
AZ ELSŐ ÚT (1909)

Malomvízen a főerdész lakásánál az erdészek felnyergelt lovakra 
szállnak és hetekre felkészülten indulnak fel a hegyekbe. Az út, ami 
előtt állnak, aznapra 18 kilométer, igényelni fog kereken 4 órát. Maga 
a hegység feltáratlan: sem szekerezhető út, kisvasút, sem kötélpálya 
nem vezetnek be az erdőségekbe. A legtöbb helyen a sziklafalakból 
kirobbantott keskeny ösvény az egyedüli közlekedési vonal.

Mielőtt a községet elhagynánk, három, fonásból készített, nehéz 
zárókaput kell a kijáratóknál visszaemelni a helyükre. Ez így van 
rendjén, nehogy a nagy kiterjedésű falu beltelkén kötetlenül legelő és 
bitangoló jószág kitörjön a mezei földekre.

Hubert zsebaneorit -  barométer -  műszerét beállítja kereken 
500-ra mint alappontra; ti. Malomvíz átlagos magassági fekvése 
500 m körül van. Annyit jeleznek az erdészek zsebéből nem hiányzó 
térképek is.

Egy jó kilométer után Gurényhoz (Torokhoz) érkeznek el, és ott 
találkoznak a Riu maré (Sebes) folyóval, a hegység egyedüli fát szál
lító víziútjával. A Sztrigy-Maros-Tisza-Duna útján a Fekete-tenger
be ömlő (oda retyezáti faszilánkot lesodró) Riu maré a Retyezát szü
löttje, eredetét fent veszi a 2000 m magas tengerszemek vizéből. 
Kötetlen faúsztatásra van berendezve, tutajjal nem járható.

A társaság mögött elmarad a fazsindelyes falu, majd a cigányte
lep zajossága után útjuk kanyargós, csendes völgyben halad. Azontúl 
már emberrel nem is találkoznak, legfeljebb a mindkét parton községi 
és közbirtokossági tulajdonú leromlott (degradált), cserjés erdők felől 
érkezik hang pásztortól, kutyától.

Ödön, aki még nem járt a hegységben, élvezi az utat. Újság előtte 
a kocogás ütemű lovaglás, a karaván libasoros haladása, a váltakozó 
táj: az előhegyeken lomberdő; egy darabig tölgyes, majd bükkös, a 
fenyő még hiányzik. Az majd jóval a fele útnál feljebb, az uradalmi 
határnál fog megjelenni, a hirtelen kimagasló hegyeken. Lenyűgöző 
látvány a zárt lucfenyvesektől sötétlö Gorgana a közepéből feltörő és 
egymáshoz hasonló három sziklapiramissal. A völgy hovatovább 
összeszűkül.
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-  Bent vagyunk a -  vadonban szól oda Hubert Ödönhöz. Ettől 
kezdve túl messzire vagyunk ahhoz, hogy emberekkel találkozzunk. 
Azok is férfiak lesznek, nemde marcona képűnek elképzelt vadem
berek, pedig éppenséggel nem azok! Ellenkezőleg! Dolgos erdei 
munkások, akikről jobban illik azt mondani: „elhagyott Ádémok ők -  
kívül a Paradicsomon” Sorsuk a vadonba kényszerítette őket. A nő 
hiányzik a Retyezátról!

A férfiak talán ezért olyan komorak és dacosak.

Az erdészek felérkeznek az első erdőüzemi telephez, a neve: 
Gurazlati. A Zlata oldalfolyó, amely a hegyóriásnak csipkézett vonallal 
a felhők magasságáig feltörő Custurák (Kőomlások) lejtőiről lefolyó 
vizeket gyűjti egybe, s ezen a ponton torkollik be a Riu maré vezér- 
folyóba.

A barakkokból álló tanyát állandóan mindössze két férfi lakja: fel
váltva egy-egy olasz kantinos és Petru, a román háziszolga. Gurazla- 
tiról történik a hegységben elszórtan dolgozó famunkások élelmisze
rének rendszeres elosztása.

Itt pihenőt szokás tartani mindenkinek, akinek dolga akad a hegy
ségben. Huberték is lóról szállnak, és az éjszakát a telepen töltik el. 
Ezen a helyen tartott kíséretével pihenőt néhai Rudolf királyfi, trón
örökös is, amikor 1884. augusztus havában vadászatra haladt fel a 
Zenoga-tengerszemhez.

Petru, a mindenes, vigyorogva fogadja az érkezőket. Úgy tesz- 
vesz, mintha komolyan segítkezni kívánna a málhás lovakról leemelt 
ládák és zsákolt holmik elhelyezése körül, munkája azonban mit sem 
ér. Erőtlen ember, és méghozzá fél a lovaktól. Nem is várnak tőle 
többet: csak seperje el a szemetet és hulladékot, ami a lovaskaraván 
után visszamarad. Arra azonban büszke, hogy bemutassa Nikolaj 
„úrfit” a kis medvét. Nyakán tenyérnyi vastag és széles bőrövhöz 
kapcsolt lánc köti a medvét a sziklába vájt és pallókkal lefedett pin
ceüreghez, amiben a cég a dinamitkészletét tárolja. Szükség van a 
robbanószerre, külön szakcsoport végez azzal robbantásokat, hogy 
eltávolítsa a mederből a faúsztatást akadályozó kőtömböket. A med
ve bocs korától lakja a tanyát, szemlátomást nőtt, elérte az 50-60 
kilót. Játékos kedvű, élénk állat, Petrut ismeri legjobban, aki kiló
számra tömi bele a polentát, a főtt kukoricalisztet. Nikolajjal az a cél, 
hogy szaporítsa a retyezáti medvék számát, amely a múlthoz képest
-  a kímélet ellenére is -  fogyatkozóban van. Fogyatkozóban, mert a
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medvét mind jobban visszaszorítja a vadonba bevezetett úgynevezett
-  kultúra. Nem az őstermelő gazdasági, vadgazdálkodási kultúra, 
hanem az ipari kultúra. A fatermelési nagyüzem nem kedvez a nyu
galmat követelő ősvadnak. A terv Nikolajjal mindamellett az, hogy 
amikorra el fogja érni ivarérettségi fokát, szabadon lesz eresztve. 
Szabadságot fog nyerni, amit nem is ismer. Hubert tamáskodik ab
ban, hogy ez sikerüljön az elkényeztetett állattal.

A Gurazlatin lefolyt mozgóképpel lezárul a harmadik élőkép.
Az erdészek rövid falatozás után indulásra készek. Hubert maga 

mellé szólítja Ödönt, a még „sárgacsőrü” „kiskorú” erdészt és felve
zeti a legközelebbi magaslatra, ahonnan pazar kilátás nyílik szerte
szét a hegyeket a láthatárig köpönyegként beborító erdőkre, és azo
kon túl az égbolt kékségébe beolvadó, magas szirtekre.

A következő mozgókép, amit keresnek, élőkép lenne az eurázsiai 
erdei antilopról, a bérceken őrt álló, kecses zergéről.

Elő a távcsövekkel!

A rengeteg erdők mélyére nem jut betekintés. A zergét nyáron 
nem lent, hanem fent, a magas övezetben kell keresni. Kapóra jön 
rátalálni az olvadástól már csak folttá zsugorodott hómezőre, amely a 
Fata Retezatului ( a Retyezát arca) nyúlványán odaszegezésre 
készteti a távcsövet.

Szúnyog nagyságú, fekete pontok igazolják ott, hogy 7 zerge le
gelészik a délre néző, napsütött gyephavason, és élvezik az életet a 
maga szépségében. A távolság nagy, lehet légvonalban 3 kilométer, 
ha nem több. Ödön boldog, hogy ennyire is gyönyörködhetik az előtte 
új -  élőképben.

A távoli élőképről áttérnek a közelebbi -  állóképekre.
Előttük a montroózus hegyóriás lenyűgöző tömegével, nagyvonalú 

változatosságával: tömött erdők, helyenként nyílásokkal megvilágít
va, felágaskodó, szürke szirtek ezüstvonalú patakokkal, itt—ott üde
zöld rétek -  köröskörül megható csend és mozdulatlanság. A szikla 
nem él. És az erdő? Nem mozdul az sem. Élni azonban -  él. így látja 
az erdész, aki szerelmese a fának, szerelmese az erdővé összetár
suló sok-sok fának. Tudja jól a fáról, amit valahol „A fák titka” közle
ményben olvas. És ami így szól:
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„A fák kerek 100 esztendeig álltak az erdőben. Nagy idő. De ez 
alatt a légynek sem vétettek, egy szót sem szóltak, csak -  dolgoztak. 
Dolgoztak tavasztól őszig némán és szakadatlanul. Levegőből kemé
nyítőt gyártottak. Nagyban. Ahány fa, annyi gyártelep, ahány leve- 
lecske rajta, annyi munkaterem."

Ez így valóban szépen hangzik.
Lássuk tehát -  mondja Hubert Ödönnek -, vajon milyen sors vár 

ezekre az élő erdőkre, amelyek továbbra is élni, ha nem is maga
sabbra nőni, de valamit még vastagodni, erősödni is szeretnének. 
Évszázadok, talán évezredek óta, ősről ősre ott állnak és virulnak 
helyükön, ember nem támadott rájuk. Amikor elérkeztek -  a Termé
szet rendje szerint -  a végelgyengülés korhatáráig, viharoktól megté
pázva összeomlottak testükben és elenyésztek az avaron. A ledőlt fa 
ugyan elporlásnak indult, de gondoskodott, ha nem is ő maga, ha
nem valamelyik szomszéd társa, az utódokról. A lehullott magból 
zsenge kis fenyőcskék fakadtak ki. Segítségére jött őserejével maga 
a Természet: égi csapadékkal, harmattal oltotta el a fácskák szomját, 
lengedező szélre bízta az öreg fák szárnyas magját és széthordta az 
aprófüves talajon, beszórta a kőgörgeteg szétporló közeibe is, hogy a 
kőzet ásványdús szemcséivel felépítse újból az árbocmagas fenyőfát.

A Retyezát erdeinek élete azonban megváltozott.
Az őserdőben megjelent az ember, hozta magával a fejszét és a 

fűrészt. Nekitámadott a védtelen, büszke fáknak. Rátámadt egyszer
re az összes fára, hogy levagdossa valamennyit, és tarra vágja az 
egész erdőt. Megtehette, mert 15 évvel ezelőtt megszületett egy ha
lotti írás, amely eldöntötte az erdők sorsát. Elkészült a Retyezát feny
veseire a legelső üzleti kőtlevél. Érvénye 20 évre szól.

Hubert ezt a kötlevelet, amely mindmáig fennáll, rövid vonások
ban ismertetni fogja Ödön előtt. Tanuljon belőle a fiatal erdész, és 
értse meg mindazt, amit majd a bejárások során látni és tapasztalni fog.

Világos, hogy a természetes erdők sem maradhatnak mindvégig 
kihasználatlanul. A fára, mint világszerte nélkülözhetetlen nyers
anyagra, szükség van. A Retyezát őshonos fenyvesei is megérettek a 
hasznosításra. Ezért készült a kötlevél egy jelentkező olasz vállalat
tal, amely ezzel jogot nyert mintegy 10 ezer hold faállomány kiterme
lésére -  tarra vágások útján. így ment ez a korra jellemző nagymér- 
téküséggel szerte az országban. Milliós köbméterre felmenő fatételek 
kerültek nagyvállalatok birtokába. Az erdők biológiai életéhez alkal
mazott, tervszerű fahasználat a kívánatos házilagos kezelés kereté
ben még a legnagyobb birtokos, az erdőkincstár erdőségeibe sem
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volt bevezetve. Hiányzott hozzá a saját töke, az üzem elindítása pe
dig nagy pénzt követelt meg. Viszont magától a vállalkozótól rendsze
res, belteljes fahasználat várható nem volt, legkevésbé olyan tere
pen, amilyen a Retyezáton a minden tekintetben feltáratlan, és csakis 
faúsztatással megoldható kiszállítás volt végezhető. Az elkészült 
kötlevél pontjaiban, sajnos, sokkal több a hiányosság, mint a megfe
lelő körülírás. Ezért tartja Hubert a kötlevelet kifejezetten durvának. 
Durvának azért, mivel abban a legkevesebb gondoskodás történt az 
erdők jövőjéről. Ebben a véleményben megegyezik kivétel nélkül 
mindenki, aki erdész.

Az erdész szolgálata előtt a számtalan probléma között két vezér
probléma áll: a szakszerű módszerrel megválasztott főhasználat és 
azt azon nyomban követő felújítás. A két folyamat úgy függ össze 
egymással, mint a születés és a halál. Akár fordítva: a halál és az 
újraszületés -  mindig ismétlődve. Ami a kettőt egybeköti, az maga az 
élet. Az erdőben a fák élete: az csak akkor szűnik meg, ha durván 
elszakítják. Fenntartani az erdő életét, ez az erdész hivatása.

Hogy az erre kiterjedő gondoskodás a Retyezát erdeiben mikép
pen látszik biztosítottnak -  önti ki magából Hubert, a felelős erdész -, 
ebből a célból fogjuk sorjában felkeresni azokat a bizonyos munkate
reket. Azokat, ahol -  ahogyan az előbb olvastuk -  a fák még dolgoz
nak a saját életük érdekében. Ezek a még fennálló erdők. És felke
ressük azokat a helyeket is, ahol a fák helyett az emberek dolgoznak. 
Majd látni fogjuk, ahogyan mondottam, valóban durva-e az ott vég
zett emberi munka.

Útközben áthaladtak a Tomasa alatti réten. Ott az előző évben 
még állami csemetekert virult. Arra szolgált, hogy csemetével lássa 
el az uradalom területével szomszédos közbirtokossági vágásterüle
teket és kopárokat. Úgy történt: mintegy 2 millió fenyőcsemete várta 
a kertben, hogy kiültessék a Tomasa tarvágással megnyitott hegyol
dalára. Egy tavaszi napon aztán maga a kert tűnt el, teljes egészében 
nyoma veszett. Csemetéstül, házikóstól elseperte a meredekről le- 
omló kőlavina. El sem hinné, aki a kertet látta, hogy a magas kőtör
melék helyén milliós számmal üde fácskák nevelő óvodája állt. A 
haragra lobbant Természet a nagyra törő emberek rombolása után 
megmutatta félelmetes erejét. Az erdész dolga lesz ott is, hogy fejsze 
helyett ásót, kapát hozzon be oda, ahonnan a rétegéről lecsúszott 
tömeg elindulva akadálytalanul mosta magával az útjába eső termő
földet. Nem állt útjában elegendő fa, hogy fenntartsa a felülről lezú
duló óriási kőtömeget.
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A csendes éjszaka elmúltával élénkség és újabb mozgás támad a 
tanyán. Az erdészek felvonulnak a következő telepre: Guraapiba. 
Gura nevet visel az is, vagyis Szájat, Torkot, ahol a Riu maré, a fát 
szállító főfolyónak vize befogadja a mellék víziutakat a Lapusnik és a 
Corciova folyók vízét. Folyóvíz hiányában állva maradnának az er
dők!

Guraapi jellegzetes magashegységi tanya. Főépülete a gömbfából 
összeácsolt, fazsindelyes, hosszú barakk, nyitott verandával, több 
szobára felosztva, külön helyiségben kantin a munkások számára. 
A raktárfülkében szalonna, sajt, kukoricaliszt van tárolva, kis hordók
ban bor és pálinka. A raktárt facsatornán bevezetett és a helyiségen 
átfutó patakvíz tartja hűsen. Vízerő hajtja a barakkon kívül álló ko
vácsműhely fújtatóját is. Angeló, a bivalynyakú, vasgyúró kovács ott 
élesíti a fejszéket, gajmókat, kapaszkodó talpvasakat készít, és sze
gekkel látja el a lábbelit, átpatkolja a fölérkező lovakat. Elkerített, 
kicsi kertben -  megbirkózva az 1000 m magassággal -  krumpli virá
ga van fakadóban. A lenyergelt lovak kicsapva, a közeli tisztásra, már 
megszáradtak, felfrissültek. Mohón legelik az édes füvet, fel sem 
vetik a fejüket. Közelükben hangos zúgással fut le a beömlő vadpa
takok felduzzadt vize a kerekre csiszolt, szürkésfehér kövek között. 
Éjjel-nappal behallani a szobába is a vizek egyhangú morajlását.

Csend -  az van itt is, a telep lakossága mindössze 3 ember -, 
csak akkor támad lárma, ha vasárnaponként a külső erdei munkások 
állítanak be a kantin ivójába.

Kora reggel élénk juhbégetés hallszik át a túlsó partról. Janku, a 
Paltina legelő bérlője tereli fel 200-as nyáját a legelőre. Késésben 
maradt le valahol az Alduna mentén, ahol nyájai a telet töltötték el.

Janku jobbnak véli be nem térni a telepre, nehogy a kedvezőtlen 
véletlenségből ott tartózkodó alerdészek egyike hoppon fogja az 
öreg, ravasz juhászt. Az erdésznek első dolga az lenne, hogy az 
érvényes járlatleveleket követelje elő a derékon viselt bőrtüszőből, s 
megszámolná a juhokat is: vajon beletartoznak-e a szerződésileg 
kikötött kvótába és nem számfelettiek-e? Janku nagymestere a 
csempészésnek; jó üzlet kell legyen, van is belőle pénz az Albina 
takarékban. Úgy hírlik, hogy hajadon lányát -  állítólag -  regátbeli 
katonatiszt készül kéznél fogni, ám a leány jobban hajlik Györgye, a 
csobán felé, aki különben is derék, katonaviselt legény -  jobban is 
illik hozzá. Györgye eredeti, természetes férfi, annak is maradt, róla
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ugyancsak nem érzeni semmiféle illatosító pacsulinak a szagát. A 
férfinél nem illat az, hanem ahogyan teremtve vagyon.

Az erdészek indulásra készek, amikor lassú, széles léptekkel 
tömzsi, idősebb férfi állít be a tornácra. Kemény lépteit hosszú hegy
mászó bottal ütemezi be, sötét öltözete mesteremberre vall. A mellé
nyén vastag, nikkel zsebóralánc fénylik.

Ambrózi ő, Eugén mellett a főember, az összes erdei munkások 
üzemi vezetője. Huberték már vártak reá.

Hogy meg ne hallja, Hubert halkan jegyzi meg Ödön előtt: ő a fő- 
bűnös!

Vajon miért? Később Ödön is meg fogja tudni. Ambrózi már az 
északolasz hegyekben megtanulta, hogyan kell földre teperni az 
örökzöld erdőket és darabokra „szeletelni” fel azok fáit. Mestere a 
fadöntésnek. Azok voltak az ősei is. Felépítették ugyan Velencét a 
tengeren, de visszahagyták a Karsztot. A munkásokat is Ambrózi 
toborozta be a Kárpátok erdeibe, mert hazai erdei munkásból nem 
futotta volna. A székely, a tót, a rusznyák a maga erdeiben dolgozik, 
a pásztorkodó román parasztságból pedig csak a csucsaiak vállalnak 
idegen munkát.

Ez valamennyire Ambrózinál is rendben lenne, csak ne volna 
annyi súlyosnál súlyosabb kifogásolni való, ahogyan a munkáját vég
zi, helyesebben: ahogyan azt az embereivel végezteti. Majd látni 
fogod kint a vágásterületen! -  mondja Hubert Ödönnek.

Betérnek mind a hárman a fenntartott tiszti szobába, az asztalon a 
kiterített térkép. Nem a katonai térkép, mert az kicsit mutat. Készült 
az uradalom erdőségeiről nagyobbított, részletes, üzemtervi térkép, 
jóvá is hagyta azt a minisztérium illetékes erdészeti főosztálya. Nem 
hiányzik az asztalról fiaskó sem, vöröslő borral töltve. Ambrózi intésé
re a kantinos állította be. Nyilván megszomjúzott az öreg -  kora haj
nalban már végignyargalta valamelyik vágást.

Hubert első feltett kérdése: hogyan haladnak a munkák?
Ambrózi, ahogyan megszokta, nem válaszolhat másként: binye, 

bono!
Az ő részéről természetesen jól megy minden, ő legalábbis annak 

látja, annak tudja.
Ödön nem vesz részt a tanácskozáson, csak pislog és hallgat. Mit 

is tehetne mást? Ami a használatos nyelvet illeti, a magyarral csak az 
erdészekkel szemben élhet. A Retyezáton azonban többféle nyelvis
meretre van ám szükség! Elég baj az Hubert számára is. Tudnivaló: 
a famunkások kivétel nélkül mind olaszok. A helybeli népség tisztára
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román. Hozzájárul ehhez: a Hubert alá rendelt zergejágerek osztrák
németek. Még tetejébe a sok közül magyarul egyik sem beszél, ma
rad tehát összekötő nyelvnek a nemzetközi rangra emelkedő -  ro
mán. A románt használja Ambrózi is, de érzik rajta valami olaszos
latinos, belekever nyakatekerten a németből is. Ami a hazai erdei 
nyelvekből még hiányzik, az lenne a tót és a rusznyák. El ne felejtse 
Ödön, hátra volna még a -  zsidó zsargon. Valószínűleg lesz majd 
mindazokból is része.

Számba veszik a munkába vett az évi vágásokat. Több helyen 
lettek azok kijelölve, nehogy a töméntelen sok fával torlódás álljon 
elő. Nem bírnák azt a közelítő csúsztató csatornák lehozni a mere
dekről, és eltömődnék az úsztató patakok medre is.

Túl hosszú az út, amit a falszabdalt, holt fának végig meg kell 
tennie. Kezdte az üzem elején 70-80 kilométerrel, onnan szállt le 
60-ra, le fog szállni majd 50-re, de a víziút a kitermelés végén sem 
lesz rövidebb 40-nél. A kimért utat azonban valamennyi gömbfa nem 
ússza meg végig. Ha minden jól megy, akkor innen is, onnan is 
15 %-a darabokra törik, vagy elszilánkolódik a zuhatagos Riu maré 
sziklatömbjein, egy részüket pedig az ár kiveti a partokra. Ezek ve
szendőbe még nem mennek, a szárazról visszagurgatva a vízre le
jutnak majd a kifogó gerebig. Onnan már hiánytalanul és sértetlenül 
beúsznak szép lassan a fűrészre. De a fűrész nem jelenti még a 
végállomást. A vastagabb gömbfából deszka készül és kifut az Al
földre, a vékonyabbja azonmód leszáll a sötét szénbányák mélyére.

Az az évi vágások a központi fekvésű Guraapi körül terülnek el -  
5 helyre elosztva. Állományuk zárt, elegyetlen lucfenyő, kivétel kö
zöttük a lombfa. A lucfenyő felhatol az alhavasi övig, és ott adja át 
uralmát a cserjének maradó törpefenyő számára. Ez a gubancos, 
szívós cserje aztán lezárja a fatenyészet legfelső határát. Hasznos 
szerepét azzal tölti be, hogy megvédi a forrásvidéket, kő- és hólavi
náktól védi az alsóbb állományokat, megvédi a talajt a vízmosástól, 
az eróziótól.

Ami aztán a fejszét illeti, az sem mehet fel egészen a lucfenyve- 
sek felső határáig. Széles gyűrű állva marad vissza a lucosokból is. 
Azok a véderdők. Törvény van róluk. Fennállva maradnak továbbra 
is, a véderdőkbe nem hatolhat be a fejsze. Az erdészek már kimérték 
és kijelölték a vonalat, azontúl -  nincs tovább! Jól kell ezt tudnia 
Ambrózinak is.
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A társaság gyalogosan felérkezik az első vágásterületre. József 
és János erdőőrök különfeladatot kapnak: a vágás felett húzódó véd
erdősáv határvonalát fogják bejárni. Felszerelésükhöz tartozik a 
könyv alakra összehajtható, vászonra húzott zsebtérkép a véderdők 
adataival, mérőszalag, rovatos napló, vállukon a szolgálati fegyver. 
Amennyiben idejük engedi, ellenőrző szemléjüket ki fogják terjeszteni 
a fatenyészet feletti legelőkre is. Oda a juhnyájak hetekkel ezelőtt 
érkeztek fel a kb. 100 napra kiterjedő legeltetési idényre. A legelők 
haszonbérlőivel kötött szerződés tartalmazhat ugyan körültekintően 
körülírt szabályokat, de a legelőkkel közvetlenül szomszédos véder
dők fokozott helyszíni ellenőrzést követelnek meg.

A szűk völgynek egyik fordulójánál máris hallják a lehulló szálfák 
szélsüvítésü zuhogását. Dőlnek egymás után a gyertyaegyenes fe
nyők! A gúla alakú koronával díszlő fenyőfák százai, ezrei -  a fejszék 
csapásai alatt bomlik, szakad a sűrű erdő. Az előbb még sötétzölden 
viruló szálfák leváltó törzsei egymás mellé fektetve holtan borítják a 
mohalepte talajt. Hol itt, hol ott állva marad a vékonyabbja; amelyik fa 
lemaradt a vastagodási versenyben, azt a fát megkíméli a fejsze. De 
egyre megy az is. Szinte kivétel nélkül halálra vannak ítélve. Az 
egyiknek megtépedt, vagy leszakadt a koronája, a másik fa derékban 
törött ketté, vagy hosszú, durva szilánkokra hasadt fel. Van fa, ame
lyik lehajolt a földig, hogy kifeszített törzsén később pattanjon szét. 
Nem egy fát gyökerestől fordítottak ki a rázuhanó szálfák; a legki
sebb sérülés is túlontúl súlyos, mert a fának kérge szakadt. A neve 
után is sikerültnek tekinthető tarvágás képét olyan képzeletbeli csa
tatérhez lehetne hasonlítani, ahol a vadul száguldó ellenség kedve 
szerint kaszabolja le a mozdulatlanul és némán szemben álló ellen
feleit, ezek pedig sorjában ledőlnek és halomba gomolyodnak előtte. 
Vérük gyöngyöző gyantacseppek alakjában szivárog ki temetetlen 
testükből.

Nyári fadöntést fogsz látni!
Ez Ödönnek szól. A tavasz végére eső fatermelés annyiban nem 

lesz előtte újság, hogy a főiskolán tanult róla. A magashegységi feny
vesekben, már a magas hó miatt is, nem a tél folyamán, hanem an
nak elmúltával kezdenek bele a fák döntésébe. Ilyenkor a fa könnyen 
hántható és jobban kiszárad. Előnye lehet az is, hogy a kiszáradó 
tuskók kevésbé kedveznek az ormányos bogár elszaporodására. A 
nyári döntés műszaki szempontból sem hátrányos. Előnye a hosszú 
nyári munkanapok zavartalan kihasználása, viszont a fa közelítésé
hez hiányzik a fagy, vagy a hó. Hubert elmondja Ödönnek: a kitermelt
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gömbfa közel egy éven át állandóan úton lesz. Legkörülményesebb 
szállítási munkarész a közelítés az esetben is, ha a fa egyenesen az 
úsztató vízig leeregethető. A távolabbra fekvő termelési helyek a fa 
közelítéséhez már közbeeső, különleges berendezéseket igényelnek. 
A következő művelet, az úsztatás még kedvezőnek ígérkező körül
mények mellett is szintén mint figyelmet érdemlő, kényes műszaki 
művelet ismeretes. Nagy sikert jelent, ha a fa hosszú víziút után a 
kifogó gerebhez és onnan -  az elosztó csatornák útján -  a rakodókig 
eljut. Ott kerül a fa osztályozásra, hogy utána a vastagabbja a fűrész
re, vékonyabbja a megyebeli, Zsíl-völgyi szénbányákhoz vasúton 
legyen elszállítva. A kötetlen vízi úsztatás metodikája hozza magával, 
hogy a vágásokból, mint a neve is mutatja, csak a „haszonfa” kerül 
kiszállításra. Minden egyéb faanyag -  esetünkben a 18 cm átmérőt el 
nem érő ép, hibátlan gömbfa is -  visszamarad a termelések helyén. 
A vágások kitakarításáról a kötlevél említést sem tesz. Nem elég, 
hogy a nagytömegű hulladékfa teljes egészében a helyszínen kárba 
vész, hanem a rovarkárosításnak, és -  gyúlékonyságánál fogva -  
tűzveszélynek is ki van téve. Mint lassan elkorhadó anyag, a legna
gyobb akadályt azután az ültetések elé állítja.

Magashegységben tehát a hóviszonyok miatt az időben kezdődik 
a fadöntés, amikor az alsóbb vidékeken a kitermeléssel már egészen 
készen is vannak. Ott ki vannak takarítva a vágások, nem egyszer 
már be is ültetve csemetével, vagy bevetve famaggal. Fordított világ 
az, amit Ödön, a fiatal erdész, a Retyezáton lát.

