
A MÁSODIK ÚT (1911)

A malomvízi erdészlaknál az 1909. évi júniusihoz hasonló mozza
nat ismétlődik meg.

Ödön, a fiatal erdőmérnök ezúttal is vendég a háznál -  már Hu- 
berttel sógorsági minőségben. Az elmúlt két esztendő nagy változást 
hozott Hubert életébe. 1910-ben megnősült, 1911-re fiúgyermekkel 
lett gazdagabb a család. Ödön nővére volt az a bátor lelkű selmeci 
lány, aki sorsát rábízta a Retyezát aljában megtelepedett erdészre. 
Hagyományos sorsa volt ez Selmec lányainak: elindultak az életbe 
bányásszal, kohásszal, erdésszel. Az előbbiekkel még hagyján; vá
ros, gyár, bányatelep lett az új otthonuk, viszont az erdészasszonyok 
legtöbbje olyan helyekre került el, amelyeket Ödön eddig is primitív, 
egyenlő: vad helyeknek nevezett meg. Malomvíz mindenesetre azok 
közé tartozott. Bár ami az otthoni életformát illeti, lényegében az a 
régi, a selmeci maradt.

Olyan hivatásos személy (csak az tudja, aki reá szorult), amilyen 
az asszonyok szempontjából nélkülözhetetlen bába, akkor sem volt 
található a közégben. Amikor az erdészlak felé közeledőben volt a 
gólya, a városból felkért bába néni, megunva napokon át a kedélyte- 
len várakozást, hirtelen elhatározással egyszerre csak ott hagyta a 
házat. Tucatnyi félreeső községben vártak rá, akár darabokra is 
szétosztották, ha nem is szétszedték volna. Éjfélre járt már aznap az 
idő, amikor a gólya váratlanul leszállóban keringte körül a házat. Volt 
erre nagy kapkodás! Telefon hiányában lovas küldönc iramodott a 
megszökött bába után. Hamarjában rátaláltak egy idősebb alerdész 
feleségére, ő volt az a jólelkű asszony, aki tanúk előtt megerősített, 
„felelősség nélkül” vállalta el a bábaságot. A doktor csak jóval ké
sőbb, a terhétől megszabadult gólya távoztával érkezett meg, akit a 
kocsis kivételes szerencsével még otthonában talált.

Januári hó feküdte a határt. Gépkocsija akkoriban a vármegyében 
alig három embernek volt, a motoros kerékpár teljesen ismeretlen, a 
lábnyomásos kerékpár is ritkaság volt, akárcsak a szirti sas a 
Retyezát légterében. Hubert előtt szintén újság volt az autó; amikor 
első alkalommal a birtokos kíséretével behajtottak a Puji járás egyik 
félreeső községébe, az útra kitódult öregek, asszonyok szájtátva 
bámulták a magamagától beérkező kocsit, és kereszteket vetve kö
szöntötték a lovak nélküli, pöfögő csodát.
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Malomvízen még mindig nem működött a népiskola, a felekezeti 
iskolaépületnek leroskadt az egész fedélszéke és nem építették visz- 
sza. Egy napon megszökött a nőtlen román tanító, sem ő, sem utódja 
nem tért vissza a községbe. Maradt minden úgy, ahogyan volt, se
regnyi gyerek nevelődhetett fel írástudatlan pásztornak. Az még sze
rencse, hogy az alerdészek fiatal nemzedéke egy időre alul maradt a 
6-7 éves koron; a nagyobbját városba küldték be, egyébként éltek -  
Huberttel együtt -  abban a reményben: ha másképp nem, az erdő- 
gazdaság majd tanítónő alkalmazásával fog segíteni a hiányon. Ideje 
volt a kívüleső nagyvilággal is valamiféle kapcsolatról gondoskodni. 
Kilábalni a primitív állapotból -  egyelőre abból állt: néhány „értelmes” 
ember -  elsősorban Hubert -  napról napra lezárt leveleket írtak, 
mégpedig fűnek-fának címezve. Valamennyi borítékot ellátták az 
ajánlott és express jelzéssel, helyezhettek a borítékba akár üres la
pokat is, a cél az volt: olyan forgalmat felmutatni, hogy a község vé
gül is kiérdemelje bevezetőnek legalább a postaügynökséget. Ha
ladás történt annyiban: maga az uradalom egy régi, düledező épüle
tet átépített községházává, hogy a község jegyzői irodát kaphasson, 
idővel majd csak szerelnek hozzá távbeszélőt is. Rendes irodára már 
a felszaporodó marhalevelek kiállítása, az anyakönyvezés és sok 
egyéb, mindennapos ügykezelés érdekében, nem utolsósorban ka
tonai szempontokból, volt szükséges.

Legkevesebbet változott maga a „vén” Retyezát. Távolabbról csak 
olyannak látszott, amilyennek Sarmisegetuza (Várhely) városából a 
rómaiak látták, és csonka süvegcsúcsa után nevet adtak neki.

Az óriásira alkotott gránittömb belsejében azonban az erdők to
vább fogytak. A fenyvesek örökzöld köpenyéből az elmúlt két év alatt 
is kiszakadt egy-egy jókora darab. Az erdészet dolga volt és lesz, 
hogy foltozgasson rajta. Huberték ezeket a kisebb-nagyobb, a végén 
sokra menő foltokat fogják ezúttal is felkeresni és bejárni. A szoká
sos erdőbejárásra felkészültek.

Mayerné, a gazdaasszony nincs már a háznál. Másfél évvel előbb 
történt vele: Hubert hosszas távollétében egy napon elfogta otthon az 
unalmak unalma, ezt aztán hirtelen egy csiklandozó gondolat váltotta 
fel. Mayerné fogta az otthon ténfergő kocsislegényt, és Hubert elzárt 
borából kettesben alaposan felöntöttek. Utána az asszonyságnak kü
lönös jókedve kerekedett és befogatott a giggbe. Lekocsiztak a me
zőre. Az egylovas valahol az árokba fordult, a kocsist nem érte baj, 
Mayerné viszont eltörte a karját. Hubert, a gazda, tartozott őt beszál
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lítani a vármegyei kórházba, két hónapon át fizette utána a taksát, 
őmaga meg magára maradt az üres házban, a hideg konyhával.

Már ezért, és sok egyéb miatt is, feleségre volt szükség -  még
sem mehetett tovább otthon is, az erdőben is a primitív élet. Hubert 
sem tehetett mást, mint ahogyan az ősapa, Ádám tette, aki még a 
Paradicsomban sem kívánt egyszer és mindenkorra egyedülinek 
maradni, pedig ott mindene, de mindene megvolt.

A nyerges lovakra szálló erdészek elbúcsúzkodnak. Ezúttal nem 
hetekre távoznak el a háztól, talán csak 8-10 napra, addig a hős 
lelkű feleség is fel kell, hogy találja magát. Ha már erdészasszonnyá 
lett, ez neki a sorsa. Hozott le magával Selmecről egy derék pesz- 
tonka leányt, le van szerződtetve egy évre (csak előbb meg ne szök
jék ő is!). Kettesben szépen meglesznek, és harmadiknak ott van a 
gyermek. Mi más kívánsága lehet bármelyik Évának: férje mellett 
főhivatása így is, úgy is a gyümölcsből termett gyerek.

A zöldséges konyhakert, a baromfi, a háztartás mind dolgot ad, 
azonfelül pedig lesz vendég, látogató is az új rokonságból, segíteni 
fog az is. Zenéről a pihenő órákban a kutyák mellett majd az elkopott 
gramofon fog gondoskodni. Aztán asszonynak való elfoglaltság lesz 
megismerkedni és elbeszélgetni a községben lakó erdész személy
zeti asszonyokkal, azok jól ismerik a gyereknevelés körüli dürgést. A 
vízhordást a nagymosáshoz a kerekeskútról, a fahordást a kenyér
sütéshez el fogja látni a kocsis.

A kedves kutya, Buller, Hubert „földije” már nincs életben. Tavasz- 
szal valami mérgezett hulladékot szedett fel a közeli erdőben és abba 
pusztult bele. A hűséges fürjésző pajtásnak váratlan elvesztése any- 
nyira lesújtotta Hubertet, hogy azt mondta: földeljék el valahol a kert
nek legszebb pontján, neki magának, mint mondotta, nem kell tudnia 
arról.

A szokásos útvonalon, a Nagyvíz-völgyi Magura Zimbrului alján 
haladnak fel a hegységbe. A legtöbb látnivaló a Riu maré medrét vé- 
gehosszat kitöltő gömbfa adja: úszik a darabja, de lassan, meg-meg- 
akad, valamit továbbúszik, majd gyülekezik, torlódik, de azért fogytán 
van a sok fa. Domboló úsztató csoportja nagyon is érti a dolgát; hol 
kell lökdösni, vonogatni, hol bontani, elterelni mind a két part föve
nyéről, leúszásra igazítják az érkező darabokat és szabályozzák az 
útját. Különleges szakmunka ez a kötetlen faúsztatás, a tutajozáshoz 
képest egészen más, akik végzik, valóban specialistái annak. Ve
szélyes munka, amellett nagy a kockázat, hogy torlasz ne következ
zék be, márpedig ez napról napra, mondhatni, óráról órára beállhat.
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Ezúttal új kérdés merül fel, ami nagyon is kényes. Az erdőtörvény 
a folyóra vonatkozó úsztatási jogot annak idején 50 évre kiterjedőleg 
kizárólag a birtokos részére biztosította. Ezen az alapon végezte el a 
vállalat mintegy 80 km vonalhosszban a meder szabályozását, ellátva 
azt a szükséges partvédő és vízgyűjtő műtárgyakkal. Nagy előny, 
hogy a folyó minden időben rendelkezésre áll. Közben azonban nyél
be ütötték annak a bizonyos idegen tulajdonú erdőtest fakészletének 
az eladását, amely erdő Berhina felett dűlőzik rá a Luzsnik -  Mazett- 
gátak közötti szakaszra. Az olasz céget sikerült lekonkurrálnia egy 
idegen vállalatnak, kitermelt fája a leúsztatásra vár. Erre kapott a 
vállalat -  a törvény rendelkezése értelmében -  engedélyt, 3 hónapot, 
július 1-jétől szeptember 30-ig. Emiatt kell Domboló csoportjának 
teljes erővel siettetni a munkát, hogy saját fájával mielőbb leérkezzék 
a gurényi gerebig, ahová az idegen fa fog utána leúszni.

Huberték felérkeznek Gurazlatiba. Ödönt mint ismerőst üdvözli a 
kantinos. A magazin eléggé néptelen, a fadöntő munkások, az aler
dészek mind munkahelyükön vannak. A szerencsétlen Ferró, sajnos, 
hiányzik sorukból.

Petru maradt a réginek. Az elmúlt két év látszólag nem hagyott 
rajta felismerhető nyomot. Az ilyen szolgaember 40-60 között nem 
sokat szokott változni, a román paraszton különben sem látni őszü
lést, nagyritka az az úri férfin is. Csak aki szakállt visel, ahogyan a 
pópák szokták, azok szakálla szürkül meg idővel. A borotválkozó 
paraszt haja megmarad zsírosán sötétnek, akárcsak a cigánynál, az 
arca amúgy is mindegyiknek sovány és fakultan egyszínű. A sötét 
hajú és hanyagul nyírott bajuszú Petru sem változott, a golyvája se 
kisebb, se nagyobb. És Petru továbbra is megmaradt eredeti szolgá
lati helyén. Eleget győzködtek vele a Ferró-féle tragédia után, de 
együgyűsége mellett nem értek el vele semmit. Ott hagyták a helyén, 
idővel talán világosság fog derülni arra a titokzatos éjszakára is.

Lénát nem látják, nincs fenn a telepen. Annak előtte Hubert is 
csak nagyritkán találkozott vele. Azt nem tudni, hogy magától ma
radt-e vissza falujában, vagy talán kitiltották volna az erdőből. Hu
bertet az efféle, a vállalat körébe tartozó személyi ügyek nem szokták 
közelebbről érdekelni, Petrut és feleségét illetőleg erdőtűz, orvhalá
szat, orvvadászat, határsértés szempontjából nincs mit tőlük tartani. 
Ami Lénát illeti, mindenesetre ajánlatos volt őt távol tartani a telepek 
gyakori látogatásától. Egyetlen Éva a sok Ádám között -  így van ez 
mindenütt, amióta azok szülöttei élnek a földön -  mindig veszélyt 
jelent. Még akkor is, ha hiányzik mellőle a csábító kígyó, „aki" külö-
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nős, új gondolatokat ébreszthetne a legártatlanabb Évában is. Leg
jobb, ha hagyja csak Léna békességben azokat a magukba kedvet- 
lenedett, csendes férfiakat, akik nagyon is komoly és veszélyekkel 
fenyegető munkába vannak elmerülve szerteszét a vadonban.

Ödön a medve után érdeklődik, mert hiányzik a dinamitos bunker 
mellől.

