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ERDÉSZ ÉS TANÁR ŐSÖK 
NYOMÁBAN

Dr. Firbás Oszkár életútja

Firbás Zoltán -  Firbás Oszkár (II.)



(1894-1958)

földrajz-történelem szakos középiskolai tanár, 
gyakorlógimnáziumi igazgató, tanügyi főtanácsos, 

háborút járt tartalékos főhadnagy.

Szegeden született 1894. március 12-én. 
Házasságot kötött Szabó Erzsébettel 1921-ben. 

Két fia született: Oszkár (1923) és Zoltán (1925). 
Elhunyt Szegeden 1958. október 3-án.
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Családi eredet

Minden család életében alapvetően meghatározó a származás, 
a múlt. A Firbás család német-bajor eredetű. Ismeretlen, hogy 
az őshazából mikor indultak kelet felé, az azonban okmányokkal 
igazolható, hogy a XVIII. század második felében, 1760 körül, 
Franciscus Firbas már gyógyszerészként működött a dél-cseh
országi Strakonicében, bajor nevén Strakonitzban. A bajorok ala
pította városka az Otava és a Volynka folyók összefolyásánál, a 
Cseh-medence délnyugati részén épült.

Fia, Ferdinand 1783-ban született Strakonicében, iskoláit 
Strakonicében végezte, és 1802-ben feleségül vette osztálytárs- 
nőjét, Hemelin Jozefát. Ferdinand a napoleoni háborúk miatt 
sokat katonáskodott. A francia hadseregcsoportok több ízben is 
átvonultak a monarchia területén, és főleg az Osztrák- és Cseh- 
medencében 1805. és 1809. között többször is megütköztek az 
osztrák-magyar seregekkel. Aspemnél, Győrnél, majd Wagramnál 
nagy ütközetekben legyőzve a védekezőket, Bécsben az 1809. év 
végén Napoleon diktálta a békefeltételeket. Ezután az évek óta 
katonáskodókat leszerelték. Ferdinand Firbas is akkor kaphatta 
meg az obsitot. Tanulmányait befejezve megszerezte a gyógysze
rész oklevelet. A strakonicei gyógyszerész kibérelte fia számára 
a krumauiak patikáját. Strakonicétől délre, a Moldva folyó mellé 
települt, ugyancsak bajor alapítású Krumau városka -  cseh nevén 
Krumlov - , ahol Ferdinand dolgozott. A krumaui gyógyszertárat, 
a homlokán ma is ékeskedő felirat szerint, az 1620-as években a 
terület nagybirtokosa, Schwarzenberg herceg alapította.

Itt, Krumauban születhetett meg a házasságkötés után csak ti
zenkét évvel, 1815-ben Adolf, majd 1822-ben Ferdinand. A két fiú 
a csodálatos krumaui erdős táj igézetében az erdész hivatást vá
lasztotta. Az elemi iskola elvégzése után az osztrák határ menti
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Dahnitzban -  a mai cseh nevén Dacicében -  működő német er
désziskolát mindketten elvégezték. Utána Bécsben szerezték meg 
az erdőmémöki oklevelet. Adolf 1834. és 1837., Ferdinand pedig 
1841. és 1844. között tanult a „Betrieb Philosophises Studium an 
dér Wiener Universitát, nachher technik Studien am Politechnikum 
und forstwissenschaftliche, an dér Mariabrunner Akademia”-n. 
Először cseh földön szolgál, majd a Coburg hercegi uradalom er
deinek kezelésére a felvidéki Murányba helyezik őket. Előbb Adolf 
érkezik az uradalomhoz. Ferdinand Firbas a szegedi Firbások 
őse, tanulmányai végzése közben a Schwarzenberg herceg
ség hatalmas kiterjedésű erdőségeiben, az úgynevezett Cseh- 
erdőben végezte kötelező erdészeti gyakorlatait. A hivatalos, 
1841-ből, 1842-ből és 1844-ből fennmaradt igazolások szerint a 
hercegi erdőségeknek a Moldva folyóval, annak hosszan elnyúló 
hegyoldalával párhuzamosan haladó, mintegy 52 km hosszúságú, 
mesterségesen megépített faúsztatójának csatornájánál, a faúsztató 
első számú állomásánál, Szent Tamásnál -  Sváti Tomas -  teljesített 
szolgálatot. Ezen az Európa-szerte híres faúsztatón a fakitermelé
sek hatalmas fatömegét a visszaduzzasztott Moldva vizével úsztat
ták le, majd tutajozták. A Moldva folyón való tutajozással került a 
faanyag Prágába. Egy igen szellemes, a mai napig igen magas szin
tűnek elismert mérnöki megoldással juttatták a faanyagot a Duná
ba is. A hegygerincet átfúrva, egy alagúton úsztatták át a faanya
got a hegység déli oldalára, ahonnan a Gross Mühl patak, amely 
Wilheringnél torkollik a Dunába, vitte a fát a tutaj készítőkhöz, akik 
azt Bécsig tutajozták. Ezzel a megoldással a faanyagot az Elba és a 
Duna vízrendszerébe is be tudták juttatni. A krumaui gyógyszerész 
1846 júniusában meghalt, a patikuslakást ki kellett üríteni.

Az éppen diplomát szerzett Ferdinand özvegy édesanyjával 
1846 őszén, két évvel a magyar forradalom és szabadságharc 
kitörése előtt, bátyja útján a Felvidékre, Murányba érkezett és a 
Coburg hercegi uradalomnál vállalt állást. A Firbások családi és
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szakmai okokból érkeztek Magyarországra. Adolf erdőfelügye
lőként dolgozott, nem nősült meg és korán elhalálozott. Okát nem 
ismerjük. Öccse esküvőjén az okmányokon még tanúként, öccse 
fiának, Adolfnak keresztelésekor keresztszülőként szerepel.

