
IV.  S z é p i r o d a l m i  p r ó b á l k o z á s o k

„Az erdész oda megy, ahová az erdő hívja,nem válogat, hanem ott tart ki, 
amíg szíve együtt dobog a gondjaira bízott erdőnek és lakóinak a szívével. ”

(Barthos Gyula)
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Barthos Gyula -  miként már utaltunk rá -  gimnáziumi tanulmányai során 
Zrínyi-korabeli történelmi regénnyel próbálkozott, majd pedig még évekig 
élte az érettségiző-akadém ista diák lírai korszakát.(A szépirodalmi 
törekvéseket segítette egyébként a selmeci ifjúsági kör is.) Példa lehet erre 
az alább közölt (töredékes) verse is, de az a tény is, hogy a fiatalemberek általá
ban megélik a versírás korszakát. Később, már erdészgyakomokként is előbb 
a regényes, sőt „mysticus” témák iránt érdeklődött. Példák rá első, a Vadászlap
ban megjelenő tárcái. (Lásd a 2., 3., 6., 7. és 29. számú bibliográfiai tételeket.)

Az elolvasott II. és III. könyvrészeket áttekintve is láthatjuk, hogy az a bizo
nyos szépírói hajlam egész élete során nem hagyta el. Az 1950-es évek végén 
aztán egy újabb, a korábbi korszakait meghaladó feldolgozásba kezdett. 
Ez az a bizonyos Elhagyott Ádámok -  kívül a Paradicsomon című kézirat, 
amelyet egy erdélyi út „belépőjének” szánt. Nem tagadja, hogy a saját életé
ről, a Retyezáton megélt élményeiről szól, de mégis el változtatott nevekkel 
és más, a szépirodalom kelléktárából ismert megoldásokkal. (Példaképpen 
csak a munkástragédiák leírását említjük meg.) Igaz, ezt a feldolgozását 
egy változatban 2000-ben már megjelentettük (lásd a 213. számú bibliográfiai 
tételt), de itt mégis visszatérünk Tá. Ezt nemcsak az eltérő szövegváltozat indo
kolja, hanem az is, hogy mindazt, amit Barthos a Retyezátban megélt, itt 
foglalja össze a legjobban. Ettől az élménytől pedig nem akarjuk megfosztani 
jelen könyv olvasóit sem, mivel a korábbi erdészeti, vadászati és madarászati 
leírások ezzel a retyezáti „tényregénnyel" lesznek teljesek.
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VERSTÖREDÉK A  SELMECI NAPLÓBÓL

Imádlak édes,
- ? - Millykém 

Első szavam és 
Eveim mesgyéjén 
Örök énekem 
Imám lesz ez nékem.

Mikor először 
Tévedt reád szemem 
Szívemből feltör 
A forró érzelem 
Imám azóta 
Szent lényed dictálta!

Oda régóta 
Lelkem nyugodtsága 
Szemed rabolta 
Ah gyémánt világai 
Rablá el szívem 
S adta szerelmem.

VERSTÖREDÉK A  „FÉRFIKORBÓL”

Oh mi még boldogok vagyunk 
Derűs a táj, illatos a tej. 
így élni: szeretni vágyunk, 
M íg szívünkben ifjú tűz ég!

Bíborfény ömlik el rajtunk, 
Szemünkben öröm könnye ül, 
Vígan, csetegve táncolunk, 
Búnk nem jő, csak véletlenül.

M ár csak nevetünk a múlton, 
Gyerekes álom az egész.
A jövőről? -  dal ne szóljon!
A biztos út abba oly merész!

De tűnőben a Tündérálom, 
M ind halkabb már a dal,
A búcsúzás, ha nem is várom, 
De megjön lassan -  búival.
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Ma még miénk a boldog óra 
Holnap már nyugovóra száll, 
De visszajön csak egy szóra,
5 a könny öröm harmattá vál?

Szívem, szíved közösen érzi: 
A z idő csak előre fut.
Sorsunk Isten intézi,
Édes álmunk örökre múlt!

MESE

Két jó barát -  szenvedélyes vadász mindkettő -  a szép fakadó tavasz alkonyainak minde
gyikén szalonkahúzásra sétált ki az erdőre. Az egyik ideális lelkű ifjú, a másik egy idő
sebb férfi volt, kit az élet számtalan csalódása régen lesodort -  ha ugyan valaha 
rajta volt -  az idealizmus teréről. Egyik a másikat iparkodott most fölülmúlni az első 
idei hosszúcsőrű lelövésével.

Az ifjabbik mindig ugyanegy állásra ment, és egyszer sem felejtette el a csendes 
alkony ihlető hangulatában egy-két percre levenni kalapját, s rövid imában kérni Istent 
és Hubertust -  az első szalonkáért. Az öregebbik már imádkozni sem tudott. Napokon 
át jártak ki anélkül, hogy szalonkát lőttek volna. Az öregebbik türelmetlen lett, 
és minden les után szitkozódva távozott. A fiatalabbikat azonban megnyugtatta a remény 
és a vadászpatrónus jó szívébe vetett erős hit.

Egyik estén aztán az ifjú megkésve sietett leshelyére, megállóit, s alig fújta ki magát, 
reáhúzott egy szerelmes, korrogó szalonka. Lelőtte. Boldogságában végig-végiggondolta 
az emlékezetes est rövid meséjét -  végül csodálta azt, hogy e szerencsés alkalommal nem 
is küldte rendes napi fohászát az Egeknek. És azóta ez az ideális ifjú sohasem imádkozik.
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KORABELI VÁZLATOK A  KÁRPÁTI ERDŐKBEN DOLGOZÓK 

KÜZDELMES ÉLETÉRŐL 

( N a p ló je g y z e t e k  a l a p j á n ,  1907-19)

ELŐSZÓ

Szerző dél-dunántúli belterjes erdőgazdaságból került át erdészetvezetőnek a Déli-Kár
pátok Retyezát hegytömbjére. A fiatal erdőmérnököt valósággal megdöbbentik a hegy
ségben folyó vállalati fakitermelés jelenségei, úgymint: az óriási kiterjedésű lucfenyő 
tarvágások a fapazarlás szertelen mértékével; a vágásterületek kitakarítadan és elgyomoso
dott állapota; ebből kifolyólag a természetes felújulás kimaradása, valamint a mestersé
ges felújítások rendkívüli nehézségei; mindezek alapján joggal kesereg a fenyő állomá
nyok jövő sorsa miatt.

Az erdei munkahelyeken alkalma van betekintést nyerni az idegenből származó 
munkások életébe, amelyet az otthonuktól és családjuktól évre szóló elszakítottság 
jellemez, a primitív helyzet, valamint a mostoha körülmények sivárságát magára hagya
tottságában ő maga is közvedenül viseli. A szerzőre érzékenyen hat az, ami két kiváló 
munkással -  különös körülmények között -  történt meg. Sorstragédiájukat jelképes ábrá
zolással írja le. A két esemény közé szövi be az erdő életében megfigyelhető természeti 
jelenségeket -  párbeszéd formájában tárgyalva meg azokat kísérő társával, a hasonlóan 
fiatal korú erdőmérnökkel. A szereplők nevei nem kitaláltak, a tapasztalati tények hason
lóképpen az 50 év előtti naplójegyzetek adatain alapulnak.A mű szövegezésénél fogva 
talán tényregénynek is nevezhető. Tárgyának természeténél fogva korszerűtlennek, 
szakbavágó megállapításait pedig talán manapság már túlhaladottnak is lehet tekinteni, 
mindamellett találhatók benne tanulságos adatok, amelyek az erdészt a gyakorlatban 
minden időben érdekelni fogják.

A szerző maga nem tehet arról, hogy leírásai -  érzése szerint -  szubjektív 
felfogásán alapulnak, fiatal kori naplóját -  híven eredetiségéhez -  csakis a személyi 
átélés vonalán vezethette végig.

1. Helyszín

Az erdélyi Hunyad megyét határoló Déli-Kárpátok hegyláncolatának grandiózus 
hegytömbje, a Retyezát.

Neve közismert. Ismerős a gyerek olvasók előtt -  a medvéiről; ismerik 
Európa-szerte a vadászok -  a kapitális trófeájú zergéiről; jól ismert a geológusok előtt
-  a jégkorszakot igazoló morénákról és tengerszemekről; a természetkutatók és erdé
szek előtt -  különleges alhavasi flórájáról és magasövi fatenyészetéről, pisztrángjáról, 
keselyűiről. Újabban a hegyóriás -  ahogyan Petőfi megénekelte: a Hegyek Oregapja -  
természetvédelmi rezervátummá lépett elő, azonfelül a 2506 m magasságig feltörő 
sziklabérces övezete külön megjelölve a büszke névvel: nemzeti park.

A község, Malomvíz (amely a következő kisközségekre oszlik: Gurény, Osztrovel, 
Szuszény, Ráu de Móri), amelyre jellemző: az időben évek óta szünetel a népiskola, hi
ányzik a postaügynökség, a telefon, túl messze van a vasút, az orvos, a patika, a pász
tornépen felül nem található iparos, valamirevaló kézműves, varrónő, nincsen üzlet,
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csupán egy pálinkás putik. Az öreg Salamonnál hol van szappan és só, hol nincs, más
kor a boltjából a világításhoz való petróleum hiányzik. A fiatalasszonyok bába nélkül 
szülnek. Az öreg Lepa cigány a halottkém, egyúttal a dögtér kezelője, egyébként is 
a falu mindenese; ha sorra kerül, ő a hivatalos értesítők kézbesítője. E hiányosságok 
ellenére a falu lakossága megközelíti az ezret, ugyanakkora a kecskék száma is. 
Csendőrjárőr a községben nagy ritkán jelenik meg, akkor is ha a korcsma körül akad 
dolga. Az értelmiséget a grófi uradalom főerdésze képviseli. A pópa szakállas parasz
ti ember, aki bocskor helyett kivételesen csizmát visel. A magyar nyelvet a faluban 
nem beszéli senki, kivéve az erdészeket és az aggastyán körjegyzőt, aki a házában begu- 
bódzva éli minden napjait.

Szerző, mint újonnan érkezett erdész, előtte teljes egészében ismereden világba kerül, 
annyira új életkörülmények közé, hogy benyomásairól naplóírásba fog. Ennek alapján 
készítette el 1959-ben ezt a most következő írást.

A SZEREPLŐK

Főszereplők

Hubert (maga a szerző) erdőmérnök, az erdőgazdaság vezetője. 26 éves, magas
termetű, szőke, nyúlánk férfi, nődén legényemben

Ödön Selmecről, az erdőmérnöki főiskoláról szigorló hallgató, vendégként
praktizál Hubert (későbbi sógora) mellett, középtermetű fiú.

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

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

Szereplők

Antal József, 
János, András

Ferró

Domboló

Petru

Léna

magyar származású szakvizsgázott alerdészek, ádag 40 év körüli, csalá 
dós, strapaképes férfiak -  vadászias formaruhában, fegyveresen. 
Lakhelyük Malomvíz községben van.
olasz szakmunkás, a legkiválóbbak egyike, a fadöntő csoportok vezetője. 
32 éves, középtermetű, szívós, szőke férfi. 10 hónapon át az erdőn 
lakik -  elszakítva olaszországi családjától.
olasz szakmunkás, a faúsztató csoportvezetője. 38 éves, Titán-alkotá- 
sú munkásférfi, sötét hajjal, kicsi bajusszal, kreol arcú. Családja Ma
lomvíz községben lakik.
az erdei telepen barakkor. Helybeli román, 50 éves, szolgatípus, nyakán 
kezdődő golyva, ütődött („mutuj”) férfi, nemzeti parasztviseletben 
jár, a telep körüli teendőket végzi (faaprítás, fűtés, vízhordás, takarítás, 
istállószolgálat, a dinamitbunkerhez leláncolt medvebocs gondozója stb.). 
Petru felesége, elvirágzott román nő, gyermektelen, életkora megha- 
tározhatadan, lehet 30-as, de lehet 45-ön felül is. A faluban lakik, az er
dőre 2-3 hetenként jár fel férje körül segítkezni (mosogatás, kantin- 
szolgálat). Egyedüli nő az óriási erdőtartományban. Öltözete, mint
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a bennszülött havasalji „móc” lakosságé; megtartotta simára lekent 
hajzatán a díszítést jelentő ősi „szarvakat” (két oldalon drótból idomított, 
kecskeszarv alakú kontyféleség, kendővel menyecskemódra átkötve), 
bocskor helyett már cipőt visel, erősen festi magát, nyakát gyöngysorral 
és ezüst pénzekkel cicomázza.

Mellékszereplők

Ciprián gátőr a vízduzzasztónál, 50 éves olasz férfi, az alkoholtól koraöreg,
apostolképű, laza szakállal, sötétbarna, csendes viselkedésű munkás- 
ember. Népes családja otthon él az olaszországi Udine körül.

Luzsnik hasonlóan gátőr, közel a 60-hoz, félvér olasz-karithiai származású,
magas, szikár férfi, szótlan zugpálinkás, életében agglegény maradt, 
hozzátartozóiról értesülése nincs.

Mazett hasonlóan gátőr, 65 év körüli olasz férfi, középtermetű, őszülő szakállal,
ruganyos testmozgással, korábban világcsavargó, viharos múlttal Kana
dától Kisázsiáig, hírhedt orvvadász, családjáról nincs hír, valószínűleg 
vagy özvegy, vagy agglegény maradt.

Janku 60 év körüli, tipikus erdélyi román, vagyonos juhászgazda, magas,
meghajlott, sovány férfi, évtizedek óta a határhavasi Paltina legelőt 
bérli, csempészgyanús.

Rafan a százányi malomvízi cigánynépségből az egyedüli, aki a hegyre járó
személyek mellett teherhordást vállal, kora bizonytalan, a gyerekei 
után ítélve 35 év körüli, készséges, igénytelen szolga.

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

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

2. Felhaladás a Nagyvíz (Sebesvíz) mentén a hegységbe (1909)

Malomvízen a főerdész lakásánál az erdészek felnyergelt lovakra szállnak és hetekre felké
szülten indulnak fel a hegyekbe. Az út, ami előtt állnak, aznapra 18 kilométer, igényelni 
fog kereken 4 órát. Maga a hegység feltáradan: sem szekerezhető út, kisvasút, sem kötél
pálya nem vezet be az erdőségekbe. A legtöbb helyen az egyedüli közlekedési vonal a szik
lafalakból kirobbantott keskeny ösvény.

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

Hubert zsebaneroid -  barométer -  műszerét beállítja kereken 500-ra mint alappontra; 
ti. Malomvíz átlagos magassági fekvése 500 m körül van. Annyit jeleznek az erdészek 
zsebéből nem hiányzó térképek is.
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Egy jó kilométer után Gurényhoz (Torokhoz) érkeznek el, és ott találkoznak 
a Nagyvíz (Sebesvíz) folyóval, a hegység egyedüli fát szállító víziűtjával. A Sztrigy- 
-Maros-Tisza-Duna útján a Fekete-tengerbe ömlő (oda retyezáti faszilánkot lesodró) 
Nagyvíz a Retyezát szülöttje, eredetét fent veszi a 2000 m magas tengerszemek vizéből. 
Köteden faúsztatásra van berendezve, tutajjal nem járható.

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

Ödön, aki még nem járt a hegységben, élvezi az utat. Újság előtte a kocogás ütemű 
lovaglás, a karaván libasoros haladása, a váltakozó táj: az előhegyeken lomberdő; egy 
darabig tölgyes, majd bükkös, a fenyő még hiányzik. Az majd jóval a fele útnál feljebb, 
az uradalmi határnál fog megjelenni, a hirtelen kimagasló hegyeken. Lenyűgöző látvány 
a zárt lucfenyvesektől sötédő Gorgána a közepéből feltörő és egymáshoz hasonló három 
sziklapiramissal. A völgy hovatovább összeszűkül.

-  Bent vagyunk a vadonban -  szól oda Hubert Ödönhöz. Ettől kezdve túl messzire 
vagyunk ahhoz, hogy emberekkel találkozzunk. Ha találkozunk is, azok férfiak lesznek. 
Marcona képűnek elképzelt vademberek, pedig éppenséggel nem azok! Ellenkezőleg! 
Dolgos erdei munkások, akikről jobban illik azt mondani: „elhagyott Addmok ők -  kívül 
a Paradicsomon ” Sorsuk a vadonba kényszerítette őket. A nő hiányzik a Retyezátról!

A férfiak talán ezért olyan komorak és dacosak.

3. Az első erdőüzemi telepnél, Gurazlatin

Az erdészek felérkeznek az első erdőüzemi telephez, a neve: Gurazlati. A Zlata oldalfolyó, 
amely a hegyóriásnak a felhők magasságáig feltörő Kuszturák (Kőomlások) 
lejtőiről lefolyó vizeket gyűjti egybe, s ezen a ponton torkollik be a Nagvvíz vezérfolyóba.

A barakkokból álló tanyát állandóan mindössze két férfi lakja: felváltva egy-egy olasz 
kantinos és Petru, a román háziszolga. Gurazlatiról történik a hegységben elszórtan 
dolgozó famunkások élelmiszerének rendszeres elosztása.

Itt pihenőt szokás tartani mindenkinek, akinek a hegységben dolga akad. Huberték 
is lóról szállnak, és az éjszakát a telepen töltik el. (Ezen a helyen tartott kíséretével 
pihenőt néhai Rudolf királyfi, trónörökös is, amikor 1884. augusztus havában vadászatra 
haladt fel a Zenóga-tengerszemhez.)

Petru, a mindenes, az érkezőket vigyorogva fogadja. Úgy tesz-vesz, mintha komolyan 
segítkezni kívánna a málháslovakról leemelt ládák és zsákolt holmik elhelyezése körül, 
munkája azonban mit sem ér. Erődén ember, és méghozzá fél is a lovaktól. Nem is várnak 
tőle többet: csak seperje el a szemetet és hulladékot, ami a lovaskaraván után visszamarad. 
Arra azonban ügyel, hogy megmutassa Nikolaj „úrfit”, a kis medvét. Nyakán tenyérnyi 
vastag és széles bőrövhöz kapcsolt lánc köti a medvét a sziklába vájt és pallókkal lefedett 
pinceüreghez, amiben a cég a dinamitkészletét tárolja. (Szükség van a robbanószerre, azzal 
külön szakcsoport végez robbantásokat, hogy eltávolítsa a mederből a faúsztatást akadá
lyozó kőtömböket.) A medve bocs korától lakja a tanyát, szemlátomást nőtt, 
elérte az 50-60 kilót. Játékos kedvű, élénk állat. Petrut ismeri legjobban, aki kilószámra 
tömi bele a polentát, a főtt kukoricalisztet. Nikolajjal az a cél, hogy szaporítsa 
a retyezáti medvék számát, amely a múldioz képest -  a kímélet ellenére is -  fogyatkozóban 
van. Fogyatkozóban, mert a medvét mind jobban visszaszorítja a vadonba bevezetett úgy
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nevezett kultúra. Nem az őstermelő gazdasági, vadgazdálkodási kultúra, hanem az ipari 
kultúra. A fatermelési nagyüzem nem kedvez a nyugalmat követelő ősvadnak. 
A terv Nikolajjal mindamellett az, hogy amikorra el fogja érni az ivarérettség fokát, szaba
don lesz eresztve. Szabadságot fog nyerni, amit nem is ismer. Hubert tamáskodik abban, 
hogy ez az elkényeztetett állattal vajon sikerül-e.

4. Betekintés a hegység erdőségeibe

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

Ödönt, a még „sárgacsőrű”, „kiskorú” erdészt és felvezeti a legközelebbi magaslatra, 
ahonnan pazar kilátás nyílik a hegyeket a láthatárig köpönyegként beborító erdőkre, 
és azokon túl az égbolt kékségébe beolvadó, magas szirtekre.

A rengeteg erdők mélyére azonban nem jut betekintés, úgyhogy azért be kell lépni 
a fák közé.

Az erdész, aki szerelmese a fának, szerelmese az erdővé összetársuló sok-sok fának, 
tudja jól, amit valahol „A fák titka” közleményben olvasott, és ami így szól: „A fák kerek 
100 esztendeig álltak az erdőben. Nagy idő. De ez alatt a légynek sem vétettek, egy 
szót sem szóltak, csak -  dolgoztak. Dolgoztak tavasztól őszig némán és szakadatlanul. 
Levegőből keményítőt gyártottak. Nagyban. Ahány fa, annyi gyártelep, ahány levelecske 
rajta, annyi munkaterem.”

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

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

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

a védtelen, büszke fáknak. Rátámadt egyszerre az összes fára, hogy levagdossa vala
mennyit és tarra vágja az egész erdőt. Mindez akkor, a XDC század utolsó éveiben történt, 
amikor a nagy erdőségek kitermelése Európa-szerte a legnagyobb méreteket öltött. 
Tőkeerős bel- és külföldi vállalkozók, továbbá a bankok valósággal rávetették magukat 
a Monarchia, közelebbről Magyarország az ideig ősi erdőségeinek gazdag faállomá
nyaira is. A rendkívül alacsony tőárak és az olcsó munkaerő mellett az üzletek zöme 
a vállalkozók számára nagy nyereséget hozott. Úgy hírlett, hogy például Bécs egyik 
belvárosi negyedének számos palotája magyarországi erdők nyereségéből épült fel. 
Hubertnak az egyik erdélyi fakitermelési vállalkozó dicsekvőleg mutatta fényképeit, 
amelyeken Udine szőlőkkel díszlő partvidékén épített márványpalotája állt. Hozzá 
a faanyagot a Retyezát leggazdagabb tenyészeti övében egyesével álló, vörösbarna gesztű 
cirbolyafenyők adták. Maga a palota is az erdők könnyen szerzett profitjából épült fel.
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1898-ban készült el a Retyezát fenyveseire a legelső üzleti kötlevél. Érvénye 20 évre szól.
Hubert ezt a kötlevelet, amely mindmáig fennáll, rövid vonásokban ismertetni fogja 

Ödön előtt. Tanuljon belőle a fiatal erdész, és értse meg mindazt, amit majd a bejárások 
során látni és tapasztalni fog.

Világos, hogy a természetes erdők sem maradhatnak mindvégig kihasználatlanul. 
A fára, mint világszerte nélkülözhetetlen nyersanyagra, szükség van. A Retyezát ősho
nos fenyvesei is megérettek a hasznosításra. Az üzletkötések lázában élő korszakra esett 
a retyezáti erdők eladása. Ne higgyük azonban, hogy az könnyen ment! Mindamellett, 
hogy az áruba bocsátás Monarchia-szerte ki volt hirdetve, a nagytőke eleinte visszariadt 
a nehézségektől. Itt a kitermelést főleg a természeti adottságok hátráltatták. Maga az 
élőfakészlet kitehetett (kerek számokban) 1 millió m3-t, ami az akkori viszonyok mellett
-  a piacon lévő kínálatok között -  is számottevőnek mondható. A terepnehézségek 
azonban az esetleges érdeklődőket azonnal elriasztották. A Retyezát-hegycsoport belső 
tömbjei közé szorult uradalmi erdőség egyeden fővölgyben, ott is csak ösvényen volt 
megközelíthető, azon kívül pedig gyalogösvények sem vezettek. A fővölgyek a Nagyvíz 
(Ráu Maré) meder mélységéig lenyúló sziklafalazatát helyenként „kőszáli” zergék lakták 
(és lakják ma is). Az erdők zömébe csak az alpesi magasságú legelők és a kőmezők (sur- 
lók) egyes vonalain lehetett bejutni. Azokon is fárasztó kerülők útján, amikre legfeljebb 
a vadászok vállalkoztak. Na és a turisták, ha olykor-olykor elvetődtek erre.

Ami a kitermelt fa kiszállítását illette, egyedül a víziút jöhetett számításba: az is 
a legkezdetlegesebb, a kötetlen (nem tutajba kötött) úsztatási módszerrel. A vízi úsza- 
tás a többihez képest tényleg a legolcsóbb módszer, viszont csábító arra is, hogy nagy 
felületről termeljék ki az erdőket. Az úsztatás kivitele előtt a legközelebbi vasúti állo
másig 70-80 km-ig terjedő víziút szabályozása állt, a partvédelem a vízgyűjtő gátak 
és egyéb műtárgyak felépítésének a feltételeivel.

Ilyen körülmények között jelentkezett akkoriban egy ügyes és élelmes erdőmunkás, 
aki kivételes bátorsággal és magabízással bele merészelt vágni a kockázatos vállalkozás
ba. Vele létesült azután a kötlevél -  történelmi okmány az erdők életében. A termelés 
20 évre terjed ki a következő tő melletti egységárakkal: ép gömbfa 2,88 K/m3, selejt 
gömbfa 1,20 K/m3. A kötlevélben rögzített tőárakról az a hír volt elterjedve, hogy az 
üzlet megkötésekor azoknál kedvezőbbek nem voltak elérhetők. Csak évek múltán bi
zonyultak viszonylagosan túlhaladottaknak.

A kötlevél számos engedményt is tartalmaz, mert csakis azok árán születhetett meg: 
a vállalkozó, kivéve a hatóságilag kijelölt véderdőket, a fenyveseket minden korlátozás 
nélkül termelheti ki; az évi vágásterületek nagyságáról és sorrendjéről, azok kitakarításáról 
vagy a fiatalosok megkíméléséről és egyéb kikötésekről szó sincs benne. A bükkösök
-  az erdőterület 15-20%-ára kiterjedőleg vágásérett állományokkal -  az üzlet megkö
tésénél szintén nem szerepeltek.

Hubert szolgálatba lépésekor nemcsak a kötlevél merevségeivel kellett számolnia, 
hanem egy másik, cseppet sem elhanyagolható körülménnyel. Értesülése szerint 
ugyanis az történt, hogy az üzemben maga a birtokos is -  már évekkel azelőtt -  érde
keltséget vállalt. Amikor a kezdetben nehézkesen előrehaladó üzem jövedelmezősége 
a fűrész felépítésével kedvezőbbé vált, a birtokos jónak látta a maga részéről a fűrész 
üzemébe betársulni. így elért annyit, hogy -  kárpótlásul az alacsony erdei tőárak után
-  a fűrészüzem hasznában ő is részesülhetett.

A fűrészüzemnél kialakult társas érdekeltség természetesen barátságos légkört 
teremtett a vállalat vezetősége és a birtokos személye viszonyában. Hátrányosnak lehe
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tett tekinteni viszont azt, ami a külső erdei üzemben mutatkozott meg, márpedig 
Hubertet csakis az érdekelte. Egyrészt a cég makacsul elzárkózott az erdőgazdasági ér
dekekre sérelmes, sőt káros műveletek korrigálása elől, másrészt a birtokos hol elnéző, 
hol közömbös magatartásra érezte magát kényszerültnek. Ez az akarom meleg, akarom 
hideg állapot állította kívánságának megfelelően Hubertet abba a kellemes helyzetbe, 
hogy munkaköre csak kifejezetten az erdőgazdasági keretben nyert körülhatárolást.In- 
nen van: őt közelebbről nem érdeklik a fűrészüzem kérdései, és fel van mentve annak 
bonyolult kereskedelmi ügyleteivel való foglalkozástól. A kitermelt fa is csupán az er
dő határain belül érdekli, azon túl nem. Egyébként a felmerülő összes erdészeti szak
kérdésekben egyedül személyében képviseli az erdőuradalmat, és ebben a hatáskörben 
ellenőrzője a vállalati ténykedésnek is. Munkakörét bőségesen kitöltik -  a megye távo
labbi részein elszórt, kisebb erdőkkel kiegészítve -  a kb. 42 500 holdra kiterjedő ura
dalom erdészettel kapcsolatos egyéb ágazatai is, aminők a kényes kérdéseket felvető 
havasi legelőgazdálkodás, a házi kezelésbe vett magas fokú vadgazdaság, az erdőn kí
vüli területek, az országhatárt érintő eljárások stb. feladatai. Dolgavégzése legkelle
metlenebb részének azonban a cég üzemét tekinti, a „kiaknázás” névvel illethető erdő
kitermelést. És ami benne a legbosszantóbb: nem találni lehetőséget az üzem 
menetének kedvezőbb irányba való átvezetésére.

