
PROLÓGUS

Helyszín: az erdélyi Hunyad megyét határoló Déli-Kárpátok hegy
láncolatának grandiózus hegytömbje, a Retyezát.

Neve közismert: ismerős a gyerekolvasók előtt -  a medvéiről; is
merik Európa-szerte a vadászok -  a kapitális trófeájú zergéiről; jól 
ismert a geológusok előtt -  a jégkorszakot igazoló morénákról és 
tengerszemekről; a természetkutatók és erdészek előtt -  különleges 
alhavasi flórájáról és magasövi fatenyészetéről, pisztrángjáról, kese
lyűiről. Újabban a hegyóriás -  ahogyan Petőfi megénekelte: a He
gyek öregapja -  természetvédelmi rezervátummá lépett elő, azon
felül a 2506 m magasságig feltörő sziklabérzes övezete külön meg
jelölve a büszke névvel: nemzeti park.

A község: Malomvíz, amelyre jellemző: az időben évek óta szü
netel a népiskola, hiányzik a postaügynökség, a telefon, túl messze 
van a vasút, az orvos, a patika, a pásztornépen felül nem található 
iparos, valamirevaló kézműves, varrónő, nincsen üzlet, csupán egy 
pálinkás putik. Az öreg Salamonnál hol van szappan és só, hol nincs, 
máskor a világításhoz való petróleum hiányzik a boltjából. A fiatal- 
asszonyok bába nélkül szülnek. Az öreg Lepa cigány a halottkém, 
egyúttal a dögtér kezelője, egyébként is a falu mindenese; ha sorra 
kerül, ő a hivatalos értesítők kézbesítője. E hiányosságok ellenére a 
falu lakossága megközelíti az ezret, ugyanakkora a kecskék száma 
is. Csendőrjárőr nagyritkán jelenik meg a községben, akkor is ha a 
korcsma körül akad dolga. Az értelmiséget a grófi uradalom főerdé
sze képviseli. A pópa szakállas paraszti ember, aki bocskor helyett 
kivételesen csizmát visel. A magyar nyelvet a faluban nem beszéli 
senki, kivéve az erdészeket és az aggastyán körjegyzőt, aki házában 
begubózva éli minden napjait.

Szerző, mint újonnan érkezett főerdész, előtt teljes egészében 
ismeretlen világba kerül, annyira új életkörülmények közé, hogy be
nyomásairól napióírásba fog.

Egyes mozgóképekről vázlatokat készít. Amit feljegyzett, azok 
valóságban úgy történtek meg.
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Cselekmény: 1909., 1911. és 1914. június havában kiszállás az 
erdőüzemi munkahelyekre. Szereplők az alább felsorolt személyek:

Főszereplők:

1. Hubert:

2. Ödön:

3. Eugén:

4. Ambrózi:

Szereplők:

5. József '
6. János 
7 András
8. Antal .

9. Ferró:

10.Domboló:

(maga a szerző) erdőmérnök, az erdőgazdaság ve
zetője. 26 éves, magas termetű, szőke, nyúlánk férfi, 
nőtlen legényember.

Selmecről, az erdőmérnöki főiskolán szigorló hallgató, 
vendégként praktizál Hubert, későbbi sógora mellett, 
középtermetű fiú.

az ősfenyveseket kitermelő vállalat cégfőnöke, olasz 
származású, 35 év körüli férfi -  vöröses bajusszal és 
gondozott kecskeszakállal. A fűrésztelepen lakik.

a vágásterület üzemvezetője, gyakorlati szakember, 
olasz származású, 50 év körüli, energikus, tekintélyt 
tartó munkásférfi, született alpinista, széles mellkas, 
csupa izom. Kint lakik az erdőn

magyar származású szakvizsgázott alerdészek, átlag 
40 év körüli, családos, strapaképes férfiak -  
vadászias formaruhában, fegyveresen. Lakhelyük 
Malomvíz községben van.

olasz szakmunkás, a legkiválóbbak egyike, a fadöntő 
csoportok vezetője. 32 éves, középtermetű, szívós, 
szőke férfi. 10 hónapon át az erdőn lakik -  elszakítva 
olaszországi családjától.

olasz szakmunkás, a faúsztató csoport vezetője. 38 
éves, Titán-alkotású munkásférfi, sötét hajjal, kicsi 
bajusszal, kreol arc. Családja Malomvíz községben 
lakik.
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11.Petru: az erdei telepen barakkőr. Helybeli román, 50 éves, 
szolgatípus, nyakán kezdődő golyva, ütődött („mutuj”) 
férfi, nemzeti parasztviseletben jár, a telep körüli te
endőket végzi (faaprítás, fűtés, vízhordás, takarítás, 
istállószolgálat, a dinamitbunkerhez leláncolt medve- 
bocs gondozója stb.).

12.Léna: Petru felesége, elvirágzott román nő, gyermektelen, 
életkora meghatározhatatlan, lehet 30-as, de lehet 
45-ön felül is. A faluban lakik, onnan jár fel az erdőre 
2-3 hetenként férje körül segítkezni (mosogatás, 
kantinszolgálat). Egyedüli nő az óriási erdőtartomány
ban. Öltözete, mint a bennszülött havasalji „móc” 
lakosságé; megtartotta simára lekent hajzatán a dí
szítést jelentő ősi „szarvakat” (két oldalon drótból 
idomított, kecskeszarv alakú kontyféleség, kendővel 
menyecskemódra átkötve), bocskor helyett már cipőt 
visel, erősen festi magát, nyakát gyöngysorral és 
ezüst pénzekkel cicomázza.

Mellékszereplők:

13.Ciprián: vízduzzasztónál gátőr, 50 éves olasz férfi, az alko
holtól koraöreg, apostolképű, laza szakállal, sötétbar
na, csendes viselkedésű munkásember. Népes csa
ládja otthon él az olaszországi Udine körül.

14.Lusnik: hasonlóan gátőr, közel a 60-hoz, félvér olasz-karithiai 
származású, magas, szikár férfi, szótlan zugpálinkás, 
életében agglegény maradt, hozzátartozóiról értesülé
se nincs.

15.Mazett: hasonlóan gátőr, 65 év körüli olasz férfi, középter
metű, őszülő szakállal, ruganyos testmozgással, ko
rábban világcsavargó, viharos múlttal Kanadától 
Kisázsiáig, hírhedt orvvadász, családjáról nincs hír, 
valószínűleg vagy özvegy, vagy agglegény maradt.
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16.Janku: 60 év körüli, tipikus erdélyi román, vagyonos juhász
gazda, magas, meghajlott, sovány férfi, évtizedek óta 
a határhavasi Paltina legelőt bérli, csempészgyanús.

17.Rafan: a százányi malomvízi cigánynépségből az egyedüli, 
aki a hegyre járó személyek mellett teherhordást vál
lal, kora bizonytalan, a gyerekei után ítélve 35 év kö
rüli, készséges, igénytelen szolga.

18.Mendel. Máramarosból való, alkalmi vállalkozó az egyik-másik 
gömbfatétel leúsztatásánál. Ortodox, vörös típus, rőt 
szakállal, fekete öltözettel, középtermetű, sovány, 50- 
60 év között, az egyedüli zsidó és idegen a hegység
ben, írni csak héberül tud.

Erdei olasz famunkások, román lóhajcsárok, havasi csobán 
(pásztor), csempész, orvvadász, turista és több ismeretlenül maradó, 
gyanús férfi.
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