Ferdinand erdőmesterként dolgozott Murányban, majd 1858- 
ban megnősült. Két fia született: 1860-ban Adolf és 1863-ban Fer
dinand. 1868-ban, 46 éves korában, ő is elhunyt. Halálát az állandó 
pipázás miatti ajakrák okozta, amit a halotti okmányon a jegyző 
fel is tüntetett. Az özvegy a nyolcéves Adolffal és az ötéves Ferdi- 
nanddal Lőcsére költözött, rokonokhoz. Fiatal leánykori élményei, 
főleg Görgey Artúr Lőcsére történő 1849-es, szinte ünnepi bevo
nulásának hatására fiait Lőcsén magyar nyelvű gimnáziumba járat
ja. Adolf a lőcsei érettségi után (1878) Coburg hercegi ösztöndíjjal 
beiratkozik az éppen akkor magyarrá váló Selmecbányái Erdészeti 
Akadémiára, és ott 1884-ben megszerzi erdőmérnöki oklevelét. A 
kisebbik fiú a Ferdinand név helyett már a Nándor nevet hasz
nálja. A Budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem természet
rajz-földrajz szakos tanári oklevelét 1886-ban szerzi meg. Előbb 
a budapesti Műszaki Egyetem zoológiái tanszékén zoológusként 
dolgozik, mint tanársegéd (1889), majd Szegedre helyezik 1891- 
ben, ahol rövid idő alatt az iparostanonc-képzés megteremtője és 
fejlesztője lesz. Tanári karában tanít egy időben Móra Ferenc is.

Firbás Nándor a Felvidékről, Zólyomból visz asszonyt Szeged
re, Göllner Berta személyében, aki Breznóbányán született. Osz
kár gyermekük 1894. március 12-én születik, majd Irén 1895. de
cember 21-én.

Dr. Firbás Oszkár két fiának szerepe

Firbás Oszkár életének példája alapjaiban meghatározta két fi
ának, Oszkárnak (II.) (1923) és Zoltánnak (1925) életét. Gyermeki
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kötelességüknek érezték, hogy édesapjuk életútjának legfontosabb 
eseményeit megörökítsék, amelyből a nagycsalád minden tagja 
példát meríthet.
Zoltán, az általános mérnök, a maga gondosságával, precizitásá
val, az életút adatainak hangyaszorgalommal, igen gondos, aprólé
kos összegyűjtésével tett eleget fiúi kötelességének.
Oszkár erdőmérnök-tanár, száznál több tudományos tanulmányá
val, tankönyvírásainak tapasztalataival vállalkozott az összegyűj
tött hatalmas anyag összeszerkesztésére és megfogalmazására. (A 
félreértés elkerülése végett a szövegben előforduló neve Firbás 
Oszkár (II.).)
Nagy történelmi események megemlítése mellett az összeállítás
ban, kronologikus sorrendben található az életút állomásainak 
rögzítése és vele párhuzamosan az eseményekre való emlékezés
-  apa-fiú kapcsolat -  élményeinek leírása.

Történelmi háttér

1894 még boldog békeidő, a XIX. század végi, millenium előt
ti két év. Nagymagyarország ezeréves államiságának csúcsa felé 
közeledik. Az egész Kárpát-medencét kitöltő Nagymagyarország 
ereje teljében él. Ez a kiegyezés utáni kapitalista fejlődés virágko
ra. A XIX. század utolsó negyedében elindult nagyarányú fejlődés 
következtében, a Kárpát-medence minden szempontból előnyös 
földrajzi elhelyezkedése, csodálatos egysége, a hegyek-síkságok 
szerencsés eloszlása, ásványvagyona, igen gazdag termőföldje, 
előnyös vízellátottsága, hőforrásai, és főként a szabad szellemi élet 
gazdagsága, Európa egyik kiemelkedő, gazdag országává tette ha
zánkat. Történelmünk folyamán eddig soha nem tapasztalt fejlődés 
következtében rendkívüli gyorsasággal kiépül a vasút- és útháló
zat, a vasútállomásoknak napjainkig is jellegzetes formái, szület
nek monumentális épületek, megalkotják Európában is egyedülálló 
közigazgatást és az iskolahálózatot. Felépülnek az iskolák, kórhá
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zak, bírósági épületek, laktanyák, pezsgésben van az ország gaz
dasági és kulturális élete. Minden jelenség Nagymagyarországhoz, 
gazdaságához igazodik. Az 1896-os milleniumi ünnepségeken Va- 
szary Kolozs bíboros érsek, hercegprímás, hazánk helyzetét így 
jellemezte: „Ezt az országot a kard szerezte meg és a kereszt tar
totta fenn ezer éven át!”

Ebben a napfényes időszakban született Szegeden, Firbás Nán
dor biológus, középiskolai tanár fiaként Firbás Oszkár.

A XIX. század végi boldog békeidő azonban nem tartott sokáig. 
A kapitalista fejlődést, a gyors kibontakozást eleinte elősegítették, 
főleg zsidó pénztőkések vezette liberális bankárcsoportok, hogy a 
fejlődésből eredő hasznot a maguk javára lefölözhessék. A világ 
szinte minden országát átszövő nemzetközi szabadkőműves-háló
zat jól működött. Fokozták mindenütt az ellentéteket, és amikor 
úgy ítélték meg, hogy érdekeik azt kívánják: kirobbantották a XX. 
század második évtizedében az egész földkerekségre kiterjedő I. 
világháborút, és azt gondosan, előre megtervezett módon, szinte 
forgatókönyv szerint, elsősorban pénzügyi és gazdasági manőve
rezésekkel, „le is vezényelték”

Elképzeléseiket nagymértékben elősegítette a feudalista viszo
nyokból az egyes országokban különböző mértékben visszamaradt 
és igen nagymértékű elmaradottság, 100 milliók szinte állati sorban 
való tengődése. A liberális, nihilista pénzcsoportok elhatározták a 
magas keresztény erkölcsiséget mélyen hordozó és a liberális ha
tásoknak keményen ellenálló Osztrák-Magyar Monarchia szétve
rését. Ezt más politikai érdekcsoportok -  marxisták, pánszlávisták, 
a konkurrens angolok, franciák, a magyarságot gyűrű alakban kö
rülvevő népek ébredező nacionalizmusa is -  segítették, és azt ma
radéktalanul végre is hajtották.

Kezükre játszott Európában az igen erős társadalmi megosz
tottság, az 1848-ban közzétett marxista-kommunista kiáltvány
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demoralizáló, erkölcsi szétzüllesztő hatása, amit a Magyarorszá
got belülről bomlasztó, megtévesztő propagandával kirobbantott 
1919-es kommunista hatalomátvétel még csak tovább mélyített.