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

Hogy az erre kiterjedő gondoskodás a Retyezát erdeiben miképpen látszik biztosított
nak -  önti ki magából Hubert, a felelős erdész -, ebből a célból fogjuk sorjában 
felkeresni azokat a bizonyos ?nunkatereket. Azokat, ahol -  ahogyan az előbb olvastuk
-  a fák még dolgoznak a saját életük érdekében. Ezek a még fennálló erdők. És felkeressük 
azokat a helyeket is, ahol a fák helyett az emberek dolgoznak. Majd látni fogjuk, ahogyan 
mondottam, valóban durva-e az ott végzett emberi munka.

Útközben áthaladnak a Tomasa alatti réten. Ott az előző évben még állami cseme
tekert virult. Arra szolgált, hogy csemetével lássa el az uradalom területével szomszé
dos közbirtokossági vágásterületeket és kopárokat. Ügy történt: mintegy 2 millió fe
nyőcsemete várta a kertben, hogy a Tomasa tarvágással megnyitott hegyoldalára 
kiültessék. Egy tavaszi napon aztán maga a kert tűnt el, teljes egészében nyoma veszett. 
Csemetéstül, házikóstól elseperte a meredekről leomló kőlavina. El sem hinné, aki a 
kertet látta, hogy a magas kőtörmelék helyén milliós számmal üde fácskák nevelő óvo
dája állt. A haragra lobbant Természet a nagyra törő emberek rombolása után a maga 
félelmetes erejét mutatta meg. Az erdész dolga lesz ott is, hogy fejsze helyett ásót, ka
pát hozzon be oda, ahonnan a rétegéről lecsúszott tömeg elindulva akadálytalanul 
mosta magával az útjába eső termőföldet. Nem állt útjában elegendő fa, hogy fenntart
sa a felülről lezúduló óriási kőtömeget.

A csendes éjszaka elmúltával élénkség és újabb mozgás támad a tanyán. Az erdészek 
felvonulnak a következő telepre, Guraapiba. Gura nevet visel az is, vagyis Szájat, Torkot, 
ahol a Nagyvíz, a fát szállító főfolyó vize befogadja a mellék víziutakat a Lepusnik és 
a Corciova folyók vízét. Folyóvíz hiányában állva maradnának az erdők!
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5. Magashegységi nyári fadöntés

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

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

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

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

Az erdészek indulásra készek, amikor lassú, széles léptekkel tömzsi, idősebb férfi állít 
be a tornácra. Kemény lépteit hosszú hegymászó bottal ütemezi be, sötét öltözete mes
teremberre vall. A mellényén vastag, nikkel zsebóralánc fénylik.

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

Hogy meg ne hallja, Hubert halkan jegyzi meg Ödön előtt: ő a főbűnös!
Vajon miért? Később Ödön is meg fogja tudni. Ambrózi már az északolasz hegyekben 

megtanulta, hogyan kell az örökzöld erdőket földre teperni és azok fáit darabokra „sze
letelni” Mestere a fadöntésnek. Azok voltak az ősei is. Felépítették ugyan Velencét 
a tengeren, de visszahagyták a Karsztot. A munkásokat is Ambrózi toborozta be a Kárpá
tok erdeibe, mert hazai erdei munkásból nem futotta volna. A székely, a tót, a rusznyák 
a maga erdeiben dolgozik, a pásztorkodó román parasztságból pedig csak a csucsaiak 
vállalnak idegen munkát.

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

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

Hubert első feltett kérdése: hogyan haladnak a munkák?
Ambrózi, ahogyan megszokta, nem válaszolhat másként: binye, bono!
Az ő részéről természetesen jól megy minden, ő legalábbis annak látja, annak tudja. 

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

Számba veszik a munkába vett azévi vágásokat. Több helyen lettek azok kijelölve, 
nehogy a töméntelen sok fával torlódás álljon elő. Azt a közelítő csúsztató csatornák 
a meredekről nem bírnák lehozni, és eltömődnék az úsztató patakok medre is.

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

Az azévi vágások a központi fekvésű Guraapi körül terülnek el -  5 helyre elosztva. Állo
mányuk zárt, elegyeden lucfenyő, kivétel közöttük a lombfa. A lucfenyő felhatol 
az alhavasi övig, és ott adja át uralmát a cserjének maradó törpefenyő számára. Ez a guban
cos, szívós cserje aztán lezárja a fatenyészet legfelső határát. Hasznos szerepét azzal tölti be, 
hogy megvédi a forrásvidéket, kő- és hólavináktól védi az alsóbb állományokat, megvédi 
a talajt a vízmosástól, az eróziótól.

Ami aztán a fejszét illeti, az sem mehet fel egészen a lucfenyvesek felső határáig. Széles 
gyűrű állva marad vissza a lucosokból is. Azok a véderdők. Törvény van róluk. Fennállva 
maradnak továbbra is, a véderdőkbe a fejsze nem hatolhat be. Az erdészek már kimérték és 
kijelölték a vonalat, azontúl -  nincs tovább! Jól kell ezt tudnia Ambrózinak is.
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6. Példátlan fapazarlás-megoldatlan erdőfelújítás

A társaság gyalogosan felérkezik az első vágásterületre. József és János erdőőrök különfela- 
datot kapnak: a vágás felett húzódó véderdősáv határvonalát fogják bejárni. Felszerelésük
höz tartozik a könyv alakra összehajtható, vászonra húzott zsebtérkép a véderdők adataival, 
mérőszalag, rovatos napló, vállukon a szolgálati fegyver. Amennyiben idejük engedi, ellen
őrző szemléjüket ki fogják terjeszteni a fatenyészet feletti legelőkre is. Oda a juhnyájak hetek
kel ezelőtt érkeztek fel a kb. 100 napra kiterjedő legeltetési idényre. A legelők haszonbér
lőivel kötött szerződés tartalmazhat ugyan körültekintően körülírt szabályokat, de a 
legelőkkel közvedenül szomszédos véderdők fokozott helyszíni ellenőrzést is megkövetelnek.

A szűk völgynek egyik fordulójánál máris hallják a lehulló szálfák szélsüvítésű zu- 
hogását. Dőlnek egymás után a gyertyaegyenes fenyők! A gúla alakú koronával díszlő 
fenyőfák százai, ezrei -  a fejszék csapásai alatt bomlik, szakad a sűrű erdő. Az előbb 
még sötétzölden viruló szálfák leváló törzsei egymás mellé fektetve, holtan borítják a 
mohalepte talajt. Hol itt, hol ott állva marad a vékonyabbja; amelyik fa lemaradt a vas
tagodási versenyben, azt a fát a fejsze megkíméli. De egyre megy az is. Szinte kivétel 
nélkül halálra vannak ítélve. Az egyiknek megtépedt, vagy leszakadt a koronája, a má
sik fa derékban törött ketté, vagy hosszú, durva szilánkokra hasadt fel. Van fa, amelyik 
a földig lehajolt, hogy kifeszített törzsén később pattanjon szét. Nem egy fát a rá zu
hanó szálfák gyökerestől fordítottak ki; a legkisebb sérülés is túlontúl súlyos, mert a fá
nak kérge szakadt. A neve után is sikerültnek tekinthető tarvágás képét olyan képzelet
beli csatatérhez lehetne hasonlítani, ahol a vadul száguldó ellenség kedve szerint 
kaszabolja le a mozdulatlanul és némán szemben álló ellenfeleit, ezek pedig sorjában 
ledőlnek és halomba gomolyodnak előtte. Vérük temetetlen testükből gyöngyöző 
gyantacseppek alakjában szivárog ki.

-  Nyári fadöntést fogsz látni!
Ez Ödönnek szól. A tavasz végére eső fatermelés annyiban nem lesz előtte újság, hogy 

a főiskolán tanult róla. A magashegységi fenyvesekben, már a magas hó miatt is, nem a tél 
folyamán, hanem annak elmúltával kezdenek bele a fák döntésébe. Ilyenkor a fa könnyen 
hántható és jobban kiszárad. Előnye lehet az is, hogy a kiszáradó tuskók kevésbé kedvez
nek az ormányos bogár elszaporodásának. A nyári döntés műszaki szempontból sem hát
rányos. Előnye a hosszú nyári munkanapok zavartalan kihasználása, viszont a fa közelíté
séhez hiányzik a fagy vagy a hó. Hubert elmondja Ödönnek: a kitermelt gömbfa közel egy 
éven át állandóan úton lesz. Legkörülményesebb szállítási munkarész a közelítés az eset
ben is, ha a fa egyenesen az úsztató vízig leeregethető. A távolabbra fekvő termelési 
helyek a fa közelítéséhez már közbeeső, különleges berendezéseket igényelnek. A követ
kező művelet, az úsztatás még kedvezőnek ígérkező körülmények mellett is szintén mint 
figyelmet érdemlő, kényes műszaki művelet ismeretes. Nagy sikert jelent, ha a fa hosszú 
víziút után a kifogó gerebhez és onnan -  az elosztó csatornák útján -  a rakodókig eljut. Ott 
kerül a fa osztályozásra, hogy utána a vastagabbja a fűrészre, vékonyabbja a mégyebeli, Zsil- 
völgyi szénbányákhoz vasúton legyen elszállítva. A köteden vízi úsztatás metodikája 
hozza magával, hogy a vágásokból, mint a neve is mutatja, csak a „haszonfa” kerül kiszál
lításra. Minden egyéb faanyag -  esetünkben a 18 cm átmérőt el nem érő ép, hibádan 
gömbfa is -  a termelések helyén visszamarad. A vágások kitakarításáról a ködevél említést 
sem tesz. Nem elég, hogy a nagytömegű hulladékfa teljes egészében a helyszínen kárba 
vész, hanem a rovarkárosításnak, és -  gyúlékonyságánál fogva -  tűzveszélynek is ki van 
téve. Mint lassan elkorhadó anyag, a legnagyobb akadályt azután az ültetések elé állítja.
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Magashegységben tehát a hóviszonyok miatt az időben kezdődik a fadöntés, amikor az 
alsóbb vidékeken a kitermeléssel már egészen készen is vannak. Ott ki vannak takarítva 
a vágások, nemegyszer már be is ültetve csemetével, vagy bevetve famaggal. Fordított 
világ az, amit Ödön, a fiatal erdész, a Retyezáton lát.

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

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

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

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

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

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

Amíg állt, az emberekhez képest óriás volt, 15-ször, 20-szor is magasabb náluk. 
Könnyen végeztek vele. Aztán odalépnek a szomszédos fához és percek múltán a másik
hoz, s így kerül sorra a többi is. Az erdészek nem zavarják meg a munkába merült fadön
tőket, egyelőre Ambrózival tekintenek körül. Az öreg meg azzal tölti idejét, hogy a fákon 
elkezd mérecskélni és a fejében nagy komolyan számításokat végez.

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

ra a munkásoktól, mivel a veszély rájuk nagy. Ugyanannyira fontos az is: se 
közeledtükkel, se szóval ne zavarják azt a munkást! A fadöntés, amit végez, ve
széllyel járó munka -  magára a munkásra is, sőt legnagyobb mértékben reá. Ezért 
nem való őt munkája közben zavarni, csak maradjon a teljes figyelem rajt' a fán. Előbb 
csak nézzenek jobban körül, majd lesz rá alkalom szóba elegyedni velük. Megtörtén
het az is, hogy a munkás mások szeme láttára valami különbet akarna mutatni, eköz
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ben mellévág, és kész a szerencsétlenség. Ha nem így lenne, nem történt volna meg 
az a szörnyű eset, ami a közelmúltban keltett figyelmet.

-  De ezt most hagyjuk! -  mondja Hubert -, majd egyik este, csak ne feledjük el, az ese
tet szóba fogom hozni. Izgalomba hozza az embert, máris fel kell háborodjon, ha csak 
reá gondol!

Le távcsövezik a vágást, és elnézik, ahogyan a csoportok -  egymástól távol, szabá
lyos beosztással -  haladnak emeletről emeletre feljebb a lejtőn. Közel egyforma az, 
amit eddig végeztek, hiszen teljesítményre megy a dolog. Itt nincs hajsza, nem kell bizta
tás, maga magának dolgozik minden egyes munkás -  maga magáért meg a csoportjáért. 
A kereset egyenlő mértékben illeti meg valamennyit, lemaradni már azért sem lehet. Aki 
nem bírja, az maradjon otthon, vagy kívül, mert nem való a csoportba.

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

A vágás láttára nem állhatja meg Hubert, hogy Ödön felé fordulva ldfakadásának kifeje
zést ne adjon. Megteheti, akár hangosan is, úgysem érti meg senki, amit magyarul mond el.

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

Ezeket az óriási tarvágások elrémítők lennének még idegen erdőkben is, annál fájdal
masabb látvány a saját erdeinkben. Amit látsz, szinte nem más, mint nagy stílusban 
végzett rombolás, pompás erdők lerombolása, egyúttal a „lepusztulás” kezdete.

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

Es megnyomja a lehangoló „de” szócskát, megismétli nem is egyszer, hogy utána 
ingerülten emelje fel a hangját: -  De mi lesz ezek után az erdők jövőjével?

Mint erdésznek, neked is nem később, hanem most mindjárt erre kell gondolnod, 
vagyis a jövőre, mert a lényeg mindig a jövőn van. Mi sem könnyebb, mint akár a legva
dabb helyen álló erdőt is levágni, tarra vágni, de tessék felújítani, újból megteremteni, 
talpra állítani! A cégnek mindez mindegy. Lekaszabol közel egymillió köbméter fenyőfát
-  itt minden nagy számokban megy! -, a pénzét zsebre vágja, elköszön, kielégülten tá
vozik, visszatér hazájába, a tarolásokat pedig -  hulladékával, szemétjével együtt -  ké
nyelmesen visszahagyja ... Azután jöhetünk utána mi, a felújító, a telepítő erdészek!

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

Ödön készülne valamit mondani, de hirtelenjében nem jut szóhoz. Számtalan gon
dolat kavarog a fejében. Amikről legutóbb a főiskolán hallott: rendszeres és tartamos
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erdőgazdálkodás; belterjes fahasználat; üzemterv és vágásterv; a legszakszerűbb tény
kedésnek, az erdő művelésének változatos problémái. Tanult üzemmódokról, termé
szetesen felújulásról, annak fokozatairól -  és a felújulást előkészítő műveletekről. Hallott 
mesterséges felújításról is maggal és csemetével, pótlásokról, hallott az erdő ápolási 
műveleteiről és védelméről. A főiskola tanárai -  azok is erdész szakemberek -  ismer
tették a feltétlen erdőtalaj, a véderdő, a kopárfásítás problémáit. Elmagyarázták a már 
előre irányítást nyújtó, 40-60-100 évre szóló üzemtervek elkészítésének módjait. Kiemel
ték a hallgatók előtt az erdők fenntartásához fűződő közgazdasági érdekeket, és az em
beri jólétet és haladást biztosító szempontokat, azonfelül rámutattak több esztétikai, 
egészségügyi és kultúrnevelő kívánalomra is. A felsorolt tényezők kiértékelésével terel
ték rá a leendő erdészek figyelmét arra az átfogó, belső összefüggésre, amely legszoro
sabban kapcsolja egymásba a főhasználat és a felújítás folytatólagosan, a felújítás és a főhasz
nálat, majd ugyanazoknak újból és újból megismétlődő folyamatos műveleteit. 
Lényegében a cél a főhasználat, de ennek eszköze a felújítás. Az egymást felváltó, egymást 
követő és párhuzamosan haladó folyamatokat összehangolni -  ez az erdész feladata. 
Neki kell a rombolás nyomait eltüntetve elejét venni a körforgás megszakadásának és kiesé
sének, elejét venni az azt követő pusztulásnak.

A minden élő elemnek, így az erdőnek életét is szabályozó életfolyamatra Hubert 
abból a szempontból hívja fel fiatal társa figyelmét, hogy pályáján munkássága vezér
elvének az erdő fenntartását és újjáépítését tekintse. Megtörténhet, hogy szolgálati beosz
tása azt fogja tőle megkívánni: foglalkozzék behatóbban az erdészet egyéb; térképezési, 
feltárási, szállítási, műszaki-építési, anyagkezelési, kereskedelmi vagy igazgatási felada
taival. A mindennapi feladatok bizonyos mértékig, vagy egy időre háttérbe szoríthat
ják az erdőművelés közveden szolgálatát. így van ez Hubertnál is. Ha azonban az erdő 
önálló kezelését fogják reá bízni, erre itt a retyezáti példa, a járulékos üzemi kérdések 
mellett a legelső belyr'e az erdőművelés kerüljön fel, és őt az vezesse!

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

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

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

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

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

Az elméleti síkon folytatott eszmecsere után a vágásban előrehaladnak. Ott majd 
a fahasználat és a felújítás kölcsönhatású problémáiról a valóság fogja elébük tárni a hely
zetet. Az egyik magaslatnál teljes egészében tárul ki előttük a megnyitott térség. A mun
káskompániák alulról, a pataktól kezdték el a döntést, és haladnak beosztott szélességben 
felfelé. Itt nem úgy van, mint a sík terepen, itt a vágás egy pontról is egész terjedelmében 
áttekinthető. Belelátni egyenesen a mélyébe, és egyes pontjairól kiszabhatok a méretek is. 
A távolabbról kéklő füstcsóváknál ott állanak a favágók kalibái; nyári tanyahelyek a fater
melés tartamára.
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A kiterjedés nagyvonalúsága meg kell döbbentse a szemlélőt, ahogyan általában 
megragadják a hegység kontúrjának óriási vonalai magasságban és meredekségben; 
ahogyan bárkit is meg szokott hatni az álló erdőségek tömöttsége és felhalmozott töme
gének nagyarányúsága. Az összefüggő, zöld erdőszőnyeg közepéből ezen a helyen is ki fog 
szakadni a nagy üresség, és ez a belevágás máris formátlan sebként tátong a felmagasló 
hegyoldal felületéről.

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

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

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

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

A gondatlan tuskózás mellett még nagyobb arányú fapazarlást jelent a szálfák szaka
szos kiszabásánál gyakorolt és a szertelenségig menő túhnéretczés. Tág teret nyújt hozzá 
egy különleges szabvány, az ún. úsztatási többlet. Ezt a köbözésen kívül hagyandó 
többletet a kötlevél 30 cm-ben állapította meg. Hubert tudomása szerint az úsztatási 
túlméret -  a külföldi szabályok szerint is szabatos körülírással -  tényleg 15 + 15 = 30 cm 
szokott lenni. A retyezáti cég azonban ettől eltérően más módszert vezetett be: a túlmé- 
retet kétszeresen alkalmazza. Hogy minő alapon? Nehéz lenne elfogadhatóan megin
dokolni. Egyszerűen úgy értelmezik, hogy az úsztatott gömbfa, ami természetes, mind 
a két végén kopik és töredezhet. Kétségtelen, hogy ez a részükről jól megfontolt biz
tonságra céloz, az viszont a céget nem érdekli, hogy mindez nemcsak felesleges, hanem 
érzékeny veszteséget is jelent az uradalomnak.

Külön megtetőzi a veszteséget a hanyagul végzett hossztolás. A munkás mérőpálcát, 
zsinórt rendszeresen nem alkalmaz; a kiszabást jobbára szembecsléssel, amúgy találomra 
végzi el, ezúttal is megfontolva a biztonsági indexet. Ebből azután cifra esetek állanak elő.
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Hogy Ödön a dolgot megértse, Hubert példát hoz elő.
A szabályszerű hossztolással pl. a 4 m gömbfa hosszúsága az úsztatási túlmérettel 

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

És ezt a szertelen fapazarlást azok a munkások mutatják be, akik, Eugén állítása sze
rint, a földkerekség legelső (?) erdei szakmunkásai. Ők ugyanis a magashegységi, a leg
nehezebb terepen végzett fatermelés mesterei. Annyi igaz: mint facsatornák, kőszekré
nyes vízgyűjtő gátak, gerebek, hidak, partvédő művek, sarkantyúk építői, kiváló erdei 
ácsok, de (már megint: de) valóban vakmerő mesterek a fapazarlásban is. Talán vala
mely végtelen őserdőbe illenének be, hogy kiélhessék mesterségbeli szenvedélyüket, 
az emberi letelepülést akadályozó olyan rengetegekben, amelyek útjában állnak a civili
záció térfoglalásának, és nem kár értük, akár vassal, akár tűzzel is irtassanak ki.

Hubert Ödönhöz fordulva ajánl egy utólagos számítást -  csak úgy, kapásból. Hadd 
lásson az ifjú erdész valami számszerűt is a szeme előtt folyó pazarlás mértékéről! 
Egyelőre csak a megtekintett két művelet alapján, a fontos adatokat az otthoni feljegyzé
sek bővebben igazolhatják.

Alapul vesznek 1 holdra 300 darab ledöntött szálfát. Legyen a tuskónál a szabványo
son felüli túlméret „csak” 0,3 m, ez kitesz 90 m-t. Adjon ki a 300 fa 1000 darab rövid 
és közepes méretű gömbfát (a maximum 6 m, hosszabb az úsztatásnál nem ajánlatos), 
és legyen a szabványoson felüli úsztatási túlméret hasonlóan „csak” 0,3 m, ez kitesz 
újabb 300 m-t. A két adat 390 m hosszösszege -  „csak” 22 cm középátmérő alapul véte
lével -  holdanként 15 köbmétert fog eredményezni; nettó, príma minőségű gömbölyű 
és fűrészrönk anyagban. Látszólag a veszteség nem is sok, amivel a nagyhatalmú cég 
és favágó titánjai jóvoltából az uradalom károsul. Továbbmenve, ha az ez ideig letarolt 
fenyves erdőt nagyjában „csak” 3000 holdban veszik fel, kialakul az erdőn visszamaradt, 
veszendő fatömegben amúgy nagyjából nem kevesebb, mint 45 000 köbméter. Szorozzuk 
ezt be a „fényes” egységárral, amit a cég a birtokosnak térít. Az egységár -  csodálni való 
pontossággal -  2 K 88 fillért tesz ki. A mesterségesen előidézett veszteségnek pénzér
téke tehát nem kevesebb, mint 130 000 K. Ebből az összegből az uradalom telepíthetne 
közel 1000 hold új erdőt, és ezzel biztosíthatná a mostanáig letarolt erdők közel 
1/3-ának a jövőjét.

Aki a számítás hallatára elképed -  az Ödön. Mindjárt megértőbbnek látszik Hubert 
felháborodásával szemben. De ez nem elég. Többet kell arról tudnia: létesült-e az a bizo
nyos erdőfelújítás, amiről szó van, és ha nem, miért nem? Abból az okból-e, mert a felújí
tásra szolgáló pénzt a cég elpocsékolta, az uradalom pedig a maga részéről talán nem 
lenne kész a kötelezőleg meghozandó áldozatra?

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

erdőt kíván hagyni, sőt kész lenne még arra is, hogy erdőbirtokaira kiterjessze a hitbi
zományi jelleggel járó nagyobb kötöttséget is. Ha nem így lenne, már elvitorláztam 
volna -  odahagyva még a nekem kijáró medvét is -  a Retyezátról, vissza a Dunántúlra, 
ahol egyébként is várnak reám. Ismétlem: pénz az van! Nem csak annyi, amennyit az 
erdő ad. A birtokos ügyes volt és annak idején betársult a céghez; fele-fele arányban 
tulajdonosa a gőzfűrésznek is. Az aztán önti a pénzt! A 2 K 88 f tőáron felül még ad 
évenként köbméterenként külön csak neki innen-onnan 7 koronát, ez az ipari többlet
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haszon. Ilyen formán lenne pénz kétszer, akár háromszor annyi a felújításra ahhoz 
képest, amit előbb kiszámítottunk. De! (Újból de!)

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

el nem korhad, a terep járhatatlan. Vágástakarítást végezni? Kellene, de nem megy. 
Népünk megyeszerte pásztorkodó nép, ilyen vad munkára nem kapható.

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

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

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

tavaszi napokon százakra,de akár félezer is kevés hozzá!
-  Mi azonban -  mondja Hubert -  rendelkezünk mindössze 60-80, legjobb esetben 

100 fővel. Azok lennének az alerdészek által kikönyörgött falubeli legények és leányok. 
Annyit végzünk aztán a munkásainkkal, amennyit lehet. De az aránylag mindig kevés. 
Mit is csináljunk hát? Várjuk és várjuk -  ez fog aztán neked, Ödön, tetszeni -, várjuk 
a természetes felújulást. Ez lenne az igazi ternó [értsd: nagy találat a szerencsejáték
ban]? Sajnos, nagyon sajnos, megy, menedegél valahogyan, de csak helyenként, ami 
az arányokhoz képest megint csak elenyésző, csekélység.

És mi ennek az oka? A nagy kiterjedésű tarra vágás! Messzire vannak a fennálló 
anyafák, és a szárnyas magnak ellenáll a gyom. A gyom ölné meg a kézből vetett magot 
is. Ott vagyunk tehát, ahol a „mádi zsidó” No de menjünk tovább -  mondja Hubert-, 
és az elgondolkodó Ödönnel a vágás szélén feljebb haladnak. Előkerül Ambrózi is, aki 
közben a vágásban elbogarászott.

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

-  Mit gondolsz, Ödön, mi lesz azokkal a fennakadt, szép fenyőkkel?
-  Valahogyan majd csak le fogják szedni -  véli Ödön.
-  Ha rájuk hagyjuk, ebben az életben ugyan nem -  jegyzi meg Hubert.
-  Hacsak Ambrózi nem fog gondoskodni arról, de kérdés az is, mert neki se szokása. 

Nem érdemes bajlódni vele. De lássuk csak: mit fog hozzá szólni maga a munkás?
A hajkolással elfoglalt munkás mögé húzódva egy ideig szemlélődnek, majd a rövid 

szünetek egyikében Hubert felteszi a kérdést. Vigyáz arra, hogy hangja ne legyen élesen 
kérdőre vonó, hasson inkább úgy, mintha a kérdést kíváncsiságból tenné fel.
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A munkás válasza nem meglepő, olyan, aminőt valami kicsiségre szokás adni. Nem 
is szavakkal ad választ, csak üres bal kezével legyint egyet és az erdészektől máris elfor
dul. Nyugodtan ellépdel a másik ledöntendő fához.

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

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

Abból indul ki: arra az erős, egészséges juharfára ezen a helyen szép szerep várt vol
na, azt szánta rá maga a természet is. Bizonyos, hogy pompás támasztékot adna a környe
zetében álló, szélingatta fenyőcsoportnak. A zárt állományból kiemelt csoport fái mie
lőbb bekövetkező toboztermésük magjaival bevetnék a juharfa környékét -  méghozzá a 
helyi termőhelyű fenyővel, és nem a magkereskedő ismeretlen származású magjaival. így 
keletkeznék a kis erdőfolton új fenyőfiatalos, annál gazdagabb, mennél felsérültebb a ta
laj humuszrétege a közelítés műveleteinek következtében. A fenyőkkel egyidejűleg -  in
kább annál rövidebb időn belül -  a juharfa is termést hozna, szárnyas magvait szétszór
ná a tarra vágott területen. Előbb kerülne a magja a földre, mielőtt a gyom erőre jutna. 
A vetényülés után előreláthatólag bizonyosan kedvező folyamat következnék be: versen
gés a fény után az igényesebb juharcsemeték és a félárnyékolást jó ideig eltűrő luc cse
meték között. Egy ideig a juharok fölényben szoktak lenni a lassúbb növésű és türelmes 
fenyő felett, közben az öreg anyafával együtt lombalommal is gazdagítják a talajt. A ke
ményen helytálló juharok nemcsak védelmezői a sekély gyökérzetű fenyőknek, hanem a 
törzsfejlesztés szempontjából azokat egyúttal serkentik is. A többségben levő lucfenyők, 
ahol záródottan jól összetartanak, egy időben szorongatni kezdenék a köztük szórványos 
juharokat. Egyik-másik életrevaló fenyő aztán fölénybe kerül környezete felett -  kell 
hozzá két-három évtized -, majd, fajbelijével is versenyre kelve, kinövi az őt megillető 
35-40 m famagasságot. A már kiemelkedő fenyők átveszik az uralkodást, az alattuk lema
radó juharfák pedig kitöltik a szálerdő középszintjének magas oszlopcsarnokát. A nagy 
levelű juharok továbbra is almozzák a talajt és támogatják a sudarlós fenyőárbocokat.

