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reotip választ: – A gátra ható két erõ
eredõjének az alap belsõ egyharmadá-
ba kell esnie. Helyes –, mondja õ. Vá-
rom a következõ kérdést. Rám néz és
megszólal: – Na mire vár? Maga nálam
nem régen vizsgázott, azóta biztosan
nem felejtette el a tanultakat.

Aznap délután, mivel abban a tanév-
ben újra õ volt a dékán, az eredmény-
hirdetéskor szívélyesen gratulált, mint
újdonsült kollégának.

Matézis
Az elsõ félév anyagából simán levizsgáz-
tam jóra. A második félévi vizsgám elég
döcögõsen ment. Vagy háromnegyed
óra múltán megajánlotta Walek pro-
fesszor úr az elégségest. Akkor még az
indexemben csak ennél jobb jegyeim
voltak. Balga módon megkockáztattam,
hogy szeretnék jót kapni. Mondta erre,
soroljam fel a gömbháromszögtani kép-

leteket. Valami megmagyarázhatatlan
szorongó érzés fogott el. Elkezdtem,
azonban belezavarodtam, leblokkoltam.
Simán kirúgott, hozzátette, hogy õ ezt
mentõkérdésnek szokta feladni.

Az uv-n alaposan kikérdezett az
egész anyagból. Volt, ami jól ment, volt,
ami kevésbé. Erre megjegyezte, hogy a
matematikában minden tétel egyfor-
mán fontos. És megadta a jót. Akkor ta-
nultam meg, hogy egy ici-pici egs.
ugyannyit ér, mint egy feles.

Aztán a szigorlaton kérdés nélkül is
megkaptam a jót.

Kémia 1.
Vági Pistától kimondottan féltem. Annyi
rémmesét terjesztettek róla, hogy resz-
ketve mentem el vizsgázni hozzá. A
csengetésemre személyesen nyitott aj-
tót. Feltornyosult elõttem hatalmas
alakja. Rámripakodott öblös hangján: –

Mágá mit ákár? – Vizsgázni jöttem – re-
begtem elhaló hangon, de már fordul-
tam volna vissza. Erre már szelídebb
hangon odaszólt: – Ná, gyüjjön. Ne fél-
jen, nem hárápom le az orrát!

A tanszék teljesen kihalt volt. Még Pin-
tér úr sem volt bent. Odaállított a tábla
elé, feldiktált néhány képletet és rám-
szólt: – Ná, csináljá. És otthagyott, eltûnt a
labor mélyében. Levezettem a megoldást
és vártam. Az idõ csigalassúsággal ván-
szorgott. Talán fél óra múlva elõbukkant.
Rámmeredt és kérdi: – Mágá mit csinál itt?
– mondom, vizsgázom, professzor úr. –
Újra rámcsodálkozik és mondja: – Já, Ná,
rendben. – Veszi az indexet, beírja a je-
gyem. Aztán vigyorogva hozzáfûzi: – Ná,
ugyi megmondtám, nem kell tüllem félni!

Többé nem is volt gondom vele, si-
mán vettem nála az akadályokat.

Dr. Sztracha János
bányamérnök

Akkor, amidõn az erdészet csillaga fé-
nyesen világított és Magyarország
visszaszerezte Kárpátalját, kerültem
Bustyaházára m. kir segéderdõmérnök-
ként. Ott találtam meg életem párját,
akivel már közel hatvan évet töltünk
együtt. Miután három gyermekünk a
családi fészekbõl kirepült, és szolgála-
tom utolsó évtizedét Pécsett töltöttem,
Feleségemmel együtt itt morzsolgatjuk
öreg napjainkat.

Visszatérve Bustyaházára, ahol egy
nem mindennapi erdészfiatalság mun-
kálkodott és minden szombaton az Er-
dészeti Kaszinóban jöttek össze, igazi
erdészbarátság alakult ki: Bakkay Lász-
ló, Madas András, Neuwirth János, ifj.
Radó Gábor, Riedl Gyula, Szederjei
Ákos, Tuskó Ferenc társaságában. Ettõl
a jó társaságtól kellett elválnunk, mert
alig, hogy feleségemmel összekerül-
tünk, apósomat, Partos Gyulát erdõ-
igazgatónak kinevezték, ami akkor azt
jelentette, hogy közeli rokonok egy-
mástól függõ viszonyban egy helyen
nem szolgálhattak, 1941-ben „karácso-
nyi ajándékként” megkaptam áthelye-
zésemet az ungvári m. kir. Erdõigazga-
tóság csontosi erdõhivatala vezetõje-
ként. Az erdõhivatal személyzetét há-
rom központi, öt erdészkerületvezetõ
és két erdõõr alkotta. A három közpon-
ti alkalmazott között a hivatalvezetõn és
az irodai alerdészen kívül egy ruszin,
de magyarul jól beszélõ, 4 középiskolai
osztályt végzett Hrunyánszky János ál-

