ki lóg 
szellőzni. Kaposvárra értünk, az állatorvos mintát sem vett egyik
ből sem, mert megcsapta a szag, és elkobozta mind a négyet. Azt 
mondta, hogy le se tegyük, vigyük, ahová akarjuk, mert nem vesz 
át belőlük egyet sem. A rakománnyal elindultunk Kőröshegy fe
lé. Útközben mondtam Bálintnak, hogy semmi bajuk ezeknek a 
disznóknak, vigyük haza, berakjuk őket a vadkamrába és másnap 
visszavisszük Kaposvárra, ahol biztosan át fogják venni. De nem
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-  „az Isién pofozza meg” így szokott káromkodni, majd meg
szabadulunk tőlük más módon. Az erdő közé érve egy nyiladék
ra behajtottunk, és ott szabályosan elkészítettük a terítéket, 
ahogy az a „nagykönyvben” le van írva, majd továbbhajtottunk.

Szerettem volna látni az arcát és belelátni a gondolatába an
nak az erdésznek vagy vadásznak, aki a terítékre először rátalált. 
Vajon mit gondolhatott? Ezeket a vadászokat vagy orvvadászokat 
megzavarhatta valaki, és nem volt idejük elvinni, vagy itt felejtet
ték ezeket a disznókat?

A lelem ényes rakodókezelő

Rengeteg éjszakát töltöttem kint a vadászterületen, mert na
gyon sok volt a vadkár. Kb. 20 km hosszan sok volt a mezőgazda- 
sági terület, ahol vadkárelhárító csőszöket kellett alkalmazni, 
hogy a vadkárt csökkentsük. Általában -  ha csak ráért -  vittem 
magammal erdésztársamat, Kis Berkes Imrét, aki szívesen jött ve
lem. Egyébként nagyon sokat segített bőgéskor a megfigyelésben.

Egy alkalommal este találkoztunk az erdészetnél, és újságolta 
nekem, hogy a Pusztagát-i Nagysarokban egész délután birkózott 
két nagy bika. O szállító erdész volt, és azon a napon éppen on
nan szállítottak. Az a terület a sógoromé volt, és mivel vele nem 
találkozott, így nekem mondta el. Majd én m egmondom neki -  
gondolta -, hogy nézze meg éíket. Másnap reggel 9 óra körül be
érkezik egy MTZ, és vele van az én Imre barátom is. A vontaié) 
kocsiján egy aranyérmes bika van.

Reggel ahogy mentek ki, hogy folytassák a szállítást, figyelte, 
hogy vajon meglátja-e a bikákat. Hát az egyiket meglátta, de már 
ki volt múlva. Mindjárt odament, az emberek segítettek neki a 
zsigerelésben és feltették a pótkocsira. Behozták az erdészethez, 
én levettem a fejet és beletettem a kondérba, hogy ázzon, aztán 
majd kifőzzük. Mivelhogy volt már a vadkamrában három bika, 
Bálint úgy rendelkezett, hogy a ZIL gépkocsi vigye el őket Kapos
várra. Kaposváron az állatorvos a három bikát jónak találta, a ne
gyediket -  amelyiket úgy ölt meg egy másik bika elkobozta és 
hazaküldte.

A ZIL-es sofőr jelentette Bálintnak, hogy mi történt, és most 
mi legyen a bikával. Bálint azt mondta, hogy vigye el a Kűvölgy-
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i halastóba, majd megeszik a halak. Erre én azt mondtam neki, 
hogy majd én elföldelem, nem szabad a halastóba dobni, mert 
esetleg megfertőződnek a halak. „Hát jó, nem bánom”, mondja 
Bálint.

A rakodókezelő, Kátai Mihály, aki éppen jelen volt az intézke
désnél, azt mondta, hogy majd az ő emberei, úgyis ráérnek, 
mert nincs vagon, majd elföldelik. O a szentai vasútállomáson 
lakott szolgálati lakásban, az emberei pedig Szentán. Ok cigá
nyok, de nagyon rendes munkásemberek voltak. Egy hét múlva 
találkoztam Mihállyal és kérdeztem tőle, hogy eltemették-e a bi
kát. El -  mondja 6  - ,  egy részét még aznap este, a többit meg 
később. Először nem értettem meg, de amikor elmondta, hogy 
mi is történt, akkor megértettem: Még aznap este megnyúzta, a 
véraláfutásos részeket kivágta, a maga részére hagyott vala
mennyit, nagyobb részét eladta feláron a cigányoknak. Azon az 
estén csinált egy bankettet Szentán, ahova meghívta a falu értel
miségét: iskolaigazgatót, tanárokat, párttitkárt, és reggelig tartó 
dáridót csaptak.

Nagyon leleményes volt, mert az elveszettet is hasznosította. 
Engem megkért, hogy erről senkinek ne beszéljek. Ez ideig nem 
is beszéltem róla senkinek, most is csak azért írtam le, mert a fur
csa vadászati dolgokat szedtem egy csokorba.

Baláta

Egyszer, amikor a hármastói kerületben voltam -  határos 
Balátával -,  belopóztam, és csónakkal megpróbáltam felderíteni 
ezt a titokzatos mocsárvilágot. Hamar el is ment tőle a kedvem, 
mert nem tudtam volna továbbhaladni anélkül, hogy lel ne dúl
jam  a sok sirály- és egyéb vízimadárfészket. Megfordultam és 
visszamentem. A madárlesről, ami a tó szélén áll, távcsővel fi
gyeltem -  ha az időm engedte -  fél napok szám az ottani életet. 
Tudtommal, legalábbis az öreg erdészek beszélték, akik még a 
Hohenlohe herceg idejében is szolgáltak, hogy azért lett termé
szetvédelmi területté nyilvánítva, mert él benne egy rovarevő nö
vény: Aldrovanda vesiculosa. Ezt, sajnos, tudtommal még az er
dészetvezető sem látta, nem pedig mi. A Természetvédelmi Hi
vatal szakembere, egy hölgy 1956. május 1-jén megfigyelést vég
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zett Balátán, eldobta a cigarettavéget, ettől tűz keletkezett, amit 
sikerült lokalizálni.

Ennek ellenére a felelőtlenség miatt rengeteg  kár keletkezett 
a madárvilágban.

Tüskék

Pályafutásom alatt valójában csak négy évet töltöttem  el hiva
tásszerűen vadászattal, a többit az erdészeti tevékenységem adta. 
Életem során nagyon sok vadat léittem, és azt igyekeztem szak
szerűen elvégezni. Kb. 400 db vaddisznót: és ugyanannyi szarvast 
ejtettem el. Évente a kilövési tervem 80 db vaddisznó és 75-80 db 
szarvassuta volt. De szükséges is volt ilyen nagy m ennyiség kilö
vésére, mert az erdészet ói iási összegeket fizetett ki vadkár gya
nánt a környez/) településeknek. A Böhönyei Állami Gazdaság
nak csak a nyálasért fizetett az erdészet négymillió forintot. Az 
akkor óriási összegnek számított. A többi m ezőgazdasági kultúrá
ért összesen ennek  tízszeresét. Év végén az erdészetvezető általá
ban beszámolt a gazdálkodásunkról, és egyszer azt m ondta ,  hogy 
ilyen még nem volt az erdészet életében, hogy 40 millió forint 
tiszta nyereséggel zárt volna. Igaz, hogy valamennyi árbevétel 
jött a vadhúseladásből, de az általában nem  fedezte a vadkárt. Az 
is igaz, hogy ha külföldi vadászvendégek lövik m eg a tróíéás vad
jainkat, akkor az fedezte volna a vadkárra  és a vadgazdálkodásra  
fordított költségeket. Aki ennyi vadat kilő, term észetesen követ el 
hibát is.

Sajnos, én is kb. hat esetben lőttem „bakot” H árom  alkalom 
mal kittem kocát, am inek  3-4 napos malacai voltak. A malacokat 
egyik esetben sem láttam, mert a vacokban voltak, és a rra  g o n 
doltam, hogy a koca lesoványodott süldő. Csak am ikor lövés u tán 
a malacok ekijöttek, akkor lettem rosszul.

Egy alkalommal velem volt Kis Berkes Im re erdésztársam  is. 
Tavasszal, a déli órákban egy hatalmas zápor vonult el felettünk, 
majd kisütött a nap és nagyon jó  idő lett. G ondoltam , e lmegyek 
Szárhomokra -  ami 2 km-re volt az erdészettől - ,  körülnézek, 
mert eső után korán indul a disznó; csigát, gilisztát bőven talál. 
Imre barátom  lakása előtt ha lad tam  el, meglátott és m egkérdez
te, hogy eljöhetne-e velem. Miért ne, válaszoltam neki. De a pus
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kát hozhatja-e? Term észetesen -  m ondom  én. Neki sörétes pus
kája van. A Szárhomok-i fenyves mellett egy rúdaskorú gyertyá
nos volt. Észrevettem, hogy a gyertyánosban egy süldő turkál. 
M egnéztem  távcsővel, m egállapíto ttam , hogy süldő. Jó  150 m-re 
lehetett, célba vettem és lőttem. A süldő lerogyott, mire odaér
tünk m ár  nem  élt, ellenben négy kis malac, hogy honnan  jöttek 
elő, m ég ma sem tudom , nekiálltak és szopták az anyjukat. Ezek 
m ind  el fognak pusztulni -  talán három  hetesek lehettek. Im ré
nek m ond tam , lóje agyon a malacokat, hogy ne kínlódjanak, 
amire ő  odaduplázott ,  de egyet sem talált el, a malacok a szom
szédos, sásos égeresben eltűntek. Id ő  kellett, hogy magam hoz 
térjek. A szerencsétlenek felnőttek anya nélkül.

Ha m ár Imre bará tom ró l írok, akkor egy kis epizódot leírok, 
ami velünk történt.

Egy alkalom m al Im re bará tom m al a világra segítettünk egy 
egészséges bikaborjút. Az ú ton  haladtunk, beszélgettünk, s a ba
rátom  észrevette, hogy tő lünk kb. 10 m-re, a nyiladék szélén áll 
egy tehén, néz bennünket, de nem  akar elmenni. Ennek valami 
baja van -  g ondo ltam  én - ,  hogy nem  megy el. Egy-kél lépést tet
tünk feléje, de akkor sem ment el. Akkor vettük észre, hogy m eg
indult nála az ellés.

M ondtam  Im rének , hogy hagyd, m en jünk  tovább, ne zavarjuk 
m eg ellés közben. De ő  nem  fogadott szót, és odam ent, a tehén 
megvárta, a bo íjú n ak  a lábai és a feje m ár  kint volt. Imre m eg
fogta és kisegítette. Kitisztította az orrá t  és a patáit, majd Imre 
odajött hozzám, s mindezt a bo íjú  anyja két m éterről nézte. Ami
kor e ljöttünk egy p á r  lépést, a tehén  odalépett a borjához, és 
nyalogatni kezdte.

Még két a lkalommal kittem kocát. Egyszer önvédelemből, 
mert a kutya rátalált a sűrűben a malacokra és az egyikei kezdte 
fojtogatni. A malac sírt, jö tt a koca a kutyának, a kutya nálam ta
lált m enedéket, a lábam közé ugrott, m ajdnem  fellökött, de a ko
ca a nyom ában volt. Célozni sem tudtam , csak csípőből kittem é. 
eltaláltam a disznót, de m ár  ki is ugro ttam  a lendülete elöl, mert 
elgázolt volna. Nagyon sajnáltam, de m ár  nem lehetett visszacsi
nálni. Abba is hagytam az agancskeresést, nehogy még egy kocá
val találkozzam.
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Ezek a tüskék m egm aradnak  b en n em  addig, am íg élek, és 
amikor eszembe jutnak, m indig  van egy kis lelkiismeret-f'urdalá- 
som.

Még volt egy „baklövésem” Talán éle tem ben ez volt a legna
gyobb: Ott hagytam Kaszót. A szüleim Marcaliban laktak, az 
egészségük nagyon megromlott, gondoltam , közelebb jövök hoz
zájuk, így többször meg tudom  é)ket látogatni, és segíteni rajtuk, 
ha segítségre szorulnak. Azóta nem  vadászom, de a puskám  
megvan, bent áll a fegyverszekrényben. Azért vettem meg, mert 
hosszú évtizedeken keresztül hű  társam volt, együtt ö reged tünk  
meg. Nem tudom, hogy milyen törvény lesz akkor, am ikor vég
leg elmegyek az „Örök vadászm ezőkére ,  m ert ha lehetséges len
ne, szeretném, ha ő  is velem jö n n e .
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Erdei utakon Csíksomlyótól az Alpokig 
és vissza*

G á l  I s t v á n

Nehezen hiszem, hogy lenne bárki, akinek é le tében az e sem é
nyek ne befolyásolták volna sorsának irányulását. Szám om ra az 
e rdő  és közege a bölcsőtől szinten m in d en  nap  beleszólt életem 
ka nya rgé) inak a 1 a ku 1 ásába.

Menekülés, hontalanság, m indig távol a szülőföldtől

Gyermekkorom emlékei közül gyakran egy kép elevenedik 
meg, mely szüleim hálószobájának falán, a hitvesi ágy fejénél 
függött, és a Szentcsaládot ábrázolta. Ezen a középm éretű , szür
kés-zöldes alapszínben, kom or tónusban festett képen  a Szűz
anya szamárháton ül, a kisded Jézussal az ölében. Szent József  
keletről nyugatra lépdel, az ismeretlen felé. Sivár a táj, g ö rö n 
gyökkel teli az út. Semmi jelzés, semmi természeti kísérő alakzat 
nem enyhít i az elárvult család iránti nyomasztó érzést. Szent J ó 
zsef Mária rem énykedő pillantásaitól kísérve, csüggedten tekint 
előre. Ez a kép m intha  a székely sorsot je lképezné . Bár számos 
más falikép is idézte a Szent írás drám ai pillanatát a Szentcsalád
dal, mégis ez a kép lett a család je lképe. Ki tudja m erre? Jéxs- 
lat, amit az események ham arosan  valósággá változtattak, s mely 
előre kijelölte az utat számomra, melyen az e rd ő  közege vezette 
életem m a jd 1 m inden  eseményét.

Még alig valamit csendesedett jó  anyám bánata  első férjének 
Galícia frontján ért hősi halála után, alig száradtak fel a könnyei 
első kisfia halála nyomán, új m egpróbálta tások  szakadtak rá vég 
nélkül. A gyászév leteltével elfogadta a tyámnak, elsé) férje öccsé- 
nek ajánlat át, s házasságot kötöttek. De 1 9 1 6  tavaszán -  alig j ö t 
tem a világra - ,  rá négy hónappal  végigdobolták  az utcákat, 
hogy a rom án hadsereg váratlanul á tlépte  a határokat, Szereda 
hadszíntér lesz, s a várost kiürítik. A hírt döbbenette l  fogadták,

* Az 1997 évi erdészettörténeti pályázaton III. díjban részesült mű.
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a hírt alig hitték: m indenki hagyja el várost, ki ahogy tudja; a /  
ország belsejébe Marosvásárhelyről visznek vonattal. Mire szüle
im észbe kaptak, az é lelmesebbek a városi szekereseket már mind 
lefoglalták; Cseh István szomszédunk megkönyörült, s egy ökrös 
fogatot adott. H am arjában  néhány holmit dobáltak a lajlor- 
jásszekér aljába s felkényszeredtek közéjük. Anyám, atyám, Emi 
nagynéném , alig tízéves, és én, aki nem  sok helyet foglaltam el, 
de annál több gondot okoztam az ú ton  végig.

Augusztus vége volt. A bükkfák levelei sárgulni kezdtek. Haj
nalra Hargitáról a Bagolykő eregette  a derm edést a völgyre, s a 
lehelet is köddé vált. Jócskán  lemaradva, ú tnak  indult a m egret
tent család a Tolvajosan át. M indent ott hagytak sorsára a m agá
ra m arad t  házban, m ég az ajtókat sem zárták kulcsra. Az ökröket 
láncon kellett vezetni, valakinek előttük kelleti mennie, mert 
nem  szoktak já rom hoz . Atyám hibás lábával ült a bakon, majd ha 
kiérnek a városból, kiáll az ökrök elé, mert a szabadban lehet, 
hogy m egvadulnak. A két ökör tem pósan  himbálta fejét, a já rom  
csikordult, amint a szekérrúdon  meg-megfeszült, anyám csende
sen, szüntelenül sírdogált, ö lében a pólyással, vélem, aki szaka
datlanul bőgött, mert az arcán az ekcémás kiütés viszketett, 
m indun ta lan  dörzsölni kellett. Mire kiértek a Tolvajos-tetéíre, a 
pólyás arca, pólyája csupa vér volt. A Tolvajos-tetőn a családot le
parancsolták  az útról. De alig ért a szekér a mezéire, a szekér ke
reke kifordult a tengelyről. Üggyel-bajjal mégis félrehúzódlak az 
útból. A kereket m eg  kellett csinálni. A m enekü lő  nép nem sokai 
nézett a másikra, maga élete is fontos volt, így szüleim árván, se
gítség nélkül p róbáltak  a bajon segíteni. Mégis, egy 
Csom ortánból érkézéi család megsajnálta a m agára maradt csalá
dot, s megjavították a kereket. De akkorra  m ár mindenki messze 
járt, s atyámék egyedül, magányosan folytatták az utat a zúzma- 
rás szeptem beri havason. Hiába nyíltak a völgyben a kerti virá
gok, ott fenn, 1000 m éte r  m agasban m ár látták a téli világot, a 
Hargita  csúcsán a zúzmarás borókát. S itt a havasi utakon nincs 
fedél, nincs útszéli csárda, m enedékház, nincs veled ágy.

Alkonyaikor, ha megálltak, atyám kifogta az ökröket. Anyám
mal elm ent fát gyűjteni - egész éjjel sok fa kellett a tábortűzhöz
-  Emi nagynéném , a tízéves leányka vigyázott az ökrökre, s a pé>- 
lyásra. Egyikhez sem igen értett. Szüleim szakadatlanul hordták
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a iát, tüzeltek serényen, de elégséges meleget m égsem  tud tak  te
remteni, hogy a bubát ápolhassák, pé)lyázhassák. Es a buba vég 
nélkül sírt. S édesanyám vele tartott. A csillagos ég  is hunyorgó 
csillagaival csak hideget árasztott, s nézte közöm bösen a család 
vergődését. Tíz nap múlva Marosvásárhelyról vonattal, fedél 
alatt u tazhattak tovább. De ez sem nagyon segített, mert a kis 
menekült pólyáson alig látszottak az élet jelei, mikor a végcélhoz, 
Nyíregyházára érkeztek. A tüdéígyulladástól a légzőutak el zá ród 
tak, a pólyást az ekcéma kimerítette, s az orvos, akit atyám revol
verrel kényszerűétt zivataros éjszakában ágyamhoz, csak lem o n 
dással nyilatkozott. Em ber m ár  rajtam nem  segít, s jó , ha a reg
gelt megérem. Másként történt.