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

Hubert véleménye szerint annak sem volna értelme. Amennyiben Ödön magának a ju
harfának a felhasználására gondolt volna, számoljon azzal, hogy azon a helyen az értéket 
egyáltalában nem képvisel. Annak ellenére, hogy becslés szerint 2 köbméter szerszámfát ad
na ki, nem találkoznék emberrel, aki a fát akár ajándék gyanánt is elfogadná. A malomvízi 
cigányok pl. törik magukat a juharfa után. Ami kevés a község erdeiben állt, azt az utolsóig 
kilopkodták. Éppúgy nem lenne ajánlatos ingyenesen felajánlani nekik sem, mert azt hinnék, 
hogy csúfot űznek velük. Látadanra különben sem ad a cigány semmit. Valamiféle csere még 
előbb menne, de cserébe sem adnának az egész fáért akár egyeden fakanalat sem. Egyébként 
a juharfa nem úsztatható, a legközelebbi cigánytanyát pedig csekély 35 kilométer választja el 
a fától. A cég ingyen sem reflektál ilyen fára -  a kiszállítás még neki is külön gondot adna.

Ödön kezd rájönni arra, hogy a retyezáti adottságok mellett mi értéke van 1, akár 
100 fának. A fa értékét ugyanis az dönti el: mibe kerül a fogyasztóig a szállítás egész
ben, vagy félgyártmányként?

Emitt fennakadt fával volt baj, amodább meg mintha más valami nem volna rendjén. 
Jó lesz Ambrózit is maguknál tartani: szóljon hozzá, miért maradt az az egy fa a pusztavá
gás közepe táján döntedenül egymagában!
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A halomnyi fekvő fát kikerülgetve odaérkeznek az egyedüli fához.
Ahol áll, nem is annyira meredek a lejtő, maga a fa külsőleg egészségesnek látszik, 

a döntések során csak néhány ága sérült meg.
Hubert is kíváncsi, mi lesz róla a vélemény. Úgyis csak elnézésből, tévedésből hagyhat

ták vissza, a közelben dolgozó két munkás pedig már aligha fog érte visszajönni. Kár lenne 
rá időt vesztegetni.

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

-  Majd meg fogjuk látni!
Ambrózi felfigyel, és máris kész kimondani: az a fa selejt kell legyen!
A selejt (a rossz) még újság Ödön előtt, annál ismertebb, kényes ez a kérdés Hubert 

előtt.
A fenyőt külsőleg szemlélve a tövénél, a kérgén végig, a testén, koronáján semminemű 

sebzés nem látszik, rovarrágás vagy gombafertőzés sem fedezhető fel rajta. Ezek után vajon 
miből lehetne előre megállapítani, hogy az ilyen fa selejtessége miatt kitermelésre alkalmat
lan? Küllemével megegyezik a többi fával, méretei is megfelelők. Tudnivaló: a hegység ál
lományai igen kevés kivétellel egészségesek és épek, ezek az erdők érintedenek voltak az 
emberektől, és legeltetés sem folyt bennük. A fűrészanyag egyenletes szövetű, durva gö- 
csöktől mentes, az alföldi fakereskedők vetélkedve törik magukat a furészfája után.

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

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

A fiú elcsodálkozik és nem érti a dolgot. Magyarázatot vár.
Azt meg is kapja. Sajnos a lucfenyőnek az a szerencsédensége, hogy ingatag, a tartását 

biztosító karógyökérrel nem rendelkezik, sekély gyökérzete is rövid és gyenge. Formára 
szép, nemes fa, de vékony héjú és túlságosan érzékeny. Amíg összetársul tan, egymáshoz 
záródva, különösen lombfával (bükkel) elegyesen helyezkedik el, a helyén kitart, amint 
azonban vágásba, méghozzá kárpáti méretű, nagy tarvágásban egyesével marad, sorsát 
mihamarább eldöntik -  a szelek.

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

Odaszól Ambrózihoz: hívja oda a közelben dolgozó két munkást.
Nem szívesen veszi az öreg, de érzi azt, hogy ha már így áll a dolog, ezúttal meddő 

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

Ambrózi hívására a munkájában megzavart két munkás az elképzelhető legbarátság
talanabb arccal lépked le a fához. Makacs magatartásuk elárulja, hogy Dante poklába kíván
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nák az erdészeket, ahány van. Kelletlenül hozzák le magukkal a fűrészt is. Aztán heves 
szóváltásra kerül a sor. Támadják Ambrózit, ő meg látszólag fölénnyel, mindamellett 
megadással, a védekező szerepre áll át. A szokásos módon, éneklően pergő olasz beszéd 
a két munkásnál ugrásszerűen kereplővé gyorsul fel -  Huberték ugyan nem értik -, 
és szavaikból bizonyos sértődöttséget is ki lehet érezni. A végén az derülhetne ki: nem is 
a fa mérete, sem külső jelei körül van a hiba, hanem gyanússág áll fenn -  a fa „belsejé
ben” Ezt a véleményüket ujjaik mutogatásával a fa törzsén igyekeznek megerősíteni.

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

nélkül is meg fogják állapítani: meg fogod majd látni, hogy a fa szövetének színeződé
sére lesz a hivatkozás -  az a fa bizony egészében romlott, nem is selejt, egyszerűen 
„rossz”, legfeljebb a tűzre való volna, vagy még arra sem, korhadjon el ott, ahol áll!

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

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

két gömbfa szerintük is, mert hirtelenjében nem találnak rajt' hibát, hát legyen jó.
Hubert jónak találja a selejt darabot is. A fa szövetén lehet talán valamicske elütő 

árnyalatú színeződés, ahogyan az lenni szokott. Feltehető, hogy a vezető erekben 
a gyanta teszi azt, meg a gömbfadarab kora: alul X éves, feljebb évtizedekkel fiatalabb, 
ahogyan a fa nőtt.

Ambrózi jobbnak látja a maga részéről nem nyilatkozni; tudja azt, hogy nem a frissen 
döntött fán, hanem csak hónapokkal később lehetséges (ha egyáltalán beáll) azon vál
tozást felfedezni.

-  Ezek után elképzelheted, Ödön, mi történnék itt, ha a fatermelési munkát ráhagy
nék magára a cégre! Az következnék be, amit mi, erdészek -  azt is csak kényszerűség
ből, a béke kedvéért -  elismerünk úgynevezett selejtnek, különben a selejt felmenne 
a tízszeresére, ha nem többre. Aránya, amit sikerült nehezen kiharcolnunk, az erdőn 
felvett gömbfánál maximum 5 százalék, amúgy lenne 40-50%, vagy ki tudja, mennyi.

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

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

Ilyen beképzeltek -  jegyzi meg Hubert -  a külföldről bejött jágerek is. Szeretnek 
azzal hivalkodni, hogy rajtuk kívül más nem tud előírásosan beugrani a dürgő fajdka- 
kashoz, és csak ők a művészei a zerge becserkelésének is.

Nem vitatható, hogy a vágások ellenőrzéséhez a meglévővel szemben háromszor- 
négyszer annyi erdőőrre lenne szükség. Állandóan a munkások sarkában kellene áll
mok, és hol szép szóval, hol szigorral irányítani őket a döntéstől kezdve az azt követő fo
lyamatos műveleteknél mindvégig. Kétséges azonban, hogy ez a megoldás kielégítő 
eredményt hozna-e. Bonyolulttá tenné az is, hogy az ellenőrök ellenőrzése sem volna
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elhanyagolható. Legnagyobb akadálya különben a személyzet szaporításának az alkalmas 
és megbízható vágáskezelőkben mutatkozó hiány. Merész embereknek szokták tartani 
az állandóan alkalmazott, szakképzett erdőőröket is, akik előbb helyezkednek el az ország 
egyéb erdeiben, mint rászánják magukat a retyezáti vadon szolgálatára. Pedig -  mint 
Hubert megjegyzi -  lakóhelyük a községben van, lakásuk kifogástalan, illetményük 
általában megfelelő és munkavégzésük is kielégítően szabályozott. Főképpen az újabb 
nemzedék a legtartózkodóbb, és inkább a kulturáltabb helyek felé vonzódik. Külszol
gálatban az üzemi (igaz: jobbára száraz) étkeztetés, és az erdészet által fenntartott ele
mi iskola segít a helyzeten. Kárpáti szolgálatra külön iskolában lenne kívánatos erdő- 
gazdasági szakembereket nevelni, vagy önkéntesen jelentkezőkből kiválogatni az arra 
alkalmas személyeket. Keserves a munka, amit a vágásokban végeznek, de alerdészeink 
a disputát, a vitát sem intézhetik el -  puskatussal. A veszekedés legutóbb már annyira 
ment, hogy szükségessé vált rögzítést tenni azon a kriminális selejtszázalékon; így szüle
tett meg az 5 százalék. Az alku nehezen ment, és újabb ok volt arra, hogy a vállalat veze
tősége és munkásai részéről a rokonszenvből azontúl még kevesebb szálljon át az erdé
szet személyeire.

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

A kötlevél a vállalat számára a száraz (csúsztató) és vizes (úsztató) facsatornák fel
építéséhez szükséges faanyagot térítés nélkül biztosítja. Ez is azon engedmények közé 
kellett tartozzék, ami elől a birtokos, mint -  állítólag -  bevett szokás elől, annak idején 
nem térhetett ki. Az úsztató facsatornáknál még érthetőbb a helyzet, mint a csúszta- 
tóknál. A vizes csatornák évekig vannak használatban, és a végén már az átázás és a ron
gálódás következtében is tönkremennek. A beépített faanyag további felhasználásra 
nem alkalmas, és a helyén, térítés nélkül megy veszendőbe. Ezzel szemben a legtöbb 
facsatorna száraz csúsztatásra épül, és mindegyike ideiglenes jellegű. A beépített anyag 
ezeknél is, ez a feltűnő, ingyenes. A cég ezután annyi vonalon és olyan hosszúságban 
építhet eregető csúszdákat, amilyen kivitelben előnyösnek tartja. Beépíti a legkönnyeb
ben elérhető, erősebb méretű és kiváló faanyagot. Hamarosan végezve a közelítéssel, 
a csatornákat nyomban le is szereli, egyúttal késedelem nélkül lecsúsztatja azok anya
gát is, a kívülre eső gömbfával együtt. Az ácsolásból keletkező minőségi hibák és kisebb 
sérülések nem sokat rontanak azon a nyereségen, amit az ingyenes gömbfaanyag a cég 
számára jelent. Ugyanúgy számbavétel és térítés nélkül bontja szét és úsztatja le a töb
bi fával együtt az átmeneti használatra épített padiatokat, amelyek a közelítés során 
egyes kanyarokban és sziklás lejtőkön az összegyűjtött gömbfa lehető épségét hivatottak 
biztosítani. Elképzelhető, mekkora ezeknél is a veszteség mértéke -  következetesen a 
birtokos kárára.

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

venni azért, hogy az köbözhető legyen. Ezt a munkát az alerdészek végzik. Ha van 
munka, ami fáradságos és méghozzá kényes is, az a gömbfa felvétele. Két-két alerdész 
végzi azt egyidejűleg, közösen a cég megbízottjaival. Az ezúttal igen-igen sajnálatra 
méltó uradalmiaknak heves szócsatákat kell vívniok a szabálytalan hosszméretek miatt. 
Heteken át napról napra járják a meredek és csuszamlós hegyoldalakat -  felesleges dis
putákat folytatva a cég makacskodó megbízottjaival. Fárasztó munkájuk tőlük állandó 
éberséget és figyelmet kíván meg. Az évi ruhaáltalányból egy-egy erős nadrág rá szo
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kott menni erre a munkára. Ráadásul az egész napi talponjárás s talponállás, mérecs- 
kélés után az esti pihenőből is kiesik annyi idő, ami alatt az aznapi felvett adatokat a 
felek egymás között -  szokásos módon -  összeegyeztetik. Bizony derekasan rászolgál
nak a boradaggal is feljavított élelmezésre, azonfelül a kijáró napidíjazásra.

A ködevélnek egyik pótlólag becsúsztatott pontja külön nehézséget támaszt a beméré
seknél. Arról rendelkezik, hogy az egyik megnevezett választéknál (4,25 m hossz), 
amely pedig bőven fordul elő, a köbözés alapjául nem a középen, hanem ellenkezőleg, 
a vékony végén mért átmérő szolgál.

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

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

Mindaz, amit Ödön látott és hallott, a fiatal erdészt gondolkodóba ejti. Kincstári 
szolgálatba készül lépni (később Máramarosban szolgált). O tt hasznát veheti majd 
a retyezáti tapasztalatainak, különösképpen akkor, ha alkalma lesz szembeállítani 
a kedvező körülmények között létesült vállalati üzemet a házi kezelésű gazdálkodás 
kimagasló előnyeivel.

Estére aztán visszatérnek a tanyára.

7. Vasárnapi munkaszünet a vadonban

A pirosbetűs vasárnapra a hegyekben nem mutat rá más, mint élénkség kél a telepen. 
A munkásság nyelvén a telep neve magazin.

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

Luzsniknak, az agglegény öreg gátőrnek már hét éve gyűlik a pénze, a cég azt sem 
tudja: mit is csináljon a papíron annyira felduzzadt összeggel? Nemegyszer hívták 
le az öreget a fűrésztelepi irodába. Luzsnik azonban nem meg)7 le, és nem is intézkedik 
a pénze felett. Nincs senkije e földön, akit boldogíthatna vele. Neki elegendő csak 
annyit tudnia, hogy futja a kijáró élelmen felül bakancsra, ruhára, futja a pénzből a pálin
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kára is. Ebből évre szóló magányában bármennyit fogyasszon fent a vízduzzasztó gátnál, 
a készletből mégis okvetlenül ki fog jönni.

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

A munkások a vasárnap tiszteletére a jobbik zubbonyt öltötték magukra. Az vastag 
posztóból készül, és akárhány, valamennyi sötétkék színű, és bő, mint a bakának kiosz
tott kincstári holmi. Fekete kalapot hordanak, amelynek széles a pereme, mert a tálján 
az olyant szereti. Képekről látni, hogy az olasz papok kalpagja is olyan, legyen bár bíboros 
főpap. Azért van ez így, nehogy a napsütés felégesse az arcukat, és az eső se csurogjon le a nya
kukba. Ingük kockás és tarka, az industriált munkás többnyire a mintásat kedveli, csak 
a paraszt tart ki az eredeti, természetes színek mellett.

Leérkezik vagy 30-40 ember, követni fogja őket még több csoport, ki közelebbről, 
ki messzebbről. Most még jókedvűek, és élénken társalognak egymással, végtére mun- 
kaszünetes, ünnepnap van.

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

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

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

Hol járt, mit művelt, azt csak ő maga tudja. Ez nem is fontos. Érdekesebb lesz az, ami
kor őz- vagy zergecomb fog, legyőzhetetlen ingert keltve, pirosodni, sercegni 
a vasüstben. Az elejtett vad bőre, feje, csontos részei kint maradnak a sötét erdőn, 
vagy fent a bércek kövei alatt, kint marad (jó helyen) a fegyver is. Fő a fegyver!

Hurkolással, csapdával bajlódni túl körülményes, ahhoz nincs ráérős idő, és a vadnak 
ritka, biztos járása sincs. Az aljas vadorzásnál különben is férfiasabb és vadásziasabb a fegy
ver, ez emeli a vadorzót magasabb szintre -  orvvadásszá. Ez igen! Veszélyes mesterség, mert 
a fegyver éleset csattan, ámde vele jár igazában az élvezet! Azt csinálják az urak is: a grófok 
és hercegek. Az ő ősei otthon ugyanúgy fegyverrel lőtték ki a Tirol menti bércek nemes 
vadjait. Az erdészek, vadőrök aztán az irdadan vadonban kereshetik a tettest -  még a tűz
rakásból kiszórt hamuban sem találnak el nem égett csontra.

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

Fiatalabb embert, úgy 35 év alattit, keveset látni. A summája, mintha csak összeválogat
ták volna, 40-50 között van. A fiatalja, ahogy mondják, nem „bolond”, hogy a vadonba 
temesse be magát, és a kedvesét vagy a családját csak álmában lássa, a valóságban pedig csak 
egyszer egy évben. A középkorú már rászánta életét és azon nem változtat. És az idősebb

730



je? Akad abból is kettő-három, a többi valahol másutt van -  a terelő és kifogó gerebeknél 
és a fűrésznél. Aki aztán félig-meddig a nagy munkához rokkant, azokból lettek a gátőrök, 
éjjeliőrök a deszkatelepen.

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

Egy másik sovány férfi decis pohárkában világos folyadékot tart maga előtt. Egy dara
big nézi-nézi, felemeli, megrázza, leteszi, majd nekiszánja magát és felhörpinti az egészet. 
Nem pálinka volt az, hanem petróleum. Az majd csak kihajtja belőle, úgy mondják, 
az 5-6 méter hosszúságúra is megnövő gilisztát. Valamiféle férget nyelhetett le a télről 
maradt, kegyetlenül száraz kolbászból, vagy egyéb romlott ételből.

A bor nem hiányzik egyik munkás kezéből sem. Arad vidéki fehér bor -  megfestve 
pirosra.2 Színesen jobban ízlik a taljánnak, emlékezteti a hazai csiantóra, csak a tüze 
gyengébb, de fő az illúzió! Mert merőben puszta illúzió az is, amit az a tagbaszakadt 
barna dalia lát ott maga előtt -  kezében tartva a Corriere della Serát. Képes olasz újság 
az, sok-sok színes képpel: szembenéző, barna delnők rajta. Venus-idomú, fehér keblű, 
mosolygó dalművésznők és táncoló tündérek. Nem is hiányzott más nektek, ti szegény 
Adámok, csak legeltessétek éhes szemeiteket a deli dámák képei felett!

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

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

Amikor a literes telt üvegek kiürülnek, a kantinos máris hozza az újabb pirosló fias
kókat. így megy ez bent a kantinban.

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

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

Macskák? Cicák? Kik azok?
Könnyű rájönni, hogy a Corriere felcicomázott, kifestett hölgyei nem valók nekik! 

És miért nem? Talán azért, mert „ennivalók”, mint az olasz macskák, ők viszont „enni-
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valóan” szépek? Vagy éppen azért nem kellenek nekik, mert karmolni is tudnak? 
A gondolat egyre megy. Hagyjuk abba -  ezt lehet leolvasni a munkás arcáról, aki már
is odahagyja a kantint, és társaival együtt kirobog a barakk előtti térségre.

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

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

Még kora délutáni az idő, dehát minden jónak megjön a vége. Embereink kifárad- 
tan tápászkodnak fel, és a magazintól hol kettesével, hol csoportosan elballagnak. Meg
ható a látvány, ahogyan a nem felfrissült, elbúsult Adámok túljutnak a vasárnapi ünnep
napon, és széthányt léptekkel, lassan bandukolnak be a keskeny völgybe, be a sötét 
erdőbe. Most már csendesek, akárcsak a fáradt zarándokok, akik odahagyva Mekkát, 
visszaindulnak a sivatagba. Hajnalban készen kell állniok a rájuk váró csatára.

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

bet is. Kimennek az ellenkező oldalra -  vadászatra. Csendes helyeken él az erdő vadja, 
és élvezetes lesz a kép, ha vadat fognak látni. Nem ártana egy őzbakhoz jutni, a pecse
nyéje az egyhangú koszton sokat segítene. Hubert jól tudja, hogy júniusban nehéz lesz 
őzzel találkozni. A suta féltőén, gidájával bent tartózkodik a sűrűben, a nyalka bak sem 
mutatkozik a vadász szeme előtt. Mozogni egyszerűen neki sincs kedve, asztala pedig 
gazdag a köröskörül nőtt üde pázsittal -  erőt gyűjt magába az eljövendő párzási időre.

Kettesben Ödönnel felcserkésznek a szálas erdőn. Egyik helyen friss kaparásra talál
nak; a bak kotorászott ott és a kis cserjén fente tisztára, színesre agancsát. Ám a ravasz 
bakot nem látni, jó azonban azt tudni: majd július egyik hajnalán bekövetkezik a várt 
pillanat, és ha Diana kegyes figyelméhez hozzá fog járulni Fortuna is, az istennői Évák 
jóvoltából oda lesz helyezhető a fegyver ezüst gombja a büszke őzbak váll-lapjára.

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

8. Helyszíni tanulmány a megbontott faállományok körül

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

kiküldetést. Van nézni- és tennivaló bőven: maga a vágás, a véderdő, a vele szomszédos 
havasi legelő, ezek nyáron a fő munkahelyek. Nándor, a vadőr, Muntyánnal nyalató sót 
hord fel zsákban a zergék számára. Az ő beosztásuk is kettes; a vadonban lehetőleg ne
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járjon egyedül az erdész se, akit ott legelőbb érhet veszedelem és baj. Hosszadalmas 
lenne elmondani Ödönnek, hogy a hegyekben szerteszét mi minden megtörténhet.

Huberték betérnek egy több év előtti vágásterületre és a szomszédos, fennálló 
fenyvesbe. A két erdőformát fogják látni egymás mellett.

Ödön azt a feladatot kapja: keressen újulatot. Alátelepülés azonban -  a közel teljes 
sűrűségű, nagyjában egykorú és záródott állapotnak megfelelően -  nem is lesz várható. 
Cserjeszint nem képződhet, a beárnyékolt, mohaszőnyeges talajon lágyszárú növény
zet ugyancsak nem tenyészik. A talaj takaróját sekély, tömött tűréteg képezi, hideg 
az is, rovarvilága is szegény kell legyen. Vakondtúrást, hangyabolyt sem találni.

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

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

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

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

gyomnövényzet magamagától fog majd kipusztulni! Kiéli magát! Ehhez azonban szük
séges cirka 20 esztendő!

-  Megfelelhet-e tehát a Retyezát erdésze az erdőtörvény ama kikötésének, hogy a leta
rolt vágásterületet legkésőbb 6, azaz hat év alatt beerdősíteni tartozik?

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

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

Három alapfontosságú problémának: először a természetes felújulás sikertelenségé
nek; másodszor a letárolást követő mesterséges felújítások hosszú időre kiterjedő elma
radásának; végül a gyomnövényzet uralomra jutásának tényezői együttesen hozzák ma
gukkal, hogy Hubert továbbra is sötétnek lássa erdei jövőjét. Vajon a meg nem szűnő 
aggodalma, amelyet a személyi és hivatásbeli felelőssége is táplál, mennyiben jogosult?
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g. Találkozás a vízduzzasztógát elnémult őrével

Útba ejtik az egyik vízgyűjtő gátat: a koronája 72 m széles, fakeretbe ácsolt, kőszekré
nyes mű, Abrudbányai-kapuval,3 árapasztóval ellátva. A gát adja a vizet szabályozható- 
an, a szükséghez képest, az alább úsztatott fához.

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

Közelebb érve feltűnik egy férfi, a gátfal közepén igazgat valamit -  kezében a szeker- 
cével. Gyanúdanul foglalatoskodik, majd pihenőleg kihúzza magát, és egy pontra mereszt
ve szemeit, mélyen gondolkozik, akárcsak az uhubagoly a barlangja előtt. Hubert ráis
mer, ő Luzsnik. Ez évben az öreget most látja először. Ödönnel becserkészik, és tőle 
távolabbra, a háta mögött megállnak és várnak, hogy feléjük forduljon. Csendes mun
kájában és merengésében nem kívánják megzavarni. Majd Hubert köhécselni kezd, 
fokozva a jeladások erősségét.

Az öreg azonban nem figyel fel, a hallása már igen gyenge, alig valami. Nem is volt 
rá szüksége, nem volt kivel gyakoroljon. Végül is felegyenesedik és nehézkes mozdu
lattal házikója felé indul. Mosolyogva ráköszönnek: Buna zoa (Jó napot), Luzsnik!

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

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

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

Luzsnik csak a fejével integet; a maga részéről helyesel és jóváhagy bármiféle kér
déssel felvetett jelenséget. Körülötte tehát nem történhetett semmi különös. Előtte 
egybefolyt a hosszú idő valamennyi megszokott mozzanata, napirendje, élménye. 
A megbékélt ember udvarias mosolygásával adja tudtul, hogy nála és körülötte minden 
rendben van.

-  Szegény jó remete! -  jegyzi meg Hubert. -  Róla már két év óta az a benyomásom: 
ha nem is orvosi értelemben, de összemérten más erdőn élő emberekkel, közel áll, aho
gyan mondani szokás, a csendes őrültséghez. Azzá tette a magány, a vadonban töltött 
remetei élet! De ilyenné kell is váljék az ember, aki nem olvas, nem ír, nem számol, 
nem is beszél, akinek nincs mi felett tépelődjék, se gondja, se vágya. Élni él, létezik, 
még „előfordul” -  ott, a posztján. És annak ellenére sem érzi magát boldogtalannal, 
még kevésbé a kegyetlenségével annyiszor lesújtó emberi sors szánandó áldozatának. 
Legyen napról napra valami kevés kéznél levő pálinka, az meg van, kiegyenlít minden 
hiányt, bár lenne ebből akár több a soknál is.
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io. Téli élet a behavazott barakkban

Az erdészek még aznap felérkeznek a hegység utolsó lakott barakkjához, Berhinára. El
csendesült a táj, az új életet a nagy csemetekert jelenti, szabályos szőnyegként ott zöl
dül a hasadékával keselyűre váró Stanulete oromzata alatti réten.

Betérnek a kantinba, amelynek ajtaja nyitva, tehát bent kell találják Cipriánt. O is hol 
gátőr, hol téli barakkor. Feladata felügyelni az épületre és tartozékaira. Ez abból áll, hogy 
időnként lelapátolja a fazsindelyes tetőzetről az agyonnyomással fenyegető hótömeget, 
leveri a csepegő jégcsapokat, gondoskodik a pokrócok, zsákok, bakancsok és ételneműk 
épségéről, továbbá távol tartja az egereket és a férgeket. Fát aprít és fut, kijavítja a vihar
verte hibákat, és névlegesen arra ügyel fel, nehogy rablók törjenek be a magazinba, vagy 
felgyújtsák az épületet. De hogyan is jöhetne szóba betörő a tél folyamán? Akrobata síe
lő művésznek kell annak lennie, aki a határhavasok láncaival elzárt barakkot felkeresse. 
Látogatója sportból egyedül Maderspach Viktor, a „havasok hőse”, lehetne.

Ciprián, az apostolképű, jámbor, puha szakállú ember abban az embertelen magány
ban számos telet töltött el. A kedélytelen szolgálatba viszonylag korán bele is öregedett; 
amolyan nemtörődöm-féleség vett rajta erőt. Kesernyés emberré vált, elpuhult a semmit
tevésben és belefáradt a nyomasztó szódanságba.

Hogy segítsen magán, valami szórakoztatót kellett kitaláljon.
Es talált rá olcsó és kézenfekvő taktikát, ez egyben őt a társaság képzetével is gazdagí

totta. Nem új a dolog, mert kártyavetésből áll, partner nem kell hozzá, és fejtörésbe se ke
rül. Ciprián azonban társasjátékot eszelt ki a zsíros-füstös 32-es „bibliából”, jellemzőt 
helyzetéhez, és olyan szórakozást, ami az unalom elűzésén felül lelket is önt belé. Mi más 
lenne a lelkesítő adagolás, mint olyan valami, amihez a magazint és kantint őrző remeté
nek lehet csak szerencséje, bőségesen -  a bor. Van ebből a pincében hordószámra.