Itt találkoznak első ízben szemtől szembe az erdei munkásokkal. 
Ödön a legkíváncsibb rájuk. Annyit hallott róluk: érdekes, különös 
emberek, ők lennének azok az Ádámok, akik kívül élnek a már 
megismert bibliai Paradicsomon?

Maga a táj, ahol élnek, valóban paradicsomilag vadregényes. 
„Tündérszép”-nek írják le az ott járt vadászok és az érzékeny lelkü
letű természetjárók. Már maga a közeledő vágást keretező kép is 
festményre való.

Felül, a magasból fenséges méltóságával tekint le a naptól meg
világított Gugu orma. Nevezetes hely az: Erdély -  Bánság -  Románia 
találkoznak egy betonba öntött vasoszlop pontján: az a hármashatár 
Az orom alatti, nyers gránit falazatról nem csurogva, hanem függőle
gesen omolva, ezüstös csíkban hull alá a skurtelei vízesés. Elragadó 
a kép, megcsodálni való. Az ezüstkígyó vonala szinte példanélküli 
hosszú -  közel a 200 métert éri el. Alatta egymásra torlódó halmon
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és halmon végig -  hol hegybe végződő, hol kicsorbult bércek párká
nyain -  egyes fenyő, csoport fenyő, majd összeboruló erdő szőnyege 
díszíti a büszke hegyet.

Gyönyörűséges lehetett Ádám édenkertje is, ahogyan elképzeljük: 
pálma, gyümölcs, virág díszlett benne. Ez viszont itt paradicsomi 
vadon, pirosló alma és madárdal nélkül -  regényesen vad a kép, a 
maga nemében van olyan szép, mint az. Meglehet, hogy amióta a 
világ fennáll, itt talán még senki nem tördelte le a fák gyümölcsét: 
alma helyett a szúrós pikkelyű toboz a kézbe vehető gyümölcs. De 
élvezik-e vajon ezt a nagyszerű képet azok az emberek, akik napról 
napra látják, szépnek találják-e a bentlakó favágók, akik maguk is ott 
születtek a mosolygó Adria virányos partján?

Már az első feltűrt ingű munkás arca is komoly és dacos. Oda 
sem tekint az erdészek felé, nem is köszönti őket. Dolgozik, akár a 
gép. Kifeszített karral sújt le a magasból és belevágja csillogó fej
széjét a fába. A jövevények nem érdeklik őt, sem a társát közelében, 
aki feszesen szétvetett lábakkal segít neki. Az erdészek különben 
sem kívánatos vendégek előttük -  jól tudják róluk, hogy a szavuk 
csupa kifogás lesz. Nekik sem lesz ajánlatos közelebb térni hozzájuk, 
mert dőlnek a fák.

Annyira fonák látni: 2-2 nekigyürkőzött férfi a fa mellett -  fel sem 
tekintenek a fára, hiszen egyforma az valamennyi. Kikeresik a leg
jobb helyet, ahol megfeszülnek az izmaik és máris emelik a fejszét. 
Egy éles roppanás, meginog a korona és dől a fa.

Amíg állt, az emberekhez képest óriás volt, 15-ször, 20-szor is 
magasabb náluk. Könnyen végeztek vele. Aztán odaléptek a szom
szédos fához és percek múltán a másikhoz, s így kerül sorra a többi 
is. Az erdészek nem zavarják meg a munkába merült fadöntőket, 
egyelőre Ambrózival tekintenek körül. Az öreg meg azzal tölti idejét: 
elkezd mérecskélni a fákon és nagykomolyan számításokat végez a 
fejében.

Hubert jónak látja, hogy némi figyelmeztetést adjon Ödön számára.
Elmondja neki: nemcsak azért térnek ki a ledőlő fák elől és ma

radnak távolabbra a munkásoktól, mivel rájuk nagy a veszély. 
Ugyanannyira fontos az is: se közeledtükkel, se szóval ne zavarják 
azt a munkást! A fadöntés, amit végez, veszéllyel járó munka -  ma
gára a munkásra is, sőt legnagyobb mértékben reá. Ezért nem való 
őt munkája közben zavarni, csak maradjon a teljes figyelem rajt' a 
fán. Majd lesz rá alkalom, előbb csak nézzenek jobban körül, szóba 
elegyedni velük. Megtörténhet az is, hogy a munkás mások szeme

21



láttára valami különbet akarna mutatni, eközben mellévág, és kész a 
szerencsétlenség. Ha nem így lenne, meg nem történt volna az a 
szörnyű eset, ami

Ezt most hagyjuk! -  mondja Hubert - , majd egyik este, csak ne 
feledjük el, az esetet szóba fogom hozni. Izgalomba hozza az em
bert, máris fel kell háborodjon, ha csak reá gondol!

Letávcsövezik a vágást, és elnézik, ahogyan a csoportok -  egy
mástól távol, szabályos beosztással -  haladnak emeletről emeletre 
feljebb a lejtőn. Közel egyforma az, amit eddig végeztek, teljesít
ményre megy a dolog. Itt nincs hajsza, nem kell biztatás, maga ma
gának dolgozik minden egyes munkás -  maga magáért meg a cso
portjáért. A kereset egyenlő mértékben illeti meg valamennyit, lema
radni már azért sem lehet. Aki nem bírja, az maradjon otthon, vagy 
kívül, mert nem való a csoportba.

A teljes szélességében kitáruló vágás máris eltorzult képet mutat 
az érintetlenül maradó, szomszédos erdőkhöz képest.

A vágás láttára nem állhatja meg Hubert, hogy Ödön felé fordulva 
kifejezést adjon kifakadásának. Megteheti, akár hangosan is, úgy
sem érti meg senki, amit magyarul mond el.

-  Tudod, Ödön, valami szörnyű kép évről évre újból és újból egy- 
egy ilyen vágást a maga valóságában látnom! Láttam másutt is vágá
sokat egyes erdőnek 1/100-ad részén, 1/60-ad részén, ahogyan a 
fahasználatokat a térszakozás szabályai előírják. De az erdőnek 1/20- 
ad részére kiterjedőleg, egy időben és egyszerre több száz holdat 
tarra vágni, ezt azelőtt elképzelni sem tudtam! Hacsak háborúban 
nem, vagy megfékezhetetlen tűzvésznél nem -  lent a dél-amerikai 
Tűzföldön. Ott is villám gyújthatta fel az erdőt és nem az ember.

Ezeket az óriási tarvágások elrémítők lennének még idegen er
dőkben is, annál fájdalmasabb látvány a saját erdeinkben. Amit látsz, 
szinte nem más, mint nagystílusban végzett rombolás, pompás er
dők lerombolása, egyúttal a „lepusztulás” kezdete.

Hogyan érted ezt? -  jegyzi meg az érdektelen szemlélő hidegvé
rével Ödön -, hiszen vágásra érett, erős állományokról van szó, 
ezek pedig arra valók Igaz, arra valók: legyen az erdőből épületfa, 
palló, deszka, bányafa, satöbbi, az is igaz: az állományok évi növe- 
déke nagyjában már elérte a grafikon csúcsát, pénzügyi érettségük 
tehát igazolva van. Ezt kiolvashatod a fatermési táblázatokból. Talán az 
is fennáll, hogy az érett állományok további fenntartása bizonyos koc
kázattal is járhat, amilyen a műszaki leromlás, a széldöntés, a tűzve
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szély, a rovar- és gombatámadás, és végtére is egyszer kézbevehe
tő jövedelemre is szükség lenne, de

És megnyomja a lehangoló „de” szócskát, megismétli nem is egy
szer, hogy utána ingerülten emelje fel a hangját:

-  De mi lesz ezek után az erdők jövőjével?
Mint erdésznek, neked is nem később, hanem most mindjárt erre 

kell gondolnod, vagyis a jövöre, mert a lényeg mindig a jövőn van. Mi 
sem könnyebb, mint akár a legvadabb helyen álló erdőt is levágni, 
tarra vágni, de tessék felújítani, újból megteremteni, talpra állítani! A 
cégnek mindez mindegy. Lekaszabol közel egymillió köbméter fe
nyőfát -  itt minden nagy számokban megy! a pénzét zsebre vágja, 
elköszön, kielégülten távozik, visszatér hazájába, a tarolásokat pedig 
hulladékával, szemétjével együtt kényelmesen visszahagyja. Azu
tán jöhetünk utána mi, a felújító, a telepítő erdészek!

Ödön most elkomolyodik. Rombolás? A pusztulás kezdete? Ezek 
a szavak szeget ütnek a fejében. A romboláshoz szó szerint értel
mezve alig férhet kétség. Az erdő letárolása voltaképpen rombolás
sal jár. De miért az ijesztő utalás a pusztulásra?

Ödön készülne valamit mondani, de hirtelenjében nem jut szóhoz. 
Számtalan gondolat kavarog a fejében. Amikről legutóbb a főiskolán 
hallott: rendszeres és tartamos erdőgazdálkodás; belterjes fahasz
nálat; üzemterv és vágásterv; a legszakszerűbb ténykedésnek, az 
erdő művelésének változatos problémái. Tanult üzemmódokról, ter
mészetesen felújulásról, annak fokozatairól -  és a felújulást előké
szítő műveletekről. Hallott mesterséges felújításról is maggal és 
csemetével, pótlásokról, hallott az erdő ápolási műveleteiről és vé
delméről. A főiskola tanárai -  azok is erdész szakemberek -  ismer
tették a feltétlen erdőtalaj, a véderdő, a kopárfásítás problémáit. El
magyarázták a már előre irányítást nyújtó, 40-60-100 évre szóló 
üzemtervek elkészítésének módjait. Kiemelték a hallgatók előtt az 
erdők fenntartásához fűződő közgazdasági érdekeket és az emberi 
jólétet és haladást biztosító szempontokat, azonfelül rámutattak több 
esztétikai, egészségügyi és kultúrnevelő kívánalomra is. A felsorolt 
tényezők kiértékelésével terelték rá a leendő erdészek figyelmét arra 
az átfogó, belső összefüggésre, amely legszorosabban kapcsolja 
egymásba a főhasználat és a felújítás, folytatólagosan, a felújítás és 
a főhasználat, majd ugyanazoknak újból és újból megismétlődő fo
lyamatos műveleteit. Lényegében a cél a főhasználat, de ennek esz
köze a felújítás. Az egymást felváltó, egymást követő és párhuzamo
san haladó folyamatokat összehangolni -  ez az erdész feladata. Neki
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kell a rombolás nyomait eltüntetve elejét venni a körforgás megsza
kadásának és kiesésének, elejét venni az azt követő pusztulásnak.

A minden élő elemnek , így az erdőnek életét is szabályozó élet- 
folyamatra Hubert abból a szempontból hívja fel fiatal társának fi
gyelmét, hogy pályáján munkássága vezérelvének az erdő fenntartá
sát és újjáépítését tekintse. Megtörténhet, hogy szolgálati beosztása 
azt fogja tőle megkívánni: foglalkozzék behatóbban az erdészet 
egyéb, térképezési, feltárási, szállítási, műszaki-építési, anyagkeze
lési, kereskedelmi vagy igazgatási feladataival. A mindennapi fela
datok bizonyos mértékig, vagy egy időre háttérbe szoríthatják az 
erdőművelés közvetlen szolgálatát. így van ez Hubertnél is. Ha azon
ban az erdő önálló kezelését fogják reá bízni, erre itt a retyezáti pél
da, a járulékos üzemi kérdések mellett a legelső helyre az erdőmű
velés kerüljön fel, és az vezesse őt!

Itt azonban éppen az erdőművelés van a legnagyobb veszélyben, 
Hubertnek is ez képezi a legnagyobb gondját.

-  Neked majd segítenek a törvények! -  igyekszik Ödön enyhíteni 
a témán, a pusztulásra célzó szavak ridegségén.

-  Ez igaz, vannak törvényeink is! A törvény rendeltetése nem is 
lehet más, mint az erdők megvédése, arra tesz az erdész is esküjé
vel fogadalmat.

A törvény rendelkezései hol parancsolok, hol tiltók, magával az 
írott szöveg malasztjával azonban nem segítenek. Vajon hol, ha nem 
ott segítsen a törvény, ahol a nagybeteg fekszik előtte! Mert az erdő 
életéről van szó! És vajon megvannak-e a megmentéséhez a lehe
tőségek? Éppen erről van szó: képes lesz-e az erdész megbirkózni a 
készségénél sokkal nagyobb természeti és technikai erőhatásokkal?

-  Erről majd még beszélni fogunk. Most csak a látnivalók kezde
ténél tartunk -  fejezi be Hubert.

Az elméleti síkon folytatott eszmecsere után a vágásban előre
haladnak. Ott majd a fahasználat és a felújítás kölcsönhatású prob
lémáiról a valóság fogja elébük tárni a helyzetet. Az egyik magaslat
nál teljes egészében tárul ki előttük a megnyitott térség. A munkás
kompániák alulról, a pataktól kezdték el a döntést, és haladnak be
osztott szélességben felfelé. Itt nem úgy van, mint a sík terepen: a 
vágás egy pontról is egész terjedelmében áttekinthető. Belelátni 
egyenesen a mélyébe, és egyes pontjairól kiszabhatok a méretek is. 
A távolabbról kéklő füstcsóváknál ott állanak a favágók kalibái; a 
fatermelés tartamára nyári tanyahelyek.
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A kiterjedés nagyvonalúsága meg kell döbbentse a szemlélőt, 
ahogyan általában megragadják a hegység kontúrjának óriási vonalai 
magasságban és meredekségben; ahogyan bárkit is meg szokott 
hatni az álló erdőségek tömöttsége és felhalmozott tömegének nagy- 
arányúsága. Az összefüggő, zöld erdőszőnyeg közepéből ezen a 
helyen is ki fog szakadni a nagy üresség, és ez a belevágás máris 
formátlan sebként tátong a felmagasló hegyoldal felületéről.

Első tekintetük már kezdettől a földben hagyott fatuskókra esik.
Túl magasak! -  jegyzi meg Ödön.
Hát ez igaz. A fapazarlás, ez is a legtúlzottabb mértékben, már az 

első műveletnél, a fa ledöntésénél kezdetét veszi. Hubert sehogy 
sem tud kibékülni azzal az eljárással, amely még a kevésbé lejtős 
terepen is kirívóan tárja szem elé a fa értékét lebecsülő nemtörő
dömséget. Eddigi gyakorlatában alkalma volt tapasztalnia, hogy bizo
nyos szabályt szokás irányadónak tartani, amely a gyakorlatba is 
átment, s kb. 30 cm tuskómagasságot jelölte meg felső határnak. 
Semmi sem igazolja, hogy a sima és hengeres törzsű, puha szövetű 
fenyőknél 30 cm-nél magasabb tuskó hagyassék vissza. A hajkolást 
szintén nagyobb kímélettel szokás végezni, hiszen a szabályos alakú 
korona a fenyők dőlési irányának megválasztását előre biztosítja. 
Erős szélben mindenesetre körülményesebb a helyzet.

Hubert példának hozza fel: mennyire megbecsülik a fát 
Túladunán. Síkvidéken a legtöbb helyen tuskóstól, gyökerestől irtják 
ki a fát. Értéket jelent maga a tuskó is; ha a földben hagyják, sarjaiból 
nemkívánatos állomány fejlődhet ki. Megfigyelte, hogy a méteres 
átmérőjű, túlkoros tölgy-, cser-, gesztenyefa döntésénél sem hagy
nak vissza 50 cm-nél magasabb tuskót, a törzsfő átmérőjének a fele 
méretét. Megbecsülik a fenyőfát, mert kevés van belőle. Viszont az 
itteni tuskó 60 cm-nél kezdődik, és halad jóval feljebb, ez nem igazol 
mást, mint bizonyos terrort a vállalat és munkásai részéről, akik 
semmi szín alatt nem mutatnak hajlandóságot a részben kárukra is 
menő munka feljavítására.

Az olasz famunkás ott vágja be durva hajkját a fatörzsbe, ahol a 
kényelmesen elfoglalt állásából legkönnyebben éri. A derékig érő 
fatuskót normálisnak tartja, és azzal érvel: azt másutt is elnézték, és 
egyáltalában nem kifogásolták. Hubert jellemzőnek tartja, hogy majd 
bemutassa Ödön előtt: mi történt egy helyen a Berhina vágásban? 
Megbámulni való, elit szálfák álltak ott, az egyik ledöntöttről vett pró
baméret 50,5 m famagasságot igazolt. Minthogy a fákat keményre 
tömődött hótakaróról vágták le, a törzscsonkok, mert tuskóknak nem
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nevezhetők, 3 méteres, megszürkült, óriási csontvázak alakjában, 
fenyegetően felsorakozva tanúskodnak a durvaságról.

A gondatlan tuskózás mellett még nagyobb arányú fapazarlást 
jelent a szálfák szakaszos kiszabásánál gyakorolt és a szertelensé
gig menő túlméretezés. Tág teret nyújt hozzá egy különleges szab
vány, az ún. úsztatási többlet. Ezt a köbözésen kívül hagyandó több
letet a kötlevél 30 cm-ben állapította meg. Hubert tudomása szerint 
az úsztatási túlméret -  a külföldi szabályok szerint is szabatos körül
írással -  tényleg 15 + 15 = 30 cm szokott lenni. A retyezáti cég azon
ban ettől eltérően más módszert vezetett be: a túlméretet kétszere
sen alkalmazza. Hogy minő alapon? Nehéz lenne elfogadhatóan 
megindokolni. Egyszerűen úgy értelmezik, hogy az úsztatott gömbfa, 
ami természetes, mind a két végén kopik és töredezhet. Kétségtelen, 
hogy ez a részükről jól megfontolt biztonságra céloz, az viszont a 
céget nem érdekli, hogy ez nemcsak felesleges, hanem érzékeny 
veszteséget is jelent az uradalomnak.

Külön megtetőzi a veszteséget a hanyagul végzett hossztolás. A 
munkás mérőpálcát, zsinórt rendszeresen nem alkalmaz; a kiszabást 
jobbára szembecsléssel, amúgy találomra végzi el, ezúttal is meg
fontolva a biztonsági indexet. Ebből azután cifra esetek állanak elő.

Hogy Ödön a dolgot megértse, Hubert példát hoz elő.
A szabályszerű hossztolással pl. a 4 m gömbfa hosszúsága az 

úsztatási túlmérettel kitenne 4,3 métert. Utána -  a szokásos 1 m 
emelkedéssel -  az 5,3 m-es méret következnék. A két szabatos 
méret helyett azonban különböző hosszméretek váltakoznak, és 
eredményeznek átlagosan 0,9 m-ig terjedő holt túlméretet. Ez is
métlődik azután a többi választékú gömbfánál is.

És ezt a szertelen fapazarlást azok a munkások mutatják be, akik, 
Eugén állítása szerint, a földkerekség legelső (?) erdei szakmunká
sai. ők ugyanis a magashegységi, a legnehezebb terepen végzett 
fatermelésnek a mesterei. Annyi igaz: mint facsatornák, kőszekré
nyes vízgyűjtő gátak, gerebek, hidak, partvédő müvek, sarkantyúk 
építői, kiváló erdei ácsok, de (már megint: de) valóban vakmerő 
mesterek a fapazarlásban is. Talán valamely végtelen őserdőbe ille- 
nének be, hogy kiélhessék mesterségbeli szenvedélyüket, az emberi 
letelepülést akadályozó olyan rengetegekben, amelyek útjában állnak 
a civilizáció térfoglalásának, és nem kár értük, akár vassal, akár tűz
zel irtassanak ki.
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Hubert Ödönhöz fordulva ajánl egy utólagos számítást -  csak úgy 
kapásból. Hadd lásson az ifjú erdész valami számszerűt is a szeme 
előtt folyó pazarlás mértékéről! Egyelőre csak a megtekintett két 
művelet alapján, a fontos adatokat az otthoni feljegyzések bővebben 
igazolhatják.

Alapul vesznek 1 holdra 300 darab ledöntött szálfát. Legyen tus- 
kóiknál a szabványoson felüli túlméret „csak” 0,3 m, ez kitesz 90 m-t. 
Adjon ki a 300 fa 1000 darab rövid és közepes méretű gömbfát 
(a maximum 6 m, hosszabb az úsztatásnál nem ajánlatos), és legyen 
a szabványoson felüli úsztatási túlméret hasonlóan „csak” 0,3 m, ez 
kitesz újabb 300 m-t. A két adat 390 m hosszösszege -  „csak” 
22 cm középátmérő alapul vételével -  holdanként 15 köbmétert fog 
eredményezni; nettó, príma minőségű gömbölyű és fűrészrönk 
anyagban. Látszólag a veszteség nem is sok, amivel a nagy hatalmú 
cég és favágó titánjai jóvoltából az uradalom károsul. Továbbmenve, 
ha az ez ideig letarolt fenyves erdőt nagyjában „csak" 3000 holdban 
veszik fel, kialakul az erdőn visszamaradt, veszendő fatömegben 
amúgy nagyjából nem kevesebb, mint 45.000 köbméter. Szorozzuk 
ezt be a „fényes” egységárral, amit a cég a birtokosnak térít. Az egy
ségár -  csodálni való pontossággal -  2 K 88 fillért tesz ki. A mester
ségesen előidézett veszteségnek pénzértéke tehát nem kevesebb, 
mint 130.000 K. Ebből az összegből az uradalom telepíthetne közel 
1000 hold új erdőt, és ezzel biztosíthatná a mostanáig letarolt erdők 
közel 1/3-ának a jövőjét.

Aki a számítás hallatára elképed -az Ödön. Mindjárt megértőbb
nek látszik Hubert felháborodásával szemben. De ez nem elég. Töb
bet kell arról tudnia: létesült-e az a bizonyos erdőfelújítás, amiről szó 
van, és ha nem, miért nem? Abból az okból-e, mert a felújításra 
szolgáló pénzt a cég elpocsékolta, az uradalom pedig a maga részé
ről talán nem lenne kész a kötelezőleg meghozandó áldozatra?

Hubert rövid magyarázatba fog:
-  Nem úgy van, ahogy gondolod. Pénz van! A birtokos megértő, 

három fiára is új erdőt kíván hagyni, sőt kész lenne még arra is, hogy 
erdőbirtokaira kiterjessze a hitbizományi jelleggel járó nagyobb kö
töttséget is. Ha nem így lenne, már elvitorláztam volna -  odahagyva 
még a nekem kijáró medvét is -  a Retyezátról, vissza a Dunántúlra, 
ahol egyébként is várnak reám. Ismétlem: pénz az van! Nem csak 
annyi, amennyit az erdő ad. A birtokos ügyes volt és annak idején 
betársult a céghez; fele-fele arányban tulajdonosa a gőzfűrésznek is. 
Az aztán önti a pénzt! A 2 K 88 f tőáron felül még ad évenként köb

27



méterenként külön csak neki innen-onnan 7 koronát, ez az ipari 
többlethaszon. Ilyen formán lenne pénz kétszer, akár háromszor 
annyi a felújításra ahhoz képest, amit előbb kiszámítottunk. De! 
(Újból de!)

Most jönnek elő a legnagyobb bajok!
Az első baj: a vágásterületek nincsenek kitakarítva. Amíg a te

mérdek fahulladék el nem korhad, a terep járhatatlan. Vágástakarí
tást végezni? Kellene, de nem megy. Népünk megyeszerte pásztor- 
kodó nép, ilyen vad munkára nem kapható.

A másik, a még nagyobb baj az, amit az erdész nagyhatalmú 
zsarnoknak nevez: a gyom! Megfojt, elsorvaszt, elnyom az mindent, 
őmaga évről évre szaporodik, erősödik, szívós marad, és -  mint a 
régi vágásterületek mutatják -  uralkodik rendületlenül. Irtani, kaszálni 
a gazt? Nincs kivel. Talán legeltetéssel letipratni a gyomot? A sok 
ág-bog leszedné a birka gyapját, megsebezné a marhát. Felgyújtani 
a száradt gazt? Megpróbáltuk. Veszélyes dolog. A gaz nagyjából 
elpusztult, ellenben a bekormozott fahulladék ott maradt. Talán még 
tartósabbá is vált. Kéményseprőnek nézett ki az a személy, aki bent 
járt a fakoronákból és kivágásokból összeálló, kormos „spanyollo
vasok” között.

És van-e hozzá csemete? Ki ültetné oda, ahová lehet (mert tiszta 
a hely), és ha csak csoportonként, mégis szórványos fásítás kerülne 
be a tar területre.

Csemete? Milliószámra fogod látni -  a csemetekertekben.
És azt kiültetni?
-  Igen, elérkeztünk a bajok csúcspontjáig. Hol van hozzá a mun

kás? Szükség lenne tavaszi napokon százakra, akár félezer is kevés 
hozzá!

-  Mi azonban -  mondja Hubert -  rendelkezünk mindössze 60-80, 
legjobb esetben 100 fővel. Azok lennének az alerdészek által kikö- 
nyörgött falubeli legények és leányok.

Annyit végzünk aztán munkásainkkal, amennyit lehet. De az 
aránylag mindig kevés.

Mit is csináljunk hát?
Várjuk és várjuk -  ez fog aztán neked, Ödön, tetszeni -, várjuk a 

természetes felújulást. Ez lenne az igazi ternó (értsd: nagy találat 
szerencsejátékban)?

Sajnos, nagyon sajnos, megy, menedegél valahogyan, de csak 
helyenként, ami az arányokhoz képest megint csak elenyésző, cse
kélység.
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És mi ennek az oka? A nagy kiterjedésű tarra vágás! Messzire 
vannak a fennálló anyafák, és a szárnyas magnak ellenáll a gyom. A 
gyom ölné meg a kézből vetett magot is. Ott vagyunk tehát, ahol a 
„mádi zsidó” No de menjünk tovább -  mondja Hubert -, és az elgon
dolkodó Ödönnel a vágás szélén feljebb haladnak. Előkerül Ambrózi 
is, aki közben elbogarászott a vágásban.

Újabb munkásokhoz érkeznek, őket szemelték ki, mivel közvetle
nül mögöttük ferdén eldőlt fenyőfa látható. Közelebb menve látják: 
nem is egy, hanem két fenyőfa akadt fenn egy lombfán. A magasabb 
tenyészövben az elegyetlen lucosokban nagy ritkaság lombfára talál
ni. Ezúttal hegyi juhar küzdött ki magának növőteret az egyeduralko
dó fenyők zömében, és terebélyes koronájú fává nőtt fel. Erős ágai 
zuhanásában felfogták a reá dőlő szálfákat.

-  Mit gondolsz, Ödön, mi lesz azokkal a fennakadt, szép fenyők
kel?

-  Valahogyan majd csak le fogják szedni -  véli Ödön.
-  Ha rájuk hagyjuk, ebben az életben ugyan nem -  jegyzi meg 

Hubert.
-  Ha csak Ambrózi nem fog gondoskodni arról, de kérdés az is, 

mert neki se szokása. Nem érdemes bajlódni vele. De lássuk csak: 
mit fog hozzá szólni maga a munkás?

Egy ideig szemlélődnek a hajkolással elfoglalt munkás mögé hú
zódva, majd a rövid szünetek egyikében Hubert felteszi a kérdést. 
Vigyáz arra, hangja ne legyen élesen kérdőre vonó, hasson inkább 
úgy, mintha a kérdést kíváncsiságból tenné fel.

A munkás válasza nem meglepő, olyan, aminőt valami kicsiségre 
szokás adni. Nem is szavakkal ad választ, csak üres bal kezével 
legyint egyet és máris elfordul az erdészektől. Nyugodtan ellépdel a 
másik ledöntendő fához.

Ödön úgy véli: inkább hagyta volna állva a juhar közelében álló 
két fát, mintsem azok elvágottan menjenek veszendőbe.

-  Sőt -  jegyzi meg Hubert -, az lett volna a legjobb, ha a juhar kö
rül mennél több álló fenyő maradt volna vissza!

