
7. Erdészemlékek

A visszacsatolt országrészeknek közel 70 évvel ezelőtti iratok kutására alapozott, 
előzőkben tárgyalt erdészettörténetét -  annak élővé és színesebbé tétele érdekében -  
Kárpátalján, illetve Erdélyben szolgált, még élő hat erdőmérnöknek az akkori időkre 
és történésekre való visszaemlékezéseivel zárjuk:

Dr. Kollwentz Ödön: Két évem a csontosi erdőhivatalnál. 1940 júniusában ke
rültem Kárpátaljára, amikor m.kir.segéderdőmérnöki kinevezéssel a bustyaházai 
erdőigazgatósághoz osztottak be. Ott, az erdőigazgatóság központjában szolgáltam 
két évig, és 1942 januárban az ungvári erdőigagatóság csontosi erdőhivatalához he
lyeztek át, s az erdőhivatal vezetésével bíztak meg. A csontosi erdőhivatalt 1942 feb
ruárjában vettem át Zádor Alfrédtől, a szomszédos erdőhivatal vezetőjétől. Ő koráb
ban az erdőmérnökhiány miatt a malomréti és a csontosi erdőhivatalt is vezette.

Az erdőhivatal épülete a falu szélén, az Ungvár-Uzsok-i országút mellett helyez
kedett el. Az út másik oldalán, az úttal párhuzamosan a MÁV vasútvonala húzódott, 
azon túl, szintén az úttal párhuzamosan az Ung-folyó medre volt. Erdőhivatal
vezetői lakás akkor még Csontoson nem volt, ezért eleinte a hivatali épület egyszo- 
ba-konyhás vendéglakrészét foglaltuk el. Az erdőhivatal átvétele után Csontos falu 
szélén, a görög katolikus templom mellett épült az új, téglafalas, kétszobás, 
fürdőszobás, konyhával, kamrával és terrasszal kiegészített, szép erdőhivatal-vezetői 
lakás, melyben két évig laktunk családommal együtt.

Az erdőhivatal központjában rajtam kívül az irodai erdőőr (Felsőbányái Tibor), és 
egy magyarul jól beszélő ruszin írnok (Hrunyánszki János) teljesített szolgálatot. Az 
irodai erdőőr lakása a hivatali épület udvari szárnyában volt.

Az irodaépület mellett egy kocsislakás, egy istálló 2 lóval, és kocsiszín volt. A ko
csiszínben személyfogat, szánkó és egy szekér is volt. A fogatot ellenőrző útjaimra 
vettem igénybe, egyébként a lovak a szekérbe fogva faanyagszállítást végeztek. Az 
üzemi kocsis magyar ember volt, Szabó Jánosnak hívták. Az erdőhivatalnak három 
vasútállomási rakodója volt; Csontoson, Sóslakon és Domafalván. Ezek közül csak a 
csontosi rakodónak volt külön vezetője, a sóslaki és a domafalvai rakadó kezelését 
és elszámolását az illetékes kerületvezető erdészek látták el.

Az erdőhivatal 14 400 hektár kiterjedésű kerülete Csontos és Nagyberezna között, 
öt község, Csontos, Sóslak, Knyahinya, Domafalva és Zábrogy határában terült el. Öt 
erdészkerületre oszlott: Csontosnak nagy erdőterülete volt, ezért ott két erdészkerü
let létesült, a másik három kerület Sóslak, Knyahinya és Domafalva határában terült 
el. A kerületvezető erdészek közül két ruszin, két anyaországbeli és egy kárpátaljai 
magyar erdész volt. A két ruszin erdész is jól beszélt magyarul, a magyar erdészek is 
a munkával kapcsolatos utasításokat ruszinul el tudták mondani, így nyelvi nehézsé
günk nem volt. Gondot okozott azonban az, hogy a kerületvezetőkkel telefonkapcso
latunk nem volt, velük csak küldönc útján tudtunk érintkezni.

Cseh üzemterv alapján gazdálkodtunk. Ezt a magyarul jól beszélő írnokunk for
dította le magyarra. Az erdőhivatal területéről megvoltak az 1880-as években készült
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kataszteri térképeink is. Ezeken jól látható volt a csehszlovák uralom alatt végzett 
erdőpusztítás. Az úgynevezett cseh földreform során meredek hegyoldalakon irtották 
ki az erdőket, és osztották ki a községek lakói között. Néhány évig tartó 
mezőgazdasági művelés alatt a terület teljesen elkopárosodott, aztán a műveléssel 
felhagytak, és visszamaradtak a kopár hegyoldalak. Jól érzékelhető volt ez a pusztí
tás Knyahinya község határában, ahol az erdők valamikor egészen a községig 
húzódtak le, a „reform” után azonban az egész hegyoldal kopárrá vált.

Erdeink a Keleti-Beszkidek 1200-1300 méter magas déli nyúlványain, 20-45 fokos 
meredek hegyoldalakon elterülő közép- és magashegységi erdők voltak. Alul, a hegy lá
bánál a nyírrel elegyes kocsánytalan tölgyeseket a bükkösök, majd feljebb a fenyvesek, 
nagyrészt jegenye fenyvesek követték, a hegyvonulat lapos hegytetőin aztán a fenyvesek 
havasi rétekkel és legelőkkel váltogatták egymást. A rétek biztosították a személyzet il
letményföldjeit, így anyagilag nem jártak rosszabbul, mint az anyaországbeliek.

A cseh üzemterv természetes felújításra alapozott gazdálkodást, a tölgy és a fenyő 
esetében egyenletes bontást, a bükknél csoportos felújítást írt elő. A két év alatt, amíg 
ott szolgáltam, csak a bükk és a jegenyefenyő esetében alkalmaztunk természetes fel
újítást, a tölgynél viszont, mivel rendkívüli fahasználatokat kellett végeznünk, kapa 
utáni makkvetéses felújítást alkalmaztunk. A makkot Keiner Rudolftól szereztük be. 
A bükk esetében az 1940. évi nagy széldöntés miatt az üzemtervi előírást csak rész
ben lehetett tartani. A csoportos bontás csak az újulatcsoportok felszabadítását céloz
ta. A széldöntött bükkösök felújítása -  a gyér újulat miatt -  szintén kapa utáni makk
vetéssel történt. Érdekes volt, hogy a széldöntött fák koronájának egy része életben 
maradt, mert a gyökérzet nem szakadt ki teljesen a talajból. így táplálékkal el tudta 
látni a fát, sőt néhol még makktermést is hozott, ami a döntött anyag feldolgozása 
után -  bár hézagos, de egészséges -  újulatot eredményezett. A hézagokat szintén ka
pa utáni makkvetéssel pótoltuk. Az alacsony vadlétszámnak köszönhetően a bükk 
makktermés nem szenvedett kárt, s az erdősítésben sem volt érzékelhető vadkárosí
tás. A jegenyefenyvesekben egyenletes bontást alkalmaztunk. A végvágás utáni hé
zagokat saját, a Csontos II. erdészkerületben levő, 1 holdnál valamivel nagyobb cse
metekertben nevelt csemetékkel pótoltuk. Nevelővágást, gyérítést elegyetlen 
erdőkben nem végeztünk. Itt a természetes kiválasztódás érvényesült. Megkezdtük a 
Knyahinya-i kopárok beerdősítését is. A falunak az országúihoz közeli szélén mint
egy 2 hektárnyi területet bükkcsemetékkel beerdősítettük.

A fahasználat terén legfontosabb feladatunk az 1940. évi óriási vihar által okozott 
széldöntés feldolgozása volt, ami az üzemtervi előírásokat teljesen keresztülhúzta. 
Az üzemterv az évi fahasználatot 56 000 m3-ben írta elő. 1940-ben a vihar mintegy 
155 hektár öreg bükköst tépett ki tövestül. Amikor én Csontosra kerültem, a széldön
tött faanyagot kb. 115 hektáron már feldolgozták, abból mintegy 50 000 űm3 bükk tű
zifa száraz csúsztatókon leközelítve egy 8 km hosszú völgy felső végén tárolt. Első 
feladatom az volt, hogy ezt az 50 000 űm3 tűzifát vasútállomási rakodóra szállítsam 
le. A feladat megoldásához az erdőhivatal átvétele után azonnal hozzá is kezdtem. El
rendeltem a tűzifának szekérfúvarral a vasútállomási rakodóra való leszállítását. A 
néhány hónap alatt így végzett munka eredményeként megállapítottam, hogy a teljes 
mennyiségnek ily módon történő leszállítása 4 évet venne igénybe.
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Ekkor elhatároztam, hogy a 8 km hosszú völgyben vízi úsztatót építek, és a ma
radék tűzifát azzal visszük le. A völgyben folyó patak az úsztatóhoz szükséges víz
mennyiséget szolgáltatta, így hozzákezdtünk a vízi úsztató, vagy helyesebben úszta- 
tóvályú építéséhez. Wappel József, a kerületvezető erdész a munkára előre felkészül
ve 150 embert beszervezett a munka elvégzéséhez. Radó igazgató a munkát azzal a 
feltétellel engedélyezte, hogy egy hónap múlva a fa úsztatása meginduljon. így meg
feszített munkával 4 hét alatt -  a tápcsatornákkal együtt -  elkészült a 8 km hosszú 
úsztatóvályú. Ennek alsó végén mintegy 20 méter hosszú, 2 méter magas bakokra he
lyezett kidobót építettünk, ezen 4 méterenként a csatorna oldalán nyitható-zárható 
nyílásokat készítettünk, és ezek nyitásával-zárásával az úsztatott tűzifa kidobódott a 
rakodóra. Az ott összegyűlt anyagot szekérfuvarral az állomási rakodóra szállítottuk, 
és viszonylag rövid idő alatt az 50 000 űm3 tűzifa vagonba rakása is befejeződött.

Ezt követően már az üzemtervben előírt fahasználatok kerültek sorra. Ehhez vál
lalkozót soha nem alkalmaztunk. Munkásgárdánk az erdőhivatal területén levő öt 
község lakóiból szerveződött. A falubeli ruszinok között mindig akadt, aki a vezér 
szerepét elvállalta. Azzal megbeszéltem a feladatot, megállapodtunk a termelés egy
ségköltségében, aztán ő gondoskodott a megfelelő számú munkásról. A munka meg
kezdése előtt az emberek a munkaterületen, vagy annak közvetlen közelében, ha a 
közelben forrás volt, akkor a mellett, fából köralakú kalibát építettek maguknak szál
láshelyül. A kaliba közepén a tűz számára a helyet elkerítették, s az emberek lábuk
kal a tűz közelében, sapkával a fejükön a kaliba szélén feküdtek. A tűzet felváltva 
táplálták. Annak füstje a kaliba tetején szállt ki. A kalibaépítők számára egy napszá
mot számoltak el, közben a többiek már hozzákezdtek a döntéshez.

A végzett munkát a kerületvezető erdésszel együtt vettük át, s a kerületvezető ezt 
bérjegyzéken elszámolta. A munkások bérét a bandavezér vette fel és ő számolt el a 
munkásokkal, ő gondoskodott a munkások élelmezéséről és egyéb szükségleteik 
beszerzéséről is. Az ezzel kapcsolatos kiadásokat keresetükből levonta, hasonlókép
pen saját illetménye címén a kereset 5-10 %-át is. A munkabér kifizetését az 
erdőigazgatóságtól kiküldött számvevőségi tisztviselő végezte, a kerületvezető és az 
én jelenlétemben. A bérfizetés a munkások számára mindig ünnepnap, a Hangya szö
vetkezet számára pedig aratási nap volt, mert a pálinka bőven fogyott.

1943 tavaszán Radó Gábor erdőigazgatónk felhívott telefonon, hogy keressek 
egy kb. 10 000 darab talpfa termelésére megfelelő állományt. A sóslaki kerületben 
volt is egy erre alkalmas, de még nem egészen vágásérett állomány. Erről beszámol
tam igazgatónknak, s ő máris utasított, hogy mielőbb kezdjük meg a munkát. 
Fatermelő munkásaink voltak, de a talpfafaragáshoz nem értettek. Ezért a sóslaki 
kerületvezető erdésznek, Király Lajosnak útra kellett kelnie, hogy Székelyföldről 
hozzon talpfafaragókat. A helyi munkásokkal azonnal hozzákezdtünk a kitermelés
hez, és mire Király Lajos a szakértő székelyekkel visszaérkezett, azok is hozzákezd
hettek a talpfafaragáshoz, és rövidesen el is készültünk a szükséges mennyiségű 
talpfa termelésével.

Még néhány érdekes helyi esetről és emlékről is be kell számolnom: A munkások 
részére a központtól több ízben ruhaszövetet is kaptunk. A halinaanyaghoz szokott 
ruszinok azonban a ruhaszöveten, illetve az arra vonatkozó utalványon gyorsan túl
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adtak. A 3 méter szövet vásárlására jogosító utalványt néhány kupica pálinkáért el
adták, s ők inkább ünnepeltek.

A csontosi két esztendő emlékezetes számomra a knyahinyai tífuszjárvány miatt 
is. Érdekes módon a ruszinok a kiütéses tífusszal szemben teljesen ellenállók voltak. 
1943-ban Knyahinya községben tífuszjárvány tört ki, ezért a községet a külvilágtól 
teljesen elzárták. A járvány ellenére a faluban haláleset nem történt. Az ottani 
kerületvezető erdész is ruszin volt, neki sem esett semmi baja. A járvány idején egy 
alkalommal a fertőzött községen kellett áthajtanom kocsival, hogy a kerület erdeibe 
el tudjak jutni. Nem kevés izgalommal, megállás nélkül hajtottam keresztül a falun, 
és hála Istennek, semmi bajom nem esett.

Csontos körjegyzőség központja volt. 1943-ban egy zsidó orvost helyeztek ide, 
hogy az üldözés elől mentsék. Ilyen eset is előfordult itt, az akkor már teljesen kifor
dult világban. Mi jól jártunk, mert nagyszerű orvost kaptunk.

A csontosi ruszinok görög katolikusok voltak. Plébánosuk hibátlanul beszélt ma
gyarul, a szentmisét azonban természetesen ruszinul tartotta. Fából készült kis temp
lomuk a falu szélén, kis dombtetőn állt, az erdőhivatal épülete és újonnan épült illet
ménylakásom között. A nép akkor még nem volt bolsevikfertőzött, így vasárnapon
ként szinte az egész falu népe ott volt a másfél óráig tartó istentiszteleten.

Magam, hacsak tehettem, az erdőket jártam. Már 1942 februárjában is azzal kezd
tem a munkát, hogy sorjában végigjártam az erdészkerületeket, hogy megismerjem a 
kerületvezetőket és az erdőket. Később is hetenként legalább 3 napot külszolgálaton 
töltöttem, jártam az erdőket. Hegyet természetesen sem kocsival, sem szánnal nem, 
csak gyalog lehetett bejárni. Ezért a kocsit, vagy a szánt rendszerint késő délutáni 
időpontra meghatározott érkezési helyre rendeltem, hogy az egész napos fárasztó gya
loglás után hazafelé már azzal mehessek. -  Felejthetetlenek voltak a frissen behavazott 
vidéken napsütésben, csillogó szűz hóval fedett völgyi utakon szánkóval végigjárni az 
erdőket. Szép emlékű, örömteli időszak volt az a 2 év, amíg ott dolgozhattam.

Utolsó évem Kárpátalján, a perecsenyi vasútüzemnél 1944 január elején Radó 
Gábor erdőigazgató utasítására a csontosi erdőhivatal vezetését át kellett adnom 
Pfandler Mihály erdőmémök utódomnak, s engem áthelyezett Perecsenybe, és a 
Turjavölgyi Állami Erdei Vasút (TÁEV) vezetésével bízott meg. Már az 
üzemvezetőség átvétele napján keményen fel kellett lépnem, mert a Perecsenyből in
duló esti járat mozdonyvezetője erősen italos állapotban akart elindulni a szerelvény
nyel. Minthogy Kiss Zoltán állomásvezető és az én parancsomra sem adta át a moz
dony vezetését, a csendőrség segítségét vettem igénybe, és azzal szállíttattam le a 
mozdonyról. Ez az intézkedés nagyban elősegítette a vasúti személyzet korábban 
erősen megromlott fegyelmének helyreállítását.

A vasútüzem átvételekor az üzem vontató- és gördülőanyag-állománya három német 
és egy magyar gyártmányú gőzmozdonyból, az anyagszállításra 40 darab rönkös és 30 
darab tíztonnás platókocsiból, a munkásszállításra egy fedett, két oldalt padokkal ellá
tott kéttengelyes vasúti kocsiból állt, valamennyi kézi fékekkel volt ellátva. Az 
üzemvezetőség számára egy „Tátra” gyártmányú vágány gépkocsi, a pályafenntartás ré
szére pedig egy motoros hajtány és egy motorkocsi állt rendelkezésre. Ez utóbbiak a pá
lya felügyeletét és -  szükség esetén -  a hibák gyors kijavítását tették lehetővé.
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A perecsenyi állomás területén a forgalmi irányítók és az üzemvezetőség iroda
épülete mellett jól felszerelt karbantartó műhely és mozdonyszín biztosította a forga
lom zavartalanságát.

A forgalom irányítását Kiss Zoltán üzemi tiszt, állomásvezető által összeállított, 
és az erdőhivatalokkal egyeztetett grafikus menetrend alapján végeztük. A saját há
lózattal létesített közvetlen telefonkapcsolat biztosította az erdőhivatalok vagonigé
nyeinek a kért időre történő kiállítását, és a vasút biztonságos közlekedését, mert a 
távbeszélőhálózatba nemcsak a vasúti létesítmények, hanem az erdőhivatalok is be 
voltak kapcsolva. Az erdőhivataloktól leszállított, főként bükk tűzifa, nagyrészt a 
perecsenyi „Bandin” falepárlóüzembe, a tűzifa többi része, és a bükk rönkanyag az 
erdei vasútállomás melletti faraktárba került lerakásra. Az onnan történő továbbszál
lításuk az erdőigazgatóság diszpoziciói alapján történt. A Németország számára fenn
tartott bükk hámozási rönköt a német átvevő rendkívül gondos átvizsgálás és átfor
gatás után vette át. Az átvett anyagot soronkívül kellett továbbítanunk, mert az hábo
rús célt, repülőgép-légcsavargyártást szolgált.

A mozdonyok fűtése 50 cm hosszúra darabolt bükk tűzifával történt, amelyet há
rom célállomáson tároltunk. A mozdonyok vízszükségletét arra alkalmas helyen, a 
vasútvonalat keresztező patakok biztosították, ahonnan a mozdony 2 m3-es víztartá
lyát ejektorszivattyúval töltötték fel.

A vasútüzem és a pálya állapotának, s a vasútüzem működési feltételeinek meg
ismerése után felkerestem a vasútüzem által kiszolgált erdőhivatalok, a perecsenyi, 
turjaremetei, poroskői és a 
turjapolenai erdőhivatalok 
vezetőit. Velük az anyagszállí
tással kapcsolatos eddigi tapasz
talatokat és a jövőbeni 
zökkenőmentes együttműködés 
feltételeit beszéltem meg. Ezt 
követően összehívtam a vasút 
forgalmi személyzetét és ismer
tettem velük az üzemi fegyelem
mel kapcsolatos követelménye
ket, s azok áthágása esetén kilá
tásba helyezett pénzbüntetést. A 
szakvizsgával nem rendelkező 
mozdonyvezetők és motoros 
járművezetők részére kötelező 
volt a képesítő vizsga letétele, 
ami 1944. július 25-én meg is 
valósult. Mindkét jármű vezeté
sére képesítő vizsgát én is siker
rel letettem.

