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BIDLÓ ANDRÁS: 
Oktatás a Göttingen Georg Auguszta Egyetemen 

A Német Akadémiai Csereszolgálat (DAAD) jóvoltából a közelmúltban 
hosszabb ideig a göttingeni egyetemen dolgozhattam, illetve tanulhat
tam. Az itt szerzett tapasztalataimról szeretnék beszámolni. 

Rövid történet 

A göttingeni egyetemet 1737-ben alapították. Az alapítását követó'első 
négy évtizedben csekély befolyása volt az erdészeti oktatásra. 1775-tó'l 
kezdve azonban már erdészeti szakra is be lehetett iratkozni. A képzés 
hossza és az oktatott tárgyak gyakran változtak a tanárok ideje és elkép
zelése szerint. A tanárok nagy fluktuációja miatt gyakran előfordult, hogy 
fontos szakmai alaptárgyakat nem oktattak. Az első erdészeti professzort 
1832-ben neveztékki, ez előtt az erdészeti tárgyakoktatására más tárgyak 
keretében került sor. Miután 1772-ben a hannoveri hercegségben létre
hozták az ún. „felsőerdész-rendszert" -amely előírta a felsőbb erdészeti 
pályához két erdészeti záróvizsga le téte lé t - az egyetemi tanulmányok 
egyre vonzóbbá váltak. 1775 és 1868 között csaknem 400 hallgató iratko
zott be az „erdészeti" szakra, és sajátította el az alap- és az alkalmazott 
tudományokat, valamint az erdészeti ismereteket. 

Miután Poroszország 1866-ban az Osztrák-MagyarMonarchia és szö
vetségei ellen vívott háborút megnyerte, erdőterülete a bekebelezett 
területekkel mintegy 1,15 millió hektárral megnőtt Az addigi egyedüli 
porosz felsőfokú erdészképzés Eberswaldben már nem tudta kielégíteni 
az igényeket, ezért egy újabb felsőfokú erdészeti iskola alapítása vált 
szükségessé. így nyitották meg 1868. április 27-én Eberswalde mintájára 
Hann Mündenben az akadémiát, amit az illetékes miniszter által kineve
zett igazgató irányított, aki meghatározta a tananyag felépítését és az 
oktatott tárgyakat is. 

Az akadémia alapítása óta vita volt arról, hogy önállóan vagy az 
egyetem keretén belül mú'ködjön-e. Amíg Németország déli felében az 
erdészeti képzés az egyetemeken belül integrálódott, addig Poroszor
szágban az akadémiák 1921-benfőiskolákká alakultakát. 

A Hann. mündeni főiskola és a göttingeni egyetem között egyre szo
rosabb kapcsolat alakult ki. 1939-ben az erdésztársadalom kívánságának 
megfelelően afőiskola beleolvadt az egyetembe. 1970/71-ben az erdészeti 
kar is Göttingenbe költözött. Azóta az oktatásnak és a kutatásnak egyre 
kedvezőbb lehetőségei vannak. Az utóbbi évtizedekben mind többhallga
tó iratkozik be a karra (1. ábra). Ezzel Németország felsőfokú erdészkép
zésének és kutatásnak egyik legfontosabb központja lett Göttingen. 

Erdő mérnök-hallgatók száma 

Az oktatás 

A jelenlegi tanterv szerinti oktatás Götongenben az 1985/86. téli félév
ben kezdődött meg. A karra felvehető hallgatók számát korlátozták, ezért 
a diákokat az érettségi eredményétől és a v árakozási időtől függő 