Valami titkos e rő  kiemelt Kháron ladikjából, s visszaadott e n 
nek a földi világnak. Bajnak. U tána is, ahogy tellek az esztendők, 
ez a földöntúli e rő  m ég máskor is közbelépett, am ikor az életem 
már csak kicsin múlott. G yerm ekkorom ban úgy tanultam : ő ra n 
gyal vigyáz ránk. Ha mások nem  is hiszik, én rám  vigyázott. Ak
kor is, Nyíregyházán, mikor a koporsó helyett csak bölcséit kellett 
csináltatni. Igaz, Éltes Béla bácsi, a csíki szegények orvosa, m ia t
tam állatidé) látogaté)ja lett hajlékunknak, amint visszatértünk 
Szeredába a kifosztott, felgyújtott házba, s m egindult  ismét az 
élet a város felperzselt falai közt. Megcsöktem, m eggörbültem . 
Olyan voltam, mint egy fejre állt kérdőjel. Bár sporto ltam , társa
im versenyeiben részt vettem, mégis alig nőttem , serdülő  lé tem 
re, 130 cm magasra. Ő rangyalom  ismét vigyázott rám, s ismét 
küldött segítséget, aki ebből a hátrányos testi á llapotom ból ki
emelt, s a növekedésben segített. A katolikus g im názium  tes tne
velő tanára, Beczásy Zoltán újszerű testnevelési módszerével 
helyrehozta azt a lemaradást, amellyel az első m enekülés ú tnak  
indított.

Ez az 1916-os m enekülésünk  nem  volt az utolsé).
Jött 1944. augusztus 23-a. Újabb rom án  betörés, újabb m e n e 

külés. Életünk eddig  összekuporgatott, szerény java inak  újbóli 
megsemmisülése következett, s m ég jó , hogy puszta életünket 
m enthettük  az ádáz hadiesem ények sodrásában.

A második nyugati kalandozásunk során kevéske ingóságun
kat a felszabadítók Fehérgyarmatnál "őrizetbe vették", m iu tán  a 
Tiszánál elakadt teherszerelvény vagonjait rendre  feltörték, és az
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utolsó gom bostűig  m inden t  kirámoltak. Csak a hegedűm  nyaka, 
s az öcsém által kötött katonai, keki színű nyakkendéi maradi 
m eg emlékül. Szeredában pedig  „az új világ építéii” édesanyám 
kézimunka- és illatszer kisboltját és az egy szoba-konyhás lakásál 
feldúlták, kirabolták, míg ő  a város lakóival Szarvasra menekült. 
Mikor 1945 élszén Szeredába visszatéri, ugyanaz a kép fogadta, 
mint 1916-ban. Pusztulás, rombolás. Ez a menekülés sem volt az 
utolsé).

H arm adszorra ,  tartalékos zászlósként, ismét végigéltem az 
anyagi megsemmisülést, s kis híján az életem m el is fizetnem kel
lett. Ezek a m enekülések az erdészeti élet folyományai is voltak, 
s most nem  kellett mást tennem , mint m egírnom  önéletírásomat. 
Az érdéi sorsszerűén végigkísért a bölcséitől pályám m inden  sza
kaszán -  hábo rúban  és békében  - ,  kezdve azzal az elséi erdei tú
rával át a Tolvajos-tetéin, mely eldöntötte , hogy számomra nin
csen élet e rd ő  nélkül.

Szökésben - cseberből vederbe

1940-et írtunk.
Politikusaink Erdély sorsáról T urnu  Severinben tárgyallak, szí

vünkben rem ény ébredt, mint ahogyan a Hargita felett is ébredt 
a természet téli derm edtségéből. A fagyos évszak utolsé) eréif'eszí- 
téseit m ég érezhettük  a Borhegyese feletti tájon, azonban az Er
dőalján, a Hargita lábánál a mogyoróbokrok m ár halványsárgás 
fátylat terítettek vállukra. Az Olt [jártján a fűzek lehorgadó ágai 
friss, zöld festékbe m árto tták  tavalyi hajtásaikat, a törékeny fűz 
vesszőit bársonyos barkák  övezték -  parányi pipék, libasorban -, 
m in tha  az égbe lépkednének  a napsugarak  felé, a fűzvesszéi vé
konyka pipeösvényén. A fenyéierdéí szélén a nyírfák, mint hajla
dozó lánykák, fehér törzsükre m ég nem  öltöttek lenge lombkön- 
tőst; m ég nem  jött el annak  az ideje, hogy elfedjék karcsú törzsei
ket. Még nem  zuhogott a napfény m inden  erejével érzékeny, 
habfehér törzsükre. Majd akkor, h a j ö n  a nyár! Egy rigó próbál
gatta szégyenléisen, kurtán a tavalyi dallamot; a felénél e lha rap 
ta a trillát. Bizonyára nem  találta fejében a téliesített kottát, vagy 
tán a tavaly óta el is felejtette, hová raktározta. Tavaszelő illatát 
lehelte a zsenge fűtakaró; egy apró, piros pont elindult a m aga
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sabbra nőtt fűszálon, hogy szétnézzen a világban, s váratlanul fel
röppenjen  a napsugarak  felé. Hétpettyes katicabogár.

Öcsémmel katonák voltunk a rom án király seregében. A ta
vasz ébredésével együtt nőtt a mi szívünkben is a remény, hogy 
ha l u r n u  Severinben megegyeznek, a lábtekerős uniformistól 
megválhatunk. A bizottságok azonban a tárgyalóasztalté>l e re d 
mény nélkül állottak fel. R em ényünk odalett. A határon  innen  és 
túl egyaránt folyt a fegyveres készülődés. Újoncok behívása több 
korosztályiról, kiképzés, csapatösszevonások határvédelm i célból. 
Öcsém is hozzám hasonlé) sorsra jutott. A matematika-fizika 
szakról hívták be év közben az egyetem m l, és Mármarossziget 
környékére vezényelték. Szám om ra kedvezéíbb volt a hadiálla
pot, mert engem  tavasz előtt leszereltek, míg öcsémet akkor hív
ták be. Visszatérhettem Bukarestbe az egyetemre, de a vizsgák 
után nyomban be kellett vonulnom  fegyvergyakorlatra. Ez abból 
állott, hogy -  mint utolsóéves m érnökhallga tó t -  m érnöki feladat 
végzésére, eréxlítési m unkákhoz osztottak be.

A bukaresti egyetem en derm esz tő  légkör fogadott. Csupán 
azok az évfolyamtársak, akikkel egy tanulm ányi csoportban  vol
tam, azok fogadtok mérsékelt tartózkodással, de  a 45 fő elszige
telődése érezhető  volt. A tanulmányi útjainkon, az asztalnál, az 
autóbuszban elültek mellőlem. C supán négyen voltak azok, akik 
megtűrtek  körükben -  ha a többitől külön voltunk. Az egyik egy 
ezredes fia Csernovitzból, aki ném etü l és franciául is beszélt, a 
másik egy kolozsvári orvos gyermeke, aki magyarul is tudott, a 
harm adik  egy bukaresti hegedűm űvész öccse, a negyedik egy 
brassói vidám gyermek, nagy term észetjáró és hegymászó. Kö
zöttük m intha m inden  a régiben volna, de ha együtt volt az év
folyam, akkor vált szám om ra világossá a nagy változás. Amikor a 
Vaskapunál, Herkulesfürdéíre, a Lotru völgyébe, a Sebes-völgyi 
kéíszekrényes vízduzzasztóhoz szerveztek utazást, kerültek. Csak 
Miron, a csernovitzi ezredes fia vállalt a szállodákban, a kétsze
mélyes szobákban lakótársnak. Magányosan ténféreg tem  közöt
tük, és eleinte nem értettem, miért van mindez, ami körülöttem  
történik. Azután lassan megvilágosodott a kéj), am ikor az egye
temről Szeredába hazatértem, s mikor m egtud tam , hogy öcsém 
Mármarosban katonáskodik. H áború  készül, és a magyarok a ro
mánokkal nem tudnak  Erdélyről megegyezni. N em  sokáig ültem
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otthon, mert -  mint m ár  em líte ttem  - ,  az egyetemről úgy enged 
tek el, hogy július 1-jével je len tkeznünk  kell Dorna Vatrán há
romhavi katonai gyakorlatra. Miron évíolyamtársammal együtt, 
saját katonai felszereléssel, ruházatban, tiszti állományú szolgá
latra, Miron tartalékos hadnagy  volt, én karpaszományos tizedes. 
Zsoldunk is hasonlóan élt éré) volt: 12.000 lei, illetve 120 lei.

A Ribbentrop-M olotov-egyezmény szerint Bukovina északi ré
szét, a székely falvakté)l északra, Rádóc (Radaut) felett -  
Besszarábiával együtt -  a szovjeteknek enged ték  át. A romániai 
Moldva f'olyé) forrásától (Izvorul Moldovei) a Szereiig húzódó ha
tár m entén , a szovjetek ellen, beton védővonalat építettünk. A 
mi fe ladatunk az építési m unkák  szakszerű végrehajtásának el- 
lenőrzése volt. Ezt a katonai szolgálatot az egyetemi tanulm ány
ba -  mint szakmai gyakorlatot -  beszámították.

A szakmai tudnivalókat D orna Vatrán tíz napos elméleti ki
képzésen oktatták, és ezután vittek katonai tehergépkocsikon a 
Moldva folyó forrásánál lévő településre, melyet Izvoáre néven 
je leztek  a térképen . Ez valójában egy falu volt -  szétszórt fahá
zak, nagy, füves térséggel - ,  fenyéírúdfa-kerítések szabdalták ki- 
sebb-nagyobb részekre. Ezeken a füves tagokon szénaboglyák so
rakoztak messze, am íg  a szem ellátott. Egy iskolaépület és a köz
ségháza volt a közepe táján téglaépületben, korszerű felszerelés
sel. Itt az iskolában volt a közös szállásunk, 10-en egy tan te rem 
ben. D orna Vatrán és a tan te rem ben  is Mironnal laktam egy szo
bában. Az é tkezdénk a községházán volt. Ebéd, vacsora. A regge
lit ki-ki m aga terem tette  elé). A közelben -  úgy 5 km-re -  volt egy 
beszerika. Szép faépítésű kis alkotás. A pé)pa méhészkedőn is - a 
rajok közelebb estek a tem plom hoz, mint a hívek, szívesebben is 
foglalatoskodott a rovaraival. Tőle szereztük be a reggelihez 
szükséges mézet a vajaskenyérre, a vajat a falusiaktól, a kenyeret 
a tisztikonyháról. Tejel is kaptunk, hol itt, hol ott. Elég gyakran 
volt hasm enésünk. N em  volt köjál-ellené>rzés, de orvos is csak 
D orna Vatrán. Én két hasmenést hevertem ki, és kétszer szaba
dultam  m eg a tetűtől, melyet a munkaszolgálatos legénység kö
zelében kölcsönöztünk. A betonozáshoz szükséges betonkavicsot 
ugyanis házilag állítottuk elő. A határvonal közelében folyt a 
Moldva vize, s a közelében széliében kínálta magát a betonnak 
való kavics. A vezérek ki is használták a lehetéíséget, és -  a mi fel-
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ü g y e ld ü n k  mellett -  munkaszolgálatos sereggel lapátolta!ták 
tisztára a paíak vizével a közelben lévéí, csak alig iszapos kavicsot. 
En egy Batrinó nevű szamosújvári örm ény-m agyar tartalékos fő
hadnagy társaságában irányítottam és éíriztem a toprongyos, ág- 
rólszakadt legénységet. Sátorbarakkban, zsúfoltan, h am ar  m eg 
tel vesecltek. Elég volt leülni a rra  a csutakra, melyen eléíbb vala
melyik lapátos ott ült, m ár  át is te lepedett néhány elevenebb, de 
azért kellően megfontolt parazita  a mi szállásunkra, a gatyakorc- 
ba. Néhány napi együttlét u tán  a kavicsmosó legénységgel, vaka
rózni kezdtünk -  a főhadnagy is és nem  volt nehéz ráb u k k an 
ni a helyszínen végzett ellenőrzés után, hogy mi is a vakarózás 
oka. Amíg a kavicsmosás folyt, m in d en  nap kibogarásztuk m a 
gunkat.

A kavicsot a bunkerek tervezett helyére fuvarozták. Nekem a 
sokadalomlxM feltűnt egy jellegzetes arcú, értelmes kinézésű fu
varos. Egyes fogaton szorgalmasan vitte a séxlert. M egkérdeztem. 
Megmondta, hogy zsidó. Eddig  csak fakereskedéível, vagy vigéc- 
cel találkoztam, vagy lofössel, de volt egy bádogos i s , -  Berkovics 
- ,  akivel kapcsolatban egy tréfás találós kérdés is feléledt. (Mi az? 
Háztetőn mászkál, szőrös és fekete? -?  — Berkovics, a bádogos.) 
Ezen a harci fegyvergyakorlaton ezzel is bémiltek ismereteim. A 
zsidé)k közt nemcsak rabbik, bócherek, fakereskedők vannak, h a 
nem Mármarosban, Bukovinában fizikai dolgozók is. A kavics
mosás során feladat volt -  a teljesítmény mellett -  a kavics tiszta
ságán éírködni. Ez nem igényelt nagy terhelést. Szinte unatkoz
tunk, és amint a zsidó fuvaros képét elég gyakran láttam, m eg 
villant a fejemben, hogy ki lehetne fából faragni. N em  sokat tö p 
rengtem. Vágtam a sűrűből egy fiatal fényéit. Úgy egy méteres 
botot készítettem, az ágait óvatosan lefaragtam úgy, hogy a kér
get meg ne sértsem, a végét bunkősan m eghagytam , s ebből las
san kibontakozott az én fuvarosom feje. A bot törzsét a kéreg 
megfelelés eltávolításával népi díszítőelemekkel kicifráztam. 
Olyan bot lett, hogy Batrinó főhadnagy igényt tartott rá. Egy 
Károly-ezüstért neki adtam . Ez a vásár azonban  nem  m aradt ti
tokban. A tiszti étkezdén a bot sikert aratott, és többen is m eg
rendelték -  hasonló kivitelben. Még két bot m egfaragására  nyílt 
alkalom, ezzel a lé tfenntartásom  színvonala jelentessen em elke
dett. Sajnos, csak a szolgálatom végére, mert a rom án kormány-
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zal kotorékban érezte magát, melyet egyik kijárata felől náci tacs
kó, a másiknál bolsi kotorékeb éjrzött, mert a ravaszul, rókaésszel 
szerzett ü regben  nem  talált m agának  elég helyet, s keletre is, 
nyugatra is terjeszkedni akart. S belébotlott Hitlerbe és Sztálin
ba. M íg T u rn u  Severinben tárgyalgattak, Sztálin igen ham ar be
vonult Besszarábiába és Bukovina északi részébe. Hogy nyugat
ról ne érje hasonló  m eglepetés, a róka a határ  m entén  beton- 
bunkerlánccal vette körije magát, amelynél a szeredai utászzász- 
lóalj Szinérváraljánál ép íte tte  a betonállásokat, míg én a vissza
m aradó  különítménynél, Tritoiu százados furierje lettem, s 
Szeredában m arad tam . A nyugati bunkerek elkészültek. (Egy év 
m últán  a sza tm árném eti honvéd utászalakulattal ezeken az e lha
gyott bunkereken gyakoroltuk a be toneród  elleni lángszórós ro
ham  végrehajtását mint m agyar honvéd, tartalékos zászlós.)

A Moldva jo b b  [jártján szorgalmasan építe ttük  a be tonerődö
ket. Balra, látástávolságra volt a szovjet határ, ami egy magasabb 
dombvonulat gerincén húzódott.  A kavicsmosás alatt jól láthat
tuk a gerincen sétáló szovjet határőröket. Még a vörös csillag is 
kiveheté> volt a sapkájukon, s a dobtáras géppisztolyt m ár itt 
megismertük, az őr  vállán. O n n a n  a gerincról jól követhető volt 
a mi védelmi építkezésünk m inden  mozzanata, amely lassan be
fejezéséhez közeledett. A Moldva folyé) mellől elvonultunk egy 
faluba, Fundul Moldovei néven jelölték, ide szállítottak m inden 
anyagot, felszerelést, melyet a m unkáknál használtak. Innen  jár
tunk ki a befejezés során szükséges tennivaléjk miatt, de közpon
tunk a faluban volt. Itt m agánházakban  helyeztek el. E 11 egy zsi
dó boltoshoz kerültem, akinek rádiéjja is volt. Ok o tthon n ém e
tül beszéltek (talán jiddisül?!), de az én kezdetleges német tudá
sommal is jól m egérte t tük  egymást. Annyira, hogy időnként a 
boltosnál a rádióján  a híreket is m eghallgathattam , s amit addig 
nagyon hiányoltam, a muzsikát. Augusztus végén költöztünk a 
faluba és készüléxltünk, hogy elvonulunk, s én is leszerelhetek. 
De m inden  másként történt.

É ppen  a boltos rádióját hallgattam. Muzsika árad t a szobában. 
Estére hajlott az idő, s a zene váratlanul megszakadt, rövid szü
net, s felhangzott a gyakran hallott szöveg: Achtung! Achtung! 
Sonderm eldung! Sonderm eldung! Nem  volt nehéz m egérte
nem, hogy a m űsor megszakítását követéjen fontos dologról lesz
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szó, ezért is figyeltem m inden  szóra. S lassan, határozott szöveg
gel közölték, hogy Bécsben döntéíbíráskodás során, H itle r  szán
dékára határoztak Erdély fölött. Erdélyt ketté osztották. Sorra  ol
vasták a határt jelölé) helységek neveit. A boltossal izgalommal 
hallgattam, mert odahívtam  őt is. A híradást megismételték, s a 
boltos is végighallgatta. M inden határhelységet feljegyeztem. 
Ö röm  töltött el, de igen nehéz lett a szívem, mikor Brassó és még 
sok más, kedves városom Rom ániának  m aradt. Apám  és egyik 
öcsém Brassé)ban lakik, ott dolgoznak. H ogyan fogunk találkoz
ni? S hogyan fogok Bukarestben, az egyetem en az utolsé) félévem 
végett eljárni, vizsgázni? A cselekvésre, az elmélkedésre nem  sok 
idéím volt, mert a hírt 1940. augusztus 30-án közölték, s azt is, 
hogy szeptem ber végéig a terület kiürítését a rom án  fennhatóság  
által végre kell hajtani. Az ütemezés szerint Csíkszeredába szep
tem ber 9-én érkeznének a honvédcsapatok, s ezt követében a köz- 
igazgatás. A híradás u tán  nyom ban dön tö ttem : Bukarestbe kell 
utaznom, hogy az egyetemi tanulm ányaim ról igazolást hozzak, 
mert ott nem folytathatom a hátralévő félévet. Senkim nincs, aki 
viseli a költségeimet egy félévig, az idegenben, Bukarestben. A 
lehetéíség csak az, hogy a tanulást Sopronban  folytassam. A p a 
rancsnokomtól szabadságot kérek, hogy Bukarestbe utazzam, s a 
négy évi egyetemi m unkám ró l kikéijem  az igazolást. Egy ne- 
gyed(>ra múlva a parancsnoknál voltam.

Naum Andrei százados, Csíkszeredái ismeréís, anná l  a 2. hegyi 
utász zászlé)aljnál, melynél én mint írnok szolgáltam, m egértés
sel fogadott. Nyomban kiállíttatott egy szabadságos levelet, mely 
az utazást tíz napra  Bukarestbe engedélyezte. Sem m i kikötése 
nem volt a visszatérésemmel kapcsolatosan. Hova térjek vissza a 
szabadságról, kinél jelentkezzem? M intha tudta  volna, hogy mi 
m ár nem találkozunk.

A vonat, mellyel e lu tazhattam  volna, Pojorita állomáson volt 
elérheti). A falumtól gépjárm űvel félé)rai távolságra. Egyetlen 
já rm ű  volt az alakulatom közelében, egy tehergépkocsi az ép íté 
si vállalkozónál. Szerencsémre a vezetékét m egtaláltam  és m eg is 
egyeztem abban, hogy elvigyen a vonathoz.M iután az állomás
hoz megérkeztünk, azt a száz lei ezüstöt neki ad tam , melyet épp  
Naum századostól kaptam  a cifra bot honorá r ium akén t.  N em so
kára a vonat is megérkezett, s a lebélyegzett engedéllyel
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Foksánon át Gyim espalánkának, s végül Szeredába érkeztem 
m ásnap  délben. Nagy volt az öröm, mert o t thon  semmi hír nem 
volt felőlünk.