Ciprián aztán maga elé helyez az asztalra három egyforma, karcsú poharat. A kö
zépsőt kijelöli a maga részére. Attól jobbra és balra jó cimborái: Luzsnik és Mazett kap
nak egy-egy poharat. A poharakat gondosan kimérten, egyenlően megtölti a nedűvel 
és közben odaképzelt társaival elbeszélget. Vigasztalja, bátorítja, biztatja őket. Majd 
belefog a huszonegyesbe és egyéb gáláns játékokba, a kártyalapokat pedig kiosztja a po
harak mellé. Következik maga a játék. Valakinek csak beüt a kártya és nyertes lesz. Hol 
ő a nyertes, hol Luzsnik, hol Mazett. Erre jön a koccintgatás, a gratulálás, a vitatkozás, 
nem maradhat el a barátkozás, és a végén befejezi a nyertes pohárnak szabályszerű ki
ürítésével. A poharak váltakozva kerülnek sorra: bankot adva jön az újabb kártyaosztás, 
a poharak feltöltése, következik az izgalmas ráverés, újabb koccintás, végül a kiürítés, 
ez is annyiszor, ahány forduló lejátszódik. És szegény Cipriánnak győzni kell a nyere
séggel együtt járó poharazást társai helyett is. Hármuk közül bármelyik a nyertes, azt 
az asztalra külön feljegyzett krétavonások igazolják. Ez arra szolgál, hogy majd a nyá
ri találkozások alkalmával a cimborák szemtől szembe, pohárról pohárra elszámoljanak 
egymással -  természetesen vörösborban.

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

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

Ciprián betálal, ahogyan azt szokta. Tányéron szalonna, külön tányéron a kerék nagy
ságú sajtból lekanyarított szelet, só és bors (paprika helyett), korcsmái üveg borral, mel
lette poharak. Ami a szobát illeti, kényes grófokat is ki lehet vele elégíteni.

A szokásos étrend bizony eléggé untató, nem sokat javít rajta az előkotorászott kon
zerv sem. A választék mindössze marhahús és bécsi virsli káposztával. Evek alatt azo
kat is nagyon meg lehet unni. Az ember maga is mindenevő, akárcsak egyik-másik ál
lat. Hubert tésztafélével segít magán; rendszerint hoz magával diós- és mákoskalácsot, 
amik hetekig nem száradnak ki, csak legyenek vajasan, zsírosán tömöttek. A paradi
csomlé már a ritkább díszletek közé tartozik, megszokottabb a dió, és amikor van, az 
alma. Ezt azonban nem fogyasztja nyilvánosan, a munkások előtt, ugyanis arra jött rá: 
mennyire éhes szemekkel tekintenek rá, akik mit nem adnának leveses, főzelékes éte
lekért, amiket hónapszámra nem élveznek. A kárpáti erdei munkahelyeken nem szokás 
állandó konyhát tartani, maguk a munkások melegítik fel szokásos vacsorájukat. Egye
düli zöldségféle a babon felül a „földialma”, ami ízességben, táperőben sok mindent 
pótol, az a sok helyen lenézett -  krumpli. És még valami: körítésül ott van a „csápa”
-  a hagyma.

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

Van Cipriánnak Huberttel egy közös témája. Tudja róla, hogy Kanizsára való, onnan 
jött évekkel ezelőtt ide a Retyezátra. Ezt Ciprián szigorúan nyilvántartja, ezúttal is szóba 
hozza. Akárhányszor átutazott Nagykanizsán, nem feledkezett meg belátogatni a vasúti 
söntésbe; ott jobb bort mérnek, jobbat, mint Budán az állomáson.

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

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

11. Csemetekerti szemle és vágástakarítási kérdések

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

Ká r p á t i  c s e m e t e k e r t b e n . Hubert és Ödön jóleső érzéssel lépnek be a körülke
rített kertbe. A pusztavágások szemléi után gyönyörködve vizsgálgatják az 1 m szélessé
gű ágyások tömött, üde csemetesorait. A lucfenyő csemeték hadserege -  1 millió db 
körül van -  virulva tenyészik a lucfenyvesek optimális övében (1200 m) az évről évre 
vetett, néhány ezer cirbolyafenyő társaságában.

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

M u n k a e r ő  a  f e l ú j í t á s o k h o z . Hubert Ödönnek elmondja: amilyen élvezet a cse
meték sokasága felett szemlélődni, annyira nagy a gond, amit a kiültetés szempontjai vet
nek fel. Az hiányzik hozzájuk, ami a legszükségesebb: a kielégítő munkaerő.

Ismeretes, hogy a hegyvidéki románság szinte kizárólagosan állattenyésztő pász
tornép, így képtelen megfelelő számban fiúkat, lányokat az ültetésekhez kiállítani. 
Még kivételes szerencse, hogy tavaszonként egyedül a községből, Malomvízről tobo
rozható össze egy 60-80 tagból álló munkáscsoport. A szomszédos, sűrű népességű 
községekből minden utánjárás ellenére sem sikerült vagy egyszer is munkásokat kap
ni. Pedig a munkabérek kielégítők. Attól kezdve, hogy a munkába beállók mindegyi
ke kivétel nélkül teljes napibérét kapja kézhez a szünnapokra is (fel- és levonulás a 
hegységből, esős idő, a személyi holmik felszállítása lovakkal, fedett szállás, a mun
kás kedvére való ajándéktárgy), soraikban elégedetlenség nem tapasztalható. Akik 
egyszer-másszor már részt vettek az erdei kirándulásokban, látszólag kedvvel jönnek 
fel a hegyekbe, sőt mulatságot találnak az egykorú fiúk-lányok együttesében. Rend
szerint el lesznek látva a szükséges szerszámokkal és megtarthatják a szokásos ünne
peiket is.

Eszébe jut Hubertnak, hogy elmondjon egyet s mást az ünnepek bőségéről. Ödönnek 
fogalma sem lehet arról: népünknél mennyi töméntelen ünnep van szokásban! Nála 
munkamentes ünnepnek számít valahány tiszteltebb, nem is pirosbetűs, elég ha feke
tebetűs szent névnapja. Jellemző példát ad erre az egyik megyebeli fűrésztelep, ahol 
a magyarok és románok mellett zsidó munkásokat is foglalkoztatnak. A váltakozó napok
ra eső ünnepek miatt az üzem egy évből nem kevesebb, mint 158 teljes munkanapot 
veszít el! Ugyanez áll a gazdaságokra is. Malomvízen annál különösebb helyzetet terem
tettek -  a pópáink. Ők a hagyományos, helyi vonatkozású ünnepeket (pl. medvenap, 
farkasnap stb.) is külön megtartatják. Ezeken a napokon a munka nincs egészében 
eltiltva, mert a hívek a papok gazdaságára felmentést nyernek.
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-Ez a körülmény kényszerített egy alkalommal arra -  mondja Hubert -  hogy a jó 
öreg pópát lakásán kerestem fel, és eléje tártam népünk szegény voltát, s felkértem: 
enyhítsen valamit a lényegtelenebb ünnepek szigorú betartásán, és talán felmentést adhat
na a külső, magashegységi munkáknál is. Felhívtam figyelmét az alkalmi munkavégzés
től való tartózkodás gazdasági kihatású hátrányaira, és a jelentős pénzbeli károsodásra, 
amely elsősorban a helyi lakosságot érinti. És mi volt az eredmény? A pópa csendesen 
meghallgatott, hozzá fejével is megértően bólintgatott, mi több, pálinkával is megtisz
telt. Utána hallottam: a legközelebbi vasárnapon a templomban azzal fenyegetett meg, 
hogy az egyházából ki fog átkozni

A munkaerő elégtelenségét még az a versengés fokozza, amelyet a szomszédos 
megyében székelő erdőkincstár évről évre támasztani szokott. Községünkben egyedül 
abból a célból állomásoztat például állandó erdőőrt, hogy a tavaszi erdősítéshez a gya
korlott munkásainkat elharácsolja tőlünk. Ez a kellemetlen betolakodás körzetünkbe 
legkevésbé mondható a helybeli erdőgazdasággal szemben baráti magatartásnak.

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

Körülményes magának a csemetekertnek a gondos művelése is. A munkáshiány az 
oka, hogy a csemetéknek csak kis hányadát iskolázhatjuk, és legfeljebb egyszeri, futóla
gos gyomlálást végezhetünk el. A dolgon azután úgy segítünk, hogy a kiültetésre a mag- 
ágyi, 3-4 éves csemetékből a legkifogástalanabb egyedeket használjuk fel. A bőséges 
készlet megengedi, hogy a gyomos vágásokba a versenyben már győztesnek bizonyult, 
arányos gyökérzetű és fejlettségű, java csemeték kerüljenek. Sajnos, alig félmillióra te
hető az évenként kiültetésre kerülő csemeték száma. A cirbolvafenyő csemetéket abból 
a célból elegyítjük lejjebb, 1500 m-es alsó határig, hogy az kiterjedtebb élőteret nyerjen 
fa alakjának sudarlós kifejlesztésére. Idővel a fenyőszajkók fognak gondoskodni e nemes 
fafaj elszaporításáról, figyelembe véve azt a tapasztalatot, hogy a madarak az endozoikus 
erdőtelepítést rendszerint a hegyoldalon alulról felfelé haladva szokták végezni.

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

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

Kilépve a kertből, irányt vesznek a Paltina legelő felé. Felkeresnék Jankut, a juhász
gazdát, ha ugyan rá fognak találni a közel 2000 holdas, nagy legelőn. A legelők felügye
lete ugyanis az erdészethez tartozik, ez ugyan háládadan feladat, de az erdőgazdaságtól 
nem választható el.
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A felhaladás órákat vesz igénybe, közben betekintenek az útba eső ültetések helyére is.
Ilyen helyeken aztán öröm járni! Helyükön állnak a kiültetett fácskák ezrei, a jövő 

állományának reményteljes újoncai -  üdék és terpeszkedők. Olyan területen jutottak 
öröklakásos otthonhoz, ahol az eredeti fatörmelék tíz és egynéhány év folyamán annyi- 
ra-mennyire összeroppant és java része korhadásos. Ilyen állapot mellet végezhetett 
néhány fejszés legény előtakarítást az ültetést végző munkásleányok előtt. Kiirtották, 
amennyire lehetett, a gyomnövényeket, így a csemete alá a megfelelő tányérfolt kiké
pezhető volt. A gyom zöme hol szívós sásfíí, hol Epilobium (füzike), helyenként a füvek 
fölé málnacserje nőtt. Elszórtan találni magasabb cserjét is: fürtös bodzát, berkenyét, 
azok nem álltak az ültetők útjában. Ott is maradtak: tarkítsák az erdőt, és majd adjanak 
bogyót a császármadaraknak!

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

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

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

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

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

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

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

A titkos jelzések egyike lehet a pisztolylövés is. Annak a csattanása nem hallatszik 
messzire. Élhet a szemfüles csobán a rakott tűzből felcsapó lángnyelvek taktikájával is, 
ez éjjelente biztos figyelmeztető jel a távolabbi legelők pásztorai számára.

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

Ezen a fennálló helyzeten aztán változtatni csakis egyféle módszerrel lehet: a kér
déses területet védettnek, fenntartottnak kell kijelölni, ahová se birka, se más állat 
behajtható többé nem lesz. Ilyen rezervátumok azok a 2500 m-es gerincekkel körülzárt 
fennsíkok, ahol sértedenül piroslik az alpesi rózsa szőnyege, ahol a zerge előtt szárnyra 
kelhet a pillangónak nézett, piros foltos, kicsi hajnalmadár. Arrafelé menet Ödön is közel
ből fogja látni a hegység legszebb panorámájának elbűvölő képét.

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

Akivel beszélni kívánnak, középtermetű, vállas, fiatal legény, arca feszes, dacos és büszke. 
Gyolcsingét széles bőröv szorítja össze, televerve fénylő rézcsatokkal, a tüszőben dohány, 
tükör, szíjra erősített pengekések, úgy rémlik: a tüsző mélyén pisztoly is lehet. Botját 
kifeszített karral tartva, úgy áll az erdészek előtt, mint az élő szobor, és mereven néz 
szembe velük, velük, akik megzavarták. A feltett kérdéseket sértőnek találja. A válasza, 
amit románul is könnyű megérteni, csak ennyi: nem tudom! Nem akar tudni semmi
ről, kérdezzék meg magát a gazdát! Ugyanezt mondja a másik is, a harmadik is. Nem 
is mondják, feleletül csak a vállukat vonogatják. Az összehangolt banda semmit sem árul 
el. A kutyáik meg veszettül csaholnak tovább, és vicsorgó fogakkal készülnek a vendé
gekre ugrani. Rá kell szólniok a dacos legényre: hallgattassa el a bestia kuvaszokat, 
mert a szót sem érteni. Megteszi amúgy, kelletlenül. A kutyák neki szót fogadnak, 
és mogorván forognak ide-oda, majd letelepednek a földre, éberen szemmel tartva 
a két idegent. Ödönnek a helyzet sehogy sem tetszik, és nem bánná, ha már odahagy
nák a szemtelen juhászt a kutyáival és az egész legelővel együtt úgy, ahogyan van.
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A bejárás során felérkeznek a legmagasabb gerincre. Gyeplegelő terül el ott is, helyen
ként kiugró bércekkel, egyébként az egész szelíden hullámos dombhát. Azon vonul 
a két ország, Magyarország és Románia határa, vasoszlopokkal megjelölve. A túlsó olda
lon is nyájak legelnek, több helyen látni apró termetű lovakat és deresszürke tinókat. 
A nyájak alatt a Cserna völgye, amely erős kanyarral letér a Bánság felé. Nyugalom 
honol a közös határ mentén, Romániával békében élünk. Ameddig a szem ellát, lakadan 
hegyek egymás hátán, végtelenül, a láthatárig. Vadon az is, de valamivel szelídebb, 
mint a szikláival feltörő Retyezát hegyóriás, ott több a lomberdő, sokkal kevesebb 
a fenyves, a felület sem annyira szaggatott, ahogyan visszatekintve északra, 
a Kuszturák, a Kőomlások felhőkbe nyúló, szakadékos éle mutatja.

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

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

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

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

A juhásznak, amikor kedve tartja, kiválaszt egy juhot és leszúrja. Számot kell adjon 
róla, mert megmarad a bőre. Ott szárad most is 2-3 a füst ki-be járta isztina lócáin. 
A számon kérő gazda van annyira megértő, beéri azzal is: a birka lezuhant és lábtörött 
volt, vagy torkán tépte meg a nyájra támadó farkas. A szaporulatból különben is kijár 
annyi-amennyi juh a derék csobán számára, no aztán -  túl a határ sincs éppen messze!

Szó, ami szó, a kosztolás jó, a szolgálat nem nehéz. Kézerővel meg munkát éppen
séggel keveset kell végezni. A sztina akár félig összedőlhet, jó az széljártában is, feles
leges mohával tömögetni a gerendaközöket, felesleges pótolni rajta a kiszáradt 
dránicát, a fazsindelyt. Éjszaka a kozsok, a suba, a gaica, a birkasapka többet ér a leg
épebb isztinánál is. Jó, jó, de található-e a jómódhoz legalább egyszer-egyszer Éva? 
Adám óta felszaporodtak azok is, és benépesítették a földet...

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

Micsoda csekélység ez az erdei munkások idejéhez képest! Méghozzá az a 3 hónap 
is meg-megszakadozik. De hogyan? Megszakad akkor, ha parancs jön: juhokat kell lehaj
tani a hátszegi vásárra, vagy 8-10-et át kell adni az átutazó kupecnek. A csobán szívesen 
hajt le a városba, és a lentmaradást megtoldja 1-2 nappal. Megszakad akkor is, ha egy 
napon lóháton lányok, fiatal menyecskék -  bacsicák -  érkeznek fel a sztinához. Segíte
ni fognak a fejésnél, és elsürgölődnek a favödrökben habzó tej körül. Többnyire ala
csony termetű, barna hajú, fekete szemű, csinos teremtések, tiszták, mint a patyolat.

741



Élénkek, édes a hangjuk, és nem gondot hoztak fel a havasra, hanem ők is örömmel 
jönnek. Szívesen látják viszont a legényt, ismerik jól, közülük fog kikerülni a vőlegény 
is, csak szolgálja előbb le azt a betyár 3 évet a katonaságnál, meg hogy ne hívják be há
borúba. A bacsicák fent maradnak a legelőn, ki egy hétig, ki kettőig. Ne féltsd tehát 
a csobánokat!

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

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

Ráköszönnek Iliére.
Az öreg ültéből nem kel fel, betegesnek látszik, csak úgy félszemmel pislant feléjük, 

az odanyújtott baráti kéz sem érdekli, csak egy nagyot nyög. Közben a bárányok ked
vesen bégetnek. A kivénhedt kutya feltápászkodik, és csak úgy megszagolja a vendégeket, 
ránéz kérdőleg Iliére, aztán megnyugodva visszaheveredik melléje.

A szokásos téma az egészségi állapot körül forog; annyira rövidig tart, hogy percek 
múltán végeznek is vele. Amit Ilié kinyög, abból sem érteni sokat -  mintha annyit 
mondana: látjátok, még élek!

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

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

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

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

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

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

A pusztulásra Huberték már a Lepusnik völgyében látnak példát. A stanuletei kanyar
nál történt: az átázott rétegről széles sávban lecsúszott az erdőtalaj, és a folyómedret 
tuskóstól, kövestől 100 méterrel odább tolta el. Aki előbb látta, nehezen fog ráismerni 
a tájra, azt elcsúfítja a mezítelenre szakadt hegyoldal. Eltűnt a meglévő ösvény, és a gör
geteg folyvást omlik, a lezúdult tömeg pedig feltöltötte a medret, és idő kell hozzá, 
hogy a víz új utat mosson ki magának. Ilyen keletkezőben levő eróziókat tarvágások 
után több helyen lehet látni.

A hiba abban is áll, hogy a véderdőket annak idején kivétel nélkül a fatenyészet felső 
határán jelölték ki, ugyanakkor azonban nem vették figyelembe a még veszedelmesebb 
alsóbb szelvényeket. így kívánta ezt az irodákban hivatalosan megszerkesztett sablon, 
ami tudvalevőleg a bürokratizmus szüleménye, egyszersmind megölője az ésszerű ter
vezésnek. Hubert nem érezné magát hivatásos erdésznek, ha nem gondolna az alapve
tő előírásoknak, elsősorban az üzemterv, egyszersmind az érvényben levő kötlevél SOS 
jelű pontjainak megfelelő korrigálására. Sajnos a kilátások nem biztatók, hogy az elve- 
szőben lévő nyeles fejszének legalább a nyele megmenthető lenne. A bizonyos fejszé
nek fából készített nyelét jelentenék az erdő felújításának minduntalan visszatérő fel
adatai is. Berhina környéke ebből a szempontból sok tanulságot tár az erdészek elé.

Bejárják a közeli Szlevej vágást. A Szlevej hegyoldal aljában fele-fele arányban luc
fenyővel elegyes ősbükkös állt. Az övezet alig szélesebb 150 m-nél. Itt a közelmúltban 
az történt: a fenyőket mindjárt az üzem kezdetén kitermelték, a túlkoros bükkös pedig 
érintetlenül maradt vissza. Rá hamarosan a kiszálait erdőt -  a közel fekvő berhinai kert
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első termelvényeiből -  lucfenyő csemetével telepítették alá. Magának a fiatalosnak sűrű
sége 0,6 mutatószámmal becsülhető meg, az ilyen lehetett eredeti szerkezetében is. 
Az annál sűrűbb hálózatú ültetést az óriási bükkfák szétterjedő, vastag gyökérágai aka
dályozták meg. A fenyők igen szépen fejlődnek, szabályosak és erőteljesek, magasságuk 
túl van az 1 méteren. Veszteség nem észlelhető. Érdekes megfigyelni, hogy a bükk úju- 
latából semmit nem találni. Éppúgy erősebb gyomnövényeket sem, ha a gyomok fel 
is verődtek, a fenyőcsemeték már idejében leküzdötték azokat.

Lám, egy kép áll az erdészek előtt: kivételesen sikerült újraerdősítés alátelepítés 
alakjában. Az állomány szerkezetének vonásai is kedvezők: a természetes elegyülés kiala
kítása, azontúl a megbontott, magas koronaszint védő hatásának biztosítása, végül a fia
talost fenyegető gyomnövényzet visszaszorítása. De a kép arra is rámutat, hogy a fenn
álló bükkóriások előbb-utóbb legyűréssel fenyegetik az uralmuk alá került fiatal 
fenyőket. Az a kérdés: vajon a felújított erdőrészletre minő jövő vár?

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

áll. Az állománytípus a fahasználat következtében alakult ki olyképpen, mintha a végső 
korhatárt elért fenyő állomány a jóval korosabb bükkóriások nyomása alatt kipusztult 
volna, előbb azonban a fenyő állomány gondoskodott -  ezúttal emberi segítséggel -  
fajbeli utódairól. Hasonló esetekben azonban, ha már beavatkozás történt az eredeti 
állományba, az útban álló bükkfákat, mint nemkívánatos főfákat, már előzőleg szüksé
ges lett volna kitermelni, ill. a kitermelés lehetőségének hiányában „körülgyűrűzésseP 
pusztítani ki. Erről a műveletről az erdészek mindketten tanultak valamit a főiskolán. 
Hubert egyszer-másszor gondolkozott a viszonylag durva módszer alkalmazásáról is, 
de több okból sem szánta rá magát. Az ültetett, szép fiatalost féltette a rájuk zuhanó 
bükkfáktól, viszont az sincs kedvére, hogy a bükkfák fennállva maradtak. Helyesebb 
megoldás lett volna a túlkoros bükkfáknak idejében végzett eltávolítása. A bükkfákról 
a külső jelek alapján feltehető, hogy még évtizedekig életben fognak maradni -  foko
zódó nyomással késleltetve az aljfák fejlődését. Ami pedig az előbb-utóbb bekövetkező 
korhadásukat és összeroppanásukat illeti, az bármikor álljon be, a szálfává nőtt fenyőket 
mind érzékenyebb károsodás fogja érni.

Mindezeket mérlegelve, nem tudnak okosabb következtetésre jutni: az eredeti szer
kezetéhez közel hasonló, kétkorú, elegyes állományú erdőrészletet legjobb lesz sorsára 
hagyni. Amivel a maga idejében elkéstek, az már kielégítően nem javítható ki. Még szeren
cse, hogy kisebb részletről van szó. A bükkfák ez idő szerint inkább tehertételt, mint
sem értéket jelentenek, értékük a jövőben sem lesz. A föltevést igazolja a túlkoros fák 
minőségi állapota és a kiszállítási végpontok túl nagy távolsága. Csak védő hatásuk nyer 
egy időre némi jelentőséget -  a legjobb esetben is -, a gyér záródású fenyőszint szem
pontjából. A veszélyeztetett, különben is szerényebb tételt képviselő fenyőfák legfel
jebb arra lehetnek majd megfelelők, hogy -  megelőzve a lezuhanó bükkfáktól várható 
pusztulásukat -  annak idején valamely közeli építkezéshez vagy vízműhöz (híd, partvé
delem) beépíthetők lesznek. Mindenesetre okszerűbb lett volna az alátelepítés jellegű 
ültetést a fátlan vágásokba áthelyezni. Hubert elődje is jobbnak vélte a bükkfák körül- 
gyűrűzéssel történő kipusztításáról lemondani, vagy talán nem is gondolt rá.

A vágás felett széles övezetben zöldell a nyolctized sűrűségű, érintetlenül maradt 
véderdő. Kora átlagosan 100 év körüli, állománya lucfenyő. Az erdészek előbb újulatot 
keresnek a kitakarítatlan, elgyomosodott, a véderdővel közvetlenül szomszédos vágás
területen, de a kevés, könnyen összeszámolható példányból, amire rátalálnak, erdő soha
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sem fog válni. Annak ellenére sem lesz erdő -  újból fenyvest értve erdő alatt hogy 
a körülmények kedvezők. Hogy mit tekintsenek kedvezőnek, előveszik feltevésként az 
elméletet, ahogyan az a „könyvekben leírva vagyon”. A fennálló anyaállomány teremjen 
5-6 évenként magot, teremjen szórványosan és pásztánként mindössze egy-egy kiló 
magot, legyen az egy kiló mag csak 50%-ban csíraképes, az is jelent nagyjában 70 000 
magot, hordja el a kedvező irányba is át-átforduló szél a magnak csak egy részét a fátlan 
területre, máris ezernyi és ezernyi kis csemete kelhet ott életre.

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

Erre mutat mindjárt az a kép is, amit Hubert keresgél a vágásterületet borító faanyagon 
és a gyomból kiemelkedő tüskökön. Azok felületén szeretne megtelepedett csemetéket lát
ni, ahogyan az erdő az őserdőben újul fel. Erre nézve is előttük a példa. A kedvező fekvé
sénél fogva széltöréstől mentesnek maradt, több száz holdas véderdőben is ld-kidől és 
össze-összeroskad egy-egy fa, ami aztán korhadásnak indul. Maga a fa végleg el fog enyész
ni, de testén meg-megtelepszik a szomszédos fákról lehulló mag. Látni fogják: a zsenge cse
metékből helyenként egész kertecske képződik, melegházi, üde szőnyeg, azokból támad fel 
majd az új, az örök erdő. így újult fel évezredek óta a véderdő is. Elképesztő, hogy kint a 
vágásterületen ebből a természetes folyamatból nem figyelhetnek meg semmit sem.

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

Száraz tavasznak egyik szerencsésen megválasztott napján, érzés szerint tartósan 
szélcsendes időben, belegyújtott a vágást ellepő gaznövényzetbe, hogy azzal együtt felper
zselje a teméntelen mennyiségű száraz fatörmeléket és fahulladékot is. A tüzelésre kije
lölt, katlanszerű területről a tűz nem terjedhetett kifelé; alul a széles folyó, felül a fenn
álló erdősáv mentén méternyi vastag hóréteg, kétoldalt csupasz sziklafalazat állta volna 
útját a bármekkora lángokkal lobogó tűznek.

És a nagy eseménynél az történt, amire Hubert legkevésbé számított. A folyó part
jának több pontjáról eleinte gyenge áramlással elinduló tűz hirtelen erőre kapva nagy 
gyorsan futott végig a száraz gyomtömeg felületén, és percek múltán felérkezett a 600 m 
magasságban védőgyűrűt alkotó tömör hórétegig. És nemhogy ott lefékeződött volna, 
hanem a véderdő szálfáiról a hóra lehullott és a fák törzsére felfutó szakállas zuzmó 
(Usnea barbata) csóváin át a szélső fák koronáira pillanatok alatt felszaladt és leperzselt 
néhány fát. Ez még kisebb baj lett volna! A lángolva futó tűz azonban a gyomnövényzet 
zömébe nem kapott bele, és a fatörmeléket is éppen csak megperkelte, bekormozta, de 
el nem hamvasztotta. A gondosan kitervezett és egyébként szerencsés lefolyású begyújtással 
tehát a kitűzött célt nem érte el. Ezek után Hubert a további kísérletekről le is mondott.

A v é d e r d ő k  k ij e l ö l é s e . Huberték, átvergődve a kiválasztott vonalon, elérkeznek 
véderdősávhoz. A rétegvonalak mentén haladó sáv szélessége 400 m. Ez a méret a véder
dők üzemtervi térképének tanúsága szerint szabványszerűnek tekinthető.

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

A harmadik estén -  június végére járt az idő -  a két erdész szalonkahúzásra áll 
ki a berhinai völgyben. Újszerű élmény a magasból hallani a Kárpátokban költő, 
kedves hosszúcsőrű korrogását, az ismert hangot, ami a lankás vidékek erdeiben már
ciusban dobogtatja meg a vadász szívét. Még ha lenne is kezükben sörétes fegyver, nem 
érnék el a nagy magasságban szálló barna pontokat, amint beolvadnak a hegyoldalak 
sötét hátterébe.

12. Küldönc érkezik fel a barakkhoz

Vállára vetett általvetőben hazai postát hoz fel Rafan, a malomvízi cigány. A java postát 
már leadta az alsóbb vágásokban, ahol a négy alerdész dolgozik. Az asszonyok tiszta 
fehérneműt küldtek fel váltásra, nem feledkezve meg egy és más hazai ételneműről 
sem. Hubert gazdasszonya ezúttal kivételesen figyelmes volt: Rafanra friss tésztaneműt 
bízott, hozzá mellékelve a felgyülemlett postát. Örömmel fogadják azt is; ami 
a nagyvilágban újság, az még nagyobb újság a vadonban.