A következő évtizedekben a fasizmus kétség kívül veszélyes 
(Mussolini, Hitler), de rendkívüli módon, tendenciózusan felna
gyított és a rövid ideig tartó hatásait sokszorosan felülmúló kom- 
munista-bolsevista uralom jött, amely egy évszázadnyi időt rabolt 
el az emberiségtől. Nyomorba döntötte a fél világot, népek millióit 
állította saját népével szembe, és így százmilliókat ölt meg, vagy 
tett földönfutóvá. Mindezt egy fantaszta, félőrült (Marx) víziói és 
a gyakorlatban főként két hatalomőrült (Lenin, Sztálin) szadista 
tobzódása idézte elő.

A nyugati liberális erőknek a marxista mételyre való hivatko
zási lehetőség igen kapóra jött, és ezért is támogatták hol titok
ban, hol nyíltan az orosz cári hatalom szétzúzása után a bolsevik 
Oroszországból járványszerűen terjeszkedő kommunista lázítást. 
A párizsi békekötések lefolytatásakor a nyugatiak arcátlanul 
hivatkoztak a bolsevizmus nyugat felé való előretörése feltét
lenül szükséges megállításának kényszerére, a „kommunista” 
Magyarország megbüntetésére, hogy azzal is igazolhassák a 
gazdag ország kirablását, durva megcsonkítását. Ezt szolgálta 
a trianoni „rendezés”, amelyhez hasonló nagyságrendű tragé
dia nem érte a magyarságot ezer esztendő folyamán.

1896 és 1956 között, vagyis a millenium és az 56-os forrada
lom és szabadságharc között mindössze hatvanévnyi idő telt el.
Ez a 60 esztendő volt azonban -  kivéve a Horthy-féle 25 évet -  a 
magyarság történetének legmegalázóbb és egyben erkölcsileg és 
anyagilag a legpusztítóbb korszaka.
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A millenniumi csúcsról az első világháború nagy veszteségei, 
az 1919-es bolsevista rémuralom, majd az 1918-tól 1920-ig el
húzódó, a magyarok tízezreinek lemészárlásával, eliildözésével 
együtt járó trianoni idegen megszállások és gyilkosságok, azután a 
második világháború szörnyűséges halálmenetei, elhurcolásai, ki
végzései, és végül a vérbefojtott 1956-os szabadságharc hőseinek 
mártíromsága jelentik a nemzet tragédiáját. Ilyen rövid idő alatt 
ekkora nagyságrendű veszteség -  mintegy két és fél millió magyar 
ember értelmetlen halála, és a keresztény erkölccsel ellenkező elő
jelű értékrend uralomra juttatása -  nem érte egy évezred alatt a 
magyarságot, sőt arányaiban egyetlen európai népet sem!

Ezt a mélyen megalázó, tragikus hatvan évet Firbás Oszkár, a 
magyar történelem tanára, végigélte! 

A fiúi élmények felidézése

Édesapánkra csak elfogultan tudunk emlékezni. Mindenki így 
lehet ezzel. A hozzá kötődő igen szoros kapcsolat, a vele töltött 
évtizedek lehetővé tették számunkra, hogy eszmélésünk óta érzé
kelhessük életének apróbb rezdüléseit, személyiségét mélységé
ben is megismerhessük.

Az apa-fiúi közelség ugyanakkor megvonta tőlünk azt a távla
tot, amely környezetéhez, különféle közösségekhez kötődő viszo
nyából lett volna csak érzékelhető. Van azonban egy nagyon nagy 
erejű dimenziója a mérlegelésnek, ez pedig a múló idő!

Édesapám 1958-ban (48 évvel ezelőtt -  2006) távozott el közü
lünk. Ez a majd’ fél évszázad megszépíti bizonyos fokig a minden
napokban kialakult benyomásokat, ugyanakkor közelít azokhoz, 
akik valamikor csak távolabbról, szélesebb perspektívából kaphat
tak benyomásokat cselekedeteiről, személyiségének megnyilvánu
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lásairól. A megmaradó emlékeknek minősítő ereje van: átvészelték 
az idő rostáját is, jelezve, hogy nagyon lényeges eseményekről van 
szó, amelyek alapjaiban jellemeznek egy személyt.

A leghelyesebb hát, ha az általánosítások helyett egyszerűen 
felelevenített események, jelenetek, megszólalások, kiszólások, 
jellegzetes mozdulatok, arckifejezések elmondásával, felidézésé
vel emlékezünk rá, amelyek igen jól jellemzik több évtizednyi táv
latból is időben egyre gyorsabban távolodó nemes alakját.

Az életút

Az ősrégi szegedi Boldogasszony sugárút 48. számú házában 
látta meg a napvilágot Firbás Oszkár 1894. március 12-én, 
a nagy szegedi árvíz 15. évfordulójának napján. Világrajöve
telét orvos és bába segítette.
A ház ablakai a szegedi nagy vasútállomás pályaudvarára, 
annak tolatási síntengerére néztek. Kisgyermek korában a 
környékbeli gyerekekkel a vasúti töltésoldalban játszott. A 
közelben lévő, a Tiszát méltósággal átívelő vasúti hídon át 
érkeztek a Bánságból, Temesvárról, Orsóvá felől a gyorsvo
natok, a hosszú tehervonatok, és itt váltották a mozdonyt a 
szerelvények. A szülőház azóta áldozatul esett a „városren
dezésnek”

Szép gyermekkora volt, meleg családi légkörben nevelték 
húgával, Irénkével együtt, aki 1895. december 21-én szüle
tett. Elemi iskoláit 1900 és 1904 között a szegedi belvárosi 
elemi iskolában járta.

Az 1896-os esztendő a honfoglalás ezeréves évfordulója. Az 
Al-dunai Vaskapu szabályozása befejeződött, a szorosba február
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29-én engedték be a Duna vizét. Május 10-én a budapesti Royal 
szállodában megtartották az első magyarországi nyilvános mozi
előadást. Ebben az évben kezdi meg működését a győri Magyar 
Vagon- és Gépgyár, Ózdon megindul az acéltermelés. Hauszmann 
Alajos tervei szerint elkészül a Királyi Kúria épülete. Munkácsy 
Mihály megfesti az Ecce Homo-t, Benczúr Gyula pedig Budavár 
visszavétele című festményét.

Az 1900-as népszámlálás adatai: Magyarország lakossága 
16 838 255 fő, ebből magyar 51%, német 11,9%, román 16,7%, 
tót 11,9%.