Ezek után a vasútüzemben az 
anyagszállítás és a pályafenntar
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A  M o zd o n y v e ze tő k  é s  M ó to rv e ze tő k  O r s z á g o s  V iz s g á ló -B iz o t ts á g a  
Elnökének m egbízásából:

m in is z te r i  o sz tá ly tan ácso s.

Kollwentz Ödön mozdonyvezetői vizsgabizonyítványa
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tási munkák 1944. augusztus 20-áig zökkenőmentesen folytak. Augusztus 20-án 
Perecsenyt légitámadás érte, s ez aztán mind gyakrabban ismétlődött. Egyik délelőtt 
a vágányközök gyomlálásával kapcsolatos tereprendezést végző napszámosok mun
káját zavarta meg egy orosz repülőgép, amely gépágyújából egy sorozatot adott le az 
állomásra és az ott dolgozó munkásokra. Szerencsére senki sem sérült meg, mert 
mindenkinek sikerült az óvóhelyeket elérni.

Augusztus végén, vagy szeptember elején, a pontos dátumra nem emlékszem, az 
erdőigazgatótól szóbeli utasítást kaptam, hogy a javítóműhely legértékesebb gépeit 
szereltessem le, és azokat a Lillafüredi Erdei Vasút (LÁEV) üzemvezetősége címére 
vasúton szállíttassam el. A javítóműhely személyzete a munkát -  minden ellenállás 
nélkül -  lelkiismeretesen elvégezte, így a leszerelt gépeket még az Ungvár-Uzsok-i 
vasútvonal lebombázása előtt sikerült a MÁV-tól igényelt fedett kocsiban, az anyag
raktáros kíséretében, a LÁEV részére eljuttatni.

Szeptembertől kezdve a hegyekben rejtőzködő partizánok száma jócskán 
megnövekedett. Ezt a sötétedés után fellőtt piros és zöld színű rakéták növekvő száma 
jelezte. A partizánok a hegyekből mind lejjebb ereszkedtek. Ennek első jele a fehér szí
nű rakéták megjelenése, majd a turjapolenai erdőhivatalnál felterhelésre kiállított szerel
vény mozdonyának felrobbantása, és az erdőhivatal vezetőjének, Fürst Elemér 
erdőmémöknek, több alkalommal történt, életveszélyes megfenyegetése volt. Ennek kö
vetkeztében október elején a turjapolenai erdőhivataltól a fanyagszállítást le kellett állí
tanunk, s ezután már csak az alsó erdőhivatalok, a poroskői, turjaremetei és a perecsenyi 
erdőhivatal faanyagának leszállítása folytatódott. A mozdonyok és a gördülőanyag üze
melése mind nagyobb nehézségbe ütközött. Ennek ellenére a forgalmi és a karbantartó 
üzem dolgozói szinte az utolsó pillanatig lelkiismeretesen dolgoztak.

A szeptemberi légitámadás az Ungvár-Uzsok-i vasútvonalat tönkretette. Ezért a 
közlekedés leállt. Ennélfogva az erdőigazgatóságnak azt az ígéretét, hogy ingósága
ink elszállítására a MÁV-tól vagonokat fognak szerezni, nem lehetett megvalósítani.

Október 15-én, vasárnap, sikerült gépkocsival feleségem, és a nem sokkal koráb
ban született kislányom látogatására Ungvárra utaznom. Ekkor, ebédidőben, olvasták 
be a rádióban Horthy kormányzó úr fegyvernyugvásról szóló proklamációját. Ez va
lamennyiünket váratlanul ért, és önként felmerült bennünk a kérdés, hogy ez vajon 
milyen hatással lesz a falvak népére. Arra gondoltunk, hogy ez az oroszok iránti 
szimpátiatüntetést fog kiváltani. Az új helyzetre való tekintettel igyekeztem mielőbb 
vissza Perecsenybe. Sikerült aznap délután gépkocsival visszautaznom. Az útközben 
áthaladott településeken mindenütt teljes volt a nyugalom.

Perecsenybe érkezve egyenesen a vasútüzembe siettem. Ott egy század katona 
várta a szerelvény kiállítását, amellyel a kapott parancs szerint Turjapolenára kellett 
őket szállítanunk. Kérdésemre a századparancsnok elmondta, hogy a legénység a 
proklamációról nem hallott, s ezt nem is szándékozott a tudomásukra hozni. A nyilas 
hatalomátvételre és a háború folytatására való tekintettel a századparancsnok utasítá
sára a szerelvényt a katonák részére kiállítottuk.

A hadihelyzet gyors romlása következtében az újonnan, nemrég kinevezett Rochlitz 
Béla erdőigazgatótól október 16-i keltezéssel, 37-főn./1944.sz. alatt a következő sze
mélyre szóló iratot kaptam: ,^ z  északkeleti hadműveleti terület kormánybiztosának
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100.442/1944.számú rendelete értelmében az ungvári m.kir.erdőigazgatóság és az alá
rendelt hivatalok és üzemek működésüket a mai nappal megszüntették. Ennek következ
tében az Ön hivatali beosztása is a mai nappal megszűnt. Felhívom, hogy> a 
M.kir.Földmívelésügyi Miniszter Úr 242.785/1944.1/A-l számú rendelete értelmében a 
m.kir.földmívelésügyi minisztérium erdészeti főosztályánál további szolgálattétel végett 
azonnal jelentkezzék.

ATÁEV személyzetéből csak az anyagraktáros és én jeleztem, hogy nem kívánok 
eddigi munkahelyemen maradni. Ezért a munkahely elhagyása előtt a páncélszek
rényben őrzött bizalmas iratokat meg kellett semmisítenem, a páncélszekrényt nyit
va kellett hagynom, a pénztárkönyvet pedig lezárva az erdőigazgatóság pénztárosa 
részére, a pénzkészlettel együtt, át kellett adnom. A személyzet, és családtagok leg
szükségesebb ingóságai elszállításához az erdőigazgatóság saját járműveivel gondos
kodott, egészen Esztergomig. Ott az alerdészképző szakiskolában, rövid pihenő után, 
elbúcsúztunk egymástól, s ezzel ért véget a négy évig tartott kárpátaljai erdészeti 
kincstári szolgálatom.

Dr. Madas András: Három történet Bustyaházáról és Felsőszinevérről.
Bartha Lajos búcsúztatása: Délután ledőltem egy kicsit, majd az elmúlt hét min

den porát egy tele kád fürdővízben lubickolva áztattam ki magamból. Egyszer csak 
zaj, beszéd, zörgés hallatszik: Megjött Berci, Tuskó Feri, Maróthy Laci a Tarac 
völgyéből, majd röviddel utána Szederjei Ákos Szinevérről és Danis Jancsi Dolháról. 
Mind betódultak a fürdőszobába, egyik a másik szavába vág:

-  Gyerekek, mi lesz ma este?
-  Hogyan búcsúztatjuk Lajos bácsit?
-  Kellene egy kis műsort csinálni....
-  Le kellene írni az itteni működését, a mókás eseteket, és így kavarogtak a gon

dolatok, míg egyszer csak Berci kezdi mondani az első strófát.
Egyszerre mindenkinek egy sor gondolata, ötlete támadt. Én elfelejtettem kiszáll

ni a kádból, úgy vágtunk egymás szavába, míg szépen kezdett kikerekedni a vers, a 
rigmus, a maga frisseségében, elevenségében, sziporkázó humorában, Lajos bácsi 
iránti szeretetben. Órákon át szövegeztünk -  közben kihűlt a fürdővizem, míg kiszáll
tam végre és kikerekedett egy 200 soros, impozáns óda, amelynek minden 
csipkelődése, megjegyzése egy-egy konkrét személyre, asszonyra vagy kollégára vo
natkozott, akik valamilyen formában zaklatták, vagy sürgették, vagy éppen kellemet
lenkedtek Lajos bátyánknak, de megénekeltük alkotásait is, ahogy illett. Még annak 
is, aki nem is ismerte a szereplőket, a helyzetet, élvezetes lehet elolvasni ezt a megha
tározhatatlan műfajú szellemi csipkelődést, amelynek előadása sem volt mindennapi.

A leírt verset aztán dramatizáltuk, ami azt jelentette, hogy az egyes verssorokat, 
attól függően, hogy mit akartunk hangsúlyozni, hol a versmondó mondta el egyedül, 
hol a második sorban már bekapcsolódott a következő hang, a harmadik sorban a 
harmadik, míg a verssor végén az egész kórus zúgta a szöveget. így egy-egy sor 
mondás, félelmetes erőt, hangsúlyt kapott. A szövegben 1, 2, 3, 4, 5 számokkal jel
zem a versmondók, a kórus, és a kar szövegét, úgy ahogy visszaemlékezem az 
előadásra.
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De lássuk a szöveget úgy, ahogy Hibbey Berci megőrizte:

Rímes búcsúztató Bartha Lajos bácsitól 
Bustyaházáról történt áthelyezésekor 

1942 novemberében

Rímbe szedte: Hibbey Albert 
Elmondták: Danis János 

Hibbey Albert 
Madas András 
Maróthy László 
Szederjei Ákos és 
Tuskó Ferenc
Lajos bácsi tisztelői, ifjú legény barátai

1 Harminkilenc márciusán 
Hosszú, álnok rabság után 
Felszabadult Kárpátalja.

Kórus Csatakürtök megharsantak 
Gépfegyverek, ágyúk zúgtak, 
A kelő nap szép sugarát 
Honvéd szurony verte vissza!

1 Jött ide sok jó honszerző: 
Honvéd, postás és a jegyző. 
Kárpátoknak rengetege,
Fája, vadja, zeg-zug völgye, 
Nem maradt ám az sem árva:

1,2 Elsők közt jött meg gazdája.
1 ,2,3 Alig eszmélsz jobbra-balra,
1,2 ,3 Itt a magyar erdőgazda.

Kórus Viszavettek minden tanyát, 
Ungvári, Rahót, Bustyaházát.

1 Bustyaháza, Bustyaháza, 
Hányszor voltál álmunk vágya! 
Talabor és Tiszparton 
Holdsugár ömlik el a tájon.

307



Kórus
Fortissimo

1 Piano

2

3

3

Kezet fog a sok jó erdész, 
Mindegyikük munkára kész.
Jött fűrészes, jött a gondnok, 
Küldte őket: Eger, Szolnok 
Rendező és építész,
Privátus, vagy államerdész.

Jöttek innen, jöttek onnan, 
Egymást soha nem ismerték 
Mégis nagyon megbecsülték,
És munkájuknak nyomába, 
Fellendült Bustyaháza.

De az ősi magyar átok 
Bajt és veszélyt hozott rátok, 
Színe-javát el-el marta,
Többi után most megy Bartha.

Elmegy, most megy a jó Bartha!

Lajos bácsi emlékezzél,
Egy szép reggel, hogy kimentéi 
S feltűrt gallérral mogorván 
Járkáltál a Tisza partján, 
Csobogott a Tisza habja 
Nézelődtél jobbra, balra 
Öreg, rozzant gyárépület 
szemed előtt kastéllyá lett.
Lakja azt majd sok kolléga, 
Kiknek eddig nem volt háza.

Garázs, benne a sok autó,
Tiszti szálló és kaszinó.
Ott egy raktár, itt egy utca,
No lesz itt sok herce-hurca! 
így lesz újjá Bustyaháza!

Mindez Neked nem volt elég 
Hajtott a vágy, a székely vér. 
Kimentéi a rengetegbe 
Itt a sok fa, de hogy jön le?
Jó erdésze még csak akad,
De ha megindul az ég árja 
Hová bújjék szegény pára?
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6

1

Kórus

1

2

3

Mi hiányzott, mind megláttad, 
Gondolatban kiformáltad:
Ide ház kell, oda vasút,
Híd emide, oda meg út”

Átmentéi a másik völgybe, 
Kalocsára, Szinevérre.
Ökörmező sem maradt el,
Dolha, vasút oda is kell.
A terv már kész, jön a munka, 
Beültél az irodádba,
Millió rajz, ezer akta,
Éjjel nappal köztük Bartha!

Pénz is volna, de nincs anyag 
Munkások is hiányzanak.
Tégla, cement, olaj, patkó

Zárolt anyag, nem kapható!

Sok kétkedő búsan inti:
„Nem lesz ebből most már semmi.” 
Csak Bartha Lajos nem ijedt meg 
Budapestre váltott jegyet.
Zárolt anyag, nem kapható?
S mégis meghozza az autó.

Anyag megvan, ember kéne,
Az is meglesz, egye fene!
Bár nem értett a nyelvükön,
Jött az ember, mint az özön!
Szupp és Tancer, Leitner az ács, 
Kismarjai, ki kell még más?

Csúszik a föld Tereseibe,
Nem jó hozzá ruszin keze,
Nem értenek földmunkához, 
Jöjjenek hát kubikosok!

De mindez még nem volt elég, 
Egyre nő a sok nehézség.
A sok baj, gond ellenére 
Egyre épül Bartha terve.
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5 Mikor minden legyőzve már, 
Áll a sok ház és a raktár 
Most jön mire nem gondoltál, 
számításból mit kihagytál:

1 Megindul a lassú menet
1,2 Minden tagja csak kesereg
1,2. 3 Nem mond senki köszönetét,

Kórus Panaszt aztán annál többet!

1 „Lakásom jó, azt nem mondom, 
De nincs készen az istállóm!”

2 „Istálló van, nincs benn kályha, 
Kárát jó tehenem vallja!”

3 „Lakásom van, semmi hiba, 
Csak nem jó a villanymotorja, 
Két lányt tartok télbe-nyárba, 
Egyik fúrt a vizet hordja!”

4 S ha még csak a férfi népség, 
Most jön az igazi nehézség:

1 Csendes munkás magányodba
1,2 Reggel, délben, túlórába,
1 ,2 ,3 Kikelt arccal és harsogva

Kórus
fortissimo

Asszony-had tör irodádba!

4 Az okosa mosolyogva, 
Belibben és kérdi szépen: 
„Lajos édes, ugye meglesz?”
Ő meg csak int: „természetes.”

5 Másik beront: „Hallja Bartha 
Megyek a minisztériumba!
Ez már mégis csak hallatlan: 
Kacsám ólja lakhatatlan! !”
Lajos mondja: „Menjen, menjen” 
Ez sem lesz meg, no sohasem.
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1
1,2

Kórus
fortissimo

1
1,2
1,2,3

Kórus
fortissimo

1

2

3

5

Keserűség jön még sorba,
A sok közül ím egy példa:
Három éve fekvő akta 
És ráírja: „Sürgős, még ma!”
Ez is még csak mind elmenne, 
Mulasztását így fedezte.

Sok nehézség ellenére 
Épült sok ház, épült egyre 
Kúszott a sín a völgyekbe 
Kifogás itt mi lehetne?

Hopp, már megvan, ott egy sínszeg. 
„Sínszeg sárba, elherdálva? 
Taracvölgyből tűnjön Bartha!”

Bár bundája bokáig ér,
Jön majd még a kutyára dér!

Vádolhattak, gáncsolhattak,
Fűt-fát fejedre szórhattak,
Amit egykor megálmodtál,

Valóság már, készen ott áll!

Újjáépült Bustyaháza, 
Taracköznek irodája 
Vasút megy be Tereseibe 
Új ház van a Porkulecbe 
Kobilec és a Borkút,
Kész a sok feltáróút.

Munkás kezed siklott tova, 
Kész már Kraszna és Bobruka, 
Királymező kis főváros, 
Erdészháza mind lakályos. 
Vasút tör a Tancsinecbe, 
Bertyánkába és Plájszkába.

Bárhova mész, csupa csoda: 
Németmokrán új iroda, 
Atmehetsz a másik völgybe: 
Kalocsára, Szinevérre.
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4 Könnyű itt sem volt a dolog
Hetven Pengő a jó homok. 
Sok laikus fejét rázza:
„Lajos, hát ez rémes drága!” 
De aki a házat lakja 
Áldva-áldja, ki alkotta.

1 Sors könyvében meg van írva:
1, 2 Sajnos itt hagysz minket, Bartha.
1 ,2 ,3  De nem, de nem, hallga, hallga,
1, 2, 3, 4 Lomb suttogja, fenyves zúgja,
1, 2, 3, 4, 5 Folyó habja mind azt mondja,
1, 2, 3, 4, 5, 6 Hegy és völgy visszhangozza:

Kórus Itt van Bartha, éljen Bartha! ! !
forte, fortissimo

A kórus előadását nagy éljenzéssel, tapssal fogadta a társaság; úgy tűnt, mintha 
Bartha Lajos bátyánk kemény arcvonásai is megenyhültek volna, és mintha egy 
könnycsepp arról árulkodott volna, életében egyszer, egy pillanatra, ő is meghatódott 
a feléje sugárzó szeretettől.

Legszebb emlékem a felsőszinevéri Ozera-tengerszem
1944 tavaszán a katonaságtól leszereltem, és zsebemben a szinevéri 

erdőhivatalhoz szóló kinevezésemmel Bustyaházára, az erdőigazgatósághoz utaz
tam. Onnan kocsival felmentem a 80 km-re fekvő Felsőszinevérre, a történelmi Ma
gyarország határterületébe.

Szép, meleg áprilisi nap volt. Élveztem a tavaszi napfényt, a civil életbe, az erdé
szethez való visszatérést. A lovak vígan poroszkáltak az úton, forgalom alig volt a 
félreeső vidéken. A Talabor szűk völgyén áthaladva kitárult előttem a Kárpátok 1600- 
1800 m magas Kamionka-Negrovec hegyvonulata, amelyen át tört magának utat, és 
alakította ki medrét egykor, a hegyképződések geológiai korában, a Talabor.

Aztán elérkeztünk Alsószinevérre. Itt a völgy a Kamionka és a Negrovec hegy
csúcsai között rendkívül összeszűkül. A Talabor mellett csak egy kocsiút fér el. A ko- 
csiúttól jobbra a Negrovec, balra a Kamionka csúcsáig meredek hegyoldalak húzód
nak. Kiérve a hegy szorosból a Talabor két ágra szakad, a hegyoldalak enyhébb lejté- 
sűek, és a 800-1000 m magas vízválasztó 22 km hosszon az erdőhivatal, és egyben a 
történelmi Magyarország határa. A határon túl ismét 1600-1800 m magas hegylánco- 
lat húzódik.

Kiérve a szűk hegyszorosból a kocsi balra fordult, Felsőszinevér felé. Megpillan
tottam egy fekete gólyát, amint lassan körözve ereszkedett alá a pisztrángokban gaz
dag Talaborra. Talán halászni akart, vagy költőhelyet keresett. Olyan megkapó volt a 
kép, hogy egy pár percre megfeledkeztem a háborúról, és arra gondoltam, hogy az 
élet szakadatlan láncolata -  Isten rendelése szerint -  minden katasztrófa és krízis kö
zepette is folytatódik tovább.
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Felsőszinevéren -  Szederjei Ákos, az erdőhivatal előző vezetőjének áthelyezése 
után -  ideiglenesen Répás Román üzemi tiszt vezette egy évig, példás rendben, a hi
vatalt, de hallottak már az én jöttömről, és vártak az erdőhivatal munkatársai. A hi
vatalos formaságon hamar túljutottunk, átvettem az erdőhivatal vezetését. Eközben 
megemlítettem, hogy legelőször a lakott helyektől távoleső, szinte elrejtett Ozera- 
tóhoz szeretnék elmenni.