Abból indul ki: arra az erős, egészséges juharfára ezen a helyen 
szép szerep várt volna, azt szánta rá maga a természet is. Bizonyos, 
hogy pompás támasztékot adna a környezetében álló, szélingatta 
fenyőcsoportnak. A zárt állományból kiemelt csoport fái mielőbb be
következő toboztermésük magjaival bevetnék a juharfa környékét -  
méghozzá a helyi termőhelyű fenyőknek, és nem a magkereskedő 
ismeretlen származású magjaival. így keletkeznék a kis erdőfolton új
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fenyőfiatalos, annál gazdagabb, mennél felsérültebb a talaj humusz
rétege a közelítés műveleteinek következtében. A fenyőkkel egyide
jűleg -  inkább annál rövidebb időn belül -  a juharfa is termést hozna, 
szárnyas magvait szétszórná a tarra vágott területen. Előbb kerülne a 
mag a földre, mielőtt a gyom erőre jutna. A vetényülés után előrelát
hatólag bizonyosan kedvező folyamat következnék be: versengés a 
fény után az igényesebb juharcsemeték és a félárnyékolást jó ideig 
eltűrő luccsemeték között. Egy ideig a juharok fölényben szoktak 
lenni a lassúbb növésű és türelmes fenyő felett, közben az öreg 
anyafával együtt lombalommal is gazdagítják a talajt. A keményen 
helytálló juharok nemcsak védelmezői a sekély gyökérzetü fenyők
nek, hanem egyúttal serkentők is a törzsfejlesztés szempontjából. A 
többségben levő lucfenyők, ahol záródottan, jól összetartanak, egy 
időben szorongatni kezdenék a köztük szórványos juharokat. Egyik
másik életrevaló fenyő aztán fölénybe kerül környezete felett -  kell 
hozzá két-három évtized -, majd fajbelijével is versenyre kelve, kinö
vi a megillető 35-40 m famagasságot. A már kiemelkedő fenyők 
átveszik az uralkodást, az alattuk lemaradó juharfák pedig kitöltik a 
szálerdő középszintjének magas oszlopcsarnokát. A nagy levelű 
juharok továbbra is almozzák a talajt és támogatják a sudarlós fe
nyőárbocokat.

Ödönt továbbra is izgatja a fennakadt fenyőfák sorsa, és újabb 
kérdést kockáztat meg: -  Nem kellene-e a juharfát is ledönteni -  
megmentendő a rajta csüngő, kiválóan szép fenyőket?

Hubert véleménye szerint annak sem volna értelme. Amennyiben 
Ödön magának a juharfának felhasználására gondolt volna, számol
jon azzal, hogy azon a helyen értéket egyáltalában nem képvisel. 
Annak ellenére, hogy becslés szerint 2 köbméter szerszámfát adna 
ki, nem találkoznék emberrel, aki a fát akár ajándék gyanánt is elfo
gadná. A malomvízi cigányok pl. törik magukat a juharfa után. Ami 
kevés a község erdeiben állt, kilopkodták azt az utolsóig. Éppúgy 
nem lenne ajánlatos ingyenesen felajánlani nekik sem, mert azt hin
nék, hogy csúfot űznek velük. Látatlanra különben sem ad a cigány 
semmit. Valamiféle csere még előbb menne, de cserébe sem adná
nak az egész fáért akár egyetlen fakanalat sem. Egyébként a juharfa 
nem úsztatható, a legközelebbi cigánytanyát pedig csekély 35 kilo
méter választja el a fától. A cég ingyen sem reflektál ilyen fára -  a 
kiszállítás még neki is külön gondot adna.
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Ödön kezd rájönni arra, hogy a retyezáti adottságok mellett mi 
értéke van 1, akár 100 fának. A fa értékét ugyanis az dönti el: mibe 
kerül a fogyasztóig a szállítás egészben, vagy félgyártmányként?

Emitt fennakadt fával volt baj, amodább meg mintha más valami 
nem volna rendjén. Jó lesz Ambrózit is maguknál tartani: szóljon 
hozzá, miért maradt az az egy fa a pusztavágás közepe táján dön
tetlenül egymagában!

A halomnyi fekvő fát kikerülgetve odaérkeznek az egyedüli fához.
Ahol áll, nem is annyira meredek a lejtő, maga a fa külsőleg 

egészségesnek látszik, csak néhány ága sérült meg a döntések so
rán.

Hubert is kíváncsi, mi lesz a vélemény róla. Úgyis csak elnézés
ből, tévedésből hagyhatták vissza, a közelben dolgozó két munkás 
pedig már aligha fog érte visszajönni. Kár lenne rá időt vesztegetni.

-  Csak nem fogod kifogásolni -  teszi fel Ödön a kérdést - , mert
hogy állva hagyták? Mivel úgyis sajnálsz minden fát, ami fejsze alá 
kerül.

-  Majd meg fogjuk látni!
Ambrózi felfigyel, és máris kész kimondani: az a fa selejt kell le

gyen!
A selejt (a rossz) még újság Ödön előtt, annál ismertebb, kényes 

ez a kérdés Hubert előtt.
A fenyőt külsőleg szemlélve a tövénél, a kérgén végig, a testén, 

koronáján semminemű sebzés nem látszik, rovarrágás vagy gom
bafertőzés sem fedezhető fel rajta. Ezek után vajon miből lehetne 
előre megállapítani, hogy az ilyen fa selejtessége miatt kitermelésre 
alkalmatlan? Küllemével megegyezik a többi fával, méretei is meg
felelők. Tudnivaló: a hegység állományai igen kevés kivétellel egész
ségesek és épek, ezek az erdők érintetlenek voltak az emberektől, 
legeltetés sem folyt bennük. A fűrészanyag egyenletes szövetü, dur
va göcsöktől mentes, az alföldi fakereskedők vetélkedve törik magu
kat a fűrészfája után.

Ambrózi rátekint a fára, és megállapítja -  amúgy halk hanghordo
zással - : hibás kell legyen! Ezzel kívánja igazolni az előttük járt fa
döntőket. Vállalati alkalmazott és olasz ő is, mint a többi. Holló nem 
vájja ki a holló szemét.

Hubert jobban megvizsgálja a fát, és azt mondja Ödönnek: -  Ezt a 
fát le fogjuk döntetni!

A fiú elcsodálkozik és nem érti a dolgot. Magyarázatot vár.
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Azt meg is kapja. Sajnos a lucfenyőnek az a szerencsétlensége, 
hogy ingatag, a tartását biztosító karógyökérrel nem rendelkezik, 
sekély gyökérzete is rövid és gyenge. Formára szép, nemes fa, de 
vékony héjú és túlságosan érzékeny. Amíg összetársultan, egymás
hoz záródva, különösen lombfával (bükkel) elegyesen helyezkedik el, 
kitart a helyén, amint azonban vágásba, méghozzá kárpáti méretű, 
nagy tarvágásban egyesével marad, sorsát mihamarább eldöntik -  a 
szelek.

Sajnos, hogy így van. Ezért nincs értelme a fa fenntartásának 
sem. Legfeljebb a földön felgyűlt töméntelen fahulladékot szaporítaná 
fel. Bárcsak lenne lehetőség minél több fát bizonyos rendszer betar
tásával csoportosan állva hagyni, mindjárt valamivel közelebb jutnánk
-  üti meg a hangot Hubert -  a természetes felújulás problémájához!

Odaszól Ambrózihoz: hívja oda a közelben dolgozó két munkást.
Nem szívesen veszi az öreg, de érzi azt, hogy ezúttal meddő vol

na vitába bocsátkozni, ha már így áll a dolog. Tudja ő is, hogy az a fa 
egészében selejt nem lehet, hacsak egy-egy szakasza nem, de az is 
csak akkor, ha ráfogják, mármint a cég emberei, rá fogják kenni, 
hogy -  „selejt" Ami azt illeti, a cég az erdőből kitermelt fa igen nagy 
részére készséggel rádiktálná a selejtes jelzést. Hiszen van arról szó
-  a hírhedt kötlevélben is! Nem írja ugyan egy szóval sem körül, mit 
kell annak tartani, csak annyit említ fel, hogy a selejtnek 2 K 88 f 
helyett 1 K 20 f az ára! Ezzel bizonyos nyomatékot kíván adni a kriti
kus kérdésnek, és nehogy ajándék számba menjen a fa, a cég is el
ismeri róla, hogy valamit a selejtért is tartozik, vagy talán „illik” fizetnie.

Ambrózi hívására a munkájában megzavart két munkás az elkép
zelhető legbarátságtalanabb arccal lépked le a fához. Makacs ma
gatartásuk elárulja, hogy Dante poklába kívánnák az erdészeket, 
ahány van. Kelletlenül hozzák le magukkal a fűrészt is. Aztán heves 
szóváltásra kerül a sor. Támadják Ambrózit, ő meg látszólag fölény
nyel, mindamellett megadással, a védekező szerepre áll át. A szoká
sos módon, éneklően pergő olasz beszéd a két munkásnál ugrássze
rűen kereplővé gyorsul fel -  Huberték ugyan nem értik -, és szavaik
ból bizonyos sértődöttséget is ki lehet érezni. A végén az derülhetne 
ki: nem is a fa mérete, sem külső jelei körül van a hiba, hanem gya
nússág áll fenn -  a fa „belsejében” Ezt a véleményüket ujjaik muto
gatásával a fa törzsén igyekeznek megerősíteni.

Ezt látva Hubert odaszól Ödönhöz:
-  No hiszen, ezt aztán eltalálták! Betyárul nagy művészek ezek, 

műszervizsgálat nélkül is meg fogják állapítani: meg fogod majd látni,

32



hogy a fa szövetének színeződésére lesz a hivatkozás -  az a fa bi
zony egészében romlott, nem is selejt, egyszerűen „rossz” legfeljebb 
a tűzre való volna, vagy még arra sem, korhadjon el ott, ahol áll!

Nagy kelletlenül ledöntik a fát, és gömbfára szakaszozzák fel. A 
fürészelési munka gyorsan megy. Kiszabnak 3 gömbfát, a többi ott 
marad, mert nem üti meg a 18 cm átmérőt egészen. Ambrózi az 
átmérőt a szakasz vékonyabbik végén méri.

Ámde a fa belsejében is egészséges, ép.
A munkások is csak az egyik gömbfára, a legalsóra fogják rá, 

hogy selejt. A másik két gömbfa szerintük is, mert hirtelenjében nem 
találnak rajt' hibát, hát legyen jó.

Hubert jónak találja a selejt darabot is. A fa szövetén lehet talán 
valamicske elütő árnyalatú színeződés, ahogyan az lenni szokott. 
Feltehető, hogy a vezető erekben a gyanta teszi azt, meg a gömbfa
darab kora: alul X éves, feljebb évtizedekkel fiatalabb, ahogyan a fa nőtt.

Ambrózi jobbnak látja a maga részéről nem nyilatkozni; tudja azt, 
hogy nem a frissen döntött fán, hanem hónapokkal később lehetsé
ges (ha egyáltalán beáll) azon változást felfedezni.

-  Ezek után elképzelheted, Ödön, mi történnék itt, ha a fatermelé
si munkát ráhagynók magára a cégre! Az következnék be, amit mi 
erdészek -  azt is csak kényszerűségből, a béke kedvéért -  elisme
rünk úgynevezett selejtnek, különben a selejt felmenne a tízszeresé
re, ha nem többre. Aránya, amit sikerült nehezen kiharcolnunk, az 
erdőn felvett gömbfánál maximum 5 százalék, amúgy lenne 
40-50 %, vagy ki tudja, mennyi?

Van a kérdéshez hozzáfűznivaló. Ugyanis a cégnek közel az ön
kényig menő uraskodását elősegítette az a sajnálatos körülmény is, 
hogy elődöm két éven át betegeskedett és szobarab maradt, halála 
után pedig egy teljes évig az erdőgazdaságnak vezetője sem volt. 
Innen van az, hogy az emberek elkanászodtak.

A munka ellenőrzése, mint feladat, a legháládatlanabbak egyike 
az erdészet részére. Általános tapasztalat, hogy a külföldről importált 
és a vállalatok részéről dédelgetett munkások nem szívesen fogadnak 
el bírálatot, még kevésbé hallgatnak meg kifogásokat és irányítást. 
Azt hiszik magukról, sajnos, hellyel-közzel nem minden ok nélkül, 
hogy ők a kárpáti nagyüzemeknél majdhogynem nélkülözhetetlenek.

Ilyen beképzeltek -  jegyzi meg Hubert -  a külföldről bejött jágerek 
is. Szeretnek azzal hivalkodni, hogy rajtuk kívül más nem tud előírá
sosan beugrani a dürgő fajdkakashoz, és csak ők a művészei a zer
ge becserkelésének.
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Nem vitatható, hogy a vágások ellenőrzéséhez a meglévővel 
szemben háromszor-négyszer annyi erdőőrre lenne szükség. Állan
dóan a munkások sarkában kellene állniok, és hol szép szóval, hol 
szigorral irányítani őket a döntéstől kezdve az azt követő folyamatos 
műveleteknél mindvégig. Kétséges azonban, hogy ez a megoldás 
kielégítő eredményt hozna-e. Bonyolulttá tenné az is, hogy az ellenő
rök ellenőrzése sem volna elhanyagolható. Legnagyobb akadálya 
különben a személyzet szaporításának az alkalmas és megbízható 
vágáskezelőkben mutatkozó hiány. Merész embereknek szokták 
tartani az állandóan alkalmazott, szakképzett erdőőröket is, akik 
előbb helyezkednek el az ország egyéb erdeiben, mint rászánják 
magukat a retyezáti vadon szolgálatára. Pedig -  mint Hubert meg
jegyzi -  lakóhelyük a községben van, lakásuk kifogástalan, illetmé
nyük általában megfelelő és munkavégzésük is kielégítően szabályo
zott. Főképpen az újabb nemzedék a legtartózkodóbb, és inkább a 
kulturáltabb helyek felé vonzódik. Külszolgálatban az üzemi (igaz: 
jobbára száraz) étkeztetés, és az erdészet által fenntartott elemi is
kola segít a helyzeten. Kárpáti szolgálatra külön iskolában lenne kí
vánatos erdőgazdasági szakembereket nevelni, vagy önkéntesen 
jelentkezőkből kiválogatni az arra alkalmas személyeket. Keserves a 
munka, amit végeznek a vágásokban, de alerdészeink a disputát, a 
vitát sem intézhetik el -  puskatussai. A veszekedés legutóbb már 
annyira ment, hogy szükségessé vált rögzítést tenni azon a kriminális 
selejtszázalékon; így született meg az 5 százalék. Nehezen ment az 
alku, és újabb ok volt arra, hogy a vállalat vezetősége és munkásai 
részéről a rokonszenvből azontúl még kevesebb szálljon át az erdé
szet személyeire.

Az uradalom mint birtokos vesztesége az is, amit az előzőkön fe
lül a faanyag közelítésére szolgáló csúsztató csatornák jelentenek. 
Ha van tengeri kígyó jellegű rejtvény, ez az.

A kötlevél a vállalat számára a száraz (csúsztató) és vizes (úsz
tató) facsatornák felépítéséhez szükséges faanyagot térítés nélkül 
biztosítja. Ez is azon engedmények közé kellett tartozzék, ami elől a 
birtokos, mint -  állítólag -  bevett szokás elől, annak idején nem tér
hetett ki. Az úsztató facsatornáknál még érthetőbb a helyzet, mint a 
csúsztatóknál. A vizes csatornák évekig vannak használatban, és a 
végén már az átázás és rongálódás következtében is tönkremennek.

A beépített faanyag további felhasználásra nem alkalmas, és a 
helyén, térítés nélkül megy veszendőbe. Ezzel szemben a legtöbb 
facsatorna száraz csúsztatásra épül, és mindegyike ideiglenes jelle
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gű. A beépített anyag ezeknél is, ez a feltűnő, ingyenes. A cég ezután 
annyi vonalon és olyan hosszúságban építhet eregető csúszdákat, 
amilyen kivitelben előnyösnek tartja. Beépíti a legkönnyebben elér
hető, erősebb méretű és kiváló faanyagot. Hamarosan végezve a 
közelítéssel, nyomban le is szereli a csatornákat, egyúttal késedelem 
nélkül lecsúsztatja azok anyagát is, a kívülre eső gömbfával együtt. 
Az ácsolásból keletkező minőségi hibák és kisebb sérülések nem 
sokat rontanak azon a nyereségen, amit az ingyenes gömbfaanyag a 
cég számára jelent. Ugyanúgy számbavétel és térítés nélkül bontja 
szét és úsztatja le a többi fával együtt az átmeneti használatra épített 
padiatokat, amelyek a közelítés során egyes kanyarokban és sziklás 
lejtőkön az összegyűjtött gömbfa lehető épségét hivatottak biztosíta
ni. Elképzelhető, mekkora ezeknél is a veszteség mértéke -  követ
kezetesen a birtokos kárára.

Hubert újabb témára tér át.
Világos, hogy a vágásterületen a döntés után lekérgezett gömbfát 

számba is kell venni azért, hogy az köbözhető legyen. Ezt a munkát 
az alerdészek végzik el. Ha van munka, ami fáradságos és méghoz
zá kényes is, az a gömbfa felvétele. Két-két alerdész végzi azt egyi
dejűleg, közösen a cég megbízottjaival. Az ezúttal igen-igen sajnálat
ra méltó uradalmiaknak heves szócsatákat kell vívniok a szabálytalan 
hosszméretek miatt. Heteken át napról napra járják a meredek és 
csuszamlós hegyoldalakat -  felesleges disputákat folytatva a cég 
makacskodó megbízottjaival. Fárasztó munkájuk állandó éberséget 
és figyelmet kíván meg tőlük. Egy-egy erős nadrág az évi ruha
általányból rá szokott menni erre a munkára. Ráadásul az egész napi 
talponjárás s talponállás, mérecskélés után az esti pihenőből is kiesik 
annyi idő, ami alatt az aznapi felvett adatokat a felek egymás között -  
szokásos módon -  összeegyeztetik. Bizony derekasan rászolgálnak 
a boradaggal is feljavított élelmezésre, azonfelül a kijáró napidíjazás
ra.

A kötlevélnek egyik pótlólag becsúsztatott pontja külön nehézsé
get támaszt a beméréseknél. Arról rendelkezik, hogy az egyik meg
nevezett választéknál (4,25 m hossz), amely pedig bőven fordul elő, 
nem a közepén, hanem ellenkezőleg, a vékony végén mért átmérő 
szolgál a köbözés alapjául.

Vajon mi ebben az ésszerű? Lehetséges, hogy a cég üzletfelei 
kötötték ezt ki; tudnivaló: a faüzleteknél rendszerint számolni kell a 
vevő fölényes igényeivel mind az állami szervek (vasút, posta, bánya, 
államépítészet stb.), mind a kereskedők részéről. Érthető, hogy a sok
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esetben túlzásba vitt minőségi válogatást egyenesen az országszerte 
piacra vetett faárunak a bősége segíti elő. Annak ellenére is szokat
lan jelenség az, hogy maga a termelő már előre, az erdőn alkalmaz
kodjék -  méghozzá úsztatásra kerülő fánál! -  bizonyos készárunak 
méreteihez, és a köbözési veszteséggel külön áldozatot is hozzon.

Ambrózi úgy véli, hogy az az évi gömbfamennyiség 200 000 darab 
körül fog járni. A csoportosítás és köbözés majd a télre eső irodai 
munka lesz. Ugyanazt végzi el a cég is. Utána jön a felek között az 
összegzések egybevetése tételről tételre. Az ember azt hinné, hogy 
az egyeztetés, lényegtelen különbözette!, egybehangzó lesz. Pedig 
ez sincs úgy! A cég számításánál az uradalmi számadatokkal szem
ben rendszerint hiány mutatkozik. Ha a különbözet kivételesen cse
kély, azt legcélszerűbb megfelezni, ha azonban nagyobb, pénzről 
lévén szó, a kérdést szabályszerűen el kell dönteni. Ez Hubert dolga. 
Nem kellemes feladat ez sem. Legjobb lesz, ha ők is ezúttal abba
hagyják a magyarázgatást -  nem az erdőre való.

Mindaz, amit Ödön látott és hallott, a fiatal erdészt gondolkodóba 
ejti. Kincstári szolgálatba készül lépni (később Máramarosban szol
gált). Ott hasznát veheti majd retyezáti tapasztalatainak, különöskép
pen akkor, ha alkalma lesz szembeállítani a kedvező körülmények 
között létesült vállalati üzemet a házi kezelésű gazdálkodás kima
gasló előnyeivel.

Estére aztán visszatérnek a tanyára.

Vasárnap a vadonban. A pirosbetűs vasárnapra a hegyekben 
nem mutat rá mást, mint élénkség kél a telepen. A munkásság nyel
vén magazin a telep neve.

A mellékvölgyekből kettesével, többesével famunkások érkeznek 
le ünnepnapot ülni. A gyors folyású és a magyar fül előtt túl hangos 
olasz szavak már messziről visszaverődnek a hegyek oldaláról. Ha 
nem másért, dohányért jönnek le a magazinhoz, de fog ott akadni 
más is. Az első -  a bor. Az ára magas, de az nem számít. Fizetni 
úgysem kell érte; a kantinos a fogyasztást felírja kinek-kinek a kon
tójára. Karácsony tájáig nem is kerül sor leszámolásra. A keresetből 
a havi gázsit így is, úgy is kézhez kapja otthon a család, elküldi a 
vállalat pénztára, vagy Udinében a bank kiutalja.

Luzsniknak, az agglegény öreg gátőrnek már hét éve gyűlt össze 
a pénze, a cég már azt sem tudja: mit is csináljon a papíron annyira 
felduzzadt összeggel? Nem egyszer hívták le az öreget a fűrésztelepi
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irodába. Luzsnik azonban nem megy le, és nem is intézkedik a pénze 
felett. Nincs senkije e földön, akit boldogíthatna vele. Neki elegendő 
csak annyit tudnia, hogy futja a kijáró élelmen felül bakancsra, ruhá
ra, futja a pénzből a pálinkára is. Bármennyit fogyasszon abból, évre 
szóló magányában, fent a vízduzzasztó gátnál, okvetlenül ki fog jönni.

Luzsnik a mai vasárnapon azonban nem látható lenn a telepen, 
júniusban, a hóolvadás végén, meg a „vintu maré” (a nagy szél) 
hozta monszunesőzésben nem hagyhatja oda őrhelyét, a gátját. Ezt 
csinálja a másik két gátőr, Ciprián és Mazett is. Az ő szolgálatuk 
örökös; télen át a jégtorlódás rongálhatja meg a drága gátműveket.

A munkások a vasárnap tiszteletére a jobbik zubbonyt öltötték 
magukra. Vastag posztóból készül az, és akárhány, valamennyi sö
tétkék színű, és bő, mint a bakának kiosztott kincstári holmi. Fekete 
kalapot hordanak, amelynek széles a pereme, mert a tálján az olyant 
szereti. Képekről látni, hogy az olasz papok kalpagja is olyan, legyen 
bár bíboros főpap. Úgyis azért van ez így, nehogy a napsütés égesse 
fel arcukat, és az eső se csurogjon le a nyakukba. Ingük kockás és 
tarka, az industriált munkás többnyire a mintásat kedveli, csak a pa
raszt tart ki az eredeti, természetes színek mellett.

Leérkezik vagy 30-40 ember, követni fogja őket még több cso
port, ki közelebbről, ki messzebbről. Most még jókedvűek, és élén
ken társalognak egymással, végtére munkaszünetes, ünnepnap van.

Van munkás, aki fent marad a vágásterületen a kunyhójában. Na
gyokat alszik, főzöget, inget mos a patakban, javítgat a bakancsán és 
fűzőjén, aki ért hozzá, foltozgat és varr. A vasárnapi borotválkozás 
egyiknél sem marad el.

A legtávolabbra eső, Skurtele vágásterületen három munkás meg 
azért maradt vissza, mert kettő már eltervezte -  kerüljön akár fél 
napba -: vadsalátát fog keresni, mert hetek óta azt kívánja nagyon, 
de nagyon. Úgy van vele, mint a vad medve. Vízerek, források körül 
savanykás füvet keres az is. Helyettesíti a purgót is.

A harmadik nem tart velük, őt nem is hívják. Hasznos kolléga ő, 
azt egyszer már megmutatta. Aznap is minden szó nélkül eloldalgott 
a kunyhótól, és valamikor éjjel, ha ugyan nem majd hajnalban, ott 
fogják találni fekhelyén, a többi alvó ember mellett.

Hol járt, mit művelt, azt csak ő maga tudja. Ez nem is fontos. Ér
dekesebb lesz az, amikor őz- vagy zergecomb fog, legyőzhetetlen 
ingert keltve, pirosodni, sercegni a vasüstben. Az elejtett vad bőre, 
feje, csontos részei kint maradnak a sötét erdőn, vagy fent a bércek 
kövei alatt, kint marad jó helyen a fegyver is. Fő a fegyver!
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Hurkolással, csapdával bajlódni túl körülményes, ahhoz nincs rá
érős idő, ritka a vad, biztos járása nincs. Az aljas vadorzásnál külön
ben is férfiasabb és vadásziasabb a fegyver, ez emeli a vadorzót 
magasabb szintre -  orvvadásszá. Ez igen! Veszélyes mesterség, 
mert a fegyver éleset csattan, ámde vele jár igazában -  az élvezet! 
Azt csinálják az urak is: grófok és hercegek. Az ő ősei otthon ugyan
úgy fegyverrel lőtték ki a Tirol-menti bércek nemes vadjait. Az erdé
szek, vadőrök aztán kereshetik az irdatlan vadonban a tettest -  a 
tűzrakásból kiszórt hamuban sem találnak el nem égett csontra.

A leérkezők első dolga, hogy leteszi a testét padra, székre, tuskó- 
ra, kőre, ki amit talált -  strapáit eleget egész héten. Rágyújtanak 
cigarettára, egyik-másik szivarra, aztán néznek-néznek egymásra, 
ritkán szót is váltanak -  a legtöbbje nagyjában hallgatag ember, ez 
szabály a vadonban. De nincs is valamirevaló téma. A munka ugya
naz: fadöntés, legallyazás, felszabdalás, kérgezés; a fa közelítése a 
folyóhoz és az épülő csúsztató facsatornához majd a napokban jön 
sorra.

Fiatalabb embert, úgy 35 év alattit keveset látni. A summája, 
mintha csak összeválogatták volna, 40-50 között van. A fiatalja, 
ahogy mondják, nem „bolond”, hogy a vadonba temesse be magát, 
és a kedvesét, vagy a családját csak álmában lássa, a valóságban 
csak egyszer egy évben. A középkorú már rászánta életét és nem 
változtat azon. Es az idősebbje? Akad abból is kettő-három, a többi 
valahol másutt van -  a terelő és kifogó gerebeknél és a fűrésznél. Aki 
aztán félig-meddig a nagy munkához rokkant, azokból lettek a gát
őrök, éjjeliőrök a deszkatelepen.

A tétlen üldögéléssel együtt jár hol az ásítozás, hol gyengéd el- 
szunnyadás azon ülőhelyben. Ezt teszi az a kuszáit hajú munkás, aki 
a kantin asztalára könyökölve dacos szemekkel néz maga elé. Gon
dolata messze száll, túl a nagy hegyeken, Tiszán, Dunán, Dráván át 
a kéklő olasz hegyek felé: megszületett-e már a gyerek, mekkorát 
nőtt a tavalyi kis csemete, mit csinál az asszony?

Egy másik sovány férfi decis pohárkában világos folyadékot tart 
maga előtt. Egy darabig nézi-nézi, felemeli, megrázza, leteszi, majd 
nekiszánja magát és felhörpinti az egészet. Nem pálinka volt, hanem 
petróleum. Az majd csak kihajtja belőle, úgy mondják, az 5-6 méter 
hosszúságúra is megnövő gilisztát. Valamiféle férget nyelhetett le a 
télről maradt, kegyetlenül száraz kolbászból, vagy egyéb romlott étel
ből.
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A bor nem hiányzik egyik munkás kezéből sem. Arad-vidéki fehér 
bor -  megfestve pirosra. Színesen jobban ízlik a taljánnak, emlékez
teti a hazai csiantóra, csak a tüze gyengébb, de fő az -  illúzió! Mert 
merőben puszta illúzió az is, amit az a tagbaszakadt barna dalia lát 
ott maga előtt -  kezében tartva a Corriere della Serát. Képes olasz 
újság az, sok-sok színes képpel: szembenéző, barna delnők rajta. 
Venus-idomú, fehér keblű, mosolygó dalmüvésznők és táncoló tün
dérek. Nem is hiányzott más nektek, ti szegény Ádámok, csak legel
tessétek éhes szemeiteket a deli dámák képei felett!

Meglátja a másik, az is kap az újság után, majdhogynem hajba 
kap a két munkás, és literben rendelik meg a képekhez való, színes 
bort. Koccintanak rá és isznak. Majd disputába kezdenek, de a sza
vukat nem érteni. Bizonyára Éva körül forog a vita. A téma nem új, és 
egyébként is örök.

