
A HARMADIK ÚT (1914)

A Hátszegi-síkságot délről keretező Kárpátok Retyezát hegy
tömbjénél vagyunk. A hegyláncolat északi peremén fekszik az ősi 
településű kis község, Malomvíz (Ráu de Móri), a retyezáti erdőura
dalom állomáshelye. Főerdészék udvarán nagyobb a mozgolódás, 
mint más napokon. Csomagolnak, lovakat nyergeinek, kiszállásra 
készülődnek a hegyekbe. Hat apró mokányló várja az indulást: kettő 
fanyerges, fejükön hosszú szárú kötőfékkel, a többi ló bőrnyeregre és 
kantárra szerszámozott. Elsőnek a fanyergesek kerülnek sorra, hogy 
mielőbb elindíthatók legyenek. Az egyikre szabványos méretű, két 
faládát helyeznek fel jobbról—balról, egyenként 35-40 kiló bentlévővel 
egyenletesen megterhelten. A ládákat „rejtett kincsek" töltik meg: a 
summája élelmiszer, hőpalack, külön fehérnemű, szeges bakancs, 
gyertya, szappan, kötszer, legfelül alma, dió, csupa hiányzó érték fent 
a kárpáti erdőben. Párjára, a másik lóra nehéz átalvetők kerülnek. A 
zsákokban krumpli, hagyma, bab, só, vasüst, számozókalapács, ló
patkó, a zsákok fölé göngyölegben pokrócok, ponyva kerülnek, egé
szében embersúlynyi halmazat.

A kényesebb holmikat a nyeregtáskák fogadják be: zsebtérképet, 
Erdészeti Zsebnaptárt, aneroidot, jegyzeteket, dohányt, bőségesen 
gyufát, fegyvertöltényt, legfelül valamicske csomagolt harapnivalót.

Juon gornyik (erdőszolga) a két málhás lóval gyalogosan elindul. 
A lovakat lazára eresztett, hosszú póráz köti egymás mögé, ami az 
üdezöld rétek mentén visszatartja őket a félrelegeléstől.

A szereplők, mindenekelőtt Hubert és Ödön ismét végigjárják a 
korábban megtett utakat, ahol Hubert működésének, törekvéseinek a 
nyomai egyre szembetűnőbbek. A korábban látott, vizsgált kérdések 
mellett újabbak is felvetődtek. Például az idegen faúsztató ügye.

Úgy történt, hogy az idegen birtoklású Dragaanu erdei dűlőben 
kitermelt, mintegy 12 ezer m fenyőgömbfa leúsztatására egy vállal
kozó engedélyt kért és kapott. Engedélye -  a nagyüzem érdekeire 
való tekintettel -  bizonyos, megszabott időre szólt, három hónap 
felett rendelkezett -  a nyár vége felé. Erre a főidényen kívül eső időre 
azután megállapodás létesült a retyezáti cég és a vállalkozó között; 
az természetesen igénybe vehette a vízgyűjtő gátakat és rendelke
zett a gátkezelők felett is. Erre belekezdett a folyó partjaihoz közelí
tett gömbfájának leúsztatásába.
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Hubert elmondja: több alkalommal valahol a folyó felső szaka
szain találkozott a hosszú szakállú, öreg vállalkozóval. Komor arccal 
figyelte hol a vizet, hol a hegyek keretéből kivilágló eget. Mindjárt a 
munka kezdetén azonban száraz hetek álltak be. Vékonyan folydo- 
gált a víz, a fa pedig lassan, nehézkesen úszott. A gátak szintén kí
nos lassúsággal teltek meg vízzel. Az ég pedig ragyogott a napfény
ben, és hétről hétre felhőtlenül tiszta maradt. Az augusztus és a 
szeptember a csapadékban legszegényebb hónapok szoktak lenni a 
hegységben.

Bizony szánalmas kép volt látni, amint az öreg -  egyéb dolga hí
ján -  szüntelenül az eget szemlélve leste, várta a felhők összetorló
dását. Azokból nem kívánt egyszerre túl sokat, legfeljebb annyit, 
hogy legalább közepesre duzzadjon fel a meder vize. Amennyire 
rettegett a hirtelen feláradástól, annyira keserves volt szemlélnie a 
víznek lelassuló, haszon nélküli, sovány folydogálását. Munkásai -  a 
messze Máramarosból toborzott rusznyákok -  kedvetlenül tettek- 
vettek, mondhatni, ténferegtek a meder egyes szakaszán -  tologat
va, igazgatva hol a kiálló kövek között megrekedt, hol a körben forgó 
és a száraz partra, fövényre került gömbfákat. Eközben folyvást nőtt 
a vállalkozó aggodalma: veszélyben volt a pénze, a drága, féltett 
pénz, amit szerencsésebb vállalkozásaival életében összegyűjtött. 
Nem is maradt a végén más választása, mint szorultságában meg
állapodott a nagy céggel, hogy a cég ezután a rákövetkező tavaszon 
elsőnek az öreg kufár fáját úsztatja le a gerebig. Az öreg, ha nem is 
nyereséggel, valahogyan „megúszta” a rossz üzletet.

Az úsztatás és a vele járó mintegy 15 %-os veszteség tehát to
vábbra is megoldhatatlan kérdéseket vetett fel. Vajon mi lesz ebben 
a változás? (Ma már tudjuk: az úthálózat fejlesztése, az erdei utak 
építése.) Továbbra is szintén kérdéses a nagy favágások felújításá
nak problémája.

A gyomlepte vágások felújításának problémája előtt álló erdészek 
hasztalan gondolkoznak akár a fafaj változtatásának, akár a gyo
mokkal megküzdő, suháng magasságú csemetékkel végzett, vagy a 
kiemelkedő, dombos ültetésnek a lehetőségein. Mindez azonban kivi
hetetlen maradt.

Ami a felújítandó terület magára hagyást illeti, néhány kisebb ki
terjedésű erdőrészletről akkoriban is meg volt állapítható, hogy az 
természetes településből származik. Egyes erdőrészletek állomá
nyának életkora ugyanis megközelítőleg megegyezett a legkedve
zőbb fekvésű előhegység, Zlatuia völgyében fazsindelytermelés cél
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jából gyakorolt szálalások, valamint a kisebb (legfeljebb 10 hold kö
rüli) tarvágások termelési idejével. A rudas erősségű állományokat 
elegyetlenség és túlságos sűrűség jellegzi. Egyszintű, gyommentes 
talajfelületű, sudár állományok. Monokultúr tömegükben a növekedé
si versengés folyamán felnyurgult, gyenge koronájú fák elkorhadtan 
omlottak össze. Tisztításban, gyérítésben egyáltalában nem része
sedtek, a kihasználás jogával élő cég sem nyúlt az éretlen állomá
nyokhoz. Ezen erdőrészleteket tanulságos lenne jelenlegi (60-80 
éves) állapotukban és szerkezetükben megvizsgálni.

Várható-e természetes felújulás? A nagy kiterjedésű tarvágások 
után bajosan lehetne elképzelni annyira kedvező helyzetet, amikor a 
beérő mag a legmegfelelőbb időszakban szárnyra kelve -  mondhat
ni: irányított széllel érkezve -  a különböző égtájak felé kitett hegyol
dalakat a mag befogadására alkalmas állapotban találja. Ráadásul 
az októberben beérő és a tél folyamán lehulló magvakat az olvadó hó 
vize lemossa, főképpen így járnak a kezdetben lehulló, nagyobb, jobb 
és teljesen ép magvak. Legyenek az önvetényülés feltételei valamely 
erdőben a legkedvezőbbek, ott is csak kisebb területeken szokott az 
értékesülni. Tehát nem várható az a kárpáti méretekre kiterjedő te
rületeken. A tények mutatnak rá, hogy csakis igen kedvező körülmé
nyek között juthat élőtérhez az 5-6 évenként magtermő és 2-3 évig 
csírázóképes fenyőmag, bármekkora bőségben is gondoskodjanak a 
fennálló állományok utódjaikról. Az a madármunka pedig, ami a luc
fenyő optimális termőhelyén jelentkezik, legfeljebb szórványosan és 
jobbára erdei tisztásokon található fel.

