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A „Családi Értesítõ” szerény célokkal in-
dult, összekötõ kapocsként a kb. két tucat
Ausztriában és Bajorban élõ erdõmérnök
között. Senki sem sejthette, hogy rövid
idõn belül egy nagy hírközpont lesz, ahol
egymásra talál a 45-ös emigráció, a Tria-
non utáni idõkben a világon szétszóródott
magyar erdészek, és részt vesznek benne
közvetlenül otthon a rendszerváltozást
átélõ barátaik. A minden irányból érkezõ
levelek, beszámolók feldúsították a híra-
nyagot; hónapról hónapra új egyének, cí-
mek, országok tûntek fel a levelekben.
Ezek egészében, vagy esetenként kivona-
tolva megjelentek, és utána egy ládában
elfeküdtek az utókornak. Nemcsak gene-
rációk találkoztak, de sokszor barátok/ka-
marások is egymásra találtak 20-30 év
után. Az otthoniak is megtalálták az „ille-
gális” beszámolók, levelek kiküldésének
módját. Az év végére már 70 otthoni levél
jött az erdészeti átszervezésekrõl, szemé-
lyi hírekrõl, nem beszélve szakcikkek, ta-
nulmányok és publikációk áradatáról.
(Ezen a „kiskapu” megoldáson nem cso-
dálkozom, mert 1957-ben, amikor a határ
és postai ellenõrzés hermetikus volt, min-
den probléma nélkül jött a hír Sopronból,
és a waldenom is átjött utánam Vancou-
verbe. Remélem, Szent Péter tágra nyitja a
kaput GySEV segítõinknek, mert megér-
demlik.)

Az otthoni beszámolók megérdemel-
nének egy alapos, szakszerû feldolgozást,
és a személyi hírek kitölthetnék ennek a
kornak fehér foltjait. Természetesen az ál-
lamosított erdõk megszervezésének, in-
tézményes felépítésének és új törvények
létrehozásának körülményei a legfonto-
sabb témák. Gondolom, ezek feldolgozá-
sát otthoni kollégák már lelkesen végzik a
sok hivatalos forrásmunka alapján. Én

csupán egy-két „lábjegyzet” formájában
szeretném az érdeklõdést felkelteni.

Szeretném, ha jelen korunk méregzöld
természetvédõi, akik körömmel kapasz-
kodnak féligazságokba, és nem ismerik a
magyar erdészet múltját, elolvasnák a hat-
vanéves anyagot. A magyar erdészek már
1947-ben törvényjavaslatot készítettek (dr.
Csák Zoltán) a magyar nemzetipark-rend-
szer felállítására, zoológiai és botanikai
génrezervátumok létesítésére és országos
természetvédelmi anyagbázis gyûjtésére. 

Egyik levél az Erdészeti Lapok problé-
májáról ír: „A Mallerd havonta kétszer
megjelenõ (16-32 oldalon) közlönye (Tor-
day-Trauer vezetésével) komoly konku-
renciát jelent a kevés támogatással élõ Er-
dészeti Lapoknak, talán azért is, mert az
utóbbi annyira „tudományos”, hogy csak
kevés kiváltságos koponya tudja meg-
emészteni a közölt erdészeti kísérleteket.”

Azt meglepõnek tartom, hogy a hazá-
tól már évek óta elszakadt öreg erdészek
milyen érdeklõdéssel, lelkesedéssel és
szinte késhegyig menõ vitákkal reagálnak
a szakmai tanulmányokra. Szinte minden
reakció a tehetetlenségben is segítõ szán-
dékú és szívbõl szurkolnak minden szak-
mai eredményért.