besorolás alapján veszik fel. A tanulmányi idő több szakaszra oszlik. A 
beiratkozás után a hallgatók hat hónapos gyakorlaton vesznek részt, 
melyet valamely erdészetnél kell eltölteniük. Az ezt követő rendes tanul
mányi idő nyolc félév (négy év). Az oktatást a nyári szemeszterben, 
márciusban kezdik meg. Az elsőnégy félévben az „elődiploma" megszer
zéséig a hallgatók az erdészet alapozó tárgyait hallgatják, illetve az erdé
szeti alapismereteket szerzik meg. A hazai oktatástól eltérően a hallgatók 
nem hallgatnak fizikát és ábrázoló geometriát. Ugyanakkor olyan tárgya
kat is oktatnak, amelyek Magyarországon önálló tárgyként nem jelentkez
nek. Az előadások látogatása nem kötelező, de a legtöbb tárgyból nincs, 
vagy csak a hallgatók á l ta l -az előadások anyaga alapján- ír t jegyzeteli 
rendelkezésre, ezért a tantermek gyakran megtelnek. Az első négy félév 
alatt a hallgatóknak az előírt tárgyakból összesen 16 vizsgát kell letenniük. 
Nyolcata második, nyolcata negyedikfélév után, és ezzel megszerzikaz 
ún. „elődiplomát". A vizsgák letételének időpontját nem határozzák meg 
szigorúan, mindegyikfélév után lehetőség van a vizsgázásra. Ezekanyaga 
az órán leadott és a tankönyvek (szakkönyvek) anyagából áll, de illik 
ismerni a témába vágó legfontosabb német és idegen nyelvű szakiro-
dalmatis. A második négy félévben zömmel szakmai tárgyak következnek. 
Ebben az időszakban a fő tanulmányok mellett a hallgatók három, ún. 
súlyponti irányból választanak, ezek: erdőhasználat és erdészeti géptan, 
gazdaság és tervezés, valamint biológia és ökológia. A szakmai tanul
mányok egyre nagyobb szerepet játszanak az utolsó félévekben, így a 
nyolcadikban az előadások, illetve gyakorlatokfelét a súlyponti témához 
kapcsolódó órákteszik ki. Az első szemeszterekhez hasonlóan a hatodik, 
illetve a nyolcadik félév után a hallgatók újabb hét-hét vizsgát tesznek. A 
diploma megszerzéséhez, a diplomamunka elkészítésén kívül még egy 
gyakorlati vizsgát („erdó'vizsga") kell tenni, valamint átfogó elméleti vizs
gát, amely 3-5 órát tart. Tekintettel a sok külföldi hallgatóra, illetve arra, 
hogy sok német hallgató külföldön talál elhelyezkedési lehetőséget az 
egyetem négy féléves „kiegészítő tanulmányokat" kínál trópusi és szubt
rópusi erdőgazdálkodás címen. 

A hazai és a göttingeni oktatási anyagot összehasonlítva megállapít
hatjuk, hogy mind a mai napig jelentkezik az a különbség, ami abból 
adódik, hogy a magyar erdészeti oktatás műszaki jellegű egyetemen 
indult meg. Emiatt a magyar oktatást a műszaki tárgyak viszonylag nagy 
aránya jellemzi, míg a németet a gazdasági és a természettudományos 
tárgyak. 

Elhelyezkedés, referendári idő 

Az egyetemi diploma megszerzése a legtöbb hallgatnak nem jelenti a 
tanulmányok befejezését. Az államerdészeti-szolgálatba lépni kívánó 
mérnököknekezután kétéves,az egyetemitanulmányoktól márfüggetlen, 
ún. „Referendar" (gyakornoki) időszak következik. Erre az időszakra már 
kisebb összegűfizetés jár. Gyakornoknak a legjobb egyetemi tanulmányi 
eredményt illetve diplomát megszerzett hallgatók kerülhetnek. A két év 
alatta hallgatókerdészeteknél különféle irányítási és tervezési munkákat 
végeznek, melyekbe beletartozik pl. meghatározott területre teljes erdő
tervkészítés, egy erdészkerületirányítása és közigazgatási feladatokvég
zése. Az időszak alatt lehetőség nyílik belföldi és külföldi tanul
mányutakon való részvételre. A kétéves időszak után következik az állami 
záróvizsga gyakorlati szakemberek előtt. Az ezen legjobban megfelelt 
hallgatókállami szolgálatba léphetnek. 