„Nikolaj úrfi” viselkedése után ítélve, elérte ivarérettségét, elva- 
dítása azonban nem sikerült. A július hónapra alapozott párzási idő
ben a legismertebb medvejárta tájra felvezetett medvénél előbb be 
kellett várni, hogy magára hagyatva mély álomba merüljön. Ez a me
leg nyári napon, előre jóllakatva a medvét, meg is történt, a jelenle
vőknek pedig sikerült észrevétlenül megszökniök tőle. Nikolaj azon
ban órák elmúltával, hosszú vonalon a távozók nyomát követve, visz- 
szatért a telepre és ott dörömbölt az ajtón. Élelmet nem kapott, sza
badon magára hagyták. Éjjel aztán -  rosszul választva útirányt -  
lecammogott a folyó mentén Klopotiva községbe, áthaladt a hídon is, 
és a községben -  mint vad medvét -  az utcán verték agyon.

Beszélgetés közben szóba került Rafan, a derék cigány. El-elmara- 
dozott a hegységi kiszállásokról, a kert körüli munkáknál sem jelent
kezett. Annyit mondtak róla: gyengélkedik, vagy lustálkodik, orvosnál 
azonban, ahogyan Hubert meghagyta neki, nem járt bent a városban. 
Máskülönben orvoshoz nem juthatott el, jóllehet kilátása volt arra.

Akkoriban, egy esztendeje lesz, híre jött annak, hogy túl a folyón 
végre sikerült letelepedésre bírni egy orvost. Túl a vízen: ez a partmenti 
lakosság számára jóformán a semmit jelentette. A folyón 20 km-es 
vonalon nem volt híd. Átgázolni a vízen életveszéllyel járt, gyalogosra 
és lóra egyaránt. Ebből az elszakítottságból keletkezett az a fura hely
zet, hogy a két vidék népe alig ismerte egymást, házasodás például 
egyáltalán nem fordult elő közöttük. Az orvos, idősebb, özvegyember, 
nagynehezen lakáshoz jutott, és -  hallomás szerint -  működését meg 
is kezdte. Működése azonban Malomvízre nem terjedhetett át. Túlról 
gyalogosan átjönni a községbe, az legalább fél napot jelentett volna 
számára. Hivatalos látogatási díja pedig 1 (egy) koronában volt előír
va, viszont privátin orvosi munkáját nem vették igénybe. Mielőtt az 
erdészet a doktorral kapcsolatba léphetett volna, egy napon az is meg
szökött a vidékről, és a körorvosi állomás betöltetlenül maradt. Ezek 
után szegény, tehetetlen Rafan is azok közé a falusiak közé tartozott, 
akik magukra maradva és -hagyatva, otthonukban csendesen elhalá
sztak. Belső baja volt -  szokták olyankor mondani. Lepának, a halott
kémnek szokásos lelete szerint: a halál oka bélcsavarodás volt.
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Elkezdve Hűbéritől, maguk az erdészek is úgy vannak: ki-ki a 
család felkért őrangyalára kell bízza élete biztonságát, egészségének 
megtartását a csecsemőtől az öregig. Házi patikája, az van az erdé
szetnek, időnként kiegészítve és felfrissítve, amikor azonban a beteg 
orvost kíván látni, vagy leszekerezik 40 kilométert a városba, vagy 
megadással bevárja, mire az erdészet háziorvosát beéri az érte kül
dött kocsis, akinek parancsa az, hogy orvos nélkül ne térjen vissza. 
Pedig van a doktornak egy dicséretes szenvedélye: komolyan kutat 
és gyűjtöget a lepideptorológia terén. Nyáridőben fél, sőt egész éj
szakákat eltölt karbidlámpája mellett Huberték udvarán, és kitartással 
gyűjtögeti be az éjjeli lepkéket. Új változatokat keres a Cidaria, 
Hypena, Tortrix, satöbbi fajokból. Olyankor meg, amikor elidőzik a 
községben, egyetlen beteg sincs az emberek között. A legtöbb baj 
rendszerint a csecsemők körül fordul elő. Olyankor összeül az er
dészasszonyok konzultációja, és az dönti el: mi legyen a hős lelkű 
anya teendője? Az asszonyoknál a gyakorlati és elméleti ismereten 
alapuló tudás az a segítőkészség, ami a Retyezát vadjainál a termé
szetes ösztön. Ödön annyiban lesz majd sógorával szemben szeren
csésebb helyzetben, mivel állami erdőgondnokságok székhelyén az 
orvos és patika nem jelent problémát.

Gurazlatin megszállnak. Újból szőnyegre kerül a megtekintett er
dőrészletek állapota, s megtárgyalják azok jövőjét, de mennél többet 
szeretnének megtudni múltjukról is. Curriculum vitae -  ez vonatkozik 
az erdőre is. Mennyire kár, hogy se anyakönyv, se krónika nem ké
szült az erdők növényzetéről, állatvilágáról, a fák megszületéséről, és 
amin keresztülmentek, ha régebbről nem is számítva, legalább egy 
évszázad folyamán! Száz esztendő! Tekintsünk egy-egy fenyőfát a 
hegység magaslatain őrt álló katonának. A fa 60 éves korában fog 
beválni újoncnak, 80 éves korában még mindig tartalékos regruta, 
100 évével harcot álló, büszke katona, majd jóval később kerül át a 
népfelkelő klasszisba, és csak újabb évek múltán lép be az agg har
cosok sorába. A kemény bükkfa, a fenyőnél is tovább bírja; amennyi 
évvel későbben válik be katonának, annyiszor több évvel állja a 
posztot. Éppen az erdő hosszú élete követeli meg az erdésztől, hogy 
a fák között mielőbb tartsa meg a besorolást, a besoroltakat pedig 
ápolja erőben és egészségben egészen a nyugdíjba helyezés hatá
ráig. Akkor aztán, mint kiérdemesült hadaggastyánok, kiállhatnak az 
erőből, és felválthatják őket az újoncok. Eközben gazdájuk, az öreg 
erdész átadta helyét fiának, unokájának, déd- és ükunokájának, akik 
az ősapa erdészemlékét a telivér, szép fákban -  élő szobrokban -
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tisztelik és őrzik meg. A telepítő erdésznek a neve ugyan feledésbe 
fog menni, végleg azonban nem vész el: érdeme átszáll magára a 
szakra, és emeli annak értékét.

Tényleg tanulságos volna tudni: milyenek voltak a régi erdők? Mi
ért változott át pl. a szemben levő Bradacel cserjében is szegény, 
nagyjában kopár területté? Köröskörül fenyvesek, aljában másfél 
százados bükkös erdő terül el, a délkeletre néző hegyoldalon kevés, 
nyurga nyírcsoport, a dombok alján bozontos mogyorós. Hogy ez így 
van, annak okát a múltban kell keresni. Bizonyára az erdőt letarolták, 
a java fáját leúsztatták a Zlatuján, ugyanannyi törmeléket meg a víz 
lesodort a mederbe. Talán azért olyan lassan hömpölygő a vad patak 
folyása, helyenként a színe is feketés, ott elsüllyedt éger csonkdara
bok tömték el folyását. Sajnos, írott feljegyzések hiányában, csak 
következtetni lehet a száz év előtti állapotra, Matuzsálem-korú, élő 
ember pedig egy sincs, aki legalább arra az időre emlékeznék vissza, 
amikor a Bradacelt, ami valószínű, évszámra juhok éles körmei kop
tatták.

Abban az időben kész tégla nem volt, nem bajlódtak a kővel, fából 
épült fel az egész község és köröskörül a többi is. Malomvíz kétszáz- 
egynéhány épületét ma is tisztára fával tartják fenn. Az erdőt ott ta
rolták le, ahol közelebb érték, ami fa aztán valamennyire felesleges
nek látszott, azt eladták, és a falusiak pénzhez jutottak. Egy adatra 
rátalálni az Erdészeti Lapok 1860-as évi egyik számából: a közle
mény szerint nagyban űzték a fazsindelytermelést, a kész árut lovak
kal hozták le. Hogy hamuzsírfőzés is folyt a hegység közelfekvő völ
gyeiben, erre vall a „Chalder” elnevezés az Üst nevét viselő dűlőből. 
A letárolást azon nyomban követte a legeltetés, erre mutatnak a ré
tegek mentén a nyomvonalak. Ahogyan később a hegység elejéből 
elfogytak az elérhető fenyőállományok, beljebb haladtak az oldalvöl
gyek fenyveseibe, és azokat kezdték megbontani. Hol szálaltak, hol 
kisebb kiterjedésű lékvágásokat állítottak be. Ez a munka a nagy 
tarolásnál már sokkal elfogadhatóbb. Az uralomra hivatott, őshonos 
lucfenyő a maga természetes erejével a lékek foltjain megvetette a 
lábát. Példa rájuk az a néhány szélvédett helyen található erdőrész
let, amelynek sudarlós állományába a teljhatalmú cég fejszéje sem 
vágott bele. Igaz, nem másért hagyta állva, hanem mert méretre még 
vékony az anyaguk. A kimagasló fák átmérője is korukhoz képest 
vékony; annyira túl sűrűén állanak, hogy az ember csak fél vállal 
halad el közöttük. Az alászorult fák pedig szívósak, évgyűrűik pontos
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leolvasásához nóniuszra lenne szükség. Ezek a lemaradt fák nehe
zen halnak ki, végül is az árnyék öli meg őket.

Ugyancsak Gurazlati körzetében találni két erdőrészletet, ahol 
mesterséges úton telepítettek meg egy új fafajt. Az erdeifenyő hiány
zott az egész hegységből, annak alsó övezeteiben sem endemikus 
fafaj. Az uradalom régi erdőtisztjeiből valamelyik -  talán az alkalma
zott szakemberekből ő volt a legelső -  látva azt, hogy a tarvágások 
helyén a kárpáti lucfenyő sem mutat hajlandóságot a megtelepülésre, 
áttért a talaj szempontjából kisebb igényű, a növekedésben gyorsabb 
erélyességű, a fényre, világosságra szomjazóbb erdeifenyőre. Pinus- 
faj ez is, amilyen a bércekre telepített cirbolya.

A két részleten erdeifenyőből vannak a meglévő állományok 800 
m körüli magasságban. Gyengének elég gyenge állományok, de 
erdőt alkotnak, és a sötét lucosok szomszédságában jól festenek 
kékeszöldes lombozatukkal, vöröslő törzseikkel. Társulásuk ligetes, 
megtűrik maguk között még a nyírfát, a nyírfa azonban nem bírja a 
gyantás fenyővel szemben az egyenletes versenyt. Amikor a nyírfák 
elérik a fajukra kiszabott 50 év körüli életkort, elszáradó törzsük töre
dezve összeroppan és szétporlad a földön. Hivatásuk volt, de csak 
átmeneti; növésükben serkentették a fenyőt, halálukban az átmele
gedő kavicstörmelék felett korhanyt hagytak vissza.

Ödönnek kapóra jön az új fafaj, az erdeifenyő. Mindjárt előáll vé
leményével: lucfenyő helyett azzal kellene a vágásokat beerdősíteni.

Valamit azonban a sógor tévedett. Nem számított ugyanis azzal, 
hogy 1000 m felett az erdeifenyő nem alkalmas állományképzésre, 
viszont a vágások mind azon felül vannak.

Szóba kerül a vörösfenyő is, de csak úgy érintőleg. A vörösfenyő 
a Retyezát-hegységben nem fordul elő, Hubert a megyében sem 
látott egyetlen példányt sem. Vele az a baj: kényes a nevelésre, és 
hazai maghoz, mert csak külföldit hirdetnek, nem lehet hozzájutni. 
Szépnek szép a kísérletezés új fafajokkal, arra azonban -  az egyéb 
gondok és nehézségek mellett -  körülményes volna berendezkedni. 
Arra mutasson példát előbb az erdőkincstár az ő rengeteg erdeiben, 
olyan helyeken is, ahol a vörösfenyő nem volt őshonos fa. Arra a 
feladatra való a selmeci Erdészeti Kísérleti Állomás is, vezetője, Va
das professzor, kiváló erdőművelő szakember. Maga a Retyezát 
ugyanazon délkörön fekszik Abbáziával; egyes helyeken az őshonos 
fák magassági elterjedésében a rekordot is tartja. Ennek ellenére a 
vörösfenyő legfeljebb elegyben foglalhatna helyet, akkor is mély ta
lajon és az 1000 m körüli övékig, de nem magasabban.
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Tanulságos példára találnak a Sekerile nevű pagonyban. (A „pa
gony” elnevezés, ami Dunántúlon egyes tagokra használatos, a 
Retyezáton ezer holdig terjedő tételeket jelent.)