Római katolikus 48,7 % Budapest lakossága 216 ezer fő
Görög katolikus 10,9% Szeged lakossága 100 ezer fő
Görögkeleti 13,1 % Szabadka lakossága 81 ezer fő
Református 14,4 % Debrecen lakossága 72 ezer fő
Evangélikus 7,5 % Pozsony lakossága 61 ezer fő
Izraelita 4,9 % Hódmezővásárhely 60 ezer fő
Egyéb 0,5 % Kecskemét 57 ezer fő

Arad 54 ezer fő
Temesvár 50 ezer fő
Nagyvárad 47 ezer fő

1901-ben báró Eötvös Loránd a Balaton jegén kipróbálja tor
ziós ingáját. Kandó Kálmán megszerkeszti villamos mozdonyát. 
Megjelenik Gárdonyi Géza Egri csillagok című műve.
1902. október 8-án átadják az Országházat, Steindl Imre alkotását. 
Október 12-én Kolozsváron leleplezik Fadrusz János Mátyás ki
rály szobrát. Megkezdi működését a Kandó tervezte villamos von- 
tatású olasz Valtelli vasút.
1903-ban felavatják Budapesten az Erzsébet hidat.
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1904. február 8-án kitör az orosz-japán háború.
Május 5-én meghal Jókai Mór, november 18-án a budapesti 
Király Színházban bemutatják Kacsóh Pongrác János vitéz 
daljátékát.

Firbás Oszkár a gimnázium első négy osztályát 1904 és 1908 kö
zött a Szegedi Állami Főgimnáziumban -  később Klauzál Gimná
zium, a kommunista időkben pedig Radnóti Miklós Gimnázium 
-járta.

1905. január 22-én kitör az orosz forradalom.
November 19-én felszentelik a Szent István bazilikát.

1906. május 21-én leleplezik Stróbl Alajos Szent István szobrát 
a budapesti Halászbástyánál.

1906. november 5-én II. Rákóczi Ferenc és bujdosótársai
hamvait nagy ünnepségek közepette helyezik el a kassai 
székesegyház kriptájában. Egy nappal később Thököly Imre 
hamvai a késmárki templom kriptájába kerülnek.

1907-ben elkészül Csontváry Kosztka Tivadar „Zarándoklás a 
cédrushoz” című festménye.

1908. május 24-én leplezik le Vörösmarty Mihály szobrát 
Budapesten.

Firbás Oszkár a felső négy osztályt 1908 és 1912 között a szegedi 
piarista gimnáziumban végezte. Itt érettségizik 1912. június 14-én, 
jeles átlaggal.

1909. április 6-án Róbert Peary amerikai sarkkutató elsőként eléri 
az Északi-sarkot.
Július 25-én Louis Bleriot átrepüli a La Manche-csatomát. 
November 28-án felavatják Budapesten a Műegyetem 
épületeit, Hauszmann Alajos alkotását.
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Az 1910. évi népszámlálás adatait érdemes az 1900-as adatok
kal összevetni:
Magyarország lakossága 18 246 533 fő, ebből magyar 54,5 %, né
met 10,4 %, román 16,1 %, tót 10,9%, rutén 2,5 %, szerb 2,5 %.

Római katolikus 49,4 % Budapest lakossága 880 ezer fő
Görög katolikus 11,0 % Szeged lakossága 118 ezer fő
Görögkeleti 12,8% Szabadka lakossága 94 ezer fő
Református 14,3 % Debrecen lakossága 93 ezer fő
Evangélikus 7,1 % Pozsony lakossága 78 ezer fő
Izraelita 5,0 % Temesvár 72 ezer fő
Egyéb 0,4 % Kecskemét 67 ezer fő

Nagyvárad 64 ezer fő
Arad 63 ezer fő

1911. december 14-én Roald Amundsen norvég sarkkutató első
ként eléri a Déli-sarkot, kitűzi a norvég zászlót. Az angol Scott a 
norvég zászlóra csak 47 nappal később talál rá.

Firbás Oszkár édesapja hatására a budapesti Pázmány Péter Tu
dományegyetem Bölcsészeti Karára, földrajz-történelem szakra 
iratkozik be. 1912 és 1913 nyarán ösztöndíjakkal tanulmányutakra 
indul. Két hónapot tölt Bécsben, Münchenben. Jár Svájcban, Fran
ciaországban, Párizsban. Megfordul Polában, Belgrádban.

1914. június 28-án Szarajevóban Princip Gavrilo szerb diák 
megöli Ferenc Ferdinánd trónörököst és feleségét.
Július 28-án a Monarchia hadat üzen Szerbiának.
Augusztus 1-jén a Német Birodalom hadat üzen Oroszor
szágnak, augusztus 3-án Belgiumnak és Franciaországnak. 
Augusztus 4-én Anglia hadat üzen a Német Birodalomnak. 
Augusztus 5-én a Monarchia hadat üzen Oroszországnak.
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Szeptember 7. és 13. között a német hadsereg katasztrofális 
vereséget mér a Visztulától keletre, a Mazuri-tavaknál a cári 
csapatokra.
Szeptember 25-én az oroszok déli hadseregcsoportja az 
Uzsoki-szoroson át betör a Kárpátokba.
Október 4-én elérik Máramarosszigetet.

Firbás Oszkár katonai behívóját 1914. október 26-án kapta kézhez.

1914. december 2-án a Központi Hatalmak elfoglalják Belgrádot. 
December 4-én a galíciai Limanovánál áttörik az orosz had
sereg állásait.
Kiszorítják a Kárpátokból is az oroszokat.

1915. januárjában az oroszok újra bevonulnak a Kárpátok hegyei 
közé.
Március 22-én bevették a hónapok óta körülzárt hatalmas 
lengyelhoni városerődöt, Przemyslt, ott mintegy 120 ezer 
hadifoglyot ejtettek.

Firbás Oszkárt -  katonakönyvének bejegyzése szerint -  1915 már
ciusától kezdve, az alaki kiképzésen átesve, karpaszományosként 
tiszti iskolára vezényelték, ahol kiképzése 1915 októberében feje
ződött be. Hadapródként 1915 telén kerülhetett ki az orosz frontra, 
ahol egy éven át a Luck-Gorochow arcvonalon teljesített szolgá
latot. Az orosz front akkor a Balti-tengertől a lengyel mocsarakon 
(Mazuri-tavak) át délre a Kárpátokig, majd onnan tovább a Duna 
alsó folyásáig terjedt.

1915. május 2-án a Központi Hatalmak áttörték az orosz vonalakat 
Gorlicénél, visszavették Przemyslt, majd Lemberget.
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Firbás Oszkár 1915 novemberétől 1917 januárjáig lehetett az 
orosz fronton.

