
EPILÓGUS

SZERZŐ (aranyokleveles erdőmérnök) UTÓLAGOS 
MEGJEGYZESEI MAGYARÁZATKÉPPEN (1959)

Szerző a szereplők legtöbbjéről -  a kapcsolatok teljes hiányából 
kifolyólag -  a Retyezátról távozta után vajmi kevés értesülést szerez
hetett az elmúlt 40 év folyamán. Ottani szolgálata az első világháború 
befejeztével -  kényszerítő okokból -  megszűnt (1919).

Hubert 34 évi házasság után feleségét és Malomvízen született 
első fiát erdőmérnök-hallgató korában vesztette el.

Ödön állami erdőmérnök, java férfi korában elhunyt.
Eugén fűrészgyárost a 20-as években Olaszországba utaztában 

vasúti szerencsétlenség érte. Karambol vagy kisiklás folytán életét 
vesztette. Nem élvezhette az Udinében márványból épített villáját, 
amelynek faszerelvényét és bútorberendezését a Retyezát cirbo- 
lya(havasi)fenyőfái adták.

A szerző a négy alerdészből háromnak haláláról szerzett értesü
lést.

Petru és Léna szerepe a Ferró-féle tragédia körül mindvégig 
tisztázatlan maradt.

Mazett-rő\, a remete életű gátőrről, Signore Vittorio, azaz 
Maderspach Viktor könyveiből olvashatta, hogy a csúsztató csator
nából kiugró farönk ütötte őt agyon. M. Viktor is elhunyt.

Mendel-nek sikerült fáját leúsztatni a terelő gerebig. Neki, mint al
vállalkozónak, a saját cégje nyúlt a hóna alá -  a hagyományos ke
reskedői jelige alapján: élni az üzlettel, de élni hagyni az üzletfelet is.

Az olasz fatermelő cég üzeme a fűrésszel együtt másfél évtized
del később megszűnt.

A bükkös állományok sorsa a szerző előtt ismeretlen maradt.
Egyik sikerült erdősítésről egy alkalmi fényképfelvételt látott, 

egyébként erdőművelési adatok nem jutottak el hozzá.
A romániai földreform útján a retyezáti uradalom egy időre udvari 

vadászterületté vált. Az akkori román király, Károly autóutat építtetett 
fel Gurazlatiig, épült több vadászház, és a régiek helyébe új személy
zet lépett. Mozgalmasabb élet állhatott be a hegységben; a barakkok 
helyén Gurazlatin üdülőtelep létesült, a Zanogai-tengerszemen pl.
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tutajról horgásztak pisztrángra. A Hubert által 1912-ben megtelepített 
és fejlődésnek indult szarvasállomány állítólag kipusztult, a zergeál- 
lomány is megcsappant. Hallomás szerint a hiúz 70 év után vissza
tért a hegységbe. Saskeselyű jelentkezéséről egy adat volt olvasható.

Legutóbb vált ismeretessé, hogy a havasi övezet a központi fek
vésű Custura (Kőomlások) részlegével nemzeti parkká lépett elő, 
egyidejűleg film készült a hegység egyes tájairól. Amiről Hubert an
nak idején ábrándozott, bizonyos formában valósággá vált: az erdőte
rület részben rezervátum lett (mintegy 100 km2 kiterjedéssel).
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