Ahogy én nekivágtam M oldvának SzeredábcM, befutott édes
anyám hoz Bandi öcsém is. Katona volt, közönséges baka, lábte
ke rős közlegény. Szabadságot kapott ő  is, két napot. Másnap u ta 
zott M áramarosba. Összeszedte személyi iratait, az aktatáskájába 
rakta, kenyeret, s kolbászt m erendélt neki jó  anyám, csomagot 
akart készíteni. Bandi azonban nem  vállalta. Elég neki az akta
táskában lévé), úgyis m ásnap  megérkezik. S tényleg meg is érke
zett. Béldy Alajos gyorsdandárjához -  Kárpátaljára, a magyar ha
táron állomásozó, az Erdély megszállására kész alakulathoz. 
Hogy m iként történt,  később tud tuk  meg, szeptem ber l()-én, mi
kor a Szeredába bevonuló honvédok élén, a p ar lam en ter  terep
já ró ján , a parancsnok  mellett Gál Bandi közlegény szállott ki a 
díszkapunál aT ap loca  s Szereda sarkán felállított kürtéískalácsos, 
székelyrokolyás fogadó sereg e lő tt . Első volt Szeredában a bevo
nuló hadsereg  élén!

Ahogy én nekivágtam Moldvának, hogy rom án koncsentrás le
gyek, Bandi öcsém nekivágott a határnak, hogy a honvédség ál
lom ányában felváltsa a szolgálatot, rom ánból magyarba. Merész 
vállalkozás volt. Olyan, melynek vége balul is üthetett volna ki. 
Csakhogy Bandit nem  olyan fából faragták!

Tudni kell, hogy Erdélyből M ármarosszigetre úgy juthattunk 
el, hogy elől)b á tu tazunk Kárpátalján. A trianoni határ a esetiek
hez ju t ta t ta  a vasútnak egy szakaszát, amely Máramarosba vitt. A 
trianoni határkiigazítások során a vasútvonal a honvédség ellen
őrzése alá került. Amikor a M áram arosba igyekvé) vonat elhagyta 
Técsőt, m agyar földön suhant célja felé. Ezt Gál Bandi is tudta, 
és a vonatból m agyar földön kiugrott.

Szökésem a moldvai erődítés körletéből, szeredai parancsno
kom engedélyével, nem  volt olyan látványos, mint öcsémé. De 
szám om ra nem  volt é p p e n  izgalommentes. A vonaton igazoltat
tak, de a szabadságos levelet hitelesnek találták, így baj nélkül é r 
tem haza. Már a nagy ünnep lés  közepébe érkeztem. Mindenki 
ü n n e p lő b e n jö t t -m e n t ,  senki nem  dolgozott, a jövendéít latolgat
ták, s készültek a honvédek  bevonulására. Anyám kézimunka- 
boltjában szakadatlanul keresték a nemzetiszínű szalagot. Csak
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hogy ilyen Erdélyben nem  volt! Be kell utazni Bukarestbe 
Demeternéhez, nála biztosan lesz. Úgyis m en n em  kell az egyete
mi bizonyítványért. Felbogoztam az űtibatyut a bo tom ra , s az el
ső vonattal nekivágtam.

Brassé)ig nagy volt a tolongás. M indenki m ozgásban volt, mert 
Zágonnál húzták m eg a határt, s addig, míg a honvédek  oda  nem 
állanak, sok m indent el kellett rendezni az odaát rekedt testvére
inkkel. Brassé)té)l Bukarestig nem volt tömeg. De Bukarestben 
olyan világ várt, amire senki nem  számított. A király s Antonescu 
tábornok, „tárgyaltak” -  puskával, géppuskával, s roham oszta
gokkal - ,  ki lakjon a Calea Victoriei főúton állé) királyi palotában. 
Azon az éjszakán, mikor a „Koé)s Ferenc” D iákotthon falai közt 
m eghúzódva ott rekedtem, szinte a királyi palota szomszédságá
ban, egy szemhunyorítást sem a ludtunk. SzcMtak a géppuskák, a 
géppisztolyok, gránátok, s reggelre csend lett. A „megbeszélés” 
véget ért, s a király, aki akkor II. Károly H ohenzollern- 
Siegmaringen volt, á tadta a hatalmat.

Reggel alig váriam, hogy elindulhassak az egyetemre, s nem  is 
kellett soká várnom, máris m egkap tam  az egyetem en a szükséges 
iratot, melyet eléíző nap Motás kisasszony, régi gondviselőim, ta
nulmányi titkárnő) ígért, hogy az általam kért igazolást d é lu tán 
ra át tudja adni. A hír m egnyugtatott,  és nyom ban a piros-fehér- 
zöld szalag után  indultam. A közeleső) összes rövidáru boltba b e 
néztem, de előlem m ár mások m ind  elorozták. D em eternénél  is 
csak külön-külön kaptam  pirosat, fehéret és zöldet, melyet előbb 
össze kellett varrni. Megvettem az egész készletet. így is jó volt, 
csak éppen  többet kellett a v a rrógépnek  m űködnie .  Megérte, 
mert alig kezdték m éregetni a boltban, a készletnek m ár  a végé
re is értek. Igaz, akkorra a bevonulé) honvédek  is továbbvonultak, 
s az itt m arado ttak  a lakossággal m ár  szállásaikon ünnepeltek . 
Két hétig nem dolgozott senki, csak ü n n epe lt  és élvezte a m a
gyarságát. Úgy kellett a végén hatóságilag e lrendelni az ü n n e p 
ség felfüggesztését. A katonai közigazgatás rövid ideig tartott. 
Imrécly Bélával is találkoztam, a Karda Ö dö n  boltja előtt tám asz
kodott a terepjáró gépkocsijához. Kék szemeire ma is em lék
szem.

Nagy volt a boldogság Szeredában! A pesti rádié)ból zengtek a 
lelkesítő indulé)k: „Édes Erdély, itt vagyunk, é r ted  élünk és ha-
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lünk! Győz a szittya férgét eg, a rohanó  sereg.” Meg osztán, hogy: 
„ H onvéd áll a Harg itán  ” rTávcsővel kerestem, ha vajh ’ egyet 
láthatnék. Nem  állt egy se a Hargitán!

Sokkal jobb dolguk volt a városban! M inden jé)ban része volt a 
honvédnek, tisztnek s közlegénynek egyaránt. Kényeztették, tej
ben, vajban fürösztötlék. A csíkiak lassan ébredtek  rá, hogy a vál
tozás inkább azoknak jó, akik idejöttek, s énekelték: Édes Er
dély, itt vagyunk...” Jö t tek  is az anyaországiról igazgatni, s m eg
hökkenteni a jé) szándékú, megértést váró székelyeket az „aláza
tos tiszteletem” köszöntéssel, s a felséíbbrcndűségi magatartással. 
En is ham arosan  megtapasztaltam , hogy mit hozott a „visszacsa
tolás” számomra, am ikor a soproni Jé>zsef N ádor  Műszaki és 
Gazdaságtudom ányi Egyetem Erdéímérnöki Karán kellett foly
ta tnom  a Bukarestben elkezdett tanulást. Láthattam  hamarosan, 
hogy cseberlról vederbe  ju to ttam , hogy más mércével m érnek  az 
anyaországban, mint edd ig  Csíkban mérlek.

Méltóságos urak - isteni fényben tündöklő firmák

Az egyetemi év kezdete h am ar  eljött, s az ünneplés közben 
m ár ú trakeltem, hogy Sopronban  folytassam reményteljes jöven
dőm  építését. A cseberből vederbe  állapot ott kezdéxlött, hogy 
Bukarest helyett Sopront kellett „m egközelítenem ” Ez a szó leg
szorosabb érte lem ben  fedi a megközelítés fogalmi jegyeit. Mint 
a baka a harcvonalban a lövészárokból, a biztos fedezékből, elin
dul, s megközelíti az ellenség állását. Én is a családi fészek fede
zékéből vágtam neki az ismeretlen akadályoknak. Eljutottam vo
nattal a székely körvasúion Dédáig, itt nyitott teherautók vártak 
ránk  sorban az országút m entén . „Kényelmesen” feltornásztuk 
csomagjainkat s m agunkat, és a fenyőfadeszkálról ácsolt padokon 
helyezkedtünk el. Mi, hajdani tornászok, a vaslétrán kettesével 
vettük a lépést, hogy a kocsitérbe jussunk, de azok az idős, egész
ségileg hátrányos helyzetű székelyek érezték a súlyát ennek  a vál
tozásnak. Id ő  kellett, míg az „átszállás” hiány nélkül megesett, s 
a konvoj -  a forgalmi rendészek izgatott intézkedései nyomán -  
mozgásba jött. Amíg a 35-40 tehergépkocsi m ind elindulhatott, 
e legendő  gáz és p o rfe lhő  kerekedett, hogy fulladozzunk, s az 
asztmások, mint én is, kékük) ábrázattal kapkodjuk a levegéít, va
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gyis a motorgázt és a porfelhőt. Elég mérsékeli sebességgel a ra 
szoltunk Szeretfalva félé, a h o n n an  a gyorsvonat majd bepő)tolja a 
lemaradást. Az országút, mint ahogyan egy elm aradott  ország 
útjának illett lennie, elhanyagolt volt, s a váratlanul m eg 
növekedett teherforgalom miatt egyre romlott, így rázós és las
san já rh a tó  volt. Arra nem emlékszem, mennyi ideig já rha ttunk ,  
míg megérkeztünk Szeretfalvára, de arra  igen, hogy csupa p o r  
volt m inden  rajtunk és körülöttünk. Ennyi idő alatt Brassóból 
már Bukarestbe érkeztem, s Szeredából Brasső)ig sem volt hossz
abb. Ezután, hogy Szeretfalván át szánhattunk  a Budapestig  köz
iekedé) gyorsvonatba, m ár győzteseknek éreztük m agunkat, mint 
a baka, amelyik elfoglalta az ellenség lövészárkát. B udapesten  
győíztesen átkecm eregtünk a Győrig járó személyvonatba, s Győr
ben átszálltunk a Gyéír-Sopron-Ebenfurt-i személyvonatba.

Megérkeztünk Sopronba. Fogadóbizottság nem  várt. Ki, 
ahogy tudott, ment az egyetemre, a h o n n a n  elirányítottak a 
Lővérekbe. Az Erdélyből érkezők a Károlymagaslati út keleti vé
gén álló tanári üdilié) épü le tében  kaptak helyet. A MANSZ szer
vezet készítette szám unkra elő  a tanulásunkhoz nélkülözhetetlen  
kellékeket. Koszt, lakás, fűtés és közösségi é le tünk  szervezett foly
tatásának kellékeit. A soproni középosztály m agyar asszonyai. 
Mindig igaz szívvel gondo ltunk  rájuk, akik fáradságot és költsé
get nem kímélve egyengették a mi nehéz indulásunk  útjait. Ok 
egyengették, de volt olyan közösség, mely fe lsőbbrendűségének  
tudatával telítetten sok bajt zúdított ránk. A méltéxságosok, a ta
nácsosok kara és szolgahada.

Megérkeztem a dékáni hivatalba a bukaresti négyoldalas, ro
mán nyelvű okmányom m al, hivatalos m agyar szöveggel is, mely 
az ottan végzett m unkám ró l nyújtott tájékoztatást. Az én  bizo
nyítványom megvizsgálásához összeült a bizottság, döntésükkel 
alaposan megvárakoztattak, melynek nyom án e lképesztő  ha tá ro 
zatot vettem tudomásul. A bukaresti tanu lm ányaim nak  csak egy 
részét fogadták el, vizsgáimnak csak 2/3-át ismerték el, am inek  
eredménye az lett, hogy a Bukarestben m ég hátralévő) hat tan 
tárgy lehallgatásának és vizsgáinak kötelezettsége és a d ip lom a 
elnyerésének államvizsgája helyett 18 vizsgát kényszerítettek 
rám. Tíz tantárgynak elődadásait újra kell lehallgatnom , és két 
tervet újra kell elkészítenem. Indok: a bukaresti egyetem en ta-
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nullák nem  egyenlő  értékűek  a soproni egyelem követelményei
vel!!! Kellett volna hoznom  Bukarest 1x71 egyetemi tematikái az 
erdőímérnöki karon folyó m unkáról, az anyagról részletes ismer
teiéivel! A 18 vizsga közül három  követelést m agam ban elismer
tem. A m agyar irodalom, tö rténelem  és földrajz érettségi vizsgá
já n a k  letételét. Mert ezt R om ániában nem  írták elé) érettségi tan
tárgynak. A döntés mellbevágott, de nem volt fórum, akihez p a 
nasszal fordulhattam  volna. Az egyetemi év pár  nap múlva in
dult, nem  kezdhettem  semmit. Vagy elfogadom a határozatot, 
vagy a pereskedés miatt veszítek egy évet! Elfogadtam a döntést, 
miként a főurak elfogadták Bécsben a II. bécsi döntést, s megelé- 
ge d t e k Es za k - Erd é 1 lye 1.

A tanári karban észlelt felsőbbrendűségi önértékelés tapasztal
ható volt a város egyes rétegeinél is. Az egy fokkal magasabb ran 
gon szolgáló hivatalnok egy fokkal felsőbbrendű volt a másiknál. 
Egy bányaigazgató felsőíbbrendű volt egy egyetemi tanársegédnél. 
Drága Bandi öcsém ennek  a felsőbbrendűségnek lett tragikus ala
nya. A soproni lány, akit mint tanársegéd eljegyzett, míg öcsém ka
tonai szolgálaton volt, férjhez ment a bányaigazgatóhoz. Röviddel 
ezután Bandi kiment a frontra, s hősi halált halt ló rdáná l .  Pedig a 
szolgálat alól az egyetemtől felmentést kapott volna. Nem vette 
igénybe. Elment a frontra, hogy soha többé ne lássuk.

A felsé/bbrendű önértékelés rendszerré  alakult a soproni egye
tem ifjúsági é le tének megszervezésében is. A Soproni Ifjúsági 
Kör keretében folyt a német "burschenschaft" mőxlszereit követé) 
„hagyományé)rzé)” szokások ápolása. Ifjúsági Kör működöt! az 
egyetem védnöksége alatt, önálló gazdasági és közéleti igazgatás 
mellett. Székháza a tagok számára m inden  kényelmet megadott. 
Biliárd, sakk, kártya m inden  fajtája. De leginkább a „főúri ta
rokk”, melynek művelése kötelez/) volt, mint a társaságokban a 
zsakett, a szmoking, a frakk. Zeneterem, biliárdszoba, társalgó. 
Menzája nem  volt. A körnek volt bélyegzője, és az igazolvánnyal 
rendelkező) tagok kardot is viselhettek -  ha igazolványuk velük 
volt. A körnek  nem  volt bentlakása sem, így az egyetemisták al
bérle tben laktak, ahogy tudtak. Eészerszerű helyiségek (kamrák)
- innen a szobatárs a kam arás becenevet nyerte el. Ha a kamara 
az udvar végén volt, a lakótárs akár udvari kamarássá is léphetett 
elő). Amit az elemzőkben az ifjúság éle tének jellem/oiiól e lmond-
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lám, megértjük, hogy az nem a közösségi életvitel kialakítását 
szolgálta. Valami olyan környezeti közege lett az ifjúságának, 
mely az igazi úri m agatartás” kialakítását célozta meg, és cin
kosokat nevelt, egy-két ÍÓs érdekszövetség végtermékkel. Azután, 
hogy Erdélyben Sopronba kerültünk, más volt a d iákotthonunk. 
Itt egymásra voltunk utalva, abban az idegen tengerben , mely 
Sopronban fogadott. S az Erdélyi Diákotthon mercíben ellentéte 
volt az Ifjúsági Körnek!

Egyedül én jö t tem  a bukaresti erdéímérnökiréfl, hát engem  ki
heréltek a soproni méltóságos urak, é lükön Modrovich Ferenc 
úrral. Kegyetlen és szívtelen határozat volt, mert az egyévi e lto
lódás a diploma megszerzésemnél azt e redm ényezte , hogy - mint 
román karpaszományos tizedest honvédségi átképzésre behív
janak Esztergomba. Az 1940-41. tanévben lehallgattam az előírt 
előadásokat, megszerkesztettem a terveket és letettem az összes 
vizsgát, két vizsga és egy terv híján, amit szep tem berben  akartam  
abszolválni. A körülmények azonban megakadályoztak. 
Szeredában várt a honvédségtől a levél, hogy tartalékos tiszti á t
képzésre -  mint volt rom án katona -  je len tkezzem  Budapesten , 
a Császáriunk) mögötti MÁV-állomás Katonai Eligazító Irodájá
ban. Elmentem. Jelentkeztem. Még nem  tud tam , hogy mit ta r to 
gat számomra a kegyes anyaország - a mostoha-anyagország.

A Császáriunk') MÁV-állomáson (akkor m ég innen indultak  az 
esztergomi vonatok) várt rám a tanárokból, mérnökökbéíl, igaz- 
gatókbé)l, hivatalnokokból álló 30 fos "legénység", 25-45 éves ko
rig volt ott kontidzsent (románul =  korosztály) m iden  változat
ban. "Kényelmes" m arhavagonba tessékeltek bennünket, s am int 
a névsoron lévők m ind fenn voltak, a tehervonat e lindult Eszter
gomba. A sorakozé)n közölték velünk, hogy mostanté)l katonák 
vagyunk, s Esztergomban lógnak beléflünk becsületes h onvéde
ket csinálni. Rám vonatkozé)an azt is, hogy: kicsinálni. Ez a ké
sőbbiek során kiviláglik.

Az esztergomi utászlaktanyában tisztaság, rend  és fegyelme
zettség fogadott. A körle tünk em ele ten  volt. A te rem ben m ind  
elfértünk, bár egy kicsit a padié) lehetett volna tisztább. Piros-fe- 
hér-zöld csík hízódott a gyapjútakaró két végén, fehér és tiszta 
volt. Az ágyak vasból, a deszkán szalmazsák. Fej felett polc. Sora- 
kozás után, névsor szerinti so r rendben  vonultunk, egyenként s
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foglaltunk helyet. A kosztunk k itűnő  volt ahhoz az élelmezéshez 
viszonyítva, melyet a rom án  laktanyában, Marosvásárhelyen ad 
tak, s ahol karpaszományosi tizedesi rangot szereztem, a Csíksze
redái irodai szolgálatot is belevéve.

Az átképzés két részre tagolódott. Elméleti utászműszaki isme
retek elsajátítása, illetve az utász gyakorlati követelmények elmé
lyítése. A gyakorlati foglalkozás a D unának  Esztergom feletti sza
kaszán létesített gyakoriéit e rén  folyt. Az elméleti oktatás tante
rem ben volt. Ebéd u tán  közvetlenül kezdőxltek az órák. Még a 
tartók statikájából is sorra  vettek néhány fontos ismeretet, kap
csolódva a híd teherbírási követelményeihez. A terhelési képle
tek ismertetését rám  bízták. Egyik alkalommal a két végén alátá
masztott ta r tóra  ha tó  e rő  nyomatéki ábráját kellett bem utatnom . 
Kétségbeesett erőfeszítés volt m inden  elméleti ő)ra, hiszen a Du
na partján  kifáradt, egész délelőtt a Duna-parti szélben rohangá- 
szástól a legkeményebb utász és öreg honvéd is elfáradt, s kellő 
méxlon megéhezett.  A legtöbb közlegény így ült asztalhoz és so
rakozott repetáért.  Repeta m indig  volt, s az ebéd mindig ízletes 
és változatos volt. Álmosan, bágyadt jé)llakottsággal ültünk le az 
elméleti oktatásra  szánt három  órás elfoglaltsághoz. A fél csapat 
szundikált, s szemét alig bírta  nyitva tartani. En Sopronban hoz
zászoktam a megfeszített szellemi munkához, a gyakoriéit éri ter
helés sem volt szám om ra elviselhetetlen. így az elméleti foglal
kozásokon a tisztikar részéről kiemelkedő) elismerésben volt ré
szem.