lott írnokként alkalmazásban. Az õ fel-
adata volt többek között az erdõhivatal
munkásainak név szerinti nyilvántartá-
sa. Ez két okból volt szükséges, egy-
részt a betegbiztosítás miatt, másrészt
azért, mert az erdõhivatal – mint hadi-
üzem, az erdõgazdálkodás folyamatos-
ságának biztosítása végett – alkalmazot-
tai és munkásai a katonai szolgálat alól
mentesítve voltak. Ezért, amidõn a
munkások megkapták a katonai (SAS)
behívót, azt behozták az erdõhivatalba,
a munkaviszony igazolással, a hivatal-
vezetõ aláírásával és hivatali körbélyeg-
zõvel ellátva postafordultával kellett azt
visszaküldeni. Minthogy a munkák el-
lenõrzése miatt gyakran több napig kel-
lett távol maradnom, ez a behívók
visszaküldésének csúszását idézte elõ.
Az emiatt kapott figyelmeztetés végett
Hrunyánszky azt javasolta, ha megbí-
zom benne, megtanulja aláírásomat, és
lelkiismeretes becsületességgel végez-
né ezeknek a sürgõs ügyeknek az elin-
tézését. Igenlõ válaszomra néhány nap
múlva elõttem leírta „aláírásomat”, ame-
lyet az eredetitõl talán még egy írás-
szakértõ sem tudott volna egymástól
megkülönböztetni. A fiatalember ké-
pességeit és jellemét jobban megismer-
ve javasoltam neki, hogy szerezzen er-
dészképesítést és kedvcsinálónak dr.
Torday „Erdészeti alapismeretek” köny-
vét adtam neki. 1944 januárjában az
igazgató áthelyezett a szolgálat érdeké-
ben Derecsenybe, az év októberében

pedig Kárpátalja polgári kiürítésekor az
anyaországba irányítottak bennünket,
így Hrunyánszkyval a kapcsolat meg-
szakadt.

Ezután csaknem harminc év telt el,
amikor is 1970. év tavaszán a Mecseki
Erdõgazdaságot a Fõhatóság arról értesí-
tette, hogy a Szovjetunióból érdeklõdtek
utánam, és a kijelölt napon a Mohácsi
Farostlemezgyárban akarnak velem ta-
lálkozni. Szûköltem egy kicsit, mert sej-
telmem sem volt a megkeresés okáról,
arra gondoltam, hogy a kárpátaljai mû-
ködésemmel kapcsolatban ellenem tett
feljelentés miatt akarnak kihallgatni. A
megadott napon megjelentem Mohá-
cson, Fáy fõmérnök sem tudta, hogy kik
jönnek a gyár megtekintésére.

A küldöttség érkezését a portás tele-
fonon jelezve vonultunk le a fogadá-
sukra. Az autóból kiszállt középkorú
férfi egyenesen felém tartott, átölelt és
kifejezte örömét találkozásunknak. El-
ámulva ismertem fel benne a csontosi
írnokot, és csodálkozva kérdeztem: „Já-
nos, hogy kerül maga ide?” Válasza
megdöbbentett, mikor mondta: „Én va-
gyok Ukrajna erdészeti és faipari mi-
nisztere és ezt magának is köszönhe-
tem, mert maga bírt rá, hogy erdész le-
gyek.” Ezt követte a szokásos kézrázás
és a válasz: „Gratulálok miniszter elv-
társ.” Erre õ: „Én magának csak János
maradok, semmi miniszter elvtárs.”

Ezután került sor a gyár megtekinté-
sére, ami közben Hrunyánszky inkább

Hihetetlen, de igaz történetek
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velem társalgott, mesélt Csontosról, és
hogy segíteni tudja az ottaniakat. Emlí-
tettem, hogy a nyugalomba vonuló
csontosi munkások részére gyakran
adok igazolást az ott töltött munkaide-
jükrõl, amikor erre megkeresnek. A lá-
togatás tapasztalatait inkább a kísérõk
jegyezgették. A megbeszélés végén
Hrunyánszky két egyforma nagyságú
papírost kért azzal, hogy mindketten az
én aláírásomat írjuk, mert õ még nem
felejtette el. Igaza volt, a két aláírást
nem lehetett egymástól megkülönböz-
tetni. A küldöttség magyar kísérõje
Dessewffy Imre volt.