A legeltetés kérdése is újra felmerült. Az uradalomnak terve az, 
hogy -  szem előtt tartva az erdőgazdasági szempontokat is -  a ha
vasi legelőkről fokozatosan kiszorítsa a juhok legeltetését. Tudnivaló, 
hogy nyáron kb. 30 ezer juh járja a legelőket, tehát kevés legelőre 
hajtanak fel szarvasmarhát és lovat. A tengerszemek körüli, terje
delmes kőmezők -  a zergeállomány érdekében -  tilalmazott terüle
tek. A juhokkal igen sok a baj, be szokták engedni, ill. hajtani a juho
kat a tilos területekre is. A juhpásztorok körmönfontságára jellemző, 
ahogyan az erdei kihágások esetében védekezni szoktak. Egyik
másik juhász ismeri az erdőtörvény 103. §—át, amely következő
képpen szól: „Ha mindazonáltal valamely állat csakis az erdőbe való 
menekülés által óvódhatott meg a fenyegető közvetlen veszélytől, ez 
esetben büntetésnek nincs helye, az okozott kár azonban ez esetben 
is megtérítendő.” Felesleges megjegyezni, hogy ezt a kihágást a leg
kedvezőbb időjárás mellett is el szokták követni.
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Hubert elmondja: egy alkalommal a dolog peres eljárásra került. 
Az egyik pöffeszkedő juhászgazda közel félezer birkáját rendszere
sen legeltette a meredek hegyoldalú véderdőben és erdei fiatalos
ban. Már a példaadás érdekében is megtorlással kellett élni. A bíró
sági eljárás azonban eredménnyel nem járt, annál több bosszúság
gal. A járásbíróság hétről hétre halogatta a helyszíni szemle megtar
tását, s mire rákerült volna a sor, lehullott a hó, ott is maradt tavaszig. 
A megtorlás ennek ellenére sem maradt el az ügyvédi tudálékosság
gal taktikázó gazdával szemben: az erdészet az uradalom legelőiről 
véglegesen kizárta. A pásztorokkal való találkozáskor szokatlanul 
hangzó üdvözlés fogadja az erdészeket. Éppen méregerős leb
bencslevest főznek, és magyarul köszöntik az érkezőket. Zamatosan 
hangzik, ahogyan a Szlevej nevét átkeresztelték Szellevényre, alföl- 
diesen kiegészítve szellevényi nagy pusztára. A kedélyes alföldi 
pásztoroknak valójában bőven volt részük szellőben és még több 
szélben.

Érdekes, hogy az idegen, Szeged vidékéről jött pásztorok a med
vétől nem féltik marháikat. Derekasan ügyelnek arra, nehogy vala
melyik marha kiváljék a csordából, és a meredekre vagy beljebb, az 
erdőbe kerüljön. A nyílt helyen tartózkodó csordába ugyanis ritkán üt 
be a medve. Számba jönnek azonfelül a kutyák is, a pásztor éber 
munkatársai. Bennük legtöbb a bizalom, mert az éles hangú pulik 
újszerűen hangzó és ki nem fogyó csaholása meggondolásra kész
teti a közeledő medvét is. Farkasoktól nincs mit félteni a nagymarhát, 
azok beérik juhokkal is. Meglepő, hogy a pásztorok rablóktól sem 
tartanak, ámbár átellenben közel esik néhány csempészési útvonal. 
A pásztorok úgy vélik, hogy a bélyegzővel megjelölt, és a vidékbeli 
szarvasmarháktól elütő állatokkal kockázatos lenne bárhová idegen
be beállítani.

A Szlevejről nagyszerű kilátás nyílik a vele szembe néző 
Stenulete kifehérlő sziklafalazatára. Egyedüli mészkőzet a hegység 
óriási gránittömegében. Közepe tájáról széles öblü barlang tátong, 
több évtizeddel azelőtt üregében került kézbe az utolsó fészkelő sas
keselyűnek (Gypaétus) egyetlen -  az is zápos -  tojása.

Hubertnek eszébe jut, amit egy geológustól hallott. A mészkőzet 
láttára rámutatott arra, hogy a közelfekvő és kitermelhető mészkő 
lehetővé tenné a szleveji legelő pázsitflórájának fejtrágyázását, és az 
belátható időn belül sorra is kerülhet.

Kultúra a vadonban. Merész idea -  jegyzi meg Hubert -, mintha a 
kultúra be sem illenék ebbe az ősi, erdei vadonba! Különben a
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Retyezáton legelőbb is erdőkre és nem kultúrlegelőkre lenne szük
ség. Valahogyan vigyázzunk azzal a bizonyos kultúrával, különös
képpen a beérkezésének sorrendjével! Kérdés az is: kívánatos-e 
ebben a hegységben és melyik fajtájában? Hiszen ha úgy vesszük, 
már kaptunk belőle idáig is eleget. A turista pl. lelkendezve kiált fel: 
pompás, végre elérkezett a Retyezáthoz is a kultúra! Bravó! A hegy
ségben található kantin, nem is egy, hanem három, kapni bennük 
ezt-azt, még felbélyegzett képeslapot is Az üzemi kovács kiköszörüli 
az utas kését, szeget ver a bakancsába, aki azután vörösbort (igaz, 
csak festett bort) vásárolhat a söntésben és azzal fizetheti ki a ková
csot. Vásárolható szappan, petróleum, cukor, a borotválkozáshoz 
állótükröt is találni. Nem a kultúra hozta-e mindezt magával?

Én azonban köszönöm az ilyen kultúrát -  teszi hozzá Hubert. Azt 
még talán rá lehetne az elmondottakra fogni, hogy valamiféle kez
detleges ipari kultúrának, annak is silány jelei, de meg sem közelítik 
azt a gazdasági kultúrát, helyesebben kultúrfokot, amiből mi, erdé
szek -  szerény igények mellett is -  látni szeretnénk valamit. A jelen
legi látszat annyira távol áll a kultúrától, mint a mostani Retyezát a 
régi Retyezáttól. Annak idején maga az ősiségében alig sértett ter
mészet jelentette a gazdasági kultúrát a maga pazar kincseivel, a 
fennálló erdőkkel.

Szóba kerültek a tüzesetek és az erdei károkozások is. Erdei tűz
esetek ellen védekezni körülményes feladat. Legcélirányosabb az 
épületek tűz elleni biztosításával élni. Ajánlatos külön figyelemmel 
lenni arra: a biztosítást igazoló fémtáblákból mennél többet kell az 
épület külsejére kihelyezni, hogy bárki részéről könnyen felismerhe
tők legyenek. Végtére feltehető az is, hogy a bosszúállásra készülő 
személy a táblák láttára meggondolja a dolgot, és esetleg lemond 
szándékáról (kivéve a vadorzót). Célját, hogy érzékeny kárt okozzon, 
úgysem érné egészen el. Viszont a károsult megfelelő biztosítás 
esetén az intézettől többé-kevésbé kielégítő kárpótlást szokott kapni. 
Kaphat közel teljes összegű kárpótlást is, mert a faszerkezetű épület 
alapjáig ég porrá. Igaz, a külfekvésü épületek biztosítása aránytala
nul költséges, de megéri az áldozatot. Megéri azért, mert a leégett 
őrház, vadászlak, vagy munkásszálló helyébe építendő új létesít
mény a réginél különb kivitelű lehet, és más helyen is felépíthető.