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

Az útnak gyalogosan vágnak neki, a szolgálati lovakat visszahagyják Berhinán, a réten.
Kilépve az erdők zónájából, megnyílik előttük az alhavasi táj -  jellegzetes egysze

rűsége mellett is -  sajátos szépségével. Szembetűnő a térmértékek nagyvonalúsága: 
a kisebb-nagyobb sötétzöld mezők a tűlevelű törpecserjék remízeit jelentik, a világosabb 
foltokat különleges, tömött növényflóra futja be, azon túl kékbe vesző szürkeséggel 
a kőmezők csendes térsége érkezik el a gránitsziklák sötétlő bástyafaláig.

A régebbi ösvénynek a kövek halmazától lépcsőzetes nyomvonala alacsony fakereszt 
mellett vezet el. Bevésett leírása lekopott, félredőlt a mohától belepett, csonka fadarab 
is. Egy Oprean nevű csobán nyugszik ott, akit azon a helyen évtizedekkel ezelőtt a villám 
sújtott agyon. Csodálatos volt annak a villámostornak a lecsapása arra az egyeden ember
re, aki számtalan kimagasló szirt, bucka, bérc, egyes fa között juhai mellett ott állt feszesen, 
és várta a felette háborgó, sötét felhők elviharzását. Vajon a magányos legényre a tüszőjét 
díszítő fémkapcsok és a kés pengéje „szívták le” az égből a gyilkos szikrát?

2000 méter magasságban járnak. Nagyobb tisztásra érkeznek, szőnyegét fehér vad- 
lóherés pázsit borítja, ámde legelő jószág sehol nem látható.
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Ott nagyvonalú terv van kialakulóban. Juhok helyett készülnek áttérni a szarvasmarha 
legeltetésére. A cél: magasabb „alpesi gazdálkodás” A nyár elejére már kiaszó Alföldről 
járja majd növendékmarha az „ózondús” havasnak ki nem száradó, üde pázsitját, hogy 
erősödjék fel tüdőben, csontozatban, húsban. A próba már megtörtént: Szeged-vidéld 
csorda nyaralt át, 100 nap alatt valamennyi üsző felszedte magára átlag a 100 kilót. És a 
csordát baj sem érte. A terelő pulik különbnek bizonyultak az erdélyi juhászok kutyáinál. 
A pulik nem engedték szétszéledni a csordát; a meredekről marha nem is zuhant le, med
ve sem ütötte le a cserjésbe betévedt üszőt. Rend volt a legelőn, ezt kívánta meg az is, ami 
túl a legelőkön, az erdőkben volt, s ezt kívánta meg a fenntartott „tilos” terület fogalma is.

A t ö r p e f e n y ő  c s e r j é s e k  p r o b l é m á i . A Szlevej-Voilasza legelő egyike a legjobb 
minőségű vadherés legelőknek, emellett domborzati viszonyai is kivételesen kedvezők. 
Hegyháta egészében hosszúkás alakúra nyújtott, ellaposodó kenyérhez hasonló, csak az 
oldalairól ível le menedékesen a meredekre. A mintegy 1500 holdra felmenő területé
ből közel 1000 hold kínálkozik szarvasmarha-legeltetésre alkalmasnak, a fennsíknak 
egyharmadát azonban a törpefenyő bokorerdeje foglalta le magának. A földön kúszó cserje 
a hegyháton közel-távol kiterített szőnyegek alakjában terjed szét, és több helyen továb
bi térfoglalása figyelhető meg. Ez a helyzet teszi időszerűvé a Pimis mugova\ való tüzete
sebb foglalkozást.

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

Hogy a cserjés lepte fennsík végehosszat legeltethető legyen, nyiladék jellegű, kivá
gott vonalakra van szükség. Ezek nélkül a szarvasmarha, de a juh sem járhatná be a legelő 
fátlan részeit. Éppen Szlevejen készültek ilyen kivágások. A kikerülő faanyag kiszáradt 
állapotban bőségesen ellátja a pásztorokat tüzelővel. Ennek azután hasznát látják a kö
zeli véderdők és a támadásnak legelőbb kitett cirbolyafenyők is, amiket a pásztorok 
a juhászat idejében erősen megrongáltak.

Hubert tervei között több irányban szerepelnek az útban álló cserjések problémái. 
A nagymarha előtt ugyanis nem elegendő a cserjék levágása, szükséges azonfelül 
a gyantadús és lassan elkorhadó, éles tuskók kiirtása is. Ez viszont túl költséges művelet, 
és munkavállalók hiányában nem oldható meg. A megkísérelt tuskóirtás annyi előnnyel 
járt, hogy a szükségletnél nagyobb tömegű faanyag rakatokba összegyűjtve biztonságot 
nyújt a kolumbácsi légy esetleges rajzása esetére, mint füstölésre felhasználható, tarta
lékolt, kész anyag.
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A törpefenyő az uradalom alhavasi táján hozzávetőlegesen 4000 holdat foglal el. Fek
vésük szerint három osztályba sorolhatók: szükséges-, közömbös- és nemkívánatos cserjé
sekre. Az összefüggő cserjések egynegyede tekinthető közömbös jellegűnek, mert a kőtör
melékes talaj amúgy sem volna legeltetésre alkalmas. Előnyt jelentenek abból 
a szempontból, hogy a sűrű cserjéseket elborító hóréteg lassabban olvad el, ezáltal a cser
jés foltok mérséklik a leszivárgó víz gyorsaságát. Hátra volna további egynegyed, s ez 
a kb. ezer hold cserjés jelezhető olyan jellegűnek, amelyet a nélkülözhető, a felesleges,
ill. a nemkívánatos kifejezések valamelyike fed. Ezek a részlegek legeltetésre alkalmas 
területeket foglalnak el, lényegében útban állnak.

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

Hasonlóképpen járt a vágásokban bőven termő málna hasznosításának kérdésével is. 
A konzervgyár, amelyet egy kísérlet megpróbálására felhívott, kitérő választ adott.

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

Huberték közelednek a zergék birodalmához.
A zerge falkástól lakja legnagyobb számban a Zenóga- és Bukura-tengerszemek kör

nyékét. Hacsak hívatlan turistától nem, ők egyébként zavartalanul szemlélik az éles sze
mekkel apróra betekinthető térség mozduladan pontjait. A zerge a Retyezát kincse, 
a zergebak kampója Európa-szerte irigyelt vadásztrófea.

Ödön a látványt újságként élvezi: távcső segítségével reátalálnak az első falkára: 
11 zerge halad lassú mozgással a Porta Bukuri szakadéka felé. A tavak között az a meg
szokott váltójuk.

Az 5000 holdas fennsíkon éjszakára a vadászatra fenntartott házikóban szállnak meg. 
Szerencsére lezártan találják, nem kell bosszankodniuk; fegyelmezeden orvturisták 
(egyidejűleg orvhorgászok) be szokták törni a vadászház ajtaját, eltüzelik a kevés előké
szített tűzifát, aztán szemetelésük hátrahagyásával elillannak vissza a Zsil-völgy bánya
telepeire*. Ott tanultak kultúrát. Meg-meglopják a tengerszem pirospettyes pisztrángjait, 
a zergéket nyugalmas kadanjaikból üvöltésükkel futtatják ki. Hubertnak nemegyszer van 
baja a hívadan betolakodókkal. Annál szívesebben látja az olyan természetkutatókat, ami
nők voltak: a geológus Schafarzik, a talajtudós Treitz, a botanikus Jávorka, a paleonto
lógus Nopcsa. Felsorolja az ornitológus Danfordot, a zoológus Panthert, a darazsas 
Merkl Edét, a lepkész Diószeghyt, nemkülönben azokat a művelt turistákat, akik be
osztott vezetővel keresik fel a hegység ritka szép tájait.

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

* A retyezáti turistakérdésről lásd a 67 számú bibliográfiai tételt.
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Hubert komolyan veszi a dolgot, megsajnálja a derék embert, nem is hagyja annyiban. 
Amennyire tőle telik, kifaggatja a cigányt: előfordult-e ez a fájás többször már azelőtt is?

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

Hubertot a dolog mindenesetre aggasztja. Ödönnek elmondja: ne adja az Isten, 
hogy valaki beteggé legyen a vadonban! Beteg emberekkel szerencsére a Retyezáton 
nem is szokott találkozni. Akiket munkásban, pásztorban, lóhajcsárban lát, ő előtte az 
mind egészséges embernek tűnik. Látszólag annak látszott Rafan is, előző este, amikor 
felérkezett a barakkhoz egészségesnek tűnt. Az aznapi járás sem árthatott meg neki, 
háti terhe mindössze hátizsákból meg egy lópokrócból állt. Volt, amikor a hátán 50 ki
lós zergebakkal járta a hegyeket, és az sem esett nehezére.

A két erdész előszedi a semmihez közel álló orvosi tudományát, és ahogyan szokás, fi
gyelmesebb vizsgálat alá veszik Rafan arcát: mit mutat az -  lázas tünetet-e, avagy halvány
ságot, mit mutatnak a szemei, azok az apró, fekete, cigány szemek? Nézik-nézik, de bizony 
nem állapítanak meg azokon észrevehetőbb változást. Márpedig úgy van: az anya is leg
előbb a gyereke arcáról ismeri fel, hogy azt rosszullét fogta-e el, éppen úgy a barát a barát
jánál is az arcról ismer rá a bajra. Rafannál ez a módszer nem válik be. Az India hindu ős
lakóitól örökölt cigány arcon képtelenség felfedezni áruló jelet, elhalványulást, sápadtságot. 
Pergamenbőrű, sovány arcának vonásai is a megszokottak, legalábbis Hubert olyannak ta
lálja. Egy ébként Rafan arcán annak előtte külön tanulmányozást ő sem végzett. Lázmérő 
nincs kéznél, a pulzusok megszámlálásával pedig okosabbak úgysem lennének. Ezzel nem 
kívánnak tovább sarlatán hiszemben eljárni, és az orvosnak való kérdést a maguk részéről 
lezárják. Egyben elhatározzák azt is, hogy a maródivá vált cigányt reggel útjára engedik, 
egyenesen haza, ők ketten pedig egy kitérővel vissza fognak menni Berhinára.

Rafannak egy7 újabb adag teára mégiscsak megjön az étvágya, és a kedve szerint be
falatozik. Ami neki még legjobban hiányzik, az nem is a tea, hanem a pálinka lenne; 
a malomvízi nép annál jobb orvosságot nem ismer. Távozása előtt Hubert még meg
hagyja a magát már jobban érző, nem is panaszkodó cigánynak: mielőbb keresse fel 
Hátszegen a megbízott uradalmi orvost. Erre nézve írással is ellátja.

13. A r e m e t e é l e t ű  „ e r d e i  e m b e T ” - n é l

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

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

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

kó és a kis keresztcsőrű hangjára. Ahol parkszerűen változatosabb a részlet, ott a ma
gashegység örvös rigói zsivajognak.
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A völgyből felhallszik a Lepusnik egyhangú, halk morajlása. Ott viszi le -  a katlanban 
megrekedt hóréteg olvadó árjával bővülve -  a tengerszem fölös vizét. Ugyancsak a folyó 
gyűjtőpontján épült fel a duzzasztógát, ez volt a hegységben a legelső, és aki lakja, az Mazett.

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

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

Vele a fogadtatás másképpen megy, mint az áléit Luzsnikkal, sokkal élénkebb a kéz
fogás is annál, ahogyan Cipriánnal, a barakkjában megbújt kártyavető, szomorú emberrel 
történt. Mazett gátőrtársaival szemben más faragású ember, mint remeteéletű is kü
lönb azoknál. Ha van hasonló életű valaki, úgy Mazett az a férfi, aki Robinson módjára 
élte le nem is az éveit, hanem csaknem az egész életét. Nem tenger vette körül, hanem 
a végtelen vadon: kanadai őserdő és kisázsiai nagy hegyek. Odahaza is az Appenninek 
bércei, és vagy 30 év óta az erdélyi Kárpátok lesötétlő gerincei zárták körül őrhelyét. 
Azért is választotta a gátőrszolgálatot -- akkor is a legtávolabbi gátnál -, hogy munká
jában senki ember ne zavarhassa. Legyen az a munka a gátművek kifogástalan rendbe
tartása, és legyen az a foglalatosság a közelben megtalálható -  vadászat.

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

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

A közlékenység, a dicsekvés annyira távol áll tőle, hogy magamagáról és múltjáról 
egyáltalán nem is beszél, még legközelebbi munkatársai sem hallottak tőle semmit. 
Családi viszonyai ismeretlenek. A kantinokba nem jár le, úgy mondják: bort, szeszt 
rendszeresen nem fogyaszt. Csak ha Cipriánnal jön néhanapján össze, koccint vele, 
de azt is csak a cimbora kedvére teszi. Luzsnikkal még kevesebb a beszélnivalója, az 
öreg a sok pálinkától már csak hebeg. Bámulatos, hogy Mazett nem dohányzik. Az effé
léktől még prémvadász korában szokhatott el. És olyannak is maradt -  megszabadult 
azoktól a kínzó gondoktól, amik a remete embert halálra gyötrik. Mégiscsak imponáló, 
hogy mindezt a vadászatért tette! Minden áldozatot meghozott azért a szenvedélyért, 
amely ő előtte minden egyebek felett az első.

Maga a gát a legtöbb dolgot tavasztól kora őszig adja. Szerkezetét is megviselte az 
idő; sok rajta a reparálnivaló: a munka fúrásból, faragásból, idomok kiszabásából áll.
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A szerszámok kéznél állnak, mellettük valami furcsa készítményből is látni kettőt- 
hármat. Hubert nem ismerős velük, ezért Mazett adja meg a magyarázatot. Fáklyát he
lyettesítő kötegek azok, sodrófa alakúak: méter hosszú, száraz, hasított fenyőpálcák, 
dróttal csóvába kötve. Az egyik végén begyújtva a gyantás fáklya óra hosszán ég, és az 
ember tetszés szerint járhat vele. Egy fogással lehet bemártani a vízbe, vagy benyom
ni a hóba és a fáklya kialszik. A gát körül éjszaka ad jó szolgálatot. Feltehető az is, 
hogy Mazett jó hasznát veszi akkor is, amikor a fenyőerdő sötétjében titokzatos út
jaira indul

Mazett a téli hónapokban leköltözhetett volna a barakkokhoz, ezt a szolgálata is 
megengedné, ő azonban fent maradt a gátnál, a társaságot amúgy sem kedveli. Róla va
lóban el lehet mondani, hogy a több száz erdei munkás között szinte észrevétlenül éli a 
napjait, ő zavarja legkevésbé a magazinok levegőjét. A magány már ifjúkorában hozzá 
tartozott élete menetrendjéhez; legfőképpen volt magamagára utalva mint vadász. Ne
ki magának kellett kifinomult érzékszerveivel kihallgatni, kinyomozni, megfigyelni, fel
keresni, beközelíteni, meglesni -  ösvénytelen erdők mélyén, sziklafalazatok párkányain, 
havasalji kőmezőkön -  az elrejtőzött vadat. Remeteségében is összenőtt a vadon fensé
ges csendjével, viharok zúgásával, patakvizek altató csobogásával, a fenyő balzsamos il
latával, a nyugalomnak lelket eltöltő hangulatával, és -  élt és él az emlékeinek. Élmé
nyekben változatos múltja számára olyan kincsesbányát jelent, ahonnan kedve szerint 
keresheti elő életének feledhetetlen, újból és újból felizgató eseményeit. De keresnie se 
kell azokat, mert azok maguktól is feltörnek -  lelkében a tavasz ébredésével; az őszi er
dők lombhullásával, a behavazott téli táj kitáruló térségével innen és túl az Ogerencián.

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

Hubert a jágerek útján tudja Mazettről, hogy világéletében orvvadász volt. Nem 
vadorzó, hanem fegyveres vadász, aki kanadai trapper korában is fegyverrel szerezte 
meg a prémet. Kanadából átvetődött az abesszín hegyekbe. Ahol nem volt gátőrre 
szükség, beállt favágónak vagy csúsztatóépítőnek. Afrikában a vadászat miatt valami 
fegyveres csetepatéja támadt, erre átvitorlázott a kisázsiai Taurusba. Ott nem mehetett 
valami jól a dolga (nyilván kevés volt a vad), miért is az olasz cégekkel átnyergelt 
Erdélybe. Kezdte a Zsil-völgyi erdőkben, és onnan került át a szomszédos Retyezátra, 
ahol mindmáig megmaradt. Itt talált rá kedvenc vadjaira a nagy fenyvesekben és a magas 
szirteken: rátalált a pulyka nagyságú fajdkakasra és a szökdelő, kampós trófeájú zergére. 
És miért ne érdekelte volna a medve is, a télen elhúzódó, mogorva ősvad, amikor azt 
álmából felriasztva, a „gaura” előtt közel birokra is kelhetett volna vele?

A gáton összegyűlt hármas kompánia pihenőt tart Mazett kunyhója előtt, ki-ki 
gömbfából kiszabott tuskókra ül le. Hubert megkockáztatja a kérdést (a románba lehet 
németet is keverni): vajon észlelt-e a tél folyamán zergét valahol a gát feletti vágásokban, 
ahová a tengerszemek zergéje is levonul télen a málnacserje duzzadt rügyére, gallyára? 
Az öreg cimbora most elkomolyodik, de nagyon. Viaskodik magában: mi is legyen a vála
sza? Megvallja-e azt, amit már egyesek úg\ris tudnak róla, legelőbb tudta meg az a hosszú 
bajuszú jáger, aki mindig barátságosan szokott közeledni feléje? Tőle értesülhetett 
Hubert is, a Dumnu Oberferster.

Nagy a baj, de úgy van!
Mazettnak a szemei erősen megromlottak, és a táj, amit maga előtt lát, évről évre 

homályosabb. A zerge élességű szemek annyira legyengültek, amilyenek a vaddisznó
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szemei. Mazett hallása ma is finom. Meghallja távolból a nagykakas halk tak-takját, fel
veszi a császármadár tűvékony szólamát, elkapja a hajnalban kört repülő szalonka kor- 
rogását, de szemei nem veszik ki a sötét lombozatban eltakart kakas fel-felemelkedő 
nyakát, sem a beszálló madarat, és nem látja a hóból feketéllő zerge alakját sem. Ráadá
sul homályba vész a fegyver célgömbje is!

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

Elhagyatott Adám volt ő egész életében, aki a vadont Éva nélkül is Paradicsom
ként szerette és szereti ma is.

Ami Mazettnak a retyezáti múltját illeti, erről nincsen biztos adat. Nem is kutat
ják, mert nem vezetne célhoz. A jágerek is csak annyit hallottak felőle, hogy hírhedt 
orvvadász volt, és annak maradt volna papusai gátőri posztján is -  kirándulásait azon
ban áthelyezte távolabbi tájakra, amiket élőbbről jobban ismert. Mazett vezette volna 
be annak idején „Signore Vittorio”-t, a neves Zsil-völgyi orvvadászt, a vadászatba, 
és kísérte el útjain a határtalan vadászbirodalom Romániába is átnyúló vadonjaiba. 
A vakmerő, bátor mesterhez méltónak bizonyult a tanítvány, és a barátság közöttük 
ma is fennáll -  így mondja a fáma. És testet ölt a hagyományos barátság nem annyira 
tavasztól őszig, hanem télen, a tél közepén, amikor a Retyezát jágerei, erdészei -  eléggé 
ügyetlenek hozzá -  a sínyomokat csak képzeletben követhetik a havas tetőkön, azok 
élén a két előretörő, fegyveres alakot. Elöl a Herkules-alkatú, borotvált képű, szem
üveges férfi, Signore Vittorio, mögötte a nyomában ívelő, szakállas vadász, Mazett.

Visszaérkezve a magasövezeti kiszállásról, Berhinától elkezdik a levonulást szakasz
ról szakaszra, hazáig.

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

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

Antal erdélyi, András Arad megyei erdész. Magatartásukra már ez a körülmény 
is magyarázatot ad. A nagy, tarvágásos üzemeknél szolgált Antal valamivel elnézőbb 
a hibákkal szemben, azt szokta meg. András viszont a Maros menti értékes tölgyes 
erdők fahasználatánál hozzá szokott a centiméter-pontossághoz, azt kívánná betartat
ni a Retyezáton is. Neki éppen annyira nehéz engedni a pontosságból, ahogyan a du
nántúli Hubert sem tudja magát abba beleélni, hogy a centiméter helyett ki kell békül- 
nie a deciméterrel is, ha azt akarja, hogy a felvételezéssel idejében végezzenek. A tuskó 
magassága, az úsztatási többlet és a hossztolás kiszabásán, ha már megtörtént, úgysem 
lehet változtatni.
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András, Víg a neve, bár ő maga nagyon is komoly ember, a többi alerdész mellett 
termetre a legkisebb. Kicsi ember, de erős, mint a bors. Nehéz lesz szegénynek beleél
nie magát, hogy egy pongyola szövegezésű kötlevél alapján, és az olasz vállalatnál ural
kodó makacs szellem mellett, ez másként nem mehet.

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

14. Találkozás a hegyekben élő nővel

Guraapiról lehaladnak Gurazlatiba, s a magazint népesebbnek találják, mint feljövet 
volt. Ott osztják szét a munkáscsoportok számára a fanyerges, málháslovakkal napról 
napra felhordott élelmiszert és egyéb szükséges holmit.

A Malomvízről felérkezett lóhajcsárok elmondják, hogy a községben időközben külö
nös esemény nem történt. A kisebb hidakat ugyan elsodorta az árvíz, de a mezőt jégeső 
nem érte, a szilvatermés jónak mutatkozik, cujka (pálinka) lesz bőven.

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

A kantinban jelen van Ferró. O is vezető ember, helyettese Ambrózinak, ő győzi 
a lótást-futást a munkáscsoportok között. Középtermetű, szívós, katonás férfi, fegyel
mezett és józan, beéri az eléje helyezett boros hosszúlépéssel, aztán jegyzeteibe mélyed. 
Ferró az intelligens munkás benyomását kelti.

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

Hubertnak eszébe jut Rafan. Erre átlép a kantinba, és Osvaldó kantinosnál érdek
lődik a cigány felől. A válasz megnyugtató. Rafan Zenógáról dél felé érkezett le, pihent 
egy jó órát, lehajtott két poharacska pálinkát, azt ki is fizette, aztán nyakába vette 
az utat, hogy estére hazaérkezzék. Nem látszott rajta, hogy beteg lenne. Panasza nem 
volt, szükség esetén valamit segíthettek volna rajta. Bizonyos orvosságot a telepeken állan
dóan tartanak, igaz, hogy azt nem szokták igénybe venni. Legtöbb a kötszer, szeren
csére arra is ritkán kerül sor. A nagybeteggel meg az történik: összeácsolt hordágyon 
4-6 munkás leviszi Malomvízre, onnan szekérre kerül, majd vasútra és beszállítják 
a vármegyei kórházba. Ilyen évek óta egyszer fordult elő -  látogatóba jött, öreg, fel- 
puffadt olaszt szállítottak be Dévára.

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

Huberték a vacsorájukat nem a szobában fogyasztják el. Jobban esik kint maradni 
a tornác végén és ott élvezni a nyári este hűvösebb illatát.

Eközben a patak menti, alsó barakk felől felérkezik -  csomó frissen kimosott ruhá
val az ölében -  Léna, Petru felesége. Léna az egyetlen nő, akit a négy hét folyamán lát
nak. Hubert már ismeri, néhanapján találkozott vele a telepen. Ödön előtt újság, jól 
meg is nézi a mezítlábától fel a szarvakkal díszített fejtetőig.

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

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

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

Mindenesetre szó férhetne ahhoz, hogyan tudott Léna, a valamikor csinos nő, 
Petrunak, az együgyű, amellett koldusszegény embernek az élettársa lenni. Léna ma is 
szemrevaló nő. Nem abból a fajtából való, akit a tüzes szem, a haj sötétsége jellemez, 
pedig ilyen a legtöbb. Léna kék szemű, haja világosabb, arcának vonásai a szende, bájos 
nő megnyerő képére vallanak. O tudhatja, miért szegődött az erdei munkahelyekre beállt 
Petru mellé.

Petru az erdészek részére még behoz egy nagy bögrében holmi hígított feketeká
vét, melléje helyezi a porcelán tányért, rajta ökölnyi cukordarabokkal, amiket a kan
tinos a kicsorbult nagykéssel repesztett le a torpedó nagyságú, fekete papíros cukor- 
süvegből. Petru aztán -  fején az odanőtt hatalmas birkasüveggel -  kicsoszog a szo
bából.

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

15. A kitermelt fa víziúton

Másnap reggel Huberték lóra szállva elindulnak lefelé a völgyön. Délre fognak haza
érni. Hacsak a megbízott lóhajcsár nem feledkezett meg a híradásról, a gazdasszony 
ebéddel fogja várni őket.

A fenn töltött hetek alatt kedvező volt az időjárás, mert futó esőkön kívül a szokásos, 
júniusi záporok nem zúdultak a nyakukba, a tartós szárazság viszont erősen megakasz
totta az úsztatást. A fával a folyó mentén egész sereg munkás bajlódik. A víz túl ala
csony, és a fa nem úszik. A meder mindkét partja telve megakadt fával, azokat mind dara
bonként tologatják, húzogatják be a mederbe. Ahol mélyebb a víz, a fa valamit elúszik, 
aztán forogni kezd és rajta marad a kiálló köveken. A Domboló-csoport megizzadtan
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jár le-fel a partokon, a lovasok felé oda se tekintenek. A keserves munkát gondoktól komo
ran végzik. Több vízre lenne szükség. Azt felülről Mazett-től, Luzsniktól várnák, ámde 
a tengerszemek táján is szokatlanul nagy a szárazság. A helyzeten kiadós esőzés segíte
ne, de abból se legyen túl sok, mert a hirtelen árvíz a gömbfát feltorlaszolná halomra.

A Nagyvíz völgyének kijárati torkához érkezve látják, hogy 6 lóból álló karaván jön 
velük szembe. Lovas van köztük három is. Vajon kik lehetnek? Hubert szeméhez eme
li a távcsövét és az élen haladó lovasban Eugénre ismer rá. Eugén, az olasz szülőktől 
származó magyarországi születésű férfi, a fa termelő vállalat főnöke. 30 és egynéhány 
év körüli, nőtlen ember, kifogástalan sportöltözetben, cigarettázva ül a lován és élénk 
társalgásban van a mögötte haladó hölggyel. Különös ismertető jele a jól ápolt, vörhe- 
nyes kecskeszakáll, amely a jó megjelenésű férfit valamivel idősebbnek tünteti fel. Arca 
egyik oldalán a szakáll sebhelyet takar.

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

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

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

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

A hölgy egyike a járás úgynevezett szépasszonyainak. Valóban szemrevaló asszony. 
30 év körüli, nyúlánk, barna, molett nő, kedves arc, jól tüzelő szemek, kalapja alatt 
a hajfürtjeit kacérul lengeti a szél. Öltözete az angol sportlady tökéletesen rászabott 
öltözete: rövid nadrággal, lábszárán zöld harisnyával. Keskeny sárgabőr cipőjéhez 
a nyereg kengyelvasai szabályosan kimértek, a hölgy is biztonsággal üli a lovát.

Egészen rövid beszédváltás után a lovasok szétválnak, és Huberték az előttük álló 
réten ügetésre térnek át. Sietnek haza az ebédhez.

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

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

Ödönnek másik kérdése az a bizonyos kalapskatulya-kinézésű kis bőrönd.
-  Az igaz! -  neveti el Hubert magát. Hasonló bőröndöt ő csak egy alkalommal látott, 

akkor is Todoroni vadőr volt megbízva, hogy azt a kezében tartsa, és nagyon, de nagyon
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vigyázzon reá. Vitte is az öreg vadőr 40 kilométeren át, fel a vadászházig, és átadta a vadá
szatra érkezett hercegnének, mert a féltett bőrönd (elforgatni sem volt szabad) őhozzá 
tartozott. Todoroni is csak később tudta meg, hogy mi volt benne a féltett kincs. Nem 
volt más, mint az a névtelen edény, amit a román nyelv finom körülírással úgy nevez 
meg: éjjeli váza. Todoroni a hercegtől ropogós 50 koronást kapott, hogy azt épségben 
felhozta. Neki megérte, a vásárban azon a pénzen szép üszőt vett.