Avégzetthallgatónakmintegy 10-20%-a kerül csak állami szolgálatba. 
Kisebb részük 3-4 évre az egyetemen maradhat. Ez idő alatt általában 
doktori értekezés elkészítése a cél. Sokan annak elkészítése után kezdik 
meg a gyakorlati idejüket, mások meg ez után továbbra is a kutatásban 
tevékenykednek. Az egyetemi tanulmányok elvégzése után termé
szetesen mód van önálló tevékenységre, pl. tanácsadó cégnél, vagy 
valamely magán erdőtervezési és erdőértékelési irodánál. Tekintettel 
arra, hogy a kilátások egyre kedvezőtlenebbek, a diploma megszerzése 
után sokan más munka után néznek. 

Az utóbbi években a göttingeni és a soproni egyetem között egyre jobb 
kapcsolat alakult ki, elsősorban dr. Kató Ferenc professzornak köszön
hetően. Évente több hallgatónak nyílik lehetősége arra, hogy gyakorlatát 
Göttingenben, illetve Sopronban töltse, és az oktatók is gyakran utaznak 
a másik egyetemre, hogy egymás munkáját megismerjék. 



ERDŐKERÜLŐBEN 

Varázshegy 
Elmúltak a tavaszi szelek, a hó emléke is elszállt, mégis hóekesze-

rű gépek szántották hatalmas területen a ritka borókást. Aztán sokáig 
néma lett minden. Az árkok rézsűje kisimult, csak egy-egy torony
irányt elindult pusztajáró káromkodott térdig érő árkokon lépegetve 
a jakabszállási buckavilágban. Majd jött a tél, az árok vastag hóta ka
rót húzott magára, s jégveremként még akkor is őrizte, mikor baráz
dabillegető léptei alatt porzott már az árokpart. 

A szakma fellázadt, mert az árokrendszer fenyveserdő bölcsőjét 
kívánta ringatni-szerintük az álmok világában. Ma már valóság, mert 
a 30 éves fenyves tú'alommal teleszórt árkában vaddisznó készíti 
vackát. De térjünk vissza az árokhoz, melynek mélyén sorakozó fe
nyőcsemetéknek helyet adott a lassú olvadás. Az ellentábor örült: 
betemeti a homok, befullad a csemete, nem is jön ki az árokból. 

Nem temette be a homok, nem is fulladt be, ki is jött az árokból. 
Ezt azonban nem hitték az ültetés végeztével, amikor az „évszázad 

legnagobb erdőművelési tévedése" címmel nagy vihart kavart hír a 
legfelsőbb szakmai szintre is eljutott. Tizenöt pontból álló listát készí
tett a listavezető. Június végén érkezett el a leszámolás órája. Az 
időpontról barátainktól értesültünk. Végigjártam az azon a tavaszon 
készült 300 ha mélyárkos ültetést. A sűrű tőtávolsággal ültetett, na
gyobbrészt erdeifenyő-csemete megeredése gyönyörű látványt mu
tatott, így egymásután pipálhattam ki a pontokat egy kivételével. 

Történt ugyanis - erdeifenyó'-párti lévén -, hogy egy legmaga
sabb buckatetőre feketefenyővel vegyesen erdeifenyő-ültetést ren
deltem el. Ez a hivatalos álláspontnak nem felelt meg. Ebbe az egybe 
beleköthetnek - gondoltam. 

Csak egy napunk volt. A magas buckatetőről földestül kosárba 
szedtük ki az erdeifenyő-csemetét, és helyére hoztunk a sűrűn ülte
tett egyéb helyekről feketefenyó't. Elkapáltuk a helyet, minden rend
benvolt. Másnap megérkezett a miniszteri bizottság - nagy tekintélyű 
szakemberekből-és csodálattal nézte végig tavaszi munkálatainkat. 
A pontok, kifogások egymásután semmisültek meg. 

Halálsápadt listavezető feljelentőnk végső szalmaszálként je
gyezte meg: 

- Menjünk föl arra a dombra, ahol a legmagasabb buckatetőre 
erdeifenyőt ültettek. 