A néphagyomány szerint valamikor régen, feltevés szerint az 
1848/49-es szabadságharc idejében, valószínűbb, hogy jóval előbb, 
tűz támadt a Sekerilét borító fenyves erdőben. Hogy a tűz mitől kelet
kezett, nem tudni, nem maradt fenn arról semmiféle adat. Lehetsé
ges: az erdőtüzet okozhatta villámcsapás, feltehető az is, hogy orv
vadászok (akkoriban „szabad vadászok”), pásztorok, szökevények 
visszahagyott tüzelése gyújtott a fenyvesbe. Az erdő a folyóig leégett, 
a tűz azonban -  csodálnivaló módon -  nem terjedt túl a fenyvesen, 
és megkímélt mintegy 70-80 m szélességű erdősávot, az jelenleg 
magas, szálas véderdő. A leégett terület kitesz mintegy 200 holdat, 
ez a hegységben a legnagyobb égésterület. Azt sem tudni, hogy a 
birtokok tagosítását megelőző időkben legeltették-e a területet, 
amelynek gyeptakarója kétségtelenül csábító volt a juhászok előtt. 
Viszont a szájhagyomány azt a történetet őrizte meg, hogy a tűzvészt 
követőleg a hegységbe menekült parasztság a területen kényszerű
ségből rozsot vetett el. Ebből származnék a dűlő román neve. Arról 
megint nincsen adat: beérett-e a rozs és minő eredménnyel?

Hubert az égésterület beerdősítését a közeli tervekbe felvette. 
Abból indult ki, hogy a terület arra mindenképpen alkalmas lesz. Tus
kó, fatörmelék, durva gyom nincs ott, az aprószemcsés talajt csupán 
apró szálfüvek és pázsitgyep borítja. Vízmosás, földcsuszamlás nem 
érte az átlagosan 40 fokos hegyoldalt. A zerge falkástól tartózkodik a 
fátlan és cserjementes, világos területen. A tisztás állapota egyene
sen csábító a könnyen elvégezhető ültetésre is.

Van azonban nehézség, nem is kevés. Ami legfeltűnőbb: a terü
leten természetes fenyőújulat nincs, holott magaskorú magtermő 
állományok környezik azt. A fák megtelepülése 70-100 év alatt -  
elképzelés szerint -  mégiscsak várható lett volna, ha másutt nem, a 
rozsvetésre előkészített pontokon. Előtérbe lép azonfelül a talaj álla
pota is: megfelelő-e az a meglévő, parlagjellegű humusztakaró, amit 
az évelő füvek képeztek ki, és vékonysága miatt kielégítő-e a bár
mennyire sekély gyökérzetű lucfenyő számára? Hubert a számba- 
vehető, egyrészről kedvező, másrészről kevésbé biztató jelek ellené
re is úgy határozott, hogy a területre a nagy tömegben rendelkezésé
re álló csemetekészletből megfelelő tételt ki fog ültetni.

Szívesen gondolna fafajváltoztatásra is, de nincs miben válogat
nia. A meridionális övezet 1200-1700 m között a lucfenyőt helyezi az
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élre. Elegyítésre szóba jöhet a luc közé -  igen! -  a cirbolyafenyő, 
szívesen látná akár a nyírt is, ámbár az sem telepedett meg a hosszú 
idő alatt, bármennyire uralja is az a paleoarktikus földrészt. Meg fogja 
kísérelni a magvetést, bár kárpáti származású fenyőmagot nem lehet 
beszerezni. Mindenesetre biztató körülménynek tartja, hogy egyvéle- 
ményen vannak az alerdészek is, persze a könnyebben végezhető 
ültetés motiválja őket. Köszönettel venne tanácsot másoktól is, ha 
egyáltalában kapna; a megkérdezett hivatalos személyek tanácsuk
kal adósok maradtak. A kopárfásítás külön fejezete az erdészeti tu
dománynak. Más a teendő ott, ahol évszázadokon belül nem állt 
erdő, és más tervet kíván az olyan kopárjellegü tisztás, amilyen a 
Sekerile pagony. Itt legutóbb is erdő állt, és ezt kell újjáteremteni a 
maga sajátos körülményei között -  ezúttal régebbi erdőégés után.

Az erdőjárások során szerzett benyomások az erdészek érzéseit 
élénken foglalkoztatják. Napról napra más és más hatást keltő képek 
tárulnak fel előttük. A kép egyes mellékvölgyekben és szurdokokban 
az eredeti -  oda még nem érkeztek be a favágók fejszével felfegy
verzett századai. Sajnos csak rövid évek kérdése, hogy a félreeső 
zugokban is lefejtsék a büszke erdők meg nem tépdesett palástját. 
Annál változóbbak a tájrészletek a feltárt fővölgyekben; nagyon is 
változó, egymástól merőben eltérő képek jelentkeznek hol az élet, hol 
az elmúlás ellentétes vázlataival.

Ahol az élet színe zöld palástban, az élet frissessége a szálfákat 
lengető szél balzsamos illatában, lüktető élet hangja a fakoronák el 
nem halkuló zúgásában jelenik meg, ott még tömören állanak az 
erdők. Nagyszerűségükben az ünnepies érzés áhítatával hatnak, 
felemelik és felhangolják az emberi lelket.

Az elpusztult erdők helyén viszont csak egyes kiágaskodó szikla
bércek fogják fel az erdészek tekintetét. Ezek a múltat őrző, holt kő
piramisok az elmúlás jelei. Ez ideig elborította szürkeségüket az élő 
erdő zölden díszlő sátora, most pusztán maradtak a merevség örök 
mozdulatlanságával. Az oszlopok körül a viruló erdőt a tarvágások, a 
halál emlékeztetői váltották fel, a tömegpusztulásnak ez a nagyvo
nalúsága a lehangoltság nyomásával, az illúzió elvesztésének szo
morúságával hat a szemlélőre. Magjuk csíráiból évezredeken át tar
tották fenn nemzedékről nemzedékre fajukat, most pedig utódok 
hátrahagyása nélkül vesztették el életüket. A mai erdész még vissza 
fog emlékezni grandiózus képükre, a jövő erdésze azonban az ősi
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erdőknek csupán gyenge műalkotású másolatát fogja látni; erőltetett 
utánzással készült vázlatot, hiányos foltokkal, színtelen vonásokkal, 
bátortalanul ecsetelve, de csak papírképeken.

Maga a természet, amikor élő testébe az ember durva sebzést 
vágott be, el kell szenvedje az erőszakot. De visszafizet azzal, hogy 
nem maga gyógyítja be az ütött sebhelyeket, hanem temetőszagával 
kényszeríti támadóját: a küzdelem megfeszített erejével siessen ál
dozatának gyógyítására. Az erdő jogosan elvárja: amilyen tudatosan, 
előre kitervelve és felkészülten mérték életére a legdurvább csapást, 
hasonló tervszerűséggel és felkészültséggel fogjanak hozzá a romok 
felett új életet teremteni.

Mindez intelem arra, nehogy az erdő szerves testének életkerin
gése életének egyetlen periódusában is megszakadjon. Egyes tag
jainak elhaltéval őserejének dinamikája gyengülne le, megcsonkítot- 
tan pedig nem fejthetné ki alkotóképességét -  a beteljesülésig. Látni
való, hogy sebzetten hagyott tagjainak súlyos terheivel az erdő sem 
építheti újra fel eredeti képmását. Ezért az erdőgazdálkodásnak az a 
rendeltetése, és kell, hogy kötelessége legyen: összekötni egymással 
az életkeringésnek elszakított ereit, és együvé szőni a talajtakaró 
szőnyegéből kitépett részeket. Csakis az erdő kitépett foltjaira tele
pített új nemzedék vihet be friss életerőt a körforgásba -  táplálva a 
testet és felépítve a növényélet legmagasabb alkotását: az örökéletű 
szálerdőt. A fejszés, dicstelen nagyüzem végével a munkaváltás 
jellege ásó, kapa legyen -  csemetekosaras lányok tarka láncával.

A bükkös állományokban járva Hubert előhozakodik egy reá váró, 
új feladattal. Ez egyszer neki is fejszével kellett behatolnia az erdőbe, 
hogy kitermelje az uradalom számára szükségelt tűzifát. Ez lesz az 
első házi termelés; még szerencse, csak 4 évenként kerül rá a sor, 
mennyisége kitesz kb. 2000 űrmétert. Ezt az aránylag kis tételt -  
hozzáigazodva a cég úsztatásához -  maga az erdészet fogja leúsz
tatni a kastélyhoz közel fekvő kifogó gerebig. Az úsztatás közben 
Malomvíz alatt kipartolhat fát a személyzet számára is, darabonként 
szedve össze a fövényről. Az bizonyos, hogy nem lesz könnyű fela
dat. Favágó, csúsztatóépítő, úsztató munkásra a községből nem 
számíthat, vagy csak kevésre. Vállalkozóra bízni a munkát, az sok 
pénzbe kerülne. (Megtörtént a múltban, hogy valami Smajen nevű 
vállalkozó végezte a munkát, egy másik esetben meg abbahagyta és 
az előleggel együtt megszökött.)
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Hubert saját üzemű úsztatást még nem vezetett le, méghozzá a 
nyár közepén, amikor vagy túl alacsony a viz, és ahány darab fa, 
annyifelé akadozik a köveken, vagy hirtelen áradat kapja fel a fát és 
meg sem áll vele a Fekete-tengerig. A régi áradások nyomairól szól
nak azok a dirib-darab tördelék fák, amik a gömbfa úsztatása után is 
messzire kivetve, a part mentén láthatók. Ezekről jegyezte meg egy 
lent járt csehországi erdőbirtokos: sehogysem érti meg, miért kell 
elkorhadni hagyni azt a sok, kézbe vehető, kiszáradt fát ahelyett, 
hogy -  szerinte -  például szenet égetnének belőle. Az ő erdeiben 
hasonló fapazarlás el sem képzelhető, ott kötegbe gyűjtik össze a 
kérget és gallyat is, és pénzt kapnak érte. Ez igaz. Aki azonban a 
kritika mértékével megfontoltan él, jól nézzen körül, ahol a szemét 
jártatja: ott síkvidéki müerdő a cseh iparvidéknek kellős közepén, itt a 
kárpáti jellegénél kárpátibb Retyezát őseredeti alkotásában. Ez mé
giscsak különbség!

Hubertnek legtöbb bizalma József alerdészben van; ez a derék, 
tapasztalt alerdész párszor már segédkezett hasonló úsztatásoknál. 
A tervet vele már kifundálták, hol és hogyan oldják meg a kérdést. A 
termelés bükkös állományban szálalással fog történni, néhány rövid 
csúsztatószárny, amikre a folyóig szükség lesz, a saját válogatott, 
hasábfadarabokból lesz szerkesztve. És felülről lebontva az is bele
kerülhet a vízbe. A száraz helyen sarangba rakott bükk tűzifa, az 
eddigi tapasztalatok szerint, a vízben történt úsztatás ellenére is tü
zelésre még a negyedik évben is megfelelő volt.

Medárd napján nem volt eső, ennek a nyoma legelőbb Luzsnik 
gátjánál látszik, kevés a víz, amit összegyűjthet. Azt a keveset is le 
kell eressze, hogy Domboló csoportja idejére leszoríthassa a fát a 
gerebig. Luzsniknak egyébként a nyáron is mindvégig lesz dolga, 
már a napokban várja az idegen cég fáját. Hubert éppen oda készül 
felmenni, hogy tárgyalhasson Mendellel, a vállalkozóval, aki a ma- 
lomvlzi irodában a többszörös hívásra sem jelentkezett. Pedig pa
nasz van rá. András alerdész tett jelentést arról, hogy Mendel éle
lemszállító, lovas karavánjai a fenntartott kaszálókat végehosszat 
lelegelik. Több más mellett ez a kérdés is rendezésre szorul.

Mielőtt a Guraapin eltöltött éjszaka után útra indulnának, érdekes 
meglepetés vár rájuk. A kantin asztalán marokkötegnyi friss fenyő
gallyat találnak. A fél méter hosszúságú, 4-5 metszet nem is gally,
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vessző, hanem csukló vastagságú, görbe faág, s ráismernek, hogy 
tiszafáról valók. Valóban Taxus-ágak! Tiszafa a Retyezáton?

Az ágakat kézbe veszik és vizsgálgatják. A kantinos elmondja, 
hogy egyik olasz famunkás hozta le azokat a Nagy-Boreskuról. Rá
ismert a Taxusra, hiszen jól ismeri hazájából, Udine parkjaiból. A 
talált zsákmányt mint ritka bizonyítékot -  a maga részéről csemegét
-  hozta le.

Ha az igaz, hogy a faágak a Boreskuról valók, új, meglepő felfe
dezés lesz a ritka leletből! Hubertet természetesen izgatja a dolog, és 
Ambrózi útján kapcsolatot keres a szerencsés felfedező munkással. 
És kiderül a következő.