Pár nap múlva az egyik erdésszel elindultam a köves úton. Majd egy ösvényen be
kanyarodtunk az erdőbe. Hallgatagon ballagtunk felfelé, egy nagy eséssel zuhanó vi
zű patak mentén egy gyalogösvényen. A patak hirtelen eltűnt, bővizű forrássá alakult 
át, mi pedig tovább kapaszkodtunk felfelé, egy keskeny nyomon a sűrű fenyvesben. 
Egyszercsak vége lett a kapaszkodónak, egy pár lépés után lélegzetelállító fényözön 
látványa fogadott bennünket. Előttünk vakító fehéren az Ozirnya 1700 m magas, hó
födte csúcsa tükröződött a tengerszem vizében. Felejthetetlen látvány volt! Percek 
kellettek, amíg magamhoz tértem. A tó közepén parányi, néhány négyzetméternyi kis 
sziget húzódik meg. Megkíséreltük körbejárni a tavat, de ösvény nem vezetett a part 
mentén, a sziklás hegyoldal és az itt-ott a víztükörig lenyúló luc- és jegyenyefenyők 
a továbbjutást nem tették lehetővé.

A tó víztükrének tengerszint feletti magassága 989 méter. A tengerszem körülbe
lül 10 000 évvel ezelőtt keletkezhetett, erősebb földmozgás, kisebb földrengés követ
keztében. Ez hatalmas szikla- és földtömeget sodort a szűk völgybe, ami aztán gát
ként elzárta a befolyó patakokat. Ez a nem tömör halmazállapotú gát a víztükörnek 
körülbelül 2 atmoszférára emelkedő nyomása miatt utat keresett magának, és forrás
ként jelent meg 60 méterre a víztükörtől. Az idők folyamán a befolyó patakok és a 
kifolyó forrásvíz mennyisége állandósult, egyensúlyba került. A tengerszem vízszint
je -  a lehulló csapadéktól függően -  a 3 métert is elérheti. A víztükör felülete körül
belül 7 hektár, legnagyobb mélysége 22 méter. A tengerszem gazdag pisztrángban, 
mely itt 9 cm-re nő meg.

Amióta a tengerszem a Szovjetunióhoz, illetve Ukrajnához tartozik, számos le
genda, mesébe illő történet látott napvilágot. A szinevéri tó a ruszin nép zarándokhe
lyévé kezd kialakulni. Egy ilyen, ma már élővé váló legendát érdemes megörökíteni:

Valamikor, a régmúlt időkben, ezek a hegyek egy gazdag gróf birtokai voltak. A 
hegyvidék embereinek nála kellett dolgozniuk. Őrizték a teheneket, juhokat, kaszálták 
a hegyi réteket. A grófnak volt egy gyönyörűszép leánya, úgy hívták, hogy „Szin”. Az 
ő szemében tükröződött vissza a Kárpátok egének minden szépséges árnyalata.

Egyszer a gróf elhatározta, hogy ellenőrzi, miként dolgoznak a favágói a hegyekben. 
Amíg a gróf a favágók munkáját ellenőrizte, leánya virágot szedett a réten. Egyszercsak 
csodálatos citerahangokat hallott, s elindult a hangok irányába. A réten egy ifjút talált, 
aki a juhokat őrizte és a citerán játszott. Amint az iíjú a lányt meglátta, abbahagyta a ci- 
terázást. „Ki vagy te?” kérdezte csodálkozva. „Én Szin vagyok. Ezek az erdők és hegyek 
az édesapámé. De te ki vagy?” „Én Vér vagyok, a gróf pásztora.” A lány kérte, hogy 
játszón tovább. Az erdőben messze hangzottak a csodálatos dallamok.

Rövid idő múlva a fiatalok ismét találkoztak. Szerelmesek lettek egymásba, de már 
csak titokban találkozhattak, mert a gróf tudomást szerzett arról, hogy a lánya egy egy
szerű pásztorba szeretett bele, ezért megtiltotta, hogy még egyszer találkozzanak. De a
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szerelmet nem lehet emberi akarattal szabályozni. Amikor Vér tovább játszott a citerá- 
ján a lánynak, a gróf megparancsolta szolgáinak, hogy Vért öljék meg. Ezért amikor is
mét játszott a citeráján, a mélységbe lökték, és egy hatalmas sziklát görgettek utána. 
Amikor Szin megtudta a szörnyű hírt, az erdőn keresztül elszaladt arra a helyre, ahon
nan a sziklát rágörgették szerelme holttestére, és szakadatlan sírni kezdett, amíg 
könnyeiből a völgyben egy tó nem keletkezett. Ezt a tavat aztán az emberek a két sze
relmes fiatalról „Szinevér” tónak nevezték el. -  Eddig tart a legenda. Most egy hatalmas 
méretű fenyőoszlop áll a tó partján, egymást átölelő férfi és nő belevésett képével.

Most pedig térjünk vissza a legendák világából az 1943 áprilisi valóságba. Amint 
visszafelé menet ereszkedünk lefelé, egy felfelé törekvő 4 fős társaság irányából han
gokat hallok. Ki járhat itt idegen, ahol még a madár is ritkán jár? Egymáshoz köze
lebb érve, az egyik hang ismerősnek tűnt. Egyszerre ismertük fel egymást. Bubb 
Gyuszi volt, aki 4 és fél évig volt évfolyamtársam az egyetemen. Nagyon megszeret
tem őt, gyakorlatilag együtt végeztünk Sopronban. Sorsunk később is összefonódott. 
Csendes, halkszavú, szilárd erkölcsi alapokon álló, megbízható jóbarát volt. A hábo
rú folyamán behívták ütegéhez, és most itt állomásoznak a közelben. Hallott a 
szinevéri tó szépségéről és rábeszélte társait, hogy jöjjenek át ide. Meghívtam őket a 
lakásomba, de nem maradhattak. Egy kettőnkről készült fénykép maradt meg emlé
kül, amint a házam küszöbén üldögélünk és beszélgetünk.

Emberi sorsok Kárpátalján az utolsó időben. 1944. október 6-án még megtartot
tam az aradi vértanúkról az emlékbeszédet az országzászlónál, gyér hallgatóság előtt. 
Ebben többek között a következőket mondtam: „... Megindult a magyarok menekü
lése Kárpátaljáról. Ha egyetlen magyar erdőmérnökként is, de én itt maradok, hogy 
legyen valaki, akitől az oroszok számonkérhetik a magyar erdőmérnökök tevékeny
ségét, magatartását.

1944. október 15-én megtörtént Horthy kiugrási kísérlete, majd Szálasi uralomra 
jutása. Megszakadtak a kapcsolatok az ország belsejével. Rajniss Béla erdőmérnök -  
kollégám volt Bustyaházán -  aggódó édesanyámat így tájékoztatta levelében utolsó 
találkozásunkról:

Kedves fia, Dodi, jó barátom volt Bustyaházán. Ami elhatározását illeti, ve
lem azt közölte, hogy azért marad ott, mert nem hagyja ott veszélyben az embereit, 
akik -  Rajniss levele szerint -  úgy csoportosultak körülötte, mint a legerősebb bás
tya körül szoktak ostrom idején.

Az állami szervezetek, így az erdőigazgatóságok is, utasítást kaptak, hogy szerve
zetten ürítsék ki Kárpátalját, ami meg is történt. A szovjet hadsereg a román átállás 
után viszonylag gyorsan haladt előre a Székelyföldön Debrecen irányába, és nagy 
erőkkel készült megmérkőzni az összevont német és magyar erőkkel. A háború egyik 
legnagyobb páncélos ütközete volt kibontakozóban. A magyar erők Csapnál egy hó
napig nagy erőfeszítéssel tartották a vonalat, hogy biztosítsák elsősorban a 
Székelyföldről a biztonságosabb Szlovákiába visszavonuló magyar és német alaku
latok útját, akiket Debrecen térségében már nem tudtak számításba venni.

Kárpátalját a német-magyar vezetés politikailag és katonailag már leírta. A szov
jet vezetés még nem tárta fel kártyáit. Kárpátalján 3-4 hétig politikailag és katonai
lag légüres tér keletkezett. A községekben a ruszinokból, volt Szics-gárdistákból,
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esetenként lumpen elemekből „helyi vezetőségeket” hoztak létre, amelyek hol a 
csehszlovák zászlót, hol a kék-sárga ukrán zászlót vonták fel a zászlótartóra. Az ér
telmesebb emberek azt gondolták, hogy Kárpátalja visszakerül Csehszlovákiához, az 
ukrán érzelműekről viszont nem lehetett tudni, hogy mit akarnak. Az ottani magya
rok sorsa megnehezült, sőt esetenként életveszélyessé vált. Fegyver volt az emberek 
kezében, hol egy magyar vasutast lőttek agyon, aki nem akart ajtót nyitni, hol az 
egyik faluban éjszaka a magyar kocsmárost lőtték le.

Ez idő tájt egy magyar tanítónő megszólított engem az utcán: „Maga miért maradt 
itt a magyarok közül? Maga október 6-án olyan beszédet mondott az országzászlónál, 
hogy azt hihetik, maga egy beépített ember, és megbízása van. Erre nem gondolt?” Er
re valóban nem gondoltam. Aztán beidéztek a községházára, és megkérdezték, hogy 
hol van a golyós fegyverem? Ők nem tudtak magyarul, én nem tudtam ruszinul. Hirte- 
lenében nem is tudtam válaszolni, és valami olyasmit mondtam, hogy nekem nincs go
lyós fegyverem. Erre azt mondták, hogy a járásbíróságon kértem és kaptam engedélyt 
golyós fegyver tartására. Akkor emlékezni kezdtem, hogy amikor utoljára Sopronban 
voltam, mindent hazavittem, a puskát is. Ez azonban számukra együgyű, elfogadhatat
lan érvelés volt. Éreztem, hogy komoly életveszélybe kerültem.

Ekkor belépett egy tanító formájú ember. Megkérdezte tőlük, hogy mi folyik itt, 
és megkérdezte a nevemet. Rövid beszélgetés zajlott le közöttük, majd felém fordul
va a következőket mondta: „Magát itt azonnal elbocsátják és nyugodtan mozoghat 
akárhova, senki sem fog magához egy szót sem szólni. Ha minden magyar úgy visel
kedett volna, mint maga, akkor nem lett volna szükséges, hogy idejöjjünk.” Isten 
megsegített a legnehezebb pillanatban!

Időközben megszervezték a szovjet katonai közigazgatást, és falragaszokon kötelez
ték a magyar és német nemzetiségű, 16-50 évjáratú férfiakat, hogy 1944. november 15- 
én jelentkezzenek a községházán. Akik jelentkeztek, fogollyá nyilvánították, és azonnal 
útbaindították úgy, ahogy voltak. Az asszonyok az ügyről semmit nem tudtak, csak egy 
idő után kezdték keresni a férjüket, várták őket ebédre, de azok már meneteltek úgy, 
ahogy voltak. A patikus például fehér köpenyben, egyenesen a patikából. Ugyanaznap 
hívták össze egész Kárpátaljáról az általuk megbízott községi vezetőket, és megszavaz
tatták velük, hogy kérik Kárpátaljának a Szovjetunióhoz való csatolását.

Én mindezekről nem tudtam, mert 15-én nem voltam Szinevéren, úton voltam 
Bustyaházára. Este értem oda. Egyenesen bementem Kampi Ivánhoz, a ruszin 
erdőigazgatóhoz, akivel jó barátságban voltam. Ő elmondta, hogy a magyarokat már 
mind elvitték fogságba, s azt tanácsolta, hogy másnap menjek vissza Szinevérre, ott 
mindenki ismer és szeret engem, az emberek bizonyára mellém állnak.

Egész éjjel gyalogoltam, kb. 50 km-t, és november 16-án reggel értem vissza 
Szinevérre. Ott az NKVD tisztje már átfésülte a terepet azok összegyűjtésére, akik a 15-i 
felhívásra nem jelentkeztek. Velem szóba sem állt. Egy katona kíséretében átküldött 
Ökörmezőre. Ott az NKVD tisztje, amikor jelentették neki, hogy engem hoztak, 
Szinevérről behívatott két embert, s azokat részletesen kikérdezte rólam. Aztán behívott 
engem. Nagyon udvarias volt, és azt mondta, hogy a szinevéri emberek elmondása alap
ján tulajdonképpen el kellene engednie engem, de ehhez nincs joga, be kell küldenie 
Szolyvára. Egy katona kíséretében átküldött oda, s a szolyvai lágerben már fogoly vol
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tam. így lettem én is hadifogoly. December 6-án délelőtt kétezer kárpátaljai magyar fo
gollyal együtt a Vereckei-hágóra kaptatva eszembe jutott a búcsúzó utolsó sóhajtása: 

„Elindultam szép hazámból,
Híres kis Magyarországból,
Visszanéztem félutamból,
Szememből a könny kicsordult.”

Ahogy lassan leereszkedtünk a Sztrij folyó völgyébe, élet és halál mezsgyéjén ha
ladva egy idegen világba, valószínűtlen messzeségbe tűnt el lassan a haza, a család, 
szerelem, házasság, egész addigi életünk!

Dr. Kassay F. László: Az 1939-1944.évi időszak emlékei.
Lengyelországi tanulmányutam 1939-ben. Még jó, nyugodt időben, 1939-ben 

nyertem el az Akadémia külföldi ösztöndíját egy lengyelországi nyári gyakorlatra. 
Budapestre kellett utaznom, ott a minisztériumban kaptam meg a lengyel minisztéri
umnak címzett kirendelést. Hazai társam Király Gáspár volt. A rendelvénnyel a ke
zemben hazautaztam apámhoz Vámosgyörkre, ahol megfelelő útiruhát vettem ma
gamra, s az egész csomagom elfért egy közepes nagyságú bőröndben. Király Gáspár
ral már nem tudom, hogy hol találkoztunk, de végül is sikerült a meghatározott 
időben, 1939. július első napjaiban felszállnunk az akkor már magyar-lengyel közös 
határon áthaladó gyorsvonat első osztályára, amelyre szólt a kirendelésünk. Nagyon 
élveztük az ismeretlen tájon keresztül történő utazást. Végül is Varsóba érkeztünk. 
Ott már várt bennünket egy fiatalember a lengyel földmívelésügyi minisztériumból. 
Ő bevitt bennünket a minisztérium vendégházába, majd másnap értünk jött, és vele 
ismét a minisztériumba mentünk. Az érintkezés nyelve a német, illetve a francia volt. 
Ezeket én meglehetősen jól beszéltem. így megtudtuk, hogy az első két hétre 
Bialoviezsára megyünk az ottani nagy őserdő megismerése céljából, onnan leme
gyünk a Kárpátokba, egy ottani erdőgondnokságba, szintén két hétre, ezután átme
gyünk a Krakkó közelében levő Kielce-i erdőigazgatóságba, ahol eltöltjük a még 
hátralevő időnket. Innen megyünk vissza Varsóba, ahol megírjuk a beszámolónkat, 
majd onnan vissza Magyarországra. Ez bizony csodálatos programnak ígérkezett!

Egy napot töltöttünk Varsóban, bejárva az akkor nagyon szép, régi várost. 
Vezetőnk türelmesen vezetett bennünket végig a város nevezetességein. Este vacso
rára hívott meg bennünket, ahol jól beboroztunk. Másnap kikísért a pályaudvarra, és 
felszálltunk a Bieloviezsára induló gyorsvonatra. Ez azonban csak este indult, így há
lókocsijegyet kaptunk. Szépen lepihentünk, és nagyot aludtunk. Olyan nagyot, hogy 
másnap reggel a kalauz azzal riasztott fel bennünket, hogy megérkeztünk 
Bieloviezsára, és már keresnek bennünket. Alig tudtuk felkapkodni a ruhánkat, és a 
poggyásszal együtt kiugrani a vasúti kocsiból, mert a vonat már ment is tovább. Ben
nünket pedig az állomáson vártak a többi ösztöndíjasok. Két dán és egy horvát 
erdőmérnök-halIgató lett a társunk teljes nyári ott-tartózkodásunk alatt. A dánokat 
Christian Jörgensennek és Viggo Göhmek hívták, a horvát nevére nem emlékszem. 
Velük volt a helyi erdőgondnok is. Vele bekocsiztunk a városban levő szállásunkra, 
majd az erdőgondnokságra. Ott megismertették velünk a programunkat, amely a 
bieloviezsai erdészet minél alaposabb áttekintése volt.
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Délután összebarátkoztunk a dánokkal 
(a horvát nem volt valami barátságos). Az
tán másnap megindultunk a hatalmas 
őserdő megismerésére. Ott akkor még 
bőven éltek bölények, nem tudom, a hábo
rú után maradt-e belőlük. Az uralkodó mű
velési ág a szálaló gazdálkodás volt. így 
tudták megőrizni a több mint százéves ál
lományt. Megőriztem egy képet egy 55 
méter magas, jó 2 méter átmérőjű fáról.
Maga a bieloviezsai őserdő több mint 
százezer hektár volt, szinte tiszta fenyves.
Benne elszórtan voltak a műveléshez 
szükséges utak és épületek

Bieloviezsán töltöttünk, vidám hangu
latban, több mint két hetet, amely állandó 
utazással és erdőismerkedéssel telt el. Es
ténként a szobánkban beszélgettünk és iszo
gattunk a dánokkal. A szomszéd szobában A , T_

, , , A B ielowiezsa-i őserdő raonasa. Foto: Kassay
egy lengyel tarsasag lakott, akik ránk zör
gették az ajtót, majd amikor azt kinyitottuk,
fenyegető magatartással követelték, hogy hagyjuk abba a mulatozást, mert ők nem tű
rik, hogy németek dorbézoljanak náluk. (Társalgásunk nyelve ugyanis német volt.) Jó 
időbe telt, amíg meggyőztük őket, hogy mi nem németek, hanem dánok és magyarok 
vagyunk. Ekkor aztán megváltozott a viselkedésük és keblükre öleltek bennünket.

Hamar eltelt a két hét, és három lett belőle. Aztán elutaztunk együtt a Kárpátok
ba, mégpedig Zagorszkba, az ottani erdőgondnoksághoz. Ez nagyjából szemben le
hetett a mi ungvári erdőigazgatóságunkkal. Ott nagy kirándulásokat tettünk a havasi 
erdőkbe, megismertük a szép fenyveseket. Fenn voltunk egy kb. kétezer méter ma
gas hegy tetején, ott aludtunk egy vadászházban. Kora hajnalban keltünk, s alattunk 
az egész tájat felhő borította. A felhők felett a hegycsúcsok látszottak. Aztán lassan 
eltűntek a felhők, és látható lett az alattunk levő gyönyörű táj.

Kárpáti hetünk egyébként különösebb esemény nélkül telt el. Onnan utaztunk a 
Krakkó közelében levő Kielcébe. Ez a vidék különleges mészkőtáblákat rejt magá
ban, s ezek alatt vannak a nagy sóbányák, mint például a Wieliczka-i hatalmas sóbá
nyatermek, melyeket az erdőgondnok megmutatott nekünk. Lenn, a talaj színe alatt, 
kb. 150-200 méter mélyen maradtak meg ezek a hatalmas sóbarlangok, melyek fö
lött a sókristályok mint cseppkőkristályok jelennek meg. A Kielce környéki erdők 
egészen más fafaj összetételűek, mint a kárpáti erdők. Itt sok a lombfa, különösen a 
tölgy, kőris és a szil. Művelésük helyenként szálaló üzemmódban volt látható, de vol
tak tarvágásos részek is. Sok kisebb keskeny nyomtávú vasúti kirándulást szerveztek 
számunkra, miközben folyamatos ugratásokkal szórakoztattuk egymást. A lengyel 
erdészek nagyon készségesek és barátságosak voltak. Számomra emlékezetes maradt 
az erdőgondnok leányával, Ewa Guzikowskával útközben franica nyelven folyt,
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filozofikus tartalmú beszélgetésünk. Ők vala
hol Oswieeim (Auswitz, a későbbi haláltábor) 
mellett laktak, és sorsuk ugyancsak ismeretlen 
maradt számomra.