A gyakorlótéren is kijutott a többletterhelésbe^. Társaim java
része elpuhult, középkorú ember, többen a hasukon súlyfelesleg
gel is, alig já ru l tak  hozzá, hogy a feszített oktatási program ot a 
tisztek befejezzék. Láttuk, hogy ebbé)l m ég baj is lehet, a szolgá
latra visszatartanak, így néhányan  vállaltuk a többlet munkát is.

Mikor m ár  ism ertük a p o n to n h íd  elemeit, s m ár  a szárazföld
ön össze is tud tuk  szerelni, vizitációra megérkezett Wert Henrik 
tábornok, vezérkari íonök. A feladatot hibátlanul és időire m eg
oldottuk. Szeptem ber vége volt, mire eljutottunk a pontonhíd  
építésének gyakorlásához. A ddig rocsé) és gumicsőmak roham át
kelési gyakorlatot tanultunk. De előbb térképolvasás, terepjárás, 
tájékozódás térkép  után. Utász felderítő) szolgálat járőírben. Ez 
volt az utászéletünk legélvezetesebb része. Hármasával beosztot-
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lak járőrbe . T érképei adtak  a kezünkbe, kijelölték a járéíri ú tvo
nalat, s időre je len tkeznünk  kellett a háp-on  (harcálláspont). Szá
mom ra a térképolvasás nem  jelentet t akadályt. Erdészként a kis- 
ujjamban volt a térképről a terep. Gyorsan halad tunk , m arad t 
időnk a háp-ig. A térképolvasási, rohamcsónak-álkelési, já rő r-  
szolgálati hetek után  elszállott a szep tem ber is. A D una-par ton  
napió l napra  közelebb lopakodott az éxsz, s am ikor a 33 mintájú 
hadihíd összeszerelési munkáit a Duna vizén kezdtük gyakorolni, 
m ár a héíméré) szála időnként a fagypont alá süllyedt. Dam ó 
Elemér főhadnagy volt a hadihídépíté) szakember. O  vezényelt 
m inden reggel a laktanyából a vízi gyakorlótérre, s vezényelte a 
hídszerelési gyakorlatokat. Okté)ber 6-án is kivonultunk, am ikor 
én beleestem a Dunába és tüdéígyulladást. kaptam , amivel -  sok 
szenvedés után -  ké)rházba kerültem.

Amikor eróst istentelen valék

Idővel a lázam csökkent, kedélyem egyre inkább a régire tért. 
Barátaim a laktanyáiról csaknem m inden  nap jöttek. A 28 közül 
szinte valamennyi meglátogatott. Beszámoltak a kiképzés helyze
tén)!, s arról, hogy a tisztek is sajnálnak. O k készülnek a tiszti 
vizsgára, s szeretnék, ha ott lehetnék  én is. Bizony, a vizsgát né l
külem ejtették meg! A 76 kg súlyú atlétából 53 kg súlyéi csont
gyűjtemény lettem. Azonban becsületére legyen m ondva a vizs
gáztató bizottságának, hogy engem  vizsgáztatás nélkül, eléízetes 
karpaszományosi gyakorlat elvégzése mellett is levizsgáztattak, s 
m egadták a tartalékos tiszti rangot. A vizsgával a tiszti átképzés a 
végéhez ért. Az új tiszteket hazaengedték. Csak én nyom tam  
még éréit lenül a kórházi ágyat. Elhozták a betegágyam hoz a le
szerelési levelet, csak az m aradt a kérdés, mi legyen velem. 
Gyergyóalfaluról való jogász katonatársam , M inier Karcsi vállal
ta, hogy gondoskodik rólam, és arról, hogy megérkezzem  Szere
dába. A kórházban úgy találták, kísérettel ú tra  bocsájthatnak. így 
történt, hogy október 27-én Karcsi bará tom  kaijaiba kapaszkod
va nekivágtunk a hosszú, de annál viszontagságosabb erdélyi ú t 
nak. Eljutottunk Kolozsvárig. Karcsinak az egyetem en akadt ten 
nivalója, s ez arra  késztetett, hogy itt megszálljunk. Karcsi m ás
nap és h a rm adnap  sem tudott továbbutazni. M agam vágtam n e 
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ki a m eg hátralevő Déda-Szeretfalva kalandos útnak. Reméltem, 
hogy a G ondviselő itt sem hagy el. Ebben nem csalatkoztam. 
Szeredában jóanyám  a legjobb falatokat íózte, így ham ar talpra 
állottam, s novem ber  közepére m ár Sopronban voltam. Erdélyi 
diáktársaim szám om ra fenntarto ttak  egy külön szolját a Mátyás 
király ú ton  alapított Erdélyi D iákotthonban. Öcsémmel, Bandi
val kelten laktunk egy szobában, így könnyítettek méltánytalan 
lem aradásom on. O któberben  m ár államvizsgáznom kellett vol
na, de a katonai szolgálat miatt nem  m ehettem  Sopronba. Igaz, 
adtak  szeptem ber közepén egy hét szabadságot, de ezalatt az 
egyetem en csak a halasztást tud tam  elintézni a következő diplo- 
maszerzé>" vizsgá k ra .

Sopronban  elértem  a végcélhoz; Bokor Rezső tanszékén szárí- 
téjkamrát terveztem, a két e lm aradt vizsgát letettem, s egyik év
folyamtársamnak, aki kétbalkezes műszaki em ber  volt, szeretet- 
bé)l megrajzoltam  a vaséitépítési tervét. Most m ár második kará
csonyt töltöttem távol a szülőliáztöl, a soproni diákotthon falai 
közt, de vigasztalt, hogy m ár csak az államvizsga van hátra. 1942. 
február ha tod ikán  végül is elérkeztem hat évig tárté), göröngyös 
m űegyetemi tanu lm ányom  végére. Kezemben a diplomával siet
tem haza Szeredába. Bandi öcsémre bíztam a műszaki felszerelé
semet, s a kétágyas szobát. Még egyszer átszálltam a tehergépko
csi-karaván egyik kocsijába. Nem  kellett a port nyelnünk, havas 
tájon, metszé) szélben u taz tunk  a m ajdnem  kész vasútvonal köze
lében Szeretfalválól Dédáig. Szeredában édesanyám arré>l á lm o
dott, hogy Csíkszereda lesz az erdészbirodalmam. Közbenjárt 
Rákosi István erdőigazgatémál, hogy neveztessen ki Szeredába. 
Én bizony nem  ö rvend tem  a szülői gondoskodásnak, mert féltem 
a csíki zord telektől. Elég volt a gyerm ekkorom  sok-sok fulladá- 
sos gyötrelme!

Az FM-ben Sztanké) Zoltán erdőtanácsost, volt Csíkszeredái la
kost, ismerésünket kerestem m eg levélben, hogy segítsen a Föld
művelésügyi M inisztérium ban hozzá, hogy a Besztercei Erdő- 
igazgatéxsághoz nevezzenek ki. l e l t e k  a napok  Szeredában, 
jóanyám  várta, hogy Szeredába neveznek majd ki, én vártam, 
hogy e lm ehetek  Szereclábéjl. Bizony, jéjcskán elszelelt néhány 
hét, volt idé>m sok m indenre ,  a rra  is, hogy jó volna, ha m ár csa
ládot is alapítanék, s nézeléxlt.em is eleget a kézimunkaüzlet ab
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lakán át, mennyi aranyos kislány halad el nap o n ta  a boltunk 
előtt. Már jócskán elszáguldott felettem az idő, s a m érlegen  volt 
néhány rokonszenves leányzó is. T isztelegtem is illendőién két 
buncinál, de az egyik nem  jött el Alíálubé)l a karácsonyi u táni h é 
ten Taplocára, az iskolai épüle tben  lévé) taníté)i lakásban m egbe
szélt találkozóra. A másik, akinél tiszteletemet tettem, váratlanul 
félbemaradt, mert másnap m egkap tam  a kinevezésemet Beszter
cére, s én úgy elviharzottam Szeredábé)l, hogy elfelejtettem, hogy 
jé) volna megnőisülni. Az egyikkel 50 év múlva Pécsett találkoz
tam. O hívott fel telefonon, m ár  m indketten  családosok, s talál
koztunk is az ői o tthonában , mikor Domokos Pál Péter pécsi előd
adását követőien fogadást adtak  férjével. Kért, hogy múltról ne 
essék szó! A másik kislány Zsögödről G ödre  került, mint milli
omos éli élete fénylő) alkonyát.

A gesztenyefák a Besenyőire vezető, széles városi ú ton  virágba 
borultak, s a rózsaszínbe hajlő) fehér gyertyák a sötétzöld lomb- 
koronából úgy csillogtak a tavaszi tiszta levegőiben, mint a te m p 
lom gyertyái nagy ünnepeken  az oltár előtt. Ennek  a fasornak az 
elején volt az én szolgálatom székháza, a Besztercei Erdőiigazga
tóság. Elegáns, emeletes épület, erkéllyel a főiutcára. Itt a nagy
teremben volt a munkahelyem , nagy rajzasztalokkal, a lap ra jz tar
tó, fiő)kos szekrényekkel, műszerekkel, tekerős számolő)géppel. 
Az erdőirendezőiség műhelye volt itt, ahol a besztercei 44 halár- 
őirvidéki Község erdeinek erdőivagyonát ta r to tták  nyilván. 
Istvánffy Jő>zsef erdőií'őitanácsos, e rdőigazgatónál jelentkeztem, s 
feladatul kaptam, hogy a községek erdőiterületeibőil a község évi 
fahasználatát és erdőisítését kijelöljem. A feladat legénynek való 
életet igényelt, mert soha nem  voltunk o tthon  attól a naptól, 
hogy a kakukk megszólalt, addig  míg leesett az elsői hő).

Eixek Ernői volt a főnököm. Olyan gyorslábú erdész volt, hogy 
a fiatalabbak fél kellett kössék a nyiilcipőit, hogy a hegyoldalon 
lépést tarthassanak vele. Az elsői vágáskijelölésekhez velem ta r 
tott, mindent elmagyarázott, bem utatott ,  jő) példával elöl járt. 
Annyira elöl, hogy én, az edzett tornász is, alig tud tam  a m ere 
dek terepen követni. Látta alkalmasságomat, későibb rám  bízta a 
feladatokat.

Abban a szobában, ahol én a té rképek  alapján és az üzemterv 
szerint kikerestem a vágásterületeket, ott rajzolt az erkélyre veze
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tő  üveges ajtó előtt Béres Ferenc, műszaki rajzoló. Cserkészöltö
zéke és szerény m agatartása  nem  kerülte el a Figyelmet. Igaz, a 
m agam  részéré)! nem  kerestem a kapcsolatot véle, mert az erdő- 
gazdaságnál foglalkoztatott csinos lányok más irányba kötötték 
le a figyelmemet. így csak az m arad t  m eg em léke/e lem ben, hogy 
muzsikát szereiéi' legényként tárogatém szólaltatta meg a népi 
dallamokat. Késeibb, a szocializmusban megnyíltak a kapuk te
hetsége éléitt, és ham arosan  országos hírnévre tett szert.

Eljött az ősz, s az igazgatótól váratlanul megbízási kaptam, 
hogy a kisilvai erdéígondnokságot kell átvegyem, Bencze Lajos 
erdéímérnöktéfl, akit a Földművelésügyi Minisztériumba helyez
tek át.

Az ilvai gondnokság  átadásának teendéíire került tehát sor. A hé) 
is leesett, m ég mindig  tartott az átadása a gondnokság teendéíi- 
nek. De 1942 novem berében m agam  m aradtam  Horváth Endre 
alerdész és Artz József könyvelé)-irodavezeté>vel. Örököltem egy la
kást, két szoba, konyha és kamrával, a kamra alatt pincével. Ké
nyelmes lakás volt, jól szigetelt épület, jól működé) nyílászárókkal, 
egészséges, jóvízű kiittal, vederrel. Itt, Kisilván semmi élelmezési 
lehetőség nem  volt. Egy zsidó szatéxsos boltos tartott tinót, hoza
tott kenyeret, de a rendszeres étkezésre nem volt mód. Ismét úgy 
kezdtem érezni magam, mint az egyetemen Bukarestijén. Igaz, ilt 
pénzem  jé)cskán lett volna, hogy jóízű kosztol fogyasszak, de nem 
volt, akinél erre m ód adéxlott volna. A házi leendőket egy igen 
rendes szász asszony, Feibel néni vállalta. A fűrésztelepen dolgo
zott, s délután átjött a szomszédból, hogy rendel csináljon, s ha én 
hoztam elkészítenivalé)t, m eg is sütötte. Igaz, nem voltam egy hé
ten csak három napot otthon, mert já r tam  a havasokat. Sok volt a 
vágásterület, sok volt a vállalatba adott erdéítermelés, ezek ellenőr
zése, a faanyag számbavétele, minéisítése, kemény feladatot jelen
tett: a téli vágások döntvényeit szúrópróbásan, méret szerint ellen
őrizni, a jegyzőkönyv szerint egyeztetni. Eleinte eléggé terhes volt 
ez a feladat, de lassan olyan gyakorlatra tettem szert a követelmé
nyek megoldásában, hogy vidáman tettem dolgomat, és szinte 
m ár örömet is találtam a m unkám ban. Gyönyörködhettem a hava
sok nyújtotta élményekben, a tájban, mely versenyezhetett bár
mely nyugati, divatos üd ü lő  környékével. Es már az sem volt kel
lemetlen, hogy a szilveszterestét az íróasztal mellett kell eltölte-
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nem, mert az év végi zárást ja n u á r  másodikára Besztercére kell el
juttatnom, az igazgatóságra.

O tthonról m ár jé) sízői voltam. Az igazgaté), m aga is sp o r tem 
ber, ellátta az erdőikerületeket sílécekkel azzal a céllal, hogy a 
szolgálat az erdész részére könnyebb legyen. Igaz, addig, amíg 
én oda nem kerültem, a sílécek és a botok árválkodtak a íáskam- 
rában. Amint odakerültem, megváltozott a helyzet, mert a m oz
gékonyabb erdészek rákényszerültek, hogy a síléceket íélkössék 
talpukra, mert a fonok m ár régen a kijelölt erdőirészen várt rá 
juk, míg őik taposva a havat, kifáradva felérkeztek. Csak Bráz b á 
csi nem kötött sítalpat. Súlyos tüdőasztmájával gyalogolni is n e 
hezen tudott. Két év múlva, Egeresen m eg is halt. Míg Kisilván 
gondnok  voltam, az asztmám csak egy alkalom m al lepett meg. 
Mindjárt az erdei szolgálat á tadása alkalmával, de azután csak a 
legvégén, egy márciusi napon. Szolgálatom napidíj ellenében 
telt. Ez a 194 pengős fizetést szinte három szorosan is m eg h a lad 
ta. Napi 18 pengői. Vasárnapra is. Igaz, nem  volt engedélyem  a r 
ra, hogy elhagyjam a szolgálati területet, tehát Besztercére sem 
járhattam haza. Mégis az egész heti étkezési szűkölködés 
rákényszerített arra, hogy Besztercén a Magyar Kaszinóban m ű 
ködé) vendégléiben vasárnap kedvemre megebédeljek. Engedélyt 
azonban az igazgatómtől nem  kértem. A dolog megtudéxlott, s 
Istvánffy raportra  hívott. E lm ondtam , hogy egész hé ten  éhezem, 
engedje meg, hogy legalább szombaton este és vasárnap ren d e 
sen ehessek. M egengedte  azzal, hogy a vasárnapra  nem számol
hattam el a 18 pengéit. így Nyúlás bácsinál szom baton este ott 
láthattak, amint jő)ízűen falatozom. Nyúlás bácsi kihozta az é tla
pot, én átnéztem; m ondtam , hogy a sülteket kezdjék el a legelsői
nél, s sorra készítsék, s amint az egyikkel végeztem, jöhet a m á
sik. Egy fél liter steiniger bor já r t  mellé, szódavízzel. Ahogy Besz
tercén m ondták  a szászok: A hálblita stájniga, mit szódavassza. 
(Ein hall) liter Steiniger, mit Sodawasser). Egy ilyen zenés vacso
ra alkalmával, amint a zenészeknek is kirakták a steinigert szó
dával, muzsikáltak, am íg fogytak egymás u tán  a sültek; ott ült a 
szomszéd asztalnál egy ezredes. Láttam, hogy hüledezve les az 
asztalom félé. Odahívta a főnököt, összesúgtak. Nyúlás bácsi m o 
solyogva magyarázott neki. Amikor a következői fogásra került a 
sor, megkérdeztem, mi baja van velem az ezredesnek. Mondta,
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hogy baja nincs, de módfelett csodálja k imeríthetetlen étvágya
mat, s megkérdezte, ki vagyok. Amint m egtudta, hogy a kisilvai 
erdéígondnok, e rdőm érnök , ál bólint ott hozzám elismerőleg, 
amitéíl én „borzasztóan m eg voltam hatva” A megszokott vacso
rámat azonban ez egy cseppet sem befolyásolta, és amikor már 
az utolsé) is az ét lapról és a konyhából elém tették, a prímás el
muzsikálta a Repülj fecskémet. A sült u tán  következett Paganini 
13. capricea -  az Ordögkacagás. Az ezredes csak ekkor nézett na
gyot, mert é> ilyet nem  hallott még, hogy egy cigányzenész ilyen 
muzsikát játsszék, s hogy a m érnök  iir ilyenre tart igényt, s azt 
m eg is kaphatja  itt, Magyarország legkeletibb szegletében. A p rí
más ugyanis Marosvásárhelyt tanult a zenekonzervatéjriumban.