Aki a fiatalabbja közül nem jut hozzá a Corriere-hez, rábámul a 
kantin falára. Ott is kiollózott képek ugyanabból a lapból -  enyvvel 
odaragasztva, vagy szegekkel beütve a falba. Kitárt keblű, kacér Éva 
kacsint le a képről, fekete haja kuszáit, mintha szél borzolta volna 
széjjel. Kuszáit és mégis jól áll neki. Mindjárt rendbe fogja hozni, ott 
van előtte a fürdőszoba tükörje. A másik Corriere-kép meg évek óta 
annyira füstös lett, hogy a fehér arc rajta napsütött beduin Évára, 
arab szépségű nőre sötétedett át. Szépek azok a letekintő Évák, és 
ha semennyire sem hasonlók az erdei munkások asszonyaihoz, ám
de nők, akik még mindig bent vannak az álombéli Paradicsomban, és 
onnan integetnek -  a fiatalabbak legalábbis így látják -  a retyezáti, 
elhagyatott Ádámok felé. Előkerül a zsebből egy szájharmonika, az
zal duhajkodik a bortól felforrt ember, de csak egy darabig, aztán 
elhalkul a muzsika és bánatos hangba nyugszik le.

A literes telt üvegek kiürülnek, a kantinos máris hozza az újabb pi
rosló fiaskókat. így megy ez bent a kantinban.

Ezalatt a többi munkás nagy mogorván ül kinn a tornácon, és ta
lán látni sem kívánja az olasz színházak és sétányok vidám, lenge 
tündéreit. A mohón elfogyasztott bor hovatovább homályba vonja a 
derűlátást, és egy időre elkábítja az ábrándozó férfit, jobb így átaludni 
a napsütésben fénylő vasárnapot -  futó emlékeivel együtt.

Bent a kantinban két férfit meg kikezd az unalom. Darabig ténfe- 
regnek ki-be, majd azok szeme is megakad a „della Sera” képen. Az 
egyik megvetőleg lódítja felé karját és kifakad magában, mintha azt 
mondaná: el azokkal a macskákkal!

Macskák? Cicák? Kik azok?
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Könnyű rájönni, hogy a Corriere felcicomázott, kifestett hölgyei 
nem valók nekik! És miért nem? Talán azért, mert „ennivalók” mint 
az olasz macskák, ők viszont „ennivalóan” szépek? Vagy éppen azért 
nem kellenek nekik, mert karmolni is tudnak? A gondolat egyre megy. 
Hagyjuk abba -  ezt lehet leolvasni a munkás arcáról, aki máris oda
hagyja a kantint, és társaival együtt kirobog a barakk előtti térségre.

Előkotorásznak három kuglibabát és egy golyót. A fiatalabb felál
lítja a babákat és 30-40 lépésről odagurítja a golyót. A golyó nem 
talál. Elmegy érte és fogadást köt társával. Minden bizonnyal bor lesz 
a tét. Egy ideig kedvvel megy a játék, két baba már fekszik, de nem 
akad senki, aki visszahozná az elgurult golyót. Még áll az utolsó ba
ba, nagyot isznak, aztán arra az egyre megy a verseny. Végül is a 
játszmát unottan abbahagyják és félrehajítják a golyót. Nem áll elő 
senki, aki folytatná az ünnepnapi mulatságot.

Hasonló sors vár az asztalon szétterített képeslapra is. Gyűrődött 
és zsírfoltos lett a sok fogdosástól, beleuntak a ragyogó delnők né
zésébe is, ahány Corriere van előttük szinte undorodva seprik odább 
meg le a befrecsegtetett padlóra.

Még kora délutáni az idő, dehát minden jónak megjön a vége. 
Embereink kifáradtan tápászkodnak fel, és a magazintól hol kettesé
vel, hol csoportosan elballagnak. Megható a látvány, ahogyan nem 
felfrissültén -  széthányt léptekkel, lassan bandukolnak be a keskeny 
völgybe, be a sötét erdőbe elbúsult Ádámok túljutnak a vasárnapi 
ünnepnapon. Most már csendesek, akárcsak a fáradt zarándokok, 
akik odahagyva Mekkát, visszaindulnak a sivatagba. Hajnalban ké
szen kell állniok a rájuk váró csatára.

Ünnepet ülnek Huberték is.
Egy időre beteltek a vágások lármájával, nyújt az erdő az erdész 

számára mást, szebbet is. Kimennek az ellenkező oldalra -  vadá
szatra. Csendes helyeken él az erdő vadja, és élvezetes kép lesz, ha 
vadat fognak látni. Nem ártana egy őzbakhoz jutni, a pecsenyéje 
sokat segítene az egyhangú koszton. Hubert jól tudja, hogy júniusban 
nehéz lesz őzzel találkozni. A suta féltőén, gidájával bent tartózkodik 
a sűrűben, a nyalka bak sem mutatkozik a vadász szeme előtt. Mo
zogni egyszerűen nincs neki kedve, asztala pedig gazdag a köröskö
rül nőtt üde pázsittal -  erőt gyűjt magába az eljövendő párzási időre.
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Kettesben Ödönnel felcserkésznek a szálas erdőn. Egyik helyen 
friss kaparásra találnak; a bak kotorászott ott és a kis cserjén fente 
tisztára, színesre agancsát. Ám nem látni a ravasz bakot, jó azonban 
azt tudni: majd július egyik hajnalán bekövetkezik a várt pillanat, és 
ha Diana kegyes figyelméhez hozzá fog járulni Fortuna is, az istennői 
Évák jóvoltából oda lesz helyezhető a fegyver ezüst gombja a büszke 
őzbak váll—lapjára.

A kép ma még csak illúzió, de arra jó: felkelti az ábrándozást és 
attól kezdve szenvedélyesen élteti a vadászt. Ebben a kellemes han
gulatban útjukról fordulnak vissza, és búcsút intenek az erdőből fel
hangzó bahogás után. A félénk őzsuta szelet kaphatott tőlük, azért 
bahogott fel bégetésszerűen elnyújtva az alkonyati csendben. Ez a 
ritka hang is annak a jele: ahol suta áll az erdőben, nem hiányzik 
onnan a lovag sem -  reá várakozó őzbak alakjában. A vadnak jobb a 
sorsa: kinek-kinek közelében a párja, nem úgy vannak, mint azok az 
imént eltávozott emberek, az erdőt lakó munkások.

Másnap az erdészek folytatják a bejárást.
József és János alerdészek a vágásba mennek, András és Antal 

egy másikba kapnak kiküldetést. Van nézni- és tennivaló bőven: 
maga a vágás, a véderdő, a vele szomszédos havasi legelő, ezek 
nyáron a fő munkahelyek. Nándor, a vadőr, Muntyánnal nyalató sót 
hord fel zsákban a zergék számára. Az ő beosztásuk is kettes; a 
vadonban lehetőleg ne járjon egyedül az erdész se, akit ott legelőbb 
érhet veszedelem és baj. Hosszadalmas lenne elmondani Ödönnek, 
mi minden történhet meg a hegyekben szerteszét. Elegendő lesz arra 
hivatkozni, amit Hubert emel ki előtte.

Egy alkalommal biztosítási ügynök környékezte meg, hogy baleset 
elleni biztosítást kössön vele. Akkor tudta meg Hubert, hogy a bizto
sítótársaság melyik veszélyességi osztályba sorozná őt be, mint 
olyan erdészt, aki erdőket, magas hegyeket jár, zuhatagok, kőomlá
sok, viharok között, aki hátas lovat használ és fegyvert visel. És kide
rült, hogy 9 veszélyességi osztály közül ő a 7-ik osztályba sorolandó 
be. Ennyire magasba?! És ki tartozik a 9-ikbe? Frappáns volt a vá
lasz: a toronybádogos.
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Huberték betérnek egy több év előtti vágásterületre és a szom
szédos, fennálló fenyvesbe. Látni fogják egymás mellett a két erdő
formát.

Ödön azt a feladatot kapja: keressen újulatot. Alátelepülés azon
ban -  a közel teljes sűrűségű, nagyjában egykorú és záródott álla
potnak megfelelően -  nem is lesz várható. Cserjeszint nem képződ
het, lágyszárú növényzet ugyancsak nem tenyészik a beárnyékolt, 
mohaszönyeges talajon. A talaj takaróját sekély, tömött türéteg képe
zi, hideg az is, rovarvilága is szegény kell legyen. Vakondtúrást, han
gyabolyt sem találni.

A nyirkos tűréteg a meleg és a világosság hiányában lassan bom
lik fel, savanyú savak fékezik a termőréteg humuszos korhadását. A 
jellegzetes gyomfüvek sem telepednek meg; annál több lesz majd, 
amikor a nap fogja sütni és szárítani a pőrére vetkőztetett vágáste
rületeket. És rövidesen be fog következni a nagy flóraváltozás: az 
erdei fáktól a gyomnövények fogják átvenni a kizárólagos uralmat.

Példa rá a vágásterület mentén az álló erdő szegélye. Ami újulat 
ott van, elszórtan egy-egy tömzsi kis fenyőcske alakjában mutatkozik 
meg. A rájuk vetődő árnyék a magas erdőből egy időre még meg
védte őket a fényigényes gyomok támadásától. Ezekkel a gyomokkal 
küzd szüntelenül az erdész -  elkezdve a csemetekerttől végig a 
csemeték kiültetéséig. A problémáról az előző napokban már be
széltek. De kevés minden szó, amit megérdemel ez a nagy fontossá
gú kérdés!

Bőven tárgyalja azt az erdőműveléstan szaktudománya is. Sokféle 
módon ismerteti a gyomok leküzdését: a kiemelkedő dombültetésnek 
módszerével, az erősebb, suháng magasságú fákkal, sőt kiterjesz
kedik az el nem kerülhető fafajváltoztatásra is. Mindez azonban a 
Retyezáton kivihetetlen. Hubert nem egyszer kért tanácsot idősebb 
gyakorlati erdészektől. Legmaradandóbbnak találta azt a választ és 
magyarázatot, amit a máramarosi kincstári erdőségek akkoriban 
legkimagaslóbb erdőmérnökétől kapott: ültetni, ültetni és ültetni 
amennyit csak lehet, a többi elgyomosodott területtel pedig egyelőre 
nincs más tenni, mint -  várni.

-  Mit gondolsz, Ödön, várni, de mit várni?
A fiú elgondolkozik és vár ő is. A válasszal megelőzi őt Hubert:
-  A jó öreg kolléga azt mondotta: a leírt helyeken be kell várni azt, 

amire a füves gyomnövényzet magamagától fog majd kipusztulni! 
Kiéli magát! Ehhez azonban szükséges cirka 20 esztendő!
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-  Megfelelhet-e tehát a Retyezát erdésze az erdőtörvény ama ki
kötésének, hogy a letarolt vágásterületet legkésőbb 6, azaz hat év 
alatt beerdősíteni tartozik?

-  Hogyan is felelhetne meg? Le tehát a szertelen nagyságú taro
lásokkal! És ne úsztassák a fát, hanem tárják fel az erdőt utakkal, 
vasúttal! Másképpen az írott malaszt ellentétbe kerül a rideg való
sággal. Vagy ez lenne talán a Természet rendje?

Lehetséges! Az eredeti állapotában frontálisan megtámadott erdő 
fizet ugyanis vissza hasonló mértékben a benne elszenvedett rom
bolásért. Végzetesen hangzó szó a rombolás, mégis itt, az erdőkben 
az történt meg. Ezért fog kiesni az erdő életéből 2 évtized, ha nem 
több, és ezzel fog károsulni az öntelt ember, aki legszebb erdeit tarra 
vágta.

Három alapfontosságú problémának: először a természetes fel- 
újulás sikertelenségének; másodszor a letárolást követő mestersé
ges felújítások hosszú időre kiterjedő elmaradásának; végül a gyom
növényzet uralomra jutásának tényezői együttesen hozzák magukkal, 
hogy Hubert továbbra is sötétnek lássa erdeinek jövőjét. Vajon a meg 
nem szűnő aggodalma, amelyet a személyi és hivatásbeli felelőssé
ge is táplál, mennyiben jogosult?

Útba ejtik az egyik vízgyűjtő gátat: a koronája 72 m széles, fake
retbe ácsolt, kőszekrényes mű, Abrudbánya-i kapuval, árapasztóval 
ellátva. A gát adja a vizet szabályozhatóan, a szükséghez képest, az 
alább úsztatott fához.

A gát környéke néptelen, messziről nézve kihaltnak látszik maga 
a gát is. Márpedig kell ott valakinek lennie, egy embernek, a gát őré
nek. Az öreg Luzsnik lesz az, egy évtized óta a gátnak soros kezelő
je. Ott lakik az erőmű sarkában, a sziklafalhoz épített házikóban.

Közelebb érve feltűnik egy férfi, a gátfal közepén igazgat valamit -  
kezében a szekercével. Gyanútlanul foglalatoskodik, majd pihenő- 
leg kihúzza magát, és egy pontra meresztve szemeit, mélyen gon
dolkozik, akárcsak az uhubagoly a barlangja előtt. Hubert ráismer, 
Luzsnik ő, ez évben most látja az öreget először. Becserkészik 
Ödönnel, és tőle távolabbra, a háta mögött megállnak és várnak, 
hogy forduljon feléjük. Nem kívánják megzavarni csendes munkájá
ban és merengésében. Majd köhécselni kezd Hubert, fokozva a jel
adások erősségét.
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Az öreg azonban nem figyel fel, a hallása már igen gyenge, alig 
valami. Nem is volt rá szüksége, nem volt kivel gyakorolja. Végül is 
felegyenesedik és nehézkes mozdulattal házikója felé indul. Moso
lyogva ráköszönnek: Buna zoa ( Jó napot), Luzsnik!

Nem ijed meg, jól megnézi a közeledő alakokat és végigvizsgálja 
őket. Ráismer Hubertre, szólni nem szól, csak elhúzza a száját és 
mosolygás ül ki sötét arcára. Túlzás lenne vigyorgásnak venni szelíd, 
barátságos arcának mosolygásra valló jeleit.

Aztán jó erősen kezet fognak egymással. Hubert első kérdése 
hozzá: mint szolgál az egészsége?

Luzsnik válasza az előbbi mosolygásból áll, némi halk mormogás- 
sal kísérve. Megsajnálják az öreget, amilyen tehetetlenül áll előttük -  
megzavarva végtelen nagy nyugalmában. Nem lehet másra gondolni: 
szegény Luzsnik a siketség mellett bizony meg is némult, elszokott a 
beszédtől is, nehezére esik a hangos szó, szinte lármának veszi azt, 
elegendőnek véli a felesleges kérdésekre mosolygásával adni vá
laszt. Hubert bátorítani iparkodik őt, hogy szóra bírja; leül egy fatönk
re és hangosan, érthetően adagolva felteszi az időszerű kérdéseket: 
milyen volt a tél?, nem rongálódott-e meg a gát?, hogyan ment a 
kosztolás?, látott-e a hosszú tél folyamán valami vadat, rókát, állatot 
a gát körül, madarat? Hubert keselyűre gondol, az szenzáció lenne, 
mint visszatérő fészkelő.

Luzsnik csak a fejével integet; a maga részéről helyesel és jóvá
hagy bármiféle kérdéssel felvetett jelenséget. Körülötte tehát nem 
történhetett semmi különös. Előtte egybefolyt a hosszú időnek vala
mennyi megszokott mozzanata, napirendje, élménye. A megbékélt 
ember udvarias mosolygásával adja tudtul, hogy nála és körülötte 
minden rendben van.

-  Szegény jó remete! -  jegyzi meg Hubert. -  Róla már két év óta 
az a benyomásom: ha nem is orvosi értelemben, de összemérten 
más erdőn élő emberekkel, közel áll, ahogyan mondani szokás, a 
csendes őrültséghez. Azzá tette a magány, a vadonban töltött reme
tei élet! De ilyenné kell is váljék az ember, aki nem olvas, nem ír, 
nem számol, nem is beszél, akinek nincs mi felett tépelődjék, se 
gondja, se vágya. Élni él, létezik, még „előfordul” -  ott, a posztján. És 
annak ellenére sem érzi magát boldogtalannal, még kevésbé a ke
gyetlenségével annyiszor lesújtó emberi sors szánandó áldozatának. 
Legyen napról napra valami kevés kéznél levő pálinka, az meg van, 
kiegyenlít minden hiányt, bár lenne ebből akár több a soknál is.
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Az erdészek még aznap felérkeznek a hegység utolsó lakott ba
rakkjához, Berhinára. Elcsendesült a táj, az új életet a nagy cseme
tekert jelenti, szabályos szőnyegként ott zöldül a hasadékával kese
lyűre váró Stenulete oromzata alatti réten.

Betérnek a kantinba, amelynek ajtaja nyitva, tehát bent kell talál
ják Cipriánt, ő is hol gátőr, hol téli barakkőr. Feladata felügyelni az 
épületre és tartozékaira. Ez abból áll: lelapátolja időnként a fazsinde
lyes tetőzetről az agyonnyomással fenyegető hótömeget, leveri a 
csepegő jégcsapokat, gondoskodik a pokrócok, zsákok, bakancsok 
és ételneműek épségéről, továbbá távol tartja az egereket és férge
ket. Fát aprít és fűt, kijavítja a viharverte hibákat, és névlegesen arra 
ügyel fel, nehogy rablók törjenek be a magazinba, vagy felgyújtsák az 
épületet. De hogyan is jöhetne szóba betörő a tél folyamán? Akro
bata síelő művésznek kell annak lennie, aki a határhavasok láncaival 
elzárt barakkot felkeresse. Látogatója sportból egyedül Maderspach 
Viktor, a „havasok hőse”, lehetne.

Ciprián, az apostolképű, jámbor, puhaszakállú ember számos te
let töltött el az embertelen magányban. Viszonylag korán bele is öre
gedett a kedélytelen szolgálatba; amolyan nemtörődömféleség vett 
erőt rajta. Kesernyés emberré vált, elpuhult a semmittevésben és 
belefáradt a nyomasztó szótlanságba.

Hogy segítsen magán, valami szórakoztatót kellett kitaláljon.
És talált rá olcsó és kézenfekvő taktikát, ez egyben a társaság 

képzetével is gazdagította őt. Nem új a dolog, mert kártyavetésből áll, 
partner nem kell hozzá, fejtörésbe se kerül. Ciprián azonban társas
játékot eszelt ki a zsíros-füstös 32-es „bibliából”, jellemzőt helyzeté
hez, és olyan szórakozást, ami az unalom elűzésén felül lelket is önt 
belé. Mi más lenne a lelkesítő adagolás, mint olyan valami, amihez a 
magazint és kantint őrző remetének lehet csak szerencséje, bősége
sen -  a bor. Van ebből a pincében hordószámra.

Ciprián aztán maga elé helyez az asztalra három egyforma, kar
csú poharat. A középsőt kijelöli a maga részére. Attól jobbra és balra 
jó cimborái: Luzsnik és Mazett kapnak egy-egy poharat. A poharakat 
gondosan kimérten, egyenlően megtölti a nedűvel és közben elbe
szélget odaképzelt társaival. Vigasztalja, bátorítja, biztatja őket. Majd 
belefog a huszonegyesbe és egyéb gáláns játékokba, a kártyalapo
kat pedig kiosztja a poharak mellé. Következik maga a játék. Valaki
nek csak beüt a kártya és nyertes lesz. Hol ő a nyertes, hol Luzsnik, 
hol Mazett. Erre jön a koccintgatás, a gratulálás, a vitatkozás, nem 
maradhat el a barátkozás, a végén befejezi a nyertes pohárnak sza-
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bályszerü kiürítésével. A poharak váltakozva kerülnek sorra: bankot 
adva jön az újabb kártyaosztás, a poharak feltöltése, következik az 
izgalmas ráverés, újabb koccintás, végül a kiürítés, ez is annyiszor, 
ahány forduló játszódik le. És szegény Cipriánnak győzni kell a nye
reséggel együtt járó poharazást társai helyett is. Hármuk közül bár
melyik a nyertes, azt az asztalra külön feljegyzett krétavonások iga
zolják. Ez arra szolgál, hogy majd a nyári találkozások alkalmával a 
cimborák szemtől szembe, pohárról pohárra elszámoljanak egymás
sal -  természetesen vörösborban.

Nem csoda, hogy a kártyázást határtalan alvások szokták követni, 
ezek aztán napról napra rövidebbre vonják össze a tél keserves he
teit, és közelebbre hozzák a tavaszt, amikor végre be fog érkezni a 
magazinhoz az első látogató, hogy hírt vigyen az életben talált re
metéről. így tudja Ciprián, szakállt eresztve vigasztalan, téli idényét 
eltölteni -  versenyt aludva a Retyezát medvéivel.

Az erdészek a barakkban megszállnak. Hubertékra jó szoba vár: 
2 deszkaágy már hullámosra kifeküdt szénazsákkal, az ágyak mel
lett, bár üresen, testetlen, éjjeli faláda, fogas a falon, asztal a közé
pen, két oldalt padok. A sarokban vaskályha, a mosdó kívül van a 
házon: friss patakvíz csurgója, alatta a vödör. Petróleumlámpa az 
asztalon, az ablakok táblával lezárva.

Ciprián betálal, ahogyan azt szokta. Tányéron szalonna, külön tá
nyéron a kerék nagyságú sajtból lekanyarított szelet, só és bors (pap
rika helyett), korcsmái üveg borral, poharak mellette. Ami a szobát 
illeti, kényes grófokat is ki lehet vele elégíteni.

A szokásos étrend bizony eléggé untató, nem sokat javít rajta az 
előkotorászott konzerv sem. A választék mindössze marhahús és 
bécsi virsli káposztával. Évek alatt nagyon meg lehet azokat is unni. 
Az ember maga is mindenevő, akárcsak egyik-másik állat. Hubert 
tésztafélével segít magán; rendszerint hoz magával diós- és mákos
kalácsot, hetekig nem száradnak ki, csak legyenek vajasan, zsírosán 
tömöttek. A paradicsomlé már a ritkább díszletek közé tartozik, meg
szokottabb a dió, és amikor van, az alma. Ezt azonban nem fo
gyasztja nyilvánosan, a munkások előtt, rájött arra: mennyire éhes 
szemekkel tekintenek rá, akik mit nem adnának leveses, főzelékes 
ételekért, amiket hónapszámra nem élveznek. A kárpáti erdei mun
kahelyeken nem szokás állandó konyhát tartani, maguk a munkások 
melegítik fel szokásos vacsorájukat. Egyedüli zöldségféle a babon
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felül a „földialma”, ami ízességben, táperőben sok mindent pótol, az 
a sok helyen lenézett -  krumpli. És még valami: körítésül ott van a 
„csápa” -  a hagyma.

Ciprián jóval beszédesebb Luzsniknál, akivel reggel találkoztak. 
Ciprián boros, Luzsnik pálinkás; az ő kis házikójában megfagyna a 
bor, meg hely sincs hozzá. Cipriánt még nem viselte meg annyira a 
remeteélet, gyakran kap hírt hazulról is, a családja felől. Es mi több, 
van szórakozása is: előtte kéznél a csomó kártya. Azzal töltik el ide
jüket kastélyukban az öregurak és az unatkozó dámák is; van hozzá 
türelmük fél nap hosszán kirakosgatni maguk előtt az asztalra 
ugyanazokat a lapokat.

Van Cipriánnak Huberttel egy közös témája. Tudja róla, hogy Ka
nizsára való, onnan jött évekkel ezelőtt ide a Retyezátra. Ezt Ciprián 
szigorúan nyilvántartja, ezúttal is szóba hozza. Akárhányszor átuta
zott Nagykanizsán, nem feledkezett meg belátogatni a vasúti söntés- 
be, ott jobb bort mérnek ki, jobbat, mint Budán az állomáson.

A hivatalos beszélnivalókkal rövidesen végeznek. A téma a ren
des. Egyébként is mi más történjék a vadonban: a magány magány 
maradt, a csend, a nyugalom annak maradt -  a hó meg februárban 
elérte a tetőzetet. Ciprián úgy ásta ki magát a hóból, hogy napvilágot 
is lásson. Egér a télen annyi volt, mint annak előtte, a bor meg mind
végig kitartott. Különösebb újságot az élet nem vethet fel. Erre mutat 
a falinaptár is. Az elején még csak le-letépdeste róla a hétről hétre 
szóló lapokat, aztán abbahagyta azt is. Az idő megállt már januárnak 
az egyik vasárnapján.

Hubert elmondja Ödönnek: egy vendégvadász gróffal, aki ismerte 
Cipriánt, szóba került a havasi gátőrök élete. A nagyvilágban élő főúr 
nagy komolyan oda lyukadt ki: bizony irigyli az öreg gátőrt, és egy 
időre (így könnyen menne!) szívesen helyet és szolgálatot is cserélne 
vele. A válasz, amit kapott ez volt: tessék megpróbálni!

Másnap legelső dolguk, hogy felkeressék a csemetekertet -  ez a 
legnagyobb a hegységben. A hegység egyik szemre legelragadóbb 
tájrészletét Lunka-Berhinán találjuk. Neve is mutatja: vízszintes tisz
tás, rét mosolygott ki ott oázisfolt alakjában a tengernyi fenyőerdő 
rengetegéből.
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A rét közepén létesült -  a faüzem megindulását követő években -  
az első állandó jellegű csemetekert. A kert helye, rendeltetésének 
megfelelően, a hegység mélyén az első vágások közelében nyert 
kiválasztást. Alkalmasabb hely nem is kínálkozott volna csemetekert 
számára.

Kárpáti csemetekertben. Hubert és Ödön jóleső érzéssel lépnek 
be a körülkerített kertbe. A pusztavágások szemléi után gyönyörköd
ve vizsgálgatják az 1 m szélességű ágyások tömött, üde csemeteso
rait. A lucfenyőcsemeték hadserege -  1 millió db körül van -  virulva 
tenyészik a lucfenyvesek optimális övében (1200 m) az évről évre 
vetett, néhány ezer cirbolyafenyő társaságában.

Tömegültetésre legalkalmasabb a lucfenyő, és őshonos termő
helyén -  megfelelő körülmények között -  veszteség alig szokta érni. 
Érdekes jelenség: a jegenyefenyő a Retyezát hegységének csakis 
egyes részletén, ott is szórványosan fordul elő. Vörösfenyővel kísér
letek nem történtek. A növényföldrajzi irodalom a Déli-Kárpátokban 
csupán egy előfordulási adatról tesz említést, 1325 m magasságból. 
Az erdeifenyő sem képezi a tenyészövet meghaladó magasságban 
tenyésztés tárgyát. Hiányzik a berhinainál alsóbb fekvésű gurazlati 
csemetekertből is. Azt a kertet a közeli vágások számára Hubert 
22 km-rel alább, 900 m magasságban, erdei irtásterületen létesítet
te. Az alsó kert termelési teljesítménye is eléri a kb. % millió 
luccsemete számát. Lombfacsemete nevelésével az erdészet nem 
foglalkozik, örvendetes jelenség, hogy gomba- és rovarkárosítás 
ismeretlen a csemetekertekben. Madarak okozta magkárosítás sem 
szokott előfordulni.

Munkaerő a felújításokhoz. Hubert Ödönnek elmondja: amilyen 
élvezet a csemeték sokasága felett szemlélődni, annyira nagy a 
gond, amit a kiültetés szempontjai vetnek fel. Az hiányzik hozzájuk, 
ami a legszükségesebb: a kielégítő munkaerő.

Ismeretes, hogy a hegyvidéki románság szinte kizárólagosan ál
lattenyésztő pásztornép, így képtelen megfelelő számban fiúkat, lá
nyokat az ültetésekhez kiállítani. Még kivételes szerencse, hogy 
egyedül a községből, Malomvízről toborozható össze tavaszonként 
60-80 tagból álló munkáscsoport. A szomszédos, sűrű népességű 
községekből minden utánjárás ellenére sem sikerült vagy egyszer is 
munkásokat kapni. Pedig a munkabérek kielégítők. Attól kezdve, 
hogy a munkába beállók mindegyike kivétel nélkül teljes napibérét 
kapja kézhez a szünnapokra is (fel- és levonulás a hegységből, esős 
idő, a személyi holmik felszállítása lovakkal, fedett szállás, a munkás
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kedvére való ajándéktárgy), elégedetlenség nem tapasztalható sora
ikban. Akik egyszer-másszor már részt vettek az erdei kirándulások
ban, látszólag kedvvel jönnek fel a hegyekbe, sőt mulatságot találnak 
az egykorú fiúk-lányok együttesében. Rendszerint el lesznek látva a 
szükséges szerszámokkal és megtarthatják a szokásos ünnepeiket is.