- Én ilyenről nem tudok- mondtam -, menjünk! 
Fent vagyunk a dombtetőn, barátunk izgatottan simogatta a fenyő

tűket, valószínűleg az érdes erdeifenyot kereste. 
A bizottság tagjai legyintve fordultak el. 
- Ez a hülye nem ismeri az erdeifenyot - mondták halkan. 
Azóta e dombtetőt varázshegyként ismeri Bugac népe, de még az 

egyetemen is tanítják, név nélkül, mint ahogy én sem írtam le nevet. 
Dr. Horváth Lászl ó 

JÉRŐME RENÉ 

VADÁSZÉLMÉNYEK 
a nagy kaland idején 

Az erdész kenyere a fa - jutalma a vad. Kiérdemelt aján
déka a természetnek a gyakran mostoha időjárási körülmé
nyek közötti erdőnlétért, a meredek oldalakért, a hosszú 
gyaloglásokért, tarisznya-ebédelésekért. Lehet-e munka 
közben szebb öröm, mint a malacaival nyiladékon átváltó 
koca látványa, a hazaúton meghallott első bikamordulás? -
Ünnepi pillanatok a kemény órákért, napokért... így tartot
tuk Kárpátalján - a Máramarosi-ha vasokban, a Rahói m. kir. 
Erdőigazgatóság területén - annak idején. Farkast, rókát, 
disznót szabadon lőhetett a személyzet, a többi tilalom alatt 
állt. Mint a Tiszaközi Erdőhivatalnak három éven át volt 
vezetője a második évben egy őzbak, a harmadikban egy bak 
és egy nagykakas elejtésének engedélyét jó munkáért - juta
lomnak - kaptam. 

A belső részekről felkerült erdésznek ez így nagyszerű 
lehetőségnek látszott. Különösen a farkas hozta izgalomba. 
Mindenki farkast szeretett volna elejteni, és erre a felsőség
től kellő biztatást is kapott. Elterjedt a hír, hogy a Csongrád
ból felhelyezett erdőtanácsos - Zsák Lajos - mindjárt az első 
napokban magaslesről hatalmas farkast lőtt! Több - tudo
másom szerint - , egész ottlétünk alatt sem esett. Pedig volt 
farkas. Egy hét tagból álló falkát figyeltünk. Hol itt, hol ott 
ütöttek le valamit. Főként gyenge szarvast. Másnap reggel 
már tudomást szereztünk róla az egész erdőigazgatóságot 
behálózó távbeszélőn, így nyomukat községről községre kö
vethettük. Időnként felbukkantak, hatalmas utakat tettek 
meg, aztán kis időre megint eltűntek. 

Zsákmányuk maradékát általában a völgyek fenekén, a 
patakokban vagy a patakok mentén találtuk. Néha vissza
jöttek rá - tehát a közelben maradhattak -, de rendkívüli 
éberségük miatt reménytelen volt őket nyomozni. Éjjel les
ben állni - ez volt az idejük - a gyakran 30 fokos hidegben, 
túlment képességeinken. Én ki akartam fogni rajtuk: szán
talpas leskunyhót szerkesztettem fából, belül szénával bélel
ve, hogy minden helyszínre felkészülhessünk. Volt is alka
lom rá, de hiába húzattam többször is, nem jöttek vissza. 
Több szerencsével járt hivatali utódom - Faragó Sándor -, 
aki mint hallottam, utólag egy ilyen éjszakai lesen a zsák-
mánymaradékmellett egyszer csak sötét tömeget pillantott 
meg mozogni, odalőtt, és amikor kiment a „farkasáért", egy 
hiúzt talált elterülve... 

Hiúzt többször nyomoztam magam is. Általában a felső 
erdőhatáron akadtam a nyomára olyankor, amikor még na
gyobb hófoltok voltak. Lehet, hogy nyírfajdokra vadászott a 
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Popiván (1940 m) vagy a Kispietrosz (1784 m) oldalán. 
Közelről csak akkor láttam, amikor a cseh időben volt német 
bérlő vadőre - Kudrics Iván - farkascsapdában fogott egyet. 
Életmódjáról sokat meséltek. Egyik ősszel - bőgéskor - va
dászházban heteltem, feleségemet pár nap után az egyik 
erdőlegény kísérte utánam, és az erdőn át egész úton hiúz-
történetekkel szórakoztatta. Képletesen elmagyarázta, hogy 
miként fekszik az ágon lesbe a vadászó macska, veti magát 
az alatta vonuló őzre, még angyobb állatra is. Szegény asz-
szonyka nem győzte szemmel tartani a föléje hajló ágakat és 
halálra rémülve érkezett hozzám. 