1916 májusában a galíciai Lucknál az oroszok áttörték védelmi 
vonalainkat és 200 ezer hadifoglyot ejtettek. Az olasz fronton az 
olaszok elfoglalták Görz városát.

Firbás Oszkár 1916. augusztus 1-jén megkapja hadnagyi ki
nevezését.

1916 szeptemberében a románok benyomulnak Erdélybe, 
elfoglalják Brassót és a Székelyföld egy részét.

1916. decemberében a Központi Hatalmak a románokat kiverik 
Erdélyből, majd bevonulnak Bukarestbe.

1916. december 21-én meghal Ferenc József, december 30-án 
megkoronázzák Budapesten IV. Károlyt.

Az 1916-os harcok közepette a frontvonalban édesapám a 
bokáján súlyosan megsebesült. A lembergi hadikórházban 
hosszú heteken át kezelik. A front távolodását kihasznál
va nagyapám Szegedről Lembergbe utazik, hogy sebesült 
fiát meglátogassa. Ez a tény felkeltette érdeklődésemet az 
orosz fronton történtek után.
10 év körüli gyerek voltam, amikor édesapámnak feltet
tem a kérdést: a háborúban kellett-e embert ölnie? 
Elbeszélése alapján szinte magam előtt láttam a homok
zsákokkal megerősített lövészárkokat. Az ezredparancs
nok mellett számysegédi feladatokat látott el. Kelletlenül 
beszélte el, hogy több órás orosz tüzérségi előkészítés
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után az orosz gyalogság szuronyrohammal elérte a ma
gyar állásokat és lövészárok-rendszerünkbe be is hatolt. 
Édesapám kiugrott a homokzsákos fedezékből és azonnal 
szembetalálta magát egy nagydarab, szuronyt szegezve és 
ordítva feléje rohanó orosz katonával. Tiszt lévén karabé
lya nem volt, a revolverét előrántva és kibiztosítva ráfogta 
a már elég közel lévő orosz katonára. Abban a pillanatban, 
amikor meghúzta a ravaszt, egy gránát csapódott be kö
zéjük, füsttel borítva el mindent. Őt a légnyomás a hátára 
dobta, de a repeszek süvítve elkerülték. Ráesett egy ho
mokzsákra. Amikor a füst eloszlott, már nem látott senkit. 
Tépelődésre nem volt idő, hátrafelé futva menekült. Több 
száz méteres nehéz, terepi futás után kifulladva, a kavargó 
füstből előrenyomuló magyar bakákkal találkozott, akik 
szuronyt szegezve, ellentámadás keretében verték vissza 
az orosz rohamot.

így menekült meg a haláltól és az orosz hadifogságtól. 
Sohasem tudhatta meg, hogy valóban ölt-e embert.

A lembergi hadikórházban töltött hónapok után szabadságot 
kaphatott, mert -  földrajzi és történelmi ismereteit kibővíten
dő -  megfordult Galícia távolabbi területein, Lengyelország
ban is. Hazalátogatott Szegedre, ahol édesanyja fehérvérű
ségben betegedett meg.

1917. április 6-án az Amerikai Egyesült Államok hadat üzent a 
Központi Hatalmaknak. Áprilisban nagyarányú barátkozás indult 
meg a keleti fronton a szemben álló lövészárkokban állomásozó 
katonák között. A hadvezetés tiltotta az érintkezést, a bolsevista 
propaganda azonban nem ismert akadályt. Megkezdődött a mar- 
xista-leninista métely terjedése, amely végső fokon az első világ-
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háború elvesztését, Nagymagyarország széthullását, és több mint 
100 millió ártatlan ember elpusztulását eredményezte.

Firbás Oszkár és egyéb igazolások szerint az alábbi időpon
tok rögzíthetők, valószínűsíthetők:
1914. október 26. -  katonai behívó,
1914. október 26-1915 márciusáig alaki kiképzés,
1915 márciusától 1915 októberéig tiszti iskola,
1915 novemberétől 1917 januárjáig orosz front,
1916. augusztus 1-jén hadnagyi kinevezés,
1917 tavaszán a fronton szerzett bokasebesülés kezelése a 
lembergi hadikórházban,
1917 augusztusától 1918 októberéig olasz front.
Firbás Oszkár 1917 augusztusában jelentkezett szolgálatté
telre az olasz fronton. Az utánpótlás parancsnokságára ke
rült, ahol ezredparancsnoka Csenki Sándor alezredes, ké
sőbb ezredes volt.
1918. november 1-jén főhadnagyi kinevezés.
1918. november 17. -  leszerelés. A katonakönyvi bejegyzés, 
nyilván adminisztratív okok miatt, 1919. február 7.

1917. augusztus 17-én Tamopolnál (Tamów) a német-oszt- 
rák-magyar hadsereg áttöri az orosz vonalakat. Az olasz fronton 
is sikereket érünk el. Coporettonál sikerül az olasz front áttörése, 
csapataink a Piave folyóig nyomulnak előre. Állóháború alakul ki. 
A nehéz hegyi terepen, szinte kőhajításnyira egymástól, a homok
zsákokkal megerősített lövészárkok néznek egymással farkassze
met. Az állóháborút az tette lehetővé, hogy repülőgépek alig vol
tak. Egy katonai feljegyzés szerint az osztrák-magyar hadseregben 
1914-ben 85 katonai pilóta és csak 39 hadi célokra is használható 
repülőgép állt rendelkezésre. Abban az időben az alacsonyan szál
ló repülőgépeket a földről puskával, vagy géppuskával lőtték, leg
többször sikerrel.
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Édesapám olaszfronti visszaemlékezéseiből egyik az 
utánpótlás elmaradásával kapcsolatos. Az olasz tüzérség 
4-5 napon át lehetetlenné tette az utánpótlás, és legfő
képpen az élelem megérkezését a lövészárkokhoz. Ekkor 
Csenki ezredes utasította édesapámat, hogy az éhező és 
már szinte lázadó katonákat egy bemutatóval csillapítsa 
le. Két megszárított marhabendőt vettek elő, az egyiket 
megtöltötték vízzel, míg a másikat üresen hagyták. Öt
ven méter távolságról rálövettek mindkét bendőre. A víz
zel telt nagy csattanással szétszakadt, míg az üres bendőn 
csak egy kis luk keletkezett. így akarták bizonyítani, hogy 
egyenesen előnyös, ha az olasz lövedékek találatakor üres 
a gyomor.
Édesapám felháborodottan mesélte, hogy 1917 karácso
nyán az olaszok az egyik éjjel déli gyümölcsökkel teli 
csizmát dobtak át a magyar lövészárokba. A magyar ba
kák ezt provokálásnak vették, és mérgükben széklettel teli 
csizmát dobtak vissza. Ezt megtudván édesapám össze
hívta a frontszakasz legénységét és tettüket szégyentel
jes dolognak nevezte. Egy óra múlva jelentette az egyik 
őrmester, hogy az egyik baka egy régebben maradt cso
magjából maradt néhány almát tettek egy csizmába és azt 
dobták át az olaszokhoz. Talán nem volt véletlen, hogy a 
kérdéses frontszakaszon másnap nem volt lövöldözés.