Ami fennálló erdőknek (fenyveseknek) tűz elleni biztosítását illeti, 
a fennforgó nehézségek miatt, gyakorlatilag nem vihető keresztül. 
Hasonló az eset a betörések elleni biztosítás elbírálásánál is.
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Különös témájú disputája támadt Hubertnek egy külföldi, rangos 
vendéggel, aki a határhavasok körzetében a vadászati jogot tartotta 
haszonbérben. Azzal a kívánsággal állt elő: a lakatlanul álló vadász
házak a betörőkkel szemben szereltessenek fel önlövőkkel. Hubert a 
beszélgetés kezdetén tréfának vélte a dolgot. Utána felvilágosította a 
kedélyes urat, hogy az önlövők Magyarországon, feltehetően egész 
Európában, sőt valószínűleg a többi világtájon is vadfajok (medve, 
farkas) ellen is el vannak tiltva. Kiderült azonban, hogy az illető nem 
is valamiféle, már külsőleg is szembeötlő szerkezetre gondolt, amely 
többnyelvű figyelmeztető felírással és felismerhető jelekkel ellátva 
elriasztólag hatna a betörésre készülődő személyre. Ellenkezőleg, 
olyan legkomolyabb tűzhatásos szerkezethez kötötte magát, amely 
bent az épületben több irányban és hatásosan érvényesülne a halált 
érdemlőkkel szemben. Nyilván abban a feltevésben élt, hogy a 
Retyezát őserdejében a védekezésnek bárminő gyilkos hatású mód
szere megengedett, mintha a vadászházba történő behatolás főben
járó bűn volna. Be sem ismerte, hogy tetszetős ideája mindenféle 
törvénybe ütközik. Ráadásul arra a legkisebb hajlandóságot sem 
mutatta hogy a következményekért kész a felelősséget magára vál
lalni -  mint értelmi szerző és parancskiadó tulajdonos.

Az üzemterv a törvény őre. Visszatérve a legmesszebbre menő 
bírálattal illethető kötlevélre, Hubert panaszai, igaz, csak legutóbb, a 
vállalati munkálatokban kezdtek némi javulást hozni, ha nem is kielé
gítő mértékben. Legelőször állt be javulás a hossztolásnál, a selejt 
kérdését pedig sikerült százalékos alapon, bizonyos maximális hatá
rig lerögzíteni. A személyzet különösen nagy megnyugvással fogadta 
az idegeikre is előnyösebb újításokat.

A véderdőknél nem volt szükség különösebb intézkedésre, ámbár 
azok épsége ellen is történt -  szerencsére csak egy alkalommal -, 
„fölényes” (értsd: az uradalomtól jövő) jellegű támadás. A véderdők 
felett azonban az uralmat, mint a törvény őre, az üzemterv tartja fenn. 
Ez a körülmény könnyíti meg a főerdész helyzetét a bárhonnan is 
érkező és túlkapásokra irányuló kísérletek ellen.

Történt azonban valami más is. Hubert egy összefoglaló dolgo
zatban állította össze a fapazarlás adatait -  tételenkint és számsze
rűleg -, kimutatva az uradalmat ért károsodás mértékét. Erről a kifo
gásjegyzékről magának a birtokosnak is tudomása volt, a részletek 
iránt azonban kevés érdeklődést mutatott. Egy napon azután egé
szen váratlanul a legkomolyabban érdeklődött a károsodási mérleg 
statisztikája iránt. Hubert személyesen mutatta be dolgozatát. A bir
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tokos a számösszegek láttára valósággal megdöbbent, felizgultabb 
állapotban Hubert még nem is látta őt. Köszönöm -  mondotta nyo
matékkai -, és a dolgozatot magához vette. Fellépése jogosan kelt
hette azt a benyomást Hubertban, hogy valaminek történnie kellett az 
érdekelt felek között, és az ügynek folytatása fog következni.

Hubert szavaira megszólal Ödön: tehát megkaptad az elégtételt!
Az erdész nem személyt szolgál. Hubert Ödön szavaira nyomban 

rávág. Ha már elégtételről van szó, az nem engem illet, mint esküjé
nél fogva eljáró vezető erdőtisztet, hanem megilleti legelőször magát 
a szakot, az erdészeti szakot. A szak neveli és képzi ki az erdészt 
olyan értelemben, hogy erdészei védjék meg a rájuk bízott vagyont, a 
nemzet kincsét, az erdőt, legyen az grófi, püspöki, legyen állami, 
vállalati, vagy legyen a paraszté. Mert az erdő csak a birtokosa nevét 
viseli, az erdőnek tartamos hozamát biztosító faállomány kincstára 
felett azonban végérvényesen a nemzet rendelkezik, és az erdő ter
ményei annak javát kell szolgálják. Az erdő életére ható műveletek
nek törvényerejű szabályozását végül is minden időben nem mások, 
mint a szak lelkes hivatottjai verekedték ki. Ha a múltban hosszú 
évszázadok, újabban évtizedek időközeinek árán is, de lépésről lé
pésre mégis az erdészek győzték le a szakon kívülállók hagyomá
nyos közönyét, és siettették a természet folyamataihoz igazodó sza
bályok intézményes megalkotását. A törvények őre azután megint 
nem más, mint az erdőnek -  és nem a személynek -  szolgálatába 
beállított erdész. Érvénytálló szabálynak kell végre elismerni, hogy az 
erdőben nincs helye olyan szabatosságnak és egyéni diktálásnak, 
amilyen a mezőgazdaságban általában dívik. Döntésre jogosult 
szakfórum az erdőben csakis a szak képviselője lehet, hiszen maga
sabb szempontból más valaki felelősségre nem is lehetne vonható. 
Tudvalevő -  mondja Ödönnek -, hogy a „papírforma szerint” -  lásd 
az erdőrendészeti áthágások rovatait -  az erdész sok esetben meg
kötheti közvetlen felsőbbségének kezét is, ugyanakkor megvédi a 
birtokost, elhárítva felőle és az erdő felől az őket érő súlyos követ
kezményeket.

Visszatérve a vállalati üzemnek Hubert részéről kitartóan kifogá
solt jelenségeire, a végre a birtokos részéről megnyilvánult felébre
dés láttára, kilátás van a fennálló helyzet többirányú javulására. A 
javulás mértékét előre még nem lehet látni. Tény az: javulás szem
pontjából immár az elveszett fejszének legfeljebb a nyeléről lehet 
szó, kilátás arra, hogy a nehéz fejszének könnyű nyele talán még 
kézbe vehető lesz. De kézbe fogható lesz a cég is. Gondoljunk ugya
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nis arra: a céggel kötött kötlevél szinte korlátlan uralmából hátra van 
még a 20 évnek ötödé, 4 teljes esztendő. Ez is jelent kb. 1000 kh 
erdőt. A hátralevő 4 év azonban nem lesz elegendő a még álló feny
vesek teljes mértékű véghasználatára. A kitermelés előreláthatólag 
további 3-5, esetleg több évi meghosszabbítást fog igényelni, a pro
longáláshoz való hozzájárulás viszont a birtokos kezében van. így 
juthat végre a felvilágosított birtokos kezébe a nagyhatalmú cég is. 
Olyan értelemben, hogy az kényszeríthető lesz nem annyira a birto
kos, hanem elsősorban az erdőgazdaság (!) érdekében engedni a 
merevségéből, és az eddig űzött módszerein javítani és hatékonyan 
változtatni. És ki az, aki ezúttal is ezt a kérdést komoly feladatnak 
tekintve felvesse, kézbe vegye, kidolgozza, szakszerüleg megindo
kolja és kitartson mellette? Újból az erdész -  a szakból. És hol dől el 
véglegesen akár a legkényesebb kérdés is? Egyedül az arra illetékes
-  erdészeti szaknál.

Erdőfejlesztési tervek. Beszélgetés közben szóba kerülnek az új
raerdősítések pénzügyi vonatkozásai. Pénzügyi szempontból lénye
gében nincs nehézség. Csemetekertekre, ültetésekre előre kiszabott, 
korlátozás nélküli, elegendő fedezet áll Hubert rendelkezésére. Annál 
sajnálatosabb, hogy a munkaerőhiány nem teszi lehetővé annak 
kedvező kihasználását. Az uradalom vagyoni helyzete ez idő szerint 
jó. Azzá tette az erdőüzemből származó tekintélyes jövedelem. A 
kedvező helyzet elősegíti több más, nagyvonalú tervnek fokozatos 
kiépítését is. A birtokos például céljául tűzte ki, hogy a család kezé
ben volt ősi nagybirtokot -  az időközi veszteségek után -  új birtokok 
vásárlásával készül az eredeti kiterjedésűre kiegészíteni. Ezzel a 
hegység egész vízgyűjtő területén első helyre sorozható vízjogi tulaj
donossá válik, távlatilag megvetheti a jövő erdőgazdaságának fej
lesztési alapját is. Hubert lelkesen közreműködik a nagy terv kivitele
zésében. Ez ideig mintegy 12 000 kh megvásárolt, szomszédos te
rülettel sikerült a tőrzsbirtokot kiegészíteni. Megjegyzendő: nem 
hasznot hajtó vásárlások ezek. Hiszen a fenyőerdők nagyobb részét 
már régebben kitermelték, s már egyre inkább a bükkerdők fakész
lete jelent értéket.