Az otthoni levelek szinte egyöntetûek a
személyi hírek esetében; élesen elítélik a
rendszer személyi politikáját, és az erdõ-
mérnök-közösség pedig igen erõsen egy
egymásra utalt, összetartó, baráti érdek-
szövetséggé kovácsolódik. A tanulatlan
káderekbõl lett igazgatók, vagy a más te-
rületrõl áthozott új erdészeti vezetõk köz-
utálatnak örvendenek. „A sötétbõl elõka-
part lumpenproletár lesz a legcsahosabb,
és az erdészet belsõ rákfenéje” vagy a „li-
geti hintáslegény, aki erdõmérnökök fe-
lett basáskodik, inkább a zacskóját vágat-

ja ki, és a hullákon is keresztül gázol a stal-
lumért”. Nehéz sora van az erdõmérnö-
köknek, de mint szakmai közösség, igen
jól vizsgáznak becsületbõl és szakmasze-
retetbõl. Mindenki megérti, hogy a fenn-
maradás érdekében hozott apró kompro-
misszumok mellett a zömük a megadott
határokon belül jó munkát akar végezni,
becsületben élni, és a selmeci hagyomá-
nyok szerint valamilyen formában egy-
mást támogatni. Ezt a konklúziót az tá-
masztja alá, hogy a személyi hírek nagy
adathalmazában csupán három személy-
rõl találtam kritikus véleményt, és ez ese-
tekben több levélíró tollából. Természete-
sen ez a Rákosi-rendszer kezdete, és le-
hetnek változások késõbb. Az elsõ egy
fiatal, tehetséges erdõmérnök, de sajnos
pályafutása érdekében energiája zömét a
„vörös csillag csiszolására fordítja.” A má-
sodik, szintén fiatal „gyorsan lecserélte
nemzeti szocialista zöld ingét, és átvedlett
vörös nyakkendõs szocialistává”. Lehetett
valami ezekben a meglátásokban, mert
mindkettõ igen magas vezetõ erdészeti
pozícióban volt egészen a 80-as évekig.

A harmadik idõs, még Selmecen vég-
zett, nyugdíjas korú egyén. Róla úgy le-
szedte a keresztvizet öt(!) különbözõ levél-
író, hogy nagyon kíváncsi lettem, milyen
dolgokat írhatott. Egy-két vélemény:
„öreg korára felfedezte az eddig sose is-
mert közgazdaságtani tehetségét, és ta-
pos, hogy az Erdészeti Marx Karcsija le-
gyen”, és „Hegedûs pénzügyminiszterrel
egymást nyalva írják az ún. Közbaszma-
ságtani! tanulmányaikat”, vagy „fisztulás
hangján énekli az 5 éves terv dicshimnu-
szát. Veszélyes, mert buta is és aljas is”.

Az persze közismert, hogy szakmánk
sose hódolt be a rendszernek, tüske vol-
tunk a szemükben, talán ezért is sújtottak
gyakran bennünket, és egyedül nálunk
volt erõs és központilag szervezett „tiszto-
gatás” 51-ben, hogy ezt a közösséget is be
lehessen terelni a közös akolba.

Természetesen a legfontosabb téma to-
vábbra is a befogadó országok keresése
és a már külföldön élõ kollégák felkutatá-
sa maradt. A bizonytalan latolgatást jel-
lemzi: „Nekem is lenne kivándorlási szán-
dékom, de nem gondolok fejesugrásra.
Mégis itt kellene kivárni türelemmel és fõ-
leg idegekkel valami változást.” Minden új
levél és hír reményt, tervezgetést és általá-
ban csalódást hoz. Sokfelé próbálkoznak.
„Most érdeklõdöm a genfi székhelyû
UNASYLVA felõl. Az igazgató egy Sartori-
us nevû erdõfelügyelõ, és képzeljétek,
nem tud németül az istenadta, így angolul
utasított el. Most kellene régen boldogult
Tozson professzorunk veje, az õ össze-
köttetéseivel.” Késõbb kiderült, hogy Sar-

GRÁTZER MIKLÓS

Az erõtörvény más, vitatott pontjai
közül a WWF támogatja az állami erdõk
forgalomképtelenségének biztosítását, a
privatizáció lehetõségének kizárását. E
mellett a szervezet kiáll azért, hogy a le-
gértékesebb, védelmi és közjóléti erdõk-
ben továbbra is maradjon meg az éves
engedélyeztetés rendszere, és a védett,
valamint Natura 2000 erdõk körzeti er-
dõtervezésekor a természetvédelmi ha-
tóság bevonásra kerüljön. Lényeges elõ-
relépés lenne továbbá, ha a környezet-
és természetvédõ civil szervezetek ügy-
féli jogot kaphatnának a védelmi és köz-
jóléti erdõkben folyó gazdálkodással
kapcsolatos érdekeik érvényesítéséhez.