Az 1918-as esztendőben a bolsevista propaganda beszivárgása 
miatt több helyen lázadás robbant ki a rakodómunkások között, 
majd a lázadás átterjedt a sorkatonaság soraira is. A lázadást néhol 
fegyverrel kellett letörni. Több ezred megtagadta a frontra való in
dulást.
1918. március 3-án megkötik a breszt-litovszki békét az oroszok
kal, majd március 5-én a románokkal a bukaresti békét.
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1918 tavaszán az olasz fronton viszonylag nyugalom volt. 
Édesapám két alkalommal is a frontvonalból pihenő tarta
lékból Polába került. A néhány napos pihenője alatt kapta 
a parancsot, hogy részt kell vennie IV. Károly király polai 
látogatása alkalmával a fogadásán. A király látogatása a 
néhány nappal korábban lezajlott polai sztrájkot követő
en, az adriai flottának szólt. IV. Károly erősíteni akarta 
a flotta tekintélyét, és látogatásával jelezni akarta, hogy 
teljes bizalommal viseltetik a flotta iránt. A polai hadi
kikötőben horgonyzott akkor két csatahajó is: a Viribis 
Unitis és a Szent István is, több romboló társaságában. A 
király fogadására felsorakoztatták a tiszti különítményt. 
A több mint száz katonatisztből kettős sorfalat képeztek a 
kikötőtől a mólóig, ahol egy motorcsónak várta a királyt 
és küldöttségét, hogy a Szent István csatahajóra szállít
sa őket. Édesapám a legfiatalabb tisztek közé tartozott, 
így a felállított kettős sorfal végére került, legmesszebb 
a motorcsónaktól. A király gépkocsival érkezett a móló
hoz vezető útra, Potyorek cseh tábornok kíséretében. A 
gépkocsiból való kiszállás után a király a sorfal elejéhez 
lépett és kezet fogott néhány tiszttel, közöttük édesapám
mal is. Ezután Potyorek kíséretében gyalogosan elsétált 
a mólóhoz kötött motorcsónakig. A király könnyedén át
szállt a motorcsónakba, bár a tenger vize kissé hullám
zott, nem így a cseh tábornok, aki legalább 130 kilós férfi 
volt. Díszegyenruháján a sok kitüntetéssel -  követve a 
királyt -  a csónakba való átlépéskor megbotlott, és hiába 
kapott utána a király is, ennek ellenére az Adria vizébe 
esett. Gyorsan kihalászták, de ez a jelenet jól megzavarta 
a fogadást. Csak utána indult el a motorcsónak a Szent 
István csatahajó felé.
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Édesapám mindig szívesen emlékezett vissza a Polában 
töltött napokra. Elmondása szerint az emeletes házban 
lévő szállásának ablakai az Adriára néztek. Miramare volt 
Pola egyik üdülőterületének a neve. A nyitott ablakon ke
resztül az éjszakák folyamán jól behallatszottak a tenger 
kis hullámai miatt a kikötött és meg-megbillentett csóna
kok ütemes parthoz-koccanásai. Amikor Emst Fischer, 
osztrák zeneszerző „Az Alpoktól délre” című könnyű 
szvit szerzeményének a második tételét tettem fel (mely
nek címe: Terasz a tengerparton), mindig meghatódva 
emlegette a miramarei éjszakát.

1918. augusztus 8-án az angolok és a franciák a Somme és az Oise 
folyók között áttörték a német frontot. A repülőkkel, tankokkal 
végrehajtott nagyszabású áttörés a német hadsereget megrendítet
te. Szeptemberben megkezdődött a Balkánon is az Entente táma
dása.

A piavei fronton beásott honvéd gyalogezred szabadságos 
naplóját édesapám vezette, mint az ezred szárnysegéd- 
tisztje. Az ezredtől a katonák folyamatosan mentek haza 
10 napos szabadságra. A listát édesapám igen lelkiismere
tesen vezette. Volt az ezrednél egy Szabó József nevű őr
vezető, akit Csenki ezredparancsnok földiként jól ismert. 
Egy alkalommal a szabadságra menők édesapám által el
készített listájára az ezredes indokolatlanul ráírta Szabó 
József nevét. Szabó nemrégen járt otthon, Szegeden, így 
sok embert igazságtalanul megelőzött volna. Édesapám 
kifogásolta az eljárást, mire Csenki dühösen széttépte a 
szabadságos parancs papírját. Ez a dolog mentette meg 
Szabó életét. Csak három hónappal később mehetett sza
badságra, amikor valóban rákerült a sor. 1918 októberé
ben következhetett a hazautazás. A sors úgy hozta, hogy
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édesapám is akkor utazhatott szabadságra. Senki nem 
tudhatta előre, hogy az olaszok 1918. október 28-29-én 
hatalmas általános ofifenzívát indítanak a déli front teljes 
hosszában a Monarchia állásai ellen, és azt több helyen is 
áttörve, felgöngyölítik a Piave és az Isonzó melletti had
állásokat. Édesapám ezrede az olasz áttörés középpont
jában helyezkedett el, az ezredből csak heten maradtak 
életben, Csenki ezredes is odaveszett. Szabó életét szó 
szerint édesapámnak köszönhette. Később többször is há
lálkodott ezért, amit kamaszként magam is hallhattam.

Szabó Gyula (1876-1932) Szegeden közismert ember volt. 
Az Iparkamara titkáraként dolgozott. Jelentős részvénye
se volt a szegedi cipőgyárnak. 1900. február 3-án feleségül 
vette Holub Ellát, Holub Károly kataszteri mérnök leányát. 
Házasságukból született 1901. április 4-én Szabó Erzsébet-  
Firbás Oszkár (II.) és Firbás Zoltán édesanyja -  majd 1907. 
október 2-án Szabó Mária leányuk, akinek szülésébe Holub 
Ella, Szabó Gyuláné belehalt.