Közben eltelt az idő. Egyszercsak megjött 
az értesítés, szakítsuk félbe a Kielce-i tanul
mányutat, és utazzunk fel Varsóba, mert erősen 
háborús lett a levegő. A vonaton erről a lengye
lekkel beszélgettem. „Nem félünk a 
németektől. Erős hadseregünk van, és szétmor
zsoljuk a németeket, ha meg mernek támadni 
bennünket” -  mondta a kérdezett lengyel úr, 
tele öntudattal.

A Földmívelésügyi Minisztériumban elszá
moltunk, és beszámoltunk a tanulmányúti ta
pasztalatainkról, megköszöntünk minden jót és 
szépet, amit kaptunk. Augusztus vége volt már, 
és közben lezárták a német-lengyel határt, így 
a két dán barátunknak, akik közül az egyik egy 
lengyel menyasszonyt is vitt magával, már 
nem jutott vonatjegy. Nagy szerencsével ők 

kerülővel, Finnország felé repülővel indultak haza. Mi pedig, Király Gáspárral felka
paszkodtunk a Kárpátalján keresztülvezető vonat kocsijaira, elbúcsúztunk vendéglá
tóinktól, és elindultunk hazafelé. 1939. szeptember 1-jén, az utolsó pillanatban értem 
haza szülőfalumba, Vámosgyörkre.

Kárpátaljai emlékeim. Kárpátalja az én életemben csak egy egyetemi tanulmányúi
hoz, és egy nyári gyakorlathoz kötődik. Azt azonban állítom, hogy a táj szépségében , 
az erdők nagyszerűségében a visszacsatolt országrészek között Kárpátalja az első he
lyen áll. Még hallgató koromban volt egy tanulmányi kirándulásunk, tanárainkkal, 
Modrovich Ferenc, Fekete Zoltán és Győrfi tanár urakkal Kárpátaljára, amikor az ung
vári erdőigazgatóság vezényletével ismertük meg az Ung-völgyi és a Latorca-völgyi 
erdőket, melyek között megragadták fantáziánkat a faanyag kiszállítás hegyi módsze
rei, a víztartalékoló, folyókat elzáró gátak, és a velük összefüggő úsztató- és csúsztató- 
építmények, mint kizárólag ezen a vidéken elterjedt módszerek. Víz, víz és víz! Ez 
jellemző Kárpátaljára. Útközben sok szép falut és várat láttunk. így ismertük meg az 
Ung folyó felett emelkedő Nevicke, majd Munkács várát. Valahol itt a környéken volt 
az a Széchényi-uradalom, ahol a szép kastélyon kívül, a grófi birtokon tartott bölénye
ket is láttuk. Utunk mellett szebbnél-szebb ősi magyar templomokat, és remek épüle
teket is szemlélhettünk. Az útvonal azonban zárt, és az idő ekkor korlátozott volt.

Ugyanezen a nyáron módom volt a Latorca Rt.-nél nyári gyakorlatra menni. A 
Latorca Rt. központja Munkács volt. Onnan bejárhattam a Vereckei-szorost, Bereg
szásztól Volócig, és közben Szolyvát, ahol engem nagyon megragadott az ott 
működő falepárló üzem, melynek alapján később megépítettem az én (kicsiny) 
Nova-i falepárlóüzememet. Munkácsról vezényelt ki minket a Latorca-központ mé
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résekre, le a Tiszához közeli tölgyesekbe, valamint fel, a Nagyszöllős és Huszt kör
nyéki kisebb erdeibe, ahol terepi méréseket végeztünk. Társam akkor Munkácson 
Kautzky Emil barátom volt. Meglepődtünk a munkácsi zsidók népviseletén, amely 
különös ruházat volt, amelyben a nagyszakállú zsidó férfiak vallási érzelmeiket ki 
tudták élni. Sajnos, amint kiderült, később a nyilasok nagy részüket elpusztították.

Vasárnaponként gyakran feküdtünk ki Munkácson a Latorca partjára, és élveztük 
az ottani levegőt. Aztán alkalmunk volt elutazni a vizek világába, fel a folyók völ
gyén, majd egészen Rahóig, az ottani erdők megismerésére, és az ottani völgyzáró
gátak megcsodálására. A nyár sok szép vidék megismerésével, és az ottani falvak 
szépségének csodálatával hamar elmúlt.

A Kőrösmező környéki gazdag síterepek megismerésére ugyanazon a télen Gyu
ri öcsémmel merész tervet valósítottunk meg. Kértünk az erdészettől egy megfelelő, 
télre felszerelt, fűthető menedékházat fent a havasokon. Ki is utaltak nekünk egyet, 
valahol a Pietrosz alatt, kb. 1800 méter magasságban. Vonattal érkeztünk 
Kőrösmezőre, s onnan indultunk sílécekkel felszerelve a nekünk adott térképvázlat 
segítségével, déli 11 óra körül a mintegy 14-15 km-es mászótúrára. Jól megizzadva 
végül elértük a menedékházat, ahol elő volt készítve a tűzifa és a főzőedények szá
munkra. Ezek segítségével hamarosan, amikor már esti 5 óra volt, megfőztük a teán
kat, s a szalonnás rántottát és megebéd-vacsoráztunk. Hamar elnyomott bennünket az 
álom. Másnap aztán kimentünk síelni. így éltünk ott vagy három napig. Amikor már 
annyira elfogyott az élelmünk, hogy csak étcsokoládét tudtunk enni a tea mellé. így 
aztán a hét végén felkerekedtünk, és a kőrösmezői erdőgondnoknak köszönetét 
mondva vonatra ültünk, majd hazautaztunk apámhoz, Vámosgyörkre. Szép emlékem 
maradt ez a kirándulás Gyuri öcsémről is.

Erdélyi emlékeim a magánkiutazások, az egyetemi közös tanulmányutak és a 
nyári gyakorlatok, valamint a katonai be- és kivonulások töredékeiből tevődnek ösz- 
sze. Tulajdonképen az utóbbiakkal kezdődött, amikor 1942-ben csapatunk téli gya
korlatra vonult ki Tusnádfurdőre, ahol síoktatásban részesültünk. Ekkor láttam 
először a Tusnád feletti Szent Anna-tavat. Meredek úton lehetett felmászni a valami
kori vulkán tetejére, onnan a hegyet borító fenyvesen kérészül leszállni a tenger
szemhez, majd azt megcsodálva visszajutni a Tusnádfürdő előtti országúira és a 
fürdőre. A fürdőnél lenn is van egy tó, amit különböző neveken (Alsó-tó,Csukás-tó, 
stb.) emlegettek. E tó felett, az országút alatt állott az Etel-villa, ahol később laktam, 
amikor 1944 tavaszán, mint kiképzett erődítési mérnököt hadapród- szakaszvezető-, 
majd őrmesterként, idehelyeztek.

Már előbb, az 1940. évi nyári gyakorlaton is megfordultam itt, mégpedig úgy, 
hogy engem nyári gyakorlatra Görgényszentimrére helyeztek, ahol Maron főmérnök 
volt az egyik erdőhivatal vezetője, a másiké pedig Mátyás Vilmos. Itt fordultak meg 
akkor Illyés Zoli és Jaszenovics Laci évfolyamtársaim is. Utóbbi a bukaresti erdész 
karról Erdély visszacsatolásakor jött át hozzánk.

A görgényi hegyek, rajtuk a híres Laposnya-i, volt román királyi vadász- és 
üdülő-kastély volt az első csoda, amit a görgényi kisvasúttal, aztán saját lábon fel
mászva megközelítettünk, előbb mi nyári gyakorlatosok, majd többször, a gondnok
ság két családjával együtt jó sokan, hogy a pisztrángtenyészetet bámuljuk, és ott
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megsüssük a híres parázson sült pisztrángjainkat. A kifogott kisméretű pisztrángokat 
kibelezés után parajlevélbe burkoltuk, aztán agyaggal vettük körül, és így tettük be a 
jó sok tűz maradékába, ahol azok megsültek. így mintegy fél óra alatt friss sült piszt
ráng állt rendelkezésre. Ezt fehér borral és megfelelő magunkkal hozott salátával fo
gyasztottuk el.

Aztán tovább másztunk a királynő kastélyáig. Ez ónémet stílusban, fából gondos 
munkával épült nagy ház volt, ahol az ottani erdész volt a gondnok. Ennek felesége 
vezetett körül bennünket a pompásan bútorozott szobákon.

A görgényi fakitermeléseket mi 
többször ellenőriztük, és a nyert fa
anyag számbavétele, és kiszállításá
nak, a csúsztatok javításának meg
szervezése volt a dolgunk. De még 
több más feladatunk is volt. Ezek 
közül legnevezetesebb a Sepsiszent- 
györgyön rendezett vadászati kiállí
tásra szánt görgényi trófeák összeál
lítása és leszállítása volt, az ottani 
Székely Múzeumba, amit Mátyás 
Vilmos vezetése alatt én, és a közben
odaérkezett Tivadar öcsém végez- . + .. . c ,. . ^ ^. °  A sepsiszentgyörgyi Szekely Muzeum. Foto: Kassay
tünk, Vilmos megelégedésére. Ezen
kívül a Szászrégenben működő fűrészüzembe is gyakran utaztunk le, az odavezető kis- 
vasúttal. Szászrégen nagyobb helység, inkább város, amely a bevásárlások színhelye volt. 
Az odavezető kisvonat „luxuskocsijában” viszonylag kényelmesen utaztunk Görgény- 
szentimrére, mert ott volt az erdészeti szakiskola is, a székházként működő kastélyban.

Görgényszentimrén sok szép napot töltöttünk. 
Én munka után sok időt töltöttem Maron Puszi-val, 
a Görgény I. gondnok leányával, akivel aztán a nyá
ri gyakorlat után elvesztettem a kapcsolatot. Tartós 
barátságot őriztem meg a Mátyás családdal. Ez a 
kapcsolat évtizedekig, Mátyás Vilmos haláláig, tar
tott. Ő aztán Sopronban élt, miután mint kutató er
dész kiváló dolgokat alkotott. Ő alkotta meg a má
ig legjobb, Erdélyt ismertető Panoráma könyvet: 
„Utazások Erdélyben” Ennek nekem dedikált pél
dányára ezt írta: „Amíg a nap süt az erdélyi égen, s 
míg Isten van az égben, Erdély örökké Magyaror
szág lészen....” Ez a könyv román engedéllyel a 
legkiválóbb ismertetője lett Erdélynek.

Ugyancsak emlékezetes utam volt Görgény- 
szentimre-Laposnya-kastély-Mező-havas-Szováta- 
Medve-tó gyalogtúra a nyári gyakorlat végén. Jó 
kora reggel felmentem kisvasúttal egészen a

A Székely Múzeum egyik 
dolgozószobájában Kassay László 
Mátyás Vilmossal. Fotó: Kassay
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laposnyai kastély közelébe, onnan fel a kastélyig. Majd onnan elindultam a Mező
havasra. Ez, hajói emlékszem 1700 méter magas. Fenn már nem voltak erdők, csak 
borókabokrok. A kilátás: az egész körtáj, lenn a völgy mélyén van Szováta. Oda to
rony iránt legyalogoltam, mígnem elértem a községet, majd ott lenn már este volt, 
amikor bekopogtam egy nagyobb házba, s ott éjjeli szállást kértem. Az akkori turiz
mus még ezt jelentette. Kaptam is szállást. Még valami vacsorát is adtak, azt hiszem, 
az juhtúró és szalonna, meg tej volt. A házbeliek csodálkozva hallották, honnan jövök, 
de amikor megtudták, hogy erdész vagyok, nagyra nőtt a tiszteletük. Másnap kimen
tem a tóra, és élveztem a Medve-tó meleg vizét. Összesen két éjszakát töltöttem ott, 
miközben bejártam a helységet, de sokat voltam a vízben is. Aztán úgy emlékszem, 
valami alkalmi fuvarral utaztam el Szászrégenig, és vissza Görgényszentimrére, a szo
kásos erdei vasúton. Ez a kis kaland beleivódott az emlékezetembe.

Volt ekkor még egy szép hegymászásom, amikor Sponták Ernő erdőmérnök kol
légával és feleségével az Ünőkőre (2280 m magas) másztunk fel. Ez a hegycsúcs 
Beszterce-Naszód megyében fekszik, kb. 20 km-re délre a Nagy-Pietrosztól. Nehéz 
kapaszkodást igényelt, mígcsak elértük a csúcsot. De onnan a teljes Északkeleti- és 
Délkeleti-Kárpátok csúcsaira csodálatos kilátás nyílt. A csinos fiatalasszony nagyon 
derekasan bírta ezt az utat. Sajnos velük ezek után nem találkoztam, így sorsuk isme
retlen maradt.

Erdélyi emlékeim sorában leghosszabban a katonakoromban történtekre emléke
zem. Miután a budai Hajógyári-sziget északi csücskében fekvő, és az „Első utász 
zászlóalj” keretébe tartozó 1. utász század 1. szakaszának 1. rajába soroltan az 
1942/43. évben megkaptam a megfelelő vízenjáró, robbantó, erődleküzdő és 
erődítési mérnöktiszti kiképzést, 1944 márciusában kihelyeztek Tusnádfürdőre, az 
ottani 14-es (később 114-esre átkeresztelt) erődítési századhoz, vagy ahogy azt civi
lek felé hívták, „kirendeltséghez” A zászlóalj parancsnoka Makay százados, a szá
zad parancsnoka Bálint-Nagy Zoltán főhadnagy volt. Ez az egység tartotta kézben 
a Délkeleti-Kárpátokban épülő erődök létesítését, így a Békás-szorosi, Úz-völgyi, 
Gyímesfelsőloki, Kászoni, Ojtozi, Tusnádi, Nagyajtai erődöket, melyek úgynevezett 
völgyzárak voltak. Mint az erődítési század (kirendeltség) egyetlen képzett erődítő 
mérnökét, engem küldtek ki valamennyi erőd építési feladatait végző civil vállalatok 
munkájának ellenőrzésére, vagyis arra, hogy az erődök úgy, és ott épülnek-e, amint 
azt a tervek előírják, és arra, hogy olyan anyagokat és annyit használnak-e fel, mint 
azt a tervek előírják. Azt is ellenőriznünk kellett, hogy annyi anyag érkezik-e, 
amennyi szükséges, és annak felszállítása a völgyzárak helyére megfelelő módon tör
ténik-e. Ezen érdekes munka végzése közben persze az erdészeti szempontok lehet
séges figyelembevételét is nézni kellett, mivel a völgyzárak mindenütt erdőrészek 
kivágása után épültek.

Amíg ez a munka tartott, megismertem az egész Székelyföldet. Sok-sok 
bensőséges barátságot kötöttem az ottani emberekkel. Élveztem a székely falvak 
vendégszeretetét. Megismertem a kárpáti erdők gazdálkodási világát. Bizony ez 
mind feledhetetlen szép időt és emléket rejt ma is bennem!

Maga az erődítési egység székhelye Tusnádfürdőn volt, s a Csukás-tó feletti Etel- 
villa volt a lakásom. Ez is örökre élő emlék számomra. Ha szabad időm volt, fel
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másztam a szemközti hegyre, ott hanyatt feküdtem a zöld réten, és álmodoztam Er
dély további sorsáról. Sajnos nem sokáig tartott ez a szép idő, mert augusztus 25-én 
kivontak minket onnan, egészen Parajdig, ahol csak néhány napig tartózkodtunk. In
nen küldtek vissza engem futárként Sepsiszentgyörgyre, már a front alatt, amikor 
majdnem ott maradt a fogam, de végül is sikerült a küldetés, amiért katonai elisme
rést kaptam. Ezzel azonban erdélyi emlékeim véget értek.

Dr. Tóth Béla: Besztercei szolgálatom emlékei. A besztercei erdőigazgatósággal
1943 tavaszán, IV.éves tanulmányutunkon kerültem kapcsolatba. A nagyon jól sikerült, 
rendkívül gazdag, élmény dús tanulmányúton a táj, az erdők, a megismert szakmai te
vékenység mély benyomást gyakorolt rám, és mivel akkor már egyetemi tanulmánya
ink közelgő befejezése után sorra kerülő elhelyezkedés kérdése foglalkoztatott, az az 
elhatározás érlelődött meg bennem, hogy a besztercei erdőigazgatóságnál próbálok el
helyezkedni. Erre az elhatározásra az is késztetett, hogy államerdészeti ösztöndíjas 
erdőmémök-hallgatóként államerdészeti szolgálatra vállaltam kötelezettséget.

így az erdélyi tanulmányútról Sopronba visszatérve, levélben megkerestem a 
besztercei erdőigazgatóságot, jelezve, hogy 1943 őszén várhatóan erdőmérnöki ok
levelet szerzek, és az erdélyi tanulmányúton szerzett benyomásaim nyomán szíve
sen vállalnám a besztercei szolgálatot, ha ott szükség lenne rám. Megkeresésemre 
szinte postafordultával jött a válasz: Szívesen fogadnak, még abban az esetben is, 
ha 1943 őszén netalán nem sikerülne befejeznem egyetemi tanulmányaimat. Ilyen
képpen elhelyezkedésem már hónapokkal az erdőmérnöki oklevél megszerzése 
előtt megoldódott.

1943. november 2-án, alig 10 nappal az oklevél megszerzése után, jelentkeztem 
szolgálattételre a besztercei m. kir. erdőigazgatóságnál. így kerültem én, az Alföld 
legfátlanabb vidékéről a Keleti-Kárpátok csodálatos szépségű tájaira. Bár ezt a 
lehetőséget csupán egyetlen évig élvezhettem, szakmai kötődésem tekintetében ez az 
egy év a továbbiakban is meghatározó jelentőségűvé vált. A beilleszkedést, a szak
mai gyakorlati munkakezdést megkönnyítette az, hogy a soproni baráti körből szin
tén a besztercei erdőigazgatósághoz kapott beosztást két volt évfolyamtársam: Paulik 
József 1943 decemberében, és Szőnyi László 1944 júliusában.

A munkakezdés után hamarosan észrevettem, hogy az erdőigazgatóság központ
jában szakemberhiány van. Egyes szervezeti egységek szakszemélyzet hiányában 
szinte működésképtelenek voltak. Az erdőrendezőség például, ahova én beosztást 
kaptam, amikor ott munkába álltam, csupán a vezetőből és két rajzolóból állt. De
cember közepén idekerült Paulik József, egykori évfolyamtársam is. November vé
gén azonban az erdőrendezőség vezetője eltávozott az erdőigazgatóságtól, így én 
kaptam ideiglenes megbízást a csonkán maradt, mindössze 4 főből álló 
erdőrendezőség vezetésére, Stieber Lajos főerdőtanácsos felügyeleti tiszt felügyele
te alá rendelve. Ez a kényszerhelyzet 1944 tavaszáig tartott, amikor Wilde Kálmán, 
korábbi naszódi erdőhivatal-vezető, kapott megbízást az erdőrendezőség vezetésére.

Csonka létszámú volt az építésvezetőség is. Ennek vezetője a román uralom alatt 
szolgált, és a felszabadulás után helyén maradt Fixek Ernő erdőtanácsos volt, mellet
te azonban csak egy középfokú végzettségű építési szakember és egy műszaki rajzo
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ló volt. 1944 nyarán az építésvezetőség Szőnyi László, egykori évfolyamtársunkkal 
kiegészült 4 főre. Szőnyi Laci mindjárt konkrét feladatot kapott, ő lett a Szálva- 
völgyi műút építésvezetője.

A besztercei erdőigazgatóság sajátos helyet foglalt el a visszacsatolás révén meg
nagyobbodott Magyarország erdőigazgatóságai között: Ez ugyanis túlnyomórészt 
nem állami erdőt kezelt, hanem a naszódvidéki 44 román község tulajdonát képező, 
az 1890:XIX.tc által államerdészeti kezelésbe vett „naszódvidéki erdők” kezelését 
látta el. (Állami tulajdonú erdőket az erdőigazgatóságnak csak a megye déli részén, 
az erdélyi Mezőségen levő nagysajói erdőhivatala kezelt.)