Farkast néha falkán kívül is lehetett találni. Rókaleshez 
patak melletti oldalra állandó leskunyhó készült. Benne -
mesélte a szintén felfegyverzett gátőr, hogy - egy téli éjjelen 
kettesben várták a rókát a túlpartra kihelyezett büdös túró
ra, amikor gyenge neszt hallottak. Az oldalt nyíló ajtó repe
désén kikémlelve egy farkast láttak közeledni. Próbálták 
elzavarni, de az csak nem tágított. Már az ajtót kaparta, 
mindenáron be akart jutni. Halálra rémülve fogták az ajtót, 
majd megbeszélték, hogy egyikük kicsiny résre megnyitja az 
ajtót, a másik meg közelről fejbelövi a farkast. így is történt 
és rövidesen a kunyhó előtt feküdt egy csontig soványodott, 
rühes bundájú farkastetem. A félelem egyébként indokolt. A 
farkas rendkívül óvatos, nehéz vele találkozni, de ha igen... 
Én egyszer Jászberényben, a Lehel Hűtőgépgyár állatkert
jében láttam egy pompás kant. A hideg szaladt végig a 
hátamon a gondolatra, hogy a vastag drótfonat mégsem 
bizonyulna esetleg kellően hatásosnak... 

Hiába éltünk a területen, mutatkoztak nagy lehetőségek, 
csakhamar kiderült, hogy számunkra ez itt nem vadászpa
radicsom, hanem kemény munkahely. Kimondottan szóra
kozásból vadászni legfeljebb vasárnap délelőtt értünk rá. 
Ilyenkor összeverődött 5-6 puskás, eljött Martignóni az er
délyi kopójával és felálltunk a hivatalvezetői lak fölötti, 
tanyákkal teleszórt, mogyoróbokrokkal foltosán benőtt, me
redek oldalon, ahol a vízmosta számos horhoskából csakha
mar kiugrasztott egy nyulat. Puskásról puskásra hajszolta 
szegény párát, hangosan csaholva, mi meg feszült figyelem
mel hallgattuk, mikor közeledik, merre távolodik. Rend
szerint ez az egy nyulacska lett délre a zsákmány. Egyik 
alkalommal csak egy döglöttet találtunk... 

Alig szagoltunk bele mi magunk a vadászati dolgokba, 
megjelentek a vadászbérlők. Jelentkezett a területünk volt 
német bérlője - Consul Wessel, Bonn - , el akarta vinni 

magával a korábbról még ittmaradt felszerelését. Jelentet
tem az erdőigazgatónak - Katapán Ottónak - , aki igazi 
úrként felhatalmazott arra.hogy hívjam meg egy utolsó bi
kára. Katapán nagyvonalú volt. Ó tanított meg engem arra, 
hogy „vannak dolgok, amiket egy igazgató nem engedhet 
meg, de egy erdőgondnok megtehet". A meghívás elment, a 
vendég megérkezett, volt vadőrével mégegyszer bejárta a 
területet és elbúcsúzott. Katapánnak megköszönte a bikát. 
Tisztában volt vele, hogy ezen a magas hegyvidéken sokat 
kell járni ahhoz, hogy valamit lásson, nemhogy lőjön... 