Hasonló vásárlásokra a továbbiakban is van kilátás. Birtokvásár
lásra módot ad az a körülmény, hogy a megye erdőségeinek 40 %-a 
magánerdő, és többnyire gyenge kezekben van. Különösen közeire 
került nagyobb birtokcsere lebonyolítása az erdőkincstárral. Nem 
kevesebbről, mint a Retyezát vízrendszeréhez tartozó Corciova 
9000 kh-nyi kiterjedésű erdőbirtok megszerzéséről van szó (havasi
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legelőkkel)! A tervezett birtokcsere alapjául a Szebeni-hegységben 
uradalmi tulajdonban levő és a hozzá vásárolandó bükkös lomberdők 
szolgálnának. A cseréhez a kormány előzetes hozzájárulása máris 
lehetővé tette a helyszíni becslések elkezdését.

A birtokvásárlási tervekkel párhuzamosan halad előre a tenger
szemekkel kapcsolatos folyóvizek energetikai kihasználására kidol
gozott terv (nitrogén, bauxit, vasútvonalak elektrifikálása stb.), a mű
szaki előmunkálatok a vízierő-kapacitást 20 ezer lóerőre kalkulálják.

Az iparosodás vonatkozásai az erőgazdaságra. Az ipari üzemek 
nagyarányú létesítésének kérdése az erdőgazdaságot a legközelebb
ről érdekli. A vízműhöz épülő hatalmas betongát a hegységi folyók 
összefolyásánál Guraapi (a vizek szája) völgyébe kerülne. A gát fel
építéséhez szükséges cementet és egyéb anyagot a fővölgyben 
építendő kisvasúti vonal szállítaná fel, kiépülne a Riu maré sziklafa
lazatába fektetett kábel, a vezetékek hálózata, több műtárgy és mun
kástelep.

Hubert megvallja, hogy az új létesítményeket bizonyos mértékig 
vegyes érzelmekkel fogadja, különösképpen azok erdőgazdasági 
vonatkozásait. Már az ember természetében is benne van bizonyos 
fokú idegenkedés az ismeretlen újításoktól. Az erdész aggodalma 
kétségtelenül jogos akkor, amikor az erdeit félti. Az erdők közelébe 
helyezett ipari kultúra; bányák, hámorok, hamuzsírfőzés, mész- és 
szénégetés az erdőket egész Európában mindenütt tönkretették. 
Hubert aggodalma ezúttal a még érintetlen bükkös erdők felé irányul. 
Feltétlenül számolni kell azzal, hogy a fenyvesek letárolása után, a 
vasútvonal megépítésével, az ősbükkös állományok fognak sorra 
kerülni. A bükkösök rejtett kincse jelentékeny tétel, a 300 ezer köb
méterhez áll közel.

Izgató kérdések ezek, és természetesen élénken foglalkoztatják 
az erdész képzeletét, ő  maga is érdekelt. A csendes hegység arcu
latát és a vidék képét el sem képzelt változások fogják ugyanis át
formálni. Hubert megjegyzi: például villanyfény fog felgyűlni a lakás
ban, még az istállóban is, készül távbeszélő, orvosi rendelő, a fazsin
delyes faluban üzletek létesülnek, nem fog kimaradni a korcsma 
sem, mint az ipari kultúra vívmánya. Számolni szokás a hol előnyös, 
hol hátrányos tünetekkel is, aminők pl. a keresletnek nem örvendő 
élelmiszereknek, tejnek, tojásnak áremelkedése, közlekedés a cam
mogó, mokány lovak helyébe lépő vasúti gőzmozdonnyal, az erdőben 
elcsavargó munkások, orvvadászok és -halászok ellenőrzése, és 
sok egyéb jelenség, amely a vadonban eddig mind ismeretlen volt.
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A jövő képét nem lehet tisztán áttekinteni, legkevésbé a jövőnek 
gazdasági kultúrhatásokban kialakuló vázlatát. Külön kérdés marad 
az is: vajon az iparmű létesítéséhez hozzá fog-e járulni a monarchia 
székvárosa, Bécs, értve Bécs alatt a magyarországi és főképpen az 
erdélyi, mi több, határszéli iparosítási kérdésekbe beleszóló közös
ügyi kormányhatalmasságokat?

Ami az új létesítmények gazdasági hatását illeti, Hubert elvárná, 
hogy ami bennük új, az elsősorban az erdőgazdálkodás érdekeit 
szolgálja és vigye előre. Elmondja Ödönnek, hiszen nem lehet elég
gé, akár ismételten is, a fiatal erdőmérnök figyelmét az erdőművelés 
elsőbbrendűségére felhívni.

Az erdész annyit el tud érni: új erdőt telepít élőbbről fátlan terüle
teken, sivár homokon, kopáron, áradványon; fásítást végez legelő
kön, pusztákon, ligeteken; fasorokat ültet bel- és külterületeken. 
Mindezt szép eredménnyel csinálhatja, mert új erdőket épít, az erdők 
javára honfoglalást végez. A telepítés mellett még többet és jelentő
sebbet alkot, amikor rontott, degradált erdőket átalakít, feljavít, minő
ségileg továbbfejleszt. Sok szép eredményt ér el munkájának ezzel a 
fokozatával is.

Álljon azonban szemben a természet alkotta, optimális állomá
nyokkal szerte az országban; akár a déli Dunántúl ősi tölgyeseiben, 
vagy a középhegyek oszlopcsarnokos bükköseiben, akár a Kárpátok 
fenyveseiben! A minták adva voltak, helyenként most is megtalálha
tók. Azok az állományok a legjobbak, amiket a természet megalkot
hatott. Voltaképpen jobbak nem is lehetnek. Mi tehát az erdész fela
data? Csakis az lehet, erre tanítanak az erdészeti tudománynak ösz- 
szes tételei, hogy az eredeti állományokhoz hasonló, közel hasonló, 
ill. a lehetőség határain belül, a termőhelynek megfelelően még jobb 
állományokat telepíteni és felépíteni.

Hogy mennyire más a feladatok kivitelezésének módja az egyik 
és a másik tájon, Hubert példával fog élni. össze fogja hasonlítani pl. 
a dél-zalai táj egyik jól ismert, ezerholdas erdejét az ő kárpáti erde
jének valamelyik részletével. Érthető, hogy az eltérések szembetű
nők, sőt az újraerdősítés szempontjából annál is nagyobbak, mert a 
Retyezáthoz mérten elérik a szélsőség határát is. Éppen ez a szél
sőség fogja jellegezni az erdész kultúrmunkájának kirívó ellentétét az 
erdőgazdálkodás magyarországi keretei között. Márpedig ott, Hubert 
szülőföldjén a változtatások egész légiója következett be, míg a kár
páti erdőben az idők folyamán a természeti tényezőknek jóformán
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egyike sem változott lényegesen. Ugyanez a művelet történt a két 
szélsőséges jellegű táj erdejében; ott is, itt is az erdőt tarra vágták.