A kérdéses munkás az egyik boreskui csobánnal találkozva nála 
talált rá a gyanút keltő faágakra, amiket a pásztor faragásra készített 
elő. A véderdő aljában vagdosta le az ott lévő egyetlen tiszafa törzsé
ről. Az olasz munkás, ez dicséretére váljék, elkérte, vagy elvette tőle, 
és ő maga is felkereste a sarjakkal ellepett, csonka törzset. Nem 
másért érdekelte őt sem a dolog, mint faragás céljából. Még hozzá is 
vagdosott egy erősebb ágat. A jelek szerint a juhászok gyakran ke
resték fel az általuk ismert fát. így született meg az a növényföldraj- 
zilag értékes adat, amit Hubert a lelet után mindjárt bejelentett a Fe- 
kete-Blattny-féle vállalkozásnak Selmecbányára. Azóta Boresku a 
tiszafa elterjedésének magyarországi legfelső előfordulási lelőhelye
ként van nyilvántartva. A lelőhely nyugatra néző hegyoldalon, a Pice
ion elegyetlen övezetében, aneoridról leolvasva, 1480 m feletti (kere
kítve 1500 m) magasságot igazolt. A legvastagabb ág évgyűrűi 110 
évre engedtek következtetést. Hubert véleménye szerint a tiszafa 
magját csakis madár ejthette el. A magot a távrepülésre alkalmas 
madár -  valószínűleg ragadozó madár -  valahonnan az alsó vidék 
díszkertjeiben zsákmányolt szajkó, mogyorós szajkó, örvösgalamb, 
pinty -  széttépett begyéből hozta fel magával a magas Boreskura. 
Másféle magyarázatra nehéz lenne találni. Több tiszafapéldányra 
aztán a hegységben a vágások során sem sikerült rátalálni.

Berhina felett, a nagy kanyaron túl, szokatlan kép tárul Huberték 
elé. Még csak az hiányzott a Retyezátról, hogy előttük teljesen isme
retlen és idegen kinézésű favágókra találjanak rá!

Az érkezőkre szinte kivétel nélkül alacsony termetű, azonos em
bertípushoz tartozó erdei munkások bámulnak rá. Másvidéki öltözetű, 
középkorú, mosdatlan férfiak, egyforma, fekete kalappal, egyike-
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másika szűkreszabott, színevesztett nadrágban. (A kopottas nadrág 
hasonló a századvégi honvédok meggypiros nadrágjához.) A folyó 
partja mentén összeácsolt kalibák körül földre helyezett, nagy bugy
rok rendetlen összevisszaságban, hasítófejszék, gajmók, hosszú- 
nyelü csáklyák szanaszét. Az egész csapat átutazó társaságnak 
látszik, bugyraikkal útrakészen.

Lám, lám -  felvidéki rusznyákok lesznek azok! Hubert a Zsíl-völgyi 
erdőben jártában már látott hasonló erdei munkásokat. Erdőre szüle
tett, igénytelen, kinézésre jámbor emberek, akik az erdőben élnek, az 
erdőben halnak meg. Búzájuk nem terem, viszont verebük sincs -  
mondja róluk Chernel, az aranytollú ornithológus. Jó munkások!

Hubert a rusznyákokra a „jő” jelzőt azon a címen alkalmazza, 
hogy egyszer vadászat közben megfigyelt egy rusznyákot, aki már a 
hajnal sötétjében ingre vetkőzve, hajadonfő dolgozott a Behemót- 
nagyságú ősbükkfán, villogó fejszéjével gallyazta, repesztette, hasí
totta, félredobta, majd rakásolta a falszabdalt fát, és dolgozott akkora 
erővel és olyan ütemben, mint a beállított gép. És visszatérőben, ké
ső este még mindig ugyanott látta a munkást a ledöntött fáknál. Tár
sai már behúzódtak a füstölgő kunyhóba, ő azonban egymagában, 
romlatlan erővel vagdalózott a vastag törzseken. Kiderült róla, hogy 
nincs hasonló párja a csoportban. Ez az erőből kifogyhatatlan gép
ember hőse a munkának. Róla származik az a tisztelet, amit Hubert 
azóta érez a rusznyák favágók iránt, akik, ha tényleg így is van, bi
zony megütik az olasz Titánok mértékét is. Hogyisne ütnék meg, 
hiszen a munkát puhafa fenyő helyett kemény bükkfán tanulták meg!

Egyébként szomorú az a kép, amit Huberték magukon a lehangolt 
embereken és munkájukon látnak: vonogatják, tologatják a gömbfát 
befelé a Lapusnik medrében vékonyan folydogáló, tisztára szűrt víz
be. Az idegen cég valahol Kárpátalján toborozta össze és hozta le 
őket Erdélybe -  úsztassák le a kitermelt fát a terelő gerebig. Lehet
nek vagy 80-an, elszóródva a folyó mindkét partján.

Felesleges lenne elébük előállni a kérdéssel: hogyan megy a 
munka?

A közelítés a hegyről még csak ment, nem is volt az annyira ne
héz, a terep kedvező rá. A nagyobb baj a vízzel van, mert az az úsz- 
tatáshoz túl kevés. Július hónap tudvalevőleg a legszárazabb hóna
pok egyike, olyanféle augusztus is, alig különb azoknál szeptember, 
amely egyike a Retyezát legszebb, verőfényes évszakának. Haszta
lan lenne Mazett-tet, a papusai gátőrt szidalmazni, eresztene ő ki a 
gátjának kapuján több vizet is, csak lenne miből.
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A munkahely közepe táján feltűnik egy, a munkásoktól elütő, ma
gasabb termetű, sovány férfi, hosszú, fekete kabát rajta, városias 
divatú öltözetben; pantallóval, fekete, fűzős cipővel. Egymagában 
álldogál ott egy ponton, és nézi, nézi merően a vizet, egyszer-egy- 
szer meg hosszasan feltekint az égre. Nagy gondokban kell legyen, 
oda sem szól a közel álló munkásokhoz, mert a biztatás sem segíte
ne rajtuk.

Mendel ő, a szakállas, Mózes-hitű vállalkozó a Felvidékről, ő  
vállalta el a legkritikusabb erdei munkát, a faúsztatást. Kalap nincs a 
fején (erdőben van és nem templomban), szakállából kimaradt szem
tája beesett, testtartása kókadtan fáradt, pedig azt mondják róla, 
hogy jócskán 50 év felett is gyorsjárású, mozgékony üzletember. 
Munkája, amit vállalt, vagyra-vagyra megy, ahogy a román mondja: 
tyiri-tyiri. Az is baj, ha hirtelen árad a folyó, annál még nagyobb baj, 
ha -  képletesen kifejezve -  a kerekei hiányoznak a szállító szekér
nek, vagy sínek nincsenek a felrakott kocsi alatt. Az ősembernek is a 
folyóvíz volt az országútja, Grönland eszkimói részére is a tenger 
áradata hozza el a Szibériából elszabadult fagerendát.

Amint a szomorú ember hideg mélázása közben észreveszi a kö
zeledő két erdészt, a helyéről azonnal elindul, és már messziről udva
rias hajlongással köszönti Hubertékat. Hátha jó hírt hoznak, ezt várja 
ugyanis tőlük.

A néma kézfogás is beleillik a komor hangulatba. Mendelnél is 
felesleges lenne a munka menete iránt érdeklődni. A szakállában 
eddig fel nem fedezett ősz szálak elárulják a nagy gondot, ami 
szemlátomást emészti a reménytelenség szobrára emlékeztető öreg 
zsidót. Vállalkozása vagy príma üzlet lesz, vagy leégés a tüzelő, nyári 
naptól, amely ragyogóan süt le a felhőtlen égből, csak éppen vizet 
nem izzad ki magából immár hetek óta.

Hangos panasznak helye nincs, az sem segítene a fennálló hely
zeten: neki a munkásait napról napra fizetnie kell, bármi keveset is 
végeznek, élelemmel szintén el kell őket lássa, nehogy felszedve 
bugyraikat, magára hagyják ott a vadon közepén.

Szegény Mendel! Ügy mondják: százányi saját marhacsordája le
gel fent a Pietrosz aljában. Máris törheti a fejét, hogy hány marhája 
fog elúszni a retyezáti üzleten ahelyett, hogy a fája úszna le.

Szúrós szemekkel rátekint Hubertre, és németes nyelvalapon 
felteszi a kérdést:

-  Uram! ön főerdész és, a fegyveréről látom, vadászember is. Mit 
néz ki az időből? Nagyon kérem, van-e kilátás esőre? És mindjárt
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meggondolva hozzáteszi: esőre, de nem túl sokra, csak annyira, 
amennyi megindítja a fát, és valahogyan csak elviszi a Luzsnik-féle 
gátig, onnan aztán már menni fog, ahogy kell.

Mendelnek igaza van. A vadászember érzéke, sejtése jóval kifi
nomultabb, mint más emberé. Az ő terveire is legfontosabb, amit az 
aznapi és a közeli napok időjárására épít fel.

Gyülekező fodrozat a magas hegyek közül kivehető láthatáron, 
tömör, sötét felhőzet, amit délről a szél hoz magával, éjjeli munkára 
való holdvilág harmatos hajnallal -  mindez kívánatos volna, ámde 
jöhet viharos zuhatag, leszakadó orkán, ez már kevésbé volna kívá
natos. Ha aztán tartós maradna a nyári 2-3 hónapot kibérlő, makacs 
szárazság, ami ropogóssá teszi a korán lehullott nyír- és hárslevelet, 
zörgőssé teszi a fűszálat is, ez aztán, Isten mentsen tőle, legkevésbé 
kívánatos, sőt elrettentő volna Mendel vállalatára.

-  Miért ne remélnénk esőt? A magashegységben váratlanok a 
fordulatok. Kaptunk mi már nyár közepén fél méteres havat is fent a 
Bukura-tengerszemnél. Onnan ered ez a Lapusnik folyó is! Hubert 
ezzel nyugtatja meg Mendelt, aki feltekint Bukura felé és fohászkod
va jártatja körül a szemét. Ilyen áhítattal tekinthettek a sivatagi zsidók 
is Egyiptom egére -  onnan várva az életmentő mannát. (Javíthatatlan 
ornithológusok vonuló fürjeket gyanítanak a lehullott manna képé
ben...)

Miközben ímmel-ámmal beszédet váltanak, málhás lovak érkez
nek fel a völgyön. Hubertnek eszébe jut a panasz, hogy a hajcsárok 
éjjelente a folyó mentén lelegeltetik az uradalmi kaszálókat. Amennyi
re lehet, kíméletes kíván lenni a gondterhelt Mendellel. (Nevezhetné 
Smajen-nek is, mert állítólag arra a névre is hallgat.)

-  Hogyan megy az élelmezés?
-  Megy, megy, de roppant drága. A falusiak valóságos rablók, 

nem tekintenek a szegény emberre -  mondja Mendel. Én magam 
fokhagymán élek, nem telik többre. (Nem kétséges, hogy ez így van, 
vadászszimat sem kell hozzá.)

Hubert a végén szóba hozza a panaszt. Rendbe kell azt hozni, 
amíg nem lesz késő.

-  Uram, én nem tehetek róla -  mentegetőzik Mendel -, a lovak
nak is enniük kell, az út pedig túlságosan hosszú.

-  Ez igaz. Ki fogjuk jelölni a Rotunda-rétet, az van a középen, azt 
a rétet legeltesse le, de a többi réten ne engedje meg a megállást. 
Felelős lesz az okozott kárért!
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Mendel a maga részéről belenyugszik a megoldásba, nem is te
hetne mást. Fizet érte majd valamit, ha szerencsésen leúsztatta a 
fáját. Ne adja az Ég, hogy az elkésés miatt ki kelljen partolnia száraz
ra a határidőn túl visszamaradt gömbfát, addig aztán kétszeresére 
növesztheti a szakállát, mire ismét rá kerül fájára a sor. Tavasszal 
ugyanis az első az olasz cég lesz.

A megállapodásról írás készül. Hubert ceruzával készíti el, Ödön 
másolja le, az egyik példány Mendelnél marad. Következik az aláírás. 
Mendel letelepszik egy kerek, sima kőre, és remegő kezekkel térdére 
helyezi a papírt. Valahogy lassan megy az írás, mintha cifrázná a 
betűket. És megszületik a titokzatos személynév, feltehető, hogy az a 
vállalkozó neve. Hátulról előre, hármas tagozatban készül el -  hébe
rül. Megtekinti Ödön is, és -  a kíváncsi ember módjára -  jót moso
lyog hozzá. Hát ritka élmény ez -  jegyzi meg Hubert - , az első héber 
aláírású okmány a vadonból, amióta a Retyezát áll!

A barakk átellenében, túl a vízen, kisebb bükkös erdő áll, a 
Lapusnik völgyében az utolsó bükkösök egyike. Azt fogják meg
szemlélni. Búcsút véve Mendeltől, visszatérnek Berhinára, ott találják 
Cipriánt, a kártyavető barakkőrt. Valamivel beszédesebb lett! Nyáron 
a magazin körül élénkebb a forgalom. Egyik-másik juhászgazda le
leérkezik a kantinhoz, és a pálinka mellett dohányt vásárol.így van 
kivel szót váltani, nem úgy, mint a végtelenbe nyúló, hosszú télen.