Eszébe jut Hubertnek, hogy elmondjon egyet s mást az ünnepek 
bőségéről. Ödönnek fogalma sem lehet arról: mennyi töméntelen 
ünnep van népünknél szokásban! Nála munkamentes ünnepnek 
számít valahány tiszteltebb, nem is pirosbetűs, elég ha feketebetűs 
szentnek névnapja. Jellemző példát ad erre az egyik megyebeli fű
résztelep, ahol magyarok és románok mellett zsidó munkásokat is 
foglalkoztatnak. A váltakozó napokra eső ünnepek miatt az üzem egy 
évből nem kevesebb, mint 158 teljes munkanapot veszít el! Ugyanez 
áll a gazdaságokra is. Malomvízen annál különösebb helyzetet te
remtettek -  a pópáink. ők a hagyományos, helyi vonatkozású ünne
peket is külön megtartatják népükkel (pl. medvenap, farkasnap stb.). 
Ezeken a napokon a munka nincs egészében eltiltva, mert a hívek a 
papok gazdaságára felmentést nyernek.

Ez a körülmény kényszerített egy alkalommal arra -  mondja Hu
bert -, hogy felkerestem a jó öreg pópát lakásán, és eléje tártam 
népünk szegény voltát, s felkértem: enyhítsen valamit a lényegtele
nebb ünnepek szigorú betartásán, és talán felmentést adhatna a 
külső, magashegységi munkáknál is. Felhívtam figyelmét az alkalmi 
munkavégzéstől való tartózkodás gazdasági kihatású hátrányaira és 
a jelentős pénzbeli károsodásra, amely elsősorban a helyi lakosságot 
érinti. És mi volt az eredmény? A pópa csendesen meghallgatott, 
hozzá fejével is megértően bólintgatott, mi több, pálinkával is meg
tisztelte látogatásomat. Utána hallottam: a legközelebbi vasárnapon a 
templomban azzal fenyegetett meg, hogy rövidesen ki fog átkozni az 
egyházából...

A munkaerő elégtelenségét még az a versengés fokozza, amelyet 
a szomszédos megyében székelő erdőkincstár évről évre támasztani 
szokott. Egyedül abból a célból állomásoztat pl. állandó erdőőrt köz
ségünkben, hogy a tavaszi erdősítéshez a gyakorlott munkásainkat 
elharácsolja tőlünk. Ez a kellemetlen betolakodás körzetünkbe legke
vésbé mondható a helybeli erdőgazdasággal szemben baráti maga
tartásnak.

Nem vezethető be az ún. summás (időszaki) rendszer sem, amely 
pl. Dunántúl mezőgazdasági nagyüzemeit annyira hatékonyan segíti 
a munkában. A rendszer erdészeti vonatkozású beállításának első
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akadálya, hogy kész, felesleges kenyérgabonával maga az uradalom 
sem rendelkezik. Ami részéről felajánlható volna a munkavégzés 
ellenében: épületfa, zsindelyfa, kemény szerszámfa, tűzifa, faszén -  
a vidék népe előtt nem vonzó értékek. Nem oldható meg a kérdés 
legelők és kaszálók juttatásával sem. Nem vezetett célhoz az sem, 
amikor a parasztságnak a község mezei dűlőjében fekvő, erdészeti
i g  kezelt 150 hold szántóföldjét kínáltuk fel további művelésre. Igen 
kedvező feltételek mellett és tetszés szerinti parcellákra felosztva 
ajánlottuk fel a kukorica termesztésére kiválóan alkalmas földeket 
számos község meghívott lakosai előtt. Valóban az történt: nem 
Szent Pál hagyta ott a románokat, ellenkezőleg, azok párologtak el 
egy szónyi észrevétel és búcsúzás nélkül a mérőlánccal, rudakkal, 
jegyzetekkel felszerelt erdészek mellől.

Körülményes magának a csemetekertnek gondos művelése is. A 
munkáshiány az oka, hogy a csemetéknek csak kis hányadát isko
lázhatjuk, és legfeljebb egyszeri, futólagos gyomlálást végezhetünk 
el. A dolgon azután úgy segítünk, hogy a kiültetésre a magágyi, 3-4 
éves csemetékből a legkifogástalanabb egyedeket használjuk fel. A 
bőséges készlet megengedi, hogy a versenyben már győztesnek 
bizonyult, arányos gyökérzetű és fejlettségű, java csemeték kerülje
nek a gyomos vágásokba. Sajnos, alig félmillióra tehető az évenként 
kiültetésre kerülő csemeték száma. A cirbolyafenyő csemetéket ab
ból a célból elegyítjük lejjebb, 1500 m-es alsó határig, hogy kiterjed
tebb élőteret nyerjen faalakjának sudarlós kifejlesztésére. Idővel a 
fenyőszajkók fognak gondoskodni e nemes fafaj elszaporításáról, 
figyelembe véve azt a tapasztalatot, hogy a madarak az endozoikus 
erdőtelepítést rendszerint a hegyoldalon alulról felfelé haladva szok
ták végezni.

A fenyőtobozok gyűjtése Erdély-szerte nincs gyakorlatban, Hubert 
tudomása szerint magpergetők sem működnek.

A csemetekert láttára és az elmondottak után újból előtérbe lép az 
erdészek előtt az újraerdősítés izgató problémája. Kivitelezésének 
első feltételei így állanak: csemete tényleg van és lesz mindig ele
gendő, a csemetékhez azonban a munkaerő elégtelen és az is fog 
maradni.

Kilépve a kertből, irányt vesznek a Paltina legelő felé. Felkeresnék 
Jankut, a juhászgazdát, ha ugyan rá fognak találni a közel 2000 holdas, 
nagy legelőn. A legelők felügyelete ugyanis az erdészethez tartozik, 
háládatlan feladat ez, de az erdőgazdaságtól nem választható el.
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A feihaladás órákat vesz igénybe, közben betekintenek az útba 
eső ültetések helyére is.

Ilyen helyeken aztán öröm járni! Helyükön állnak a kiültetett fács
kák ezrei, a jövő állományának reményteljes újoncai -  üdék és ter- 
peszkedők. Olyan területen jutottak öröklakásos otthonhoz, ahol az 
eredeti fatörmelék tíz és egynéhány év folyamán annyira-mennyire 
összeroppant és java része korhadásos. Ilyen állapot mellet végez
hetett néhány fejszés legény előtakarítást az ültetést végző munkás
leányok előtt. Kiirtották, amennyire lehetett, a gyomnövényeket, így a 
csemete alá kiképezhető volt a megfelelő tányérfolt. A gyom zöme 
hol szívós sásfű, hol Epilobium (füzike), helyenként a füvek fölé mál
nacserje nőtt. Elszórtan találni magasabb cserjét is: fürtös bodzát, 
berkenyét, azok nem álltak az ültetők útjában. Ott is maradtak: tarkít
sák az erdőt és adjanak majd bogyót a császármadaraknak!

A bejárt rombolások után itt lelket üdítő látványt nyújtanak az épí
tés munkatermei -  ez lenne az erdészeknek legnagyobb öröme: bár
ha gyönyörködhetnének mennél több sikerült erdőkultúrában! Azok 
lennének a pusztavágások kincset érő oázisai, ahová vad is majd 
szívesen húzódik be a hóval ellepett, jeges, téli sivatagról.

Felérkezve a legelőre, távcső alá veszik a hullámos, nagy pusztát. 
Egyelőre nem lépnek ki a tisztásra, jobb, ha egy darabig fedve fog
nak maradni. Messzebbre a legelőn lassacskán mozgó, kifehérlő 
foltokban jelenik meg egy-egy nyáj, külön a jerkék, külön a kosok 
egymástól távol, amelyek mohón legelik a kisarjadzott pázsitot. 
Ugyanaz a fejtartás, ugyanakkora lépés, ugyanaz az igyekezet a 
jámbor állatoknál mind egyforma -  békésen összetartanak maguktól, 
náluk nincs terelő kutyára szükség.

Hubertnek van már némi gyakorlata, és, egyes tételekre elosztva, 
szembecslést tud végezni a nyájak felett, összevontan hamarosan 
kijön az ezres szám -  ami juhnyáj túl van a halmokon, még azt nem 
látni. A juhászok tanyája, az isztina a karámokkal ott sötétlik a kima
gasló, szürkefehér sziklabástya alján. Akkora a csend, mintha a 
szétterülő legelő üres lenne.

Alighogy kilépnek a tisztásra és irányt vesznek a tanya felé, a 
nyájak felől máris kutyacsaholás hallatszik. Az ordas nagyságú ku
tyák éber, éles szeme felfedezte a két közeledő embert. Felerősödő 
csaholásuk azt is jelzi: már öltözetük után felismerték, hogy idegenek 
járják a legelőt. Nekik pedig az a hivatásuk: idejében adják ezt gaz
dáiknak tudtul. A kutya a nyájak őre farkas és medve ellen, őre a 
pásztornak, akit előre figyelmeztet a legkisebb gyanús neszre. De ha
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még csak egy-két kutya állna külön a nyáj és külön a tanya körül! 
Van azonban azokból több is, sőt ha Jankuékra hagynák, falkává 
felmenő vad kuvaszok csaholnák végig a határt. Meg van ugyan a 
számuk szabva, és tegyük fel, hogy Jankuék azt be is tartják, ámde 
lekölykeznek a nyájjal felérkezett kutyák, és a bennszülöttekkel fel
szaporodik a falka.

Nem lenne ajánlatos az ellenőrzést gyakorló erdész számára, 
hogy fegyvertelenül vonuljon be a veszettségig dühös vadállatok és 
az övükben késüket tartó, morc csobánok zsivajos társaságába! De 
legyen ám a fegyver is arravaló és a mellényzsebiből se hiányozzék 
társzámra a golyó! Itt, az országhatáron a nyári pásztorok között is 
könnyen tatálkozhatni gyanús személyekkel, orvvadásszal, csem
pésszel, a katonaság elől megszökött bujkálóval.

Távcsövezés ide, távcsövezés oda, látnak már nyájakat, látnak 
rohangáló kutyákat; szürkét és fehéret, farkas termetűt és puli nagy
ságút, látnak békésen legelő, puffadt hasú szamarat, de emberalak
ra, aki mozogna, nem találnak egyre sem. Egyhamar nem is fognak 
találni. A heverészö csobánlegény rejtve marad a kőtömb mögött, 
onnan tartja szemmel a vidéket. A meg nem szűnő csaholásról tudja 
jól, hogy a nyájak felé idegen közeledik. Lehet az végtére medve is. 
Lehetnek rablók, bár azok bekormozott arccal, vagy viharban, vagy 
éjszakán szokták belopni a nyájat, vállukon fegyver -  készen a csa- 
hos kutyák elnémítására. Fényes nappal azonban ki mások lehetnek 
a hívatlan vendégek -  bizonyosan az erdészek. Csendőr, katona 
egyáltalában nem, turista nagyritkán járja a Retyezátot. És akkor sem 
a határhegyek gyeplegelőit nézi, hanem szebb tájakat keres fel a 
feltornyosuló bércek katlanában csillogó tengerszemek körül.

A felfigyelő pásztor első dolga aztán -  jelet adni a többi pásztor 
felé: még idejében tereljék át nyájukat a hajlaton túli katlanba, ahol 
megbújhatnak velük, vagy indítsák be a nyájat vezető vezérkost akár 
a közeli erdő árnyéka alá, mert azok a nyájak vagy létszámfelettiek, 
vagy csempészett juhókból verődtek össze.

A titkos jelzések egyike lehet a pisztolylövés is. Annak a csattaná- 
sa nem hallatszik messzire. Élhet a szemfüles csobán a rakott tüzből 
felcsapó láng nyelvek taktikájával is, ez éjjelente biztos figyelmeztető 
jel a távolabbi legelők pásztorai számára.

Hubert elmondja, hogy a szerződésileg előírt rendszabályokat 
betartatni a tízezer holdra kiterjedő legelőkön -  jóllehet a felügyeleti 
szolgálat érdekes, sőt romantikus mozzanatokat is hoz magával -  
azon problematikus feladatok közé tartozik, aminek eredménye 
jelentős részében megoldatlanul fog maradni. Még őrjáratokból
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részében megoldatlanul fog maradni. Még őrjáratokból rendszeresí
tett milícia sem lenne elegendő ahhoz, hogy túljárjon az ősember 
szabatosságával legeltető csobánok élelmességén és furfangján. A 
századok óta pásztorkodásra született román nép a papíron megírt 
„haszonbérleti” szerződés alapján legeltet a területen, mert arra jogot 
nyert, emellett azonban azt minden kétség nélkül a magáénak tekinti, 
így aztán ősi módon gyakorolja a „használatot” is. A kettős jog alap
ján jut a haszonból valami a birtokosnak, annál több a bérlő javára.

Ezen a fennálló helyzeten aztán változtatni csakis egyféle mód
szerrel lehet: védettnek, fenntartottnak kell kijelölni a kérdéses terü
letet, ahová se birka, se más állat behajtható többé nem lesz. Ilyen 
rezervátumok azok a 2500 m-es gerincekkel körülzárt fennsíkok, 
ahol sértetlenül piroslik az alpesi rózsa szőnyege, ahol a zerge előtt 
szárnyra kelhet a pillangónak nézett, piros foltos, kicsi hajnalmadár 
Arrafelé menet Ödön is közelből fogja látni a hegység legszebb pano
rámájának elbűvölő képét.

A kunyhót üresen találják, Janku, a gazda nincs otthon. Ki tudja, 
hol jár el az öreg az üzletei után? A nyájak mellett fel-felemelkedik 
helyéről egy-egy nyugalmat élvező csobán. Janku juhászai azok, 
öltözetre, magatartásra közel egyformák. Nem vidékbeli, se nem megye
beli emberek -  idegenek ők is, vagy Szeben megyéből, vagy Krassó- 
Szörényből valók, az ottani nagygazdákhoz beszegődött juhászok.

Akivel beszélni kívánnak, középtermetű, vállas, fiatal legény, arca 
feszes, dacos és büszke. Gyolcsingét széles bőröv szorítja össze, te
leverve fénylő rézcsatokkal, a tüszőben dohányvessző, tükörvessző, 
szíjra erősített pengekések, úgy rémlik: pisztoly is lehet a tüsző mé
lyén. Botját kifeszített karral tartva, úgy áll az erdészek előtt, mint az 
élő szobor, és mereven néz szembe velük, velük, akik megzavarták. 
A feltett kérdéseket sértőnek találja. A válasza, amit románul is köny- 
nyű megérteni, csak annyi: nem tudom! Nem akar tudni semmiről, 
kérdezzék meg magát a gazdát! Ugyanezt mondja a másik is, a har
madik is. Nem is mondják, csak a vállukat vonogatják feleletül. Az 
összehangolt banda nem árul el semmit. A kutyáik meg veszettül 
csaholnak tovább, és vicsorgó fogakkal készülnek a vendégekre 
ugrani. Rá kell szólniok a dacos legényre: hallgattassa el a bestia ku
vaszokat, mert szót sem érteni. Megteszi amúgy, kelletlenül. A kutyák 
szót fogadnak neki, és mogorván forognak ide-oda, majd leteleped
nek a földre, élesen szemmel tartva a két idegent. Ödönnek sehogy 
sem tetszik a helyzet, és nem bánná, ha már odahagynák a szemtelen 
juhászt a kutyáival és az egész legelővel együtt úgy, ahogyan van.
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A bejárás során felérkeznek a legmagasabb gerincre. Gyeplegelő 
terül el ott is helyenként kiugró bércekkel, egyébként szelíden hullá
mos dombhát az egész. Azon vonul a két ország, Magyarország és 
Románia határa, vasoszlopokkal megjelölve. A túlsó oldalon is nyá
jak legelnek, több helyen látni apró termetű lovakat és deresszürke 
tinókat. A nyájak alatt a Cserna völgye, amely erős kanyarral letér a 
Bánság felé. Nyugalom honol a közös határ mentén, Romániával 
békében élünk. Ameddig a szem ellát, lakatlan hegyek egymás há
tán, végtelenül, a láthatárig. Vadon az is, de valamivel szelídebb, 
mint a szikláival feltörő Retyezát hegyóriás, ott több a lomberdő, sok
kal kevesebb a fenyves, a felület sem annyira szaggatott, ahogyan 
visszatekintve északra, a Custurák, a Kőomlások felhőkbe nyúló, 
szakadékos éle mutatja.

Hubert úgy látja: Ödön fázik, ő  vászonruhát visel, hiszen nyár 
van. Persze hogy fázik: a magasban csípős a levegő, azzá teszi a 
nyugtalankodó szélnek alattomosan beszivárgó, hideg szárnya. Las
san levonulnak a nyugati sarok irányában, hogy egy másik vonalon 
térjenek vissza a barakkhoz.

A beszélgetés átterelődik a csobánokra.
-  Mi a véleményed, Ödön, ezekről az emberekről? Miféle életsorsú 

Ádámoknak tartod őket például a favágó Ádámok után? Neked, mint 
városban, társaságban élő fiatalembernek az üres hetek után csak- 
csak eszedbe jut a nő, és feltűnhet, hogy a mai napig még egyet sem 
láttál. Megfigyelhetted, hogy a legtöbbje pirospozsgás, erős ember, és 
egynek az arcáról se rí le a bánatos legények keserűségéből semmi.

Nincs is rá okuk. A maguk módja szerint jól élnek ezek. Az első 
az, hogy jó a kosztjuk. Élelmük a tej, a túró, a brinza, mind frissen -  
kiegészítve különböző változattal, ami az ő titkuk. Csupa tápláló étel, 
különbek, mint a taljánok frico-nak nevezett ünnepi étele, bár ahhoz 
is csak nagyritkán jutnak. A frico főtt puliszka, kevert, tejfeles haba
réknak néz ki, de nem friss -  kiszáradt sajtnak a morzsaléka az, és 
az íze mintha valami penészes dologra emlékeztetné az embert. Ami 
aztán a húst illeti, arról még beszélni is kár.

A juhásznak, amikor kedve tartja, kiválaszt egy juhot és leszúrja. 
Számot kell adjon róla, mert megmaradt a bőre. Ott szárad most is 
2-3 a füst ki-bejárta isztina lócáin. A számonkérő gazda van annyira 
megértő, beéri azzal is: lezuhant és lábtörött volt a birka, vagy torkán 
tépte meg a nyájra támadó farkas. A szaporulatból különben is kijár 
annyi-amennyi juh a derék csobán számára, no aztán -  túl a határ 
sincs éppen messze!
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Szó, ami szó, a kosztolás jó, a szolgálat nem nehéz. Kézerővel 
munkát éppenséggel keveset kell végezni. A sztina akár félig össze
dőlhet, jó az széljártában is, felesleges mohával tömögetni a geren
daközöket, felesleges pótolni rajta a kiszáradt dránicát, a fazsindelyt. 
Éjszaka a kozsok, a suba, a gaica, a birkasapka többet ér a legépebb 
isztinánál is. Jó, jó, de található-e a jómódhoz legalább egyszer
egyszer Éva? Ádám óta felszaporodtak azok is, és benépesítették a 
földet.

-  Ne féltsd te a fickókat! Már csak azért sem: ők nem 10 hónapot 
töltenek egyfolytában a vadonban, csak mindössze hármat!

Micsoda csekélység ez, az erdei munkások idejéhez képest! 
Méghozzá az a 3 hónap is meg-megszakadozik. De hogyan? Meg
szakad akkor, ha parancs jön: juhokat kell lehajtani a hátszegi vásár
ra, vagy át kell adni 8-10-et az átutazó kupecnek. A csobán szíve
sen hajt le a városba, és a lentmaradást megtoldja 1-2 nappal. Meg
szakad akkor is, ha egy napon lóháton lányok, fiatal menyecskék -  
bacsicák -  érkeznek fel a sztinához. Segíteni fognak a fejésnél, és 
elsürgölődnek a favödrökben habzó tej körül. Többnyire alacsony 
termetű, barna hajú, fekete szemű, csinos teremtések, tiszták, mint a 
patyolat. Élénkek, édes a hangjuk, nem gondot hoztak fel a havasra, 
örömmel jönnek ők is. Szívesen látják viszont a legényt, ismerik jól, 
közülük fog kikerülni a vőlegény is, csak szolgálja előbb le azt a be
tyár 3 évet, meg hogy ne hívják be háborúba. A bacsicák fent ma
radnak a legelőn, ki egy hétig, ki kettőig. Ne féltsd tehát a csobá- 
nokat!

-  Ez már más! -  állapítja meg felélénkültén Ödön is. -  így igen, az 
a gróf is előbb cserélne Ciprián helyett -  a csobánnal.

Az irigylendő helyzet megértő konstatálása után közelednek a sa
rokhoz. Ilié, az öreg pásztor -  kinéz legalább 70-nek -  megroskadtan 
üldögél egy kövön és bámul maga elé. Hosszú, zsíros hajfürtjei -  
még nem őszültek meg -  csomókban nyúlnak a birkasapka alá. 
Bocskor a lábán, ölében hosszú bot, kutyája mellette fekszik -  annyi
ra süket az is, akár a gazdája, fel sem ügyel a gyepen csendesen 
leérkező két idegen férfire.

Ráköszönnek Iliére.
Az öreg nem kel fel ültéből, betegesnek látszik, csak úgy fél

szemmel pislant feléjük, az odanyújtott baráti kéz sem érdekli, csak 
nyög egy nagyot. Közben a bárányok kedvesen bégetnek. A kivén- 
hedt kutya feltápászkodik, és csak úgy megszagolja a vendégeket, 
ránéz kérdőleg Iliére, aztán megnyugodva visszaheveredik melléje.
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A szokásos téma az egészségi állapot körül forog; annyira rövidig 
tart, hogy percek múltán végeznek is vele. Amit Ilié kinyög, abból 
sem érteni sokat -  mintha annyit mondana: látjátok, még élek!

Hubert elmondja Iliéről, hogy egyike volt a legvagyonosabb ju
hászgazdáknak, több mint 30 évig élt ugyanazon a legelőn, ahol most 
más a gazda. Szörnyű csapás érte a szegény embert: évek előtt, tél 
végén, mielőtt elindult volna az Alduna mellékéről fel a Retyezátra, az 
egész nyája az utolsó darabig kipusztult mételyben. A métely bele- 
beleszokott vágni a nyájakba, kidöglik a harmada, a fele, az övét a vé
szes járvány az utolsóig elvitte. Juhaiból csak a lenyúzott bőrük ma
radt vissza. Szegény ember lett Iliéből, bele is öregedett. Fia átnősült 
a Regátba, magára maradt egészen, azóta csobán más gazdának -  
könnyen megőrizhető, szelíd bárányok mellett -; mint szolgát is csak 
jószívből tűrik meg a többi pásztor között. Azt is mondják róla: meg
teszi nem egyszer, hogy bejelentés nélkül odahagyja nyáját, vele 
megy el a kutyája is. Keresik, keresik, és ott találnak rájuk, valahol a 
félreeső zugban. Leterített subáján mélázik, vagy alszik az öreg ju
hász, mellette alszik a kutyája. Lehet, hogy közben ettek valamit, ha 
volt mit. Ha pedig elfogyott a kevés brinza, csak visszaballag az öreg 
a kis kalibához, hogy átvegye becsületesen a szolgálatot: őrt állani 
tovább a juhocskák mellett. Ha elpusztulna a kutyája, meglehet, utá
nahalna öreg gazdája is.

Huberttel történt meg egy alkalommal: felkereste Iliét, aki akkori
ban a zenogai fennsíkon pásztorkodott. Fiatal berbecsek, kosok vol
tak őrizetére bízva. Egy gyenge, vagy beteges, akár sánta kost kívánt 
tőle megvásárolni, hogy annak dögteste mellett lesre üljön ki szirti 
sasra, keselyűre. Ám sem az öreget, se kutyáját -  azt a bozontos 
sötétszürkét -  nem találta a nyájnál. Ilié másnap estére sem tért 
vissza a tanyájára. Hubertnek kellett gondoskodnia a nyáj őrzéséről, 
szerencsére volt kéznél lóhajcsár, aki átvette a szolgálatot. Csak 
harmadnapra derült ki, hogy Ilié elkóborolt legelőről legelőre, mintha 
a saját juhait keresné, amik már évekkel előbb elvesztek a szeme 
elől. A nekibúsult jóembert -  a juhászok bolygó szellemképét -  úgy 
vezették vissza mások a nyájához.

Ilié láttára a két fiatal erdésznek könnyű megerősítenie azt a régi 
és örök igazságot: kár bizony megöregedni, nem csak a jól járó ló
nak, meg a szép asszonynak, éppen akkora kár, ha nem nagyobb, 
megrokkanni Ádám fiának is. Mert ahogyan Luzsnikot nem, Cipriánt 
nem, Iliét sem érdekli az a fennálló helyzet: él-e még a Retyezáton, 
vagy egy is annyi sokból, aki a paradicsomi Évának a lánya? Ha lenne
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is bár akárhány, örömük úgysem lenne bennük, ha pedig kihaltak 
volna azok is, akár az utolsóig, ahogy azt Ilié szeretett juhai tették, 
őmiattuk sem támadna bánat.

Berhinán, az üzem legrégibb pontján pár napot terveznek eltölteni. 
A Lapusnik völgyben vette kezdetét a fatermelés, és ott végezték az 
első ültetést is. Maga a tanya jobbára a múlt emlékeit őrzi, és ezentúl 
fejszés favágók helyett kapás ültetőket kell, hogy minél gyakrabban 
lásson.

Van a völgyben egy idegen tulajdonú erdőtest, amely a folyóra 
hajlik. Hallomás szerint az alku máris folyik az erdőre a tulajdonos és 
az olasz vállalat között. A két fél dűlőre még nem jutott. A cég ezúttal 
is potom áron szeretne a fához jutni, a faárak azonban időközben 
emelkedtek, és találkozott idegen vállalkozó, aki előreláthatólag le 
fogja konkurrálni a céget.

Erdély-szerte szinte dühöng a fatermelés, gőzfürész épül egyik a 
másik után -  a vasúton utazó is látja mindezt. A nagyméretű tarolá
sok után új helyzetek állnak elő, amelyek mind ismertebbé válnak. 
Ami pl. az újságok téli híreit illeti, az már megszokott dolog, hogy a 
faluról falura átgyalogló pópát széttépték a farkasok, és csupán a 
csizmája maradt vissza. Ezzel szemben az nem mese, amiről a nyár 
eleji hírek adnak közlést. A valóság ugyanis az: ahogyan fogynak a 
Kárpátok fenyvesei, akkora mértékben szaporodnak -  kezdve a 
Hunyad megyei folyóktól végig a Maros mentén évről évre -  a pusz
tító árvizek. A dévai ferences barátokat emeletes zárdájukból sza
bályszerűen a víz önti ki. Úszik gabonástól, szénástól a drága Alföld, 
holott onnan nem is látni a Déli-Kárpátok félelmetes láncolatát. Hogy 
a hidak éppen úgy mind veszélyben vannak, amit már a malomvíziek 
is szemtől szembe megszenvednek. Az erdőpusztító titáni munkának 
ez az eredménye.

A pusztulásra Huberték már a Lapusnik völgyében látnak példát. 
A stenuletei kanyarnál történt: az átázott rétegről széles sávban le
csúszott az erdőtalaj, és tuskóstól, kövestől 100 méterrel odább tolta 
el a folyómedret. Aki előbb látta, nehezen fog ráismerni a tájra, el
csúfítja a mezítelenre szakadt hegyoldal. Eltűnt a meglévő ösvény, 
és folyvást omlik le a görgeteg, a lezúdult tömeg feltöltötte a medret, 
és idő kell hozzá, hogy a víz új utat mosson ki magának. Ilyen kelet
kezőben levő eróziókat tarvágások után több helyen látni.
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A hiba abban is áll, hogy a véderdőket annak idején kivétel nélkül 
a fatenyészet felső határán jelölték ki, ugyanakkor azonban nem 
vették figyelembe a még veszedelmesebb alsóbb szelvényeket. így 
kívánta ezt az irodákban hivatalosan megszerkesztett sablon, ami 
tudvalevőleg a bürokratizmus szüleménye, egyszersmind megölője 
az ésszerű tervezésnek. Hubert nem érezné magát hivatásos er
désznek, ha nem gondolna az alapvető előírásoknak: elsősorban az 
üzemterv, egyszersmind az érvényben levő kötlevél S.O.S. jelű 
pontjainak megfelelő korrigálására. Sajnos a kilátások nem biztatók, 
hogy az elveszőben levő nyeles fejszének legalább a nyele meg
menthető lenne. A bizonyos fejszének fából készített nyelét jelente
nék az erdő felújításának minduntalan visszatérő feladatai is. Berhina 
környéke ebből a szempontból sok tanulságot tár az erdészek elé.

