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Őszinte gyászunkat kifejezve és együtt érezve a 
család fájdalmával állok most itt megrendülve 
Harsányi László barátom ravatalánál.

Kedves Lacikám, nyolc évig voltál gimnáziumi 
osztálytársunk, és mindvégig szeretett és tisztelt 
barátunk. A még élő nyolc osztálytárs és a magam 
nevében búcsúzunk Tőled most, hiányodat átérez-
ve, fájdalommal a szívünkben és emlékeddel a lel-
künkben.

75 éve, 1935-től kezdve voltunk eleitől fogva 
egy nagyon összetartóvá nevelt és kovácsolódott 
iskolai közösségben társak; majd a rákövetkező, 
eleinte még háborús években, meg az azután kö-
vetkező ugyancsak vészterhes időkben, majd a ké-
sőbb, nyugodtabb munkás éveinkben is a kapcso-
latunkat mindig meg-megújító, tíz évenként, sőt a 
legutóbbi években már szinte évente megvalósult 
találkozásaink során szerető, jó barátok. Egészen 
mostanáig, szomorú és fájdalmas elmúlásodig, va-
lójában Te voltál a valódi összetartónk, akit már 
az 1943 júniusában létrehozott találkozó emlék-
lapjának tanúsága szerint 27-ünk aláírásával bíz-
tunk meg a későbbi találkozók megszervezésével, 
és ezzel gyakorlatilag további összefogásunk fel-
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adatával is. Te voltál az a primus inter pares, valódi 
irodalmi vénával megáldott személyiség, aki meg-
fogalmaztad a dokumentum szövegét, melyet itt 
most kissé önkényesen rövidítve idézek: „ígéretes 
várói a boldog jövendőnek, fi atal harcosai az örök 
igazságoknak … az alma mater küszöbén kilépve 
… fogadjuk, hogy… visszatérünk a régi iskolához, 
emlékezni a sok drága percre, hálát adni minden 
valódi jóért, összeölelkezni nagy-nagy megtalálás-
sal, s jövőbe tekinteni igaz, bízó hittel, előre Iste-
nért, hazáért, magunkért, erős akarattal, hívő lélek-
kel és férfi  becsülettel”.

Lacikám, Te ezt a fogadalmadat teljes szíveddel, 
erőddel és kiváló tehetségeddel, külföldi és hazai, 
szakmai, irodalmi és társadalmi érdekű munkássá-
goddal teljes mértékben teljesítetted is.

Érdemes ezért itt most oly tiszteletreméltó mun-
kás életutadat röviden felidéznem, a családoddal 
mély gyászában őszintén együtt érző közönség 
előtt is.

1935-től 1943-ig voltál a pápai bencés gimná-
zium tanulója, utolsó éves korodban pedig már – a 
diákság és a tanárok által is iskolaelső személyi-
ségként méltán elismerve – az önképzőkör elnöke. 
Érettségi után jogot tanulva a budapesti egyetemen 
szereztél jog- és államtudományi doktorátust. Még 
két év bölcsészkari fi lozófi ai stúdium után lettél 
1950-től a Mirelit Vállalat, illetve később az egész 
magyar konzervipar jogtanácsosa, majd 1966-tól 
a Komplex Külkereskedelmi Vállalat tisztviselő-
jeként 1971 és 1979 között az Algériában épített 
konzervgyárak, 1982 után pedig az ugyancsak ott 
létesített takarmánykeverő üzemek többszörösen 
kitüntetett vezetője, amely években kedves csalá-
doddal is együtt lehettél.

1987-ben történt nyugdíjba meneteled előtt is 
már kiterjedt szakirodalmi tevékenységet folytat-
tál, számos cikked és gazdasági elemzésed jelent 
meg; eközben a Világgazdaság lap algériai tudó-
sítójaként is működtél, sőt 1985-től három éven 
át a Közgazdasági Egyetem Mérnöktovábbkép-
ző szakán is oktattál. Ezután munkásságod már 
nagyrészt publicisztikai jellegűvé vált, és külö-
nösen aktívvá lett a rendszerváltás utáni szabad 
környezetben: 1990 után 200-nál is több cikk és 
tanulmány jelent meg tolladból. Emellett kultúr- 
és családtörténeti jellegű könyvek szerzője, illetve 
társszerzője voltál, köztük szeretett falud, Marcal-
tő avatott krónikásaként munkálkodtál, fi atalok 
tanulmányainak támogatását célzó alapítványok 
létesítője lettél.

De más, hazai és nemzetközi téren végzett tár-
sadalmi tevékenységed is számottevő volt; többek 
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között a Nyugdíjasok Országos Képviselete jogi 
bizottságának tíz éven át voltál elnöke, illetve a 
Hagyományőrző Nyugdíjasok Egyesületének alel-
nöke, és tagja az Európai Szenior Unió végrehajtó 
Bizottságának, kongresszusainak aktív résztvevője 
és felszólalója, sőt a Magyar Szív Egyesület egyik 
alapítója és első főtitkára is.

Mindez bizony nagy ívű teljesítmény volt, és 
Rólad valóban elmondhatjuk, hogy „megcseleked-
ted, amit megkövetelt a haza”.

Kedves, felejthetetlen barátom, barátunk, eme 
utolsó találkozásunk alkalmával kívánjuk Neked, 
hogy nyugodjál békében, szerető gyászoló csalá-
dodnak pedig – mély fájdalmukban együtt érez-
ve velük – ugyancsak kívánjuk, hogy nem felejtve 
Téged és létrehozott hagyatékodat, megnyugodva 
Isten akaratában, mély gyászukra az idő mielőbb 
gyógyírt és megnyugvást hozzon.

Kedves Laci barátunk, Isten Veled! Nagyon 
fogsz hiányozni.

Berecz Endre