A barakktól a kéznél lévő mokány lovakkal átgázolnak a folyón, és 
bejárják azt a „hagyáserdő” jellegű bükköst, mely a lucfenyvesek 
tömegében kivételesen megtelepedett. Azokhoz az őserdei bükkfák
hoz talán soha senki nem nyúlt hozzá, figyelmen kívül maradt a mu
tatványszámba menő lomblevelű erdőrészlet. A méter átmérőjű fák 
mind alacsony törzsűek. Koronájuk annál terebélyesebb; kiritkult 
záródásban élő, elvénhedt fák, ágaik tördeltek, magot már réges- 
régóta nem teremnek. Az ilyen fákra szokás mondani, hogy azon a 
helyen, ahol állnak, felesleges fák, és csak útjában vannak a neme
sebb fajoknak. Az ő életük sorsát már eldöntötte az idő: mihamarább 
az összeroppanás vár rájuk, hatalmas testükből korhany lesz. Van 
azonban módszer, amivel siettetni lehet ezt a folyamatot, amit egyéb
ként a természet fog rajtuk előbb-utóbb halálos biztonsággal elvé
gezni. Az erdészeti irodalom ezt a módszert „körülgyűrűzésnek” ne
vezi. Alkalmazzák-e valahol, az erdészek nem tudnak erről.

103



Hubert nem fog élni a körülgyürűzés durva és ezen a helyen ér
telmetlen módszerével. Viszont nem tenne kifogást az ellen, hogy 
termeljék ki a barakkot lakó olaszok, és a fákat használják fel tüze
lésre. Azok azonban a fenyőfa bősége mellett nem bajlódnak a szí
vós, göcsörtös bükkfával. Ledöntésük és felhasogatásuk érzékeny 
kárral is járna. A kis bükkös erdőt ugyanis belepte a luc, csak meg 
kell nézni: a megtelepedett, 1-2-3 m magas, üde fácskák -  kiölve 
maguk alatt a gyomot -  elég sűrű társulásban gyönyörködtetik 
Hubertékat. Azt a kivételesen kedvező folyamatot látják, amikor a 
lucfenyő a bükkel elegyedő tenyészhatáron teret foglal, és a faját 
megillető helyen kiterjeszti uralmát a bükkfákra. Ez a természetes 
folyamat hasonlít a napokkal ezelőtt bejárt lékvágások területén ta
pasztalt felújuláshoz; ott fenyő követi a fenyőt, itt véglegesnek mutat
kozó flóraváltozás áll elő. A folyamat valamennyire hasonlít ahhoz a 
jelenséghez is, amit a skurtelei vágásban láttak a juharfa körül; az a 
biofitocönozis átmeneti jelenségéről adott példát. Szakszerű irányí
tással még a Retyezáton is, talán előbb, mint másutt, több szép ter
mészetes felújulásra lehetne példákat teremteni. Ez azonban csakis 
az esetben menne, ha a fahasználatok rendszerbe foglalása kizáró
lag a kezelő erdészek kezében volna és kezüket nem kötné meg 
bürokratikus szabály és vállalati kötlevél!

Az időközben felérkezett alkalmi posta hazulról nem tesz említést 
bajról, így Huberték nyugodtan tovább maradhatnak a hegyekben. A 
levonulás egyébként is lassú menetben szokott történni; nehéz elvál
ni az erdőtől, annyi sok a néznivaló és a nyár túl rövid hozzá. A sok, 
zaklató átélés valami különb szórakozást is kívánna. Erre való az 
erdő vadja, amit a természet díszül állított be az erdőbe. A vadászat 
élteti az őserdők merész utasát, és a benne élő őslakót is. A júliusi 
őzbak a főerdésznek is kijár, majd megpróbálkozik vele.

Guraapit elhagyva betérnek az újonnan megnyitott Nechisu- 
völgybe. Már készülőben van a csatorna, amely le fogja hozni a 
beállított vágás fáját. A mohatakarón jól kitaposott ösvény vezet fel a 
kanyargós, keskeny völgyben, a tarolás helyén a végén újabb rontott 
kép marad. Amit az érintetlen, vadregényes völgyben annyira széppé 
varázsolt a tüneményes fenyőerdő, az fog ott is vesztes lenni. Ele
gendő a tarolást ábrázoló metszetnek csak az elütő színét látni, és 
hozzá százas, ezres, szakadatlan számsorokban ráfigyelni a feldob-
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bánó hangra, amit a ledűlő fák tompa jajszavából a völgy bérce ver
nek vissza -  máris foszlóban az őserdei romantika.

Útjuk a patak partján egy, még felismerhetően frissebb kőrakás 
mellett vezet el. Látni rajta, hogy nem a szeszélyes víz hordta, hanem 
úgy rakták össze, nem is régen, sőt gyeptéglává tépett mohát is 
szórtak reá. A nechisui tragédia színhelye ez, története nincs egé
szen egyesztendős.

Késő ősszel, amikor a zerge nászára ébred, egy megyebeli úrva
dász haladt fel másodmagával a völgyben. Fegyverét, ahogyan idő
sebb és kényelmes uraknál szokás, a vezető vadőr vitte a vállán. Az 
egyik kanyart eltakaró szikla mögül hirtelen több fegyveres idegen 
lépett elő, és a szemben érkezőket azonnali golyólövéssel fogadták. 
A golyó nem talált. A vadőr a válláról lekapott fegyverrel nyomban 
visszalőtt (katonáéknál is lövész volt Péter vadőr!) a széles mellével 
kilépő egyik orvvadászra. A mellbe talált orvvadász azon helyben 
jajszó nélkül bukott le a gyepre, mire társai, lehettek 4-5-en, zavart 
ugrással eltűntek a kanyar mögött. A holtan talált paraszti férfi, öltö
zete után Bánság-vidéki, ismeretlen személynek bizonyult. A hely
színi nyomozás megejtése után azon a helyen földelték el, ahol most 
a kőrakás van. Ott fog nyugodni háborítatlanul jeltelen sírjában az 
ítéletnapig, a kövek hátán átbukó vadpatak partján, a sziklafalról 
letekintő fenyőfák árnyéka alatt. Az úrvadász abbahagyta a vadá
szatot, és a maga részéről rá sem tekintve a görcsös mozdulatlan
ságban fekvő halottra, elhagyta a Nechisu keskeny, sötét völgyét, 
oda, mint mondotta, nem fog többé jönni.

Több mellékvölgy bejárása után egy éjszakára ismét feljutnak 
Berhinára. Ott Ciprián révén mulatságos esetről értesülnek.

Elmondja, hogy előző nap estefelé beállított hozzá Mendel és 
munkásai számára dohányt vásárolt. Érdekes volt Hubert részéről 
megfigyelni, hogy az erdőn élő személy, legyen román, olasz, rusz- 
nyák, akár munkás, akár pásztor, valamennyi cigarettát sodor és 
nem él a pipával, ahogyan azt a magyar paraszt szokta meg. Márpe
dig ha valaki, úgy a pásztorféle igazán ráérne a pipájával foglalkozni, 
de nem teszi az sem. Annál többet füstölnek a jágerek; vadászké
pekkel cifrázott porcelánpipájukat még álmukban is a szájukban fe
lejtik. A famunkást meg talán az tartja meg a rövid élvezetre való 
cigaretta mellett, hogy idegességében hamarosan végez vele.

Mendelt a kíváncsiság hozta le a barakkhoz. Dicsekvőleg mondta 
Ciprián előtt, hogy a vízparton előkelő vendégei voltak. Hubert felől 
tisztában volt, hogy ő a Herroberförster, szeretné azonban azt is tud
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ni, ki volt vele az a másik úr, hátha -  neki úgy rémlik -  Fürst Ester
házy lett volna? Több sem kellett, eltalálta!

Ami az ismeretek körüli tájékozottságot illeti, Mendel a müveit 
emberek közé tartozott. Vagyona után felvidéki lakóhelyén virilis jogot 
élvezett. Az Esterházy név nem volt ismeretlen Máramarosban, 
helytállónak találta tehát a kérdést, annál is inkább, mivel hallott arról, 
hogy tényleg hercegek is járnak fel a Retyezátra. Ciprián reá hagyta 
Mendelre. Cipriánt nem érdekelte a vadászatra leérkező magas urak 
személye, bemutatkozni meg nem szoktak neki. Mendel még annyit 
jegyzett meg: a maga részéről vigyázni fog, hogy amikor munkásaival 
és -  remélhetőleg már úszásra késztetett fájával -  el fog vonulni a 
vadászház előtt, nehogy lármával zavarja a berhinai vadászház kör
nyékét.

Huberték elmosolyognak a mulatságos eseten, egy kis bosszan
tás Ödön felé sem fog ártani. Ödön mint herceg Esterházy, az ország 
első földesura! Pedig nem arisztokratának néz ki. Arca nem meg
nyúlt, hosszúkás, hanem szabályosan kerek és töltött, orra sem az a 
jellegzetes mágnásorr, ellenkezőleg, a cimpái szélesedők, a termete 
pedig a magas, sovány helyett csak közepes, és máris hajlamot mu
tat a polgári pocakra.

Lehaladva a Riu maré mentén, a faúsztatás menetét kísérhetik fi
gyelemmel. A folyóvíz annyival bővebb, mint Mendel szakaszán lát
ták, amit az oldalvölgyek vize adott hozzá. Egy helyen azonban zava
ros áradat ömlik ki a folyó bal partjáról, valahol nyugaton napokkal 
ezelőtt, a krassói hegyeken felhőszakadás zúdulhatott le és az duz
zasztja fel a folyó vizét. Az áradathoz hozzájárul még a közeli határ
idő miatt erőltetett úsztatás, ezért a terelő gerebnél hatalmas fatorló
dás következett be. Három emeletnyi magasra halmozódott fel a 
gömbfa, amely síkosságánál fogva, az egyik a másikra felcsúszva, 
eltömte a gereb fográcsozatát tetején felül is.

A fatorlasz egyike a legveszedelmesebb helyzeteknek. Igaz, ritkán 
szokott előfordulni, de szétbontása a faúsztató munkásoktól kivételes 
ügyességet kíván. Mióta a cég dolgozik, a 15 év alatt a torlasz 3-4 
munkást kívánt áldozatul.

Domboló dolgozik ott, mindössze negyedmagával, több munkásra 
nincs szükség, úgyis csak akadályoznák egymást. Kezükben a 4-5 
m hosszú csáklyanyél, végükön a szokásos vonó- és taszító sze
gekkel. A kifolyásnál jól látni, hogy a víz egészében elfolyik a torlasz
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alatt, hogy azonban fát sodorhasson magával, szét kell előtte nyitni a 
garmadával össze-vissza torlódott tömeget, hogy elsőnek a legalsó 
fák, majd egyik a másik után induljon el útjára. Maga a folyóvíz mind
addig nem veszélyes, hacsak a torlasz aljában bontogató munkás 
bele nem csúszik a vízbe. A legnagyobb baj a kívül álló fatorlasz 
tömegéből származhat; a leomló fák alól már nincs menekülés. A 
vízrebocsátást szabályozó munkásra akár egy-egy lecsúszó fa is 
súlyos sérülést, sőt halálos veszélyt jelenthet. Nagyobb a veszély, 
vagy hasonló a közelítésnél meredek lejtőn és a száraz csatornaúsz- 
tatásnál szokott lenni, legkisebb a veszély a csekély esésű, nedves 
csatornánál.

Huberték lelassított léptekkel haladnak el a gereb mellett, és csak 
menet közben figyelnek a munkára. Meg sem állnak, oda sem szól
nak Dombolóék felé.

Domboló van középen és legalul; csáklyájával óvatosan bonto
gatja alul a fatorlasz rézsűjét. Figyelme kiterjed a két oldalról felma- 
gasló tömegre, azok mindegyikéről a három munkás Domboló inté
sére le-lecsúsztat egy-egy fenyegetően kiálló gömbfát. Domboló 
bakancsain rászíjazott vasmacskák, könnyedén szökdel fáról fára 
(Hubert szerint külön tréning szükséges szükséges a vasmacskák
hoz), át-átugrik hol jobbra, hol balra, és eregeti sorjában a helyéről 
meginduló darabokat. Kalap nincs a fején, ne zavarja az se, széles 
mellén szétnyitva a tarkakockás ing, bőre szabott nadrágja abból a 
bizonyos taljános bársonybőrből való, piros, kerek arcán jól fest a kis 
fekete bajusz. Villogó szemeit gyors fejmozdulatokkal jártatja körül. 
Kilátás van arra, hogy a torlasszal rövidesen végezni fognak.

A mezőn áthaladva az erdészeknek módjukban áll megállapítani, 
hogy az utóbbi napok alatt a kukorica nagyot nőtt, és szépen gondo
zott. A lakosságnak mindennapi kenyere a kukorica.

Beérkezve az erdészlakhoz, Lilkó, a feleség már az udvaron várja 
őket, a lovak csattogása behallszott a ház előtti fahídról. A gyerek 
alszik. A kocsis átveszi a lovakat. A kutyák felüvöltése igazi örömüket 
jelzi. A fedett tornácon terítve az asztal.

Hátul az istálló léces ajtajához kötve idegen, fanyerges ló álldogál, 
mellette a gyepről nehézkesen feltápászkodik Janku, a paltinai gaz
da. Már két napja várakozik Hubertre, vásárról jön, és valami fontos 
beszélnivalója, elsősorban a legelőszerződés meghosszabbítása lesz 
a témája. Amikor őt a Paltinán keresték, nem volt fent a legelőn.
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Az a fő, hogy a család egészséges. A „zsarnoki" férj távollétében 
végeztek a nagytakarítással, a nagymosással; ami tyúk Mayerné 
után maradt, számukról és csibéikről pontos jegyzék van vezetve.