Bejárják a közeli Szlevej vágást. A Szlevej hegyoldal aljában fele
fele arányban lucfenyővel elegyes ősbükkös állt. Az övezet alig szé
lesebb 150 m-nél. Itt a közelmúltban az történt: a fenyőket mindjárt 
az üzem kezdetén kitermelték, a túlkoros bükkös pedig érintetlenül 
maradt vissza. Rá hamarosan a kiszálait erdőt a közelfekvő berhinai 
kert első termelvényeibői lucfenyőcsemetével telepítették alá. Magá
nak a fiatalosnak sűrűsége 0,6 mutatószámmal becsülhető meg, 
ilyen lehetett eredeti szerkezetében is. Az annál sűrűbb hálózatú 
ültetést az óriási bükkfák szétterjedő, vastag gyökérágai akadályoz
ták meg. A fenyők igen szépen fejlődnek, szabályosak és erőteljesek, 
magasságuk túl van az 1 méteren. Veszteség nem észlelhető. Érde
kes megfigyelni, hogy a bükk újulatából semmit nem találni. Éppúgy 
erősebb gyomnövényeket sem, ha a gyomok fel is verődtek, a fenyő
csemeték már idejében leküzdötték azokat.

Lám, egy kép áll az erdészek előtt: kivételesen sikerült újraerdő
sítés alátelepítés alakjában. Az állomány szerkezetének vonásai is 
kedvezők: a természetes elegyülés kialakítása, azontúl a megbontott, 
magas koronaszint védő hatásának biztosítása, végül a fiatalost fe
nyegető gyomnövényzet visszaszorítása. De a kép arra is rámutat, 
hogy a fennálló bükkóriások előbb-utóbb legyűréssel fenyegetik az 
uralmuk alá került fiatal fenyőket. Az a kérdés: minő jövő vár a fel
újított erdőrészletre?

A probléma várható kilátásai nem egészen világosak.
Az erdészek előtt a kétkorú, ún. középerdőnek valamennyire ős

erdő jellegű alakja áll. Az állománytípus a fahasználat következtében 
alakult ki olyképpen, mintha a végső korhatárt elért fenyőállomány a 
jóval korosabb bükkóriások nyomása alatt kipusztult volna, előbb

58



azonban a fenyőállomány gondoskodott -  ezúttal emberi segítséggel
-  fajbeli utódairól. Hasonló esetekben azonban, ha már beavatkozás 
történt az eredeti állományba, az útban álló bükkfákat, mint nem kí
vánatos főfákat, már előzőleg szükséges lett volna kitermelni, ill. a 
kitermelés lehetőségének hiányában „körülgyűrűzéssel” pusztítani ki. 
Erről a műveletről az erdészek mindketten tanultak valamit a főisko
lán. Hubert egyszer-másszor gondolkozott a viszonylag durva mód
szer alkalmazásáról, de több okból nem szánta magát rá. Az ültetett, 
szép fiatalost féltette a rájuk zuhanó bükkfáktól, viszont az sincs ked
vére, hogy a bükkfák fennállva maradtak. Helyesebb megoldás lett 
volna a túlkoros bükkfáknak idejében végzett eltávolítása. A bükk
fákról a külső jelek alapján feltehető, hogy még évtizedekig életben 
fognak maradni -  fokozódó nyomással késleltetve az aljfák fejlődé
sét. Ami pedig előbb-utóbb bekövetkező korhadásukat és összerop
panásukat illeti, bármikor álljon az be, a szálfává nőtt fenyőket mind 
érzékenyebb károsodás fogja érni.

Mindezeket mérlegelve, nem tudnak okosabb következtetésre jut
ni: legjobb lesz sorsára hagyni az eredeti szerkezetéhez közel ha
sonló, kétkorú, elegyes állományú erdőrészletet. Amivel a maga ide
jében elkéstek, az kielégítően már nem javítható ki. Még szerencse, 
hogy kisebb részletről van szó. A bükkfák ez idő szerint inkább te
hertételt, mintsem értéket jelentenek, értékük a jövőben sem lesz. A 
föltevést igazolja a túlkoros fák minőségi állapota és a kiszállítási 
végpontok túl nagy távolsága. Csak védőhatásuk nyer egy időre némi 
jelentőséget -  a legjobb esetben is -, a gyér záródású fenyőszint 
szempontjából. A veszélyeztetett, különben is szerényebb tételt kép
viselő fenyőfák legfeljebb arra lehetnek majd megfelelők, hogy -  
megelőzve a lezuhanó bükkfáktól várható pusztulásukat -  annak 
idején valamely közeli építkezéshez vagy vízműhöz (híd, partvéde
lem) beépíthetők lesznek. Mindenesetre okszerűbb lett volna az á t 
telepítés jellegű ültetést a fátlan vágásokba áthelyezni. A bükkfáknak 
körülgyűrűzéssel történő kipusztításáról Hubert elődje is nyílván 
jobbnak vélte lemondani, vagy talán nem is gondolt rá.

A vágás felett széles övezetben zöldell a nyolctized sűrűségű, 
érintetlenül maradt véderdő. Kora átlagosan 100 év körüli, állománya 
lucfenyő. Előbb újulatot keresnek a kitakarítatlan, elgyomosodott, a 
véderdővel közvetlenül szomszédos vágásterületen, de a kevés, 
összeszámolható példányból, amire rátalálnak, erdő sohasem fog 
válni. Annak ellenére sem lesz erdő -  újból fenyvest értve erdő alatt -, 
hogy a körülmények kedvezők. Hogy mit tekintsenek kedvezőnek,
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előveszik feltevésként az elméletet, ahogyan az a „könyvekben leírva 
vagyon” A fennálló anyaállomány teremjen 5-6 évenként magot, 
teremjen szórványosan és pásztánként mindössze egy-egy kiló ma
got, legyen az egy kiló mag csak 50 %-ban csíraképes, az is jelent 
nagyjában 70.000 magot, hordja el a kedvező irányban is át-átfor- 
duló szél a magnak csak egy részét a fátlan területre, máris ezernyi 
és ezernyi kis csemete kelhetnek ott életre.

Ezer helyett azonban a várva várt kicsi fákból találni hol tízet, hol 
egyet-egyet, általában a legtöbb helyen egyet sem. Márpedig sem 
magevő madár, sem rágcsáló kisemlös nem szedi fel a szárnyra kelt 
magvakat, más, káros természeti tényezők teszik azokat tönkre: a 
vízmosás, a szárazság és a gyom. Ezek miatt nem érvényesülhetnek 
a tarvágásban mindazok a természeti hatások, amiket a tudósok a 
mikroklíma és a mikrobiológia tényezőinek tulajdonítanak.

Erre mutat mindjárt az a kép is, amit Hubert keresgél a vágáste
rületet borító faanyagon és a gyomból kiemelkedő tüskökön. Azok 
felületén szeretne megtelepedett csemetéket látni, ahogyan az erdő 
az őserdőben újul fel. Erre nézve is előttük a példa. A kedvező fekvé
sénél fogva széltöréstől mentesnek maradt, több száz holdas véder
dőben is ki—kidől és össze-összeroskad egy-egy fa, aztán korha
dásnak indul. Maga a fa végleg el fog enyészni, de testén meg
megtelepszik a szomszédos fákról lehulló mag. Látni fogják: helyen
ként egész kertecske képződik a zsenge csemetékből, melegházi, 
üde szőnyeg, azokból támad fel majd az új, az örök erdő. így újult fel 
évezredek óta a véderdő is. Elképesztő, hogy kint a vágásterületen 
ebből a természetes folyamatból nem figyelhetnek meg semmit sem.

A Szlevejről betekintést nyernek az úsztató csatornákkal feltárt, 
széles völgybe, ahol Hubert felgyújtással tett kísérletet vágástakarí
tásra.

Száraz tavasznak egyik szerencsésen megválasztott napján, ér
zés szerint tartósan szélcsendes időben, belegyújtott a vágást ellepő 
gaznövényzetbe, hogy azzal együtt felperzselje a teméntelen meny- 
nyiségű száraz fatörmeléket és fahulladékot is. A tüzelésre kijelölt, 
katlanszerű területről a tűz nem terjedhetett kifelé; alul a széles folyó, 
felül a fennálló erdősáv mentén méternyi vastag hóréteg, kétoldalt 
csupasz sziklafalazat állta volna útját a bármekkora lángokkal lobogó 
tűznek.

És a nagy eseménynél az történt, amire Hubert legkevésbé szá
mított. A folyó partjának több pontjáról eleinte gyenge áramlással 
elinduló tűz hirtelen erőre kapva nagygyorsan futott végig a száraz

60



gyomtömegnek a felületén, és percek múltán felérkezett a 600 m 
magasságban védőgyürűt alkotó tömör hórétegig. És nemhogy ott 
lefékeződött volna, hanem a véderdő szálfáiról a hóra lehullott és a 
fák törzsére felfutó szakállas zuzmó (Usnea barbata) csóváin át pilla
natok alatt felszaladt a szélső fák koronáira és leperzselt néhány fát. 
Ez még kisebb baj lett volna! A lángolva futó tűz azonban nem kapott 
be a gyomnövényzet zömébe, és a fatörmeléket is éppencsak meg- 
perkelte, bekormozta, de el nem hamvasztotta. A gondosan kiterve
zett és egyébként szerencsés lefolyású begyújtás tehát a kitűzött célt 
nem érte el. Ezek után Hubert a további kísérletekről le is mondott.

A véderdők kijelölése. Huberték átvergődve a kiválasztott vona
lon, elérkeznek a véderdősávhoz. A rétegvonalak mentén haladó 
sávnak szélessége 400 m. Ez a méret a véderdők üzemtervi térkép
ének tanúsága szerint szabványszerűnek tekinthető.

Az erdészeket legelsőben a véderdő terepjellege lepi meg, dom
borzati és lejtviszonyai jóval kedvezőbbek, mint az alanti tarvágásé. 
Maga a véderdő alig lejtős, parkszerű sétányhoz hasonló. Talaja nem 
is gyomos, se nem gyepes, a legtöbb helyen puha mohaszőnyeg 
takarja. Indokoltnak látszik a feltevés: szükség volt-e ezen a hegy
háton a véderdőt 400 m szélességben kijelölni, hogy -  az erdész 
szemléletével bírálva el -  évszázadokra védje a lefoglalt területet? Itt 
megtette volna jóval keskenyebb erdősáv is, amely biztosítja a fate
nyészet természetes, felső határát. Ebből a szempontból Szlevejen 
különösen kedvező a helyzet. Közvetlenül az erdősáv folytatásaként 
jelentékeny területet foglal el a törpefenyő, ami szívósabb fafaj a luc- 
és havasifenyőnél is. összefüggő tömegével kifogástalanul betölti a 
véderdők számára szánt feladatot: ellenáll a kő- és hógörgetegnek, 
talajcsúszásnak, vízmosásnak és megvédi a források környezetét. 
Fája ruganyos és törhetetlen, sérüléseit önerejéből is kipótolja.

A harmadik estén -  június végére járt az idő -  a két erdész sza
lonkahúzásra áll ki a berhinai völgyben. Újszerű élmény hallani a 
magasból a Kárpátokban költő, kedves hosszúcsőrűnek korrogását, 
az ismert hangot, ami a lankás vidékek erdeiben márciusban do
bogtatja meg a vadász szívét. Még ha lenne is kezükben sörétes 
fegyver, el nem érnék a nagy magasságban szálló, barna pontokat, 
amint beolvadnak a hegyoldalak sötét hátterébe.
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Küldönc érkezik fel a barakkhoz. Vállára vetett általvetőben hazai 
postát hoz fel Rafan, a malomvízi cigány. A java postát már leadta az 
alsóbb vágásokban, ahol a négy alerdész dolgozik, felvételezik a 
kitermelt gömbfát. Az asszonyaik tiszta fehérneműt küldtek fel váltás
ra, nem feledkezve meg egy és más hazai ételneműről sem. Hubert 
gazdasszonya ezúttal kivételesen figyelmes volt: Rafanra friss tész
taneműt bízott rá, hozzá mellékelve a felgyülemlett postát. Örömmel 
fogadják azt is; ami a nagyvilágban újság, az még nagyobb újság a 
vadonban.

Rafan derék ember, leghasznosabb tagja a malomvízi cigány 
népnek. Nem kint az erdőt lakja, családja részére lakást szerzett a 
községben, és onnan várja, hogy napszámba hívják, ő  az erdészet 
hivatalos személyi teherhordozója. Amikor az égvilágon egyetlen 
munkást sem kapni, Rafan kész a szolgálatra és azt becsületesen 
végzi el. Az idejéből ezúttal is futja. Hubert mindjárt tervbe veszi, 
hogy másnap nyélbe fogják ütni a kirándulást -  fel az igazi Retyezát- 
ra: a nagy tengerszemek vadregényes, ragyogó tájára. Ödön arrafelé 
még nem járt, Hubert is ritkán jut fel a Kőomlások zergeparadicso- 
mába. Rafan, a baltával felszerelt kísérő, segítség lesz a kintalvásos 
túrához.

Gyalogosan vágnak neki az útnak, a szolgálati lovakat vissza
hagyják Berhinán, a réten.

Kilépve az erdők zónájából, megnyílik előttük az alhavasi táj -  
jellegzetes egyszerűsége mellett is -  sajátos szépségével. Szembe
tűnő a térmértékek nagyvonalúsága: kisebb-nagyobb sötétzöld me
zők a tűlevelű törpecserjék remízeit jelentik, a világosabb foltokat 
különleges, tömött növényflóra futja be, azontúl kékbe vesző szürke
séggel a kőmezők csendes térsége érkezik el a gránitsziklák sötétlő 
bástyafaláig.

A régebbi ösvénynek a kövek halmazától lépcsőzetes nyomvonala 
alacsony fakereszt mellett vezet el. Bevésett leírása lekopott, félre
dőlt a mohától belepett, csonka fadarab is. Egy Oprean nevű csobán 
nyugszik ott, akit azon a helyen évtizedekkel ezelőtt a villám sújtott 
agyon. Csodálatos volt annak a villámostornak a lecsapása arra az 
egyetlen emberre, aki számtalan kimagasló szirt, bucka, bérc, egyes 
fa között ott állt feszesen juhai mellett, és várta a felette háborgó, 
sötét felhők elviharzását. Vajon a tüszőjét díszítő fémkapcsok és a 
kés pengéje „szívták le” az égből a gyilkos szikrát a magányos le
gényre?
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2000 méter magasságban járnak. Nagyobb tisztásra érkeznek, 
fehér vadlóherés pázsit borítja szőnyegét, ámde legelő jószág nem 
látható sehol.

Ott nagyvonalú terv van kialakulóban. Juhok helyett áttérni ké
szülnek kizárólag a szarvasmarha legeltetésére. Magasabb „alpesi 
gazdálkodás" a cél: ti. a nyár elejére már kiaszó Alföldről járja majd 
növendékmarha az „ózondús” havasnak ki nem száradó, üde pázsit
ját, hogy erősödjék fel tüdőben, csontozatban, húsban. A próba már 
megtörtént. Szeged-vidéki csorda nyaralt át, 100 nap alatt felszedte 
magára valamennyi üsző átlag a 100 kilót. És a csordát baj sem érte. 
A terelő pulik különbnek bizonyultak az erdélyi juhászok kutyáinál. A 
pulik nem engedték szétszéledni a csordát; nem is zuhant le marha a 
meredekről, medve sem ütötte le a cserjésbe betévedt üszőt. Rend 
volt a legelőn, ezt kívánta meg az is, ami elvárható volt túl a legelő
kön, azt kívánta meg a fenntartott „tilos” terület nyugalma.

A törpefenyőcserjések problémái. A Szlevej-Voilasza legelő egyi
ke a legjobb minőségű vadherés legelőknek, emellett domborzati 
viszonyai is kivételesen kedvezők. Hegyháta egészében hosszúkás 
alakúra nyújtott, ellaposodó kenyérhez hasonló, csak az oldalairól 
ível le menedékesen a meredekre. Mintegy 1500 holdra felmenő 
területéből közel 1000 hold kínálkozik szarvasmarha-legeltetésre 
alkalmasnak, a fennsíknak egyharmadát azonban a törpefenyő bo
korerdeje foglalta le magának. A földön kúszó cserje közel-távol 
kiterített szőnyegek alakjában terjed szét a hegyháton, és több he
lyen további térfoglalása figyelhető meg. Ez a helyzet teszi időszerű
vé a Pinus mugoval való tüzetesebb foglalkozást.

Ismeretes a törpefenyőről, hogy zárt erdőszőnyeget alkot, és a 
legigénytelenebb fenyőfaj, térfoglalási kapacitása a tűlevelűek csa
ládjában a legerősebb. Már 8-10 éves korában magot hoz, magja 
nagyszámú, felújulóképessége rendkívül nagy, és a földön kúszó 
ágai is meggyökeresednek. Fája szívós, kemény, a cserje elél 100 
évig is. A Retyezát-hegységben nem szokott harmadrendű fává sem 
megnőni, inkább ágas-bogas cserje marad. Ahol teljes sűrűségű 
szőnyeget képez, embernek sem járható, legfeljebb a medve képes 
ruganyos takaróján áthaladni. Ahol a cserjést vízerek és gyepes 
tisztások vonalai nyitják meg, szívesen tartózkodik benne -  éppen a 
bőgés idején -  a kárpáti szarvas. Védelme alá menekül a felriasztott 
zerge is, különben elkerüli. Ritkán fordul elő, hogy vaddisznó húzód
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jék be a cserjésbe, az őz legfeljebb a szélén telepszik meg. Ezek 
után látható: mint havasalji, természetes remízek (vadsűrűk) vadvé
delmi szempontból sem jelentősek. Az 1-2 számmal nyilvántartható 
nyúl és róka, amik az alpesi magasságot lakják, csak mint az életkö
zösség tagjai érdemelnek említést. A farkasról feltehető, hogy hosszú 
kóborlásai során megpihen a cserjésben, kölykezése azonban a tör
pefenyvesben bizonytalan, nem bizonyítható. A törpefenyvesek ma
dárvilága éppúgy nagyon szegény (elvétve siketfajd, helyi speciali
tásként mezei fogoly fordul elő).

Hogy a cserjéslepte fennsík vége-hosszat legeltethető legyen, 
nyiladék jellegű, kivágott vonalakra van szükség. Ezek nélkül a szar
vasmarha, de a juh sem járhatná be a legelő fátlan részeit. Éppen 
Szlevejen készültek ilyen kivágások. A kikerülő faanyag kiszáradt 
állapotban bőségesen ellátja a pásztorokat tüzelővel. Ennek azután 
hasznát látják a közeli véderdők és a támadásnak legelőbb kitett 
cirbolyafenyők is, amiket a pásztorok a juhászat idejében erősen 
megrongáltak.

Hubert tervei között több irányban szerepelnek az útban álló 
cserjések problémái. A nagymarha előtt ugyanis nem elegendő a 
cserjék levágása, szükséges azonfelül a gyantadús és lassan elkor
hadó, éles tuskók kiirtása is. Ez viszont túl költséges művelet, és 
munkavállalók hiányában nem megoldható. A megkísérelt tuskóirtás 
annyi előnnyel járt, hogy a szükségletnél nagyobb tömegű faanyag 
rakatokba összegyűjtve biztonságot nyújt kolumbácsi légy esetleges 
rajzása esetére, mint füstölésre felhasználható, tartalékolt, kész 
anyag.

A törpefenyő az uradalom alhavasi táján hozzávetőlegesen 4000 
holdat foglal el. Fekvésük szerint három osztályba sorolhatók: szük
séges-, közömbös- és nemkívánatos cserjésekre. Az összefüggő 
cserjések egynegyede tekinthető közömbös jellegűnek, mert a kő
törmelékes talaj amúgy sem volna legeltetésre alkalmas. Előnyt je
lentenek abból a szempontból, hogy a sűrű cserjéseket elborító hó
réteg lassabban olvad el, ezáltal a cserjés foltok mérséklik a leszi- 
várgó víz gyorsaságát. Hátra volna további egynegyed, ez a kb. ezer 
hold cserjés jelezhető olyan jellegűnek, amelyet a nélkülözhető, a 
felesleges, ill. a nemkívánatos kifejezések valamelyike fed. Ezek a 
részlegek legeltetésre alkalmas területeket foglalnak el, lényegében 
útban állnak.

Olvasva az erdőkémia tárgyköréből, hogy a törpefenyő fájából 
előállítható faszén iparilag értéket jelent, Hubert érdekelt körök előtt
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felvetette a szenítés kérdését. A kivitelezés szempontjából nemhogy 
eredményt, de még biztatást sem ért el.

Hasonlóképpen járt a vágásokban bőven termő málna hasznosí
tásának kérdésével is. A konzervgyár, amelyet egy kísérlet megpró- 
bálására felhívott, kitérő választ adott.

Ezekből látható: számos erdei melléktermény nélkülözi akár a 
gazdasági, akár az ipari kultúrához vezető csekély érdeklődést is, 
pedig ez a kultúra a hegységbe valójában közgazdasági haszonban 
jelentkező elevenséget hozhatna be.

Huberték közelednek a zergék birodalmához.
A zerge falkástól lakja legnagyobb számban a Zenoga- és 

Bukura-tengerszemek környékét. Hacsak hívatlan turistától nem, 
egyébként zavartalanul szemlélik az éles szemekkel apróra betekint
hető térségnek mozdulatlan pontjait. A zerge kincse a Retyezátnak, a 
zergebak kampója Európa-szerte irigyelt vadásztrófea.

Ödön újságként élvezi a látványt: távcső segítségével reátalálnak 
az első falkára: 11 zerge halad lassú mozgással a Porta Bukuri sza- 
kadéka felé. A tavak között az a megszokott váltójuk.

Az 5000 holdas fennsíkon éjszakára a vadászatra fenntartott há
zikóban szállnak meg. Szerencsére lezártan találják, nem kell bosz- 
szankodniuk; fegyelmezetlen orvturisták (egyidejűleg orvhorgászok) 
be szokták törni a vadászház ajtaját, eltüzelik a kevés, előkészített 
tűzifát, aztán szemetelésük hátrahagyásával elillannak vissza a Zsil— 
völgynek bányatelepeire. Ott tanultak kultúrát. Meg-meglopják a 
tengerszem pirospettyes pisztrángjait, a zergéket üvöltésükkel fut
tatják ki nyugalmas katlanjaikból Hubertnek nem egyszer van baja a 
hívatlan betolakodókkal. Annál szívesebben látja az olyan természet
kutatókat, aminők voltak: a geológus Schafarzik, a talajtudós Treitz, a 
botanikus Jávorka, a paleontológus Nopcsa. Felsorolja az ornitológus 
Danford-ot, a zoológus Panthert, a darazsas Merkl Edét, a lepident- 
rológus Diószeghyt, nemkülönben azokat a művelt turistákat, akik 
beosztott vezetővel keresik fel a Petőfi megénekelte „Vén Retyezát
nak, a Hegyek öregapjának” ritka szép tájait.

Amikor vacsorai falatozásba fognak a lenyugvó nap sugaraitól pi
rossal vonalozott tengerszemek partján, észreveszik a mellettük pi
henő Rafanról, hogy nem olyan, mint szokott lenni; fáradt és bágyadt. 
A feléje nyújtott sajtra is csak annyit mond: „keszenem” Hasa tájára 
mutogat, ami azt kell jelentse, hogy étvágya nincs. A szegény cigány 
beteg lehet, mert nem fogadja el a szalonnát sem. Meg kell, hogy 
kérdezzék: nem beteg-e? Betyág? -  megérti a kérdést, a válasz rá
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persze az, amit annyiszor hallani a havasokat járó embertől: nem 
tudom. De hogyan is tudhatná Rafan, betegség-e az, amit érez? 
Dore, dore -  fájást érez a hasában, a beleiben, ezt ismétli meg az 
összekuporodott, vézna ember.

Hubert komolyan veszi a dolgot, megsajnálja a derék embert, 
nem is hagyja annyiban. Kifaggatja, amennyire tőle telik, a cigányt: 
előfordult-e ez a fájás többször már azelőtt is?

Je, je -  igen, igen -, feleli Rafan, és lehörpinti az odanyújtott or
vosságot, mert folyvást a thermoszra meresztette szemét, lehörpinti 
a kupakban öntött rumos teát. Erre megnyugszik, az élelemhez 
egyelőre nem nyúl, talán majd később.

Hubertet mindenesetre aggasztja a dolog. Elmondja Ödönnek: ne 
adja az Isten, hogy valaki beteggé legyen a vadonban! Beteg embe
rekkel szerencsére a Retyezáton nem is szokott találkozni. Akiket 
munkásban, pásztorban, lóhajcsárban lát, őelőtte az mind egészsé
ges embernek tűnik fel. Látszólag annak látszott Rafan is, egészsé
gesnek tűnt fel előző este, amikor felérkezett a barakkhoz. Az aznapi 
járás sem árthatott meg neki, háti terhe mindössze hátizsákból meg 
egy lópokrócból állt. Volt, amikor a hátán 50 kilós zergebakkal járta a 
hegyeket, és az sem esett neki nehezére.

A két erdész előszedi a semmihez közel álló orvosi tudományát, 
és ahogyan szokás, figyelmesebb vizsgálat alá veszik Rafan arcát: 
mit mutat az -  lázas tünetet-e, avagy halványságot, mit mutatnak a 
szemei, azok az apró, fekete, cigányszemek? Nézik-nézik, de bizony 
nem állapítanak meg azokon észrevehetőbb változást. Márpedig úgy 
van: az anya is legelőbb a gyereke arcáról ismeri fel, hogy rosszullét 
fogta-e el, éppen úgy a barát a barátjánál is az arcról ismer rá a baj
ra. Rafannál ez a módszer nem válik be. Az India hindu őslakóitól 
örökölt cigányarcon képtelenség felfedezni az áruló jelet, az elhalvá
nyulást, a sápadtságot. Pergamenbőrű, sovány arcának vonásai is a 
megszokottak, legalábbis Hubert olyannak találja, egyébként Rafan 
arcán annak előtte külön tanulmányozást ő sem végzett. Lázmérő 
nincs kéznél, a pulzusok megszámlálásával pedig okosabbak úgy
sem lennének. Ezzel nem kívánnak tovább sarlatán hiszemben eljár
ni, és az orvosnak való kérdést a maguk részéről lezárják. Egyben 
elhatározzák azt is, hogy a maródivá vált cigányt reggel útjára enge
dik, egyenesen haza, ők ketten pedig egy kitérővel vissza fognak 
térni Berhinára.

Rafannak egy újabb adag teára mégiscsak megjön az étvágya, és 
a kedve szerint befalatozik. Ami neki még legjobban hiányzik, az nem
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is a tea, hanem a pálinka lenne; a malomvízi nép annál jobb orvos
ságot nem ismer. Távozása előtt Hubert még meghagyja a magát 
már jobban érző, nem is panaszkodó cigánynak: mielőbb keresse fel 
Hátszegen a megbízott uradalmi orvost, erre nézve írással is ellátja.

A rövid nyári éjszakán, elszórakozva néhány élősdivel, hamar túl
jutottak, aztán a két erdész Bukura irányába veszi útját, és leeresz
kednek a vadregényes fekvésű tengerszemhez. A madárvilágból 
pipiseket látnak, ott fészkelnek a kőmezők gyepes tisztásain, a ma
gasban szirti sas száll át a gerincek felett. Zergéből megfigyelnek 
messziről ötöt, hármat, hetet -  öreg kecskék a múlt évi fiatalokkal és 
azévi gidákkal -, és a távcső üvegjére kerül egyesen, kettesen a 
magányt kedvelő büszke bak is. A fejedelmi vad méltóságához illő 
nyugalomban élvezik életüket a retyezáti antilopok.

Ami Huberték számára a legkívánatosabb: nem látnak embert, aki 
az ünnepélyes hangulaton rontana. Félreesik Papusa, a keletre fekvő 
legutolsó legelő is. Ott juhok járnak, mellettük a borjú nagyságú, 
bundás kutyák, a lárma azonban nem ér fel a Bukura katlanáig.

Egyenesen nekivágnak az erdőnek.
A magas szálerdőben valamivel élénkebb a madárélet. Ráismerni 

a mogyorós szajkó és a kis keresztcsőrű pinty hangjára. Ahol park
szerűen változatosabb a részlet, ott a magashegység örvös rigói 
zsivajognak.

A völgyből felhallszik a Lapusnik egyhangú, halk morajlása. Ott vi
szi le -  a katlanban megrekedt hóréteg olvadó árjával bővülve -  a 
tengerszem fölös vizét. Ugyancsak a folyó gyűjtőpontján épült fel a 
duzzasztógát, ez volt a hegységben a legelső, és aki lakja, az Mazett.