Szám om ra az a tény, hogy tehetős polgár  lettem, szinte korlát
lan ú r  a m u nkate rü le tem en , mely több mint 60.000 hold erdőt 
rendelt felügyeletem alá, önteltté, elbizakodottá tehetett volna. 
Nem lettem azzá. Csíkbé)l az em berbará ti  együttérzés, a közvet
lenség, a m agából eredé) fegyelem volt az útravalóm. Nem éltem 
vissza a főnöki hatalom m al, m unkatársa im m al inkább a bará t
ság, mint a vakfegyelem volt a jellemző. Mintha ebben is valami 
változás indult volna a körzetemben. Nem  kellett állandó ellen
érzés, csak időnkénti beszámoltatás, mégis m indent rendesen 
m egoldottak  azok a társaim, akiket parancsnokságom  alá rendel
tek. Azokkal a beosztottjaimmal, akik csak románul, vagy csak 
nehezen  értekeztek magyarul, én rom ánul tárgyaltam. A borgói 
szász építő ipari  szakemberekkel ném etül tárgyaltam. Öt új e r 
dészház épült a területen, szétszórtan. Rendben és panasz nélkül 
fejeztük be az építkezést. A központbé>l üzemi tisztek kiszállásra 
jö ttek , ők m egkövetelték az erdészté>l, hogy hozza u tánuk a ba
tyujukat, ahogyan azt az anyaországban szokásban volt. En ezt 
m eg tud tam , s m egtilto ttam  a gyakorlatot. Vigye m inden  „méltó- 
ságos ú r ” m aga a saját batyuját! Összeütközésbe kerültem a mi
niszteri tanácsos úrra l  is a rangkorság vadhajtása miatt, de igaz
gatóm  nekem adott igazat. Elődöm, Bencze Lajos e rdőm érnök  
úrnál is e ranglétragyakorlat dívhatott, mert az a fénykép, melyet 
együtt készítettünk a szolgálat átadásakor, a „m érnök ú r ” m ind 
két kezét nadrágzsebébe mélyen elsüllyesztve áll, terpeszállás
ban, mellét kivetve, arcán a töm ény önbecsülés megelégedettsé
gével, a volt szolgálati társaitól „kellő távolságot tartva” feszít a
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kép közepén. Később egyetemi tanárrá  néítte fel magát. S opron 
iján nem ismert meg, mikor 40 év m últán  találkoztunk. Pedig én 
emeltem át a pályakocsival együtt az alerdésszel, mikor holtfá- 
radtan  (részegen) feküdt az erdész szakestély után, melyet Pop 
F1 o reá n á 1 1 a r t o 11 u n k .

A szolgálati helyemen tehetőís po lgárrá  vedlettem, s nem cso
da, ha igyekeztem elfeledni mindazt a nincstelenséget, melyet el
viseltem amíg az oklevelet el nem  nyertem. Azt, amit edd ig  el
szalasztottam, a körülm ények béíséggel m eg terem te tték  szá
m omra. A vidám élet változatos lehetősségeit. Mennyire szerel
tem a muzsikát! Járhattam koncertre. Pestréíl sokan jö t tek  az eg
zotikus vidékre, Besztercére koncertezni, előxidói esteken, irodal
mi összejöveteleken a művészet régi és új alkotásait a vidéknek is 
elérhet őívé tenni. Kolozsvár ped ig  szinte rendszeresen jelen volt 
a város művelődési életében. Boga Lacival, a kolozsvári opera  
gordonkásával gyakran találkoztam. Régi barátság  állott fenn kö
zöttünk, hiszen annakidején  Szeredában egy zenekarban  muzsi
káltunk, az iskolai zenekarban, igaz, én csak h a rm ad ik  hegedűs. 
Az első alkalommal elhatároztuk, hogy vonéxsnégyest alakítunk. 
Rácz Sanyi, könyveié) az erdé)igazgatéxságon, olyan m esterien  h e 
gedült, hogy Paganinit több koncertjének nehéz  kettősfogással 
megszé)lalé> részletét m esterien tudta. A D -dúr koncert, a La 
Campanella, Csajkovszkij hegedűversenye, Bach Chaconja stb. 
De szinte m egdöbbentett,  hogy a kottái alig ismeri. En já tszo t
tam volna a második hegedűt, s Kolozsváriról jött volna brácsás, 
de zongorakiegészítésre is lehetőség lett volna. A városban egy 
zongoraművésznő) élt, íérjhezm enetelével visszavonult. Ezt a 
szép elgondolást a háborúi keresztül húzta. Volt Besztercén 
Bisztricky Tivadar, Szentgyörgyi László, több szavaié) művész, 
nagynevű színészek. Kis Ferenc is. Én ezekre az uté)bbiakra nem  
m entem  el. A muzsikát jobban szerettem, s inkább hallgattam 
meg a Magyar Kaszinóban vacsora mellett a Repülj fecskémet, az 
Ördögkacagást.

Besztercén az élet megadott szám om ra m inden t,  amit add ig  el 
nem érhettem. Minden jövedelm em et arra  fordítottam, hogy ru 
házatom megfelelő) alkalmakra le lökhető , jő) szabáséi, ru h a re 
mekek legyenek. A fa kereskedő) kön keresztül a ru h án ak  alkalmas 
legjobb anyagot kaptam  nagykereskedőéi áron. A városban élt egy
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szabómester, aki Pestről jö tt ,  O ppenhayn ,  tíz nap alatt készre a d 
ta át a legkifogástalanabb ruhát. Volt utcai, sportos, vadászati, ko
moly estékre sötét öltöny, kalap, ing, nyakkendő), m indenikhez a 
megfelelő szerelésben. Kerékpár, lemezjátszóhoz is kapcsolható 
világvevőé rádió; egy Philips, lehajt haté) skálalappal, s éjjeli h an 
gulat-világítással. Olyan á tm eneti  kabátot szabott rám a házi sza
bóm, melynek anyagát Kovásznán szőtték. Fenyőág mint ás élőé- 
gyapjii szövet, tejeskávé színben. A Váci utcán megfordultak a 
m an d ró k  u tánam , nem  is beszélve a hölgyeknél.

Különbejáratű, komfortos, bútorozott szobára tarthattam 
igényt. A pénz nem  számított. A háztartásomat is felszereltem 
m inden  szükségessel, de nem  fényűzőé mő>don. Hiányzott a háza
sélet... Sok jelentkezőé is adva volt a családalapításhoz, de sehogy 
sem alakultak ki a dolgok. Fn e tekintetben túl igényes alapokon 
gondolkodtam , s a hitvesi cél valahol há ttérbe  szorult, s inkább a 
gyermekáldás dolga, m ég inkább a technikája foglalkoztatott. 
Azért volt szükség a különbejáratű, bútorozott szobára. A lányos 
családok bárm ennyire  is keresték a lehetőéségét, hogy lépre csal
janak , ezt a célt soha sem érték  el. Pedig mennyi lányos háznál 
remélték, hogy ez a Gál Pista elszegőédik vőének! Mindhiába. 
M indhiába vártak, őész is lett azóta...

S én, mint korábban említe ttem , elkerültem Kisilvára. Kisilván 
folyt az erődítés, illetve innen irányították a Besztercei-havasok 
bércein épülő) határvédelmi, erődítési m unkákat. Itt forgolódott 
sok gyakorlatra behívott értelmiségi. A munkaszolgálatosok p a 
rancsnokai, az építési m unkák  mérnökei, szaktiszti kara stb., va
gyis ham arosan  baráti kör alakult ki, melybőéi nyílván nem hiá
nyozhatott Gál Pista sem, a vigyori erdész. A hét végén m indig 
bejöttem a havasokról. Feibel néni látta a világosságot a szobám
ban, m indjárt  jött. Csinált vacsorát, s á tküldtem  borért a korcs
mába. A zenészek, s a szomszéd erőédítési érdekeltek is figyelme
sek lettek, s jöttek, hogy elüssék az időét. Volt úgy, hogy ebbőéi haj
nal lett, mert am int a muzsikusok látták azt, hogy egyre eleve
nebbek a gondnokságon , át lopakodtak, s ha m ár nálam voltak, 
hát hadd  muzsikáljanak. En amúgy is egész héten  át hiányoltam 
a zeneszót. Paganinit nem  játszottak, de azt, hogy „Felállott a 
Jancsi bácsi nyakkendőéje”, m eg azt hogy „Téglaporos a kala
p o m ”, azt elég jó l  elbozseválták, s nekünk, zenére éhes számki
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vetetteknek, m ár ez is balzsam volt a magányos szívünkre. Ezek 
a zenei esték nem értek lel a Geberbeverein  é tte rm ében  kínálko
zó színvonallal, de gyakorta ismétlőidtek. Kisilva hivatalaiban al
kalmazott irodai dolgozók, úgymint gyors- és géphóné), könyve
lőmé), postai gyakornoknői stb., bekerült ennek  a hétvégi társadal
mi m ozgalomnak a vérkeringésébe. így, vagy úgy, jöttek éTk is. In 
éi, Eszter, Marióra, Léna. Vagyis volt p a r tn e r  is, és vasárnap 
Feibel néninek tovább tartott a rendcsinálás, mint hé tköznapon.

Ezen a télen Kisilván részünk volt a tél m in d en  zordságában. 
Ilyen kemény tél m ár régóta nem  volt a havasok m egedzett  lakói 
számára, mint amilyen ez évben -  1942-4H fordulóján -  a Besz
tercei-havasokon ránk köszöntött. A ráhullé) napsugárté)l csillo
gott a porhó. A rönktéren foglalatoskodó, hatalm as fenyőirönkö- 
ket görgető), acélizmú legények arcán egy izom sem rezdült, 
amint a capinnal egyetlen lendülettel felgurították a máglya te 
tejére a hatalmas szálfát. A vágásokon csattogott a fejsze, zúdult 
a telepre a fenyőirengetegek ajándéka, a méternyi átmérőijű fe- 
nyőszálfa. A termelést vállalkozók végezték, de a felügyeletem 
mellett. Szerte a havason a rom án határig  folyt az erdőikön a Iá
nak hasznosítása, de az erdő) számára a vadászat is fontos haszon
vétel volt. Óz, szarvas, vaddisznó és fajdkakas. Még Baranyából 
Bolybő)l is idelopakodott egy „igazi herceg”, herceg 
Montenuovo. Tavasszal fajdkakas, szalonka, őisszel a szarvasbő- 
gés. Erdői igazgat ósági szerződésével kapott egy Kosna környéki 
vadászbérletet, s ezen akarta élvezni a vagyonának m inden  elő
nyét. Hogy vadászbérlő) is van a gondnokságom  területén, azt 
onnan  tudtam  meg, hogy az egyik déleiéitt csengett a telefon. 
Épp ott voltam kéznél, s a kagylóban megszólalt egy bariton. 
Nem hittem füleimnek, úgy tűnt, hogy egy operettbőil m o n d an ak  
be részletet a g ró f  és az inasa közti párbeszédhez: „Itt heheeg 
Monté nuő)vó, kedves m éhnök  úh! K éhem intézkedjék, hogy a 
havasi hunyhóm  a jövői hét elejére lakható legyen, m eh t szedhet
nék a szahvasbőgésre kiutazni. Van ehhe  a célha a bankban  1000 
pengő, kéhem vegyen igénybe annyit, am ennyhe  szüksége lesz. 
A fahkasok ellen is tegyenek m eg m in d en  szükséges beruházást. 
Köszönöm.” A raccsolás és az előikelői hanghordozás  hallatán n e 
hezemre esett, hogy komoly maradjak, el ne röhögjem  m agam . 
Hogy kiutazott-e a bőigésre, azt nem  tudom , mert a vadásztatást
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egy komoly, illusztris méltóságos úr  intézte, az az úr, akivel a né
zeteltérésem is megesett, s aki „méltéxságán alulinak” tartotta, 
hogy a szolgálati kapcsolatot a beosztottakkal is tartsa.

Ez a havasok világába vezeté) szolgálati kötelesség számomra a 
gyönyörűségek forrása volt. A társaim nak béklyót jelenté) család 
nékem nem  állt u tam ban. A kedveseim pedig  m indig  türelmesen 
vártak rám, s módfelett örvendeztek, ha számukra is szenteltem 
egy-két estét.

Azt, hogy megközelíthessem azt a m unkaterülete t,  melyen 
folyt a termelés, expedíciémak beillő utazás eléízte meg. Másfél 
órás vonalút, gyalogosan, vagy sílécen másik órás út az erdészla
kig, o n n an  ismét sível vagy gyalog. A kosnai kerületbe pedig 
Bráz bácsitól lé)háton, de télen itt is sílécen. A Kosna-patak m en
tén és annak  forrásánál terült el a végeláthatatlan fenyvesek bi
rodalma. Borvízforrások, virágos tisztások, s a Kosna-patak m en 
tén -  a patak  bal partján  -  közvetlenül a román határ. Sehol egy 
határké), sehol egy szögesdrót kerít és, se é>rbódé, se határkunyhó. 
A Kosna-patak közepén volt a határvonal. En tartottam is m a
gam ehhez, s csak azon az erdei ú ton lovagoltam, vagy síztem, 
melyik a jo b b  par thoz  tartozott. H atá rő r t  egyszer sem láttam. 
Sem magyart, sem rom ánt. Mégis olyan nyugodalm asan jöttünk- 
m entünk , m in tha  m ind  a két oldal a miénk, vagy a románoké 
volna. Irigyelni valé) békesség honolt ezen a tájon abban az idő
ben, am ikor ezen a tájon volt a szolgálatom területe. Griga e r 
dész magyarul beszélt vélem, ott lakott a gondnokság  későbbi 
központjának szánt erdészkastélyban. Itt volt az istálló és a közel
ben a kötött szénsavas borvíz, ami palackozásra is alkalmas volt. 
S egy szelíd, pej hátasló, ha serkentették, még vágtára is vállalko
zott. Ezen a négylábú m unkatá rson  tanultam nyeregbe ülni, 
ügetni, vágtázni. Engedelmes, szolgálatkész teremtés volt.

Nem  volt m indig  izgalom m entes az utazás Kertecskéig. Bráz 
bácsinál kényelmes, fűtött vendégszoba várt, de eléfl)b el kelleti 
oda jutnom. Csak késé) dé lu tán  indult a vonat Kosnára a határál
lomásig. Az alkonyat tom puló  fényében veszteglő vonatra száll
tam. A párnás  osztályon kényelmesen utazhattam , senki nem za
varta m eg a társaságot. Egymagam utaztam. A fűtött vonat abla
kán csodás csipkemintás, virágábrás jégra jzok szórakoztattak. 
Amint a vonat mozgása csökkent, a jégvirágon a csipkefüggöny
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egyre olvadt, és a csupasz üveg vizes felülete m aradt köztem és a 
vaksötét éjszaka között. Suhant a vonat, ringott a kocsi, s a kere
kek ü tem ére emlékezetem ben Csajkovszkij hegedűversenye első) 
tételének ütem ei visszhangoztak.

A kígyé)zé), kacskaringéin haladé) szerelvény az alagéitból egye
nesen a tátongé) szakadék felett nyéijtő)ző), karcsii acélh ídra  sza
ladt, hogy ismét a fennsíkon aprémövésű fenyőderdődn át m enjen  
célom felé. Lassult a szerelvény, zökkent a kocsim, s a jegykezeié) 
érces hangján szólt: az állomás neve -  Kertecske! Kiszálltam, 
zseblámpámmal végigkutattam az állomás élőtti teret. Az épület 
fedélhéján a hé)takaré> félrecsúszott a néha felsüvítő szél hatásá
ra, úgy tűnt, m intha nehezen viselné a kucsmáját, s igyekszik 
homlokáról lebillenteni. A iák ágairól csillogva veródött. vissza a 
lény, itt-ott villanva szikrázott a sötét lő erdődszéhól. A sínek p á r 
huzamos lénye elhalványodva kúszott elé)re a fehér hó takaróban , 
hogy a nyiladék feketebársony takarójában megszűnjék. M egiga
zítottam hátizsákomat, az állomás épü le tében  tartott sílécet el
kértem, és a peronon  felerósítettem a bakancsom ra. A vonat za
katolva elhaladt mellettem. A gép dohogása  megszázszorozódva 
verődött vissza a nyiladék fényé) borította  szegélyéiül, az ég vö
rösre gyulladt a m ozdonykém ényen  kiáramló izzó pernyeoszlop 
fényétől. A tűzcséwa mint é)riáskígyé) nyújtózott hátra  hosszéi sáv
ban a vaséiti kocsik fölé, lengett, mint egy óriási lángra lobbant 
fátyol. Az izzé) pernyeszemcsék, mint nyári éjszakán a hullócsil
lag, végigszántották a kétoldalt e l te rü lő  éji bársony függönyt, 
hogy elhalva zuhanjanak a hé)lepelbe. Micsoda káprázatos csodái 
a természet és az em ber  terem tette  világ érzékelhető) je lensége i
nek! S ezért énnékem  nem kell messzi földre, idegen, nyugati o r 
szágokba utaznom. S ha jól u tánagondo lok  m indannak , ami m i
att a kisilvai erdődgondnokságon vagyok szolgálatban, g o n d o l
hatom azt is, hogy a m.kir.kincstár költségén csodálhatom  m in d 
azt a gyönyörűséget, melyért a m ágnások  vagyonokat fizetnek az 
Alpok költséges ü d ü lő in . Es én három szor annyi fizetést héizok, 
mint azok, akik az asszony szoknyáján kuporogva, a köteleződen 
fűtött illetménylakásban, jé)ízű vacsora elfogyasztása után, a rá 
dió muzsikája mellett elálmosodva térjenek a puha-p ihe  pá rnák  
és asszonyi ölelések közé.

A sítalpaimat is sötétben csatoltam fel, s amint a vonat lassan

143



elkígyózott, csend borult a tájra. Talpaim alatt a ruganyos kőris- 
falécek szántani kezdték a laza, kristályos havat. Sötétben 
csusszantam a vágányok közt a Kaikurjásza-völgy felé. Szemem 
m ár megszokta a sejtét séget, és eszembe sem ju tott,  hogy teljesen 
lakatlan, elhagyott erdőiterületen járok egymagam, messze az 
em beri világtól. Az u tam  a völgy to rkában őrködé) erdészlakig sí
vel jé) három negyed  órás. Itt vár a jé) m eleg vendégszoba, Bráz 
m am a kedves mosolya, amint az ízletes, pirosra pirított tú róspu
liszkát feltálalja, ha oda m egérkezem. Egyenletes ü tem ben ró t
tam a száz métereket, s gondola ta im  messze járlak, s csak a síléc
re ügyeltem. Jó k o ra  utat te ttem  m eg így, de még nem értem a 
közbeeső vasúti őrházig, mely az erdészlak éléitt pár  száz m éter
re állott.

Egy pillanatra  megállót lám, hogy kiiujjam magam, m egtöröl
je m  verejtékes hom lokom at, s kabátomat meglazítsam. Tájéko
zódni próbáltam , hogy m erre  já ro k  már, s tekintetem körbejárta 
a sűrű, sötét környezetet. A bal oldali erdőszélen váratlan villa
nást észleltem. Figyeltem... Ismét villant a fény. Most m ár kitar
tóan csillogott, hol élénkebben, hol tom pább fénnyel, sárgásán, 
zöldesen. Lehet, hogy nyúl, lehet, hogy őiz... Bizony, farkas is 
lehet. Zseblámpámat kezembe vettem, felkattintottam. A íényké- 
ve végigsiklott az erdőiszélen. Szívemet a torkom ban éreztem. Is
mét végigjárattam a lámpát. A nagy csendben szinte dörren t. . .  
Ismét figyeltem, de a várakozás feszült percei alatt a fények nem 
je lentkeztek  ismételten a nyiladék szegélyéról. Rövid várakozás 
u tán  gyorsabbra fogtam léceimet, s egyre a környéket kémlel
tem. Ezekben a percekben  éigy lehet, nem ép p en  éreztem m a
gam nyugati üdülőinek, s csak a sílécek sietős ü tem ére figyeltem, 
hogy mielőibb az erdészházig éljek. Verejtékezve, fújtatva értem 
el a vasúti őrházat. Ablaka sötét volt, itt őirszolgálat csak ritkán 
volt, ha a nyílt pályán a közeli fakitermelés iájának építettek fa
rakodót. M eghúzód tam  volta itt, de  az ablakai sötétek voltak. Az 
ajtaja is lakatra volt zárva, így folytatnom kellett az utam az e r 
dészházig.

Az őirház eresze alá lapulva, feszülten hallgatóztam. A csendes 
éjszakában csak néha  egy-egy h u ppanás  jelezte, hogy a valő>ság 
vesz körül, amint a hócsomő) a faágról aláhullott a vastag hótaka
róba. A házikó melléi! kikémleltem, az erdőit ügyeltem. A fénylői
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pontok nem jelentkeztek, így nekilódultam, s pár  perc múlva az 
erdészlak tornácának tám aszthattam  léceimet.