Ödön pár napot még kitölt Malomvízen, nővére lehető jó ételfogá
sokkal látja el, aminőket csak saját konyhán lehet előállítani. Házi
ételekkel kárpótolja a férfinépet a gilisztával fenyegető erdei koszto
lás után. Mészárszék hiányában a húskérdésen a baromfi segít. Hu- 
bertnek kettőre felszaporodott tehene friss tejjel látja el a házat, gyü
mölcsöt ad a kert is. A selmeci pesztonka, a jámbor tót leány, sze
rencsére megszokott, látszólag azt mutatja, ismerőse ugyan nincs, 
de leveleket kap és ír. Legunalmasabb neki a vasárnap, mise hiá
nyában szent képe előtt időzik, és türelmesen foglalatoskodik a gye
rek körül. E jelenségek ellenére biztos fogadást jelentene, hogy az 
egy év leteltével összegyűjtött pénzecskéjével repülni fog a legelső 
vonathoz, hogy visszatérjen a szülőföldjére. Románul nem is igyek
szik megtanulni.

Egyik délután a kertben céllövészetet tartanak, ahol erős rom
épületkövek adják a golyófogót. A lövészet komoly fegyverekkel tör
ténik. Részt vesz azon, de csak kispuskával, a feleség is, nemegy
szer lefőzi a férfiakat. Mindenesetre hasznos lesz, ha a család kéznél 
tartja a fegyvereket. A civilizáció továbbra is hiányzik a környékről...

Ödön felkészül az utazásra, Hubert viszi le kocsival az állomásra, 
őmaga betér a kastélyba, leadja a jelentéseit, majd behajt a városba 
bevásárolni az egy hónapra valót. Mire a kereskedőnél leadott hosz- 
szú kutyanyelvjegyzékkei elkészülnek, van közben ideje benézni a 
patikába (lóorvosságra is van szüksége), beszerzi a papírárut, aztán 
belátogat a szolgabírói hivatalba, ahol a falusi embernek mindig akad 
valami dolga.

Ismerősökre is talál -  legelőbb a vendéglőben, a fehér asztalok 
körül. A kisváros aranyifjúsága, az öregekkel vegyesen, ott szórako
zik napról napra ásványvizes borozgatás mellett -  megtárgyalva mi
nél részletesebben a város, a járás, a megye, nem utolsósorban az 
ország zajlásban levő, avagy éppen uborkaidényre való kérdéseit. A 
kocsis közben lovat vasaltatott, mert kovács nem él Malomvízen, a 
legelőre kijáró lovakat a paraszt is pőre patával tartja.

Késő este lesz, amikor otthon, az udvaron leemelik a kocsiról a 
gondosan zsákba csomagolt holmit, kezdve a rizskásától, a süveg
cukortól, a 10 literes petróleumos kannáig.

Aztán folyik tovább a mindennapi élet -  felváltva otthon és többet 
az erdőn.
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Két napra rá, a ragyogó júliusi napnak kora délutánján, riasztó hir 
üti meg a házi népség, köztük Hubert, fülét:

-  Egy olasz belefulladt a vízbe! A víz elsodorta!
Másik hír arról szólt:
-  Egy olaszt a gerebnél alátemetett a rászakadt fa! Keresik, de 

nem találják!
A faluban kevés a járókelő nép, a hegyekben kezdetét vette a ka

szálás, minden épkézláb férfi asszonyostól fenn van a réten, a tanyán 
aratják az árpát, a nép a természet feletti győzelem ünnepnapjait éli.

Ateilenben, a nagyraktár udvarán látni a legnagyobb futkosást. Ott 
lakik a vállalat főraktárosa, Giombatta népes családjával tizennyolc 
(18) kisebb-nagyobb gyerekkel a nyakán. Két asszonytól 10 gyerek 
az övé, 8 az unoka; nagy, fekete szemű fiúk, lányok, ugyanabban a 
korban, az egyik csak olyan, mint a másik. Már nehezen ment a nap
tárból az újszülöttek részére megfelelő keresztneveket keresni ki, hol 
fiúnak, hol leánynak. Egy alkalommal, mondották, amikor a kicsinyek 
a fáról függő, kocsi nagyságú kötélhintán játszadoztak, az egyik kisfiú 
betört koponyával maradt a hinta alatt, állítólag az történt meg, hogy 
az öreg Giombatta hirtelen zavarában nem ismert rá: saját fia volt-e 
a halott, vagy az unokája? Három felnőtt leánya olasz famunkások 
felsége, a legidősebb leány Domboló élettársa.

Hubert átmegy a raktár tágas udvarára, ott nyüzsög a sok gyerek, 
a 10 év körüliek rohanvást anyjuk után szaladnak, s mind lefutnak a 
vízhez. A családból a törzsfő, a puffadt arcú, pocakos Giombatta 
maradt otthon; bamba szemekkel néz maga elé, és áll egy helyen. 
Úgy néz ki a helyzet, mintha még nem volna tisztában, hogy mi és 
hogyan történt! Rá sem ügyel a lassan közeledő Hubertre, előtte 
érthetetlen kell legyen, ami hírt az előbb hoztak hozzá. Az esemény 
végét ő sem ismerheti, legfeljebb végzetszerűen sejti.

Domboló-Domboló, mintha magamagának mondaná a nevet.
Hogy mi történt és hogyan történt, azt Hubert napokkal később 

Eugénnek, a fűrészgyáros sofőrjének elbeszéléséből tudta meg.
-  Eugén úr kora délután kiautózott Malomvízre, és ott meg sem 

állva, egyenesen lehajtott a gerebhez, hogy megtekintse ott a mun
kát. Társaságában volt egy hölgy vendége, nem az a turistanő, akivel 
két év előtt a hegyekbe a kirándulást tette. (Akkor Huberték is talál
koztak a lovas karavánnal.) A vendég hölgy egy másik volt, Hubert is 
ismerte a városból: szépnek mondott, valóban mutatós, élénk, barna, 
román úriasszony, férje üzletfele és barátja Eugénnek.
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A hölgy az aznapi alkalmi kirándulásra a nyitott autón pipacspiros, 
könnyű nyári ruhában, virággal díszített, széles szalmakalappal, ke
zében napernyővel jött ki. Eugénnel vidáman társalogva léptek fel a 
gerebre, és annak közepe táján a korlátra könyökölve néztek le a 
mélységbe, figyelve az ott folyó munkát. A sofőrt is odavitte a kíván
csiság, és Eugénék közelében figyelte ő is a már jól leapadt, de a 
még mindig magas torlasz körül folyó munkát.

Domboló állt közvetlenül a vízfolyás felett, a másik három munkás 
az egyik oldalon várta készen Domboló intéseit és vezényszavait. 
Domboló éppen szemben volt a vendégekkel, fel is köszönt, és -  a 
vízzúgás miatt -  erősebb hangon válaszolt Eugén kérdéseire.

Már az első percekben valami ügyes fogást készült tenni, csák- 
lyájával valamit lazított a szemben levő torlasz fáin. Eközben a mö
götte meredező oldalon hirtelen megingott a magas falú torlasz. Ab
ban a pillanatban Dombolónak már nem volt ideje elugrással élni, 
talán alkalmas helyre sem talált, hacsak a vízbe nem, hogy kitérjen a 
fatömeg leomlása elől. Szétvetett lábakkal állt a vízfolyás szélén, 
magasra felkapta a csáklya rúdját, hogy feltartsa a felülről leguruló 
fákat. És jött a másik pillanat, ami a sofőrt a megrendültségtől való
sággal beteggé tett.

Megdöbbentő volt, amit látott. Holta napjáig nem fogja elfelejteni 
az eltorzult vigyorgást, azt a gyors, rövid vigyort, ami Domboló arcán 
támadt. Fejét felkapva feltekintette az égre, arcán grimaszként fe
szültek szét az eltorzult vonások, neki, a sofőrnek úgy rémlett -  mint
ha fel is kacagott volna! Ahogyan akkor elképzelte és ahogyan most 
is látja, Domboló feltétlenül tisztában volt azzal, hogy a torlasz ment
hetetlenül reá fog zúdulni. Megőrült -  fejezte ki magát a sofőr -, az, 
amit az arcán látott, az az őrültség jele volt.

A leomló fatömeg tompa robajjal zúdult rá Dombolóra, és a 
százányi gömbfa koppantásokkal kísért szörnyű áradata eltemette. A 
lezuhant és folyvást omló fatömeg, kitörve a gereb alól, zúgva rohant 
le az alanti, mély mederbe, és vitte magával a szerencsétlen mun
kást. Valami keveset még láttak hol a fejéből, hol a karjából, aztán a 
nekiszabadult fatömeg zúdult tovább lefelé, Dombolónak pedig nyo
ma veszett.

A túloldali munkások észbe kapva rohantak le a gereb alá, Eugén 
is hölgyét siettetve kocsijához futott, és a volánt kézbe kapva szágul
dott le az innenső parton. Rőtszakállas arca ijesztően sápadt volt, a 
hölgy meg azt kérdezte tőle:

-Tulajdonképpen mi történt?
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Eugéntől nem kapott választ.
Két kilométerrel lejjebb a Riu maré bal partján találtak rá 

Dombolóra, kivetve a fövenyre. A sok hozzá verődő fa és a mederből 
kiálló kövek szétroncsolták a torlasz szerencsétlen áldozatának a 
fejét. Három árvát és egy fiatal, siró asszonyt hagyott maga után, 
gyászba borítva az erdei munkások egész társaságát.

Hubert legközelebbi levelében beszámol Ödönnek a Ferró-féle 
tragédia után bekövetkezett újabb esetről, és hozzáfűzi a következő
ket: Úgy véli, hogy Ferró tragédiáját az emberi, alkalmi tragédiák 
egyikének lehet tekinteni. Ezek a gyakoribb esetek. Domboló viszont 
másféle tragédiának lett áldozata -  a sors végzetének.

Domboló meglátva váratlanul megjelent főnökét, aki az ő munká
ját figyeli, egyben rápillantva mellette az érdeklődést mutató hölgyre, 
amúgy akaratlanul, valami kurázsis ösztönérzésből, kiválót akart 
előttük felmutatni. És hacsak egy pillanatra is, hirtelen megfeledke
zett a munkahelyén állandóan fenyegető veszélyről. Elég volt egyet
len figyelmen kívül hagyott odatekintés a torlaszra, egyetlen elhibá
zott mozdulat, és a háta mögül bekövetkezett a katasztrófa. Kegyet
len volt hozzá a sors annál is inkább, mivel hivatásában sújtott reá, 
azt a hős férfit érte a csapás, aki a sok bátor férfi között kész volt 
élete állandó kockáztatásával is megfelelni hivatásának, önfeláldozó 
magatartása őt is érdemessé teszi arra a kivételes tiszteletre, amely 
megilleti az alpesi mentőszolgálat tagját, aki önként jelentkezik a 
szédületes sziklafalak megmászására, amely megilleti az önkéntes 
tűzoltót, aki keresztültöri magát a füstön és lángokon. Ez a tisztelet 
éppen úgy kijár az erdésznek, aki a fenyegetések ellenére is helyt áll 
őrhelyén, és felveszi akár fegyveresen is a harcot a reá leselkedő 
ellenfeleivel szemben. A milliónyi katonahős mellett a polgári élet 
munkahősei, a hivatásukat végzők ilyen férfiak!

Keresve okokat, vajon lehet-e hibáztatni Eugént, aki közvetlen 
szereplő tanúja volt a drámai mozzanatnak? Ha ő nincs jelen, talán 
nem állt volna elő ez a szerencsétlen eset?

E kérdés szempontjából talán abban lehetne némileg okot találni 
a végzetes fordulatra, hogy Eugén, mint a vállalatnak teljhatalmú 
főnöke, éppen a kritikus időpontban tartott ott futólagos szemlét. 
Bizonyára a szemlének másféle módját is választhatta volna. Ezúttal 
azonban mellette állt az alkalomszerűleg hozzá csatlakozó hölgy, 
akinek jelenlétéből származhatott talán valamiféle kihívó hatás. Min
dez a feltevés kétségtelenül a sors tragédiájának fel nem deríthető 
motívuma fog maradni.
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Ami a drámai esetek helyszínét illeti, a fejszével orvul leütött Ferró 
tragédiáját követte Dombolónak szerencsétlen pusztulása -  és mind 
a két eset kint történt az erdőn. Az erdőn férfiak dolgoznak, ott nőnek 
keresnivalója nincs. E kettőn kívül a két év alatt más baleset a vadon 
életéhez beedződött férfiak sorában nem fordult elő. Mégiscsak külö
nös, hogy a megtörtént két esetnél jelen volt akkor a -  nő. Egy-egy 
Éva sodródott be az egynemű Ádámok közé, férfiak közé, akiknek 
mindegyikében benne rejtőzik a nő iránt kitörölhetetlenül élő érdeklő
désnek eleven ereje. A nő képében az annyira ritka látomás nem 
maradhatott közömbös hatással a férfire, ahogyan a hím vadnak 
nyugalmára is (igaz, az évnek csak egy-egy időszakában) izgatólag 
hat a fajtabéli nőstény vad közelsége.

