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borús bûnösökkel”, így az otthoni híre-
ket titokban kapták. Egy F. Gy.-vel jel-
zett barátjuk rendszeresen küldte ki az
újságokat, és az erdészeti és faipari
szaklapokat és személyi híreket. Sike-
rült kinyomoznom, hogy ez a jó barát
Fodor Gyula volt, soproni divíziónk leg-
öregebb tanára, és nekünk élõ kap-
csunk Selmec felé.

Egyik levélrészlet a soproni egyete-
mi változásokra reagál. „Végül a szí-
vünkhöz nõtt Alma Mater – hogy József
Nádor helyett mire keresztelték, azt
nem tudom. A jó öreg Móric bácsink
(Krippelodrovichal együtt a boldogabb
vadászmezõkre költözött. Róth utóda
Magyar Pali lett, Móric bácsié Lámfa-
lussy, Kelle utóda Gyõrfi János, Pista
barátunké (Vági) dr. Botvay Károly,
persze a vitézi rangja nélkül. A dékán
Sébor Jancsi barátunk lett. Fehér Dani
él és virul, róla nem szól a fáma. Mindig
mondtam Váginak, hogy hozzá kellett
volna beiratkoznunk „önadminisztrá-
lás” tárgyára. De nem hallgatott rám,
neki mindig elvei voltak, amikhez, mint
valami jó házassághoz, holtomiglan-
holtodiglan hû maradt. Most aztán fab-
rikálhatja a tûzkövet, amíg Dani otthon
csiszol.”

A levél olvasása közben a Jupajdé
strófa jut eszembe: „Megállj Dani te tu-
lok… stb.” Úgy látszik, itt valóban léte-
zett egy mély személyi konfliktus. (Fe-
hér vs. Vági)

Egy másik levélváltás igen érdekes
fényt vetít a harmincas évek nagy okta-
tóiról.

„Érdekes, mennyire egyforma véle-
ményünk van Kaánról és Bíróról a nagy
böhöncrõl. Sok víz lefolyik még a Du-
nán, amíg két hozzájuk hasonló igazi
egyéniség akad, összes hibáikkal és eré-
nyeikkel együtt. Amit Kaán a magyar er-
dõkért, a szakmáért és a Trianon legne-
hezebb napjaiban kartársainkért tett, azt
nem lehet sohasem elfelejteni. Jó errõl a
fiatalokat tájékoztatni – ismerjék meg
nagyjainkat közelebbrõl. Mint ahogy Te
is emlékszel, szerintem eddig a legna-
gyobb magyar erdész tanító mester az
én rajongott Vadas Jenõm volt. Õ nem
méltóságos professzor úr volt, de való-
ságos, nem csak tanító, de nevelõ mes-
terünk is. Neki nem kellett katalógust
olvasni soha, hiszen több bányász és
kohász hallgató volt elõadásán, hogy az
õ aranyszáját hallgassák. Az a csoda-
szép, egyszerû és fõleg magyaros elõ-
adó képessége, nagybátyjához (Herman
Ottó) hasonló polihisztor tudása az örök
erdõt tette élvezetessé. A gondviselés
ajándékának tartom, hogy két évig dol-

gozhattam vele. Utódai? Kelle Artúr igen
jó barátom volt, de õ már száraz tudós.
Kaán Károly és Vadas Jenõ mindig ke-
mény, de nemes ellenfelek voltak, sza-
kunk bajvívó harcosai. Miért? Nehéz fe-
leletet adni rá. Érzésem szerint az „akác”
miatt. Vadas az akácot az Alföld földet
túró szegény parasztjának fejõstehené-
nek tekintette, Kaán pedig a gyertyánnal
együtt tûzzel-vassal irtotta volna.”

Az egymás felé nyúló erdõmérnökök
reménytelen helyzetükben utolsó re-
ményüket az összetartásban és a közös-
ségi erõben látták. „Ha összetartunk,
összefogunk, akkor némi erõt képvise-
lünk, legalább is erkölcsiekben. Hiszen
ki tudna egy 32 lapos kártyacsomagot
egyben széttépni? Lelkiekben legyünk
egymás segítségére és támogatására.”

Leveleik olvasása közben kísértetie-
sen jönnek vissza emlékeim, hogy csu-
pán nyolc évre rá, hasonló helyzetben,
hasonló reményekkel, de megváltozott
viszonyok között mi is folytattuk ezt a
nagy emberi színdarabot.