Búcsú öcsémtől

Kavargótt a világ, iszonyatos látvány volt, amint elhajtják a zsi
dókat, asszonyokat, lányokat, gyermekeket. N em  tartott sokáig. 
De nemsokára a városon, Besztercén keresztül szekéroszlopok 
vonultak át. Rendben, szervezetten, a városban p á r  é)rát idéiztek. 
Oroszországból nyugatra telepük) ném et családok, csak az iit fá
radtsága látszott rajtuk, de nem  viselte m eg a helycsere. Jö t tek  
elcsigázott, magukat vonszolé), bűzös csapatok. Alig álltak a lábu
kon. Beesett arcok, éhes szemekből kétségbeesett tekintet, kö
nyörgő szó és a német fegyveres kísérők kiáltásai: los, los... Vol
tak, akik az utcán megálltak, s kenyeret dobtak  a meneteleiknek. 
Az adományt iszonyatos kavarodás, ordítozás követte. Egymást 
tiporva vetették magukat a kenyérre, más ennivalé>ra. Orosz h a 
difoglyokat hajtottak nyugat felé. Két egészen más világ á ldoza
tai. Mindezeket megborzongva szemléltük,' de az élet ment to
vább.

1944-ben, m ár  közepén engem  is vára tlan  esem ény zökken
tett ki az eddigi sima m enetébő l az éle tnek. Kiszálláson voltam. 
P irkadatkor érkeztem  haza m ásnap , m ikor a szobám küszöbén 
ott találtam öcsémet a padlém. Aludt és jö t tö m re  riadt fel. H o n 
véd egyenruhában , karpaszom ányos tizedesi ranggal. M ár az 
előző délu tán  megérkezett.  Ide sorozták be, a besztercei lak ta
nyában kell jelentkeznie, de legeléxször id e jö t t .  S mert nem  volt 
se pénze, se szállása, a laktanyába nem  akart bevonulni,  mieléítt 
velem nem találkozik, ezért elfoglalta az őrállást, illetve -fek
vést a szobám küszöbén. Az éjszakát itt töltötte , s együtt m e n 
tünk reggelizni. A znapra szabadságot kértem , s öcsém m el fel
kerestük mennyasszonyom at, Rózsát. E lm en tü n k  a B raedtbe. 
Ettünk és ittunk kedvünkre, s Rózsa m eg ism erhe te t t  egy csupa 
szív, csupa humor, csillogóan szellemes f ia ta lem bert .  Azt h i
szem, akkor ott, és azonnal belészeretett. Bár ezt nem  m ond ta ,  
illetve nem  m utatta . Ebéd u tán  h á rm asb an  sé tá ltunk  a korzón, 
s fényképezni kellett volna az arcokat, am in t  mi há rm u n k a t  
együtt láttak, s ám ultak  ezen a nem  m in d e n n a p i  látványon. Két
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m eg n y e rő  külsejű f ia ta lem ber közt egy filmsztár; tán Katherin 
H ap b u rn .  L eü ltünk  a Gewerbeverein  teraszán. Sört ittunk. 
Szólt a muzsika. Minket néztek  -  azt hiszem, elismeréíleg. A ze
nészek közelebb lopakod tak  asztalunkhoz, amit én nem elle
neztem , s muzsikáltak, s én nem  voltam hálátlan. Étlapot kér
tünk, s kedvünkre  tü n te t tü k  el szervezetünk csatornáiban az 
ínyencségeket. T íz  ó rako r  záróra  volt és sötétítés. Vacsora táján 
érkezett asz ta lunkhoz Bandi parancsnoka , karpaszom ányos é>r- 
mester, Bandival egyidős fiatalember, s zá ró rára  sem érkeztünk 
a hangu la t  te tőfokára . Mi lesz, ha k idobnak? -  vetéxlött lel a jo
gos kérdés. H ad iá l lapo t lévén, szé) sem lehetett a záréira m eg
váltásáról. Reggel ha tko r  indul az alakulat a besztercei lakta
nyából a frontra , nincs sem m i érte lm e, hogy erre  a pár  órára  az 
e m b er  lefeküdjék, m ikor a csapa tnak  a legragyogéjbb nótáit 
sem játszotta el a banda! M enjünk  haza Rózsáékhoz! Mici néni 
nem  fog azért nehezte ln i,  ha őt is meghívjuk, s legszebb álmá- 
ból felverjük. Enni- és innivalót vásároltunk a tulajnál, kézbe 
vettük, s a zenészekkel együtt m agunkkal vittük a Kispiactérre. 
Én m ár  m o n d tam , hogy pénzes em b er  voltam. A fakereskedők 
szám ára a versenytárgyaláshoz szükséges feltárási terveket n á 
lam rende lték  meg, s ezért kéthavi fizetést kitevő honorár ium ot 
adtak. M egrende lésem  is volt, így p énzem  is több, mint a m ér
nök  u ra k n a k  az erdéígazdaságnál. (Ennyi hasznom  volt abból, 
hogy M odrovicsh Ferenc méltéxságos ú r  a bukaresti vizsgáim és 
terveim u tán  is felvetette velem az ő  tananyagát. Mondván: a 
bukaresti iskola tu d om ánya  nem  egyenrangii  a sopronival.) 
N em  fá rad tu n k  el, csak a zenészek, m ikor virradt,  s véget vetet
tünk  a zenének . B and inak  ad tam  azt az ezüst Doxa ó rá t , melyet 
atyám adott a sikeres érettségi vizsgám em lékére. En Bandinak 
ad tam . Neki m ég  sem m ilyen órája nem  volt, legyen az idő  m é
résére alkalmas és pon tos  Doxa órája. A szemek m egteltek  kön
nyel, a muzsikusok bukszái pénzzel, a két katona elment, s nem 
is sejtettük, hogy örökre. Csendes lett a kispiacléri o tthon, s na 
pok ig  éreztük a búcsú perce inek  a súlyát. Hogy mi játszódott le 
Bandi lelkében, m ikor elköszönt, nem  is sejtettük. O nem  be
szélt soha a rró l  a csalódottságról, melyet a soproni m eny
asszony á lnok  viselkedése zúdíto tt szegény, melegszívű, csupa 
szeretet f ia ta lem berre .  A bányaigazgató  fontosabb volt a lány
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számára, s a jegygyűrűt visszaadta. Ma a hűség  e jelképét Ró
zsával viseljük.

Bandi búcsúztatását követésen az esem ények nem  sok boldog 
napol hoztak. A bizonytalanság m egm érgezte  a m indennapoka t .  
„Ki tudja, holnap mi vár rá n k ” -  szólt a sláger, s ezt nemcsak a 
katonák érezték, hanem  a hé tköznapok em bere  is. M inden nap 
találkoztunk Rózsával azután is, de a búcsúest b en n ü n k  vissz
hangzott. M induntalan  ott lappangott  a tudat alatt a kérdés, va
jo n  m eddig  ö rvendhetünk  egymásnak. Hiszen m inden  épkézláb 
em ber behívést kapott. En -  mint tartalékos zászlós -  sem lehet
tem nyugodt egy percre sem, s amitért m agam  tarto ttam , de nem  
beszéliem róla, az el is érkezett.

Levél jött a katonai mozgéxsítási központtól, Kolozsvárról. A 
szolgálatos tiszt, aki a behívót e lküldte a sas behívó mellé levelet 
mellékelt: „Kedves Pistám! El kellett kü ldenem  szám odra is a be 
hívót. Az, amit m egtehettem , a behívé) úgy szól, hogy a katonai 
szolgálatod volt erdészeti szolgálati helyeden, Besztercén tö lten
dő, olyan alakulatnál, mely nem  vonul a frontra. Szeretettel ölel, 
Jáky Pista. O az esztergomi á tképző  tiszti iskolában volt ba jtár
sam. Kolozsvári matem atika tanár, ott volt a dunai utász fü rdeté
semnél. S nem felejtette el, hogy mit éltem át, s szinte é le tem m el 
fizettem a parancsnok em berte lenségéért .

A civil ruhát katonai öltözékre válto ttam , s az erdéíigazgató- 
ság épüle tében , a másik szárnyon te ljesíte ttem  szolgálatot. 
M inden úgy ment a m in d e n n a p i  é le tünkben , m in th a  mi sem 
történt volna, csak a m u n d é r  volt kényelm etlen . M indun ta lan  
kapkodni kellet a sapkánkhoz, ha szembe jö t t  egy uniform is. 
Kényelmetlen volt a közforgalmi helyeken, nem  tud ta  az e m 
ber, m inek van kitéve, kü lönösen, hogy e l lep ték  Besztercét is a 
német katonák. B raed tné l a tulaj a vendéglőiben szám ukra  k ü 
lön helyiséget rezervált. Be is tévedtem  oda  egy este, s a ném et 
tisztekkel teli helységben villámok rö p k ö d te k  felém a 
Wermacht- és SS-egyenruhák  felért. N em  kívántam  velük egy 
tálból cseresznyét enni. Fordultam, és ott hagytam  éíket. Ilyen 
érvek fennforgása miatt Rózsával m ég  többet voltam együtt. 
Még éjszaka is, ha a rra  vitt az u tam  kiszállásról hazafelé, az ab 
lakrésbe tűzött cédulán  üzen tem , hogy: „m in d en  percen  Rád 
gondolok  százszor Eltelt a nyár. A ro m án o k  ismét e lá ru l
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tak, s vára tlanul be tö r tek  Eszak-Erdélybe. Az egész magyar 
hadsereg  visszavonulé)ban. A K árpátok  bércein az erődílési vo
nalat az orosz és rom án  csapatok m egkerülték. Ez nem okozott 
gondo t,  mert a besztercei havasi em berek  ismertek m inden  át- 
j á r ó t . S ugyanez volt Gyimesen, az Uz völgyén. A védelmi vona
lat őírző a lakulatok bekerítve vagy ellenálltak, vagy menekültek. 
Sokan estek ott akkor fogságba, de sokan haltak hősi halált. Ke- 
vesüknek sikerült Beszterce felé, ú tta lan  utakon át, visszavonul
ni. Besztercén találkoztam Drócsa Imrével, akivel együtt jár
tunk  rajzvázlatfüzettel és palettával a vásárokat, tájakat. N é
hány percet beszélgettünk . Té>le tud tam  meg, hogy menekül az 
egész Székelyföld, Csík, Kászon, Szentgyörgy. Itt, Besztercén 
m ég  csak a rossz hírek  fordultak  meg, s a szászok csomagoltak, 
s a legjava elpucolt a városiról. A híres Braeclt család elsőnek. 
De egy p á r  nap  niéilva az alakulatom , melyet szükségmunkák 
esetére m unkaszervezésre  alakítottak, hat tiszt, 45 legénységi 
állományéi honvédlról állott. K aptuk  a parancsot Kolozsváriról, 
szep tem ber  17-én, hogy igénybe vett országos járművel és egy 
személygépkocsival indu ljunk  ú tnak  Dél-Erdély területére, 
ahol az odaérkező) parancsnokságié>l a további eligazítási m eg
kapjuk. szep tem ber  18-án, reggelre  az előkészületek m eg tö r
téntek, s az alakulat ú tra  készen várta a parancsot. Mint e rd é 
szeti szakértő)! szolgálatos, nem  vettek igénybe a menet e lőké
szítésére, így m arad t  időim, hogy a hátralévő) ő>rákat Besztercén 
ingóságaim  becsom agolására , az erdőíigazgatóság g ondnoksá 
gának  kezelésébe á tad jam . Az erdőíigazgatóságot is k ite lepíte t
ték, az a lka lm azottak  szám ára tehervagonokat bocsájlottak ren 
delkezésére, ide került az én ládám  is, melytől 1944. szept. 17- 
én ö rökre  e lbúcsúztam.

Hajléktalanul, idegen földön

Dél-Erdély, majd Esztergom után  egy hosszú téli éjszaka vé
gén, a H anság  eldugott szegletében „beástuk m agunkat” Tár
nokréti mutatkozott a legalkalmasabbnak, hogy kikerüljünk a 
vizslató katonai parancsnokságok látószöge elől. Jól választot
tunk. Vízke reszt tői ereszcsordult áig csendesen teltek napjaink, s 
hiányt nem  szenvedtünk. Bár az elszállásolást követőien nyom

148



bán ledöntött az asztma, de a roham  elmúlt, s február végén a 
Jákon állomásozó HM Központ Országos Munkaerői Mozgósítá
si Intézet (OMEGIK. I. üo) vezetékénél jelentkeztem, aki az KM 
Erdészeti Főigazgatóságán tóosztályvezetó volt, e rdőm érnök , aki 
kivezényelt az Fsztergom-Székesíéhérvár frontszakasz mögötti, 
honvédség számára szánt fatermelés irányítására. Süllőre kelleti 
m ennem  három idős harcossal, hogy a m unkák  szakszerű végzé
séi felügyeljük. A Gerecse erdeibőil küldték a iái a pékségek szá
mára, s székhelyünk Süliéin volt, ahol fatelep is volt, és 
Bikalpusztán ál keskenyvágányéi vasút vitt lárdos-pusztára. Mo
toros pályakocsi állt rendelkezésre, és szállásunkat a süt tői e r 
désznél jel('jlték ki, akihez szolgálati kapcsolatunk is hozzá irányí
tott. A front közeledése is hozzá irányított. A front közelsége a 
lakosságot arra  késztette, hogy a faluiról biztonságosabb helyen 
húzódjon meg, így javarésze a széiléik pincéit választotta inkább, 
mint a kényelmes, de veszélye, megszokott o tthont. Szám om ra 
is elkészítették az erdész pincéjében a „kényelmes szállásomat, 
puha pehely ágyikót, s a boroshordé) is közel volt, de én mindjárt 
az első éjszaka második ősrájában olyan fulladásra éb red tem  a ké
nyelmes ágyamban, hogy alig érkeztem a pincebejáratig , alig 
kaptam levegőit. Be is költöztünk em bere im m el az erdész telje
sen üres, kényelme, két szobás-konyhás, komfortos lakásába, 
melyben csak a vaságy és a konyhaszekrény m aradt. A (sarkéttás, 
világos lakásban m ár a második nap m agam hoz  tértem, s m ár  ki 
is vonultunk a Tardos-pusztán lévé) német parancsnokhoz. Itt az 
eligazítás után  átvettük a feladatot. Kardos-pusztán találkoztam 
az ottani erdésszel is, ki elárulta, hogy m ár járt nála a ruszki j á r 
őr. Egyik napon jött a jelentés, hogy ismeretlen tettesek a íákész- 
letet megdézsmálták, de nem  jutottunk sem m ire ellenük. K éthe
tenként Süt tőről egy m agam  hazautaztam T árnokré tire ,  hogy 
„váltott lovakkal” íéltarisznyálva jussak vissza. A második 
Süllőire utazásom odam enet igen kényelmes volt. Győirtól Komá
romig egy német őirnagy Mercédeszén utaztam  a k a tona ládám 
mal, s 130-140 km/h sebességgel. Komáromtól azonban m ár csak 
araszolva értem el Sültéire, alkonyaira. Szombat este volt. Lemos- 
clotlam. Víz is, tüzelői is volt, s a hazailról vacsorát „vettem m a 
gam hoz” Káradtan, de nyugodl szívvel hajtottam  fejem nyugo
vóra. Másnap vasárnap, alhatok kedvemre, nem  hajt a szolgálat.
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Tévedtem . Szerencsére az a ruszki repülői is, amelyik pontosan 
kilenc órakor átrepült a Gerecse fölött Sünéire. Második á lm om 
ban lehettem, mikor éktelen dörrenés  rázta meg a levegőt, az ab
laktáblák csörömpölve zuhogtak a padiéira, s a légnyomás engem 
kidobott az ágyamból a földre. Az em bere im  rohannak  be hoz
zám: nincs semmi baj! Csak az ablaküvegek törtek be. Felöltöz
tünk, s indultunk  volna, de m ár  érkezett az erdész is. Látta, mi 
történt, s e lm ondta ,  hogy a fatelepre is esett egy bomba, ami 
szétzúzta a motoros pályakocsit és a síneket. Indultunk  a házból 
vissza a telepre, s akkor láttuk, hogy a ruszki bomba a házat öve
ző téglaként éstőil kívüliért 5 m éterre  esett, s ott robbant. így a szi
lárd kerítés m egvédte  a házat, s a mi életünket is. Nem lehetet
len, hogy a pilóta a bombát szándékosan „tévesztette e l”, mert a 
fatelepen a motoros pályakocsit telibe találta a bombával, több
ször nagyobb házat eltévesztette. Ebéd tájt az erdészházhoz vá
ratlan látogatóim érkeztek. A kapu előtt m egállón egy tehergép
kocsi, s néhány  honvéd szállott ki. Bejöttek s látták mi történt. 
Megvigasztaltak, hogy őik is átéltek egy pár  meleg percet. 
Tataté)városból jö ttek . A ruszkik tisztességesen megszórták Tatát, 
s a tó környékét. A tóból kifoglak egy pár  pontyot és elhozták 
magukkal, de nincs, amivel elkészítsék. Egy hadaprőxl őrmester 
vállalta, hogy ha kerítünk tojást, rántott pontyot vacsorázunk. 
M ondom  neki: akkor elkezdheti. Itt a tojás! S azzal a ka tonaládá
ból elékerült a friss tojás, melyet a német őirnagy Mercédesszel 
segített Sültéire. Siettek a sütéssel, főzéssel, mert legjobb lesz mi- 
eléibb Kom árom ba érni, s ott át a Dunán, mert az orosz tankok 
m ár elhagyták Tatát, s Almásfüzitő felé tartanak.

A ponty finom volt, s a gépkocsi/ók tüstént el is mentek, még 
világosban. A legényeim m ár  m egtudakolták, mi adódhat a Du
nán át északra érni. Az eredmény: nulla. Gyalog vágtunk neki. 
Mire Almásfüzitőire érkeztünk, besötétedett. Az Almás-patakban 
lévői h ídnál ném et tábori csendőrök  megállítanak, s egy várako
zó csapathoz zavarnak oda. Em bereim m el tanakodva megálla
p o d tu n k  abban, hogy a patakon tűi van egy vasúti sín, és az a sín 
h ídhoz csatlakozik. Azon át kell jutnunk, ha nem akarunk az 
orosz tankok elé kerülni. Mindenki számol m agában százig. Egy
száznál indul a m ásodik ember, majd a harm adik  em ber három 
száznál és végül én. A h ídon  bakancs nélkül átgyalogolunk, s a
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híd túlsó oldalán megvárjuk egymást. A vaksötétben a kél német 
nem tud m indenkire  figyelni. Es valé)ban így is volt. Baj nélkül 
jutottunk át a hídon, s mire a tankok az A lmás-patakhoz értek, 
mi m ár közelebb voltunk Komáromhoz, mint Süttéshöz. Esza- 
kkomáromban je len tkeztünk  a művez. parancsnoknál, Gegesi 
Kis Ferenc lóhadnagynál, aki erdésmérnök volt. (Később Nagyka
nizsán lett erdéígondnok. Ott gyakran találkoztunk.) Március 19- 
én értünk, kalandos úton, Komáromba, a M edve-hidra, a H a n 
ság előtt elágazó Duna m entén , töltéseken, csatornákon át, 
Bősárkányra, s a Tárnokré tibe  vezetés csatorna m en tén  és Tahi
don keresztül, végül is m ár nyugovóra tért este kilenc óra  felé a 
faluba. Csak 10 napig  tartott a békességünk, hogy elinduljon a 
pokol, s kiüldözzön a békés, csendes falusi életünklról a nincste
lenek őrs zá gél t j á r a .