Hubert éppenséggel nem tartja kizártnak, hogy Eugénék bőröndje is hasonló, finom 
vázát zárhatott magába. Miért is ne? Ha nem is az volt a skatulyában, inkább arra gyanak
szik, hogy az torta alakúra kiszabott birsalmaöntvényeket rejtett magába. Finom étel 
az fent a Retyezáton! Hogy Eugén is kedveli, azt tanúsítják azok a csipkézett papírosok, 
amiket a szobában vissza szokott hagyni. Rajta a ragadék mutatja, hogy azon ínycsiklan
dozó finomság díszlett. A papírossal lefedett tálról maga a birsalma persze hiányzott.

Leérkeznek a faluhoz. Ödön szétnyitja a zárókaput, és bekocognak a községbe. Hubert 
kedves spánielje, Buller élénk csaholással üdvözli a gazdáját és körültáncolja a lovat.

Mayerné asszonyság (elhunyt alerdész özvegye) az érkezőket eléggé közömbösen 
fogadja. Bizony nem számított rájuk, az izenetet nem kapta meg.

Ha nem is egészen újság Hubert előtt az üres és hideg fogadtatás, mégis bosszússá 
teszi. Elvárja, hogy Mayerné, amilyen gyorsan csak lehet, üssön össze egy meleg ebéd- 
revalót. Ingerültségében kész lenne a kisgolyóssal akár kilőni egyet-kettőt az udvaron 
futkározó csibékből is.

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

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

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

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

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

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

A munka gőzerővel megy, kell azonban jusson pár óra arra is, hogy lóra szállva körutat 
tegyenek a határban. Az erdészet alá kisebb erdők, rétek, csutorás malmok, épületek tar
toznak. A vásárlás útján tulajdonba vett belső gyümölcsösök kívánnak most különös gon
dosságot. Legelőbb be kell azokat kertelni, ahová 4200 m hosszúságú sodronyfonatra lesz
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szükség. A sodrony házilag készül.Ehhez a munkához az újonnan alkalmazott kertész hely
ben, Malomvízen toborzott munkásokat, majd őket tanítja be.

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

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

Hubert, akár tetszik neki, akár nem, ezen elszámolást tudomásul kell vegye.
Közben beérkezik a postás, nyakában a külön lezárt táskával. A legközelebbi posta

ügynökség túl van a Nagyvízen, oda ideiglenes függőhíd vezet. Hordja csak el a hidat 
a nagy tömegben torlódott uszadékfa, akkor a küldönc visszamarad a parton, és a köz
ség a postájára napokig várhat! Még szép Salamon zsidótól, ha azt a városból elhozza, 
ahová üzletei ügyében 2-3 hetenként bejár.

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

Az anya sok minden „vadat” hallott az erdészéletről. Féltette is fiát, amikor az -  az ere
deti terve szerint -  nekivágott Selmecnek. Akkoriban tényleg sok tragédia történt Zalában, 
Somogyban az erdészek és a vadorzók között. De látta a szelíd lelkű anya azt is, amikor 
Hubertot Malomvízen meglátogatta, hogy fiának miféle martalóc kinézésű emberekkel van 
dolga. Hozzá még az a vad Retyezát! Farkas, medve, vadkan járja annak az erdeit, és „annyi 
rossz ember van a világon!” A legnagyobb öröme e földön az lenne: fia térjen végre az eszé
hez, és költözzék vissza Túl a Dunára, ott szebb és nyugalmasabb az erdészélet, oda felesé
get is fog kapni, fiai részére meg lesznek iskolák! Azt tette malomvízi elődjének elődje is. 
A Dunántúlról ugyan lement főerdésznek a Retyezátra, hozott oda asszonyt is, de untig 
elég volt két esztendő, és véglegesen visszanyergelt a mosolygó balatoni tájra.

Ödön készülődőben van hazafelé, hogy tanulmányai érdekében visszautazzék 
Selmecre.

Egyik este szóba kerül: mi lenne Ödön véleménye Hubert életfolyásáról? De ho
gyan is lehetne egy „balek” erdésztől már kialakult véleményt várni? Ő csak a nyári 
szolgálatból látott valami keveset. Más az őszi és a téli szolgálat, másfajta a magányos 
Adám-élet, és más lenne az a bizonyos másik élet is -  sok függ a közeljövő gazdálko
dási körülményeitől is. Ödönnek bizony nehéz nyilatkoznia. Röviden csak ennyit 
mond: túl primitívnek látszik itt minden!

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

Hubert valóban úgy érzi, hogy a Retyezáton a maga nemében ő is missziót teljesít. 
A Retyezátról korábban mindössze annyit tudott, hogy létező hegység. Meghívták 
a Retyezátra, azért is ment oda, és ami őt oda vitte, az a személyéhez tartozó hivatása.

Hivatás! -  a férfi sorsának legdöntőbb rugója!
Nem riadt vissza a sötét hegyektől, a rengeteg erdőktől, nem tartott a vadaktól, 

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

Megszerette, és attól kezdve szereti.

16. Titokzatos gyilkossági tragédia az erdőn

Pár nappal később egyszerre csak elsötétedik az ég, és a hegység nehéz felhőkbe bur
kolódzik. Hogy fent a hegyekben felhőszakadás történt, mutatja maga a patak is, amely 
az erdészlak előtt szüntelen zúgással tölti be a nappalokat és az éjjeleket egyaránt. Hí
re jön, hogy Eugenék abbahagyták az üdülést, és a hegyekből nagy sietve levonul
tak. Gépkocsijuk az ablak alatt jelzi: befejezték a kirándulást. Üressé vált megint 
Gurazlati -  a munkások a veszélyeztetett helyekre szétszéledtek. Az alerdészek, beza
varva a telepekre, hosszú unalomban várják a jobb időt. Gurazlatin csak a törzslakók ma
radtak, a kantinos Osvaldó és Petru a medvéjével. Léna, aki félt az útnak nekivágni, 
fent rekedt a barakkban.

Hubert összeállította a számadást, és levitte a kastélyba, Ödönt pedig felültette 
a vonatra: irány vissza Selmecbányára!

Napokkal később, kispuskával a vállán, Hubert körutat tesz Szuszény felé, ahol 
kaszálójuk van. A szuszényi Kolcvár felé haladva Lepa jön vele szembe. Hubert sose 
látta az öreget futólépésben rohanni -  kezében egy bádogvödörrel. Rohan be a falu 
közepére, oda várják, pontosan 3 órakor ott kell lennie!

Lepa a község speciális alakja, 50-60 év közötti, félig román, félig cigány, sovány 
férfi, fürgének fürge, aki állandóan futkos házról házra. Afféle községi szegénynek mi
nősülne, Lepa azonban annyi hivatalt visel, csak győzze mind nyilvántartani: egy sze
mélyben halottkém, a dögtér kezelője, községi küldönc és kézbesítő. Ellátja a sintérsé- 
get, és hajcsár az elszéledt jószág után. Rafan cigány mellett ő a leghasználhatóbb 
emberek egyike, ismeri és segíti a falu egész népe. Hubertnak is volt vele dolga. Ami
kor kénytelen volt tetanuszfertőzött, egyik derék kocsilovát fejlövéssel az istállóban 
agyonlőni, Lepa futott hozzá, hogy a ló bőrét lenyúzza.

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

-  Gyilkosság történt! -  kiabálja Muntyán vadőr, aki szuszényi házából azonmód, ahogy 
a hír érte, hosszú léptekkel siet a belső falu felé. Erre Hubert is megszakítja az útját, vissza
tér a lakására; annak átellenében, túl a patakon, a cég nagy raktáránál már idegesen járó em
bereket látni. Mayerné is kint áll a bejáró kapunál és annyit mond: megérkezett a doktorunk.

Hubert átmegy a nagyudvarba. A rendet két csendőr tartja fent, és a bámészkodókat ki
szorítja az útra. A feldúlt népség ajkán némaság ül. A tágas udvaron fenyőrudakból szerkesz
tett hordágyról holttestet emelnek fel az asztalra, arra terítenek ki egy férfitestet, levetkőz
tetik, és testének elejével ráfektetik az asztalra. Az orvos ingujjait felgyűrve kezd hozzá 
a munkához. Lepa a kútról vizet hoz és ott sürög-forog a doktor körül.
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A látvány megdöbbentő. A középtermetű, izmos, fiatal férfi lapockáján hosszan 
szétnyílt, véres hasítvány látszik, ferde vonalban; a bal lapocka mentén fejszét vertek 
a szerencsétlen ember hátába.

-  Kinek a hullája ez?
-  Egy taljáné -  feleli röviden a doktor. O különben az erdészeti orvos. A hullát ille

tően maga a név hirtelenében nem érdekli őt, munkájára közönyösen készül fel. Even 
ként -  igazolják a jegyzetei -  mint törvényszéki orvosnak száznál több hullával van dol
ga, hol itt, hol ott a járásban, legtöbbször valahol fent a hegyekben, erdőn, legelőn.

Amikor Hubert megtudja, hogy Ferróról, a derék csoportvezetőről van szó, a meg
hatottságtól az udvart elhagyja. Annyira sajnálja a meggyilkolt, derék munkást, hogy 
a vérben úszó trancsírozást nem kívánja nézni.

Ferrót halva találták Gurazlatin, a magazin és az alsó barakk közötti, félreeső helyen; 
az hepe-hupás kisebb térség, kiálló, nagy kövekkel, elszórtan szeméthulladékkal.

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

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

ba; a fejszével erősebb kar sújtott le. A doktor szerint lehetett szekerce is, a hasítvány 
annyira hosszú.

És Petru?
A dologról semmit sem tud. Fejszéje tiszta, ruhája tiszta. Bocskornyom nem fedez

hető fel a köves mezőn. Más áruló jel nincs. Tanú az ég és annak csillagai, ha ugyan 
azok a véres tettre rávilágítottak. A három személy közül jajszót, hangot nem hallott 
senki. Kutya nincs a telepen. A medve aludt.

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

És Léna?
Az arca mosolygós, ahogy lenni szokott. Ha netalán fel is lehetne róla valamit téte

lezni, arcán a festék sem foltos. Mert ha női szívének gyengédségétől ki is csordult vol
na szeméből a könnycsepp, annak a vonalán is javíthatott volna, míg arra a véres éjsza
kára feljött a hajnal. Ez után az eset után a vadon titkaiból eggyel több van.

17. Két évvel később újabb erdőbejárás (1911)

A malomvízi erdészlaknál az 1909. évi júniusihoz hasonló mozzanat ismétlődik meg.
Ödön, a fiatal erdőmérnök ezúttal is vendég a háznál -  Huberttal már sógorsági mi

nőségben. Az elmúlt két esztendő ugyanis nagy változást hozott Hubert életébe. 1910-ben 
megnősült, 1911-re pedig fiúgyermekkel lett gazdagabb a család. Ödön nővére volt 
az a bátor lelkű selmeci lány, aki sorsát rábízta a Retyezát aljában megtelepedett erdészre. 
Hagy ományos sorsa volt ez Selmec lányainak: bányásszal, kohásszal, erdésszel indultak
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el az életbe. Az előbbiekkel még hagyján; város, 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 szem
pontjából nélkülözheteden bába, akkor a községben nem volt található. Amikor az erdész
lak felé közeledőben volt a gólya, a városból felkért bába néni, megunva napokon át 
a kedélytelen várakozást, a házat hirtelen elhatározással egyszerre csak ott hagyta. 
Tucatnyi félreeső községben vártak rá, akár darabokra is szétosztották, ha nem is szét
szedték volna. Aznap éjfélre járt már az idő, amikor a gólya váradanul 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 bába
ságot. A doktor csak jóval később, 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 rit
kaság volt. 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 
köszöntötték a lovak nélküli, pöfögő csodát.

Malomvízen még mindig nem működött a népiskola, a felekezeti iskolaépületnek 
pedig leroskadt az egész fedélszéke és nem építették vissza. Egy napon megszökött 
a nőtlen román tanító, és sem ő, sem utódja nem tért vissza a községbe. Maradt min
den úgy, ahogyan volt, seregnyi gyerek nevelődhetett fel írástudatlan pásztornak. 
Az még szerencse, hogy az alerdészek fiatal nemzedéke egy időre alul maradt a 6-7 
éves koron; a nagyobbját városba küldték be, egyébként éltek -  Huberttal együtt -  
abban a reményben: ha másképp nem, a hiányon az erdőgazdaság majd tanítónő alkal
mazásával fog segíteni. Ideje volt a kívüleső nagyvilággal is valamiféle kapcsolatról 
gondoskodni. Kilábalni a primitív állapotból, az egyelőre abból állt: néhány „értelmes” 
ember -  elsősorban Hubert -  napról napra lezárt leveleket írtak, mégpedig funek-fának 
címezve. Valamennyi borítékot ellátták az ajánlott és express jelzéssel, helyezhettek 
a borítékba akár üres lapokat is, a cél az volt: olyan forgalmat felmutatni, hogy a község 
végül is kiérdemeljen bevezetőnek legalább egy postaügynökséget. Haladás történt 
annyiban: maga az uradalom egy régi, düledező épületet átépített községházává, hogy 
a község jegyzői irodát kaphasson, és idővel majd csak szerelnek hozzá távbeszélőt is. 
Rendes irodára már a felszaporodó marhalevelek kiállítása, az anyakönyvezés és sok 
egyéb, mindennapos ügykezelés érdekében, nem utolsósorban pedig katonai szem
pontokból volt szükséges.

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

Az óriásira alkotott gránittömb belsejében azonban az erdők tovább fogytak. 
A fenyvesek örökzöld köpenyéből az elmúlt két év alatt is kiszakadt egy-egy jókora darab. 
Az erdészet dolga volt és lesz, hogy rajta foltozgasson. Huberték ezeket a kisebb- 
nagyobb, a végén sokra menő foltokat fogják ezúttal is felkeresni és bejárni. A szoká
sos erdőbejárásra most ismét felkészültek.
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Mayerné, a gazdaasszony nincs már a háznál. Másfél évvel előbb történt: Hubert 
hosszas távollétében egy napon otthon elfogta az unalmak unalma, ezt aztán hirtelen 
egy csiklandozó gondolat váltotta fel. Mayerné fogta az otthon ténfergő kocsislegényt, 
és kettesben Hubert elzárt borából alaposan felöntöttek a garatra. Utána az asszony
ságnak különös jókedve kerekedett és befogatott a giggbe. Lekocsiztak a mezőre. 
Az egylovas valahol az árokba fordult, bár a kocsist nem érte baj, Mayerné viszont 
eltörte a karját. Hubert, a gazda, tartozott őt beszállítani a vármegyei kórházba, két hó
napon át fizette utána a taksát, ő maga meg magára maradt az üres házban, a hideg
konyhával.

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

A nyergeslovakra 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 
pesztonka leányt, le van szerződtetve egy évre (csak előbb meg ne szökjék ő is!). Ket
tesben 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 személyzeti 
asszonyokkal, azok jól ismerik a gyereknevelés körüli dürgést. A nagymosáshoz a víz
hordást a kerekeskútról, a fahordást a kenyérsütéshez el fogja látni a kocsis.

A kedves kutya, Buller, Hubert „földije” már nincs életben. Tavasszal a közeli erdő
ben valami mérgezett hulladékot szedett fel és abba pusztult bele. A hűséges fürjésző 
pajtásnak váratlan elvesztése annyira lesújtotta Hubertot, hogy azt mondta: földeljék 
el valahol a kert legszebb pontján, neki magának, mint mondotta, nem kell arról 
tudnia.

A hegységbe a szokásos útvonalon, a Nagyvíz-völgyi Magura Zimbrului alján halad
nak fel. A legtöbb látnivaló a Nagyvíz medrét végehosszat kitöltő gömbfa adja: úszik 
a darabja, de lassan, meg-megakad, valamit továbbúszik, majd gyülekezik, torlódik, 
de azért a sok fa fogytán van. Domboló úsztató csoportja nagyon is érti a dolgát; hol 
kell lökdösni, vonogatni, hol bontani, elterelni mind a két part fövenyéről; kúszásra 
igazítják az érkező darabokat és szabályozzák az útját. Különleges szakmunka ez a köteden 
faúsztatás, a tutajozáshoz képest egészen más, és akik végzik, annak valóban specialistái. 
Veszélyes munka, amellett nagy a kockázat, hogy ne következzék be torlasz, márpedig 
ez napról napra, mondhatni, óráról órára beállhat.

Ezúttal új kérdés merül fel, ami nagyon is kényes. Az erdőtörvény a folyóra vonat
kozó úsztatási jogot annak idején 50 évre kiterjedőleg kizárólag a birtokos részére biz
tosította. Ezen az alapon végezte el a vállalat a 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 nyélbe 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 egy idegen válla
latnak sikerült lekonkurrálnia, és kitermelt fája a leúsztatásra vár. Érre kapott a vállalat
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-  a törvény rendelkezése értelmében -  engedélyt, 3 hónapot, július 1-jétől szeptember 
30-ig. E miatt kell Domboló csoportjának teljes erővel siettetni a munkát, hogy saját fájá
val mielőbb leérkezzék a gurényi gerebig, ahová utána az idegen fa fog leúszni.

Huberték felérkeznek Gurazlatiba. Ödönt a kantinos mint ismerőst üdvözli. A maga
zin eléggé néptelen, a fadöntő munkások, az alerdészek mind a munkahelyükön vannak. 
Sorukból a szerencsétlen Ferró, sajnos, hiányzik.

Petru megmaradt a réginek. Az elmúlt két év látszólag nem hagyott rajta felismer
hető nyomot. Az ilyen szolgaember 40-60 között nem sokat szokott változni, a román 
paraszton különben sem látni őszülést, nagy ritka az az úri férfin is. Csak aki szakállt 
visel, ahogyan a pópák szokták, idővel azok szakálla szürkül meg. 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 válto
zott, a golyvája is se kisebb, se nagyobb. És Petru továbbra is megmaradt eredeti szol
gálati helyén. A Ferró-féle tragédia után eleget győzködtek vele, de együgyűsége miatt 
nem értek el vele semmit. így ott hagyták a helyén, és idővel talán világosság fog 
derülni arra a titokzatos éjszakára is.

Lénát nem látják, nincs fenn a telepen. Annak előtte Hubert is csak nagy ritkán 
találkozott vele. Azt nem tudni, hogy falujában magától maradt-e vissza, vagy talán kitil
tották volna az erdőből. Hubertot az efféle, a vállalat körébe tartozó személyi ügyek 
nem szokták közelebbről érdekelni. Petrut és feleségét illetőleg pedig erdőtűz, orvha
lászat, orvvadászat, határsértés szempontjából nincs mit tőlük tartani. Ami Lénát ille
ti, mindenesetre ajánlatos volt őt távol tartani a telepek gyakori látogatásától. Egyetlen 
Éva a sok Adám 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
nös, új gondolatokat ébreszthetne a legártadanabb Évában is. Legjobb, ha Léna hagyja 
csak békességben azokat a magukba kedvetlenedett, csendes férfiakat, akik szerteszét 
a vadonban nagyon is komoly és veszélyekkel fenyegető munkába vannak elmerülve.

Ödön a medve után érdeklődik, mert az hiányzik a dinamitos bunker mellől.
Nikolaj úrfi viselkedése után ítélve, elérte az ivarérettséget, az elvadítása azonban 

nem sikerült. A július hónapra alapozott párzási időben a legismertebb medvejárta tájra 
felvezetett medvénél előbb be kellett várni, hogy magára hagyatva mély álomba merüljön. 
Ez a meleg nyári napon, előre jóllakatva, meg is történt, a jelenlevőknek pedig sikerült 
tőle észrevédenül megszökniük. Nikolaj azonban órák elmúltával, hosszú vonalon a távo
zók nyomát követve, visszatért a telepre és ott dörömbölt az ajtón. Élelmet nem kapott, 
hanem szabadon magára hagyták. Éjjel aztán -  rosszul választva útirányt -  lecammo
gott a folyó mentén Klopotiva községbe, a hídon is áthaladt, és a községben -  mint vad 
medvét -  az utcán verték agyon.

Beszélgetés közben szóba került Rafan, a derék cigány. El-elmaradozott a hegységi 
kiszállásokról és a kert körüli munkákra sem jelentkezett. Annyit mondtak róla: gyen
gélkedik vagy7 lustálkodik, orvosnál azonban, ahogyan Hubert meghagyta neki, nem 
járt bent a városban. Máskülönben a városon kívül orvoshoz nem juthatott el, jóllehet 
kilátása volt arra.

Akkoriban, egy esztendeje lesz, híre jött annak, hogy túl a folyón egy orvost vég
re sikerült letelepedésre bírni. Túl a vízen: ez a part menti lakosság számára jófor
mán a semmit jelentette. A folyón 20 km-es vonalon nem volt híd. A vízen átgázolni 
életveszéllyel járt, gyalogosra és lóra egyaránt. Ebből az elszakítottságból keletke
zett az a fura helyzet, hogy a két vidék népe alig ismerte egymást, házasodás például
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egyáltalán nem fordult elő közöttük. Az orvos, idősebb özvegyember, nagy nehezen la
káshoz jutott, és -  hallomás szerint -  a 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 
előírva, viszont privátin orvosi munkáját nem vették igénybe. Mielőtt az erdészet a dok
torral kapcsolatba léphetett volna, az is egy napon megszökött a vidékről, és a körorvosi 
állomás betöltetlenül maradt. Ezek után szegény, tehetetlen Rafan is azok közé a falu
siak közé tartozott, akik magukra maradva és -hagyatva, otthonukban csendesen ha- 
láloztak el. Belső baja volt -  szokták olyankor mondani -, elfogytak a napjai. Lepá- 
nak, a halottkémnek szokásos lelete szerint: a halál oka bélcsavarodás volt.

Elkezdve Huberttől, maguk az erdészek is úgy vannak: ki-ki a csecsemőtől az öre
gig a család felkért őrangyalára kell bízza élete biztonságát, egészségének megtartását. 
Házipatikája az van az erdészetnek, 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 küldött kocsis, akinek az a parancsa, 
hogy orvos nélkül ne térjen vissza. Pedig van a doktornak egy dicséretes szenvedélye: 
komolyan kutat és gyűjtöget a lepideptorológia terén. Nyáridőben fél, sőt egész éjsza
kákat eltölt karbidlámpája mellett Huberték udvarán, és kitartással gyűjtögeti 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. Ilyenkor összeül az erdészasszonyok kon
zíliuma, és az dönti el: mi legyen a hős lelkű anya teendője? Az asszonyoknál a gyakor
lati és elméleti ismereten alapuló tudás az a segítőkészség, ami a Retyezát vadjainál 
a természetes ösztön. Ödön annyiban lesz majd sógorával szemben szerencsésebb 
helyzetben, mivel az állami erdőgondnokságok székhelyén az orvos és patika nem jelent 
problémát.

Gurazlatin megszállnak. Újból szőnyegre kerül a megtekintett erdőrészletek állapota, 
s megtárgyalják azok jövőjét, de mennél többet szeretnének megtudni a múltjukról is.

Tényleg tanulságos volna tudni: milyenek is voltak a régi erdők? Miért 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 Zlatán, ugyanannyi törmeléket meg a víz lesodort a mederbe. Talán azért olyan lassan 
hömpölygő a vadpatak folyása, helyenként a színe is feketés, ott a folyását elsüllyedt 
éger csonkdarabok tömték el. 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 koptatták.

Abban az időben kész tégla nem volt, nem bajlódtak a kővel, így fából épült fel az 
egész község és köröskörül a többi is. Malomvíz kétszázegynéhány épületét ma is tisztára 
fával tartják fenn. Az erdőt ott tarolták le, ahol azt közelebb érték, ami fa aztán vala
mennyire feleslegesnek látszott, azt eladták, és a falusiak pénzhez jutottak. Egy adatra 
rátalálni az Erdészeti Lapok 1860-as évekbeli egyik számából: a közlemény szerint 
nagyban űzték a fazsindelytermelést, a kész árut lovakkal hozták le. Hogy hamuzsírfő- 
zés is folyt a hegység közelfekvő völgyeiben, erre vall a „Kalder” elnevezés az üst ne
vét viselő dűlőből. A letárolást azon nyomban követte a legeltetés, erre mutatnak
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ugyanis a rétegek mentén a nyomvonalak. Ahogyan később a hegység elejéből elfogy
tak az elérhető fenyő állományok, az oldalvölgyek fenyveseibe haladtak beljebb, és azo
kat kezdték megbontani. Hol szálaltak, hol kisebb kiterjedésű lékvágásokat állítottak 
be. Ez a munka a nagy taroláshoz képest már sokkal elfogadhatóbb. Az uralomra hi
vatott, őshonos lucfenyő a lékek foltjain a maga természetes erejével megvetette a lá
bát. Példa rájuk az a néhány szélvédett helyen található erdőrészlet, amelynek sudarlós 
állományába a teljhatalmú cég fejszéje sem vágott bele. Igaz, nem másért hagyta állva, 
hanem mert az anyaguk még vékony A kimagasló fák átmérőj*e is korukhoz képest vé
kony; annyira túl sűrűén állanak, hogy közöttük az ember csak fél vállal haladhat el. 
Az alászorult fák pedig szívósak, évgyűrűik pontos leolvasásához nóniuszra lenne szük
ség. Ezek a lemaradt fák nehezen halnak ki, végül is az árnyék öli meg őket.

Tanulságos példára találnak a Sekerile nevű pagonyban. (A „pagony” elnevezés, ami a 
Dunántúlon egyes tagokra használatos, a Retyezáton ezer holdig terjedő tételeket jelent!)

A néphagyomány szerint valamikor régen, feltevés szerint az 1848/49-es szabad
ságharc idejében, valószínűbb, hogy jóval előbb, tűz támadt a Szekerilét borító feny
ves erdőben. Hogy a tűz mitől keletkezett, nem tudni, arról nem maradt fenn semmi
féle adat. Lehetséges: az erdőtüzet okozhatta villámcsapás, feltehető az is, hogy 
orwadászok (akkoriban „szabad vadászok”), pásztorok, szökevények visszahagyott 
tüzelése gyújtott be a fenyvesbe. Az erdő a folyóig leégett, a tűz azonban -  csodálni- 
való módon -  a fenyvesen nem terjedt túl, 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 gyep takar ója a juhászok előtt 
kétségtelenül csábító volt. Viszont a szájhagyomány azt a történetet őrizte meg, hogy 
a tűzvészt követőleg a hegységbe menekült parasztság a területen kényszerűségből 
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 
ez a terület arra mindenképpen alkalmas lesz. Ott tuskó, fatörmelék, durva gyom nincs, 
az aprószemcsés talajt csupán apró szálfű és pázsitgyep borítja. Vízmosás, földcsuszam
lás nem érte az átlagosan 40 fokos hegyoldalt. A zerge falkástól tartózkodik a fátlan és 
cserjementes, világos területen. A tisztás állapota egyenesen csábító a könnyen elvé
gezhető ültetésre is.

Van azonban nehézség, nem is kevés. Ami legfeltűnőbb: a területen természetes 
fenyőújulat nincs, holott azt magas korú magtermő állományok környezik. A fák meg
települése 70-100 év alatt -  elképzelés szerint -  mégiscsak várható lett volna, ha másutt 
nem, a rozsvetésre előkészített pontokon. Előtérbe lép azonfelül a talaj állapota is: 
megfelelő-e az a meglévő, parlag jellegű humusztakaró, amit az évelő füvek képeztek 
ki, és vékonysága miatt kielégítő-e a bármennyire sekély gyökérzetű lucfenyő számára? 
Hubert a számba vehető, egyrészről kedvező, másrészről kevésbé biztató jelek ellenére 
is úgy határozott, hogy a területre a nagy tömegben rendelkezésére álló csemetekész
letből megfelelő tételt ki fog ültetni.