A terület további bérletét Kállay Tamás, az egyik minisz
terünk fivére kapta. A pletyka szerint Bethlen grófnak, a 
miniszterelnöknek a strohmannja volt és a dohány-cigaretta 
behozatalt bírta... Éppen megint egyszer katona voltam, 
amikor megérkezett. Később mesélték, hogy nagy felszere
léssel érkezett. Szakácsnőt kellett neki mindenekelőtt fel
hajtani, két hucul lovat kísérővel. Az egyik huculra került a 
málha, a másikra önmagát kötötte és így húzatta fel magát 
a járművel meg nem közelíthető Douhi vadászházhoz (1300 
m körül). Társat is hozott magával, ő egy másik, de hasonló 
magasságban lévő házat foglalt el. Nem sokáig maradtak, 
mire leszereltem, eltűntek. Felmentem a Douhira és az ott 
hagyott szemétben egy összegyűrt cédulát találtam: „Ne lőj 
semmit, itt alig van vad és ha mégis lősz, úgy nem mondhat
juk majd a minisztériumban, hogy egyáltalán nincsen vad". 
Maradtunk megint magunkra. 

A tökéletesen ellucosított területen valóban kevés volt a 
vad mennyiségre, de fajtára sok. Ha látni akartuk, alkonyat
tájt vagy hajnalban csak ki kellett ülnünk az itt-ott található 
tisztásokra. A halottbelsejű fenyvesből szarvasok, őzek jöt
tek legelni. A szarvas csalódást okozott: az ötkilós agancs 
már nagynak számított és azt is mutatott, mert annyira 
könnyű volt a fajsúlya. Ezeket a hegyeket súlyos trófeával 
nem is járhatta. A két őzemet munka közben tetézve csak
hamar meglőttem. Ez itt már így volt szokásban... Egyik 
szomszéd gondnoktársam kissé erősebben tetézte. Az igaz
gató a kiszálláson rá is kérdezett. Válaszként be kellett 
mutassa az agancsokat. Ó mérgében kirántota a szekrény 
ajtaját, és kipotyogtak belőle a koponyák. Egy évig nem 
lőhetett semmit. 

Mégis lőtt. Egyik téli vasárnapon ebéden volt vendégem, 
amikor jelentik, hgoy az 6 kerületen farkascsapda fogott meg 
egy süldő medvét. Azonnal felkelt, szánba vágta magát, a 
kerületvezető már várta. A szerencsétlen állat akadozva 



magával hurcolta a lánc végén horgonnyal ellátott vasat. A 
messze hangzó üvöltését követve találtak rá és lőtte le. 
Egyébként szigorúan tiltva volt, de az értelmetlen állat nem 
viselte volna el, hogy kiszabadítsák. Bennünket meglepett a 
medve téli megjelenése, de kiderült, hogy kezdetleges isme
reteinktől eltérően a medve nem alszik ősztől tavaszig a 
barlangjában. Főként azért nem, mert ezen a tájon barlan
gok egyáltalában nincsenek. Megelégszik egy nagyobb, ki
dőlt fa, sűrűbb fiatalos védelmével, ahonnan más vad moz
gása, esetleg a nem kellő takarás gyakran felzavarja, más 
helyet keres, esetleg táplálkozik is. Igy többször találtunk a 
havon nyomot. 

Egy alkalommal, kemény téli napon, telefonértesítést 
kaptunk, hogy a lichi-rakodó feletti fiatalosban mozgást 
észleltek, valószínűleg disznók húzódtak be, az összeérő 
koronák baldachinján megállt hó alá. Riadóztattuk a másik 
két hivatalt, elő a szánt, befogattunk és úgy délidőben mrá 
fel is álltunk. Puskások lejtirányt és néhány rakodómunkás
sal megmozgattattuk az oldalt. Lövés nem esett, de amikor 
összegyűltünk, az ellenőrző útján éppen nálam járt Palotay 
István erdőrendezőségi főnök még mindig izgatottan mesél
te, hogy nem messze tőle egy jól fejlett medve cammogott át 
a vízfolyáson. Még mindig szorosan markolta a tőlem köl
csönkapott 9 mm-es Schőnauert... Krülnyomoztuk a terüle
tet és további nyolc medve kifelé vezető nyomát találtuk. 