Az erdőigazgatóság, mint a naszódvidéki nem állami erdők államerdészeti 
kezelője, gazdálkodásáról a 44 község hivatalos képviseletét ellátó Beszterce-Naszód 
vármegyei törvényhatóság felé számolt el. A gazdálkodás tiszta jövedelmét évenként 
a törvényhatóságnak utalta át, amely azt a tulajdonos községek között osztotta el. Er
re az erdőigazgatóságnak befolyása már nem volt. Az általános gazdálkodási elveket 
az államszámviteli előírásoknak megfelelően érvényesíteni kellett, de szigorú takaré
kossági elvek alkalmazása nem volt kötelező. így például sorra épültek új, korszerű 
erdészlakások, üzemi szállók, tiszti szállók, egyéb építmények, és meglehetősen 
nagy szabadság érvényesült a kiküldetési költségek elszámolása terén is.

A naszódvidéki erdők javarésze a Radnai-, az Ilvai-, a Borgói- és részben a Kele
men-havasokban terült el. Az erdőigazgatóság által kezelt erdőterület -  emlékezetem 
szerint -  kereken 263 000 kat.hold, ezenkívül mintegy 50 000 kat.hold havasi legelő 
volt. Az erdőgazdálkodás sajátos feladata volt a lakosság megélhetésének alapját 
képező havasi legelők megőrzése. Az erdő ugyanis a számára különösen kedvező 
ökológiai adottságok közepette természetes magvetéssel igyekezett állandóan ter
jeszkedni, az erdőhatárba benyúló havasi legelők rovására. Ezért az erdőhivatalok 
feladata volt az erdő természetes terjeszkedésének visszaszorítása a havasi legelők 
területének megóvása érdekében.

Havasi legelő -  fenyőerdő átmenet a Radnai Kolibicai fenyőerdő-részlet.
havasokban. Fotó: Tóth Fotó: Tóth
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Az erdők mintegy 70 %-a fenyves volt. A magasabb régiókban csak fenyvesek 
(főleg lucosok) voltak. A mintegy 30 %-nyi lombos erdő főleg a folyóvölgyeket és 
az alacsonyabb középhegységi területeket foglalta el. A magashegységi fenyvesek ál
talában kiváló minőségűek. A nehéz terepviszonyok következtében sok helyütt 
fellelhetők voltak még őserdőszerű természetes luc- és jegenyefenyő állományok, 
kevés erdeifenyő is. A magashegységi állományok azonban nagyobbrészt már mes
terséges felújításból eredő lucfenyvesek voltak.

Az állami kezelésbevétel előtti rablógazdálkodás elsősorban a jól megközelíthető 
lombos erdőket érintette. Ezek állapota ennek megfelelően igen vegyes volt. A fel- 
tártság hiányában nehezen megközelíthető helyeken viszont kiváló minőségű lombos 
állományok, elsősorban szép bükkösök voltak. Ezek minőségére jellemző, hogy 
1944-ben a minisztérium az igazgatóság feladataként előírta 40 000 m3-nyi bükk há- 
mozási rönk kitermelését, amit az erdőigazgatóság teljesített is. Egy ilyen rendelteté
sű bükkös vágásterületének kijelölését és fatömegbecslését én is feladatul kaptam. 
Emlékezetem szerint az így vágásra kijelölt erdőrészletben 28 000 m3 fakészlet volt, 
de arra már nem emlékszem, hogy ebből mennyi hámozási rönköt termeltek ki.

Az erdőigazgatóság felügyelete alá tartozó erdőket elvileg 11 m.kir.erdőhivatal 
kezelte. 10 erdőhivatal a „naszódvidéki erdők”, és 1 erdőhivatal (a nagysajói) a 
kincstári erdők kezelését látta el. A 11 erdőhivatal közül valójában csak a következő 
8 erdőhivatal működött: az ilvai (Kisilva), a szamosvölgyi alsó (Dombhátfiirdő), a 
szamosvölgyi felső (Óradna), a naszódi (Naszód), a szálvavölgyi (Naszód), a borgói 
felső (Borgóprund), a borgói alsó (Borgóprund), és a sajói (Nagysajó) 
m.kir.erdőhivatal. Önálló szervezete nem volt az aranyosbesztercei (ennek erdeit a 
szamosvölgyi felső erdőhivatal kezelte), a dornavölgyi (erdeit a borgói alsó 
erdőhivatal kezelte), és a rebravölgyi erdőhivatal (erdeit a szálvavölgyi erdőhivatal 
kezelte). Ez utóbbi 3 erdőhivatal erdei már a Kárpátok külső, Moldva-Bukovina 
felőli oldalán helyezkednek el. Ezért feltételezhető, hogy ezeket a román uralom ide
jén a moldvai és bukovinai erdőhivatalok kezelték.

Az erdőhivatalok feladata volt az 
erdőművelési munkák, a csemeteterme
lés (általában apró vándorcsemetekertek- 
ben), az erdősítés, az erdőápolás (gyérí
tés), valamint az erdővédelmi, főleg 
őrzési feladatok elvégzése. A fakiterme
lést és szállítást, sőt az értékesítést is a ro
mán uralom alatt, 1926-ban létrehozott 
„Regna fakitermelő szövetkezet” végez
te. Az erdőrendezőség kijelölte a vágáste
rületeket, ezeket jegyzőkönyvileg kiter
melésre átadta a „Regna”-nak. A 
jegyzőkönyvben az üzemterv szerint vág
ható fatömegen kívül választék-előírást is 
kellett rögzíteni, mert például a háborús 
helyzet közepette különösen fontos tűzifa

Nyári reggel a dornavölgyi gátnál. 
Fotó: Tóth
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termelését a kitermelő vállalkozók nem szívesen vállalták, mert a hatósági árszabá
lyozás következtében a tűzifatermelés ráfizetéses volt. A fatermeléssel és szállítással 
kapcsolatos minden feladat a „Regna”-t terhelte.

Az erdőgazdasági szakszemélyzet feladata és kötelessége volt a kitermelés és 
szállítás ellenőrzése a talajvédelem és a kíméletesség érvényesülése szempontjából, 
valamint a tarvágás végrehajtásának a kijelölt egész területen való ellenőrzése, mert 
gyakori volt, hogy a kitermelő vállalkozók a kijelölt területnek kevésbé jövedelmező 
részét állva hagyták, holott ezt nem lehetett megengedni. Követelmény volt továbbá 
a vágásterületnek oly mértékű rendbe tétele, hogy az újraerdősítés akadálytalanul 
elvégezhető legyen. A kitermelt faanyagot az erdőhivatali szakszemélyzet, vagyis a 
kerületvezető erdészek, felvételezték, majd ezt az erdőigazgatóság tőáron leszámláz
ta a „Regna”-nak, s ebből adódott az igazgatóság gazdálkodásának bevételi tétele.

Az elvégzendő feladatokhoz mérten az erdőhivatalok létszáma meglehetősen szű
kös volt. Például a mintegy 70 000 kat.hold kiterjedésű erdőt kezelő ilvai erdőhivatal 
központi személyzete az erdőhivatal-vezető mellett 1 fő irodai erdészből és 1 fő ad
minisztrátorból állott. Rajtuk kívül erdész képzettségű kerületvezető erdészek és 
szakképzettség nélküli erdőkerülők voltak még a területen. Az erdőkerülők a védel
mi szolgálaton kívül a vágások felvételezésében és az erdőművelési munkákban is 
közreműködtek.

Az erdőrendezőség -  a létszámhiány és a szükséges felszereltség hiánya miatt -  
klasszikus értelemben vett erdőrendezési tevékenységet nem tudott végezni. Az erdők 
egészére rendelkezésre álltak a román uralom alatt készült, kiváló minőségű üzemter
vek, az üzemtervi térképek, erdőleírások, s a fatömeg- és a növedékadatok is jól hasz
nálhatónak bizonyultak. Minthogy a mi szolgálati időszakunkban a legfőbb 
erdőrendezői tevékenység a vágástervek elkészítése, a vágásterületek kijelölése, azok 
jegyzőkönyvi átadása és a határvonalak helyszíni kijelölése volt, Paulik Józseffel 
együtt szinte mindig a terepet jártuk. A terepi közlekedés lófogattal vagy lóháton lett 
volna lebonyolítható, a terepviszonyok folytán azonban szükségszerűen a gyaloglás 
volt a legfontosabb közlekedési eszköz. Ezért általában gyalog jártuk a terepet.

A háborús helyzetre való tekintettel évenként kétévi vágásterület véghasználata 
volt kötelező. Ez a mi tennivalónkat számottevően megnövelte. A hadihelyzet alaku
lása aztán előtérbe helyezte a kárpáti erődvonal építését is, ami a Kárpátok vonalán 
rengeteg műszaki létesítmény építését jelentette. Ezekkel kapcsolatban a honvédség 
számos kisebb-nagyobb területű erdőirtás (tüzelő nyiladékok, megtévesztő irtások 
stb) végrehajtását írta elő. Ezeket katonai térképeken vonalzóval jelölték ki, nem 
törődve a terepviszonyokkal, ezért a terepen kijelölendő határvonalak hegyet-völgyet 
kereszteztek, s a kijelölési munkát rendkívül nehézzé, fáradságossá tették. Ráadásul 
a hadihelyzet rosszabbodása miatt a munka annyira sürgőssé vált, hogy a kijelölése
ken már február-március folyamán ember magasságú hóban is kellett dolgoznunk. A 
rendes üzemi vágásterületek kijelölését március végén kezdtük, s ez folyamatosan 
tartott szeptember végéig, vagyis gyakorlatilag Észak-Erdély kiürítéséig.

A munkával kapcsolatban sok kedves és érdekes emlékem, élményem maradt. Besz
tercére érkezésem után mindjárt másnap megkaptam az első komoly terepi feladatot: 
Istvánffy József erdőigazgatónkkal együtt kimentünk a borgói alsó erdőhivatal területén
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1700 méter magasan fekvő „Repede- 
völgyi” vágásterületre. Az út magashegysé
gi részét természetesen gyalog tettük meg. 
Később tudtam meg, hogy erdőigazgatónk 
a magashegységi állóképességemet igyeke
zett ezzel próbára tenni, mert tudta, hogy al
földi származású vagyok, így magashegy
séget korábban alig járhattam. A próbát de
rekasan kiálltam, ami bizonyos fokú elis
merést váltott ki irányomban a továbbiakra 
nézve is. A mintegy 120 kat.hold kiteijedé- 
sű vágásterület leégett, lehet hogy felgyúj
tották. A kivágott fák jó része is ott égett, il
letve a kitermelt szálfák még napok múlva 

A tűz-égeUe^Repede-vagás. ^ izzottak. Első gyakorlati erdészélmény
ként nem volt lélekemelő látvány. Máig is 

szörnyen lehangoló kép él bennem ezzel kapcsolatban. A feladat, amit igazgatónktól kap
tam, a leégett terület felmérése és a térképre való berajzolása volt. Ezt meg is oldottam.

Következő feladatom a már említett bükk hámozási rönk termelésre kijelölt állo
mány helyszíni kijelölése és állományfelvétele volt az Ilvai-havasokban, ahol akkor 
már térdig érő hó volt. A továbbiakban több kisebb terepi jelölési és felvételezési fel
adatom volt még a tél folyamán. 1944 februárjában az erődrendszerrel kapcsolatos 
vágásterület-kijelöléseket kellett megkezdenem, részben a Borgói-, részben az Ilvai- 
havasokban. Ezzel a munkával áprilisban elkészültem, de akkor már a rendes évi vá
gásterületek kijelölése is folyt.

A terepviszonyokra és az időjárási körülményekre jellemző, hogy helyenként még 
április végén is térdig érő hóban dolgoztam. A 
munka augusztus végéig folyt. Ekkortájt bekö
vetkezett a románok átállása a szovjet oldalra.
Bár a vágásjelöléseket tovább folytattuk, en
nek a munkának az értelmetlensége egyre 
nyilvánvalóbbá vált. Utólag különösnek tűnik, 
hogy a vidéki román lakosság részéről ellensé
ges megnyilvánulásokat ebben az időben sem 
tapasztaltunk, mintha a helyzet hirtelen, várat
lan változásának jelentőségét ekkor még ők 
sem fogták volna fel a maga teljességében.

Egyébként a terepi munka során az egy
szerű román környezettel napi kapcsolatban 
voltam. Román segédmunkásaim voltak, ve
lük jártam  az erdőt, gyakran kettesben, több 
esetben az is előfordult, hogy román család 
volt a szállásadóm. Ezekről csak jó  emlékeim 
vannak.

Erdőbecslés a porkoji „hámozási 
rönkerdő”-ben. Fotó: Tóth
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Mai szemmel emlékezve, elképesztő méretű vágásterületeket kellett kijelölnöm. 
Egyik alkalommal az egész völgységet jelöltem ki, a völgyet szegélyező hegygerin
cen körbehaladva. Emlékezetem szerint az így kijelölt, összefüggő vágásterület 320 
kat.hold volt. Az ilyen területek korábban feltáratlan őserdő jellegű erdők voltak, ad
dig számomra elképzelhetetlen méretű fákkal. Az egyik borgói erdőhivatalban emlí
tették, hogy a XX. század elejéről találtak feljegyzést 50 m3-es jegenyefenyőről. Én 
ilyet nem láttam, de elképesztő faóriásokat annál többet.

A nagyszerű erdők látványa, valamint a csodálatos táj élménye hatására mun
kám fáradságos jellege gyorsan felejtődött, és a turistaszenvedély lett rajtam úrrá. 
Paulik József barátom is hasonló feladatokat végzett, hasonló turistaszenvedéllyel 
átitatva. így 1944-ben már kora tavasszal úgy szerveztük munkánkat, hogy egész 
héten végeztük a vágásjelölést, szombaton valamelyik tisztiszállóban találkoztunk, 
és túltéve magunkat a heti fáradalmakon, vasárnaponként még egy-egy kiemelt 
jelentőségű turisztikai látványosságot céloztunk meg. Ehhez fizikailag egyre job
ban hozzáedződtünk. így például előfordult, hogy a heti 5 napos munka fáradalma
it félretéve vasárnapi ráadásként az 5 napi munkatúrát egy 60 km-es gyalogtúrával 
toldottuk meg. így adódtak olyan hónapok, amikor 300-320 km-t gyalogoltunk he
gyi terepen.

A hétvégi kirándulásaink sorában Paulik Jóskával együtt így jutottunk el leg
szebb, leginkább élménydús túránkhoz, a Korongyos és az Ünőkő megmászásához. 
Kirándulásunk célja eredetileg nem az Ünőkő, hanem a jóval könnyebbnek ígérkező 
túra, ugyancsak a Radnai-havasok tömbjéhez tartozó, kb. 1900 m magas Korongyos 
volt. Erről a viszonylag alacsonyabb hegycsúcsról az a hír járta, hogy azon sok szép 
havasi gyopár van. Kirándulásunk fő célja is a havasi gyopár gyűjtése volt.

Amikor a szemet gyönyörködtető, pompás lucos erdőkből az erdőhatár fölé értünk, 
kb. 1800 méter magasságban, a havasok tömbje kisebb-nagyobb egyenetlenségekkel, 
csúcsokkal tarkított fennsíkszerű terepet mutatott. Ebből a fennsíkszerű tömbből emel
kedtek ki a Radnai-havasok csúcsai, és innen eredtek a hegység folyóvölgyei.

Úgy déltájban érkeztünk fel a Korongyosra. Ott havasi gyopárt ugyan egy szálat 
sem találtunk, de lenyűgöző, egészen különleges látványt nyújtott a bennünket min
den irányban körülvevő, szinte végeláthatatlan, gyakorlatilag összefüggő, legfeljebb 
itt-ott kisebb füves foltokkal megszakított, ibolyás-rózsaszínű, teljes virágzásban 
pompázó havasi törpe Rhododendron-mező.

Ebben gyönyörködve a Korongyos tetején megpihentünk, majd elővettük a háti
zsákunkból elemózsiánkat, és megebédeltünk. Eközben zavartalanul élvezhettem a 
látóhatárnak számomra annyira kívánatos tágasságát, végtelenségét, és csodálhattam 
a hegytömbből sorozatban kiemelkedő, 2000 m körüli, vagy afölé emelkedő hegy
csúcsokat, köztük a különösen feltűnő, szabályos kúpalakú Ünőkőt, amely a Radnai- 
havasoknak és egyben Magyarországnak -  a 2305 m magas Nagy Pietrosz után -  má
sodik legmagasabb, 2279 méter magas csúcsa volt.

A Korongyos tetején falatozva úgy tűnt, hogy az Ünőkő nincs is messze tőlünk, 
csupán egy tágasnak tűnő völgykatlant a tető peremén körbekerülve, kisebb hegy
csúcsok karélyán kell végigmennünk. Minthogy az Ünőkő megmászása további tú
raterveink között úgyis szerepelt, elhatároztuk, hogy ha már úgyis itt vagyunk a kö-
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zelében, ezt a kézenfekvő lehetőséget 
nem hagyjuk ki, annál is inkább, mert a 
júliusi délutánok amúgy is elég hosszúak 
ehhez.

Csupán azzal nem számoltunk, ami a 
gyakorlott magashegységi túrázó előtt jól 
ismert, hogy a magashegységi tiszta 
levegőben, és ottani körülmények között, 
a távolságoknak szemmel való becslése 
nagyon csaló! így aztán a közelinek tűnő 
Ünőkőt csak mintegy 4-5 órányi gyalog
lás után, délután 5 óra tájban értük el. Rá
adásul az Ünőkő kúpjának felső része an
nyira meredek volt, hogy az utolsó mint
egy 200 métert csak négykézláb, hason 
csúszva, kapaszkodva, kb.fél óra alatt 

tudtuk megtenni. De végre fenn voltunk az Ünőkő hegycsúcsán! Minden fáradságot 
megért az onnan kitárulkozó csodálatos panoráma, valamint az, hogy az út nagy ré
szét végig Rhododendron-virágmezőn végighaladva tehettük meg! A tekintet szinte 
„korlátlan” láthatárt foghatott át, benne a Radnai-havasok legmagasabb, 2305 méter 
magas csúcsát, a Nagy Pietroszt is, melyet az erdélyi országrész visszacsatolása után 
„Horthy-csúcs”-nak neveztek el. A látvány annyira lenyűgöző volt, hogy alig tudtuk 
ott hagyni az Ünőkőt. így is késő este volt, amikor 9 óra tájban leértünk 
Radnaborberekre, majd Óradnára, az ottani erdőhivatal üzemi szállójába

Most, hogy ezt a visszaemlékezést leírom, és 63 év elteltével még mindig sok ap
ró részletre visszaemlékezem, és szinte „elevenen” átélem az Ünőkő-túra felejthetet
len élményeit, több évtizedes szakmai pályafutásom különleges ajándékát, „legyen 
érte hála a Mindenhatónak” !

A vasárnapi kirándulásokat követően, hétfőn mindig visszautaztunk Besztercére. 
Ott összeállítottuk a következő heti munkaprogramot, természetesen ismét hétvégi 
találkozással. Később Szőnyi László barátunk is csatlakozott hozzánk, amikor ezt az 
ő térbelileg és szakmailag is más irányú elfoglaltsága lehetővé tette. Ilyenformán 
Beszterce-Naszód vármegyének szinte minden turisztikai, természeti látványosságát, 
kirándulási célpontját végigjártuk.