„Az erdõ javai megújítható jellegük-
nél fogva azon kevés természeti erõ-
források közé tartoznak, amelyek
fenntartható módon biztosítanak alap-
vetõ szükségleteket. Célunk, hogy a
fenntartható erdõgazdálkodás során a
természetvédelmi szempontok is érvé-
nyesüljenek.” – tette hozzá Magyar
Gábor. 

(WWF Magyarország)
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torius magyar, Selmecen végzett, és a le-
velet beosztottjai válaszolták meg.

Dél-Amerika felé voltak nyitott kapuk
és fokozódott az érdeklõdés. „USA után
magam is elsõ helyre tenném Argentínát,
és csak utána Kanadát. Már csak a nyelv
miatt is, mert talán spanyolul még vala-
hogy, de azt a bikkfa angol nyelvet sose
tudnám elsajátítani. Persze az argentin er-
dõkrõl igen kevés az információm. Azt vi-
szont olvastam, hogy Venezuelában 600
fafaj van. Kár, hogy nincs velünk Fehér
Dani; elõször megtanítana bennünket, az-
tán elbuktatna, és beszedné a pótvizsga-
díjakat.” Ez a levél azt is említi, hogy F. D.
depressziós állapotban kétszer tett öngyil-
kossági kísérletet. Megindult a keresés.
„Mindent el kell követnünk, hogy felku-
tassuk dr. Kovács Ernõ, Réz Bandi (Selme-
cen professzor volt) és May Ottó címeit.
Egy argentin térképen megtaláltam azt a
bizonyos Jujuy nevû helyet, ahol Ervin (Ij-
jász) barátunk fõhadiszállása van.” A kap-
csolat meg is lett, de Ijjász levele igen le-
hangoló volt. Néhány kiragadott idézet.
„Dél-Amerikában van erdõ, de nincs erdé-
szet. Ide szakember nem kell”, vagy „aki
ide pénz nélkül jön, az szánja el magát pár
év fizikai munkára, amíg mérnök lehet,
mert arra van lehetõség”, és „a bevándor-
ló dolgozik, a bennszülött keres”. Szidja
az éghajlatot és az életstílust. „Egy európai
adja fel a kultúrigényt, ha jön ide. Német
újság van, de ide nem jut el az õserdõbe.”
Megadja Kovács Ernõ címét, aki Sopron-
ban tanársegéd volt, és segített neki a be-
vándorláshoz, és Réz címét is.

Réz levele biztatóbb. Dolgozott Vene-
zuelában is, ahol szeretik az európai szak-
embereket, de pocsék az éghajlat. Ott
Brazíliában nagyon jók a lehetõségek va-
súttervezésnél, és szívesen segítene né-
hány kollégának. Azt is írja „itt él már 20
éve Sterling barátom, akit még Selmecrõl

ismerek. Vele sokszor összedugjuk fejün-
ket. Õ is tudna segíteni, és lakást is adni.
Gyertek, hogy ne csak kettesben tartsuk a
szakestélyeket. Ráadásul az itteni bencés
papok, akik a magyarok önzetlen támo-
gatói is, segítenének. Én mint öreg luterá-
nus írom ezt le, és higgyétek el, hogy min-
denben szívbõl adnak.”