A fiatal Ferró is bizonyára új hangot, új színt, biztató női mosolyt 
várhatott az akár akarata ellenére is kacérosnak feltűnő Léna felől, 
miközben az éjszakában láthatatlan árnyék sötét sugarai vetődtek 
reá. Domboló utolsónak felvillanó tekintete szintén a munkahelyén 
megjelent nőre tévedhetett, és felőle érkezhetett le hozzá, a fatorlasz 
mélyére ragyogás, pazar szít., meleg mosolygás képében a halálos 
végzet. Mintha csak mind a két munkás tragédiája hasonló volna az 
égő sivatagban magára hagyatott beduin Ádám feltámadt őrjöngésé
hez, aki szörnyű csalódásában (leírásból idézve) így kiáltott fel:

„Átkozott az Asszonynép! Éva megbabonázza Adámot és szolga
ságba ejti!”

Hubert -  maga is megilletődve -  azzal fejezi be az Ödönhöz írt le
velét: legyen a levonható tanulság az, hogy a kézi erővel dolgozó 
férfit veszélyes munkahelyén munkavégzése közben -  kint az erdei 
munkahelyeken is -  meglepetésszerűen ne zavarja meg senki, se 
hivatalos személy, se kíváncsi odalátogató! És különösen ne jelenjék 
meg ott a munkája iránt akárcsak félszemmel is érdeklődést mutató 
idegen nő, aki előtt, talán hiúságból, azt akarja bemutatni, hogy Évá
val szemben minden más férfinál ő a -  tettrekészebb Ádám!

„Lasciate ogni speranza” -  a nagy olasz költő adja ilyenformán a 
magáról megfeledkező férfi szájába: hagyjál fel, férfi, azzal a balga 
reménnyel, hogy jó vagy rossz sorsodat ne mindig a nő döntse el!

Szól ez intelem Ödönnek is, a nőtlen fiatal férfinek, akinek további 
sorsát (szülőanyja után) még nem döntötte el a nő.
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Ödön első szolgálati beosztásával Máramarosba kerül, az erdő
kincstárhoz. Ottani szolgálata sok tekintetben hasonló lesz Huberté- 
hez, aki egynéhány tanáccsal látja el a nála 8 évvel fiatalabb sógorát. 
Megfigyelte nála ugyanis, hogy az erdőjárások során nem egy feltű
nőbb természeti jelenségnél és az előtte új erdőüzemi műveletek 
láttára sem mutatott fel elegendő érdeklődést. Ennek hiánya a tárgy
ra vonatkozó kérdések sorozatos elmaradásában mutatkozott meg. 
Márpedig éppen a fiataltól és annak pályája kezdetén, jogosan vár
ható el, hogy szakmájában felfigyeljen minden ismeretlen mozzanat
ra, és az ne hagyja őt nyugton; ezért is álljon csak elő kérdésekkel és 
vegye segítségül a szakkönyvet, az olvasást.

Hubert is úgy volt, hogy aránylag fiatalon lett kiszemelve a gya
korlatához mérten túl nehéz feladatokra, amelyek reá a Retyezáton 
vártak. A kivételesen nehéz terepre nem is annyira felértékelhető 
érdemeinek alapján nyert beosztást, hanem inkább a véletlenek ked
vező fordulatai útján jutott az önálló, vezető szerephez. Az előzetes, 
dunántúli erdészkedést jobbára a rövid távlatú szakteendők szerte
ágazó változatossága töltötte ki, ezzel szemben a retyezáti felada
tokban természetüknél fogva kevesebb a változatosság, de annál 
kolosszálisabb az együvé tömörülő problémáknak a tömege. Túl 
nagy a különbség a két munkakör között, ez pedig vagy az egyiknél, 
vagy a másiknál szükségszerűleg a kellő ismeretek hiányát veti fel. Ezt 
a széles hasadékot lesz szükséges kiterjedt olvasással, helyszíni ta
pasztalatokkal, a nézetek kicserélésével, sőt a kíváncsiságig menő 
érdeklődés segítségével keskenyebbre szorítani össze azért, hogy 
előbbre hozhassa a csak későbbi években várható tanulságok leltárát. 
Ezekre pedig mielőbb szükség van, mert a sürgető feladatok azt máris 
megkövetelik tőle. Ez egyébként nem különleges körülmény, így van 
vele mindenki más is. Ellenben a más pályákon működőkkel szemben 
legelőbb az erdészek állnak hasonló, rendkívüli körülmények elé. Őket 
egy szűkebb haza határain belül is hivatásuk hol a hegységek sötét 
erdeibe állítja be, hol kifuttatja a homoksivatag fátlan térségére. Kevés 
az olyan pálya, amelyen annyiféle külön szakosodás vár az egyénre, 
mint a váltakozó tájakon felmerülő feladatok előtt álló erdészre.

És a szaktanácson felül még valamit!
Szóljon ez ugyancsak figyelmeztetésül Ödönhöz, a fiatalemberhez

-  a tapasztaltabb fiatalembertől! Olyan helyzetekről lesz szó, ame
lyeknél az életbe kilépő fiatal férfi életében szerep jut a nőnek is.
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1. Hubert egy ilyen, keresetlenül előállott helyzetben még dunán
túli szolgálati helyén került bele. Mint nőtlen gyakornoknak a főer- 
dészlak melletti, külön épületben volt a lakása; az erdészeti iroda 
mellett egy külön bejáratú szoba. A szobának alacsony, csak füg
gönnyel behúzható ablaka előtt a kerteken át rövidítő kis ösvény ve
zetett el. Azon szokott egy időben elsétálgatni egy falubeli, nyúlánk 
leány, minden egyes alkalommal egyes-egyedül, és lassú léptekkel, 
elbíbelődve az ablakok előtt a jázminbokrok illatozó virágaival. Varró
nő-kinézetű volt a 20 év körüli leány, iskolázott, iparos házileány, 
akinek, úgy látszott, nem akadt udvarlója az aranyifjúságban túl sze
gény faluban. Talán ő maga sem tehetett róla, de meg-megállt az 
ablakok előtt, azzal gondolta felhívni magára az új erdőgyakornok 
figyelmét. Mindebből Hubert csak futólag vett észre valami keveset. 
A leány szemmel láthatóan leleplezte magát egy áruló bizonyítékkal; 
az ablakon át berepített levélkével, amit Hubert egy alkalommal a 
szobájában talált, és névtelenül ugyan, de annál érthetőbb célzatú 
szöveggel volt az megírva. Ebből aztán Hubert a személyének szóló 
kísértést nem is annyira eszményinek, hanem kézzelfogható felhí
vásnak látta. így van ez az őzeknél is, a csalsíp hívására legelőbb a 
fiatal őzbak ugrik be.

A leánynak holmi találkozóhoz nem volt szerencséje, mert Hubert 
szobáját kora reggeltől késő estig kivétel nélkül üresnek találta. 
Nemsokára történt aztán, hogy maga a korábban kelő főerdész, a 
principális lett figyelmes a ház előtt andalogva sétáló leányra, ő  aztán
-  az apa szerepében fiához -  szóba hozta a dolgot Hubert előtt. Ud
varias, de nagy szigorúságú megjegyzése abból állt: neki ugyan 
nincs köze Hubert magánéletéhez, ennek ellenére is él azonban a 
figyelmezetéssel, az a leány súlyosan beteg személy! A doktortól 
tudja, hogy fertőzően tuberkolótikus. Családja is felmentette a házi 
dolgok alól, ezért van ideje -  ahogyan mondani szokás -  a ténfergés- 
re, az esetleg kilátásokkal biztató promenádlizásra.

Betegsége, a tüdővész a szegény leányt hamarosan el is vitte, 
mielőtt egyetlen szót is válthatott volna Huberttel.

A jó tanács mindenesetre, ha nem is volt rá szükség, hasznosnak 
bizonyult.

2. Hubert megemlékezik egy másik esetről is, ahol szintén helye 
volt a jó tanácsnak. Ez a Retyezáton, a papusai legelőn történt meg 
vele.
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Még az első évben József alerdésszel kettesben hivatalos szem
lét tartottak a kérdéses legelőn. Aznap a sztinánál élénk életre talál
tak. A sok férfi között több nőszemély is foglalatoskodott a sajtárokat 
megtöltő, kifejt juhtej körül. Volt közöttük egy ügyes mozgású, csinos, 
barna leány is, üdeségével és az újság ingerét keltve kivételesen 
idillikus vonást vitt be a papusai vadon színtelen képébe.

Hubert kíváncsiságát felkeltette a sürgés-forgás a „tejcsarnok” 
körül, aminőt azelőtt nem látott. Valahogyan odasodródott a szép, 
barna szemű leány mellé, aki felgyűrt ingujjakkal vájkált a habzó 
tejben. Szót ugyan nem válthatott a román szépséggel, de érdeklő
dése kétségtelenül a leány közeiéhez kötötte.

A sajtüzem szemléje nem tartott sokáig, mert egyszerre a háta 
mögül az alerdész susogva odasúgta Huberthez: nagyon kérem -  
hallgasson rám -  távozzunk el innen, de minél előbb! Hubert hirte
lenjében nem volt tisztában a heves felhívás értelmével, rátekintve 
azonban az alerdész kétségbeesett arcára és szemének intésére, 
körüljáratta tekintetét a népségen. Kiváncsi nézése egyenesen bele
talált egy oldalt álló, hetyke csobánlegény villogó szemébe, erre -  
hogy szabadabb térre jusson -  keveset hátrább lépett a leánytól, aki 
éppen egy csésze tejjel készült őt megkínálni. Még hamiskásan mo
solygott is hozzá. Bizony szép volt az a leány! A Retyezáton bátran 
beillett a mesebeli havasok egyik tündérének. A helyzet azonnal vilá
gossá vált Hubert előtt is. Látva a felbőszült legényt, akinek szemei 
felváltva villogtak feléje és a kedveskedő leányra, komolyra vált arc
cal tolmácsa útján áttért a hivatalos témára, ami tulajdonképpen őket 
az alerdésszel a sztinához vezette fel. Hogy a legény tüszőjéből le
függő, kacor alakú, nyeles kés milyen helyzetben volt az előbb, azt 
nem figyelte meg, a legény azonban a kést már a markában tartotta, 
és a viselkedése is olyannak látszott, amilyen az ugrásra kész, riadt 
vadnak kifeszült magatartása. Nem tudni, mi történt volna, ha -  ez 
pedig könnyen feltehető -  Hubert valamivel bátrabb udvarlással lé
pett volna fel a leány felé. József állítása szerint a legény már a tej
szemle kezdetétől leselkedett a hívatlan erdészek felé, és csak arra 
várt, hogy a kedélyes együttes mivé fog fejlődni. Kévésén múlt, hogy 
elérkezettnek lássa az időt, és rávesse magát a nőjével szórakozó 
Hubertre. Forró égövi népek férfijáról nemegyszer olvashatni, hogy 
az utcán teketória nélkül leszúrja a nőjére rákacsintó, idegen férfit, 
vagy pisztolyából lövi bele a gyilkos golyót.

A legelőről lemenet József még egy külön megjegyzést fűzött a 
sztinánál lezajlott eseményhez, ő  tudhatta, hogy honnan vette, vagy
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csak kitalálta, arra tért még ki, hogy nem ajánlatos a felkínált tejet 
sem elfogadni, hátha az meg van mérgezve. Ami a mérget illeti, az 
kéznél van minden sztina körül az ibolyakék virággal hivalkodó sisak- 
virágdudvában, amit a legkiéhezettebb jószág és vad is elkerül.

Viszonzásul József alerdész számára is jutott a tanácsból. Hubert 
arra volt ugyanis kíváncsi: az alerdész fegyvere töltve van-e?

Üres volt bizony annak mind a két csöve. Töltény sem volt nála 
több, mindössze 4-5 régi, valahol a kabátzseb mélyén, csomó holmi 
közé keverve. Ez aztán nagy hiba volt! Csakis Józsefnél fordulhatott 
ez elő. A derék ember ugyanis szolgálatának legnagyobb részét köz
vetlenül a faüzem munkahelyein élte le, ahol csak akadék lett volna 
az állandóan megtöltött fegyverrel való bajlódás. A gömbfa beméré
sénél a napi 10-12 óra kézimunka során teljesen felesleges volt a 
nehéz fegyver vállon hordása, az üres puska amúgy sem ér semmit 
sem. Ilyen alkalmakkor megtörténhetett volna az is, hogy amikor a 
munka végeztével visszatér, a valahol tartalékba helyezett fegyver
nek csak a hűlt helyét találja. József az intelmet megértően fogadta -  
már a papusai, aznapi „idill” lezajlása kapcsán is. Hivatalos erdőjá
ráskor nem hiányozhat az erdésznél az önvédelmi fegyver és a hozzá 
való, elegendő töltény! Hubert el is mond Józsefnek néhány ismert 
esetet, amikor igen csúfosan jártak el a fegyvertelen erdésszel. Vol
tak erdészek, akik a végzetes hanyagságra életükkel fizettek rá.