Ezzel kapcsolatban meg kell emlékeznem a rugalmas vezetői bölcsesség igen ta
nulságos példájáról. Hétvégi kirándulásainkról tudomást szerzett Istvánffy József 
erdőigazgatónk is. Magához hivatott, kifaggatott hétvégi kirándulásainkról, majd el
rendelte, hogy ezeket is hivatalos útként számoljuk el. Egyetlen kikötése az volt, 
hogy szakmailag is nyitott szemmel járjunk, s a látottakról, tapasztaltakról az illeté
kes erdőhivatal-vezetőnek számoljunk be, hiszen ő ezekre a helyekre jó, ha évente 
egyszer eljut.

Ennek az igazgatói állásfoglalásnak útiszámláimat illetően komoly pénzügyi kö
vetkezményei voltak. Az akkor érvényes útiszámla-szabályzat értelmében a napidíj 7 
Pengő volt. A közforgalmú közlekedési eszközök menetdíján kívül elszámolható volt
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a bérelt fogaton megtett út díja is, kilométerenként 1 Pengővel. A bérelt fogat igény- 
bevételéhez nem kellett egyéb igazolás, mint az útiszámlában le kellett vezetni a „bé
relt fogattal megtett” útvonalat, és annak km-hosszát. Ezt az erdőrendezőség 
ellenőrizte, részben az üzemtervi térképek alapján, a hivatalos igazolást pedig Huszár 
Károly felügyeleti tiszt, mint a kiszállások elszámolásának felelőse, igazolta. Azt 
nem vizsgálta senki, hogy az elszámolt útvonal fogattal egyáltalán járható volt-e. így 
utaztam fel bérelt fogattal az Ünőkő 2279 méter magas csúcsára, amit az igazgatói 
utasításnak megfelelően el is számoltam. A „bérelt fogatokénak köszönhetően 1944 
márciusa és augusztusa között havi 800-1000 Pengő útiszámla-térítéshez juthattam.

Havi segéderdőmérnöki fizetésem -  az illetményföld-megváltással együtt -  312 P 
13 fillér, ezenkívül az évi illetmény fa-járandóságom 38 űm3 tűzifa volt, amelyet 
Besztercén 50 P/űm3-ért el lehett adni. A háborús viszonyok ellenére ez a kezdő fi
zetés olyan értékű volt, amelyet csak sokkal később, már mint „eredményes” szak
ember tudtam utolérni.

Maga Beszterce kellemes, gazdag 
szász város volt. Ugyanakkor érződött a 
szászok ridegsége. Ennek ellenszenves 
voltát az fokozta, hogy 1944 márciusában 
Besztercén is teljessé vált a német meg
szállás. 1944 tavaszán a szovjet hadsereg 
Jassi-i áttörése, majd a németeknek a 
Krímből való kiszorítása után a Kárpátok 
közelébe került a front, s ezzel a vidék 
közvetlen háborús hátországgá vált.
Besztercén kívül a környékbeli, a folyó- 
völgyi síkságon fekvő falvak lakossága is 
szász volt. A magyarok a vármegye déli, 
már inkább a Mezőség falvait lakták. A 
románok elsősorban a 44 naszódvidéki 
községben éltek zárt tömbben, ezen kívül 
kis szórványokban is voltak. Keserű tréfásan az ottani etnikai arányokat saját tapasz
talataim alapján a következőképpen jellemeztem: Beszterce-Naszód vármegye elne
vezésében „Beszterce” jelenti a szász arányt, „ Naszód” a román, a kettő közötti 
„kötőjel”a magyar lakosság arányát. Sajnos!... A három etnikum társadalmilag is 
élesen elvált egymástól, s a magánéletben sem keveredett.

Elérkeztünk a történet végéhez: A románok átállása után az események felgyor
sultak. Az országutak azonnal megteltek szekereken menekülő dél-erdélyi szászok
kal, majd csakhamar követték őket a Székelyföld-i magyar menekülők. Az ország
utak, a vonatok telve voltak velük. Szeptemberben ennek ellenére Besztercén a hiva
talos magyar közigazgatás részéről még említést sem lehetett tenni a menekülésről, 
különösen pedig a kiürítésről. így történhetett, hogy még szeptemberben is tovább 
végeztük a vágásjelöléseket, s így adódott, hogy a „kiürítési parancs” kiszálláson, 
Kisrebrán ért. Ott kellett irányítanom az erdőigazgatóság menekítésre szánt holmija
inak, ezek között a legféltettebb értéket képviselő eredeti kataszteri térképeknek az
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erre a célra rendelkezésünkre bocsátott két fedett tehervagonba való berakását. A 
szállítmány nagy részét a Besztercéről elmenekült munkatársak személyes holmijai 
képviselték.

Besztercéről október 6-án jöttem el, de Besztercére visszamenni már nem tudtam. 
Személyes holmijaimat is Szőnyi Laci csomagolta össze és küldte el Kisrebrára, az
zal az üzenettel, hogy nem tanácsos Besztercére mennem, mert ott minden „hadra 
fogható” férfit a helyi „védelem” céljára azonnal igénybe vesznek. Fájó szívvel 
hagytam el első, nagyon szívemhez nőtt szolgálati helyemet.

Akkor már az elutazás is bonyodalmas volt. Az ágyúzás már egészen közelről hal
latszott. Két nappal később már Kisrebrát is elfoglalták az oroszok. Azokban a na
pokban került orosz-román kézre Kolozsvár és Nagyvárad is. így vasúti szerelvé
nyünk kényszerűségből nagy kerülővel Dés-Nagybánya-Szatmárnémeti vonalon ha
ladt. Itt a vasútvonalak már annyira zsúfoltak voltak a menekülő szerelvényekkel, 
hogy a továbbhaladás csaknem kilátástalanná vált. Kb. egy heti várakozás után még
is sikerült továbbhaladnunk Fehérgyarmatig, miközben lezajlott a debreceni harcko
csicsata. Itt a visszavonuló németek -  általános pusztítási gyakorlatuknak 
megfelelően -  robbantással mozgásképtelenné tették szerelvényünket. Menekített 
holmijainkat ugyan magánházaknál elhelyeztük, de a háború befejezése után, 1945 
őszén Fehérgyarmatra visszatérve, szomorúan kellett megállapítanom, hogy minden, 
amit Fehérgyarmatig elmenekítettünk, mind eltűnt, közöttük a sehol másutt, semmi 
másra nem használható kataszteri alaptérképek is. így a menekített holmik sohasem 
érkeztek meg a menekítési célként kijelölt Egerbe.

Ezek után a menekülést tovább folytattuk, hol katonai járműveken, hol meg gya
log Csapig. Ott még találtunk közlekedő tehervonatot, így onnan Csap-Kassa- 
Sátoraljaújhely-Miskolc útvonalon Budapestig már tehervonaton utazhattam. A nagy 
kerülőt azért kellett megtennünk, mert a győztes debreceni csatát követően az egész 
Tiszántúl az oroszok kezére került. Október legvégén értem Budapestre. A miniszté
riumtól -  erdélyi menekült státusban -  a szombathelyi erdőigazgatóság zalaegersze
gi erdőfelügyelőségére kaptam ideiglenes beosztást.

Halász Aladár: Két rövid történet Kárpátaljáról.
Nyári gyakorlatunk Kőrösmezőn. Akkoriban az egyetemen a negyedik szemeszter 

után kötelező volt minden hallgatónak a nyári hónapokban valamelyik 
erdőgondnokságnál 4-6 hetet gyakorlaton tölteni. Én a negyedik szemeszter után, 1941- 
ben Bajaszentistvánba, a kalocsai érsekség uradalmába, 1942-ben pedig Púm Gyuszi ba
rátommal együtt a rahói erdőigazgatósághoz kaptam beosztást. Bajaszentistvánban is 
sokat láttam és tanultam, nagyon kedves ember volt a főnököm is, de életem legszebb, 
maradandó emléke mégis az 1942. évi nyári gyakorlathoz kötődik.

1942. július 1-jén jelentkeztünk Rahón, az erdőigazgatóságon, s ott -  hajói  em
lékszem -  a személyzeti osztályvezetőhöz kellett mennünk, tőle kaptuk meg a beosz
tásunkat. Mindkettőnket Kőrösmezőre, Gyuszit Kletz Károly bátyánk, a nagy erdész 
fotográfus mellé, a mezőháti erdőgondnoksághoz, engem pedig Zsendovics Jóska 
bácsi mellé, a kevelei erdőgondnoksághoz osztott be. Útravalóként azzal bocsátott el 
bennünket, hogy előbb nézzünk körül Rahón, és majd a következő napon menjünk el
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Kőrösmezőre. Egy fiatal segéderdőmérnököt rendelt mellénk, az ő nevére sajnos 
nem emlékszem, hogy mutassa meg nekünk Rahót, és mindazt, amit ott erdésznek 
látnia kell. Aztán elbocsátott bennünket.

Az egyetemen az első három évfolyamon, hat szemeszterben, még csak az 
alapvető műszaki és szakmai tárgyakat tanultuk, a vízi szállításról és annak 
berendezéseiről semmit nem hallottunk. A nyári gyakorlat első napján azonban már 
megtudtuk, hogy mi az a partvédő sarkantyú, milyen a gereb és a kipartoló csatorna, 
amelyből az úsztatott fenyő papírfát és tűzifát kifogják, s aztán a rakodón kérgezik. 
Már ez az egy nap is érdekes élményeket hozott, tudnivalókkal látott el bannünket.

Másnap aztán elutaztunk Kőrösmezőre. Beosztásunknak megfelelően jelentkez
tünk Zsendovics Jóska bácsinál, Gyuszi pedig Kletz Károlynál. Igazán atyai szeretet
tel fogadtak bennünket: Érezzük jól magunkat, néha majd kapunk valamilyen felada
tot, de elsősorban ismerkedjünk meg Kőrösmezővel, és ismerjük meg ezt az erdész 
számára csodálatos szép vidéket, a máramarosi gyönyörű lucosokat. Szállásunk a fa
lu végén levő kétszobás tisztiszállóban lesz, az étkezésünk megszervezésével majd a 
fiatal kollégák segítségünkre lesznek. Már a bemutatkozásnál kiderült, hogy rajtunk 
kívül még egy harmadik, nálunk egy évvel fiatalabb nyárigyakorlatos fiú, Szanyi Jós
ka is velünk lesz, őt a feketetiszai erdőgondnoksághoz osztották be. A bemutatkozás 
után elköszöntünk, s elmentünk a szálláshelyünkre, ott berendezkedtünk, és máris el
indultunk helyismereti sétára.

Kőrösmező egy völgykatlanban, 600 méter tengerszint feletti magasságban fekvő, 
meglehetősen nagy kiterjedésű, nagyon szép fekvésű helység. Túlnyomórészt ruszi
nok, illetve „hueul”-ok lakják, ahogyan a kőrösmezői szeglet ruszin népcsoportját 
nevezik. Ok vasárnaponként, a mise után, szép népviseletbe öltözve sétálnak a falu 
főutcáján. A helység legnagyobb látványossága a „Budapest Szálló”, Kőrösmező 
kulturális központja. Főnökeink a szálló vendéglőjében, Kletz Károly bátyánk néha 
még hét közben is meghívott bennünket egy-egy üveg sör vagy kávé mellett beszél
getni, hallgatni a cigányzenét és táncoltatni főnökeink feleségét.

Főnökeink hét közben általában elvittek bennünket lovaskocsival megmutatni a 
gondnokságot. Zsendovics Jóska bácsi egyszer a Svidovec-völgyében a Diana-lak-

Körösmező látképe. Körösmezői hucul pár vasárnapi
Fotó: Halász népviseletben. Fotó: Halász
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hoz is elvitt. Egy másik alkalommal Kletz Károly bácsi családjával együtt 
mindkettőnket elvitt a mezőháti erdei vasúttal a kozmjescseki vadászházhoz, ahol na
gyon szép környezetben egy szombat délutánt tölthettünk szalonnasütés mellett.

A hely és a vidék lenyűgöző szépségét már ott-tartózkodásunk első reggelén fel
fedeztük. Amint hajnalban kinéztünk szobánk ablakán, döbbent csodálattal figyeltük 
a természet ébredését: Az egész tájat beborító hajnali köd és pára a völgyfenékről las
san kezdett felszállni. Először csak a szemközti hegyoldalak alsó részén a töménte
len virágzó kosborral díszített kaszáló, majd a felette levő fenyves kezdett lassan ki
tisztulni, és néhány perccel később már kisütött a nap, az egész táj felvidult, feléledt, 
és csodálatos életerőt sugárzott. Felejthetetlenül szép ébredésünk volt minden nap 
reggelén.

Ott-tartózkodásunk másfél hónapja alatt egyetlen feladatként -  geodéziai ismere
tünk és gyakorlatunk kipróbálása céljából -  megbíztak bennünket a kőrösmezői 
erdőtiszti kar illetményföldjeinek felmérésével. Kaptunk egy busszolát, egy 
mérőlécet és mérőszalagot, és kezdhettük a szállóablakunkból látható hegyoldalt be
mérni. Elég nagy terület volt, lankás domboldalon. A méréssel másfél nap alatt vé
geztünk. Többször, nem csak ebédszünetben, le is feküdtünk élvezni a fenyves illa
tát és a napsütést.

Időnkkel egyébként, főleg a hétvégekkel szabadon rendelkeztünk. A szolgálati te
lefon révén állandó kapcsolatban voltunk ugyancsak a rahói erdőigazgatóság más 
erdőgondnokságaihoz beosztott évfolyamtársainkkal, például Tóth Bélával, aki 
Nagybocskón, és Papp Lacival, aki Gyertyánligeten volt nyári gyakorlaton. Szanyi 
Jóska nemigen tartott velünk, de mi négyen nagy természetjárók voltunk, és amikor 
az idő megengedte, kirándultunk a környező hegyekbe.

Ezek a kirándulások legszebb emlékeim arról a hat hétről, amit Kőrösmezőn töl
töttünk. Felejthetetlen kirándulások voltak ezek! Elsőként, egy vasárnapon Gyuszi- 
val együtt a Tatár-hágóba mentünk fel, és ott töltöttük az egész napot. Különös él
mény volt felfedezni a hágó túloldalán húzódó első világháborús lövészárkokat, me
lyekben 50 évvel azelőtti töltényhüvelyeket találtunk, és az akkori súlyos harcokra, s 
azok áldozataira emlékeztünk. Különös véletlen folytán ott találkoztunk Csopey Pa-

Út a Tatár-hágóhoz. Ebéd a Tatár-hágó alatt. Balról jobbra: Csopey Pál, Cornides
Fotó: Halász György, Púm Gyula, Halász Aladár. Fotó: Halász
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lival és Cornides Gyurkával, ők is valamelyik szomszédos erdőgondnokságból jöttek 
kirándulni, s közös ebédünket ott főztük meg a Tatár-hágóban.

Egy másik, ugyancsak szép hétvége volt, amikor Tóth Bélával és Papp Lacival 
együtt, négyen már egy nagyobb, kétnapos túrára vállakoztunk; felmentünk a 
Hoverlára, a Máramarosi-havasok 2058 méter magas csúcsára. Nem a mezőháti erdei 
vasúttal, hanem gyalog mentünk a vasút mentén, aztán Kozmjescseknél átváltottunk 
a jelzett útra, és erős kaptatóval, jól kiizzadva felértünk az erdőhatárig, majd onnan to
vább, fel a csúcsra. A látvány, ami odafönn fogadott bennünket, a kopasz hegytetőn 
elénk tárult csodálatos körpanoráma, minden fáradságért kárpótolt bennünket. Vissza
nézve nyugat felé a Pietrosz 2022 méter magas, ugyancsak kopasz csúcsát láttuk, ke
letre a román oldalon szintén messze el lehetett látni a kopasz hegytetőn. Szikrázó 
napsütésben felejthetetlen látvány volt. Több mint egy órát nézgelődtünk ott, csodál
tuk a tájat.

Kissé hűvös volt odafönn, ezért aztán lejjebb ereszkedtünk a hegyoldalon, s ott 
szélárnyékban fogyasztottuk el elemózsiánkat. Még egy darabig gyönyörködtünk a 
tájban, pihentünk egy keveset, aztán továbbindultunk lefelé. A Hoverla- 
menedékházban akartunk éjszakázni, ennek megfelelő jelzett úton indultunk el. Már

kezdett sötétedni, amikor egy sű
rű havasi fenyvesbe keveredtünk 
bele. A menedékházat nem lát
tuk, a jelzett utat elveszítettük, 
csak gondolomformán, kitapo
sott ösvényen vergődve mentünk 
előre. Egyszer csak Papp Laci 
nagy bölcsen megszólalt: „Nem

Kozmjescsek a mezőháti erdei vasút végállomása. 
Fotó: Halász

A Hoverla csúcsán. Balról jobbra:
A Hoverla alatt, ahol az erdő véget ér. Púm Gyula, Halász Aladár, Tóth Béla.

Fotó: Halász Fotó: Halász
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tudjátok, hogy két pont között legrövidebb út az egyenes? Erre menjünk, az egyenes 
irányban.” A menedékház még mindig nem látszott, de mentünk a sűrű havasi feny
vesben, Papp Laci egyenes vonalán. Már egészen ránk sötétedett, amikor a havasi 
fenyvesben másfél órai vergődés után nem előttünk, hanem az egyenes iránytól jobb
ra, 90 fokos eltéréssel véletlenül megpillantottuk a menedékház fényét, amely aztán 
viszonylag rövid idő alatt elvezetett bennünket a menedékházhoz. Azóta is sokszor 
elemlegettük ezt a küszködésünket a havasi fenyvesben, és mindig leszűrtük az ott 
szerzett tapasztalatot, hogy bizony nem mindig legrövidebb út az egyenes.

A menedékház tele volt turistákkal. Már mindenki aludt, de azért a tető alatt még 
találtunk magunknak fekhelyet. így jót aludtunk, és reggel folytattuk utunkat a 
Hoverlai-gáthoz, amely önmagában is nagy élmény volt, mert láthattuk a Fehér-Ti- 
sza legnagyobb vízgyűjtő duzzasztó-gátját, ahonnan esős időszakokban a tutajokat 
indították. Ott elég sok időt eltöltöttünk, vizsgálgattuk a gát építési szerkezetét, a 
kőszekrényeket és egyéb alkatrészeit, aztán továbbindultunk Tiszabogdányba, ahol 
elváltunk Béláéktól, és vonattal utaztunk vissza Kőrösmezőre. Másnap főnökeink el
ismeréssel hallgatták beszámolónkat utunkról és tapasztalatainkról.

Egy másik hét végén Szanyi Jóskával a Kőrösmezőtől délnyugatra, nem messze 
levő, 1883 méter magas Bliznica megmászására indultunk. Az időjárás kissé bizonyta
lannak tűnt, de a jelzett úton azért nekivágtunk. Kissé borult volt az idő, mégis azt re
méltük, hogy mire felérünk a csúcsra, talán kiderül és kisüt a nap. A nagy kopasz hegy
oldalon kapaszkodtunk felfelé hosszú ideig. Már-már felértünk a tetőre, amikor észre
vettük, hogy alattunk teljesen beborult, sűrű sötét felhő kapaszkodik felfelé. Isten 
kegyelméből még felértünk a tetőre. A háromszögelési gúlát már alig lehetett látni, 
olyan sűrű volt a köd, illetve a felhő, de azért tapogatózva valahogy megtaláltuk. Pilla
natok alatt az egész csúcsot elborította a tej fehér köd. Egymást sem láttuk. Szanyi Jós
ka a gúlának egy másik lábát találta meg a sötétben, abba fogózkodott. Szerencsére az 
eső csak szemerkélt, de a levegő nagyon lehűlt. Sokáig kapaszkodtunk így szótlanul, 
míg végre, talán fél óra, vagy egy óra elteltével kezdett oszlani a köd. Akkor már lát
tuk egymást. Aztán még egy fél óra múlva kitisztult az ég, a nap kisütött, s így már tud
tunk tájékozódni. Sietve elindultunk vissza, lefelé. Félelmetes, mégis érdekes kirándu
lás és élmény volt. Jó tapasztalat a magashegyvidéki időjárás meglepetéseiről.