Csontoshoz még egy szakmai emlék
köt. A hivatalt mintegy 100 000 ûrméter
vetemekben tárolt tûzifával és még 10
hektárnyi fel nem dolgozott széldöntés-
sel vettem át. A gyökerestõl kifordított
bükkfák gyökereinek egy része még
kapcsolatban maradt a talajjal, így a fák
gyors minõségi romlásáról, fülledésétõl
tartani nem kellett. Annál inkább a vete-
mekben csúsztatás útján felhalmozott tû-
zifánál. Minthogy az állomási rakodóra a
szállítás szekérfuvarral csak vontatottan
haladt, Wappel kerületvezetõ erdésszel
megtárgyaltuk, hogy a 8 km-es távolság-
ról – a völgyben folyó patak vizének fel-
használásával – víziúsztató építésével
kell az anyag „elszállítását” biztosítani, és
utasítást kapott hozzáértõ munkások be-
szervezésére. A munkára engedély és
pénz is kellett. Felügyeleti tisztem ennek
megvalósításához – a költségek nagysá-

gára való tekintettel – nem járult hozzá,
ezért Radó Gábor erdõigazgató, aki
gyakran járt inspiciálni, a legközelebbi
ellenõrzése alkalmával a helyszínen gyõ-
zõdhetett meg az intézkedés sürgõsségé-
rõl. Az erre a célra általam kért 20 000
(húszezer) pengõre és a tervezett mun-
kára igent mondott azzal, hogy egy hó-
nap múlva jelentenem kell az úsztató
mûködését. Ez megtörtént, és jelenthet-
tem a napi 400 ûrméter fának rakodói
sarangolását is. Nem kellett mûszaki terv-
dokumentáció, csak az, hogy a munká-
nál gyakran végezzek ellenõrzést. Egy
folyóméter víziúsztatói faanyag elõkészí-
tése, a szükséges szigetelõ anyag (vastag
madzag) stb. beszerzése, a munkabér
összesen 2 pengõ 50 fillérre kalkulálta-
tott. A végelszámolás összege 18 500
pengõ körüli összeg volt.

Hogy az erdészetnek abban az idõ-
ben mekkora volt a tekintélye, az a sós-
laki kerület vezetõjének, Király Lajos-
nak az esetével jellemezhetõ. Elõzete-
sen meg kell jegyeznem, hogy Király a
kerületében példás rendet, munkásai-
nál fegyelmet tartott. A fatolvajok ret-
tegtek tõle, mert azokat rendszerint el-
kapta. Az utóbbi eset is ezzel kapcsola-
tos. Az egyik nap a déli órákban Király
Lajos felesége azzal a hírrel rohant be
az erdõhivatalba, hogy férjét a csend-
õrök elfogták és Ungvárra kísérték. En-
nek az volt az oka, hogy egy ruszin pa-
rasztot falopáson tetten ért, aki az ilyen-
kor szokásos felhívásnak nem tett ele-

get, sõt az erdésszel agresszíven lépett
fel, aminek következtében Király az il-
letõt helybenhagyta (felpofozta). A
„megbántott” ember Királyt a csendõr-
ségen feljelentette, és a pár hónappal
elõbb odahelyezett csendõr a feljelentõ
állítását elfogadva Királyt Ungvárra be-
kísérte. A hírre azonnal felhívtam Radó
igazgatónkat, jelentettem az esetet, és
felháborodásomban azt a kijelentést is
tettem, hogy a csendõrséget úgy látszik,
felhígították és nem a rendre vigyázó-
kat segítik. Az igazgatóm azonnal fel-
hívta a kárpátaljai csendõrség fõpa-
rancsnokát, akit jól ismert, akinek el-
mondta az esetet, és a csendõrséggel
kapcsolatos kijelentésemet. Az ered-
mény az volt, hogy Király estére már
hazaért, és a védkerület így nem maradt
gazdátlanul. Az ügynek azonban folyta-
tása is lett. Pár napra rá megjelent az er-
dõhivatalnál az általam már ismert
csendõrszázados azzal, hogy eljárást in-
dítanak ellenem a csendõrség megrá-
galmazása miatt, hacsak nem vonom
vissza az igazgatónak tett véleménye-
met. Ezt nyilván megtettem, de a száza-
dosnak tudomására hoztam, hogy az
oda helyezett csendõrrõl nem sok jót
hallottam, a magyarokkal nem nagyon
szimpatizált, és az elõfordult eset miatt
aggódom, ha továbbra is minden így
maradna. Néhány hét múlva Király je-
lentette, hogy a csendõr már nem telje-
sít Sóslakon szolgálatot.