Szabó Erzsébet a női felsőkereskedelmi iskolába járt és ott 
érettségizett 1918. június 12-én. Az érettségizett értelmisé
gi lányokat sok esetben Putnokra küldték az ottani Magyar 
Királyi Gazdasági Felső Leánynevelő Intézetbe. Ez volt az 
úgynevezett háztartási iskola.
Szabó Gyula Holub Ella halála után 1919. április 19-én új
ból megnősült, az Arad megyei Balázs Ilonát vette feleségül, 
aki szó szerint a két félárva lánynak mostohája lett. Ennek 
egyszerű oka volt, hogy a várható öröklésben az időközben, 
1911-ben megszületett Ilona lányának és az 1912-ben szüle
tett László fiának érdekeit akarta védeni. A putnoki egyéves
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iskolába menetel jól jött a mostohának. A kisebbik lányt, a 
még csak 11 éves Máriát, kollégiumba adták. Szabó Erzsé
bet 1918. szeptembertől 1919 júliusáig tartózkodhatott Put- 
nokon.

1918. október 11-én a németekkel megkötik a fegyverszünetet a 
nyugati hatalmak.

1918. október közepén kapott szabadságot Firbás Oszkár az 
olasz fronton és utazhatott Szegedre családjához.

1918. október 30-ról 31 -re virradóra kirobbant az „őszirózsás” for
radalom.
1918. november 3-án fegyverszünetet írnak alá az olasz fronton is.
1918. november 5-én Linder Béla, az ország hírhedt hadügymi
nisztere, minden katonát hazarendel. A fegyvertelen országot ezért 
tudják az állig felfegyverzett csehek, románok, és szerbek megtá
madni, a trianoni elcsatolásokat előkészíteni.
November 5-én adják ki a nagyratörő szerb vezetők a parancsot 
hadseregüknek, hogy foglalják el a Szerémséget, Szlavóniát, Hor
vátországot, Boszniát, Hercegovinát, a Bácskát, Bánságot, továbbá 
szállják meg a Pécs-Baja-Szabadka-Szeged városoktól délre eső 
területeket. A nyugatiak biztatása nélkül a nagyon gyengén felsze
relt szerb hadsereg, és a legkisebb magyar ellenállásra fejvesztet
ten visszavonuló román és cseh csapatok nem mertek volna ilyen 
nagyratörő álmokat dédelgetni. Az indokolatlan mértékű terület
gyarapodást csak a franciák beleegyezésével tehették.

Az év utolsó hónapjaiban a frontról hazaszállított és önkéntesen 
a betolakodókkal szembeni ellenállásra jelentkező magyar katonai 
alakulatok a cseheket a Felvidéken mindenütt visszaszorítják.
A magyar hazát védő magyar katonaságot a puccsal hatalomra ke
rült kommunista-bolsevista vezetés nevezte „vörös hadseregnek”
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A posztkommunista ciklusok gondoskodtak arról, hogy a történe
lemkönyvekben napjainkig ez a félrevezetés uralkodjék.

1918 őszén szerte a Monarchia területén számos láza
dás történt. Zágrábban a szlovének, horvátok, és főleg a 
szerbek úgynevezett nemzeti tanácsokat választottak. En
nek az volt a következménye, hogy a szabadságra menő 
magyar katonákat, később az összeomlott frontról haza
térő magyar bakákat, a megállított vonatokon zaklatták. 
Édesapámnak tűrnie kellett, hogy szabadságra utaztában 
a megállított vonaton, a zágrábi vasútállomáson a felszállt 
katonaszökevényekből összeállt bolsevik lázadók a had
nagyi tiszt csillagját letépjék. Kalandos körülmények kö
zött ér haza Szegedre, ahol nagybeteg édesanyjától éppen 
csak el tudott búcsúzni. Nagyanyám 1918. november 13- 
án, megvárva fia frontról való hazatérését, hunyt el. 
Édesapámat 1918. november 17-én véglegesen lesze
relték. November 1-jén még kinevezik tartalékos főhad
nagynak. Összesen 30 hónapi frontszolgálatot teljesített, 
amiért megkapta a Signum laudis kitüntetést a kardokkal 
és a Károly csapatkeresztet.

1918. november 11-én a compiegni erdőben a németek aláírják a 
franciák által diktált fegyverszünetet.

Az 1914/15-ös egyetemi tanévmegszakítás után Firbás 
Oszkár, a leszerelt tartalékos főhadnagy, folytatja egye
temi tanulmányait a budapesti Pázmány Péter Tudomány- 
egyetemen. Az 1918/19-es tanévet háromhónapi késéssel 
kezdhette csak meg.

1918. december 1-jén Gyulafehérváron a románok kimondták 
Moldova, Havasalföld és Erdély egyesülését. A románok hónapról
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hónapra változtatták magatartásukat aszerint, hogy hol ígérkezett 
nagyobb konc.
1918. december 29-én a csehek bevonultak Kassára, majd 1919 
januárjában Pozsonyba.
1919. január 27-én meghalt Ady Endre.
Az országban kialakult teljes káoszért a hazaáruló Károlyi Mihály 
volt a felelős. 1919. március 21-én a kommunisták vezette csőcse
lék kikiáltotta a Tanácsköztársaságot, amelynek egyedüli célja a 
moszkvai bolsevista banda utánzása és kiszolgálása volt.
A francia megszálló csapatok védőszárnyai alatt a románok min
denütt előrenyomultak.
Áprilisban Szamuely Tibor, a gátlástalan szadista, teljhatalmú 
népbiztos lett. Hírhedt bőrdzsekis anarchistáival járta az országot. 
Több száz ártatlan ember bírósági ítélet nélküli meggyilkolása je l
zi országos utazásait, amelyeket úgy hajtott végre, hogy a király 
számára épített, díszes szalonkocsikból álló vonattal a helyszínre 
utazott, és legtöbbször kihallgatások nélkül, bírósági ítéletek mel
lőzésével halálos ítéletek százait hajtatta végre.

Az előrelopakodó román csapatok mindenütt elérik a Tisza vonalát.