Még egy felejthetetlen vállakózásunk volt. Erre Púm Gyuszi már nem jött velünk, 
csak Tóth Bélával ketten határoztuk el, hogy Erdélybe, a Radnai-havasokba is ellá
togatunk, meghódítjuk az ország akkori legmagasabb csúcsát, a 2305 méter magas 
Nagy Pietroszt, amit akkor Horthy Miklós-csúcsnak hívtak. Szintén egy hét végén 
vonattal indultam útnak, Bélával Felsővisón találkoztunk, onnan már együtt utaztunk 
tovább. Délután értünk Borsára, a hegy lábánál fekvő nyomorult kis községbe. Az ut
cán sok pajeszos zsidóval és bocskoros románnal talákoztunk. A turistakalauz alap
ján szállóhelyet kerestünk. Meg is találtuk, de nem nagyon örültünk neki, mert egye
nesen riasztónak tűnt; piszkos, rendetlen volt. Nem volt azonban más választásunk, 
el kellett fogadnunk azt az egyetlen lehetőséget. Elhelyezkedtünk. A hátizsákból 
megvacsoráztunk, aztán lefeküdtünk.

Másnap reggel fél ötkor keltünk, s útnak indultunk a jelzett úton a Horthy-csúcs 
felé. Gyenge minőségű bükkösön mentünk keresztül, majd 10 óra tájban értünk a
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Mosolygó-tónak nevezett tengerszemhez a Nagy 
Pietrosz ölében. Ott már közvetlenül előttünk ma
gasodott a Pietrosz félelmetes hegytömbje. 
Függőlegesnek tűnő, talán 100 méternél is maga
sabb sziklafalán, úttalan utakon, városi bakancs
ban, hegymászó bot és kötél nélkül kellett felka
paszkodnunk a csúcsra. Béla jobb taposóösvényt 
választott, ő nálam jóval hamarább ért fel a ge
rincre. Én a sziklafalon megtelepedett törpe cser
jékbe, kúszó fűzbokrokba kapaszkodva kerestem 
a helyet bakancsomnak. Egyszer csak a fűzbokor 
nem bírta a súlyomat, kezdett lazulni. Kis híján 
múlott, hogy Isten kegyelméből le nem zuhan
tam. Éppen delet harangoztak odalenn, amikor én 
is felértem a gerincre, s onnan még a sziklataré
jon botorkálva eljutottam a csúcsra. Ott Bélával 
összeölelkeztünk, és hálát adtunk a Mindenható
nak, hogy baj nélkül feljutottunk. A kilátás, a 
gyönyörű körpanoráma ott is lenyűgöző volt, de 

félve gondoltunk arra, hogy ezen a sziklafalon még le is kell ereszkednünk. Hála Is
tennek, ez jobban sikerült. Borsán még el tudtuk érni a vonatot, amellyel visszautaz
hattunk Nagybocskóra, illetve Kőrösmezőre.

Ez volt utolsó nagy vállalko
zásunk az 1942. évi kárpátaljai 
nyári gyakorlat idején. Augusz
tus 15-én nyári gyakorlatunk vé
get ért. Búcsút vettünk főnö
keinktől, az ottani új ismerő
söktől és Kőrösmezőtől is, és fe
lejthetetlen élményekkel, szak
mai ismeretekkel gazdagodva 
hazautaztunk.

Az utolsó négy hónap az ung
vári erdőigazgatóságnál.

Éppen két évvel a kőrös
mezői nyári gyakorlat után kerül
tem Ungvárra. 1943 decemberé
ben m.kir.segéderdőmérnöki kinevezést kaptam az ungvári erdőigazgatósághoz. 
Modrovich professzor úr mellett az út- vasútépítéstani tanszéken végzett szolgálatom
ra való tekintettel a minisztérium hozzájárult, hogy ungvári állomáshelyemet csak
1944. július 1-jén foglaljam el. Június 30-án indultam útnak. Az utazás kellemetlen 
körülmények között indult. Az utasok már Pesten azt suttogták, hogy jönnek az angol 
bombázók. Füzesabonyba érkezésünkkor valóban megszólaltak a szirénák, de bombá
zást nem kaptunk. A miskolci pályaudvar és környéke azonban az előző heti bombá-

A Nagy Pietrosz félelmetes sziklatömbje Borsa felől. 
Fotó: Halász

Régi pravoszláv (görögkeleti) templom 
Borsán.

Fotó: Halász
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zás ijesztő nyomait viselte: min
den ablak betörve, a telefon- és 
elektromos vezetékek leszaggat
va, szörnyű látvány volt.

Az utazás utolsó szakasza 
azonban örömteli meglepetést ho
zott. A csapi állomáson megis
merkedtem Korén Emillel, az 
ungvári evangélikus lelkésszel, s 
-  ahogy én elmondottam, hogy a 
soproni evangélikus líceumban 
érettségiztem, erdőmérnök va
gyok és az ungvári erdőigazgató
sághoz megyek, mert oda nevez

tek ki -  ő azonnal meghívott, hogy menjek hozzá. Van egy vendégszobája, ott el lakha
tom, mert a városban másutt úgysem kapnék ingyen szállást. Köszönettel elfogadtam a 
meghívást, vele mentem, elhelyezkedtem nála, aztán még aznap délután városnéző sé
tára is elvitt.

Ungvár az Ung folyó két oldalán fekszik. Déli része még teljesen sík, az északi 
városrész viszont már dombos, tulajdonképpen a hegyek lábára épült. Korábban még 
mintegy 40 000 lakosa volt, de az előző években -  a becslés szerint -  mintegy 10 ezer 
zsidót elvittek a városból, a város népessége azóta nagyon meggyérült. Egyébként 
szép város. Sok szép középülete, hatalmas postahivatala, kormányzósági palotája, 
impozáns görög katolikus székesegyháza és szép pravoszláv temploma, sok cukrász
dája, kávéháza, mozija van. A város legmagasabb részén helyezkedik el a vár, mely
ben ottlétemkor görög katolikus teológia volt. A 
várat valamikor a Drugeth család építtette, a his
tória szerint ők vetették meg itt a városi élet alap
jait. A felszabadulás előtt Ungvár Ruszinszkó 
fővárosa volt. A kormányzósági palotát a köznép 
még 1944-ben is ruszin parlamentként emlegette.
Az erdőigazgatóság épülete az Ung fölött, a 
Bazil-rendház mellett húzódik meg.

A városnézés után másnap jú liu s  1-jén jelent
keztem az erdőigazgatóságon, a személyzeti osz
tály vezetőjénél, Papp Sándor bácsinál. Ő elvitt 
először Homoky János igazgatóhelytteshez, aki
nél mindjárt le kellett tennem a hivatali esküt, az
tán Rochlitz Béla igazgató úrhoz mentünk, aki a 
bemutatkozás után mindjárt közölte, hogy az 
építésvezetőséghez, Kutasy Viktor bácsihoz le
szek beosztva.

Viktor bácsi mindjárt kedvet akart csinálni 
leendő munkahelyemhez, ezért sok munkával bizta

Az ungvári görög katolikus katedrái is. 
Fotó: Halász
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tott: A Róna-havas alatt a Lyuta fo
lyó völgyének felső szakaszán levő 
őserdő kitermelésére meg kell 
majd hosszabbítani a lyutavölgyi 
erdei vasutat. A közeljövőben 
Rónafiiredre a Turjavölgyi vasút- 
ból kiágazva szintén egy vasutat 
szándékoznak építeni. De addig is, 
amig kimehetek majd a terepre 
dolgozni, addig a lyutavölgyi vasút 
három vashídjának statikai 
ellenőrzését végezzem el. Másfél 
óra alatt elkészítettem az ezzel kap
csolatos számítást, és megállapítot
tam, hogy a tartók erősen túlmére

tezettek. Aztán kiderült, hogy ez annak a következménye, hogy a hídszerkezetet nem előre 
méretezett anyagból, hanem bontási vasgerendák felhasználásával építették.

Most, hogy ezt a beszámolót írom, eszembe jutott, hogy a Viktor bácsi által fel
vázolt vasútépítési program már évekkel korábban felmerült, és eldőlt, hogy nem lesz 
belőlük semmi. Viktor bácsi elbeszélése akkor mindenképpen biztatásnak tűnt.

Mindenáron foglalkoztatni akartak, ezért Jurijcsuk Názár bácsival, az 
építésvezetőség egyik idősebb mérnökével, kiküldtek Poroskőre, hogy ott a 
kitermelendő, mintegy 40 000 m3 faanyag lehozása érdekében egy kb. 4 km hosszú ló- 
vasutat tűzzek ki. Názár bácsi csak megmutatta a helyszínt, megbeszéltük a teendőket, 
aztán mielőtt hozzákezdtem volna a munkához, Balásch Nándi, a poroskői erdőhivatal 
vezetője, elvitt bennünket Mokrára, egy közeli faluba, hogy ott megmutassa nekünk 
az ott kifejlesztett szállítóberendezések rendszerét: A vágásterületről rövid vándor- 
csúsztatókkal hozzák ki az anyagot a hosszabb száraz csúsztatókhoz, azok a hosszú 
vizes csúsztatóhoz csatlakoznak, az pedig a mokrai lóvasúthoz viszi le az anyagot, a 
lóvasút pedig a turjavölgyi erdei vasút rakodóján adja azt át. Érdekes volt a közelítő- 
és szállítóberendezéseknek ez a 
jól szervezett rendszere.

Nyomasztó élmény volt 
azonban a falu, Mokra látványa, 
amelyen át kellett mennünk, 
hogy a csúsztatókhoz eljussunk.
Ilyen nyomorúságos falut még 
elképzelni sem tudtam volna! A 
falun végig folyik egy kis patak.
A patak egyik partján halad a ló
vasút, mellette a közút. A patak 
két oldalán helyezkednek el a 
nyomorúságos kicsi házak, apró 
ablakokkal. A házak nagyobb ré

Jellegzetes mokrai parasztház a szénaszárítókkal. 
Fotó: Halász
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sze egybeépült az istállóval, a trágyalé minden ház előtt az utcán folydogál a patak
ba. A trágyadomb rendszerint az utcán, a ház előtt van. A házak mind zsupfedelűek, 
hihetetlenül hangzik, de kéménynélküliek. Az emberek, asszonyok között sok a goly- 
vás. Sok gyerek pedig vízfejű. Elképesztően szomorú hely, és az adott körülmények 
között semmi remény arra, hogy ezen változtatni, s az embereken segíteni lehessen.

E szomorú élmény után visszatértünk Poroskőre, és hozzákezdtem a lóvasút 
nyomvonalának kitűzéséhez. Amint kiderült, nehéz feladat lesz, mert az országút 
melletti rakadóval párhuzamosan, illetve hegyesszögben három mély völgy húzódik, 
ezeket keresztezve kell a vasút nyomvonalát kifejleszteni. Sokat vesződtem vele, de 
aztán kb. 2 hét alatt a semleges vonalat kifejlesztettem, a sokszöget kitűztem, s ezzel 
be is fejeztem a munkát. Folytatásként, nyilvánvalóan a tétlenség elkerülése céljából, 
azt a feladatot kaptam, hogy a mokrai lóvasutat mérjük be ketten Názár bácsival 
együtt. Ez is eltartott 2-3 hétig.

A hétvégeket levélírással töltöttem, mert itt a kőrösmezőihez hasonló szép kirán
dulásokra nem volt mód. Egyrészt azért, mert az itteni kollégák erre nem vállalkoz
tak, másrészt és főként azért, mert a partizánveszély már a mokrai lóvasút bemérése 
idején is annyira felerősödött, a partizántámadások annyira gyakoriak lettek, hogy a 
munkát is abba kellett hagynunk.

Mindezek ellenére Korén Emil naplója nyomán egy csodás kirándulást a Róna
havasra, ahova akkoriban már az orosz repülőgépekről ejtőernyővel dobták le a par
tizánokat, én -  Emilre emlékezve -  az utat gondolatban mégis végigjártam. Csodás 
kétnapos kirándulás volt. A Turjavölgyi kisvasúttal felmentünk Turjapolenáig, onnan 
a Sipot-völgyében szép fenyveseken keresztül 3 órás kaptatóval feljutottunk a kiter
jedt havasi legelőre, onnan a Mencsulra, és onnan további erős kapaszkodóval a Ró
na-havasra. Az ottani menedékházban éjszakáztunk, majd reggel kellemes szép 
időben, jó úton lementünk Rónafuredre, onnan Turjaremetére, majd tovább gyalog 
Perecsenybe, s onnan az esti vonattal vissza Ungvárra. Szép álom, kedves képzelet
beli emlékezés volt kedves vendéglátómra.

Szeptember második felében Bercsényifalván dolgoztam. A lyutavölgyi erdei 
vasút három, párhuzamos övű rácsos szerkezetű vashídjának méreteit kellett bemér
nem, hogy ennek alapján a hidak tervrajzait elkészíthessem. 4 napig dolgoztam ott. 
Aztán visszatérve Ungvárra később rájöttem, hogy ez a feladat is gondűzőnek volt 
szánva, mert az igazgatóságon a szekrényünkben utólag megtaláltam a hidak kész 
műszaki rajzait.

Szeptember 21-én este Bercsényifalván a munkát befejezve, visszatértem Ung
várra, és amikor 22-én reggel bementem a hivatalba, a portás az ajtóban azzal foga
dott, hogy a partizánok lelőtték Lukácsffy Péter mérnök urat, a hátmegi erdőhivatal 
vezetőjét. Meglepett a hír, de alapjában véve hidegen hagyott, mert szegény Pétert 
nem is ismertem. Akkor nem is sejtettem, hogy az ő halála milyen nagy változást hoz 
majd az én életemben.

Nyugodtan felmentem a szobámba, rajzasztalhoz ültem, és dolgozni kezdtem a 
bercsényifalvai hidak szerkesztésén. Egyedül voltam a szobában, kis idő múlva azon
ban bejött Viktor bácsi, és egyenesen felém tartva mondta, hogy „üdvözlöm az új 
hátmegi erdőgondnokot”. Senki más nem volt a szobában, így csak nekem szólhatott
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Viktor bácsi üdvözlése, de ez annyira meglepett, hogy megijedtem tőle. Nem akartam 
erdőgondnok lenni, az építésvezetőségen akartam maradni. Viktor bácsi azonban ko
molyra fordítva a szót, mondotta, hogy „Az igazgató úr Lukácsffy Péter helyére téged 
bízott meg a hátmegi gondnokság vezetésével. Ezért menj haza a lakásodra, gyorsan 
szedd össze a szükséges holmijaidat, mert délután 1 óra körül Mankovich Rezső 
főerdőtanácsos úrral, a hátmegi erdőgondnokság felügyeleti tisztjével együtt indultok 
Hátmegre, Péter temetésére, és egyben új állomáshelyedre, mert neked már ott kell 
maradnod” Hazamentem, összecsomagoltam, vendéglátó házigazdámtól el sem tud
tam búcsúzni, mert nem volt otthon. Ezért csak pár sorban megköszöntem jóságát, le
írtam, hogy áthelyeztek Hátmegre, ebéd után már indulnom is kell.

Ebéd után a főtanácsos úrral és Kellner János számtanácsossal együtt gépkocsival 
elindultunk. Munkácson a temetést illetően megállapodtunk a temetkezési vállalko
zóval, aztán ugyancsak Munkácson felvettük a kocsira a temető tiszteletest, és men
tünk tovább Hátmegre. A temetés után bementünk a gondnokságra. Ott Mankovich 
főtanácsos úr csak annyit mondott, hogy „Öcsém, Te ugye tisztában vagy az anyag
számadás és a pénztárnapló kezelésével? Nézd át ezeket, vedd át a gondnokságot, ez
zel aztán mi végeztünk, Te pedig itt maradsz, viszed tovább a gondnokság ügyeit be
csülettel, de vigyázz magadra!” Ezzel ők elbúcsúztak, s én ott maradtam Hátmegen.

Akkor vettem csak észre, hogy rajtam kívül az irodában van még Rátkay Károly 
irodai segédtiszt és egy ruszin fiú, irodai segéderő. Rátkaynak ott volt a felesége is, 
az erdőhivatali épület udvari szárnyában volt a lakásuk. Tőlük tudtam meg, hogy a 
faluban rajtunk kívül van még egy magyar tanító házaspár, Koppány Antal a felesé
gével, és Vasvári Hugó főerdőmérnök, a Latorca Rt. hátmegi erdőgondnokságának 
vezetője, azonkívül 6-8 magyar csendőr, és a gondnokságban rajtunk kívül van még 
egy soproni erdész, Princess Jóska, a Háromdiófáról elnevezett erdészházban.

Az erdőhivatal épülete a falu nyugati végén az erdő tövében, a meredeken kapasz
kodó országút mellett volt. Két hivatali szoba, és -  Rátkayék lakásán kívül -  egy 3 
szoba, fürdőszoba, konyhás, kamrás erdőhivatalvezetői lakás és egy vendégszoba is 
volt benne. Minden szobája a falura nézett.

A délutánt és az estét 
Rátkayéknál, velük együtt töltöt
tem. Ok elmondták, hogy Péter 
nagyon rendes ember volt. A fa
luban az emberek és az erdei 
munkások, a ruszin erdészek is 
tisztelték. Véletlen szerencsét
lenség áldozata lett. Rátkay el
mondása szerint 21 -én este Péter 
a csendőrségre ment, velük kár
tyázott. A partizánok valószí
nűleg fegyvert, lőszert akartak 
szerezni, ezért megtámadták a 
csendőrséget, az ablaktáblán ke
resztül leadtak egy géppisztoly

A hátmegi erdőhivatal épülete: az utcai fronton volt az 
erdőhivatal-vezetői lakás, az irodai helyiségek az udvari 

fronton vannak. Fotó: Halász
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sorozatot, és mivel Péter éppen az előtt az ablak előtt ült, a sorozat az ő gerincén ment 
keresztül, szegény azonnal meghalt. Ezek után nehéz éjszakám volt. Lefeküdtem, de 
a kongó, üres szobában csak nagyon nehezen tudtam elaludni. Rátkay Karcsi taná
csára az első napokban -  biztonság okából -  úgy feküdtem le, hogy az éjjeli szek
rényre egy kioldott kézigránátot tettem, az ágy mellé pedig Péter élesre töltött pus
káját állítottam.

Másnap aztán meglátogattam Vasváry Hugót, a nagy sakkmestert. O egyedül élt, 
nincs felesége, csak egy helybeli asszony házvezetőnője volt. Vele megállapodtunk, 
hogy majd többször meglátogatom és játszunk néhány sakkpartit. Délután Rátkayék 
révén még megismertem a hátmegi tanító házaspárt, Koppány Tóniékat is. Nagyon 
kedves, helyes fiatal emberek.

A következő másfél napot az erdőhivatal ügyeivel való ismerkedésre szántam. Át
böngésztem az anyagszámadást, és ugyancsak részletesen a pénztámaplót. Mindent a 
legnagyobb rendben találtam. Úgy gondoltam, hogy ezek után már kezdhetem az ismer
kedést az erdőkkel és az erdei emberekkel. Első alkalommal Rátkay Karcsival együtt, az 
ő útmutatása alapján végiglovagoltunk a Háton, bejártuk az egész Alsó-Hátat, lemen
tünk egészen Szobatinba, és az öreg Fenczik pagonyerdésznél ebédeztünk. Nagyon 
szép, emlékezetes nap volt. Csodálatos élmény végiglovagolni a Hát peremén, és a tisz
tásokon kitekinteni a munkácsi síkra. Soha nem lehet elfelejteni! Aznap 32 km-t lova
goltam, de aztán 4 napig járni is alig tudtam, olyan izomláz volt a combomban. 4 nap 
múlva ismét útra keltünk, s akkor már nem is éreztem, hanem csak élveztem a lovaglást.