Szívesen gondolna fafajváltoztatásra is, de nincs miben válogatnia. A meridionális 
övezet 1200-1700 m között az élre a lucfenyőt helyezi. 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. Min
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denesetre biztató körülménynek tartja, hogy egy véleményen vannak az alerdészek is
-  persze őket a könnyebben végezhető ültetés motiválja. Köszönettel venne tanácsot 
másoktól is, ha egyáltalában kapna, mert a megkérdezett hivatalos személyek a taná
csukkal eddig adósok maradtak. A kopárfásítás külön fejezete az erdészeti tudomány
nak. Más a teendő ott, ahol évszázadokon belül nem állt erdő, és más tervet kíván az 
olyan kopár jellegű 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 foglalkoz
tatják. Előttük napról napra más és más hatást keltő képek tárulnak fel. A kép egyes 
mellékvölgyekben és szurdokokban még az eredeti -  oda még nem érkeztek be a fa
vágók fejszével felfegyverzett századai. Sajnos csak rövid évek kérdése, hogy a félreeső 
zugokban is lefejtsék a büszke erdők eddig még meg nem tépdesett palástját. Annál 
változóbbak a tájrészletek a feltárt fővölgyekben; nagyon is változó, egymástól me
rőben eltérő képek jelentkeznek hol az élet, hol az elmúlás ellentétes vázlataival.

A bükkös állományokban járva Hubert előhozakodik egy reá váró, új feladattal. Ez 
egyszer neki is fejszével kellett behatolnia az erdőbe, hogy az uradalom számára szük
ségelt tűzifát kitermelje. Ez lesz az első házi termelés; még szerencse, hogy csak 4 
évenként kerül rá a sor, a mennyisége azonban kitesz kb. 2000 űrmétert. Ezt az arány
lag kis tételt -  hozzáigazodva a cég úsztatásához -  maga az erdészet fogja leúsztatni 
a kastélyhoz közel fekvő kifogó gerebig. Az úsztatás közben Malomvíz alatt kipartol- 
hat fát a személyzet számára is, azt darabonként szedve össze a fövényről. Az bizonyos, 
hogy nem lesz könnyű feladat. Favágó, csúsztatóépítő, úsztató munkásra a községből 
nem számíthat, vagy csak kevésre. A munkát vállalkozóra bízni, az sok pénzbe kerülne.

Hubert saját üzemű úsztatást még nem vezetett le, méghozzá a nyár közepén, ami
kor vagy túl alacsony a víz, és ahány darab fa, annyifelé akadozik a köveken, vagy hirte
len áradat kapja fel a fát és meg sem áll vele a Fekete-tengerig. A régi áradások nyoma
iról szólnak 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 erdőbir
tokos: sehogysem érti, 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 a kérget és gallyat kötegbe gyűjtik össze, és pénzt kap
nak érte. Ez igaz. Aki azonban a kritika mértékével megfontoltan él, jól nézzen körül, 
ahol a szemét jártatja: ott síkvidéki műerdő a cseh iparvidék kellős közepén, itt a kárpá
ti jellegénél kárpátibb Retyezát őseredeti alkotásában. Ez mégiscsak különbség!

Hubertnak legtöbb bizalma József alerdészben van; ez a derék, tapasztalt alerdész 
hasonló úsztatásoknál párszor már segédkezett. A tervet vele már kifundálták, hogy 
a kérdést hol és hogyan oldják meg. 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 belekerülhet a vízbe. 
A száraz helyen sarangba rakott bükk tűzifa, az eddigi tapasztalatok szerint, a vízben 
történt úsztatás ellenére is tüzelésre még a negyedik évben is megfelelő.
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18. A faúsztatás kockázatos!

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 a fát 
idejére leszoríthassa a gerebig. Luzsniknak egyébként a nyáron is mindvégig lesz dolga, 
mert már a napokban várja az idegen cég fáját. Hubert éppen oda készül felmenni, hogy 
tárgyalhasson Mendellel, a vállalkozóval, aki a malomvízi irodában a többszörös hívásra 
sem jelentkezett. Pedig panasz van rá. András alerdész tett jelentést arról, hogy Mendel 
élelemszállító 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 fenyőgallyat találnak. A fél méter hosszúsá
gú, 4-5 metszet nem is gally, vessző, hanem csukló vastagságú, görbe faág, s ráismernek, 
hogy azok tiszafáról valók. Valóban 7/hm-ágak! Tiszafa a Retyezáton?

Az ágakat kézbe veszik és vizsgálgatják. A kantinos elmondja, hogy azokat az egyik 
olasz famunkás hozta le a Nagy-Boreszkuról. A Taxiisra ráismert, hiszen jól ismeri azt 
hazájából, Udine parkjaiból. A talált zsákmányt mint ritka bizonyítékot -  a maga részéről 
csemegét -  hozta le.

Ha az igaz, hogy a faágak a Boreszkuról valók, a ritka leletből új, meglepő felfedezés 
lesz! Hubertot a dolog természetesen izgatja, és a szerencsés felfedező munkással 
Ambrózi útján kapcsolatot keres. És a következő derül ki.

A kérdéses munkás az egyik boreszkui csobánnal találkozva nála talált rá a gyanút keltő 
faágakra, amiket a pásztor faragásra készített elő. Azt a véderdő aljában vagdosta le az ott 
lévő egyeden tiszafa törzséről. 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 vágott egy erősebb ágat. A jelek szerint 
a juhászok gyakran keresték fel az általuk ismert fát. így született meg az a növényföld- 
rajzilag értékes adat, amit Hubert a lelet után mindjárt bejelentett a Fekete-Blattny-féle 
vállalkozásnak Selmecbányára. Azóta Boreszku a tiszafa elterjedésének magyarországi leg
felső előfordulási lelőhelyeként van nyilvántartva. A lelőhely nyugatra néző hegyoldalon, 
a Piceion elegyeden övezetében, aneoridról leolvasva, 1480 m feletti (kerekítve 1500 m) ma
gasságot igazolt. A legvastagabb ág évgyűrűi 110 évre engedtek következtetést. Hubert 
véleménye szerint a tiszafa magját csakis madár ejthette el. A magot a távrepülésre alkal
mas madár -  valószínűleg ragadozó madár -  valahonnan az alsó vidék díszkertjeiben 
zsákmányolt szajkó, mogyorós szajkó, örvösgalamb, pinty -  széttépett begyéből hozta fel 
magával a magas Boreszkura. Másféle magyarázatra nehéz lenne találni. Több tiszafapél
dányra aztán a hegységben a vágások során sem sikerült rátalálni.

Berhina felett, a nagy kanyaron túl, Huberték elé szokadan kép tárul. Még csak az hi
ányzott a Retyezátról, hogy előttük teljesen ismeretlen és idegen kinézésű favágókra 
találjanak!

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

Hubert a rusznyákokra a „jó” 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
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totta, félredobta, majd rakásolta a felszabdalt fát, és dolgozott akkora erővel és olyan 
ütemben, mint a beállított gép. Es visszatérőben, késő este a munkást még mindig ugyan
ott látta a ledöntött fáknál. Társai már behúzódtak a füstölgő kunyhóba, ő azonban egy
magában, romlatlan erővel vagdalózott a vastag törzseken. Kiderült róla, hogy a csoport
ban nincs hasonló párja. Ez az erőből kifogyhatatlan gépember hőse a munkának. Róla 
származik az a tisztelet, amit Hubert azóta érez a rusznyák favágók iránt, akik, ha tény- 
leg így is van, bizony megütik az olasz Titánok mértékét is. Hogyisne ütnék meg, hiszen 
a munkát a puhafa fenyő helyett a kemény bükkfán tanulták meg!

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

Felesleges lenne elébük állni a kérdéssel: hogyan megy a munka?
A közelítés a hegyről még csak ment, nem is volt annyira nehéz, a terep kedvező 

rá. A nagyobb baj a vízzel van, mert az az úsztatáshoz túl kevés. Július hónap tudva
levőleg a legszárazabb hónapok egyike, olyanféle augusztus is, alig különb azoknál 
a szeptember, amely egyike a Retyezát legszebb, verőfényes évszakának. Hasztalan 
lenne Mazettot, a papusai gátőrt szidalmazni, eresztene ő ki a gátjának kapuján több 
vizet is, csak lenne miből.

A munkahely közepe táján feltűnik egy, a munkásoktól elütő, magasabb termetű, 
sovány férfi, rajta hosszú, fekete kabát, városias divatú öltözetben; pantallóval, fekete, 
fűzős cipővel. Ott egymagában álldogál egy ponton, és nézi, nézi merően a vizet, 
egyszer-egyszer meg hosszasan feltekint az égre. Nagy gondokban kell legyen, oda 
sem szól a közel álló munkásokhoz, mert rajtuk a biztatás sem segítene.

Mendel o, a szakállas, Mózes-hitű vállalkozó a Felvidékről. O vállalta el a legkri
tikusabb erdei munkát, a faúsztatást. Kalap nincs a fején (erdőben van és nem temp
lomban), a szakállából kimaradt szemtája 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 a folyó hirtelen árad, de annál még nagyobb baj, ha -  képletesen kifejezve -  
a szállító szekérnek a kerekei hiányoznak, vagy sínek nincsenek a felrakott kocsi alatt. 
Az ősembernek is a folyóvíz volt az országútja, Grönland eszkimói részére is a ten
ger áradata hozza el a Szibériából elszabadult fagerendát.

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

A komor hangulatba a néma kézfogás is beleillik. 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 emlé
keztető öreg zsidót. Vállalkozása vagy príma üzlet lesz, vagy leégés a tűző, nyári 
naptól, amely ragyogóan süt le a felhőtlen égből, csak éppen vizet nem izzad ki magá
ból immár hetek óta.

Hangos panasznak helye nincs, a fennálló helyzeten az sem segítene: neki a mun
kásait napról napra fizetnie kell, azok bármi keveset is végeznek, élelemmel szintén 
el kell őket lássa, nehogy -  felszedve bugyraikat -  ott, a vadon közepén, magára 
hagyják.
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Szegény Mendel! Úgy mondják: százányi saját marhacsordája legel fent a Pietrosz 
aljában. Máris törheti a fejét, hogy a retyezáti üzleten hány marhája fog elúszni ahe
lyett, hogy a fája úszna le.

Szúrós szemekkel rátekint Hubertra, és németes nyelvalapon felteszi a kérdést:
-  Uram! Ön főerdész és, a fegyveréről látom, vadászember is. Mit néz ki az idő

ből? Nagyon kérem, van-e kilátás esőre? És mindjárt meggondolva hozzáteszi: esőre, 
de nem túl sokra, csak annyira, amennyi a fát megindítja, és valahogyan csak elviszi 
a Luzsnik-féle gátig, onnan aztán már menni fog, ahogy kell.

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

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

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

Miközben ímmel-ámmal beszédet váltanak, málháslovak érkeznek fel a völgyön. 
Hubertnak eszébe jut a panasz, hogy a hajcsárok éjjelente a folyó mentén az uradalmi 
kaszálókat lelegeltetik. Amennyire lehet, a gondterhelt Mendellel kíméletes kíván lenni. 
(Nevezhetné Smajennek is, mert állítólag arra a névre is hallgat.)

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

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

Hubert a végén hozza szóba a panaszt. Rendbe kell azt hozni, amíg késő nem lesz.
-  Uram, én nem tehetek róla -  mentegetőzik Mendel -, a lovaknak is enniük kell, 

az út pedig túlságosan hosszú.
-  Éz igaz. Ki fogjuk jelölni a Rotunda-rétet, az van középen, azt a rétet legeltesse, 

de a többi réten ne engedjen megállást. Az okozott kárért felelős lesz!
Mendel a maga részéről a megoldásba belenyugszik, nem is tehetne mást. Valamit 

majd fizet érte, ha a fáját szerencsésen leúsztatta. Ne adja az Ég, hogy az elkésés miatt 
ki kelljen partolnia szárazra a határidőn túl visszamaradt gömbfát, addig aztán kétsze
resére növesztheti a szakállát, mire az ő fájára ismét rá kerül a sor. Tavasszal ugyanis 
az olasz cég lesz az első.

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 a papírt remegő kezekkel a térdére helyezi. Valahogy7 lassan megy az írás, 
mintha a betűket cifrázná. És megszületik a titokzatos személynév, feltehető, hogy 
az a vállalkozó neve. Hátulról előre, hármas tagozatban készül el -  héberül. Megtekinti
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Ödön is, és -  a kíváncsi ember módjára -  jót mosolyog 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 Lepusnik völgyében az 
utolsó bükkösök egyike. Azt fogják megszemlélni. 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 is vásárol. így van kivel szót váltania, 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 bükkfákhoz talán soha senki nem nyúlt hozzá, figyelmen kívül maradt 
az a mutatványszámba menő lomblevelű erdőrészlet. A méter átmérőjű fák mind ala
csony törzsűek. Koronájuk annál terebélyesebb; kiritkult záródásban élő, elvénhedt fák, 
ágaik tördeltek, magot már réges-régóta nem teremnek. Az ilyen fákra szokás monda
ni, hogy azon a helyen, ahol állnak, felesleges fák, és a nemesebb fajoknak csak útjában 
vannak. Az ő életük sorsát már eldöntötte az idő: mihamarább az összeroppanás vár rá
juk, hatalmas testükből korhany lesz. Van azonban módszer, amivel siettetni lehet ezt a fo
lyamatot, amit egyébként a természet fog rajtuk előbb-utóbb halálos biztonsággal el
végezni. Az erdészeti irodalom ezt a módszert „körülgyűrűzésnek” nevezi. 
Alkalmazzák-e valahol, az erdészek nem tudnak erről.

Hubert nem fog élni a körülgyűrűzés durva és ezen a helyen értelmetlen módsze
rével. Viszont nem tenne kifogást az ellen, hogy azokat termeljék ki a barakkot lakó 
olaszok, és a fákat használják fel tüzelésre. Azok azonban a szívós, göcsörtös bükkfával
-  a fenyőfa bősége mellett -  nem bajlódnak. Ledöntésük és felhasogatásuk érzékeny 
kárral is járna. A kis bükkös erdőt ugyanis belepte a luc, csak meg kell nézni: a megte
lepedett, 1-2-3 m magas, üde fácskák -  kiölve maguk alatt a gyomot -  elég sűrű társu
lásban gyönyörködtetik Hubertékat. Azt a kivételesen kedvező folyamatot látják, ami
kor a lucfenyő a bükkel elegyedő tenyészhatáron teret foglal, és a faját megillető helyen 
kiterjeszti uralmát a bükkfákra is. Ez a természetes folyamat hasonlít a napokkal ezelőtt 
bejárt lékvágások területén tapasztalt felújuláshoz; ott fenyő követi a fenyőt, itt végle
gesnek mutatkozó flóraváltozás áll elő. A folyamat valamennyire hasonlít ahhoz a jelen
séghez is, amit a szkurtelei vágásban láttak a juharfa körül; az a biofitocönozis átmeneti 
jelenségéről adott példát. Szakszerű irányítással még a Retyezáton is, talán előbb, mint 
másutt, több szép természetes felújulásra lehetne példákat teremteni. Ez azonban 
csakis az esetben menne, ha a fahasználatok rendszerbe foglalása kizárólag a kezelő 
erdészek kezében volna, és az ő kezüket nem kötné meg bürokratikus szabály és válla
lati ködevél!

A sokat emlegetett ködevél természetesen Hubertot továbbra sem hagyta nyugton. 
A rosszul leírt feltételek alapján folyó rossz, az uradalomnak kimondottan káros mun
kákról szóló jelentései a birtokos részéről legfeljebb csendes meghallgatásra találtak. 
Nem többre, s Hubert tulajdonképpen már évekkel korábban rájöhetett volna, hogy 
az 1898. évi egyezség reparálási lehetőségéről bizony lemaradt. A konok ismételgeté
sekkel, kifogásokkal mindenesetre annyit sikerült elérnie, hogy a cég vezetője, Eugén 
úr, rokonszenvét (amivel egyébként korábban sem kényeztette el) teljesen elveszítette. 
Sőt a cég előtt olyan személlyé vált, aki a fakitermelés körébe tartozó üzletben legfel
jebb hivatalos, de egyáltalán nem kívánatos személy. S mindezek alapján Hubert kifogá
sai bizony kezdtek „unalmassá” válni.
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Egy alkalommal aztán maga a cég vezetője szólta el magát -  elárulva az üzletfelek 
magatartásának az alapját. Nevezetesen: Eugén úr utalt arra, hogy a birtokos erdőit 
(és az ő kitermelt faanyagát) esetleg bosszúállásból származó gyújtogatás (?) érheti. 
És vajon ki állna ezen felgyújtás mögött? A cégfőnök nyilván a saját munkatársaira gon
dolt, akik között nem egy kalandos múltú, fél világot bejárt, csempészésre, vadorzásra 
hajlamos, részeg állapotban vadul vakmerő ember akadt. Velük együtt gyanúba voltak 
hozhatók egyéb havast járó csavargók is.

Hubertot természetesen meglepte Eugén úr eme elszólása, fenyegetőzésnek ható 
„aggodalma”. Ödön is érdeklődéssel hallgatta ezt a témát, mivel az erdőégés nagyonis 
hozzá tartozik az erdészek megoldandó feladataihoz. Hubert mégis igyekezett meg
nyugtatni a sógorát, hogy ő a cégvezető fenyegetésnek is beillő elszólását egyáltalán 
nem vette komolyan. Hiszen ha az erdésznek állandóan arra kellene gondolnia, hogy 
a vele szemben állók ellene bosszút forralnak, akkor soha sem lenne nyugta. Ugyanak
kor viszont tisztán látta: a birtokost ugyan meg lehet az erdők esedeges fel gyújtásával 
zsarolni, de az erdészt nem erdőégetéssel félemlítik meg, hanem egy-egy, kimondottan 
a személyére irányuló támadással. Erre való az óvatosságból állandóan magánál tartott 
fegyver, a rendszerint őt követő jágerek, alerdészek, netalán málhahordók, illetve ko
csisok társasága.

Visszatérve még az erdei tűzesetek kérdésére, Hubert elmondta, hogy szolgálata 
alatt a Retyezát-hegység erdőiben ilyen nem fordult elő -  szerencsére. De továbbmen- 
ve, Hubert Erdély-szerte sem értesült erdőégésről. Igaz, náluk az épületeket, neveze
tesen például a berhinai vadászházat felgyújtották, de az kivételes esetnek számított. 
Statárium alatt álló szökevények gyújtották fel távozásuk előtt a menedékül szolgáló 
házat, hogy üldözőik nyomukat se találják. A szomszédos havasbirtokon pedig leg
utóbb villámcsapástól égett porig egy vadászház.

Az ilyen jellegű károkozás elleni védekezés meglehetősen nehézkes. Legcélszerűbb 
az épületeket tűz ellen biztosítani, és a biztosítottságot igazoló fémtáblát az épület kül
sején több helyre kirakni. Végtére feltehető az is, hogy a „bosszúállásra” készülődő sze
mély a táblák láttára meggondolja magát és lemond a szándékáról. (Ez egyébként a vador
zóról nehezen tételezhető fel.) A károsult megfelelő biztosítással többé-kevésbé 
kielégítő kárpótlást szokott kapni, az épület teljes összegének megfelelőt. Igen, mert 
a fából épült házak rendszerint porrá égnek. Az is igaz, hogy a külső fekvésű épületek 
biztosítása meglehetősen költséges, de mindenképpen megéri. Arra is kell ugyanis 
gondolni, hogy az esetleg leégett régi őrház, vadászlak vagy munkásszálló helyett új, 
különb kivitelű építhető fel, akár más, alkalmasabb helyen is.

Különös témájú disputája támadt Hubertnak egy külföldi, rangos vendéggel, aki 
a határhavasok körzetében a vadászati jogot tartotta haszonbérben. Ö azzal a kívánsággal 
állt elő, hogy a lakatlanul álló vadászházakba a betörőkkel szemben szereltessenek 
be önlövőket. Hubert a dolgot a beszélgetés kezdetén tréfának vélte. Utána a kedélyes 
urat felvilágosította, hogy az önlövők Magyarországon, feltehetően egész Európában, 
sőt valószínűleg a többi világtájon is, a vadfajok (medve, farkas) ellen is el vannak tiltva. 
Kiderült azonban, hogy az illető nem is valamiféle, már külsőleg is szembeötlő szerke
zetre gondolt, amely a betörésre készülődő személyre többnyelvű figyelmeztető fel
írással és felismerhető jelekkel ellátva elriasztólag hatna. Ellenkezőleg, olyan, legko
molyabb tűzhatásos szerkezethez kötötte magát, amely bent az épületben több 
irányban és hatásosan érvényesülne a halált érdemlőkkel szemben. Nyilván abban a fel
tevésben élt, hogy a Retyezát őserdejében a védekezésnek bárminő gyilkos hatású
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módszere megengedett, mintha a vadászházba történő behatolás főbenjáró 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 vállalni -  mint értelmi szerző és parancskiadó tulajdonos.

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 elválni az erdőtől, annyi sok a néznivaló és a nyár 
hozzá túl rövid. A sok, zaklató átélés valami különb szórakozást is kívánna. Erre való 
az erdő vadja, amit a természet az erdőbe díszül állított be. 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 készülő
ben van az a csatorna, amely le fogja hozni a beállított vágás fáját. A kanyargós, kes
keny völgyben a mohatakarón jól kitaposott ösvény vezet fel, ahol a tarolás helyén 
a végén majd újabb rontott kép marad. Amit az érintetlen, vadregényes völgyben 
annyira széppé varázsolt a tüneményes fenyőerdő, az fog ott is vesztes lenni. Elegendő 
a tarolást ábrázoló metszetnek csak az elütő színét látni, és hozzá százas, ezres, szaka
datlan számsorokban ráfigyelni a feldobbanó hangra, amit a ledűlő fák tompa jajszavából 
a völgy bércei vernek 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 egészen egyesztendős.

Késő ősszel, amikor a zerge nászára ébred, egy megyebeli úrvadász másodmagával 
haladt fel a völgyben. Fegyverét, ahogyan idősebb és kényelmes uraknál szokás, a vezető 
vadőr vitte a vállán. Az egyik kanyart eltakaró szikla mögül hirtelen több fegyveres ide
gen lépett elő, akik a szemben érkezőket azonnali golyólövéssel fogadták. A golyó nem 
talált. A vadőr azonban a válláról lekapott fegyverrel nyomban visszalőtt (Péter vadőr 
katonáéknál is lövész volt!) 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, öltözete után, 
Bánság vidéki, ismeretlen személynek bizonyult. A helyszíni 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 a vadászatot abbahagyta, és a maga részéről 
rá sem tekintve a görcsös mozduladanságban fekvő halottra, elhagyta a Nechisu keskeny, 
sötét völgyét, és oda, mint mondotta, nem fog többé jönni.

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

Elmondja, hogy előző nap estefelé beállított hozzá Mendel és munkásai számára 
dohányt vásárolt. (Érdekes volt Hubert részéről megfigyelni, hogy7 az erdőn élő személy, 
legyen román, olasz, rusznyák, akár munkás, akár pásztor, valamennyi cigarettát sodor, 
és nem él a pipával, ahogyan azt a magyar paraszt megszokta. Márpedig ha valaki, úgy 
a pásztorféle igazán ráérne a pipájával foglalkozni, de az sem teszi. Annál többet füs
tölnek a jágerek; vadászképekkel cifrázott porcelánpipájukat még álmukban is a szájuk
ban felejtik. A famunkást meg talán az tartja meg a rövid élvezetre való cigaretta mellett, 
hogy idegességében hamarosan végez vele.) Mendelt a kíváncsiság hozta le a barakk
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hoz. Dicsekvőleg mondta Ciprián előtt, hogy a vízparton előkelő vendégei voltak. 
Hubert felől tisztában volt, hogy ő a Herr Oberförster, szeretné azonban azt is tudni, 
ki volt vele az a másik úr. Hátha -  neki úgy rémlik -  Fürst Esterházy lett volna? Több 
sem kellett, eltalálta!

Ami az ismeretek körüli tájékozottságot illeti, Mendel a művelt emberek közé tar
tozott. Vagyona után felvidéki lakóhelyén virilis jogot élvezett. Az Esterházy név nem 
volt ismeretlen Máramarosban. A kérdést tehát helytállónak találta, 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, neki meg 
bemutatkozni nem szoktak. 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 a berhinai vadászház környékét lármával zavarja meg.

Huberték a mulatságos eseten elmosolyognak, és egy kis bosszantás Ödön felé sem 
fog ártani. Ödön mint herceg Esterházy, az ország első földesura! Pedig nem néz ki 
arisztokratának. Arca nem megnyúlt, 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 mutat a polgári pocakra.

Lehaladva a Nagyvíz mentén, a faúsztatás menetét kísérhetik figyelemmel. A folyó
víz ott annyival bővebb, mint Mendel szakaszán látták, amit az oldalvölgyek vize adott 
hozzá. Egy helyen azonban a folyó bal partjáról zavaros áradat ömlik ki. Napokkal 
ezelőtt, valahol nyugaton, a krassói hegyeken felhőszakadás zúdulhatott le, és az duz
zasztja fel a folyó vizét. Az áradathoz hozzájárul még a közeli határidő miatt erőltetett 
úsztatás, ezért a terelő gerebnél hatalmas fatorlódás következett be. Három emeletnyi 
magasra halmozódott fel a gömbfa, amely síkosságánál fogva, az egyik a másikra fel
csúszva, eltömte a gereb fográcsozatát még a 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 torlaszok 3-4 munkást kívántak áldozatul.

Domboló dolgozik ott, mindössze negyedmagával, több munkásra nincs szükség, 
úgyis csak akadályoznák egymást. Kezükben a 4-5 m hosszú csáklyanyél, végükön a szo
kásos vonó- és taszító szegekkel. A kifolyásnál jól látni, hogy a víz a torlasz alatt egészé
ben elfolyik. Ahhoz, hogy fát sodorhasson magával, szét kell előtte nyitni a garmadával 
összevissza torlódott tömeget, hogy elsőnek a legalsó fák, majd egyik a másik után indul
jon el az útjára. Maga a folyóvíz 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 a meredek lejtőn és a száraz csatornaúsztatásnál szokott lenni, 
legkisebb a veszély a csekély esésű, nedves csatornánál.)

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

Domboló van középen és legalul; csáklyájával alul a fatorlasz rézsűjét óvatosan bon
togatja. Figyelme kiterjed a két oldalról felmagasló tömegre, azok mindegyikéről a három 
munkás Domboló intésére le-lecsúsztat egy-egy fenyegetően kiálló gömbfát. Domboló 
bakancsain rászíjazott vasmacskák, amikkel könnyedén szökdel fáról fára (Hubert szerint 
a vasmacskákhoz külön tréning szükséges), át-átugrik hol jobbra, hol balra, és eregeti 
sorjában a helyéről meginduló darabokat. Kalap nincs a fején, hogy az se zavarja. Szé
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les mellén a tarkakockás ing szétnyitva, 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 gondozott. A lakosságnak egyébként a minden
napi kenyere a kukorica.

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

Hátul az istálló léces ajtajához kötve idegen, fanyerges ló álldogál, mellette a gyep
ről nehézkesen feltápászkodik Janku, a paltinai gazda. Már két napja várakozik 
Hubertra. Vásárról jön, és valami fontos beszélnivalója, elsősorban a legelőszerződés 
meghosszabbítása lesz a témája. (Amikor őt az erdészek a Paltinán keresték, nem volt 
fent a legelőn.)

Az a fő, hogy a család egészséges. A „zsarnoki” férj távollétében végeztek a nagyta
karítással, a nagymosással; ami tyúk Mayerné után maradt, számukról és csibéikről pon
tos jegyzék van vezetve.

Ödön pár napot még kitölt Malomvízen, nővére lehető jó ételfogásokkal látja el, 
aminőket csak saját konyhán lehet előállítani. A gilisztával fenyegető erdei kosztolás 
után a férfinépet háziételekkel kárpótolja. Mészárszék hiányában a húskérdésen a baromfi 
segít. Hubertnak kettőre felszaporodott tehene a házat friss tejjel látja el, gyümölcsöt 
a kert ad. A selmeci pesztonka, a jámbor tót leány, szerencsére, megszokott. Látszólag 
azt mutatja. Ismerőse ugyan nincs, de leveleket kap és ír. Legunalmasabb neki a vasárnap, 
mise hiányában szent képe előtt időzik, és türelmesen foglalatoskodik a gyerek 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 igyekszik megtanulni.