Hubert és Ödön 1909. és 1911. évi közös erdőjárásai sok tanul
ságot hoztak számukra. Élve a ritka alkalommal, hogy Malomvízen 
egyszerre két erdőmérnök folytathatott eszmecserét a Retyezát er
dőségeinek problémáiról, azok egyik-másik izgató kérdéséről fel
jegyzések is készültek. Egyikéről Hubert naplója a következőképpen 
számol be.

Az irodázásra szánt egyik napon kiterítik az asztalra a 25 ezres 
térképet, melléje az iratokat, és az erdőjáráson tapasztaltak alapján 
tanulmányozzák a goromba vonású hegységet.

Felütve a kéznél lévő Erdészeti Zsebnaptárt, keresgélnek az er
dőtörvény pontjai között, és a 19-ikből kiolvassák a következőt: „a 
gazdasági üzemterv mellőzhető az olyan erdőknél, amelyek rendes 
(rendszeres?) gazdálkodásra nem alkalmasak”

Ez a minősítés nagy horderejű! Egészében vonatkozik a Retyezát 
erdőségeire is. Hubert értelmezése szerint a „nem alkalmas” megje
lölés annyit jelent, hogy -  a fatenyészet felső határát biztosító és a
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forrásvidékekre kiterjedő véderdőkön kívül -  a túl meredek és lemo
sással, görgeteggel fenyegető hegyoldalak faállományai is „fahasz
nálaton kívüli” részleteknek tekinthetők. Hogy melyek az ilyen rész
letek, rámutatnak arra a zergék is!

Tévedés lenne abban a hitben élni, hogy a „kőszáli zerge” csakis 
a Custurák, a kőomlások 2000 m feletti bérceit lakja! Tényleg ott fent 
él aránylag a legtöbb zerge, az a kőmezők és „gyephavasok” öveze
te. A flóra szempontjából megfelel a legfelső, a 6-ik emeletnek. Attól 
lejjebb az „áfonya kúszócserjével” beszőtt 5-ik, és a vele egybeolva
dó „törpecserjés”, 4-ik övezeten lehaladva a 3—ik emeletet elborító 
„fenyvestájon” egyformán népes falkában él a sok zerge.

Az őskor hegyeket alkotó vajúdásából épült fel ez a felső négy 
emelet tömör gránit alapzattal, szilánkolt oszlopokkal, a kárpáti fala
zat bástyái közül magasra feltörve. A Kolosszeum kihűlése után elő
ször gyepszőnyeg, majd cserje és fa telepedtek meg -  túlnyomó 
zömében tűlevelű erdei flóra. Ez a vertikális, 1000 métert kitöltő 
emeletsor a zergének tulajdonképpeni igazi hazája. Képek, rajzok, 
metszetek, szobrok -  akárhányat látni, valamennyi a zergét a felso
rolt fás növények övezetébe állítja be. A zergevadász , ha sikerül neki 
a kampós trófeájú antilopot kiterítenie a vércseppes mohatakaróra, 
fenyőgallyal díszíti fel kalapját.

Hasonlóképpen talál otthonra a zerge a 2—ik emelet lomblevelű 
erdeiben, a sima törzsű bükkösökben, sőt kisebb családi falkában jól 
érzi magát alul, az első emelet elegyes erdeiben is, és ami annyira 
jellemző a Retyezátra: nem egy zerge lent marad a kocsánytalan 
tölgy -  virágos kőris övezet földszintjén!

A zerge speciális igényességű vad -  nem annyira az élőhelyi flóra, 
hanem legfőképpen a terep domborzata szempontjából. Jellemző, 
hogy e nemű igényét kielégíti a hegység sziklabérces földszintje is. 
Ennek a tisztára lombfás, legalsó övezetnek falazata sem magasabb 
300 méternél, amit a tenger vízszintjéig további 500 méter függőle
ges egészít ki.

Nagy kár volt a zergéknek ezt a jellegzetes elhelyezkedését an
nak idején nem figyelembe venni! Innen van aztán, hogy a szerepük 
szempontjából védő jellegű erdőrészletek kijelölése nem a termé
szetes nyomjelek alapján történt. így kivétel nélkül figyelmen kívül 
hagyták az alsóbb fekvésű kritikus részleteket, ahol szabadon dol
gozhat az olasz favágók kielégíthetetlen, gyantaszomjas fejszéje. Az 
erdészember el kell csodálkozzék a felett: miért hanyagolták el ezt a 
kérdést éppen Hunyad megye hivatalos szervei, amely megye hiva
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talosan kevés híján kijelölt százezer hold véderdővel Magyarország 
megyéi között -  Máramarost is beleértve -  az első helyen áll? Hubert 
készséggel állna bármely törvényes hatóság elé, amely revízió alá 
venné a Retyezáton folyó üzemeket, elsősorban a gyilkos „kötleve- 
let”, és korrigálná mielőbb, amíg nem késő, a véderdők kijelölésekor 
történt tévedéseket.

Legalább annyi történt volna, hogy a kötlevélben 20 évi főhasz
nálatra átengedett fenyőállományok mikénti kitermelésére valamiféle 
szakszellemü „vágásterv” készült volna el. A 20 éves első „forduló- 
szak" úgyis egészében végez a meglévő állományokkal, utána, mint 
végzetes hangzású „véghasználat” után, 3-4 húszéves fordulószak 
kiesésével, üzemszünet fog bekövetkezni. Ilyen elrettentő hosszú 
kieséssel fog visszafizetni az erdő az életére tört durva sérelemért!

Hubert elképzelésével odáig megy, hogy a főhasználattal egye
nértékű, súlyponti tényezővé emelné az eddig kevesebb figyelemben 
részesített „mellékhasználatot" Az erdők mellékhasználata, a gom
ba, a gyümölcs, a fűhasználat, famag, favirág, a gyanta, a faszén, 
meg a többi, és azok mellé szokás venni a vadgazdálkodást, a vadá
szatot is, amelynek Hubert tehát nagyobb szerepet szánna.

Ödön erősen felfigyel erre, tudva Hűbériről: amennyire vérbeli, lel
kes erdész, rajongója a vadászatnak is. Hubert aztán belemegy a 
felvetett téma taglalásába és elmondja: mit értsünk a Retyezáton 
tulajdonképpen főhasználat alatt? A főhasználatot elvégzi a kötlevél 
birtokában levő vállalat; ami a céljának megfelelő fenyőfát a véder
dőn kívül eső területeken talál, azt ki fogja termelni, és ezzel a fő
használatot be is fogja fejezni. Ami az azon felüli, az ötödrész bükk
faállományt illeti, arra a használat egyidőre még vár. Nincs ugyan szó 
róla, de előbb-utóbb arra is rá fog kerülni a sor. A fennálló viszonyok 
tekintetbe vételével a bükk is hasonlóan nagy tömegben fog kikerülni 
a hegységből, méghozzá a fenyőénél jóval kisebb értékű választék
ban, azaz hasított tűzifa alakjában. A vastag bükkrönk -  magas faj
súlyánál fogva -  nem lesz úsztatható, ágdorongja pedig kint fog el
korhadni az erdőn. Mindössze egy, legfeljebb két évtized kell hozzá 
és a bükkel is le fog majd zárulni a lomblevelű főhasználat, addigra 
tönkremennek a folyóvizek műtárgyai is. Ezek után be fog állani a 
főhasználati üzemszünet. Ez alatt a hosszú idő alatt a Retyezát erdé
szeinek már nem lesz dolguk a fejszével, a rakoncátlan vízzel, a 
marcona favágókkal és azok parancsolgató erdőirtóival. Az erdőn 
csak ő maga marad vissza, aki tőle telhetőleg dolgozni fog az erdők 
jövője érdekében. Ha szerencséje is lesz hozzá, akkor is csak a régi
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állományok silányabb mását érheti el. Az újjáépítést elsőnek a jelen
legi erdész veszi kézbe, folytatja a következő, és a jelenlegi erdész
nek csak a harmadik-negyedik utódja fogja majd megérni, hogy a 
20—ik század vége felé tervet készítsen az életbe lépő, újabb főhasz
nálat kivitelezéséről.

Ámde a szünetelés évtizedeiben is szükség lesz, ez érthető, bizo
nyos folyamatos jövedelemre. Ezt viszont nem biztosíthatja más, mint 
az úgynevezett erdei mellékhasználatok valamelyikének már meglé
vő értékalapja, ami ha nem lenne meg, meg kellene azt teremteni 
mielőbb, hogy beigazolódjék az erdőbirtokok hasznosságába vetett 
bizalom és hit. Erről a közérdekű hasznosságról pedig ismeretes, 
hogy hozamának feltétele egyedül az élő erdő tartamosságán nyug
szik, és annak megszakítatlan életébe gyökerezik bele.

-  Vajon ez idő szerint megvan-e már a tartamosságnak megfe
lelő, hasznos alap?

-  Igenis -  megvan! Ez a természetes alap a Retyezáthoz tartozó 
vadállomány!

Tudvalevőleg a hegység Európa-szerte ismert, őshonos vadállo
mánya olyan természeti kincset képvisel, aminővel kevés hasonló 
tájrészlet dicsekedhet. Különb az Alpesek, különb a Magas-Tátra 
vadállományánál, különb azért is, mert a Retyezát erdősültsége ki- 
terjedtebb azokénál. Lássuk csak!

Zergeállománya -  mert ez áll minőségi és mennyiségi értékben a 
csúcson -  trófeára nézve az első a világon. Versenytársa ez ideig 
egyedül az erdélyi Nagy-Pietrosz rekord zergebakjában akadt. 
Brehm írja a kőszáli kecskéről, hogy az utolsó őshonos példányt a 
Duna-medence magashegységeiben, a Negru feletti tengerszemek
nél -  a Retyezáton -  figyelték meg. Ez is értékes adat. (Bár ezt más 
források nem erősítik meg.) Őzállománya, amiből a legkisebb kár
okozás nélkül az zerge állományával azonos számút tarthatna el, 
évek óta szaporodóban van. El kell ismerni, hogy az őz életfeltételeit 
éppen az agyonszidalmazott erdei vágások tették kedvezőbbé. A 
gazdag vegetációjú gyomfü és a több helyen útban álló gyomcserje 
télen is maradéktalanul átsegíti a szerény igényű őzet és zergét. A 
medve, ez a mind ritkább előfordulású ősvad, szintén őshonos a 
hegységben, és az is fog maradni. Másfél évtizeddel előbb megtele
pedett a vaddisznó, és a hegységben állandóvá lett. A vadkan agyara 
erős, az őzbak agancsa sem szégyellnivaló. Siketfajd, császármadár 
gazdagítják még a szárnyas faunát. A hiúz kiveszett a hegységből, 
érte nem kár. A farkasból maradt, számuk azonban fékezhető lesz.
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A fészkelő szirtisaspár megél a nyúlból és az apró emlősökből. A 
Retyezátra ellátogató többfajta keselyű ritka, élvezetes látványt nyújt 
a havasi tisztások felett, és színesebbé teszi a magashegységi fau
nát. A nyuszt megél a mókusból, a kevés uhu és uráli bagoly életet 
visz az éjszakába. És menjünk tovább! A tavakban és folyókban ott 
él a horgászok ábrándja, a pisztráng.

És ami hiányzik, az a szarvas! A Szarvast nagy kezdőbetűvel illik 
írni, mint a nagyvadfélék királyi vadját -  jegyzi meg Hubert. Nincs 
más hátra, a szarvast meg kell telepíteni. Hubert már ki is nézte azt a 
maga nemében ideális pagonyt, ahol megtelepítése, nem is különö
sen nagy áldozattal, sikerrel fog járni.

Ezzel aztán készen lenne a retyezáti vadászparadicsom, ahogyan 
az itt járt külföldi, előkelő személyek is mondani szokták.

És még valami! Ez már merész fantázia! Mit is jelent annak a dű
lőnek a neve: Magura Zimbrului? Azt jelenti, hogy valamikor a bölény 
is élt a Retyezáton!

Ödön a lelkes előadás hallatára elgondolkozik, sorra veszi magá
ban a hazai nagyvadfajokat és hozzáfűzi: -  Kihagytad a dámvadat! 
Dámvad? -  mondja Hubert -, az persze itt nem megy. -  És kihagytad 
a muflont, és még valamit, megfeledkeztél a nyírfajdról!

-  Egyszerre minden nem megy! -  ezzel zárja le Hubert a beszél
getést. Amink megvan, azt megbecsülni, amit a Természet adott, de 
kipusztított az ember, azt visszahozni, amiről meg a Természet is 
megfeledkezett volna, betelepíteni. Ez lenne az erdők vesztesége 
után a tervszerű, nemes cél. Nem álom ez, hanem valóság, csak 
emeltebb érzék szükséges hozzá...
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