így lassanként megismertem az erdőhivatal egész területét, amely kis híján 5000 
kat.hold, s egészében a 40-42 km hosszú, 4-5 km széles, 300-400 méter magas Hát
hegységen, vagy inkább dombságon terül el, Hátmegtől Ilosváig, a járási székhelyig 
húzódik. A faállományt nagyrészt tölgy és bükk alkotja, kisebb részben luc- és 
erdeifenyő, kevés gyenge minőségű vörösfenyő eleggyel. Az erdő földutakkal elég
gé be van hálózva, de ezek annyira el vannak hanyagolva, hogy esős időben teljesen 
járhatatlanok. Nagy hiányossága a gondnokságnak, hogy csak az erdőigazgatóság 
központjával van telefonösszeköttetése, de a kerületvezető erdészekkel és az 
erdőőrökkel csak küldönc útján lehet érintkezni. A látottak alapján -  akkor még -  azt 
terveztem, hogy az erdőművelés terén -  a gyenge minőségű vörösfenyő és általában 
az oda nem való fenyők rovására -  még jobban előtérbe hozzuk a tölgyet és a bük- 
köt, aztán a szállítás biztonsága érdekében a főútvonalakat kiépítjük, és az 
erdőigazgatóságtól kierőszakolom az erdőhivatal házi telefonhálózatának kiépítését.

Az ismerkedés után a délelőttöket az irodában töltöttem. Átnéztem az iratokat. Elein
te sok gondom volt a behívókkal. Mindenki fel akarta mentetni magát. Ezzel kapcsolat
ban két különös esetem volt. Egy alkalommal Petyókának, a závidfalvai boltosnak a be
hívóját találtam az íróasztalfiókomban. Mindjárt tudtam, hogy miről van szó. Behívattam 
Petyókát. Ő nem jött be, de Andrással, a kocsisunkkal egy üveg pálinkát és egy csomag 
cigarettát küldött nekem. Dühös lettem. Elzavartam Andrást az üveggel és a cigarettával 
együtt Petyókához, hogy mondja meg neki, engem nem lehet megvesztegetni.

Néhány nappal ezután a pagonyerdész lánya jött be hozzám. „A mérnök úrral sze
retnék beszélni” mondta. „Tessék, itt vagyok” mondtam én az előszobában állva. 
„Csak a mérnök úrral szeretnék beszélni” mondotta. Ezek után be kellett tessékelnem
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a szobámba, s ott ő mindjárt elkezdte: „Mérnök úr, ugye tudja, hogyan halt meg 
Lukácsffy mérnök úr?” „ Tudom” mondottam. Erre ő: „Akkor talán jó, ha tudja a 
mérnök úr, hogy semmi baja nem lesz, jöhet-mehet az erdőn, csak a ruszin munká
sok behívóit küldje vissza azzal, hogy szüksége van rájuk.” Elhűlt bennem a vér. Kis
vártatva csak annyit mondtam neki, hogy „No, most menjen szépen haza!” Alig tud
tam ezután elaludni. „Most mit tegyek?” Akkor ugyanis még nem tudtam, mert sen
ki, a felügyeleti tisztem sem világosított fel arról, hogy jogom van a munkásaink be
hívóját visszaküldeni, mert a termelés folytonosságát mindenképpen biztosítanunk 
kell. Mivel ezt nem tudtam, az járt a fejemben, hogy az akkori súlyos háborús hely
zetben az emberek felmentése bűncselekménynek minősülhet, és súlyos következ
ményekkel járhat. Reggelre aztán valahogy, talán isteni sugallatra, megvilágosodott 
az agyam, két nap múlva mondtam a ruszin irodista fiúnak, hogy én sokszor nem le
szek itthon, járom az erdőt, ezért ő a munkások behívójára írja rá, hogy nálunk dol
goznak, majd ha hazajövök, aláírom és küldjük vissza ezeket.

Amikor e viszaemlékezés kapcsán Madas Andrásnak és Kollwentz Ödönnek el
mondtam ezt a történetemet, ők csodálkozva mondták, hogy bizonyos rendeletre hivat
kozva, amit minden erdőhivatal-vezető ismert, ők minden izgalom nélkül százával 
küldték vissza a behívókat. Érdekes, hogy akkor nekem eszembe sem jutott, de most 
már tudom, hogy a névre szóló behívókat azért kézbesítették az erdőhivatalhoz, mert a 
postások és az egész falu, mindenki tudta, hogy az erdőhivatal-vezetőn múlik, hogy az 
embereknek be kell-e vonulniuk vagy sem. Ha ezt tudtam volna, megmenekülhettem 
volna a hátmegi gyötrődéstől. Azt azonban Madas András és Kollwentz Ödön sem tud
ta, hogy milyen rendeletre kellett a felmentés ügyében hivatkozni. Ennek az ügynek is 
végére akartam járni, ezért a Hadtörténelmi Intézet levéltári igazgatóját, dr. Bonhardt 
Attila alezredest megkértem, legyen segítségemre ennek kiderítésében. Kérésemre le
vélben közölte, hogy „A hadi szempontból fontos üzemek embereinek katonai szolgá
lat alóli mentesítésével kapcsolatos kérések legtöbbje az 1944. június 26-án megjelent 
155.589/XIII.Ip.M.sz. rendeletre hivatkozik. ” Sajnos ezt a rendeletet nem sikerült meg
találnom, valószínűleg nem nyilvános, hanem titkos rendelet lehetett, mert sem a Bu
dapesti Közlönyben, sem a Rendeletek Tárában nem volt fellelhető.

A behívók visszaküldését követően az erdőgondnokság területén és Hátmegen is 
nyugalom volt. Az általános helyzet azonban egyre jobban romlott. Nyugtalanító hí
rek érkeztek: Nagyváradot és Kolozsvárt elfoglalták az oroszok, Debrecennél folyik 
a nagy csata. Vasváry Hugó már október 8-án, vasárnap délelőtt a hátmegi nép szá
mára elárverezte egész lakberendezését. Amikor bementem hozzá, csak ennyit mon
dott: „Jó lenne, ha Te is összecsomagolnál, mert itt már nem sokáig lesz maradá
sunk” Igaza lett! Október 11-én este Homoky főtanácsos úrtól kaptam egy felszólí
tást, hogy készítsek elő mindent egy esetleges beköltöztetés esetére. Aztán beolvasta 
a hazulról érkezett táviratot, mely szerint édesapám nagyon beteg, feltétlenül haza
kéret. 13-án este a második felhívást is megkaptam, hogy csomagoljam össze a hiva
talt, a faanyagot mind adjam el, aztán a pénzzel, s mindennel együtt vonuljak be Ung
várra a lehető legrövidebb időn belül.

Ilyen előzmények után jött október 15-e délután, amikor a kormányzói kapitulá
ció hírét, majd a második hírt hallottuk, hogy a nyilasok átvették a hatalmat és az

341



egész ország sorsának irányítását. Mindannyian kétségbe voltunk esve. Ebből fel
ocsúdva még vasárnap délután lovas futárt küldtem Princess Jóskáért a 
Háromdiófához, aztán 16-án reggel elindítottam a málhás szekereket a holmikkal, 
majd Rátkayékkal és Princess Jóskával együtt lovaskocsival mi is elindultunk.

Az országút a Háton visz keresztül. Legveszedelmesebb, meredek szakaszán az 
utászok már megásták az aknalyukakat a robbantáshoz. Dél elmúlt, amikor beértünk 
Munkácsra. Rövid pihenő után továbbmentünk. Meglehetősen késő volt már, amikor 
hosszú, fárasztó út után Szerednyére érkeztünk. Mindenki fáradt volt, pihenésre volt 
szükség. Ezért megállapodtunk Rátkay Karcsival, hogy ők a holmikkal együtt szál
lást keresnek maguknak, és ott éjszakáznak, én pedig az esti autóbusszal bemegyek 
Ungvárra, másnap reggel jelentkezem az erdőigazgatóságon, hogy jövünk, nehogy a 
karavánt útnak indítsák, és minket itthagyjanak. Ungvárra már sötétben érkeztem 
meg. A város teljesen kihalt volt. Szállásadó jótevőm már korábban hazautazott Pest
re, de rólam gondoskodott: a bejárati ajtó kilincsére akasztott egy levélkét: „Elmen
tem, Isten veled! Kulcs a lábtörlő alatt.” 17-én reggel szerencsére beérkezett a ko
csink is. Kezdődött a lázas csomagolás, az útra készülődés. 18-án reggel szekereken 
útnak indították az első csoportot. Én elbúcsúztam Rátkay Karcsiéktól, s -  édesapám 
üzenetére és betegségére való tekintettel -  Homoky főtanácsos úr jóvoltából 20-án, 
pénteken teherautón indulhattam útnak. Este 8 órakor már Lillafüreden voltunk. Mis
kolcon az elszámolás, az anyagszámadás, a pénztámapló és a készpénz leadása után, 
22-én kimentünk a miskolci állomásra, hogy hazautazzunk. Váltakozva, és több 
megszakítással, tehervonattal és tehergépkocsival utazva, 24-én este érkeztem Pest
re. A Keleti pályaudvar várótermében a padlón aludtam, aztán 26-án végre hazaér
tem, s otthon -  hála Istennek -  mindenkit épen, egészségesen találtam.

Utószónak ide kívánkozik még az, hogy november közepén megjött a behívóm, a 
győri utászokhoz. Be kellett vonulnom. Győrből az utászok már elköltöztek. 
Kisbodakra kellett mennem. Vállamon a katonaládával gyalog útnak indultam 
Kisbodak felé. Első este Győrújfaluba érkeztem. Soha nem felejtem el azt a látványt, 
amivel ott találkoztam. Alig vánszorgó, halálrafáradt, csomagokat cipelő zsidókat 
hajtottak velem szembe a falun végig. Két öreg férfi össze is esett, lehet, hogy ott hal
tak meg. Félelmetes, szörnyű záróakkordja volt ez történetemnek!

Kiss Gyula: Máramarosszigeti 10 hónapom emlékei.
1943 decemberében, jóval karácsony előtt, kaptam kézhez m.kir.segéderdőmémöki 

kinevezésemet a rahói erdőigazgatósághoz. A karácsonyt még otthon szerettem volna 
tölteni, ezért csak január 2-án reggel ültem vonatra Földeákon, és este érkeztem meg 
Rahóra. Ott a tisztiszállóban kaptam szállást.

Másnap reggel feketébe vágtam magam, hogy vitéz Katapán Ottó erdőigazgató úr
nál szolgálattételre jelentkezzem. Az igazgató úr nagyon kedvesen és barátságosan fo
gadott, s mindjárt meg is kérdezte, hogy szívesen dolgoznék-e fűrésztelepen? Pillanatok 
alatt végiggondoltam a dolgot: Tudom, hogy a fűrésztelepen is komoly szakmai munka 
folyik, de én nem azért lettem erdőmémök, hogy bekerített két hektárnyi területen dol
gozzam. Ezért az igazgató úr kérdésére azt válaszoltam, hogy inkább erdőhivatalnál sze
retnék dolgozni. „Ott már nincs hely, de mit szólnál a műszaki osztályhoz”, kérdezte az
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igazgató úr. „Az jó lesz” feleltem én. Ezzel el is volt döntve a sorsom. Jelentkeznem kel
lett Szentirmay Libor erdőtanácsos személyzeti osztályvezetőnél, s ő közölte, hogy a 
magasépítési osztályhoz kapok beosztást, jelentkezzem Lukács Ottó főerdőtanácsos úr
nál, a magasépítési osztály vezetőjénél, Máramarosszigeten.

Január 4-én elutaztam Máramarosszigetre és jelentkeztem a főnökömnél. Lukács 
Ottó még Selmecbányán végzett, Katapán Ottóval együtt. A román uralom alatt 
Máramarossziget városépítési osztályának vezetője volt, minden építőipari szakmun
kást, kőművest, ácsot, szerelőt ismert a városban. Az építendő lakások terveit is ő ké
szítette el. Az osztályon rajtam kívül volt még egy építésztechnikus és egy rajzoló is, 
aki az építési terveket szakszerűen megrajzolta és sokszorosította.

Az osztály az erdőigazgatóság főépületének közelében volt. A mélyépítési osztály 
és a havasgondnokság is ott volt elhelyezve. A mélyépítési osztálynak Kamer Kál
mán erdőmémök, a havasgondnokságnak Szakady Sándor segéderdőmémök volt a 
vezetője. Én az osztályon építésvezetői beosztást kaptam. Az elődöm Oroszlány End
re volt, tőle vettem át a munkákat. Az építkezések már előrehaladott állapotban vol
tak, de sokat még nekem kellett befejeznem. Szigeten én fejeztem be az „Erdészott
hon”, két hatlakásos, két háromszobás, és egy hatszobás lakóépület építését. Ez utób
biba Béky Albert főerdőmérnök, felügyeleti tiszt költözött be, mind a hat szobát gyö
nyörűen berendezte, aztán a kiürítéskor ott is hagyta mindet.

Ezeken kívül vidéken két erdőhivatalnál, a vaséri és a havasmezői erdőhivatalnál is 
dolgoztam. A vaséri erdőhivatal székhelye Felsővisón, vezetője Várkonyi László 
erdőmémök volt. Ennél az erdőhivatalnál két erdészlak és a makerlói vadászház építé
sét fejeztem be. A Vasér völgyében csak erdei vasúton lehetett közlekedni. A vasútüzem
nek Rihay János erdőmémök volt az üzemvezetője. Ő munkába állásom után, már az 
elején úgy rendelkezett, hogy számomra -  bármikor jövök is -  egy pályakocsit csatolja
nak a felmenő szerelvény végéhez. Bábi-pataknál a pályakocsit lekapcsoltam a 
szerelvényről, a vonat pedig továbbment. Az ottani ügyek elintézése után a pályakocsi
val -  Makerlót és Batizolt érintve -  egyedül legurultam Felsővisóra. A vasút felső sza
kaszának nagyon nagy esése volt, ezért ott állandóan erősen fékeznem kellett, az alsó 
szakasz azonban már majdnem vízszintes volt, ott abba kellett hagynom a fékezést, ne
hogy leálljon a pályakocsi, s így végig szépen le tudtam gurulni. A Vasér-völgy csodá
latos tájait és a pályakocsis utazásaimat soha nem fogom elfelejteni!

A havasmezői erdőhivatal vezetője Szikra Ernő volt, akit az egyetemen még Sponták 
Ernőként ismertünk. Ő az erdőigazgatóság kiürítése után is ott maradt, később nevét vis
szaváltoztatta Spontákra, áthelyezték Kijevbe, s ott valami magas beosztást kapott. En
nél az erdőhivatalnál csak egy erdészlak építését kellett befejeznem.

Az építkezéseken kívül az én feladatom volt egy asztalos- és egy szerelőműhely 
vezetése is. Az építkezések kivitelezése a legkülönfélébb formákban valósult meg. 
Voltak vállalkozói és házi kivitelezésű építkezéseink is. Az építésvezetés mellett iro
dai feladatom volt a vállalkozók részszámláinak felülvizsgálata, szükség esetén azok 
javítása, és jóváhagyó aláírása. Házi kivitelezés esetén saját munkásaink bérének 
számfejtését is nekem kellett elkészítenem. Ezeken kívül kisebb tervezési feladataim 
is adódtak. Néhány melléképületet és azok lépcsőit kellett megterveznem, a 
lépcsőket mm-pontossággal megadnom.
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1944 augusztusában áthelyeztek Kőrösmezőre, a mezőháti erdőhivatalhoz, mely
nek vezetője Kletz Károly főerdőmérnök volt. A tényleges áthelyezésre azonban nem 
került sor, mert a főnököm még nem mentett fel, és egy reggel, amikor bementem a 
hivatalba, sok becsomagolt holmit láttam a szobámban. Kérdésemre, hogy mi ez a 
sok holmi, elmondták, hogy azok a mezőháti erdőhivatal holmijai, mert Kőrösmező 
kívül esik a katonai védőzónán, ezért a mezőháti erdőhivatalt ki kellett üríteni. így 
tehát nem én mentem a mezőháti erdőhivatalhoz, hanem az jött én hozzám.

1944 szeptember elején aztán kaptam egy utasítást, hogy egy másik csomagot vi
gyek fel Budapestre. Később megtudtam, hogy a küldemény Máramarossziget 
kiürítésénak első fázisa volt, mert a csomagban értékpapírok és kötvények voltak. A 
csomagot ketten vittük Pestre, én mint erdőtiszt, és Hajtó Imre, a számtiszt. Utazá
sunk nagyon izgalmas volt: Szatmárnémetiben kaptunk egy súlyos szovjet légitáma
dást, és csak másnap hajnalban folytathattuk utunkat. Vonattal mentünk Debrecenig, 
majd onnan gyalog Hajdúszoboszlóig, onnan német teherautóval Ceglédig, majd 
Ceglédbercelig ismét gyalogosan, onnan pedig már vonattal utazhattunk Budapestre.

Másnap jelentkeztem az erdészeti főosztály vezetőjénél, Molcsány Gábor minisz
teri osztályfőnöknél, aki nagyon kedvesen fogadott, és megmondta, hogy a csoma
got, amit hoztunk, kinek adjuk át, de azt is hozzátette, hogy mielőtt visszautaznánk, 
jelentkezzem nála. A csomagot leadtuk, és az újbóli jelentkezéskor kaptam tőle egy 
dobozt, finom süteménnyel megtöltve. Sok év után, amikor Szegeden járt, alkalmam 
volt az ajándékot hálásan megköszönni neki.

A visszaút Szigetre megint borzalmas volt: A ceglédi, szolnoki, szajoli, debrece
ni pályudvarok -  angol-amerikai szőnyegbombázások után -  mind romokban voltak. 
Máramarosszigetre visszaérkezve kaptam egy levelet a szüleimtől, hogy Földeákról 
elmenekültek. Röviddel ez után, 1944 szeptember közepe táján mi is elmenekültünk 
Szigetről. Minden holmimat, összes ágyneműmet, ruháimat, mind becsomagoltam 
egy nagy, lakattal lezárható, fűzvesszőből fonott ládába, és csomagként feladtam. 
Csak 1946-ban, a hadifogságból hazaérkezésem után tudtam meg, hogy csomagomat 
a vasút másokéval együtt a dunántúli Bükre szállította, ott lehetett volna átvenni, ha 
az évek folyamán el nem tűnt volna.

Én teherautóval jöttem el Szigetről. Az út két napig tartott, valamelyik Tisza men
ti faluban éjszakáztunk. A második napon értesültünk Horthynak az ország népéhez 
intézett kiáltványáról. A teherautók Lillafüredre a Palota szállóba vittek bennünket. 
Ott alkalmam volt megtapasztalni azt a kellemes meglepetést, hogy az államerdésze
ti szolgálat igazolása után a pincér a számla végösszegét 2-vel elosztotta. 
Lillafüredről Budapestre utaztam, és az erdészeti főosztályon megkaptam 
Máramarosszigetről a pécsi erdőfelügyelőséghez való áthelyezésemet. Kedves meg
lepetés volt, hogy az erdészeti főosztályon meg tudták mondani, hogy szüleim Föl
deákról Szekszárdra menekültek, így pécsi állomáshelyem elfoglalása előtt őket is 
meglátogathattam. Pécsen már nem sokáig lehettem, mert megjött a behívóm és be 
kellett vonulnom katonának. -  így zárult ez a szép tíz hónapom a máramarosi hegyek 
között.

344