Fontos dátum a történetben, hogy 1948
nyarán Farkas Jenõ gondozásában meg-
született a Családi értesítõ, a nyugatra sza-
kadt magyar erdõmérnökök idõszakos
közleménye. Nekünk, Vancouverbe ke-
rült soproniaknak a Kapocs az egyik leg-
nagyobb értékünk, mert ezen keresztül
adunk és kapunk hírt egymásról, ez tart

össze bennünket az óriási kontinensen és
Európával is. Pont azért lélekbe markoló
az, hogy elõdeink jóformán fillér nélkül,
egy öreg írógépen, indigóval másolva
megteremtették a kapcsolattartás alapját
és példát adtak nekünk is, mégha ezt csak
évtizedekkel késõbb is tudtuk meg. Az el-
sõ szám címoldala mindent megmond.

„CSALÁDI ÉRTESÍTÕ
A világ nagy országútján bolyongó

szétszóródott nyugatos, DP erdész mo-
hikánok családi értesítõje a szoros lelki
kapcsolatok ápolására. Hírközpont,
szerkesztõség, a nagy olló és a többi
mind egy helyen. Összefirkálja s kopog-
ja Kelemen kései és nyomába se lépõ
méltatlan utóda, a törött szárnyú és ko-
pott tollú elsõ fecske.

Megjelenik idõszakonként, amennyi-
re a Kelemen híranyaggal, szusszal és
garassal gyõzi.

Elõfizetési díj példányonként egy
lyukas garas, 12 havi részletre. 7 pél-
dányszámban megjelenõ Hírharsona.”

Az egy-egy régióban lakók megosztot-
ták egymással a lapot. Érdekesnek talál-
tam, hogy csaknem mindenki írt minden
példányba, leveleiket, beszámolóikat és
elgondolásaikat õszintén megosztották
egymással. A szerkesztõi nehézségek
ellenére a példányok 70–90 oldalasak.

(Folytatása következik)
Grátzer Miklós

A fák tekintélye, méltósága, természetes
bölcsessége engem is mélységes hódo-
latra késztet. Képes vagyok megállni,
meghajolni, sõt letérdelni elõttük, simo-
gatóan érintve meg törzsük ezerárnya-
latú kéregmozaikjait. S hol egy fává,
mint emlékké dicsõült, elvarázsolt, kö-
zépkori harcos lovagot; hol egy várako-
zó királyfit; hol egy villám-sárkánnyal
hadakozó szentet; hol egy misére tárt
karokkal terelõ apátot látok bennük a
természet örök templomában. Olyany-
nyira szeretem õket, hogy szólnom kell
hozzájuk, susogva, ölelve. S õk úgy fo-
gadják érzéseimet, ahogyan tisztán csak
a bölcs – már csak szeretetük ereje-tel-
jében kitárulkozó –, sokat megélt matu-
zsálemek. S látom: e tiszteletteli rajon-
gással övezetett fák hány és hány em-
bernek dobogtatták meg a szívét.

Például Szekszárdon, a híres szilfa
alatt fogták el a Rákóczi-szabadságharc
hadvezérét, Béri Balogh Ádámot 1711
októberében. Zágonban állnak úgy 300
éve Mikes Kelemen fái. Széphalmon Ka-

zinczy 200 évesnél is éltesebb akáca. Nik-
lán Berzsenyi szellemének hû õrei. Sop-
ronhorpácson a nemzet múzeumának
emlékfája, amely gróf Széchenyi Ferenc
emlékét élteti. Koltón 1997-ben döntötte
ki a vihar Petõfi kedves somfáját, amely
alatt oly sokat merengett a táj szépségén
a lánglelkû költõ. S áll még Isaszegen, a
Péceli út bal oldalán, a vasúti átjáró elõtt
a kis híján 3 méter törzskerületû és vagy
18 méter magas – bokrétafaként is emle-
getett – vadgesztenye az utolsó ház kert-
jében, amely párbajfaként nevezetes, mi-
vel itt vívtak Baradlay Richárd és Palvicz
Ottó, – Jókai: „A kõszívû ember fiai” címû
regényének hõsei, kiket 1849. április 6-
án hantoltak el. S végül, de nem utolsó
sorban kedvenc királyunk, Mátyás króni-
kásai nyomán tudva lévõ, hogy hazánk-
ban, Visegrádon épp õ telepítette az elsõ
fasort hársakból.

Áldassék minden faültetõ és õrzõ ke-
ze, neve, lelke!

Közreadja Erdélyi Lili író nyomán
Dobay Pál

A fák méltósága