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

Ödön az utazásra készül fel, Hubert viszi le kocsival az állomásra. Ö maga betér 
a kastélyba, leadja a jelentéseit, majd behajt a városba bevásárolni az egy hónapra valót. 
Mire a kereskedőnél leadott hosszú kutyanyelvjegyzékkel 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 szórakozik napról napra ásványvizes borozgatás 
mellett -  megtárgyalva minél részletesebben a város, a járás, a megye, nem utolsósor
ban az ország zajlásban levő, avagy éppen uborkaidényre való kérdéseit. Közben a kocsis 
lovat vasaltat, mert Malomvízen kovács nem él, a legelőre kijáró lovakat a paraszt is pőre 
patával tartja.

Késő este lesz, amikor otthon, az udvaron leemelik a kocsiról a gondosan zsák
ba csomagolt holmit, kezdve a rizskásától, a süvegcukortól a 10 literes petróleumos 
kafináig.

Aztán folyik tovább a mindennapi élet -  felváltva otthon és többet az erdőn.
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19- Újabb munkástragédia

Két napra rá, a ragyogó júliusi napnak kora délutánján, riasztó hír üti meg a házi nép
ség, köztük Hubert, fülét:

-  Egy olasz belefulladt a vízbe! A víz elsodorta!
Másik hír arról szól:
-  Egy olaszt a gerebnél alátemetett a rászakadt fa! Keresik, de nem találják!
A faluban kevés a járókelő nép, a hegyekben kezdetét vette a kaszálás, minden 

épkézláb férfi asszonyostól fenn van a réten, a tanyán aratják az árpát, a nép a termé
szet feletti győzelem ünnepnapjait éli.

Átellenben, a nagyraktár udvarán látni a legnagyobb futkosást. Ott lakik a vállalat 
főraktárosa, Giombatta népes családjával, 18 (tizennyolc) 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. Nehezen ment már a naptárból 
az újszülöttek részére megfelelő keresztnevet kikeresni, 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: a halott saját fia volt-e, 
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 puf- 
fadt arcú, pocakos Giombatta maradt otthon; bamba szemekkel néz maga elé, és áll egy 
helyen. A helyzet úgy néz ki, mintha még nem volna tisztában, hogy mi és hogyan tör
tént. Rá sem ügyel a lassan közeledő Hubertra, előtte érthetetlen kell legyen, ami hírt 
hozzá az előbb hoztak. 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 Eugénnak, a fűrész

gyáros sofőrjének az elbeszéléséből tudta meg.
-  Eugén úr kora délután kiautózott Malomvízre, és ott meg sem állva, egyenesen 

lehajtott a gerebhez, hogy az ott folyó munkát megtekintse. Társaságában volt egy 
hölgy vendége, nem az a turistanő, akivel két év előtt a hegyekbe a kirándulást tette. 
(Akkor Huberték is találkoztak 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 Eugénnak.)

A hölgy az aznapi alkalmi kirándulásra a nyitott autón pipacspiros, könnyű nyári ruhá
ban, virággal díszített, széles szalmakalappal, kezében napernyővel jött ki. Eugénnal 
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 oda vitte a kíváncsiság, 
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 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, csáklyájával a szemben levő 
torlasz fáin valamit lazított. Eközben a mögötte meredező oldalon a magas falú torlasz

774



hirtelen megingott. Abban 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 megrendült- 
ségtől valósággal beteggé tette.

Amit látott, megdöbbentő volt. Holta napjáig nem fogja elfelejteni az eltorzult vigyor
gást, azt a gyors, rövid vigyort, ami Domboló arcán támadt. Fejét felkapva feltekintett 
az égre, arcán az eltorzult vonások grimaszként feszültek szét, neki, a sofőrnek úgy 
rémlett -  mintha fel is kacagott volna! Ahogyan akkor elképzelte és ahogyan most 
is látja, Domboló feltétlenül tisztában volt azzal, hogy a torlasz menthetetlenül 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 kop- 
pantásokkal kísért, szörnyű áradata eltemette. A lezuhant és folyvást omló fatömeg, 
kitörve a gereb alól, zúgva rohant le az alanti, mély mederbe, és a szerencséden munkást 
vitte magával. Valami keveset még láttak hol a fejéből, hol a karjából, aztán a nekisza
badult fatömeg zúdult tovább lefelé, Dombolónak pedig nyoma veszett.

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

-  Tulajdonképpen mi történt?
Eugéntől nem kapott választ.
Két kilométerrel lejjebb a Nagyvíz bal partján találtak rá Dombolóra, kivetve a föveny

re. A sok hozzá verődő fa és a mederből kiálló kövek a torlasz szerencsétlen áldozatá
nak a fejét roncsolták szét. Három árvát és egy fiatal, síró asszonyt hagyott maga után, 
gyászba borítva az erdei munkások egész társaságát.

Hubert legközelebbi levelében beszámol Ödönnek a Ferró-féle tragédia után bekö
vetkezett újabb esetről, és a következőket fűzi hozzá: 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 a váratlanul megjelent főnökét, aki az ő munkáját figyeli, egyben 
rápillantva mellette az érdeklődést mutató hölgyre^ amúgy akaratlanul, valami kurázsis 
ösztönérzésből, kiválót akart előttük felmutatni. És hacsak egy pillanatra is, hirtelen 
megfeledkezett a munkahelyén állandóan fenyegető veszélyről. Elég volt egyeden figyel
men kívül hagyott odatekintés a torlaszra, egyeden elhibázott mozdulat, és a háta mögül 
bekövetkezett a katasztrófa. A sors kegyetlen volt hozzá annál is inkább, mivel hivatá
sában sújtott reá. Azt a hős férfit érte a csapás, aki a sok bátor férfi között kész volt élete 
állandó kockáztatásával is megfelelni a hivatásának. Önfeláldozó magatartása őt is érde
messé 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 a lángokon is. Ez a tisztelet éppen úgy kijár 
az erdésznek, aki az őrhelyén a fenyegetések ellenére is helyt áll, és akár fegyveresen 
is felveszi a harcot a reá leselkedő ellenfeleivel. A milliónyi katonahős mellett a polgári 
élet munkahősei, a hivatásukat végzők ilyen férfiak!

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

775



E kérdés szempontjából a végzetes fordulatra talán abban lehetne némileg okot 
találni, hogy Eugén, mint a vállalat teljhatalmú főnöke, ott éppen a kritikus időpont
ban tartott futólagos szemlét. Bizonyára a szemlének másféle módját is választhatta 
volna. Ezúttal azonban mellette állt az alkalomszerűleg hozzá csatlakozó hölgy, akinek 
a jelenlétéből származhatott talán valamiféle kihívó hatás. Mindez a feltevés kétségte
lenül a sors tragédiájának fel nem deríthető motívuma fog maradni.

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 nincs keresnivalója. E kettőn kívül a két év alatt 
más baleset a vadon életéhez edződött férfiak sorában nem fordult elő. Mégiscsak kü
lönös, hogy e megtörtént két esetnél jelen volt a nő. Az egynemű Adámok közé egy-egy 
Éva sodródott be, férfiak közé, akiknek mindegyikében benne rejtőzik a nő iránti érdek
lődésnek kitörölhetetlenül eleven ereje. A nő képében az annyira ritka látomás nem 
maradhatott közömbös hatással a férfire, ahogyan a hím vad 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 mun
kahelyén megjelent nőre tévedhetett, és felőle érkezhetett le hozzá, a fatorlasz mélyére, 
a ragyogás, a pazar szín, a meleg mosolygás képében a halálos végzet. Mintha csak 
mind a két munkás tragédiája hasonló volna az égő sivatagban magára hagyatott beduin 
Adám feltámadt őrjöngéséhez, aki szörnyű csalódásában (leírásból idézve) így kiáltott fel:

„Atkozott az asszonynép! Éva megbabonázza Ádámot és szolgaságba ejti!”
Hubert -  maga is megilletődve -  azzal fejezi be az Ödönhöz írt levelet: legyen a levon

ható tanulság az, hogy a kézi erővel dolgozó férfit veszélyes munkahelyén munkavég
zése közben -  kint az erdei munkahelyeken is -  meglepetésszerűen ne zavarja meg senki, 
se hivatalos személy, se kíváncsi odalátogató! És különösen ne jelenjék meg ott a mun
kája iránt akárcsak félszemmel is érdeklődést mutató idegen nő, aki előtt, talán hiúságból, 
azt akarja bemutatni, hogy Évával szemben minden más férfinál ő -  a tettrekészebb 
Ádám!

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

Szól ez intelem Ödönnek is, a nőtlen fiatal férfinak, akinek további sorsát (szülő
anyja után) még nem döntötte el a nő.

Hubert még két esetet idéz fel Ödönnek, amely az erdész és a „vadonbeli” nő között 
történt meg -  s az erdész maga Hubert volt.

1. Egy ilyen, keresetlenül előállott helyzetbe még dunántúli szolgálati helyén került 
bele. Mint nőtlen gyakornoknak, a lakása a főerdészlak melletti, külön épületben volt; 
az erdészeti iroda mellett egy külön bejáratú szoba. A szobának alacsony, csak füg
gönnyel behúzható ablaka előtt a kerteken át rövidítő kis ösvény vezetett el. Azon szokott 
egy időben elsétálgatni egy falubeli, nyúlánk leány, minden egyes alkalommal egyes- 
egyedül, és lassú léptekkel, az ablakok előtt elbíbelődve a jázminbokrok illatozó virá
gaival. A 20 év körüli leány varrónő-kinézetű volt, iskolázott, iparos házileány, akinek, 
úgy látszott, az aranyifjúságban túl szegény faluban nem akadt udvarlója. Talán ő ma
ga sem tehetett róla, de meg-megállt az ablakok előtt, azzal gondolta felhívni magára 
az új erdőgyakornok figyelmét. Mindebből Hubert csak futólag vett észre valami ke
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veset. A leány azonban szemmel is láthatóan leleplezte magát egy áruló bizonyítékkal; 
az ablakon át berepített levélkével, amit Hubert egy alkalommal a szobájában talált, 
és az névtelenül ugyan, de annál érthetőbb célzatú szöveggel volt megírva. Ebből aztán 
Hubert a személyének szóló kísértést nem is annyira eszményinek, hanem kézzelfog
ható felhívásnak látta. (így van ez az őzeknél is, a csalsíp hívására legelőbb a fiatal őzbak 
ugrik be...)

A leánynak holmi találkozóhoz nem volt szerencséje, mert a Hubert szobáját kora reg
geltől késő estig kivétel nélkül üresnek találta. Nemsokára történt aztán, hogy maga a ko
rábban kelő főerdész, a principális lett figyelmes a ház előtt andalogva sétáló leányra. 
O aztán -  az apa szerepében fiához -  szóba hozta a dolgot Hubert előtt. Udvarias, de nagy 
szigorúságú megjegyzése abból állt: neki ugyan Hubert magánéletéhez nincs köze, azonban 
ennek ellenére is él a figyelmezetéssel. Az a leány súlyosan beteg személy! A doktortól 
tudja, hogy fertőzően tuberkolótikus. A családja is felmentette a házi dolgok alól, ezért van 
ideje -  ahogyan mondani szokás -  a ténfergésre, az esedeg kilátásokkal biztató prome- 
nádlizásra.

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

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.
A kérdéses legelőn még az első szolgálati évében, József alerdésszel kettesben, hivatalos 

szemlét tartottak. Aznap a sztinánál élénk életre találtak. A sok férfi között a sajtárokat 
megtöltő, kifejt juhtej körül több nőszemély is foglalatoskodott. Volt közöttük egy ügyes 
mozgású, csinos, barna leány is. Üdeségével (és az újság ingerét keltve) a papusai vadon 
színtelen képébe kivételesen idillikus vonást vitt be.

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

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

A legelőről lemenet József a sztinánál lezajlott eseményhez még egy külön meg
jegyzést fűzött. O tudhatta, hogy honnan vette, vagy csak kitalálta, de arra tért még ki, 
hogy nem ajánlatos a felkínált tejet sem elfogadni, hátha az meg van mérgezve. Ami 
a mérget illeti, az minden sztina körül tényleg kéznél van az ibolyakék virággal hivalko
dó sisakvirágdudvában, amit a legkiéhezettebb jószág és vad is elkerül.

Viszonzásul József alerdész számára is jutott a tanácsból. Hubert arra volt ugyanis 
kíváncsi: vajon 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 közvetlenül a faüzem munkahelyein élte le, ahol csak akadék lett volna az állan
dóan megtöltött fegyverrel való bajlódás. A gömbfa bemérésénél a napi 10-12 óra 
kézimunka során teljesen felesleges volt a nehéz fegyver vállon hordása, az üres puska 
meg amúgy sem ér semmit sem. Ilyen alkalmakkor megtörténhetett volna az is, hogy 
amikor a munka végeztével visszatér, a valahol tartalékba helyezett fegyvernek csak 
a hűlt helyét találja. József az intelmet megértően fogadta -  már a papusai, aznapi 
„idill” lezajlása kapcsán is. Hivatalos erdőjáráskor nem hiányozhat az erdésznél az önvé
delmi fegyver és a hozzá való, elegendő töltény! Hubert el is mond Józsefnek néhány 
ismert esetet, amikor a fegyvertelen erdésszel igen csúfosan jártak el. Voltak erdészek, 
akik a végzetes hanyagságra életükkel fizettek rá.

20. Dunántúli erdészgyakornok -  retyezáti (fő)erdész -  dunántúli főerdész

Hubert és Ödön disputája azzal folytatódik, hogy Hubert figyelmezteti sógorát: minden 
nehézségek, minden különös események ellenére pályája vezérelvének az erdő fenntar
tását és újjáépítését tekintse. Segédtiszti szolgálatban egyébként Hubertnál is így volt: 
az erdőművelés nem volt olyan súlyponti kérdés, hanem egyenértékűnek mutatkozott 
más, időszerű feladatokkal. Miért? Mert a kedvező körülmények lehetővé tették, hogy 
a már élőbbről magasabb fejlettségű erdőgazdálkodás akadálytalanul és egyenes vonal
ban haladjon a maga célja felé.

Hogy a feladatok kivitelezésének módja mennyire más az egyik és a másik tájon, 
Hubert példával fog élni. Össze fogja hasonlítani például a dél-zalai táj egyik jól ismert, 
ezerholdas erdejét az ő kárpáti erdejének valamelyik részletével. Érthető, hogy az elté
rések szembetűnők, sőt az újraerdősítés szempontjából annál is nagyobbak, mert a Retye- 
záthoz mérten elérik a szélsőség határait is. Éppen ez a szélsőség fogja jellegezni az erdész 
kultúrmunkájának kirívó ellentétét az erdőgazdálkodás magyarországi keretei között. 
Pedig ott, Hubert szülőföldjén a változtatások egész légiója következett be, míg a kárpáti 
erdőben az idők folyamán a természeti tényezőknek jóformán 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 erdőtest 80-100 év előtti, megőrzött vázrajzát, és a feljegyzésekből 
rá fog ismerni a régi állományok akkori képére. Az áradványos területen öreg tölgyerdők 
álltak óriásira nőtt fákkal, az ezekből mintául meghagyott néhány példányt ő maga 
is megcsodálhatta. A szőlőhegyi pincékbe beépített faprések négyszegletesre ácsolt
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szerkezete tanúskodik az évszázados fák múltba vesző, a jövőben már példátlan méretei 
mellett. Attól kezdve, hogy kiépült az első vasúti fővonal, a túlkoros faállományt rövid 
időn belül kitermelték, és szabályozásra kerültek az árterek is. Maga az erdő is a lehető 
legnagyobb változáson ment át. Egyharmadán pocsolyák és megrekedt vizű, kisebb-na
gyobb tavak álltak, kétharmadát legelő jószág járta.

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

És vajon a kárpáti erdész mit fog a maga erdejében csinálni?
Erdeje olyan speciális termőhelyen áll, amelyre az általános szabályok nem vonatkoz

tathatók. Előtte a tarvágások ezerholdas, gyomlepett térsége tárul fel. Neki is az a feladata, 
hogy állományokat állítson talpra.

Ami az újraerdősítést illeti, fafajokban nincs mit válogatnia. A Retyezát erdészeinek 
a vágások felújításakor csupán egy fafajjal, a lucfenyővel van és lesz ezentúl is dolguk. 
És a magashegységi erdész feladata ennek egyszerűsége ellenére sem könnyebb, mint 
a dél-zalai erdészé, csak találjon rá a lucfenyős erdőgazdálkodás metodikájára! 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, nagynövésű fa, és 
legnagyobb előnye, hogy kiváló hajlamossága van a természetes felújulásra. Csemetéi 
viszont érzékenyebbek a lucfenyő csemetéinél, és fagy, hőség, elgyomosodás ellen 
nagyobb védelemre 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 eredeti minőségének tekintetéből. 
Márpedig az optimális, ősi, örökölt erdők zöme a Kárpátokra esik. Ézért jóval nagyobb 
a veszteség, amit az ország szenved, mint a nyereség -  akár az új, síkvidéki erdők kibő
vülésével is.

Az erdész szolgálata annyiban változatos, mert azt a legkülönbözőbb jellegű tájakon 
látja el. Az erdeiben folyamatos gazdasági módszerekhez alkalmazkodva fog szakirányú 
szemlélete is kialakulni. Ahogy mondani szokás: más szemmel nézi a sík-, valamint 
a dombvidéki, vagy a szállításilag feltárt, belterjesebb üzemű, éppúgy más szemmel nézi 
a hegyvidéki, akár a feltáratlan vagy tervszerűtlenül kezelt erdőket. A legtöbbször egy
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mástól ellentétes üzemi műveletek benyomásai a szemléletére kétségtelenül formálólag 
hatnak, és ez csak idővel fog többé-kevésbé módosulni.

így járt Hubert is, amikor szolgálata a dél-dunántúli erdőgazdaságból a Kárpátokba, 
majd innen ugyanoda vitte vissza. Dél-Zala lomberdei, valamint a Retyezát 
fenyveserdei valóban más és más szemléletet kelthettek benne. Nincs ezért csodálkoz
nivaló azon, hogy a kárpáti nagy kiterjedésű tarvágások első tekintetre egyenesen meg
döbbentették, az újraerdősítés problémái pedig érthető aggodalommal töltötték el. 
Erősen változó újabb hatás érte, amikor a kárpáti erdők nagyvonású képét újból az ahhoz 
képest parkszerű erdők tagoltabb vázlata váltotta fel. Ott minden tekintetben a nagy- 
arányúság, itt a műveletek viszonylagos kisarányúsága kerültek szembe egymással.

Evekkel később Ödönnel találkozva érzékenyen gondolnak vissza a Retyezáton 
együtt eltöltött időre. Felkeresve az új erdőket, a Retyezát harcos szolgálata után Hubert 
is nyugodtabban viselkedik. Kezében a kész üzemtervvel bemutathatja erdeinek kockák 
módjára felsorakozó részleteit. És Ödönnek elmondja: mennyivel könnyebb itt az állo
mányok kezelése, szemben a Retyezáton történtekkel. Az erdészt egyszerűen a 10 évre 
előre kidolgozott térszakozás vezeti. Kényelmes rendszer, bár hibáktól sem mentes. 
(A térszakozás idővel háttérbe is került, és helyébe lépett a fatömegszakozás.) A térsza
kozás a merevségénél fogva nem használta ki a természetes felújulás kínálkozó lehető
ségeit, és ragaszkodott az elegyetlen állományok kiképzéséhez, holott az éppen az ele
gyítésre nyújtott legkedvezőbb alkalmat. Hátránya volt az is, hogy a meglevő, 
átlagkoruknál fogva előírt faállományokat egészében kitermelhette, figyelem nélkül 
azok között a legjobb műszaki alkalmasságúakra, magtermő és az ún. „elit” fákra. 
A szálerdőkre jól elkészített üzemtervek viszont kisebb teret engedtek a sarjerdők fel- 
szaporodásának. Ahol a tarvágásokat mezőgazdasági közteshasználat követhette, az új 
állományok kevesebb költséggel voltak felnevelhetők, és új fafajok, például fenyőfélék 
is beállíthatók voltak.

Hubert még elmondja Ödönnek, hogy amikor a Retyezátról történt visszaérkezése 
után első útjának egyikén a rendszeretetéről ismert védkerületi erdésszel találkozott, új 
meglepetés érte. Az erdész előtte szolgálati zsebkönyvéből felolvasta a jelentését és fel
tette a kérdéseit. Hubertot az egyes tételek szokatlan aprólékossága bizony meglepte.

Először is jelentést tett 1, azaz egy (!) lucfenyőről, amelyet a legutóbbi vihar X tag 
Y részletén döntött ki. Emlékfa volt, 40 éves, egyébként egészséges. A községből már 
jelentkezett vállalkozó. Hajlandó lenne a fát feldolgozni, ha megkapja a szarufára való 
választékot és a fa tuskóját. Ezek ellenében kész a rönkanyagot lekérgezve az erdész
lakhoz beszállítani, ráadásul beszállítja a zöld gallyakat is. A gally, pincébe elhelyezve, 
ki fogja elégíteni az egyik utalványt, amely valamely közeledő ünnepséghez díszítő 
anyagról fog szólni.

Utána jelentést tett egy újabban keletkezett, megrekedt vizű, nagyobb pocsolyáról 
a fuvarozó ú t ... melléki szakaszán. Ott a kisáncolás és az úttest feltöltése céljából a víz 
levezetésére és földmunkára lesz szükség. Az a csemetekerti férfi munkásokkal alkalmi
lag elvégezhető lesz.

Az erdész nem feledkezett meg jelentést tenni a közlekedésre engedélyezett nyila
dékok mentén felcsapzott száraz, magas gaznövényzetről sem. A gaz „szokás szerint” 
lekaszálandó -  legelsőnek, a gyúlékony anyag tűzveszélyessége miatt, az erdeifenyő 
kultúrák mentén.

Volt azután, ez természetes is, hosszú jelentenivalója a folyamatos munkálatokról. 
Mindezek hallatára Hubert kissé meghökkent, meghökkenése azonban, amit nem
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kívánt feltűnően kimutatni, nem tartott sokáig. Hubert egyszerűen visszazökkent a múlt
ba, amikor a hasonlóan aprólékos előterjesztéseket napról napra megszokta -  még 
retyezáti szolgálata előtt.

21. Végszó

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

H ubert 34 évi házasság után feleségét és Malomvízen született első fiát erdő-
mérnök-hallgató korában vesztette el.

Ödön állami erdőmérnök, java férfi korában hunyt el.
Eugén fűrészgyárost a 20-as években Olaszországba utaztában vasúti szeren-

csédenség érte. Karambol vagy kisiklás folytán életét vesztette. Nem 
élvezhette az Udinében márványból épített villáját, amelynek faszerel
vényét és bútorberendezését a Retyezát cirbolya(havasi)fenyőfái adták.

Az olasz fatermelő cég üzeme a fűrésszel együtt másfél évtizeddel később megszűnt.
A szerző a négy alerdészből három haláláról szerzett értesülést.

Petru és Léna szerepe a Ferró-féle tragédia körül mindvégig tisztázatlan maradt. 
M azettről a remete életű gátőrről, Signore Vittorio, azaz Maderspach Viktor 

könyveiből olvashatta, hogy őt egy, a csúsztató csatornából kiugró farönk 
ütötte agyon. M. Viktor is elhunyt.

Mendelnek sikerült a terelő gerebig fáját leúsztatni. Neki, mint alvállalkozónak, 
a saját cégje nyúlt a hóna alá -  a hagyományos kereskedői jelige alapján: 
élni az üzlettel, de élni hagyni az üzletfelet is.

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

művelési adatok nem jutottak el hozzá.
Egy fényképfelvételt az 1930-as években egy vadászat céljából ott járt személy 

mutatott meg neki. Elmondása szerint a fotót egy kis lucfenyvesről azért készítette
-  állítólag a hegység belsejében -, mert az megnyerte a tetszését. A vadásznak a helyiek 
azt mondták, hogy az ültetés Huberttől származnék. Ámde Hubertnak erős a gyanúja, 
hogy a kérdésben tévedés áll fenn. A kép ugyanis folyópart mentén, egy tisztáson díszlő, 
keskeny erdősávot mutat, nem pedig erdőbeni felújítást. Márpedig ennyire szembetűnő, 
„parádés” ültetést Hubert a hegységben nem végzett. Csemetéi kivétel nélkül a meglevő 
(kevés) járható ösvénytől távol eső tarvágások területére kerültek, mert azokra elsősorban 
ott volt szükség. A fényképen látható ültetés nem származhatott mástól, mint az utód 
erdésztől.

A romániai földreform során a retyezáti uradalom egy időre udvari vadászterületté 
vált. Az akkori román király, Károly autóutat építtetett fel Gurazlatiig, épült több vadász
ház, és a régiek helyébe új személyzet lépett. A hegységben mozgalmasabb élet állhatott 
be; a barakkok helyén Gurazlatin üdülőtelep létesült, a Zenóga-tengerszemen pl. tutajról 
horgásztak pisztrángra.
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Legutóbb vált ismeretessé, hogy a havasi övezet -  a központi fekvésű Kuszturák 
(Kőomlások) részlegével -  nemzeti parkká lépett elő, egyidejűleg a hegység egyes tájairól 
film készült. Amiről Hubert annak idején ábrándozott, bizonyos formában valósággá 
vált: az erdőterület részben rezervátum lett (mintegy 100 km2 kiterjedéssel). Megvaló
sulnak-e a századeleji álmok?

Hogy Hubert elképzelése mennyiben változnék meg akár jelentős kiterjedésében, 
vagy miképpen módosulna részleteiben, ebben a tekintetben újabb tájékozódás és azzal 
kapcsolatos bejárás után tudna megfelelőbb állásponthoz jutni. Boldognak érezné magát, 
ha, beérve a természetjáró szokásos, rövid szemléjével, ifjúkorának emlékezetes helyeit 
még egy alkalommal láthatná, méghozzá ott született erdész fia kíséretében.

Hubert közvetlen megfigyelője és beállítottja volt az uradalom erdeit elsőnek ért 
nagy kitermelésnek. A következményei miatt rombolásnak feltűnő esemény a lelkére 
valamennyire megrázólag hatott. Az akadémián tanultak az ifjú erdész ideálja elé mást 
festettek, és nem a pusztulást. Ekkora méretű fahasználati művelethez nem nyerhetett 
kellő megedződést, és úgy érezte, hogy annak tehetetlen szemlélete csak hasonló 
és igazolt próbák láttára lenne elviselhető. Innen van, hogy a megrázó esemény hatá
saitól mindmáig sem tud megszabadulni, és nem is kívánna. Egy dolgot azonban 
ma sokkal világosabban lát, mint akkor.

Valahányszor Hubert fenyőerdőkben történt óriási méretű széldöntésekről 
(Tátrafüred), nemkülönben szinte le nem fékezhető rovarkárokról (Németország feny
vesei) olvasott, mindannyiszor a Retyezát fenyőerdeire gondolt. Ott is arra a tényre, 
hogy azok a hasonló támadások ellen mindvégig helytállók maradtak. Es igazoltnak 
látja a főiskolán nyert tanításból az erdőkre ráillő akkori magyarázatot. Helyt állottak 
abból az okból, mert az erdők faállománya egészséges volt. Tegyük ezúttal azt is hozzá: 
a retyezáti fenyőerdőség egészében biológiai értelmezésben is egészséges volt. S feltehe
tően most is az...
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JEGYZETEK

1. Utalás az erdélyi románság gazdasági megerősödését szolgáló, kimondottan román nemzeti célú 
bankra.

2. A bor vörösre történő festéséhez Erdély-szerte a bodzafélék termését, továbbá a berzsenyfa 
(Ceasalpinia L.) magvát vagy forgácsát használták.

3. Az árapasztó a nevét az első elkészítőjéről kapta, és a korabeli leírása szerint így működött: „A kö
zépső, vízszintes tengellyel bíró kapu főleg az előtte lerakodó iszap és kavics levezetését czélozza; 
a másik két kapu tengelye függőleges és a közepén van alkalmazva, míg a középső kapu tengelye 
a közepén felül lett elhelyezve úgy, hogy a kapu felső részére nagyobb víznyomás gyakoroltatik, 
mint az alsóra. Egy ember az egész szerkezetet könnyen kezelheti.” (1900. évi párisi nemzetközi 
kiállítás. A Magyar Korona Országa-i „Erdészet”-i kiállításának részletes katalógusa. Bp., 1900. 
188. old.)

783