Hubert sem látta közel egy esztendő óta az öreg gátőrt. A papusai 
gát jelenleg is üzemben áll, és felgyűjtött vizével sokat segít a leúszó 
fán. Az úsztatott anyag már kiérkezett a hegységből, a vége valahol 
Gurény község tájékán lehet. Ha minden jól megy, egy-két hét múlva 
az is le fog érkezni a gerebre.

Amikor a véderdő aljából letekintenek a völgybe, maga a gát kör
nyéke, ahogyan lenni szokott, néptelennek látszik. A gát azonban 
nem marad sokáig üresen. A távcsőben megjelenik egy ember, aki 
gyors léptekkel és -mozgással foglalatoskodik a gát kapui körül. Rá 
lehet ismerni: Mazett, a gátőr végzi ott a dolgát.

Vele a fogadtatás másképpen megy, mint az áléit Luzsnikkal, 
sokkal élénkebb a kézfogás is annál, ahogyan Cipriánnal, a barakk
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jában megbújt kártyavető, szomorú emberrel történt. Mazett gátőrtár
saival szemben más faragású ember, mint remeteéletü is különb 
azoknál. Ha van hasonló életű valaki, úgy Mazett az a férfi, aki Ro
binson módjára élte nem is az éveit, hanem az egész életét. Nem a 
tenger vette körül, hanem a végtelen vadon: kanadai őserdő és kis- 
ázsiai nagy hegyek. Odahaza is az Appenninek bércei, és vagy 30 év 
óta az erdélyi Kárpátoknak lesötétlő gerincei zárták körül őrhelyét. 
Azért is választotta a gátőrszolgálatot -  akkor is a legtávolabbi gátnál 
- , hogy munkájában senki ember ne zavarhassa. Legyen az a mun
ka a gátművek kifogástalan rendbentartása, és legyen az a foglala
tosság a közelben megtalálható -  vadászat.

Elég Mazettra rátekinteni, és kész róla a vélemény. Nála nem 
szükséges előre tudni, a vadászérzékű ember rögtön tisztában van 
vele, hogy született orvvadász áll előtte. Jó megjelenésű, tagbasza
kadt, középtermetű férfi, túl a 60-on, öltözete vadászos, járása korát 
meghaladóan ruganyos. Mozgékony, nyugtalan az egész ember, aki 
hol a nagyobb feladatok elvégzése után van, hol azok kitervezése 
előtt áll, de mindenképpen indulásra készen.

Nem igazi vérvonalú olasz típus: haja ugyan fakult, de sötétszőke 
lehetett, szakálla őszesbe vegyülően vörhenyes. Talán senkin nem 
áll olyan jól az a franciásan kissé hegyesedőre nyírott és gondozott 
szakáll, mint Mazetten. Bajusza a szakállhoz arányos és az is gondo
zott. Bátor, nyílt fellépése is fölényes magatartásra vall. Arca mosoly
gós, de nem vigyorgó, mint Luzsniké. Arcán az a nyugodtság él, ami 
a megelégedett emberét jellemzi, vagy olyan ember arcát, akiben az 
a gondolat él: ám higgyetek rólam, amit akartok, én tudom, ki vagyok 
én, az elszántak egyike, a bátrak egyike, a szenvedélyes vadász, 
akinek annyi pazar élményben volt része.

A közlékenység, a dicsekvés annyira távol áll tőle, hogy magama
gáról és múltjáról egyáltalán nem is beszél, még legközelebbi mun
katársai sem hallottak tőle semmit. Családi viszonyai ismeretlenek. A 
kantinokba nem jár le, úgy mondják: bort, szeszt rendszeresen nem 
fogyaszt. Csak ha Cipriánnal jön néhanapján össze, koccint vele, de 
azt is a cimbora kedvére teszi. Luzsnikkal még kevesebb a beszélni- 
valója, az öreg a sok pálinkától már csak hebeg. Bámulatos, hogy 
Mazett nem dohányzik. Még prémvadász korában szokhatott el az 
efféléktől. És olyannak is maradt -  megszabadult a kínzó gondoktól, 
amik halálra gyötrik a remete embert. Mégiscsak imponáló, hogy 
mindezt a vadászatért tette, minden áldozatot meghozott azért a 
szenvedélyért, amely őelőtte minden egyebek felett az első.
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Maga a gát tavasztól kora őszig adja a legtöbb dolgot. Szerkeze
tét is megviselte az idő; sok rajta a reparálnivaló: a munka fúrásból, 
faragásból, idomok kiszabásából áll. A szerszámok kéznél állnak, 
mellettük valami furcsa készítményből is látni kettőt-hármat. Hubert 
nem ismerős velük, Mazett adja meg a magyarázatot. Fáklyát he
lyettesítő kötegek azok, sodrófa alakúak: méter hosszú, száraz, ha
sított fenyőpálcák, dróttal csóvába kötve. Az egyik végén begyújtva 
óra hosszán ég a gyantás fáklya, és tetszés szerint járhat vele az 
ember. Egy fogással lehet bemártani a vízbe, vagy benyomni a hóba 
és kialszik a fáklya. A gát körül éjszaka ad jó szolgálatot. Feltehető 
az is, hogy Mazett jó hasznát veszi akkor is, amikor a fenyőerdő sö
tétjében titokzatos útjaira indul el.

Mazett a téli hónapokban leköltözhetett volna a barakkokhoz, ezt 
a szolgálata is megengedné, ő azonban fent maradt a gátnál, a tár
saságot amúgy sem kedveli. Róla valóban el lehet mondani, hogy 
szinte észrevétlenül éli napjait a többszáz erdei munkás között, ő 
zavarja legkevésbé a magazinok levegőjét. A magány már ifjúkorá
ban hozzá tartozott életének menetrendjéhez; legfőképpen volt ma
gamagára utalva mint vadász. Neki magának kellett kifinomult érzék
szerveivel kihallgatni, kinyomozni, megfigyelni, felkeresni, beközelíte
ni, meglesni -  ösvénytelen erdők mélyén, sziklafalazatok párkányain, 
havasalji kőmezőkön -  az elrejtőzött vadat. Remeteségében is ösz- 
szenőtt a vadonnak fenséges csendjével, viharok zúgásával, patakvi
zek altató csobogásával, a fenyő balzsamos illatával, a nyugalomnak 
lelket eltöltő hangulatával, és -  élt és él az emlékeinek. Élményekben 
változatos múltja számára olyan kincsesbányát jelent, ahonnan ked
ve szerint keresheti elő életének feledhetetlen, újból és újból felizgató 
eseményeit. De keresnie se kell azokat, feltörnek azok maguktól is 
lelkében a tavasz ébredésével, az őszi erdők lombhullásával, a be
havazott téli tájnak kitáruló térségével innen és túl az óperencián.

Az erdészek a hangulattól élénken beszélgetésbe kezdenek 
Mazett-tal. Minden kérdésre kész a rövid felelettel, csak egy kérdés 
jön a legkevesebbet szóba -  a vad! Ez már kényes kérdés, és legke
vésbé való éppen az érdekelt főerdésztől hallani.

Hubert a jágerek útján tudja Mazettről, hogy világéletében orvva
dász volt. Nem vadorzó, hanem fegyveres vadász, aki kanadai trap- 
per korában is fegyverrel szerezte meg a prémet. Kanadából átvető
dött az abesszín hegyekbe. Ahol nem volt gátőrre szükség, beállt 
favágónak, vagy csúsztatóépítőnek. Afrikában a vadászat miatt va
lami fegyveres csetepatéja támadt, erre átvitorlázott a kisázsiai Tau
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rusba. Ott nem mehetett jól a dolga, nyilván kevés volt a vad, miért is 
az olasz cégekkel átnyergelt Erdélybe. Kezdte a Zsil—völgyi erdők
ben, és onnan került át a szomszédos Retyezátra, ahol mindmáig 
megmaradt. Itt talált rá kedvenc vadjaira a nagy fenyvesekben és a 
magas szirteken: rátalált a pulyka nagyságú fajdkakasra és a szök- 
delő, kampós trófeájú zergére. És miért ne érdekelte volna a medve 
is, a télen elhúzódó, mogorva ősvad, amikor álmából felriasztva a 
„gaura" előtt közel birokra is kelhetett volna vele?

A gáton összegyűlt hármas kompánia pihenőt tart Mazett kuny
hója előtt, ki-ki gömbfából kiszabott tuskókra ül le. Hubert megkoc
káztatja a kérdést (a románba lehet németet is keverni): vajon ész
lelt-e a tél folyamán zergét valahol a gát feletti vágásokban, ahová a 
tengerszemek zergéje is levonul télen a málnacserje duzzadt rügyé
re, gallyára? Az öreg cimbora elkomolyodik, de nagyon. Viaskodik 
magában: mi is legyen a válasza? Megvallja-e azt, amit már egyesek 
úgyis tudnak róla, legelőbb tudta meg az a hosszú bajuszú jáger, aki 
barátságosan szokott közeledni feléje? Tőle értesülhetett Hubert is, a 
Dumnu Oberferster.

Nagy a baj, de úgy van!
Mazettnek erősen megromlottak a szemei, és évről évre homá

lyosabb a táj, amit maga előtt lát. A zerge élességü szemek annyira 
legyengültek, amilyenek a vaddisznó szemei. Mazett hallása ma is 
finom. Meghallja távolból a nagykakas halk tak-takját, felveszi a csá
szármadár tüvékony szólamát, elkapja a hajnalban kört repülő sza
lonkának korrogását, de nem veszik ki szemei a sötét lombozatban 
eltakart kakasnak fel-felemelkedő nyakát, sem a beszálló madarat, 
nem látják a hóból feketéllő zergének alakját. És homályba vész a 
fegyver célgömbje is!

Ezt árulja el Mazett arcán a szótlanságból is kiérződő, panaszos 
hang. Fájó volna ezért ennél a témánál maradni. És Hubert maga 
sem tehet róla, sajnálkozással tekint a megrokkant orvvadászra, 
akinek van múltja, de jövője nincs. A személyi bátorság valamikép
pen tiszteletet ébreszt még az ellenfélben is. így van Hubert is szívé
nek érzésével, amikor -  nem minden meghatottság nélkül -  búcsút 
vesznek Mazett-től, és odahagyják csendes, árva magányában a 
remete gátőrt.

Elhagyatott Ádám volt egész életében, aki a vadont Éva nélkül is 
Paradicsomként szerette és szereti ma is.
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Ami Mazettnek a retyezáti múltját illeti, erről nincsen biztos adat. 
Nem is kutatják, mert nem vezetne célhoz. A jágerek is csak annyit 
hallottak felőle, hogy hírhedt orvvadász volt és annak maradt volna 
papusai gátőri posztján is -  kirándulásait azonban áthelyezte távo
labbi tájakra, amiket élőbbről jobban ismert. Mazett vezette volna be 
annak idején „Signore Vittorio”-t, a neves Zsil—völgyi orvvadászt a 
vadászatba, és kísérte el útjain határtalan vadászbirodalmának Ro
mániába is átnyúló vadonjaiba. A vakmerő, bátor mesterhez méltó
nak bizonyult a tanítvány, a barátság közöttük ma is fennáll, így 
mondja a fáma.

És testet ölt a hagyományos barátság nem annyira tavasztól 
őszig, hanem télen, a tél közepén, amikor a Retyezát jágerei, erdé
szei -  eléggé ügyetlenek hozzá -  csak képzeletben követik a havas 
tetőkön a sínyomokat, azok élén a két előretörő, fegyveres alakot. 
Elöl a Herkules-alkatú, borotvált képű, szemüveges férfi, Signore 
Vittorio, mögötte a nyomában ívelő, szakállas vadász, Mazett.

Visszaérkezve a magasövezeti kiszállásról, Berhinától elkezdik a 
levonulást szakaszról szakaszra, hazáig.

Guraapinál megállást tartva felkeresik újból a vágásokat, hogy 
felülvizsgálják a felvételezési munkát. József és János alerdészek 
csoportjánál simán megy a munka. Maguk az alerdészek is a ta
pasztalt, nyugodt emberekből valók, tekintélyük is megvan a cég 
megbízottjai előtt. A rögzített selejtszázalék bevezetése kezdi kizárni 
a sok heves vitát, ami a múltban elkeseríthette őket.

Antal és András alerdészek csoportjánál már valamivel nehezeb
ben megy a dolog. A méretek miatt sok a veszekedés. A panasz a 
céggel szemben jogos. Ha darabról darabra szigorúan vennék a 
méreteket, a munka nem haladna előre, sőt idejére el sem volna 
végezhető. A gömbfa közelítését meg kell előzze a kitermelt anyag
nak a teljes számbavétele. Hubert megérti a helyzetet, csak maguk 
között minősíti külön-külön az embereit.

Antal erdélyi, András Arad megyei erdész. Magatartásukra már ez 
a körülmény is magyarázatot ad. A nagy, tarvágásos üzemeknél 
szolgált Antal valamivel elnézőbb a hibákkal szemben, azt szokta 
meg. András viszont a Maros-menti értékes tölgyes erdők fahasz
nálatánál hozzá szokott a centiméter pontossághoz, azt kívánná be
tartatni a Retyezáton is. Neki éppen annyira nehéz engedni a pontos
ságból, ahogyan a dunántúli Hubert sem tudja magát abba beleélni,
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hogy a centiméter helyett ki kell békülnie a deciméterrel is, ha azt 
akarja, hogy a felvételezéssel idejében végezzenek. A tuskó magas
sága, az úsztatási többlet és a hossztolás kiszabásán, ha már meg
történt, úgysem lehet változtatni.

András, Víg a neve, bár ö maga nagyon is komoly ember, a többi 
alerdész mellett termetre a legkisebb. Kicsi ember, de erős, mint a 
paprika. Nehéz lesz szegénynek beleélnie magát, hogy egy pongyola 
szövegezésű kötlevél alapján, és az olasz vállalatnál uralkodó ma
kacs szellem mellett, nem mehet ez másként.

Hubert ellenőrzést tart a bejegyzések felett mindkét félnél, rámutat 
egyik-másik hibára és hiányosságra, aztán a teendőket Ambrózival 
tárgyalja meg.

Guraapiról lehaladnak Gurazlatiba, s a magazint népesebbnek 
találják, mint feljövet volt. Ott osztják szét a munkáscsoportok szá
mára a fanyerges, málhás lovakkal napról napra felhordott élelmi
szert és egyéb szükséges holmit.

A Malomvízről felérkezett lóhajcsárok elmondják, hogy a község
ben időközben különös esemény nem történt. A kisebb hidakat elso
dorta az árvíz ugyan, de jégeső nem érte a mezőt, a szilvatermés 
jónak mutatkozik, cujka (pálinka) lesz bőven.

A faúsztatás jól halad, mondják az olasz munkások; Domboló, a 
vezér, derekasan nyomja a dolgot.

A kantinban jelen van Ferró. ő  is vezető ember, helyettese Amb- 
rózinak, ő győzi a lótást—futást a munkáscsoportok között. Középter
metű, szívós, katonás férfi, fegyelmezett és józan, beéri az eléje he
lyezett boros hosszúlépéssel, aztán jegyzeteibe mélyed bele. Ferró 
az intelligens munkás benyomását kelti.

Huberték betérnek a fenntartott tiszti szobába és lepakolóznak. 
Ott fogják az éjszakát tölteni. A kantin felől a szobába áthangzik a 
szokásos zsivaj.

Hubertnek eszébe jut Rafan. Erre átlép a kantinba, és Osvaldó 
kantinosnál érdeklődik a cigány felől. A válasz megnyugtató. Rafan 
dél felé érkezett le Zenogáról, pihent egy jó órát, lehajtott két poha
racska pálinkát, azt ki is fizette, aztán nyakába vette az utat, hogy 
estére hazaérkezzék otthonába. Nem látszott rajta, hogy beteg lenne. 
Panasza nem volt, szükség esetén valamit segíthettek volna rajta. 
Bizonyos orvosságot állandóan tartanak a telepeken, igaz hogy nem 
szokták azt igénybe venni. Legtöbb a kötszer, szerencsére arra is
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ritkán kerül sor. A nagybeteggel meg az történik: összeácsolt hordá
gyon a beteget 4-6 munkás leviszi Malomvízre, onnan szekérre ke
rül, majd vasútra és beszállítják a vármegyei kórházba. Ilyen évek óta 
egyszer fordult elő -  látogatóba jött, öreg, felpuffadt olaszt szállítottak 
be Dévára.

Ödön a medvére kíváncsi. Felkeresi Nikolaj úrfit. Ott találják Pet- 
rut, aki szokásos, vigyorgó grimaszával üdvözli őket. Éppen a kását 
helyezi famelencében a medve elé. Valaki felbiztatta Petrut, a medve 
gondozóját, hogy iparkodjék róla bolhát fogni. Ha a medvén olyan 
bolhát találna, amilyen még hiányzik az angol Rothschild gyűjtemé
nyéből, nagy pénzt kapna érte. Petru azonban sokkal gyámoltala
nabb ember, semhogy ilyennel foglalkozzék.

Huberték vacsorájukat nem a szobában fogyasztják el, jobban 
esik kint maradni a tornác végén, és ott élvezni a nyári estének hűvö
sebb illatát.

Eközben a patak menti, alsó barakk felől felérkezik -  csomó fris
sen kimosott ruhával az ölében -  Léna, Petru felesége. Léna az 
egyetlen nő, akit a négy hét folyamán látnak. Hubert már ismeri, né
hanapján találkozott vele a telepen. Ödön előtt újság, jól meg is nézi 
a mezítlábától fel a szarvakkal díszített fejtetőig.

A Retyezát tündére! -  jegyzi meg Hubert.
Léna odamosolyog az urakra, és a nőket jellemző apró -  mondjuk -, 

kecses léptekkel elhaladva kiteregeti a vízbe áztatott ruhaneműt -  tar
ka asztalterítőt, konyharuhát, ingeket -  a barakk előtti térség farakásai
ra és korlátaira. Forgolódik és ügyeskedik. Hátulról szemlélve formás, 
fiatal nőnek vélné az ember, arca azonban elárul három, három és fél, 
jobban rátekintve négy évtizedet, hozzá még egynéhány évet. Ez már 
nagy idő a román paraszti nő életében, nem hoz már újravirágzást, 
hacsak az arcára kent festék nem kelti a színes virág illúzióját rajta. 
Munkáját elvégezve választékosán lelibeg vissza, az alsó barakkba, 
majd rövidesen visszatér, de már cipő is van a lábán, nyakán sárga és 
kék gyöngysor, hímzettre váltott ingje felett csillogó pénzérmék füzére 
díszük. Hanyagul csak nem léphet be a sok férfi közé! Haja fényesebb 
és simított, mint az előbb, arca színén is javított valamit, ha ugyan fog 
rajta az újabb kulimász. Hogy szagos szappannal kimosott, könnyű 
öltözete mit áraszt illatból, azt csak közelről vehetné fel az erdészek
nek az idegen szagok iránt érzékeny orra. Léna rendbe hozta magát 
tetőtől talpig, végtére este van, addig kidolgozta magát. És ki tudja: 
nem kíván-e ő is olyan hódító Éva lenni, amilyenek a Corriere della 
Sera lapjairól kacsintanak le a kedvetlen Ádámokra?

73



Ami Petrut, az ostoba férjet illeti, annak a fején ugyan a szarvakat 
nem látni, de Petru miatt illeghet—billeghet az asztaloknál ülő férfiak 
körül. Azokon azonban csak rajt' ül a nehéz kedvetlenség. Egyik
másik még csak odaszól valamit a varázsló Lénának, aztán feltápász- 
kodnak helyükről és nehéz léptekkel leballagnak az alsó barakk felé. 
Ott van a munkások tanyája; több elválasztott helyiség ágyzsákokkal, 
az egyik szoba az alerdészeké, egy kisebb fülke Petruék otthona. 
Abban tükör is van, meg mosdó, ami a többi helyiségből hiányzik. A 
férfiak kint szoktak mosdózni a patakban, télen meg hóval dörzsölik 
le a testüket.

Mindenesetre szó férhetne ahhoz, hogyan tudott Léna, a valami
kor csinos nő, Petrunak, az együgyű, amellett koldusszegény ember
nek az élettársa lenni. Léna szemrevaló nő ma is. Nem abból a fajtá
ból való, akit a tüzes szem, a haj sötétsége jellemez, pedig ilyen a 
legtöbb. Léna kék szemű, haja világosabb, arcának vonásai a szen
de, bájos nő megnyerő képére vallanak, ö  tudhatja, miért szegődött 
az erdei munkahelyekre beállt Petru mellé.

Petru az erdészek részére még behoz egy nagy bögrében holmi 
hígított feketekávét, melléje helyezi a porcelán tányért, rajta ökölnyi 
cukordarabokkal, amiket a kantinos a kicsorbult nagykéssel repesz- 
tett le a torpedó nagyságú, fekete papíros cukorsüvegből. Petru az
tán -  fején az odanőtt hatalmas birkasüveggel -  kicsoszog a szobá
ból.

Ferró az utolsó, aki elhagyja a kantint, és a hátsó ösvényen le
megy a barakkba. Osvaldó elfújja a lámpást, aztán csend borul a 
tanyára. Annyit még a cipő kopogásából hallani: Léna is elvonult, 
hogy nyugovóra térjen.

Másnap reggel Huberték lóra szállva elindulnak le a völgyön. Dél
re fognak hazaérni. Hacsak a megbízott lóhajcsár meg nem feledke
zett a híradás leadásáról, a gazdasszony ebéddel fogja őket várni.

A fenn töltött hetek alatt kedvező volt az időjárás, mert futó eső
kön kívül a szokásos, júniusi záporok nem zúdultak a nyakukba, a 
tartós szárazság viszont erősen megakasztotta az úsztatást. A folyó 
mentén a fával egész sereg munkás bajlódik. Túl alacsony a víz, és 
nem úszik a fa. A meder mindkét partja telve megakadt fával, azokat 
mind darabonként tologatják, húzogatják be a mederbe. Ahol mé
lyebb a víz, valamit elúszik a fa, aztán forogni kezd és rajta marad a 
kiálló köveken. A Domboló-csoport megizzadtan jár le-fel a parto
kon, oda se tekintenek a lovasok felé. A gondoktól komoran végzik a 
keserves munkát. Több vízre lenne szükség. Felülről Mazett-től,
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Luzsniktól várnák azt, ámde a tengerszemek táján is szokatlanul 
nagy a szárazság. A helyzeten kiadós esőzés segítene, de abból se 
legyen túl sok, mert a hirtelen árvíz a gömbfát halomra torlaszolná 
fel.

A Riu maré völgyének kijárati torkához érkezve látják, hogy 6 ló
ból álló karaván jön velük szembe. Lovas van köztük három is. Vajon 
kik lehetnek? Hubert szeméhez emeli a távcsövét és az élen haladó 
lovasban Eugénre ismer rá. Eugén, az olasz szülőktől származó ma
gyar születésü férfi, a fatermelő vállalat főnöke. 30 és egynéhány év 
körüli, nőtlen ember, kifogástalan sportöltözetben, cigarettázva ül 
lován és élénk társalgásban van a mögötte haladó hölggyel. Különös 
ismertető jele a jól ápolt, vörhenyes kecskeszakáll, amely a jó meg
jelenésű férfit valamivel idősebbnek tünteti fel. Arcának az egyik ol
dalán a szakáll sebhelyet takar.

A hölgy mögött magas termetű, úri férfi, a megye egyik birtokosa 
zárja le a lovasok sorát. A két férfi által közrefogott hölgy ez utóbbi
nak a felesége. Régi, jó barátságban állnak Eugénnel, a vagyonos 
gavallérral, aki ezúttal is vendégül látja őket.

A málhás lovak jól felrakva ládákkal, pokrócokkal, a tetejükben 
szíjácsfonású kosarak -  valószínűleg üveggel, gyümölccsel, süte
ménnyel telve. A lóhajcsárok egyike finom, sárga bőrből készült, 
kalapskatulyához hasonló bőröndöt tart nagy vigyázattal a kezében; 
látszik rajta, hogy nehezére esik azt hordozni.

összeérkeznek a le- és felutazók, és kalapot emelve köszöntik 
egymást. Eugén ez alkalommal nem ér rá hivataloskodni holmi üzemi 
dolgokkal. Röviden vált szót Huberttal. A társaságot jobban érdekli az 
időjárás, a barakkban fenntartott szoba állapota, a kantin rendje és 
miegymás, ami a hegyekbe kirándulókat általában érdekli.

A két férfi bőrtokba zárt lőfegyvert is visz magával. Ez természe
tes. Eugénnek közbeeső vadászterület-bérlete van a hegységben, 
ott fog próbálkozni barátjával őzbakra. Júliusban már könnyebb lesz 
szóba állni a vágásokat lakó őzekkel.

A hölgy egyike a járás úgynevezett szépasszonyainak. Valóban 
szemrevaló asszony. 30 év körüli, nyúlánk, barna, molett nő, kedves 
arc, jól tüzelő szemek, kalapja alatt hajfürtjeit kacérul lengeti a szél. 
Öltözete az angol sport lady tökéletesen rászabott öltözete: rövid 
nadrággal, lábszárán zöld harisnyával. Keskeny sárgabőr cipőjéhez 
szabályosan kimértek a nyereg kengyelvasai, a hölgy is biztonsággal 
üli a lovát.
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Egészen rövid beszédváltás után a lovasok szétválnak, és 
Huberték az előttük álló réten ügetésre térnek át. Sietnek az ebédhez 
haza.

Ödön nem tartozik a kíváncsi természetű férfiak közé, az előtte 
ismeretlen társaság nem is érdekli őt. Mégis felteszi a kérdést, ho
gyan fértek volna meg ők ketten, együttesen a társasággal az erdei 
szálláson. Egyik tanya sincs berendezve egyszerre öt úri vendégnek.

A feltett kérdésre Hubert ad választ. Elmondja, hogy a férfiakkal 
nem szokott nehézség lenni, azok megférnek egymással. Nőven
dégnél, ami egyébként a legritkább eset, Hubert éveiben csak egy 
őszi nagyvadászat alkalmával fordult elő az is, már problémát jelent a 
kérdés. A nőnek különszoba dukál, és csak a férjét hívhatja be maga 
mellé. A többi férfi aztán azt csinálja, hogy lehelyezi csontjait az 
alerdészek helyiségében, vagy a munkások barakkjaiban Amennyi
ben vadászemberek, ez nem újság előttük. Ha kényelmesebb szál
lást keresnek, felmehetnek egy másik telepre.

Ödönnek másik kérdése az a bizonyos kalapskatulya-kinézésű 
kis bőrönd.

Az igaz! -  erre elneveti magát Hubert. Hasonló bőröndöt ő csak 
egy alkalommal látott, akkor is Todorony vadőr volt megbízva, hogy a 
kezében tartsa, és nagyon, de nagyon vigyázzon reá. Vitte is az öreg 
vadőr 40 kilométeren át, fel a vadászházig, és átadta a vadászatra 
érkezett hercegnének, mert a féltett bőrönd, felforgatni sem volt sza
bad, őhozzá tartozott. Todorony is csak később tudta meg, hogy a 
féltett kincs mi volt benne. Nem volt más, mint az a névtelen edény, 
amit a román nyelv finom körülírással úgy nevez meg: éjjeli váza. 
Todorony a hercegtől ropogós 50 koronást kapott, hogy felhozta ép
ségben. Neki megérte, azon a pénzen szép üszőt vett a vásárban.

Hubert éppenséggel nem tartja kizártnak, hogy Eugénék bőröndje 
is hasonló, finom vázát zárhatott magában. Miért is ne? Ha nem is az 
volt a skatulyában, inkább arra gyanakszik, hogy torta alakúra kisza
bott birsalmaöntvényeket rejtett magába. Finom étel az fent a 
Retyezáton! Hogy Eugén is kedveli, azt tanúsítják azok a csipkézett 
papírosok, amiket vissza szokott hagyni a szobában. Rajta a ragadék 
mutatja, hogy azon díszlett az ínycsiklandozó finomság. Maga a birs
alma persze hiányzott a papírossal lefedett tálról.

Leérkeznek a faluhoz. Ödön szétnyitja a zárókaput és bekocog
nak a községbe. Hubert kedves spánielje: Buller élénk csaholással 
üdvözli gazdáját és körültáncolja a lovat.
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Mayerné asszonyság, elhunyt alerdész özvegye, eléggé közöm
bösen fogadja az érkezőket. Bizony nem számított rájuk, az izenetet 
nem kapta meg.

Ha nem is egészen újság Hubert előtt az üres és hideg fogadta
tás, mégis bosszússá teszi. El is várja, hogy Mayerné, amilyen gyor
san csak lehet, üssön össze egy meleg ebédrevalót. Ingerültségében 
kész lenne a kisgolyóssal akár kilőni egyet-kettőt az udvaron futká- 
rozó csibékből is.