Magam a három év alatt egyetlen medvét láttam. Kocsink 
előtt váltott át az úton. Rendkívül óvatos, éjjeli vad. Jelenlé
téről inkább károkozása révén észleltük. Több panasz érke
zett hozzánk a havasi legelőkről: megint leütött a medve 
marhát, juhot. Ki kellett ilyenkor nyomozni, hogy mennyi
ben volt a kár oka a jószág és mennyiben bűnös a medve. Ha 
a fenn legelő állatokból valamelyik megbetegszik, rend
szerint lejjebb vonul, a fák közé és gyakran ottpusztul. A 
medve mindenevő. Ezrét kártérítés nem jár. Valódi véreng
zésről én nem hallottam. Csalétkül is általában dögöt -
rendszerint lovat - tesznek ki. így lőtt lesből később, volt 
kerületemben, egy aranyérmes kant a miniszterünk. 

Kellemetlenebb a medve károsítása a faállományban. Ezt 
a védelemtanban a főiskolán nem tanították. Feltűnt nekem, 
hgoy a feltisztult, idősebb rudasokban több helyütt fel van 
szakítva a fa kérge. Sokszor két méternél magasabban is. Ez 
előbb-utóbb a fa halálát jelenti. Nagyobb tapasztalatú, hely
beli erdészek világosítottak fel, hgoy ez a medv műve. A 
medve tavasszal állítólag odaül a fa tövébe, mancsával meg
ragadja a kérget, felszakítja jó magasra, és nyalogatja a 
fatesten kiserkenő levet. Nem sokat találhat, mert foltosán, 
egymás közelben több fa is károsodik. Úgy vettem észre, 
hgoy ez gyakoribb a völgyekben, lakott hely közelében. Télen 
minden vad szeret az ember közelébe húzódni, itt a tél 
korábban érkezik, de a tavasz is. A csúcsokon tovább áll a 
hó, s amikor elvonul, utolsó foltjait átböki a tavaszi hárics 
lila kelyhe, a Pepiván oldalán üli nászát a nyírfajd, a kiska
kas, de erről sajnos csak hallottam... 

Jobban vártam a jutalom-nagykakasra. Amikor aztán 
megkezdődött a tavasz azzal a bizonyos hóállapottal, amikor 
a fák között csak hótalppal, totyogva lehet járni, nélküle az 
egyik láb beszakad tövig, a másik fennmarad a kérges felszí
nen..., megindultam egy kísérővel a rahói Mencsul oldalán 
volt vadászkunyhóba. Bárdolatlan fából összerótt egyetlen 
helyiség, benne hráom hasonló priccs, középen oltárszerű 
száraz kőrakás a nyílt tűznek, felette a dránicatetőn nyílás 
a füstnek. Felszerelés egyetlen kopott fazekacska a szegen 
víznek, esetleg teafőzésre. Mire felértünk, kísérőmet hátra
hagytam, hogy kissé takarítson ki, gyújtson tüzet, vágjon 
friss gallyat derékalj nak. Magam künn néztem körül hajnal
ra alkalmas helyet keresve és figyelve a beszállást, mivel már 
kezdett esteledni. Nem is kellett sokat mennem. Neszt hal
lok és a ritkás fák között minden takarás nélkül felém 
gyalogol egy fajdkakas. Öreges totyogással a neki is alkal-

mattan havon, mintha még szuszogott is volna hozzá. Meg
dermedve néztem, kezemben a töltött driling- de nem, nem 
így akarom megszerezni -, látni akarom a fán, dürgés köz
ben, majd ha csiszolt és kappantott, akkor akarom megsze
rezni. Amint azt annyiszor megálmodtam. Néhány lépésnyi
re előttem megáll, rámcsodálkozik, jobbra át, sarkon fordul 
és elbaktat. Másnap még fenn vannak a csillagok, amikor 
ketten kievickélünk az alkalmasnak vélt helyre, mert este 
beszállást nem érzékeltem éás feszülten hallgatunk. Várunk 
és várunk... Sehol semmi, no majd holnap... Mire a nap 
besütött a fák közé, meggémberedve igyekezünk a fűtött 
tanyára. A kis fazekat megtöltöttük fenyőhajtás-végekkel és 
feltettük teának. EGy ksi cukorral pompásan megreggeliz
tünk. Kzben nyílik az ajtó, lihegve lép be az irodai mindene
sünk és átnyújtja nekem a SAS - sürgős, azonnal, sürgős -
katonai behívót. 

