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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