Mayerné, az elismerten kitűnő gazdaasszony, azonban meg
nyugtatja Hubertet. Van elegendő félretett maradék a tepsiben, a 
felénél is több -  az előző napon leölt hízott kacsából. Csak meg kell 
melegíteni a sültet és kész az express ebéd.

Jól élünk mi! -  jegyzi meg Ödönnek. így él a retyezáti főerdész, és 
mondja csak valaki, hogy nem közel olyan-e az ő élete is, mint az 
elhagyatott Ádámoké, akikkel ott találkoztak fent, a vadonban.

Hubertet 1909-ben régi selmeci ismerőse, Egán Imre, és mun
katársa látogatja meg. összeütik a vacsorát és közel éjfélig kedélye
sen beszélgetnek. Ünnepet jelent a vadonban az ilyen kaszinózás. A 
szolnoki gazdász egyszerre csak felteszi a kérdést Hubertnek:

-  Mit szólsz Blériot-hoz?
-  Ki az?
-  Hát nem olvastad?
-M it?
A két gazdász arcán széles csodálkozás ömlik el, egymásra néz

nek, a dolog érthetetlen előttük. El sem akarják hinni, hogy legyen 
intelligens ember, aki nem tud a szenzációs eseményről: az első 
ember átrepülte a La Manche-csatornát Angliából a francia partra. 
Olyanformán tekintenek Hubertre, akinek vagy megártott az esti 
rumosteázás, vagy olyan ember kell legyen, aki egyáltalán nem olvas 
újságot és emberekkel sem társalog.

-  Ne vedd, kérlek, rossz néven, de ez absurdum! -  mondják egy
szerre a gazdászok. -  Hiszen erről beszél hetek óta az egész világ!

-  Bravó! Ha ez így van, éljen Blériot! -  és koccintanak hozzá. Mi
előtt Hubert magyarázatot adna, a gazdászokból kitör a megjegyzés:

-  No, barátom, ezek után nem tudjuk, hogy sajnáljunk-e téged, 
vagy irigyeljük-e a te életedet? Boldog ember vagy! -  állapítja meg a 
szolnoki gazdász. -  Minket megölnek a hivatalban, irat irat után,
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telefon, sürgetés, újabb telefon, kimutatás, se vége, se hossza! Hi
szen te a Paradicsomban élsz! Nemhogy nem sajnállak, hanem di- 
rekt irigyellek!

Egánban nem akkora a lelkesedés, mint társában, megjegyzést 
sem fűz a szavakhoz, ő közelebbről ismeri az erdészéletét.

Hubert aztán elmondja: ez a Blériot-eset kivételes. Rendszeresen 
járat napilapot, fővárosit és zalait, azonfelül előfizet egész halmaz 
szaklapra az erdészet, vadászat, állatvilág, a természetkutatás köré
ből. A frissebb lapokat fel szokta magával hozni a hegyekbe is, esős 
napokon aztán átolvassa őket. Házvezetőnője időnként utánaküldi a 
lóhajcsárok útján a hivatalos iratok mellett a leveleit és újságpostáját 
is. A politikai lapok azonban mutatják: évek óta alig hoznak mást, 
mint a Dreyfuss-per és Lukács-féle sópanama, majd Tisza-perleke- 
dése a parlamentben. Európa nyakán az unalom ül. Az igaz: Blériot 
már május elején meglepte a világot pompás repülésével, a májusi 
napilapok azonban -  a tények tanúsága szerint -  ezúttal olvasatlanul 
maradhattak. Télen több idő jut az olvasásra, de nyáron a magas- 
hegységben -  egyedül a Retyezát 35 ezer holdas birodalmában -  
nagyvonalú üzemek mellett annyi a teendő, annyira erős a strapa, 
Hubert beéri azzal is, ha beletekint a szaklapokba, keres bennük 
hivatalos közlést és valami újat; átolvassa és megválaszolja személyi 
postáját; aztán jegyzetekbe fog, és ahogyan diákkorától megszokta, 
naplóba jegyzi be érdekesnek talált megfigyeléseit. Csemege számá
ra mindaz, amit a természet jelenségeiről láthat és olvashat.

Mindenesetre boldog ember vagy! -  ismétli meg a szolnoki gaz
dász, akit, úgy látszik, elbűvölt a vadregényes hegység és abból csak 
a szépet látja.

Szívesebben lennék erdész! -  erre a megállapításra jut lelkes 
hangulatában. Hamarosan kiderül azonban, hogy nagyon is keveset 
tud főképpen a fiatal erdészek életéről. Hubert legkevésbé kívánja őt 
hízelgő elképzelésében befolyásolni, de a megjegyzést megteszi: 
kérdezze csak meg kortársait, akik a kincstár kárpáti erdeiben a 
taxációt végzik! Ők a taxátorok, az erdőrendezők, a tervkészítők! 
Egyébként ebből a legerősebben szakba vágó, szép feladatból több
kevesebb mértékben minden fiatal erdőmérnök ki szokta venni ré
szét. Javára is szolgál, mert valójában mint rendező ismeri meg az 
erdőt. Ámde a taxáció nem tartozik a kényelmes feladatok közé. Kinn 
kell az erdőn lakni, ráadásul vándorolni, hogy a munkahelyhez közel 
fekvő pontokon szállhassanak meg. Kora tavasszal szokás felpakol- 
tan kihurcolkodni a hegyekbe; ott juhtejen, krumplin, birkahúson élni
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-  naphosszat mérni, erdőket becsülni. A taxátorok csak majd késő 
ősszel vonulnak le füstös mundérban, szakállasan a hófehérbe öltö
zött Paradicsomból. És ez így megy éveken és éveken át, amire az 
ideiglenes minőségű erdőgyakornok -  esetleg dicső nevén: műszaki 
díjnok -  végre erdészjelöltté lép elő. Mindaddig elhagyatott Ádámként 
éli éveit, és nehogy egészen búnak adja a fejét, karácsony táján el
eimegy maga mellé paradicsombeli Évára találni, vagy szót váltani a 
Selmecen már kiválasztott Évával, aki hasonlóan hagyományos tü
relemmel várja, hogy a neki kijelölt Ádámmal végre összetalálkozva 
egybekeljenek.

És legyen bár a fennálló helyzet a legtöbb fiatal erdész számára 
ennyire nehézkes, aki viszont az erdő varázsától megszállottan ké
szült fel hivatására, nem fog kishitüen panaszokkal élni, hiszen tudta 
előre, hogy mi fog reá várni. Neki vezérlője marad mindvégig a lelkét 
tápláló illúzió, megérzése az elérhető szépnek, amellyel előbb-utóbb 
az erdő is kárpótolni fogja.

Ennek éppen az ellenkezőjét tapasztalta legutóbb Hubert -  
mondja Ödönnek -  két nála járt fiatalember vendégénél. Nemcsak 
hogy Hubert életfolyását nem irigyelték, sőt ellenkezőleg, ahogyan 
nyilatkoztak, egyenesen részvéttel voltak mostoha sorsa iránt. Az 
egyik ismerős személy a járás csendőrhadnagya, a másik egy fővá
rosi építészmérnök volt. Az egyik is, a másik is külön-külön alig egy 
hetet töltöttek hivatalos kiküldetéssel a hegységben, és amit máris 
mind a ketten a legjobban sérelmeztek, az volt, hogy retyezáti tartóz
kodásuk alatt nem találkoztak egyetlen nővel sem. Mégiscsak nevet
séges, hogy ez a hiányosság volt nekik a legnagyobb bajuk, holott az 
új élmények élvezetében találhattak volna kárpótlást -  a csekély át
meneti veszteségért.

Az uniformisán feszengő, kistermetű hadnagy leérkezése után 
azzal kezdte:

-  Barátom, hogyan bírod te ki évek óta ezt a „pimasz” életet? Ez 
nem intelligens embernek való! Megbolondító volt, hogy nem láttam 
egyetlen nőt se közelről, se távolról. Már úgy voltam vele: ha valahol 
a patakok mentén, vagy a lejtők rétjein hol pirosas, hol sárgás foltot, 
vagy egy csomóban a zöldtől elütő színezést vettem észre, és az a 
széltől is megrezgett, meg-megmozdult -  nekem megakadt rajta a 
szemem és rászegeztem a távcsövemet. Aztán cudar csalódás volt: 
nem gombázó, nem eprésző, nem virágot szedegető nő volt az a 
színes alakzat, hanem -  semmi, csak gaz, dudva és puszta délibáb 
maradt.
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-  Hja -  felelte rá Hubert jót nevetve a pazar hasonlatokon ezt 
meg kell szokni!

-  Szokja meg a -  dohogott magában a borostás arcához ide
gesen kapkodó piperkőc dalia.

Hasonlóan lesújtó véleménye volt a retyezáti kirándulás másik 
hősi szereplőjének, a pesti mérnöknek is. Egy napon porrá égett a 
berhinai vadászház. Vajon villám csapott-e a lakatlan épületbe, vagy 
úgy gyújtották fel, az kideríthető nem volt. A tüzbiztosító társaság 
leküldte mérnökét nem is annyira a becslés megejtése miatt -  hiszen 
hamun kívül nyoma sem maradt az épületnek hanem helyszíni 
vizsgálatra. Legfőképpen, hogy megkeresse a választ arra a kérdés
re, hogy kifizetődő lesz-e a társaság részéről a jövőben biztosításra 
elfogadni a vadonban lakatlanul álló olyan épületet, amely felépítése 
után egy-kettőre újból a tűz martalékává válhat.

Hubert a mérnök mellé egy alerdészt osztott be, aki a 80 km-es 
utat tetszése szerint akár lóháton, akár gyalogosan járhatta be. Mie
lőtt útjára elindult, jókedvűnek és frissnek látszott, aki örömmel te
kintett a szép kirándulástól várható ritka élmények felé. Amikor aztán 
a 6-ik napon beesett arccal, elhanyagolt öltözetben visszatért, Hubert 
alig ismert rá. Az elbűvölőnek leírt retyezáti Paradicsomban nagy 
csalódás érte. ő  is azzal kezdte el: -  Uram! Ez elég volt nekem egy 
életre! Engem ugyan a társaság nem fog többé kiküldeni hasonló vad 
helyekre! Semmi pénzért! Amit a tagjaimban és magamban érzek, az 
a legnagyobb baj. Sajnos, sokat, legkevesebb egy évet öregedtem.

Szemben a csendőrtiszttel, aki a fantasztikus hasonlatokkal hoza
kodott elő, a mérnök az elrettentő ellentétekre mutatott rá. Lesújtó 
hatással volt reá a vigasztalan kihaltság. Idegesség fogta el a vízzú
gástól zsongó nyugtalan éjszakák előtt; a kimerültség ellenére sem 
ment az alvás, zsibbadt félálomban minduntalan fel-felizgatták a 
távoli homályból előtörő képek -  mégpedig a napról napra felkere
sett, csillogó kávéház, a ragyogó fényű színház, a zajos utca és a 
sétány. Az aranyos pesti nőket azon látta repkedni mint tarka lepké
ket, mint fénylő jánosbogarakat, mint színes virágok szirmait. Aho
gyan mondotta: az élet ott, Pesten van, ott az igazi élet! Ami itt van, 
az a medvének való!

Arra a kérdésre, hogy mérnök létére vannak-e kiszállásai távoli 
vidékekre, külföldre, akár a tengereken túlra, azt a választ adta, hogy 
a maga részéről nem kér azokból, szívesebben ül rajzasztala mellett, 
és nem kívánkozik részt venni katonai gyakorlatokon sem.
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-  Látod, Ödön, te is kerülhetsz majd hasonló beosztásba! Jár
hatsz úgy is, mint -  a többi között -  Jóska barátom, aki teljes két 
éven át kincstári épületeket leltározott, javítgatott, de szakdolgot nem 
végzett az erdőn. A közös államvizsgán derült aztán ki, hogy a vizs
gáztató szakemberek éppen az épületekre nem voltak kíváncsiak, 
őket természetesen az élő erdőben tapasztaltak érdekelték. Szegény 
fiú el is hasalt a vizsgán, annak ellenére, hogy tudósa volt az épüle
tek szerkezettanának.

így van ez, bizony nagy különbség van erdész és erdész funkciója 
között! Hubert ismert magas rangú hivatalnok erdészt, aki elkopott, 
rojtos, kemény kobakkal jött ki a Retyezátra, mert puha kalapja, ő 
maga mondta, nem volt. Kezében esernyő díszelgett, aminek láttára 
kacagásba törtek ki a lóhajcsárok, amikor az illetőt felemelték a nye
regbe. Részéről a véderdőkre kitűzött hivatalos felülvizsgálat abból 
állt, hogy éppen a kérdéses véderdőkről nem szemlélt meg semmit 
sem. Az első kilátópontra felérkezve történetesen mozdulatlan felhő
réteg függönyözte el a véderdőknek 15 km hosszúságra kiterjedő 
vonalát. Csak órákat kellett volna várni a verőfényes nyári napon, 
hogy megnyíljék a kilátás a szürke vágásokat keretező fenyvesek 
élénkzöld vonalára. A kollega azonban beijedt a közeledő esőtől, 
erre, a marasztalás ellenére, mint aki jól végezte dolgát, végleges 
levonulást indítványozott. Mire való volt akkor az esernyő? Az esőzés 
ugyan elmaradt, de újabb 10 évre elmaradt a szemle is.

Visszatérve egyes pályatévesztett erdészekre, világos, hogy az 
erdészet nem műkedvelő foglalkozás, legkevésbé azok számára, 
akik nehéz terepű, lakatlan erdők kezelését vállalják. Ott nem hiva
talnok, hanem lényegében harcos, aki helyt áll posztján, magát az 
erdőt szolgálja, az neki az otthona, féltett kincse, a szerelme. Minden 
egyébnél erdejét helyezi előbbre, mert a hivatása viszi oda, ahogyan 
a haditengerész évre szólólag is kiszáll a tengerre, ahogyan sarkuta
zók járják az örök jeget, természetkutatók hol a kínzó sivatagot, hol 
az őserdőt, ahogyan önkéntes katona szolgálja a gyarmatok vadon
jait. Ugyanezt teszi a hittérítő pap, amikor emberevőket keres fel, ezt 
teszi az orvos, aki lemegy a leprások közé.

Látszólag Ödön is egyetértést mutat, de még vár valami mást is. 
Valószínűen a nőkre gondol, hiszen azok után sóhajtozott a hadnagy 
is, a mérnök is.

-  Persze, persze -  szólal meg Hubert -, ami a férfi életében a nőt 
illeti, akarva, nem akarva elmaradhatatlan bolygó ő is a hivatásérzés 
napja körül. Nem térhetünk ki a bolygó elől; lehet és szabad felőle is
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ábrándozni, akár a hosszú medvelesek alatt. Egy ideig csak ábránd
képet személyesít meg, kellemes az is, valójában nagyon messzire 
vezet, ámde közeledik és magával hozza a reményt.

így van Hubert is, be fog nála is következni: lesz alkalom rá, ami
kor havasi útjáról hazatérve belépdel lovával a malomvízi erdészlak 
udvarára, ahol az asszonya, a családja várja. Előbb-utóbb filiszter, 
nyárspolgár lesz ő is. Az természetesen kérdés, hogy családosán 
nem homályosul-e el a hivatásszeretet napja. Hubert úgy érzi, hogy 
mint erdész, ugyanaz fog maradni.

Otthon, az erdészlakban egyidőre békésebb napok következnek. 
Hubert 3-4 napot szán arra, hogy a félévi számadásokat állítsa ösz- 
sze. Ez is vele jár a mesterséggel, de nem tartozik éppen a kellemes 
teendők közé.

Egyedül lakja a négy szobát. A legtágasabbat arra választja ki, 
hogy az okmányokat az asztalon, a széken, a padlón, ahol éri, tere
geti szét. A takarítást az időre felfüggeszti, Buller sem jöhet be a 
szobába, a helye kint van a tornácon. Ödön majd segítkezni fog az 
iratok összeállításában.

Gőzerővel megy a munka, kell azonban jusson pár óra arra is, 
hogy lóra szállva körutat tegyenek a határban. Az erdészet alá kisebb 
erdők, rétek, csutorás malmok, épületek tartoznak. A vásárlás útján 
tulajdonba vett belső gyümölcsösök kívánnak különös gondosságot. 
Legelőbb be kell azokat kertelni, oda 4200 m hosszúságú sodronyfo
natra lesz szükség. A sodrony házilag készül, és az újonnan alkal
mazott kertész csinálja azt betanított, helyi munkásokkal.

Amelyik jáger otthon van, az számot ad tapasztalatairól.
Mayerné beszámol a ház körüli dolgokról: a jegyzék szerint volt 

vegyesen baromfi = X, ebből csibe = Y, elpusztult ebből és abból, 
ilyen és olyan okból egyszer a negyede, máskor a harmada, ahogy 
jött. Indokolja azzal, amit előre kifundált. A kamarai készletből elfo
gyott ennyi, meg annyi liszt, zsír, rizs, fűszer és miegyéb, készpénzt 
adott ki ezért, meg azért.

Hubert, akár tetszik neki, akár nem, tudomásul kell vegye az el
számolást.

Közben beérkezik a postás, nyakában külön lezárt táskával. A 
legközelebbi postaügynökség túl van a Riu marén, Nagyvízen, oda 
ideiglenes függőhíd vezet. Hordja csak el a hidat a nagy tömegben 
torlódott uszadékfa, akkor a küldönc visszamarad a parton, és a köz
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ség napokig várhat a postájára. Még szép Salamon zsidótól, ha el
hozza azt a városból, ahová üzletei ügyében 2-3 hetenként jár be.

A napi- és szaklapok közül legelső előszedni a kanizsai levelet. 
Hubert anyja írta és beszámol az otthon történtekről. Levele minden 
alkalommal azzal kezdődik: fiam, vigyázzál magadra! A levél közepe 
táján újból az áll: aztán vigyázzál magadra! Nem marad az el a végé
ről sem, sőt utóiratként is olvasható: „és nagyon vigyázzál magadra!”

Az anya sok minden „vadat” hallott az erdészéletről. Féltette is fi
át, amikor az -  az eredeti terve szerint -  nekivágott Selmecnek. Ak
koriban tényleg sok tragédia történt Zalában, Somogyban az erdé
szek és a vadorzók között. De látta a szelíd lelkű anya azt is, amikor 
Malomvízen meglátogatta Hubertet, miféle martalóc kinézésű embe
rekkel van neki dolga. Hozzá még az a vad Retyezát! Farkas, medve, 
vadkan járja annak erdeit, és „annyi rossz ember van a világon!” 
Legnagyobb öröme az lenne e földön: fia térjen végre az eszéhez, és 
költözzék vissza Túladunára, ott szebb és nyugalmasabb az erdész
élet, oda feleséget is fog kapni, fiai részére meg lesznek iskolák! Azt 
tette malomvízi elődjének elődje is. Dunántúlról ugyan lement főer
désznek a Retyezátra, hozott oda asszonyt is, de untig elég volt két 
esztendő, és véglegesen visszanyergelt a mosolygó balatoni tájra.

Ödön készülődőben van hazafelé, hogy tanulmányai érdekében 
visszautazzék Selmecre.

Egyik este szóba kerül köztük: mi lenne neki a véleménye Hubert 
életfolyásáról? De hogyan is lehetne egy „balek” erdésztől már kiala
kult véleményt várni? ö  csak a nyári szolgálatból látott valami keve
set. Más az őszi és a téli szolgálat, másfajta a magányos Ádám-élet, 
és más lenne az a bizonyos másik élet is -  sok függ a közeljövő gaz
dálkodási körülményeitől is. Ödönnek bizony nehéz nyilatkoznia. 
Röviden csak ennyit mond: túl primitívnek látszik itt minden!

Primitív -  ezt úgy is lehet érteni: egyenlő a vadonnal, benne az 
élet valóban vad. A primitív szót bizonyára kalandos földrajzi leírá
sokban olvashatta: Vadnyugatról, Afrika, Ázsia belsejéről, az Amazo
nas őserdeiröl, csupa olyan helyekről szólt az írás, ahol az európai 
ember primitív őslakók között él, és primitív körülmények között végzi 
dolgát. Akár mint bátor kutató, akár mint merész utazó, vagy aki arra 
szánta magát, hogy ott misszionárius legyen.

Hubert valóban úgy érzi, hogy a maga nemében ő is missziót tel
jesít a Retyezáton. A Retyezátról korábban mindössze annyit tudott, 
hogy létező hegység. Meghívták a Retyezátra, azért is ment oda, és 
ami őt odavitte, az a személyéhez tartozó hivatása.
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Hivatás! -  a férfi sorsának legdöntőbb rugója!
Nem riadt vissza a sötét hegyektől, a rengeteg erdőtől, nem tartott 

a vadaktól, se a vadaknak leírt emberektől; vállalta a kulturálatlansá- 
got, vele az elhagyatottságot; és elébe állt mindazok hatásának, ami 
külsejében ősi, lényegében kezdetleges, egészében primitív. A meg
hívást a Természet parancsának vette és követte. És ezt az életet 
mindezek ellenére nekivalónak találta, és nem is készül abbahagyni. 
A lelkét vonzotta az ismeretlen, nagy erdők világa, és annak nem állt 
ellen. Könnyű volt követnie -  lelke eltelve a természet csodálatával 
és rajongásával.

Megszerette, és attól kezdve szereti.

Pár nappal később egyszerre csak elsötétedik az ég, és a hegy
ség nehéz felhőkbe burkolódzik. Hogy felhőszakadás történt fent a 
hegyekben, mutatja maga a patak is, amely az erdészlak előtt szün
telen zúgással tölti be a nappalokat és éjjeleket egyaránt. Híre jön, 
hogy Eugenék abbahagyták az üdülést, és nagysietve levonultak a 
hegyekből. Gépkocsijuk az ablak alatt jelzi: befejezték a kirándulást. 
Üressé vált megint Gurazlati -  a munkások szétszéledtek a veszé
lyeztetett helyeken. Az alerdészek, bezavarva a telepekre, hosszú 
unalomban várják a jobb időt. Gurazlatin csak a törzslakók maradtak, 
a kantinos Osvaldó és Petru a medvéjével. Léna, aki félt nekivágni az 
útnak, fent rekedt a barakkban.

Hubert összeállította a számadást, levitte a kastélyba, Ödönt pe
dig felültette a vonatra: irány vissza Selmecbánya!

Napokkal később, kispuskával a vállán, Hubert körutat tesz Szu- 
szény felé, ahol kaszálójuk van. Maga Malomvíz község tulajdonkép
pen 4 részlegből áll: Riu de móri, Ostrovel, Gurény, Szuszény, a ki
terjedése nagy, a beltelkek között kertek, rétek, legelők. Ilyenformán 
beillene nagyközségnek, annyira kiterjedt a területe.

A szuszényi Kolcvár felé haladva Lepa jön vele szembe. Hubert 
sose látta az öreget futólépésben rohanni -  kezében egy bádogvö
dörrel. Rohan be a falu közepére, oda várják, pontosan 3 órakor ott 
kell lennie!

Lepa a község speciális alakja, 50-60 év közötti, félig román, félig 
cigány, sovány férfi, fürgének fürge, állandóan futkos házról házra. 
Afféle községi szegénynek minősülne, Lepa azonban annyi hivatalt 
visel, csak győzze mind nyilvántartani: egy személyben halottkém, a 
dögtér kezelője, községi küldönc és kézbesítő. Ellátja a sintérséget,
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és hajcsár az elszéledt jószág után. Rafan cigány mellett 5 a leg
használhatóbb emberek egyike, ismeri és segíti a falu egész népe. 
Hubertnek is volt vele dolga. Amikor kénytelen volt tetanuszfertőzött, 
egyik derék kocsilovát fejlövéssel az istállóban agyonlőni, Lepa futott 
hozzá, hogy lenyúzza a ló bőrét.

Se kalap, se kucsma a fején, bocskor sincs a lábán, hanyagabb 
az egész ember, mint ahogyan lenni szokott, s jajveszékelve érkezik 
Hubert elé. Amit gyors hadarással lead, azzal már fel is verte a fél 
községnek csendjét, Hubert azonban egyetlen szavát sem érti. Lepa 
máris elfut tőle, mögötte meg csomó falusi megy felzaklatva. Hubert 
azoktól is csak annyit tud meg, hogy halottat hoztak le a hegyekből. 
Lepa van odarendelve, hogy segédkezzék a boncolásnál, ahhoz van 
szüksége a vödörre.

Gyilkosság történt! -  kiabálja Muntyán vadőr, aki szuszényi házá
ból azonmód, ahogy a hír érte, hosszú léptekkel siet a belső falu felé. 
Erre Hubert is megszakítja útját, visszatér lakására; annak átellené- 
ben, túl a patakon, a cég nagy raktáránál már idegesen járó embere
ket látni. Mayerné is kint áll a bejáró kapunál és annyit mond: megér
kezett a doktorunk.

Hubert átmegy a nagyudvarba. A rendet két csendőr tartja fent, és 
a bámészkodókat kiszorítja az útra. A feldúlt népség ajkán némaság 
ül. A tágas udvaron fenyőrudakból szerkesztett hordágyról holttestet 
emelnek fel az asztalra, arra terítenek ki egy férfitestet, levetkőztetik, 
és testének elejével ráfektetik az asztalra. Az orvos ingujjait felgyűrve 
hozzákezd a munkához. Lepa vizet hoz a kútról és ott sürög-forog a 
doktor körül.

A látvány megdöbbentő. A középtermetű, izmos, fiatal férfi lapoc
káján hosszan szétnyílt, véres hasítvány látszik, ferde vonalban, a bal 
lapocka mentén fejszét vertek a szerencsétlen ember hátába.

-  Kinek a hullája ez?
-  Egy taljáné -  feleli röviden a doktor. Ő különben az erdészeti or

vos. Maga a név a hullát illetően hirtelenében nem érdekli őt, közö
nyösen készül fel munkájára. Évenként -  igazolják a jegyzetei -  mint 
törvényszéki orvosnak száznál több hullával van dolga, hol itt, hol ott 
a járásban, legtöbbször valahol fent a hegyekben, erdőn, legelőn.

Amikor Hubert megtudja, hogy Ferróról, a derék csoportvezetőről 
van szó, a meghatottságtól elhagyja az udvart. Annyira sajnálja a 
meggyilkolt, derék munkást, nem kívánja nézni a vérben úszó tran- 
csírozást.
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Ferrót halva találták Gurazlatin, a magazin és az alsó barakk kö
zötti, félreeső helyen; hepe-hupás kisebb térség az, kiálló, nagy kö
vekkel, elszórtan szeméthulladékkal.

Ferró este még a kantinban járt, onnan a rendes időben távozott 
el, éjszakára a szokott módon, az alsó barakkba tért vissza. Az éj
szaka folyamán ütötték le azon a helyen, ahol hasra fordulva, kihűl
tén feküdt. Az orvos véleménye az, hogy fekvő helyzetben érte a 
rendkívül erővel lesújtó csapás, és azonnali halállal járt.

És ki volt a gyilkos?
Nem tudni.
Osvaldón kívül más férfi nem járt a telepen. Léna, az asszony 

nem jöhetett szóba; a fejszével erősebb kar sújtott le. A doktor sze
rint lehetett szekerce is, annyira hosszú a hasítvány.

És Petru?
A dologról nem tud semmit. Fejszéje tiszta, ruhája tiszta. Bocs- 

kornyom nem fedezhető fel a köves mezőn. Más áruló jel nincs. Ta
nú az ég és a csillagai, ha ugyan rávilágítottak a véres tettre. A há
rom személy közül jajszót, hangot nem hallott senki. Kutya nincs a 
telepen. A medve aludt.

A csendőrök előveszik Petrut. Egész éjjel a helyén aludt, Léna, a 
felesége mellett. Léna nem tud arról, hogy férje a barakkból kiment 
volna. A faaprító fejsze a helyén. Minden rendben van, ahogy volt, a 
halott is hallgat. Petru grimaszai az arcán éppen olyan változatlanok, 
mint egy, tíz, száz nap előtt voltak, eszik, alszik, tesz-vesz, ahogyan 
szokta, álmai zavartalanok, semmi idegesség rajta. Nyaggatják na
pestig: „nu stieu” -  ő nem tud semmiről semmit.

És Léna?
Mosolygós az arca, ahogy szokott lenni. Ha netalán fel is lehetne 

róla valamit tételezni, arcán a festék sem foltos. Mert ha női szívének 
gyengédségétől ki is csordult volna szeméből a könnycsepp, annak a 
vonalán is javíthatott volna, míg a véres éjszakára feljött a hajnal. A 
vadon titkaiból ez után az eset után eggyel több van.
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