A dél-zalai erdész annak idején, mielőtt belekezd tervszerűen 
előírt munkájába, kiteríti maga elé az erdőtestnek 80-100 év előtti, 
megőrzött vázrajzát, és a feljegyzésekből rá fog ismerni a régi állo
mányok akkori képére. Az áradványos területen öreg tölgyerdők áll
tak óriásira nőtt fákkal, az ezekből mintául meghagyott néhány pél
dányt ő maga is megcsodálhatta. A szőlőhegyi pincékbe beépített 
faprések négyszegletesre ácsolt szerkezete tanúskodik az évszáza
dos fák múltba vesző, a jövőben már példátlan méretei mellett. Attól 
kezdve, hogy kiépült az első vasúti fővonal, a túlkoros faállományt 
rövid időn belül kitermelték, szabályozásra kerültek az árterek is. 
Maga az erdő is a lehető legnagyobb változáson ment át. Egyharma- 
dán pocsolyák és megrekedt vizű, kisebb-nagyobb tavak álltak, két
harmadát legelő jószág járta.

Birkák járták a Birkajárást, szarvasmarhák a Gulyajárást, bivalyok 
a Bivalyjárást és lovak a Csikójárást. Az erdész fogta magát és be
vágott egy 18 km hosszú csatornát a tavak közé, utána előkészítő 
fafajokkal (égerrel, kőrissel) új erdőt telepített. A legelőket kitisztította 
a gyéren álló, elvénhedett fáktól és vad cserjéktől, hogy utána a hul
lámos terepet beszintezze. Azután ekével felhasítja a talajt, és foly
tatja a vetéssel és az ültetéssel. Tölggyel kezdi el, szillel, juharral, 
hárssal elegyíti. Majd a hullámokon méterenként magasabbra halad
va, elülteti az erdeifenyőt, helyenként feketefenyővel, akáccal képez 
ki részleteket. A szálba futó állományokat szórványosan lucfenyővel, 
sima- és vörösfenyővel tarkítja. Megtűri a gyertyánt, a nyírt, a ma
dárcseresznyét, a rezgő nyárt, amelyek a vidéken mind hasznos fák. 
Az erdőtest szegélyeire kimagasló jegenye- és kanadai nyárt, a le
gelők mentén glédicset állít be. Kísérletül az erdészlak közelében 
parkrészletet létesít vörös tölgy, platán, duglászfenyő, virginiai boróka 
stb. számára. És kb. 50 év elteltével az utóerdész már felépített erdő
re talál; tervszerűen térszakozott, nyiladékokkal tagolt, elegyes szál
erdőre. Nem olyan, mint a régi őstölgyes, de valamennyi fafaj a maga 
termőhelyét foglalja el, és a megválasztott változatossággal fejlődik 
tovább. Az erdőben jószágjárás nincs, azt őz, fácán lakja.

És a kárpáti erdész mit fog a maga erdejében csinálni?
Erdeje olyan speciális termőhelyen áll, amelyre az általános sza

bályok nem vonatkoztathatók. Előtte a tarvágások ezerholdas, gyom
lepett térsége tárul fel. Neki is az a feladata, hogy állományokat állít
son talpra.
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Ami az újraerdősítést illeti, fafajokban nincs mit válogatnia. A 
Retyezát erdészeinek a vágások felújításánál csupán egy fafajjal, a 
lucfenyővel van és lesz ezentúl is dolga. És a magashegységi erdész 
feladata ennek egyszerűsége ellenére sem könnyebb, mint a dél
zalai erdészé, csak találjon rá a lucfenyős erdőgazdálkodás metodi
kájára! Nem találni fafajra, amelyik a lucfenyőt kárpáti termőhelyein 
felválthatná. A természet útmutatását követve az elsőbbség a maga 
helyén szinte kizárólagosan a lucé. Mellette a jegenyefenyő jöhetne 
még számba, de csak a Piceion régió alsó övezetében, legfeljebb 
1300 m magasságig. A jegenyefenyő hosszú gyökérzetű, ellenálló, 
nagynövésü fa, és legnagyobb előnye, hogy kiváló hajlamossága van 
a természetes felújulásra. Csemetéi viszont érzékenyebbek a lucfe
nyő csemetéinél, és fagy, hőség, elgyomosodás ellen nagyobb vé
delemre szorulnak. A retyezáti lucos övezet felújítási problémája 
tehát egyedül a lucfenyővel oldható meg.

Ahogyan Hubert látja: ha a luccal térfoglalás szempontjából nem 
is marad le, de -  a jelek szerint -  le fog maradni az állományok ere
deti minőségének tekintetéből. Márpedig az optimális, ősi, örökölt 
erdők zöme a Kárpátokra esik. Ezért jóval nagyobb a veszteség, amit 
az ország szenved, mint a nyereség -  akár az új, síkvidéki erdők 
kibővülésével is.

Birtokpolitikai tervek a közeli láthatáron
Mintha a nagy tervek előkészítésének korában élnénk! -  folytatja 

Hubert. A vízművek mellett felvetődtek egyéb tervek is. Az egyik na
gyobb a másiknál, és alapjában valamennyi erdőgazdasági fontos
sággal bír. A legnagyobbak egyike: a magán rendelkezésű uradalom 
erdőbirtokaira a hitbizományi jellegnek kiterjesztése lenne. A vele 
járó szorosabb erdőkezelési kötöttség jelentős változásokat hozna a 
retyezáti uradalom jövő erdőgazdálkodásába. Előtérbe lépnének az 
erdőtörvény ama kiemelt, 17 §-ának rendelkezései, amely szerint 
valamennyi uradalmi erdőt üzemterv szerint kellene kezelni.

Az elvi előfeltételek, hallomás szerint, biztosítva volnának fel a 
legfelső fórumig, a törvényt szentesítő királyig. Kivitelezésének van 
azonban egy erősen kényes fordulópontja. Ezt úgy hívják, hogy politi
ka. Eldöntése ugyanis az országgyűlés jóváhagyásától függ. Ameny- 
nyiben Beksics Gusztávon, a közgazdászon fordulna meg, az bizo
nyára nyélbe is ütné a kérdést. Az ő eszménye: feloldani a hitbizo
mányi kötöttség alól és a nép előtt szabaddá tenni a belső ország

132



szántóföldjeit, viszont onnan a mozdulatlan merevségű hitbizomá- 
nyokat kitolni az ország hegyvidéki peremeire. Elsősorban a népnek 
szolgálna javára, aki nem kényszerülne kivándorolni Amerika bányái
ba és vasgyáraiba. Viszont a Kárpátokban, végig az őrvidékek hegy
láncolatán, csatlakozva a kincstár erdőségeihez, tág tér nyílnék a 
nagyvonalú erdőgazdálkodási tevékenységre. Ami azt a bizonyos 
nagyvonalúságot illeti, jegyzik meg az erdészek maguk között, azt 
azután ne úgy értsük, ahogyan az erdők letárolásában szemünk előtt 
látjuk! A kárpáti magánerdőkben maholnap nem is lesz már letarolni 
való állomány. Annál több már a tarra vágott és felújítatlan terület. 
Lenne tehát nagyon is bőséges tér, ahol, miként a törvény írja, „ren
desen” üzemtervek alapján lehetne gazdálkodni. És minő perspektí
va nyílnék a vadászat fejlesztésére is!

Földbirtokpolitikai téren bizonyos előrehaladás máris történt. A fo
lyamat éppen a megyében és a Retyezát irányából indult ki. Tulaj
donképpen az államilag kezelt „Erdei Földalapénak kellett volna 
elöljárnia a bankok, vállalatok és számtalan tönkrement birtokos ke
zén álló, nagy mértékben pusztulásnak indult erdőbirtokok felvásár
lásakor. A földalap részéről azonban, úgy látszik, fedezet hiányában, 
lépések nem történtek. Helyettük azután tőkeerős és jobbára vadász 
hajlamú erdőbirtokosok jelentkeztek, akik ez ideig vásárlás útján több 
mint 40 ezer holdat vettek birtokukba. A Déli-Kárpátok láncolatán 
kialakulóban van egy összefüggő korridor; java részt magashegységi 
erdőövezet, ennek gazdasági fellendítése -  az erdészeti szempont
okon felül -  legelőbb a helybéli román nép érdekébe esik. Legelő-, 
vad- és halgazdasági, nemkülönben ipari vonatkozásokban, meg 
nem feledkezve kulturális hatásairól sem, ugrásszerű és tartamos 
fejlődés lesz várható az ország egyik legfélreesőbb és elhanyagolt 
vidékén. És ennek a létesülő korridornak gyöngyszeme a Petőfi meg
énekelte „Hegyek Öregapja”, a Retyezát fog maradni. Az a földrajzi
lag egységes hegytömb, amely már a múltban is több vonatkozásá
ban hírnevet szerzett magának. A Retyezát a maga felépítésében, 
növény- és állatvilágával különösen alkalmas arra, hogy különleges 
szerepet töltsön be a természeti alkotások sorában, és egészében a 
megvédendő terület kiváltságában részesüljön.