Persze más hangú levél is jött. „Isten
óvjon benneteket attól, hogy elmenjetek
Közép-Amerikába. A dzsungelben elõ-
ször a klíma ölne meg benneteket, vagy
úgy járnátok, mint én. Munkaszerzõdést
írtunk alá vakon két évre fakiteremlést ve-
zetni Erdõssy kollegámmal Gvatemalá-
ban. Kivittek bennünket a dzsungel mé-
lyébe favágónak, hónapokig dolgoztunk
ingyen. A szökésbe majdnem belepusz-
tultunk. Most 20 év múlva még mint turis-
ta se mennék arra.” Ehhez hasonlóan:
„Takács Csicsa, aki (fekete)vasfákat (Kru-
giodendron ferreum) döntött a Brazil/Ve-
nezuela határon, majdnem az életével fi-
zetett a ménkû nagy mérges pókoknak.”

Mindezen figyelmeztetések ellenére,
és más megoldás nem lévén, 8-10 erdõ-
mérnök vágott neki egyénenként a dél-
amerikai útnak. Vadon Sándor, aki 47
éves volt, hosszú és érdekes levélben szá-
mol be útjáról és az elsõ pár hónapról az
Ausztriában maradtaknak. Mikor arról ír,
hogy milyen érzés volt a fedélzeten állva
nézni, hogyan tûnik el Európa partja, ön-
kéntelenül is a mi búcsúpillanatunk jut
eszembe, amikor 200 soproni erdész sírva
és énekelve nézte a sötétben eltûnõ öreg
Európa utolsó csücskét. Vadont és család-
ját az apácák segítették bútorral, és egy kis
szobával, de rövidesen mint geodéta
szakmai munkát kapott, és késõbb jó ne-
vû mérnök lett. 

Kanada is igen vonzó volt elõdeink-
nek. „Végtelen kiterjedéssel, alig feltárt er-
deivel, de sokkal zordabb klímájával in-

kább a fiataloknak való. Pedig micsoda le-
hetõségek nyílnának ott egy igazi jó erdõ-
mérnök elõtt.” Pár évvel késõbb nagy ke-
servesen nyíltak is nekünk, de nem azért,
mert a bevándorlási hivatal bürokratáinak
megváltozott a merev és negatív állás-
pontja, hanem azért, mert mi – szeren-
csénkre – vezetõ politikusokkal és sza-
kemberekkel tárgyaltunk. Elõdeinket na-
gyon lesújtotta az elsõ próbálkozásuk Ka-
nada irányában. „Az IRO útján felvettük
Kanadával is a kapcsolatot. Keresnek ’er-
dészeti alkalmazottakat’ Ontarióba, de a
feltételek abszolút lehetetlenek. 40 év alatt
kell lenni, csak család nélkül lehet jönni.
Két évet kell aláírni mint favágónak, és az
utazási költséget 90 napon belül vissza
kell fizetni. Két év után lehet kérvényezni
a feltételes letelepedési engedélyt. Utána
egy évre lehet anyagi biztosítás mellett a
családot is kihozni.” Ezek a feltételek
tényleg drakonikusan kemények, de csak
magyarokra volt érvényes, mert csatlós ál-
lamnak voltunk elkönyvelve.

Egy fiatalabb mégis elvállalta az uta-
zást, és Quebecben lett favágó. Egy évre
rá hosszú levélben beszámolt utazásának,
munkájának és észrevételeinek pontos és
nagyon humoros leírásával. Riviere-du-
Loup városka leírása nem valami hízelgõ.
„Koravén, elnyûtt emberek” és „senki se
tûri az inget a nadrágba – még egy magyar
kondás is elõkelõbb”, de a jó az, hogy
„igen jó vadászpuskát már lehet venni 80
dollárért”. Neve elmosódott, pedig igen
érdekelne. Érdekes a konklúziója: „a fizi-
kai munka nem bánt, a 30°-os hideget is ki
lehet bírni, de igazán attól félek, hogy pár
év múlva én is olyan leszek, mint ezek”.
Kár, hogy 30 évvel késõbb, amikor több-
ször átutaztam ott, nem néztem meg ala-
posan a helyieket, és kerestem volna köz-
tük egy deklasszált öreg soproni erdészt.

(folytatjuk)
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A képen balról jobbra: Modly István, Csányi Aladár, Farkas Jenôné, Násfay Árpád, Kapácsi
Milkós, Jellachich László és Vitézy László

Aki a képet készítette, Koller Pál