Egy hét sem telt el T árnokré tin  azután, hogy toronyiránt, a 
nap járását követve átvágtuk m agunkat a terep akadályain a Du- 
na-csatornákon, ingoványokon, lakatlan síkságon. P ihen tünk  bé
késen, mikor egy est éledéskor, vacsora közben a lám pa lángja 
nagyot lebbent, s nyom ban hatalmas dörrenés  rázta m eg az ab
lakot. R ohantunk ész nélkül ki a háziról, há tra  a szérűskertbe, a 
szabad ég alá, s egy szénaboglya tövébe húzéxltunk. A keleti lát
határon lángolt az ég, a közeli falu felől vöröslőit a határ, s úgy 
lehet, a mi falunkra is dobtak légibombát, a11ő 1 lobbant nagyot a 
lámpa lángja. Másnap a parancsnokunk  gépkocsin Magyaróvár
ra ment eligazításért. Retz irányába, Ausztria felé rendelték  el a 
visszavonulásunkat, s az ország elhagyását . A falu lakésinak ed d i
gi vendégszeretetét azzal viszonoztuk, hogy hat szekeret lovakkal 
örökre kölcsön vettünk, s M agyaróvárról élelmiszerrel, pénze l
látmánnyal és nyílt paranccsal nekivágtunk a sötét jövésnknek. Az 
országúton hat tiszt és 45 fő legénység indult ú tnak  este fél tíz 
órakor északnyugatnak. Alig haladt az oszlop egy ésrányit, mikor 
repülőgépek zúgása közeledett. Jónak látszott a já rm űveket az út 
menti iák lomja alá állítani, míg a légi tevékenységnek vége nem  
lesz, s m agunk a szántésföldeken kiiszva, minél távolabb eljutni a 
szekerek közelélról. Még nem  ért véget az éjszaka, sötétben é r 
keztünk meg egy tanyára, Eszterházi-pusztára. Nagyobb gazda
sági egység volt, de csak egy idéísebb em berre l  találkoztunk. Vi
lágító számlapos ó rám on  4-et m uta ttak  a m ánusok. A volt gazda
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liszt üres, de tiszta lakásában ütöttük lel szállásunkat, ahol sem
milyen bú to rdarab  nem  akadt. M indent a földre raktunk le, 
m agunkat is. Szerencsére Bandi öcsém soproni lakásárért elhoza
tott ingóságai igen jé) szolgálatot tettek egész vándoru tunk  ide
jén. Párna, paplan , ágyhuzat. Takarni még Besztercéről hoztam 
m agam m al, csergél, amivel aztán vonultam vissza Alsó-Bajoror- 
szágig.

Mikor a II. világháború véget ért, Zalában vállaltam az erdő- 
igazgalóságnál állást, mint műszaki osztályvezető. Megtettem 
mindent, hogy az iskolák és tem plom ok mielőbb használhaté>k 
legyenek. Zalaegerszeg város párttitkárával, Seres János, m unká
csi tanárra l  végigjártuk a helyeket, ahol szükség volt a segítségre, 
a műszaki terveket és költségvetést elkészítettem. Mindezt az er- 
déígazdaságnál esedékes m indennapos  m unkám  mellett. Meg is 
választottak üzemi párt titkárnak, holott nem voltam párttag, é 
családommal m inden  vasárnap szentmisét hallgattam. A hitokta
tás tehát nem  csupán iskola kérdése. Mások gondját érző, bajait 
megérté) és segíteni szándékozó, ezt m inden  keresztény gyakorol
hatja. Csak az együttérzés, a türelem, a segíté) akarat vezérelheti 
ezt a jé)akaratéi em bert.  A jószándék azok iránt, akikért vezető
nek állították.

Miskolcon ettem meg az aranytojásos rántottét

Zalaegerszegiért átköltöztem a Miskolc-Cyőri-kapuba. Valéjsá- 
gos palotába érkeztem. A sok albérlet után a virágos kertet abla
kunk alá terítő  Gyé>ri-kapu rózsakertje és aranyalma fasora a cso
dák kertje volt. N em  sokáig, m ert a nagykolmk elgázosítottak, s 
a Fáskertből át kellett te lepülnöm  Majlátra. De innen is m ene
külnöm kellett, mert a kohógáz ide is eljutott. Sokat vergődtem 
a fulladás béklyójában. Az alkohol enyhítette  a tűdé) görcsösödé- 
sét, de a m ám o rn ak  is m eg volt az ára. Mégis sok szép dolog va
lósult m eg a Bükk-hegység és a Sátorhegy környékén. Amikor a 
„Pártunk és K orm ányunk” tervgazdálkodást vezetett be, az em 
berek jólétét „m unkain tenzív” építési p rogram m al kívánta elő
mozdítani. Miskolcon a Deák téri erdészeti székházban sok cso
dát alkottunk azzal az építési osztállyal, melyet Lángos Lajos bá
csi szervezett, és melyet tőle örököltem. A „m unkaintenzív” lep
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le alatt másfél millió forint hitelkeretet vállaltunk, hogy a m u n 
kásaink em berte len  m unkakörülm ényeit enyhítsük. Az erdészek 
egy része szűkös és kényelmetlen „lakás” hasznaiéba volt, gyak
ran az istállóval egybeépített fallal, sálét romos szobában, szigete
let len íélmené) falakkal. Kriston Lászlés, D en inger  Pista techniku
sokkal, két diósgyőri ácsmesterrel, egy sálylatori késműves m es
terrel -  Szeghalmi Bálinttal -  és egy szobafestés és mázok) -  Po
cik Lajossal - ,  ütésképes beruházási csapattal vágtunk neki a fel
adatnak. Nem értünk  rá arra, hogy a pénzügyi követelményeket 
szaglásszuk; tervet rajzoltunk, költségvetést szerkesztettünk, 
anyagtervet és szállítási p rog ram ot készítettünk, s az igazgatóval, 
Pócsik Gyula, volt vájár, káderigazgatésval jésváhagyattuk és neki
vágtunk. Sátoraljaújhely is hozzánk tartozott. Sátoraljaújhelyen 
az erclésigazgatóságon Szeles István e rd ő m érn ö k  volt az építési 
osztály vezetője, és m in tha  kitalálta volna a miskolciak szándékát 
az erdei m unkások életének jobbítására; három  munkáslakást ál
lítottak fel a sátorhegyi vágások közelében: Istvánkéit, Pirikéit és 
Rostallésn. A létesítmények m éreteiben és laké)tér kialakításában 
a mi három munkásszálásunkéval volt azonos. Felújítottuk Ráko
si elvtársék számára a lászlótanyai kastélyt és vadásztanyát . Innen  
láthattuk Kassát is, de m indenki nem .. .

Karácsonyeste Sátoraljaújhelyen

Óriási botrány volt a sátoraijaéijhelyi tűzifaszállítási országos 
kampány körül, mely során a budapesti  lakosság tűzifaszükségle
tét fedezték volna, és m indez az ÁGEM rendele tére  zajlott le. 
(ÁGEM: Állami Gazdaságok és Erdésk Minisztériuma. H egedűs  
András miniszter, T öm pe  István északi területi főigazgaté).) A 
késlekedve elrendelt tűzifakampányt az E rdőközpont szervezte. 
Akkor én az Északi Területi Főigazgatóság főm érnöke voltam. En 
is láttam a rendelkezést, mellyel a mozgalm at elindították. A 
m unkában  nagy nevek szerepeltek, és ahogyan az előfordul, a 
sok bába közt elvész a gyerek. Most is éigy történt.  A termelés 
rendben és kiéiben ment végbe, a fakészlet szállításra készen ál
lott, csak ép p en  nem volt, amivel m egm ozdítsák  a főváros félé. 
Az elrendelés iratát az összes illetékes közreműködés ellenjegyez
te, az aktára m indenki ráírta az észrevételét, melyen elrendelték
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az állami gazdaságoknál veszteglő traktorok Sátoraljaújhelyre 
irányítását. Az akta körbejárt, és az órán a mánusok is mentek 
körbe; közben a hó leesett Pesten is és Kőkapun is, de a tűzifa 
nem  mozdult a helyéről.

Az események azonban váratlanul beindultak .. .  Karácsony 
napján, am ikor a város lakéji a csillogó, díszes fenyéífa körül áh í
tattal éneklik a „T annenbaum ” dallamát, a csillagszénók villog
nak szikrázó fénnyel, a főtérről éktelen dübörgés, zúgás, já rm ű
vek zöreje, kiabálás zűrzavara veri szél az ihletettség perceit. 26 
traktor dübörög  a főtéren, a hólepte  fák árnyékában traktorosok 
tanácstalanul sürgölődnek  a járm űveik  körül, és a Hoffcr- 
Schrantz-Clayton-Shultleworth, Ós-Zetor traktorok is teljes m é
reggel dongják  haragjukat a kísérőikkel együtt. Ehhez hasonlót 
a város tíz évvel előbb m ár  megélt, de akkor háború volt. Akkor 
sem tud ták  mitévők legyenek. A kavarodás hullámai nem csak a 
város vezetőit é rték  el. A város vezetői és erdész szakemberei szá
m ára szinte m egoldha ta tlan  volt a feladvány. Karácson)' táján 
m indenki számára jár az ünnep , falun és városon egyaránt. T öb
bek között ilyenkor rendezik a disznótorokat. Szabadságon van 
mindenki, hogy a disznótoros számára is megadják a módot. Az 
m ég csak m egoldha tó  lett volna, hogy a traktorosoknak lakást é. 
ellátást teremtsenek. De mi legyen a tűzifával? Azt a járművekre 
felrakni és vagonokba á trakni kell. De hogyan? Mert mindenki a 
véres-, májashurkával van elfoglalva. így történt, hogy az ünnep  
hetén  és u tána  m indenk i inkább ünnepelt .  A traktorosok is. 
Majd am ikor m ár a kolbász is rövidebb lett, mert jócskán fogyo- 
gatott, végre elindult a tűzifás szállítmány is. Drága tűzifa volt ez 
a karácsonyi! Csak a traktorok költsége félmillió forintot tett ki! 
A sátoraljaújhelyi karácsony sokáig emlékezete, maradt. Ami 
méltányolni való ebből a történetből az, hogy sem erkölcsi, sem 
anyagi büntetésekre  nem  került sor. Igaz, a tűzifa drágább lett, 
de mire Pestre ért, szárazabb is lett.

Javában folyt a „m unkain tenzív” építési p rogram unk  végre
hajtása, melynek során a íoldkunyhók helyébe három munkás- 
szállást ép íte t tünk  fel; Luga, Sálylator, Mocsokul termeléseihez. 
Két lakótér, konyha, rak tá r  és irodával. Öt csemetekerti kezelé)- 
épület épült. Iroda, rak tár  és munkáspihenéjvel. Ilyen eddig  nem
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volt. Hevenyészett esőbeálló -  ha volt -  az időjárás ellen. Es m eg 
épült három erdészlakás! 'Teljesen élj létesítmény, 50 m a lap te 
rülettel. Szendréflád, Kács és Izbonyó. Ezeket egyedi terv szerint 
építettük, vízvezeték, íürdéíszoba, istállóval. Átéj)íteltük a lóíark 
tanyai erdészházat, olyanra, mint a kácsi. Az AGEM központi el
lenéin küldött, jelentse, milyen terv szerint építkezünk. Mert 
csak állami típusterv alapján volt szabad. Ki is küldöttek 
K appéter Iván nevezetű ép ítészm érnököt. Aki je len te tte ,  hogy 
egyedi terv szerint épült, mert akkor a típusterv jóváhagyása m ég 
csak folyamatban volt. A felügyeleti hatóság elfogadta K appéte r  
Iván jelentését és áldását adta a mi építési tevékenységünkre.

A magasépítési „m unkaintenzív” mellett útépítési tevékenysé
get is irányítottam. 25 fős, két munkacsapat m űködött bükkábrá
nyi munkásokkal, a Darabos testvérek vezetésével. Elkészítettem 
a Gsipkéskút- Garadna-völgy összekötőút tervműveletét, mely 
azonban nem épült meg, mert az a Szilvásvárad-Csipkéskút ú t
építés program  miatt e lm arad t. . .

Amíg a „munkaintenzív” feladatain ténykedtünk, ismét re n d 
kívüli és váratlan bonyodalm akba sodródtunk . Az AGEM számá
ra is kényszer volt az a függés, mely a hazánkban  ideiglenesen 
tartózkodó csapatok jelentettek. Okét ellátni hazánknak  kellett, 
etetni is. S mert az Állami G azdaságok M inisztériuma volt a mi 
gazdánk is, egyszerű volt, hogy mi is besegítsünk az etetés folya
matába.

Egyik napon jött munkatársam, Kriston a hírrel, hogy a télire 
200 vágómarhát kell elhelyezni, gondoskodnunk kell 200 marha 
számára koszt, lakás, fűtés, világításról. Számít gat ni sem kell, mit 
jelent ennyi marha számára m egteremteni azt a komfortot, melyet 
az ilyen marhák a szállásadójuktól elvárnak. Bár tudták, hogy 
előbb-utóbb levágják őket, mégis jogosan várták, hogy télvíz ide
jén ne szenvedjenek hiányt, addig is, míg sorra kerülnek. A kérdés 
váratlan igénye olyan hatással volt a miskolci vezetőségre, hogy 
emiatt szinte minden más háttérbe szorult. Szerencsére a helyi is
merettel rendelkező Kriston m indenre  megtalálta a megoldást. Itt 
is nyomban beindította a reménykedést. Masarik és Benes eléírelá- 
tása a népesség cserével szabaddá tett egy egész íálut arra, hogy a 
volt szlovák lakosság helyett marhák számára legyen téli szállás. 
Igaz, a kitelepült szlovákok csak a négy falat hagyták a helyén, se
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tető, se mennyezet, se ajtó, se ablak nem védte azokat, akik oda 
vágytak volna. Kriston itt is csodát művelt! A szomszédból az erdé
szetekkel rúdfának való anyagot készíttetett, az ablakokat beclesz- 
káztatta, ajtók is készültek, és a környék szalmakészletét a hatósá
gokkal igénybe vétette. Mire a marhák megérkeztek, a csupán kő
falakból álló kísértetfalu, szalmatetős házakkal várta az állományt. 
Kriston azonban nem  volt veterinár orvosszakértő. Volt ugyan fe
dél, de a belső nedvesség ellen nem  nyújtott védelmet. A víztói cse
pegő  falak, a hídlás nélküli padló, a huzatos belső tér nem nyújtott 
kellő védelmet, s az elszállásolt marhák hamarosan hullottak. A ka
tasztrófának híre ment, s jött az AGEM-ből a dörgedelem: Miért 
engedik a m arhák pusztulását? Az igazgató, Pócsik Gyula, Győri- 
kapuban szomszédom, behívatott, s beszámoltatott a csapásról. Az 
AGEM-ből is jelentkezett a főigazgató, s a megbeszélés vége az lett, 
hogy Pócsik Gyula bejelentette, hogy a történtek után nem érzi 
magát felelősnek, s azonnal visszaadja igazgatói megbízatását, s el
megy vissza Izbonyóra vájárnak. Úgy is lett. Mivel nem volt kit fe
lelősségre vonni, a kár okozóit nem vonhatták felelősségre; hiszen 
m inden  követelmény teljesítésére mindenki megtette a leg
messzebbmenőt. Masarikot és Benest. Hegedűs András nem vádol
hatta, hiszen m ég helyet is csináltak az érkező marhák számára. 
Szelce-pusztáról a m ég egészséges állatokat kiadták falura, s a kár 
mértékét igyekeztek csökkenteni. Ezzel ért véget a Szelce-pusztán 
felállított marhahízlalás. A vezérek Pesten m aradtak tovább is ve
zérek, Pócsik késol)b a Vendéglátó Vállalat vezérigazgatója lett, s 
m aradt szomszédom a Fáskert melletti erdészi kertlakásban, m e
lyet korszerűsítettünk, kiegészítve a lakást fürdőszobával is, mely
nek ugyancsak Kriston volt a kivitelezője. Kár, hogy az ilyen 
Krison-féle higanyem ber nagy munkabírása egyre zuhan. Idő előtt 
nyugállományba vonult, s a miskolci műszaki csoport elvesztett 
egy értékes munkatársat.

Szinte Kriston kidűlésével egy időben én is ki kellett, hogy 
szálljak, m ert az asztmám egyre gyakrabban kényszerített m eg
hátrálásra, ami abban állott, hogy alkohollal serkentettem az 
asztma által begörcsölt légzést, és egyre gyakrabban kerültem 
m unkakép te len  helyzetbe. Kétszer vitt a m en tő  az Erzsébet-kór- 
házba, melytől -  hogy szabaduljak -  az ég könyörületét kértem. 
Végül is á thelyeztettem m agam  Szilvásváradra.
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Vasutas is voltam

Mikor Diósgyőrből Szilvásra telepedtünk, a szilvásváradi vasút 
állapota döbbenetes volt. A tóig még valahogyan megfelelt a kö
vetelményeknek, de a siklópályáig olyan elképesztő állag je l le 
mezte, hogy azon a forgalom életveszélyes volt. A szerelvények 
csak úgy jutottak a siklópályáig, hogy a mozdonyt időnként vissza 
kellett emelni a sínekre, mert a sín kibillent a mozdony kereke 
alól. Állandó kelléke volt a szerelvénynek a csörlő. Bár a siklópá
lya működése kielégítő volt, mert a bélapátfalvi kötélpályaüzem 
végezte a karbantartást, az üzemet a vágányok állapota bizonyta
lanná tette. Elsőnek a Szalajka-tóig teljes pályafelújítást végez
tünk, s ezzel a biztonságot visszaállítottuk, de fokozatosan a sikló
ig terjedő pályát is átépítettük. Kavicságy- és talpfacserét végez
tünk. A teljes pályahosszon vasbeton aljzaton feküdtek a sínek. 
Felújítottuk a siklókötelet vezető görgősort. A hibátlan kötélfel- 
fekvés céljából az én újításommal korszerűsítettük. A siklón az 
üzem csak a termelés idején m űködött . Ami időszakos m unkaerő- 
foglalkoztatást jelentett, így csak a sikló m űködéséig  tartózkodtak 
a fennsíkon a nagyvisnyói vasutasok. Senki sem törődött azzal, 
hogy a dolgozók miként laknak, építkeznek, tisztálkodnak. Föld- 
bevájt kunyhókban laktak, itt aludtak, főztek, tisztálkodtak. Sen
kinek nem tűnt fel ez a középkori állapot. Mindjárt az első évben 
ezeket a „lakásokat” felújítottuk. Tilos volt a beruházás, így senki 
nem vett annyi bátorságot, hogy a „rendelet szerint” értelmezze a 
karbantartást, s m ár őszre kőépület állott a visnyóiak rendelkezé
sére. Boros Jóska, a sikló gépésze ezután ö röm m el jö t t  a felsősik
lóra telelni. Az Alsósiklón egy őrház épült, fűthető, világos, taka
ros kis házikó. A Felsősiklón a földkunyhóból kétszobás kőépület 
lett. Az építkezés házilag készült, csak a m unkabérk iadás elszámo
lásával, amit a számvevői ellenőrzés nem  kifogásolhatott. így újí
tották fel az én biztatásomra a visnyóiak a földkunyhókat. Azóta, 
napjainkban belepte a gaz és cserje a siklót és a teljes vasutat a 
sikló előtti és utáni szakaszon is. Pedig annakidején  romániai de 
legáció is megcsodálta, és a makettjét a Városligetben a Magyar 
Mezőgazdasági Múzeum kiállítási te rm ében  is kiállították.