Hubert azzal fejezi be: megy, halad sok minden a maga útján, 
csak a dolgok menetébe valami krach, vész, háború, vagy miegyéb 
bele ne üssön.

A sok panaszkodás után Ödönt is felfrissítik az ismeretlen tervek. 
Ezek után neki is könnyebb megértenie, miért ragaszkodik Hubert
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akkora lelkesedéssel a retyezáti szolgálatához. Tudja Hűbériről: kész 
volt lemondani arról is, hogy visszatérjen szülőföldjére, amelynek 
erdeiből indult ki pályája. Hasonlattal élve: kitartott a retyezáti viharos 
tengeren hányódó vitorláshajón ahelyett, hogy azt biztosabban révbe 
jutó gőzhajóval cserélte volna fel. A hivatás érzésétől vezetve vállalta 
el, hogy a sorstól kijelölt új helyen és kibővült körülmények között 
szolgálja eszményét, az erdőt. Pedig éppen a nehézségek, amelyek 
már a kezdettől fogadták és mindmáig az útjában állnak, csak ser- 
kentőbben hathattak volna a helycserére. De nem cserélt, hanem itt 
maradt.

Aratásnak tekinthető-e a fakitermelés? A retyezáti erdők ősi nem
zedékektől származtak, és nem emberi segédlettel maradtak fenn. 
Mondhatjuk úgy is: nem az végez aratást, aki előbb vetett. Tehát aki 
a természet megőrzött javait egyszerűen forgatható eszközzé váltja 
át, nem szabályszerű aratást végez, hanem értékek lerombolásába 
kezd. Kemény a kifejezés, hogy rombol, de látszólag azt teszi, amit 
ellenség szokott idegen vagyonban végezni. Ha emellett az aratást 
követőleg újból nem vet, az erdőnek ellenségévé válik.

A szerencsés személy, aki munka és áldozat nélkül, a természet 
jóvoltából örökölt erdőtőkét (évszázados kamatos kamataival), és 
annak kincsét magáénak vallhatja, csak akkor lesz ellenség helyett 
az erdő barátjává, ha az aratással egyidejűleg vet és ültet. És ha 
közben újból arat, továbbra is folytonosan vet és ültet, hogy a rom
bolás nyomaira sorról sorra lerakja az alapzatot.

Hubert elmondhatja: a Retyezát birtokosa, gróf Kendeffy, az erdő- 
gazdaságnak megértője kiván lenni. Kész az aratásért fizettséget is 
vállalni. És nem egészen rajta múlik, hogy gyakoribb vetéssel és 
kiterjedtebb ültetéssel nem gondoskodhat erdeinek jobb jövőjéről.

Fel lehetne tételezni, hogy a birtokos jó szándékai mellett többek 
között egy kérdésben mintha mégis tévedett volna. Abban, hogy túl 
fiatal főerdész kezelésére bízta erdeit! Ez a gondolat nemegyszer 
villant át Hubert agyán. Különösképpen foglalkoztatta a gondolat 
szolgálatának első-második évében. Akkor még idejében lehetett 
volna változtatni a helyzeten, mind az egyik, mind a másik részről. 
Hubert azonban csakhamar rájött arra, hogy amikor a birtokos az 
állás betöltése alkalmával határozott, a személyi elbírálás mellett 
biztató jelet vélt látni a háttérből utat mutató iskolának, az erdészeti 
szak selmeci akadémiájának irányából is. Több millió holdra kiterjedő
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erdőkre nevelt erdészek rajzottak onnan ki, feltehetően olyan felké
szültséggel és szakszerető szellemmel, amelyek felvértezték ifjaikat 
helytállásra a homok és a szik pusztaságain éppenúgy, mint a Kár- 
pát-medence dombjain, hegyein, akár kopárain. Egyéb kellékeken 
felül valójában ez a bizalom vezette a birtokost, amikor a diplomája 
révén „önálló vezetésre képesített” Hubertet elhívta a nagyerdők 
országába. Számításba vehette fiatalságát, valamint edzettségét a 
viszontagságos hegységi szolgálatra, nemkülönben tettrekészségét 
is a nagy vállalkozáshoz.

Tapasztalatok szerzése. Utóbb magán Huberten fordult meg, 
hogy alkalmasnak érzi-e magát a szakot és iskoláját megillető biza
lomra, s vajon ki fogja-e azt szakjával szemben is érdemelni. Abból 
indult ki, hogy bizonyára alkalma lesz majd magán az erdélyi hegyvi
déken tapasztalatokat szerzett szaktársakra találni, akik a nehezebb 
problémáknál tanácsadással és jó példák bemutatásával fognak 
segítségére jönni.

Sajnálatos, de Hubertet ebben a reményében kellemetlen csaló
dás érte. Az első nehézség abból állt, hogy nem volt alkalma talál
kozni -  szaktársi összejövetelek híján -  olyan erdésszel, aki a retye- 
zátias erdők jellegéhez hasonlókban működött volna. Az erdészek 
jóformán nem is ismerték egymást. Akikkel közvetlen érintkezésbe 
került, jobbára hivatalnoki munkakört töltöttek be, és kisebb erdők 
ügyeivel bíbelődtek. Tájékozottságuk nagyobb volt a közigazgatási 
eljárások, mint a gyakorlati kérdések vonatkozásaiban. Ezek után 
jobbnak is vélte, hogy maga fog egyes magas fekvésű erdőket felke
resni és tanulmányozni.

Elsősorban a Zsil—völgyi fenyveseket járta be. A kép, amit ott lá
tott, azonos volt: óriási kiterjedésű, elgyomosodott tarvágások felúju- 
lás és újraerdősítés nélkül. Csak egyetlen kis csemetekertet látott, 
azt is térdig gazban, csemeték nélkül. A lomberdőkben sem talált 
épületesebb képekre. A vasipari vidék faszénné égetett bükkerdei a 
fiatal erdőmérnökre egyenesen lesújtólag hatottak. Az alsó övezetek 
tölgyeseiben a sarjerdők kusza tömege tárult elébe, sőt kopárság is 
került elő bőségesen.

Végül is arra volt kénytelen rájönni: mindaz, amit egészen jelen
téktelen részletek sikeres felújulásán tapasztalt, az a retyezáti feladatok 
arányaihoz képest túl kevés. A keresett típusnak megfelelő erdőtes
tet nem is talált sem a megye bejárt részein, sem a határon túli hegy
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ségekben. Úgy tűnt előtte: a kárpáti erdőkre többé-kevésbé egyfor
mán ugyanaz a sors vár, hogy ahhoz mérten, amit a természet maga 
alkotott, az ember hasonló alkotásút már nem képes építeni. A hely
zet arra vallott, hogy az ezer holdakra felmenő tarvágások rendszere 
előtt az erdésznek szükségszerűen meg kell torpannia. A tarvágások 
után visszamaradó állapottal szemben mindenhol tehetetlenséget 
tapasztalt. Az összbenyomásból levonható következtetései végül is 
arra mutattak, hogy a magashegységi fatermelés egészében elhibá
zott rendszer és nem felel meg az erdőgazdaság elméletileg tárgyalt 
célkitűzéseinek. Ebből származott azután, hogy a rombolást, illetőleg 
pusztulást kifejező fogalom nem úgy találomra, hanem tényleges 
tapasztalatok alapján rögződött be agyába. Véleménye ezek után 
abban sűrűsödött össze, hogy a tarvágásos rendszer nem csupán a 
Retyezátnak és kapcsolt részeinek különlegessége, hanem olyan el 
nem kerülhető módszer, amely kedvezőbb fekvésű erdőkben min
dennapos alkalmazást „élvez”

Ugyanezt tapasztalta a Retyezáthoz mérten ugyan kisebb kiterje
désben, de számos helyen Ausztria magashegységeiben is. Nem 
hiányoztak az újabb tarvágások az alacsonyabb szintű, középhegy
ségi erdőkből sem. Bizony az osztrák erdészek sem rejthették el az 
ott 1913-ban, az Országos Erdészeti Egyesület szervezésében ta
nulmányúton járó magyar erdészek szeme elől -  kétségtelenül erő
sen kritizálva -, kiterjedt tarvágásaikat. Egyre-másra hangoztatták, 
hogy mielőbb és véglegesen fel kell hagyni a tarvágások idejét múlt 
rendszerével.