Dr. Kollwentz Ödön

Veréb  Béla
(1923–2007)

Emõdön született. Fiatalon megözvegyült édes-
anyja három gyermeket nevelt. Gyermek - és if-
júkora is ide, a Bükk hegység lábához kötõdött.

Polgári iskolába Miskolcra járt.  Majd jött a
II. világháború, ami õt is a harctérre kényszerít-
tette. Leventeként Németországba vitték, majd
rövid idejû francia hadifogság következett.

Hazatérése után a borsodgeszti községháza
hivatalnoka volt. Sopronban, az Erdészeti
Technikumban sajátította el az erdészszakmát,
ami  életre szólóan a hivatása lett. Oklevelét
1948. májusában vette át, majd munkába állt a
Mállerd miskolci erdõgazdaságának mocso-
lyástelepi erdõgondnokságánál, ahol irodave-
zetõként dolgozott. 

E nehéz, háború utáni idõszakban az erdõ-
gazdálkodás fõ feladata a lakosság  tûzifa-ellá-
tása, a szénbányák számára a bányafa biztosítá-
sa és az újjáépítés faanyagának kitermelése és
feldolgozása volt.

1950-ben került a Sátoraljaújhelyi Erdõgaz-
dasági Nemzeti Vállalathoz, majd ennek jog-
utódjához, a Zempléni hegységi Állami Erdõ-
gazdasághoz, ahol anyagforgalmi és erdõhasz-
nálati elõadóként dolgozott, majd az erdészet
fahasználati mûszaki vezetõje volt 1955-tõl

1968-ig. 2 évig együtt dolgoztunk vele, itt ismer-
hettük meg kiváló emberi és szakmai kvalitását.
Precíz, korrekt ember volt. A munka minõsége
volt számára a döntõ, az alapján bírálta el a ke-
rületvezetõket is. Ezt a munkastílust folytatta er-
dõfelügyelõi munkakörében is, ahová 1968 áp-
rilisában került. Ez a munkakör lett azután pá-
lyafutásának leghosszabb, szakmai, tapasztala-
tokban és eredményekben leggazdagabb sza-
kasza. 24 éven át szolgálta itt szakmáját.

A  volt Hutavölgyi Erdészetnél és a környe-
zetében lévõ szakszövetkezeti erdõgazdálko-
dók között sok fiatal erdész dolgozott. Béla bá-
csi szárnyai alá vette õket, segítséget és taná-
csokat adott. Az erdõgazdálkodásban addig fel-
halmozott magas szintû szakmai ismereteit ka-
matoztatva az egyik legeredményesebben dol-
gozó erdészkollektíva szellemi irányítója lett.
Nemcsak a szakmai munkák felügyelõje volt,
hanem a kerületvezetõk lelki támasza is. Köz-
vetlen kapcsolatot tartott az erdészekkel, azok
családtagjaival, s ahol tudott, önzetlenül segí-
tett a családi gondok megoldásában is. Nyílt,
õszinte, egyenes, derék EMBER volt a szó igaz
értelmében.

Szilárd alapelve : minden megoldható, csak
akarat kérdése.

„Egy idõs, tapasztalt szakembernek a fiatalt
becsapni bûn és elitélendõ magatartás” – idézte

szavait nyugdíjba vonulásának alkalmával egy
kerületvezetõ erdész.

Felügyelõi tevékenysége idõszakában a
Hutavölgyi Erdészet területén évente 18–20
ezer bruttó m3 fakitermelést és 45–50 ha erdõ-
sítést végeztek.

Szakmai irányítói tevékenysége eredménye-
ként valósult meg a Regéc dorgói, Háromhuta
pinkúti és Barlang-oldal elegyetlen lúcfenyve-
seinek lecserélése, lombelegyes ( bükk és vörösfe-
nyõ) állományokra , közel 500 hektáros területen .

Kiemelten támogatta a helyi csemetekertek
mûködtetését ( Lf,Jf,Df,Vf ), a mesterséges fel-
újítások idõbeni végrehajtásához.

Széles látókörû, nagy tiszteletnek és megbe-
csülésnek örvendõ kollégát veszítettünk el sze-
mélyében. Vitapartnereit közérthetõ szavakkal
és érvekkel gyõzte meg szakmai kérdésekben.

A szakmai rendezvényeken büszkén viselte
több évtizedes erdész egyenruháját, ezzel is
hangsúlyozva szakmaszeretetét, hovatartozá-
sát, erdészkollégái és felettesei tiszteletét.

Egyszerû, közvetlen ember volt, aki leg-
többször „csak” adott másoknak.

Halála, távozása nagyon fájó ûrt hagyott
maga után.

Nyugodj békében Béla Bátyánk !
Fehér István és dr. Lenár György

volt munkatársai