Szilvásváradon elmúlt az asztmám. N em  kellett belégző, nem  
kellett pasztilla. Ez sokban jó  volt, de  nem  alakult m inden  a vá
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gyaink szerint. Igaz, sok szép percet kaptunk  a család számára, 
de a három  fiam számára felső iskola kellett volna. Ez ismét egy 
helycsere mozzanatát hozta az életünkbe. Szilváson azonban 
hasznos esem ények hoztak megelégedést mindnyájunknak. Igaz, 
elején bonyodalm ak is adódtak. Mint vasútüzem vezető, a falu 
egyik értelmiségije, nem  hasonlíto ttam  a többiekhez. A katolikus 
hit gyakorlásában más utakon jártam, s ez az ateista többségnek 
nem tetszett. Az iskolai hitoktatás miatt megtám adtak, de nem 
okoztak bajt. A három  aranyos legénykét szerette mindenki a la
kiban. Matyi bácsi, t isztelendő ú r  három  ministránsát mise alatt 
az egész falu gyönyörűséggel hallgatta végig. S mint erdész, m a
gam is közrem űködtem  a hitélet gondozásában. Űrnapján külön 
erdészoltár várta az ú rnap i  körm enete t.  Terméskőből oltárt rak
tunk, mohával díszítve a hézagok közeit. Nyíríakereszl állott az 
oltár közepén. Az oda vezető utat mohaszőnyeg fedte; az oltár 
előterét két oldalt páfrányok, harangvirág  és m argaréta szegé
lyezte. Igazi erdészollár. . .  Ezt m inden  évben családommal és 
vasútüzem pályaőrével közreműködve készítettük el. Annyira tet
szett a szilvási lakóknak, hogy pá r  n apon  belül az oltárt és kör
nyékét „begyűjtötték” Maradt az ütközet utáni „csatamező”

A szilvásváradi tevékenységem m egterem tette  a feltételeit a 
személyforgalomnak is. A pálya állapota a betonaljzat beépítésé
vel biztonságos fogalmat teremtett, és a Fátyol-vízesésig rendsze
res személyforgalommal kapcsolódtunk be az országos m enet- 
kedvezményi egyezségbe. A m unkásaim nak is járt a vasúti m e
netkedvezmény. Nagy előny volt ez mindenkinek! Az igazgató
nak is. Nőtt a tekintélyem, mégis ott hagytuk Szilvásváradot! Fel
sőfokú iskola volt az igény, így Szegedre esett a választás. 1959 
nyarán behajóztunk  egy MAV-vagonba, s a hattagú család bevo
nult a Munkácsy Mihály utcába, a 9. szám alatti kolostorba, mely 
valójában az erdésztanulók kollégiumaként szolgálta a tanügyet.

Nyár elején költöztem Szegedre, já r t  volna a tanári nyári sza
badság. Ezt a szabadságot arra  használtam, hogy felmértem az 
iskola és volt zárda épületeit, elkészítettem az épület rajzait, s a 
bentlakás épüle té t  átalakítottuk. ( ̂ k iérkezésemig két lüdőbajos 
eset adódo tt  a benn lakók  közölt. A lakótér m inden  helyisége 
nyirkos volt. A padlók  korhadtak, a falak nedvesek. A tem plom 
hoz kapcsolódó szárny alatt kripta állótl, állandó víz alatt. Ezt a
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helyzetei mielőbb m eg kellelt szüntetni. Előző m unkám  idején 
volt elég tapasztalatom a víztelenítés dolgában, így a tervek is el
készültek az átalakításra, és az új tanév kezdetéig a méteres fala
kat alászigetelliik, a padlókat az a lappal kicseréltük, szigeteléssel 
láttuk el. A nedves falak, a padlók kiszáradtak, és az új lakókat 
friss levegő fogadta. Alig volt lakója a betegszobának, bár  levegő
je már nem volt nyirkos, a bentlakók m égsem  kívánkoztak oda. 
Ez volt az én iskolai nyári szabadságom! Igaz, hogy még érezhe
tő volt a régi kollégium egykori szaga, de m ár  nem  volt csopor
tos betegállomány. M ondhatná  valaki, hogy ezt a m érhete tlen  
építési feladatot a m agam  érdekében  tettem. Lehet benne  igaz
ság. De ha arra  gondolunk, hogy az én szállásom és egésznapi 
dolgom az iskola épüle tében  volt, s családom a kollégium száraz, 
napsütötte szárnyán volt, mentesülök a vád alól, s a nyári szün
időm feláldozása dolgában a későbbi eredm ények  is igazolnak.

Szegeden lettem elvtárs és tanár

Egyiket sem akartam, de nem volt más választásom. Mi késztet
te a tantestületet, hogy a megszólítás a tanár számára „tanár elv
társ” legyen, nem tudtuk meg. Furcsán hatott ez tanulóra, tanár
ra egyaránt, de követtük az elvárás kényszerét. Az elvtársnál a 
tantestületben több egyén is volt, aki beillett a fogalom körébe. A 
tanár megjelölés csak sok év u tán  vált valóssá, amikor az oktató
nevelői képesítést kötelezően előírták az erdészek számára is.

Nem voltak elgondolásaim arról, mi is az oktató-nevelői fel
adat, csak úgy tettem, m in tha  tudnám . De bárhogy is volt, rám 
kiosztották azokat a tantárgyakat, melyeket az „erdészek” nem  
mertek vállalni. Géptan, e rdőhasználattan , erdőrendezés. Elein
te sokat kellett kiegészítenem a m eglévő ismeretek mellé, de vé
gül is tankönyv megírására is megbízást kaptam , a régi olvasó- 
ki jnyvszerű könyv helyett. Tíz évig volt érvényben. Igaz, ez sem 
volt az az eszményi alkotás, de ennél jobbat nem  szerkesztett más 
sem. Sőt, az erdészeti gépesítés anyagát két szerző is m egpróbá l
ta. Sikertelenül.

Egyszóval, bedobtak a mélyvízbe, mint a kiskutyát, mely addig  
a vizet csak kistányérból nyalta, s m iután m ár  ben n e  volt a sok 
vízben, jött rá, mit kell tennie, hogy m egm arad jon  a nagy á ra d a t 
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bán. Tanárként m indenbő l felkészültebben kellell helytállni, s a 
műszaki tárgyak terén  nap  mint nap új ismeretekkel bővült pél
dául a géptan , s m eg kellett felelni m inden  tanórán. S akkor sza
kadt rám  az ég m in d en  áldásával, mikor az egyik erdészosztály 
berkeiben kitört a pa lo taforradalom . Az osztálynak két lánytanu
lója is volt, s az egyiknek az osztályfőnök volt a mostoha anyuká
ja. Már hazulról nap mint nap magukkal hozták „házi feladat
kén t” a családi ütközéseket, melyek a serdülőkor tartozékai is. Itt, 
az osztályban bontakozott ki az a nyíltszíni ütközés, mely otthon 
nem  volt levezethető. „Mentsük m eg a helyzetet” felkiáltással a 
gladiátorhálót rám, Gál Pistának a vállára fektették. Találja ki, 
vajon melyik küzdőiéire dobja, ha szükség van rá! Számomra is
tenkísértést je len te tt  ez az állapot. Két év lefolyása alatt sok m in
d enben  részem volt, és végül az osztály ballagásán egyedül én 
képviseltem -  mint osztályfőnök -  a tantestületei. Egyetlen tanár 
nem  volt a búcsúztatón, senki nem  kísérte a csapatot a fenyők 
alá, senki nem  állt oda  egy kedves szót ejteni. Magunk közt bú
csút m ondtunk , s szétszéledtünk. Szám om ra ez az osztály jelen
tette a pedagógia i győzelmet. Városszerte sikert is jelentett, mert 
tudtak  az „osztályharcról”, tudtak  az osztályfőnökcseréről, s bi
zony a kép nem  volt kedvező.

Szeged életem legküzdelmesebb korszaka volt. Sokat gyötört 
az asztma. A belégző is alig használt, a szegedi éghajlat allergén 
tényezője rákényszerítelt, hogy gyakran használjam a belégzőt, 
így a koszorúérterhelés érszűkületet hozott, elmeszesedést. 
Most itt vagyok: á llandó véralvadásgátló és rilmusszabályozó 
gyógyszerek segítségével élek, úgy-ahogy. Talán végzetes is lett 
volna, ha akkor O berm ayer  igazgató számomra is jegyeztetett 
volna lakást, mint ahogyan a többieknek megtette. Hála bölcs 
előrelátásának, nékem nem  utaltatott lakást a Sziliéi i úton, az új 
lakónegyedben. E lköltöztünk Zalába, majd Zalából Pécsre. Va
gyis Á rpádtetőre , a h o n n an  végül is ma Komlón, a hegyen lakom
-  Szilvásban - ,  így m ondják  itt. Innen  látom a Hármashegyet, 
melyet a c ím erben a Szentkoronával ábrázolnak, s mely valaho
gyan a szlovákok címerét is képezi. István királynak a nyári szál
lása volt Pécsvárad, mely a H árm ashegy lábánál épült. Aki itt, 
Szilváson rátekint a hegyre, látja, a tervezője milyen szabályosan 
rajzolta az apostoli kereszt alá ezt a hegyet . Győrffy György a nyá
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ri-téli szállások okán jelezte, hogy Pécsvárad volt a nyári szállás, 
a téli pedig Esztergom. Az em ber  elcsodálkozik, hogy lett ez a 
hármashegy a szlovákok c ím erében is jelkép. De vannak  még 
csodák!

Az eleven őrangyalokról

A gyermeki m enekülésünk után a telet nyarak követték, a h á 
ború okozta sérüléseket a város és lakói lassan kiheverték, az élet 
a régi m edrében  folyt. Elmúlt az ekcémám, s a fulladás és köhö
gés is r itkábban lepett meg. De nagy árat fizettem azért, hogy a 
javulás maradjon! Vég nélkül szedtem az ém elyítő  kanalas orvos
ságokat. Eamel szirup, Syrolin, Siromalt, ipekakuánás kanalas o r 
vosság, ánizsos tea, tojásos tea. N apon ta  háromszor. Nem  is kel
lett semmi más ezeken kívül. Tej és tojás és csak a pácolt, füstölt 
karaj volt a kívánságom. Es a káposztacika. Tálán ezek segítettek 
odáig, hogy óvodába is járhassak. Az é)vó néni -  Kajcsa Mariska
-  szememben angyal is lehetett volna, olyan, amilyet a katekiz
musban rajzoltak, de túl valóságos volt, bár  szerintem lehetett 
volna angyal is, ha szárnyai is lettek volna. Ót nagyon szerettem. 
Még azt az együgyű versikét is m egtanultam , s máig is m eg ta r
tottam, mely sehol a magyar tájon nem  ismeretes. „Férjhez ment 
a reszelő, elvette a meszelő, H árom  napi len. -  Gyúrótábla, réz- 
fazék, Kis fedő és kis reszelő.”

De volt az óvodások közt is egy kis angyalka. Makra Cica, aki
ért rajongtam, s akinek szárnyai is voltak akkor, am ikor a 
szeredai Vígadó színpadán táncolt, mint lepke, Paul Linké dalá
ra: [ánosbogárka csillogj, villogj... Azzal, hogy szárnyai is vol
tak, igencsak közel került ahhoz az angyalképhez, melyet egy 
szentképen ismertem meg. Szakadék szélén áll a fiúcska. A tá
tongó mélység fölé hajlik egy szál virág, melyet a fiúcska leszakí
tani készül. Mögötte fehérruhás, szép lányalak áll. Karjait védő- 
leg tál ja a kisfiú felé, szárnyai kinőttek, ha baj adódik, segíthes
sen. Az őrangyal képe így maradt m eg em lékezetem ben, s bizo
nyos, hogy a számomra kedves személyekre szállott át a kép, az 
angyal -  az őrangyal képe.

Az óvodából az első elemibe kerültem. Itt is volt őrzőangya
lom. A tanító néni, Bandi Mariska számára m indahány  elsős volt,
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v a la m e n n y i  a /  ő  g y e r m e k é n e k  sz á m íto t t . Bár k ü lső leg  n em  iga
zodott  a szent k e p é n  lá tható  a n g y a lh o z  -  varkocsba font belice  
haja, m elyet koszorúba tűzve viselt a konty helyett ,  kerek, kövér
kés arca, z ö m ö k  alkata n em  id éz te  a szent k épbeli  őrangyalt -  
m ég is  ő  is va ló sá g o s  őra n g y a l  volt szám unkra .  S hit tinik, hogy  vi
gyáz ránk.

Egy kicsit m egv á lto zo tt  az a n g y a lk é p e m  akkor, a m ik o r a  római  
katolikus fe lekezeti  iskolába, a m á so d ik  osztályba lép tem . A taní
tó n én i  határozott e g y é n is é g  volt. Parancsosztás, szigor, szám on -  
kéré fenyítés .  S zü le im  mindjárt az év e le jén  m agyar  nyelvű fe
lekezeti iskolából átírattak a r om á n  állam i e le m i iskolába. R om á 
nul kellett b eszé ln i .  Csak m agyaru l tu dtam . M eg  is buktam . /V ró
mai katolikus e le m i  iskolában n e m  folyt p ap  által vezetett h ito k 
tatás. H ála  a G o n d v ise lő n e k !  A rom án  e lem i iskolában volt 
r.kat.hitoktatás. Az e sp e r e s -p le b á n o s  úr tartotta a hittanórákat.  
Irigyeltük, h o g y  a zs id ó  g y e rek ek n e k  n e m  kell h ittanra járni. Bif
láztuk a k iskatek izm ust.  I m a m a lo m k é n t  z en g tü k  kórusban a hit- 
igazságokat,  s a tanultakat az e sp ere s  úr v isszakérdezte . A kisze
melt n eb u ló t  felszó líto tta . Vagyis a fe le lé sh e z  vagy a barkóján lel
hető) hajánál fogva e m e l t e  fel a padjáról,  vagy a Iliiénél lógva.  
M ég  abban is m e g fe n e k le t t  a tudás, aki az ér te lem  nélküli billá- 
zásban tü n d ö k ö lt .  E n g e m  szeren c sém r e  elkerült a „ v é g z e t” A há
rom  évi k ö te l e z ő  vallásóra gyakorlata  n e m  sok kedvezői e r e d m é 
nyezett a g y e r m e k i  le lk ek ben . H o g y  m ég is  b e n n e m  lassan form á
lódott a hit, azt e g é s z e n  m á sn ak  tulajdonít haljuk. A másik iránti 
együ ttérzés ,  m á so k  bajának m eg lá tása ,  a seg í len iakarás  érzését 
n e m  az eg yh á z i  szerveze l által e lren d e lt ,  k ö te le z ő e n  elvárt e lő írá 
sok m a ra d ék ta la n  m eg tar tá sa  útján kell kialakítani az em b erek  
sz ívében , h a n e m  a p é ld am u ta tá ssa l .  S eb b en  kevés p aptó l láttam  
jó p é ld át .

S zá m o m ra  e le m is ta  k oro m b a n  nagy é lm é n y  volt a nagyhét.  
A tyám , mint c sod ás  h a n g ú  ten or is la ,  tagja volt ann a k  az e g y ü t
tesnek , m ely  v irágvasárn ap  és n a g y p é n te k e n  e lé n ek e l ték  a Passi
ót. En m in d ig  v e le  tartottam  a próbákra  is, és m é g  inkább a 
sz e n tm is é n  e lh a n g z ó  sz ín játékon . Krisztus s z e n v e d é s e  és kereszt
halála a Passión át o lya n  é lm é n y  volt , m e ly en  ál sz ívem  m élyén  
áth ato ttak  a s z e n v e d é s  rész lete i ,  a Jézust ért m in d e n  m eg a lá z ta 
tás és g yö tre le m . A z e n e  szá m o m ra  kiskoromról fogva é le tem
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fontos e leme volt, mint a szaglás, vagy a színek élménye. A Pas
sió részletei közt az a szentének, amely a keresztfáról és a Szűz
anyáról szól, m indig  mélyen megindított.

A dunai utászkiképzésem során tett „fürdőzésem et” követő tü 
dőgyulladás tovább mélyítette a Gondviselőről alkotott képem et. 
Damó Elemér neve halálom végéig visszatér. Sajnálom, hogy a 
hadaprőd  őrm ester  orvos nevét elfelejtettem. () mentett meg...  
Azt is m ondhatnám , hogy ő  volt az eszköz a T erem tő  kezében, 
akivel szándékát m egmutatta . Életben kell m aradnom ! De a fia
tal orvos mellett a M indenható  Atyánk szándéka másik esem ény
sor m entén is megmutatkozott.

Tízen voltunk a kórterem ben. En az ablakok m entén  elhelye
zett harm adik  ágyon néztem lázasan a mennyezetet. Penicillin 
akkor még csak Fleming fejében volt születésben, s talán m ár volt 
tenyészeti s kísérleti célra, mégis napon ta  három  injekciói kap 
tam farba. Tüdőgyulladásos szérumkészítmény -  Transpulmin! 
Eltol senki sem gyógyult meg, s ezt tudta  az az aranyos tisztelen
d ő  né)vér, aki második nap szolgálatba került, hogy váltásban 
rakják rám a priznicet, vagyis a langyos vizes borogatást a m el
lemre, vállamra. A borogatást két ő)ránkét váltották. Ez enyhülést 
hozott, lassan azonban a második ő)ra vége felé, ismét hatalm ába 
vett a lázas állapot. Cserével a borogatás ismét enyhített szörnyű 
kábulatomban. Mozdulni is alig tudtam , s eleinte a faromat is 
csak külső segítséggel tudták  hozzáférhet őívé tenni. Mindezt ö n 
tudatlan, félig élő állapotban viseltem. Enni hoztak, de csak fo
lyadékot kértem, amibéíl csak keveset fogyaszthattam. Második 
nap önkívületi állapotom csökkent, a szerzetes ápolőmőivérkéket 
is már meg tudtam  különböztetni. Azután m ár tudtam , hogy a 
búzavirágkék reverendás apácák gondja iban  vagyok, s azt is lát
tam, hogy ugyanaz a tisztelendő) nővér siet segítségemre, adja a 
szurit, s váltogatja a borogatást rajtam. Ugyanaz a tisztelendő) nő>- 
vér, aki a második nap odaült a cserépkályha mellett lévő) asztal
hoz, s napokon át, váltás nélkül, éjjel-nappal cirkodik életem fe
lett. Hogy mikor aludt, mikor p ihent, soha nem  vettem észre, 
csak mindig idejében hozta a hűsítő) vizes ruhát, adta a győ)gy- 
szert, az injekciót. Arcára nem emlékszem. Hiába próbálom  
visszaidézni a vonásait, éveken át csak a fehér, gólyacsőír formájú 
íőkötő), a halk, légies mozgása, enyhítő) kezei élnek bennem  m á
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ig. Valami léten túli je lenség, amely önm agában  az enyhülést j e 
lentette, és hogy visszatértem a romlásból, azt az ő  önfeláldozó, 
fáradságot nem  ism erő gondozásának  köszönhetem. Akkor csak 
egy apácát tud tam  m agam  körül, aki szívén viseli egy katona job- 
bulását. Ma m ár  tudom , hogy őbenne  szállt le hozzám az ŐRAN
GYALOM, hogy őrködjék  életem gyertyalángja felett.
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Székely favágó ((iá i Péter szobra) -  
C.úlísmnlyó látképe (Dréusa Imre olajfestménye)
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A Tegzes völgye (Kerlecske)
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