A neuhausi, mintaszerű erdőgazdaság erdeifenyveseiben a Gayer 
elvei alapján kezelt, parkszerű erdők lenyűgözően hatottak a legtöbb 
magyar erdészre, de érdekes volt megfigyelni, hogy mennyire hide
gen hagyták a közöttük lévő kárpáti erdészeket. Végtére is helyen
ként szép volt látni a szélek mentén álló lucfenyők gyökérzetének a 
szél döntő erejének ellensúlyozására a Reuss-féle kőrakással való 
megterhelését. Megragadó volt elegyes, ágtiszta állományokon át
haladni, amelyek a tarvágásos gazdaság idejének elmúltával alakul
tak ki -  évszázadra kiterjedő erdöápolás útján. Öröm volt látni a köz
pontokból vezetett természetes felújulás útján keletkezett, szép, lép
csőzetes fiatalosokat is. Mindezt az uralkodóház erdeifenyő pago
nyaiban. Amikor azonban a simán futó, rugós fogatokról a kövezett 
utak mellé kirakott venyigevékonyságú gallyrakásokat dróttal össze- 
kötözötten előkészítve, az erdőket a kiseprés mértékéig kitisztítva, és 
fáról fára az életkorát és évi növekedését feltüntető festékgyűrűket
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látták, a kárpáti erdészeknek sírva kellett volna fakadniuk. Kár lett 
volna azonban a magas erdei kultúra láttára keserűséggel gondolni 
otthonukra. Csak az hiányzott, hogy észre ne vegyék a bejárt tarto
mányokban a pazarul kiépített, szerteágazó utakat, vasutat, siklót, a 
kőből épített gátfalakat és vízműveket, a villannyal hajtott fűrészeket, 
és a valóságos gazdasági kultúra életéből mindazt, ami a Kárpátok 
legnagyobb részén hiányzik. A Kárpátok erdeinek dinamikus ősereje 
azonban eléggé megmutatkozott abban, amit alkotott. Az őserdők 
megőrizték kincseiket, a zöld aranyat, és meg is fogják őrizni addig, 
ameddig nem támadnak rájuk. Az ősi állományok nem szorultak rá 
az ember munkájára. Támadás esetén azonban azzal védekeznek, 
hogy dacosan ellenállva odavetik a támadó elé a helyben készen 
álló, súlyos akadályokat. Megnehezítik a támadó munkáját. Mintha 
azzal felelnének: előbb tárjátok fel vadonunkat, építsetek utakat, 
szállítópályákat, zabolázzátok meg vizeinket, és készítsetek elő min
dent ahhoz, hogy halottainkat, a fákat kiszállíthassátok a piacotokra. 
De vigyázzatok, emberek! Ha már erdeinket megnyitjátok, feltárjátok, 
vasutakkal is behálózzátok, ne úgy legyen, hogy egyszerre nekünk 
esve, nagy könnyedén elhordjátok élő fában rejlő kincseinket. Ellen
kezőleg, óvatosan, részletekben, apránként nyúljatok hozzánk, ez 
esetben mi is segítünk magunkon, és ti is könnyebben fogjátok be
gyógyíthatni sebeinket.

Alapvető eltérések a magashegységi erdővidékek között. Az er
dészek beszélgetése a hegységet s benne az uradalom erdeit jel
lemző tényezőkről folyik. Fiatalságuk határt szab az összehasonlítá
soknak, amikor a Retyezát hegység természeti adottságait más, ha
sonló erdővidékek vonásaival kívánnák egybevetni. Ezzel kapcsola
tosan Hubert előző évi ausztriai tapasztalataira tér ki. Salzkammergut 
tartomány erdővidékét találta a retyezátihoz hasonlónak; keménykő- 
zetü sziklahegység, meredek lejtőkkel, rohanó vadpatakokkal, ele- 
gyetlen lucfenyvesekkel. Kézenfekvőnek látszik a két hegyvidéket 
egy magashegységi vadnak, a zergének előfordulása és életmódja 
szempontjából egymás mellé állítani.

Slazkammergut a zerge hazája, ugyanúgy őshonos vadja a Kár
pátok hegycsoportjából, egészen elkülönítetten, a Retyezát tömbjé
nek. Maga az a körülmény, hogy a „kőszáli” zerge úgyis mint lomber
dei vad (Laubgams) a Retyezát legalacsonyabb, egészen a tölgyes 
(részben gesztenye) övezetig lenyúló szintjeit is lakja, arra vall, hogy
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helytállók lesznek az összehasonlításra a nyugati Alpesek egyes 
tájaival. Ott, a zergelakta erdőkben emlékezett meg az egyik osztrák 
kolléga megelőző magyarországi tanulmányútjának kárpáti tapasz
talatairól.

Köszöntőjében a következőket mondotta: „A magyar Kárpátokban 
alkalmas ponton állva a kémlelő szem hatalmas kiterjedésű, zárt 
erdőállományokban gyönyörködhet, melyek a végtelen tenger hatását 
keltik a szemlélőben, olyan nagyvonalú erdőgazdálkodást megenge
dő előfeltételeket itt (Salzkammergutban) nem fognak találhatni.” 
Amennyire udvariasak voltak az elhangzott szavak, annyira hízelgők 
is. Mindenesetre találóak a beszédben kiemelt megjelölések: a „ha
talmas kiterjedés”, a „zárt erdőállományok”, a „végtelen tenger[erdő]" 
Kétség fér azonban a kedvezőnek minősített „előfeltételek”, valamint 
a velejáró „nagyvonalúság” tényezőinek ígéretes kiemeléséhez.

Mert mit is értünk nagyvonalúság és vele kapcsolatban értelmezve 
a „nagyvonalú erdőgazdálkodás” fogalmai alatt? Talán csak nem a zárt 
erdőtömeg hatalmas arányaihoz mért fahasználatokat, amelyek nagy
vonalú tarvágásokban fejeződnek ki? Ahogyan az osztrák erdész meg
figyelte: a Kárpátok erdőségeit területi- és fatömegarányaiban tényleg 
a nagy vonások jellemzik. Ami azonban a terep domborzati szerke
zetét részleteiben illeti, ahogyan Hubert látta, talán éppen a terep 
nagyvonalúsága körül van a baj az „erdőgazdálkodás" szempontjá
ból. Ez ad ugyanis a Kárpátokban legelőbb lehetőséget a tengernyi 
erdőkhöz mért nagyvonalú tarvágások kínálkozó alkalmazására is.