Isten veled Nagykakas! - fajdokból nekem csak egy csá
szármadár jutott. Olyan bizalmassággal szállt be az első 
hívásra, hogy lövés után lelkiismeretfurdalásom támadt. 
Trófeája nincs, de finom csemegefalat lett kettőnknek. 

Mint gyorsan bekapott kávéban a cukor - végére maradt 
a vizek vadj a, a sebes pisztráng, a pénzes pér ésé csak legenda 
szinten a galóca. Ez utóbbiról csak mesélni hallottam. Állí
tólag a rahói r. kat. plébános volt ennek szakértője, gyakran 
derekára csavart reverendával fél lábszárig a jeges vízben 
galócázott. Közvetlen környezetemben egyedül martignóni-
nak volt benne tapasztalata. Ó lakott legközelebb a két Tisza 
összefolyásához, ahol a nagyobb vízben már lehetett fogni. 
Az ő készségével egyszer magam is megpróbáltam vülantóz-
ni. Akadt is a horog, izgalmamban nagyobbat rántottam 
rajta a kelleténél, egy fehér hasat láttam felvillanni a sodor
ban, de ez volt minden... 

Annál több örömöm volt a másik két halfajta horgászatá
ban. A hivatalvezetőknek engedélye volt erre, és éltünk is 
vele. Kevésbé időigényes volt, mint a vadászat. EGy-két 
órácskára is ki lehetett ugrani a vízre és hal volt bőven. 
Pisztráng a mellékvölgyek patakjaiban, ahol a számtalan 
fenékgát örvényében ő lesett zsákmányra, pér pedig a Fehér-
Tiszában. A fajdhoz hasonlóan mindkettő jámbor állat, 
könnyen akad horogra, így a helybeli lakosság is bele-bele-
kóstolt. 

Egyik alkalommal a pauliki-hídnál jártam és látom, hgoy 
a túlparton, a híd takarásában valaki horgászik. Csendben 
átmentem a hídon, de mire odaértem, ő már behajította 
szrszámját a vízbe - hadd évigye -, így elkobozni nem tud
tam, hát zálogullekaptam a kalapját a fejéről és ráparancosl-
tam, hgoy jöjjön be hozzám az irodába. Mire később hazaér
tem, az emberem már ott szipogott és a többiek nagy derült
séggel fogadtak. Kérdeztem, hogy mi a vidámság oka? Viktor 
világosított fel: „főmérnök Őr jól megbüntette a vétkest!" Itt 
az a szokás, hogy férfiember mindig kalapot visel, csak ha 
halott van a háznál jár hajadonfőtt. Szegény pasasnak a fél 
falut (12 km) kellett így végigjárnia és útközben mindenki a 
halott felől érdeklődött, neki pedig el kellett mondania, hogy 
halat akart fogni és a „Pane Oberjáger" vette el a kalapját. 
Ezzel a vétket megbűnhődöttnek vettem, és kellő figyelmez
tetés után boldogan vihette haza a kalapját. 

Még egy vad-élmény. A tiszaborkuti Mencsul-havasi va
dászházban éjszakáztam egyik nyárvégén. A hólyagom ko
rán kizavart a hajnali derengésbe. Elméláztam az alattam 
fekvő vögly látványában, mire kísérteties zúgásra riadok. 
Hátrafordulva látom, hogy a kopec tetején hatalmas gáyla-
csapat szedelődzködik: méltóságos szárnycsapásokkal sorra 
rúgják el magukat a földtől és közvetlenül a fejem fölött, 
alacsonyan keringenek. Magasabbra jutva eléri őket a felke
lő nap első sugara és vakító fehérre festi őket. Mint forgó
szélben ezernyi fehér rózsaszirom! Megbűvölten nézem, míg 
lassan irányt vesznek délnek. Sokáig kísérem szememmel. 
Fél század telt el azóta és még mindig látom őket... 