Ezzel szemben Ausztriában a hegytömbök jóval szaggatottabbak, 
és egyes erdőrészleteket számtalan patak, vízfolyás, kőgörgeteg és 
éles gerinc különíti el egymástól. Jellegzetesek a kanyargó völgyek, 
az éles kanyarok, szurdokok és a haránt bemetszések is, amelyek a 
szél erejét hol megtörik, hol -  rövidebb hatósugárral -  átellenes oldal
ra terelik át. Ezekből a változatos formációkból származnak azután a 
helyszíni előnyök: a kihasználásra kerülő állományok elszórtsága és 
kisebb terjedelme, a természetes felújulásnak közelebb álló lehető
sége, a közelítés és szállítás szempontjából a termelési hélyek köny- 
nyebb hozzáférhetősége, a távolságok lerövidülése. Egyúttal a kiter
melendő faanyag kiválasztása és kisebb tétele fokozottabb gondos
ságra és takarékosságra is int. E tényezők figyelembevétele a 
Retyezáton a különböző terepvonások összehasonlításából levon
ható tanulságoknak éppen a megfordítottja állana fenn; Ausztriában 
ugyanis a terep jellege teremti meg a kisebb tarvágások kedvező 
„előfeltételeit”
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Ezúttal számol be Hubert a véderdőkről szerzett ausztriai tapasz
talatairól. Ausztriában nem valamely szabvány szerint jelölik ki a védő 
erdőrészleteket, hanem mindenütt a terephez mérten és valójában a 
szükség szerint. A helyszínhez alkalmazott eljárásból következik, 
hogy véderdőnek kell nyilvánítani a bárminő magasságban fekvő, 
akár kisebb kiterjedésű tereprészieteket is, amelyekben nem is a 
tarvágás, de maga a kisebb mértékű fahasználat is veszélyeztetné az 
alantabb fekvő területek termőképességét, vízgazdálkodását, vagy a 
közlekedő utak biztonságát. Sajnálatos: a Retyezáton nem így tör
tént. Amennyire indokolt volt az állományt alkotó fafajok (luc- és 
havasifenyő) felső tenyészeti határának természetes övezettel való 
biztosítása, annyira túlzottnak mondható a viszonylagosan kedvező 
terepen álló állományok visszahagyása. Ami pedig jogosan kifogá
solható, annyira káros marad a patakok medréig lenyúló, túl mere
dek, kőgörgeteges, omlásos részlegeknek figyelmen kívül hagyása. 
Ilyen rendszertelen módszer mellett nem volt elkerülhető, hogy egyes 
viharedzett fenyőcsoportok áldozatul ne essenek a közelükből beha
toló fejszéknek -  rontott és laza, ingatag állományt hagyva maguk 
után. A magasabb szakszerűség hiányát szenvedő állapot, amelynek 
káros jelei több helyen máris mutatkoznak, állandóan foglalkoztatja 
Hubertet.

Megmentendő még valamit a bekövetkező károsodástól, már 
évekkel ezelőtt szükségesnek tartotta a kérdést az illetékes erdészeti 
hatóság előtt feltárni. Bizony nagy csalódás volt számára, amikor 
előterjesztése, ha nem is egészében merev, de felismerhetően hideg 
fogadtatásra talált. Meg kell jegyeznie: a véderdők üzemterve idő
közben került a szokásos felülvizsgálatra (10 éves revízióra), ez al
kalommal lett volna az üzemterv módosítható, ahogyan az erdőtör
vény 20. §-a azt lehetővé teszi. A módosítás azt célozta volna, hogy 
a véderdőjelleg új kijelölések útján kiterjedjen a veszélyeztetettebb 
pontokra is. Az átminősítés megoldható lett volna az eredetileg bősé
gesen kimért összterület keretein belül is. A revízió azonban azzal 
végződött, hogy a meglévő állapot változatlanul helybenhagyást 
nyert, hivatalos kifejezéssel élve: jóváhagyatott az az állapot, amely 
sok tekintetben minden volt, csak nem jó. Győzött az újításoktól ide
genkedő irodai álláspont, elintézve a kérdést a nagyhatalmú bürokra
tizmussal. Ezért maradt minden a régiben.

Igaz, szabályszerű kijelölés történt már Hubert szolgálati ideje 
alatt is a Hátszegi-síkság peremén fekvő „Urlea” földszinti lejtőin a 
nulla ponttól alig 150 m magasságig, hogy a leomlástól védve legyen
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az alant megépített új vasútvonal. Ez a múlt rendszeréhez képest 
már haladás volt! Ha ugyanez -  a fatermelést megelőzőleg -  meg
történt volna a Retyezát alsó emeletein is, sok száz holdra felmenő, 
túl meredek részlet lett volna megkímélve az erdőpalást letárolásától. 
Valóban maguk a zergék mutattak rá, hol szükséges a tartózkodá
sukra kiválasztott, bármennyire alsó fekvésű részleteket is védettek
nek kijelölni. Ezeken a kőomlásos és sziklabérces lejtőkön kitermelt 
faanyag ugyan rövid úton, csúszdák felszerelése nélkül is leközelít
hető volt a folyóhoz, ezt az előnyt azonban sokszorosan lerontotta a 
túl magasra felszökött törési százalék.

Az osztrák erdészek előzetes tanulmányútjuk során, Hubert tu
domása szerint, Erdélyt nem keresték fel, Hunyad megyében meg 
éppenséggel nem jártak. A megye területét tudvalevőleg 630 ezer 
hold erdő borítja, ebből hatóságilag kijelölt véderdő mintegy 100 ezer 
hold, legtöbb az ország összes megyéi között. Maga a véderdők 
nagy kiterjedése igazolni látszik, hogy a Déli-Kárpátoknak Hunyad 
megyére eső erdőségeinek jelentékeny hányada több vonásban el 
kell üssön a Keleti- és az Északkeleti-Kárpátok erdőségeitől, ezért 
képviselnek terepformailag bizonyos specialitást. Erre való tekintettel 
jegyzi meg Hubert: az „erdőgazdálkodásról” vallott véleménye csupán 
a Hunyad megyében és annak határai mentén szerzett tapasztalatai 
alapján alakult ki. Előtte is világos, hogy a helyzeteket a Kárpátok 
többi erdővidékén más szemszögből kell mérlegelni.

Kitör a háború: 1914. augusztus. Június utolsó hetében az erdé
szek levonulnak a hegységből, haza a községbe. Otthonukban fog
nak pihenőt tartani József és János erdőőrök is, hogy egy héttel ké
sőbb újból a külső szolgálatba álljanak be. őket másik két erdőőr 
váltotta fel, akik a tavaszi ültetések végeztével munkájukat a vágá
sokban folytatják. Hubert illőnek tartja azt is, hogy közelgő 31. szüle
tési napját családja körében ünnepelje meg.

Eközben elérkezett a Déli-Kárpátok magas falazatához a „vintu 
maré”, a június hónapra jellemző nagy szél. Ez kiadós és tartós eső
zést szokott magával hozni, egyúttal veszélyt is árvizek alakjában, 
fenyegetve az úsztatás végére maradt fát, a hidakat és vízműveket, 
nem utolsósorban a meredek lejtők erdőtalaját. Késlelteti az állatte
nyésztő nép egyik legnagyobb kincsének, a szénának begyűjtését is.

140



A Kárpátok tarvágásaiból fokozottabb kezdeti erővel lezúduló víztö
meg távolabbra is kihatólag részese a Maros mentét időnként el
árasztó árvizeknek.

Péter-Pál napján Hubert otthon tartózkodik, amikor a petrillai er
dőőr állít be hozzá. Aznap délután érkezett meg a Zsil—völgyi pa
gonyból, ahol erdei magvetést végzett és a meglévő csemetekertet 
hozta rendbe. Mindjárt leolvasható arcáról valami szokatlan ideges
ség, ami háttérbe szorította hivatalos jelentésének előterjesztését is. 
Jelentéstétel helyett meglepő kérdéssel áll elő: van-e értesülésük az 
aznapon délben Sarajevóban történtekről? (Az erdőőr katona korából 
ismerte Bosznia fővárosát.) Utána elmondja, hogy vasúti utazása 
közben terjedt el egyik-másik állomáson a vészhír: agyonlőtték a 
monarchia trónörökösét, a várományos királyt. Majd hozzáfűzi: ebből 
alighanem háború lesz!

Hubertet is felizgatja a váratlan hír, és amennyiben azok valónak 
fognak bizonyulni, egyetért társának véleményével. Nem is kellett 
különleges fantázia ahhoz, hogy a gyilkosság óriási felfordulást fog 
hozni, és annak az ország valamennyi lakosa kivétel nélkül részese 
lesz.

Ismeretes, mindez be is következett. Nem maradt ki a háborús 
cselekményekből a Retyezát vidéke sem. Lakosai ugyanúgy, sőt a 
román hadüzenetet követően fokozottabb mértékben, sodródtak bele 
a pár hétre rá kitört világháború áramlatába.
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