A csehek 1919. május 1-jén elfoglalják Putnokot, amit 
a magyar csapatok május 29-én visszafoglalnak. Putnok 
körzetében hullámzik a front. Édesanyám mesélte, hogy a 
háztartási iskola körül többször nagy lövöldözés támadt, 
kattogtak a géppuskák, időnként egy-egy gránát is rob
bant. Az iskolához meglehetősen nagy konyhakert tar
tozott. Szükség volt a használatára. Zöldséget kellett le
szedni, és a konyhára behozni. Egy lövöldözési szünetben 
a kimenetelre bátor édesanyám jelentkezett. Az épülettől 
mintegy 150-200 méternyire szedte a paprikát, sárgarépát, 
uborkát, majd amikor a teli kosárral megindult a konyha 
felé, hirtelen újra kezdődött a lövöldözés. Egy cseh gránát
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tőle mintegy 40 méternyire csapódott be a kertbe. A puha 
föld szerencsére felfogta a robbanás erejét, és a repeszek 
szerteszóródását is. Édesanyám a földre vetette magát, 
a kosár tartalma szétgurult. Még vagy három robbanást 
számolt meg, amelyek valamivel távolabb csapódtak a 
kert földjébe, majd ismét csend támadt. Édesanyám érez
te, hogy nem sérült meg, sietve összeszedte a szétgurult 
zöldséget és futva érte el a konyhát, ahol a többi lány és 
az apácák már aggódva várták.

1919. június 6-án a magyar csapatok visszafoglalták Kassát. Saj
nos ennek a hadisikemek semmi eredménye nem lehetett, mert a 
nyugati hatalmak a magyar csapatokat visszarendelték a demarká
ciós vonalra, amely később a trianoni határ lett.

1919. június 4-én a báró Eötvös József Kollégiumban meg
alakult egy bizottság, amelynek célja a háborúban elesett és 
hősi halált halt kollégisták számára egy emléktábla megal
kotása volt. A bizottság háromtagú vezetőségébe beválasz
tották Firbás Oszkárt, a hosszú frontszolgálatot teljesített 
tartalékos főhadnagyot. A jegyzőkönyvet hárman írták alá, 
köztük Firbás Oszkár is.
Az emlékmű a kollégium parkjában csak jóval később szü
lethetett meg.
Firbás Oszkár június 25-én szakvizsgázott földrajzból és tör
ténelemből.

1919. július 7-én a csehek újra megszállják Kassát.
1919. július 12-én végre eszmél a magyarság. Gróf Teleki Pál ve
zetésével ellenforradalmi kormány alakul Szegeden.
1919. augusztus elsejére virradóra összeomlik az anarchista hatal
mú Tanácsköztársaság. A lakosság megelégelte a törvényenkívüli 
állapotokat, a gyilkosságokat. Kun Béla és Szamuely Tibor mene

28



kültek a pártkasszával. Sorsukat nem kerülhették el. A nyugat felé 
taxin menekülő Szamuelyt azoknak a hozzátartozói várták Csorna 
körzetében, akiket indokolás nélkül felakasztatott. Népítélet vég
zett vele. A kommunista, csupa hamisításokat tartalmazó történet- 
írás, megszépíteni akarván a történteket, öngyilkosságot emleget. 
Sajnos ez a valótlanság kering a mai napig a feljegyzésekben, de 
főleg az iíjúságot félrevezetni akaró tankönyvekben. Az ítéletet 
végrehajtó családtagok másként tudják. A felindult tömeg szinte 
ízekre szedte a hóhért, és a maradványokat a környék pöcegödrei- 
be dobálták. Ezek után elképzelhető, hogy a mai napig a közösség 
pénzén csodálatos virágerdőben tartott munkásmozgalmi panteon
ban található, majd egy méter magas amforában, amelyre nagy be
tűkkel van ráírva Szamuely Tibor, valójában mi található!
Kun Bélát, a „dicső” Tanácsköztársaság másik szadista vezetőjét, 
később Sztálin börtönében fojtották meg.

1919 augusztusában, közvetlenül a Tanácsköztársaság 
összeomlása után, történt egy nagyon jellemző esemény a 
Duna-parton, az Országházzal szemben. Édesapám pon
tosan megmutatta a helyet, ahol az esemény lezajlott. A 
három hónapon át tartó törvénytelen állapotok, ártatlan 
emberek megkínzása és kivégzése eredményezte az aláb
bi drámát is.
Az esti órákban hazafelé tartott, amikor a háta mögött fu
tásra és erős lihegésre lett figyelmes. A Lánchíd felől a 
Margit híd irányába futott egy férfi a kocsiút közepén, lát
hatóan nagyon fáradtan, kapkodva a levegőt. Közvetlenül 
a nyomában két férfi. Az elöl futó édesapámhoz érkezve 
lihegte: „Uram, mentsen meg, meg akarnak lincselni!” 
Eközben az üldözők is odaértek. Szintén levegő után kap
kodva mondták el, hogy: „Ez a férfi egy hónappal koráb
ban, még a rémuralom idején, a letartóztatottak faggatása
kor fogóval tépdeste ki kezünkről a körmöket.” Az egyik
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mutatta a kezét, és a roncsolt ujjvégek a gyér utcai vilá
gítás ellenére is szörnyű látványt nyújtottak. Édesapám 
némultan állt, míg azok megragadták a szűkölő, egykori 
szadista rabkínzót, és bevonszolták az első mellékutcába.

1919. augusztus 4-én az angolok és a franciák védőszárnyai alatt a 
román csapatok bevonultak Budapestre.
1919. augusztus 9-én Szegeden megalakul Horthy Miklós el
lentengernagy, háborús hős vezetésével az új, keresztény Ma
gyar Nemzeti Hadsereg. Horthy Miklós a Nemzeti Hadsereg 
megalakításakor esküt tesz a Szent Koronára.

1919. szeptember 16-án Firbás Oszkárt a szegedi állami le
ánygimnáziumhoz osztják be óraadó tanárnak.

A családi szájhagyomány szerint 1919 szeptemberében és 
októberében történelemre tanítja az akkor még csak 12 
éves Szabó Máriát, édesanyám húgát. Szabó Mária rend
kívül éleseszű, állandóan szerepelni akaró, folytonosan 
nyüzsgő-mozgó, éjfekete hajú, igen szép kislány volt. A 
történelemórai magyarázatokat szinte szóról szóra mond
ta vissza az órákon, ami édesapámnak nagyon megtet
szett. Meg is kérdezte a szünetben a folyosón, hogy van-e 
nővére? Az igenlő válasszal rendkívül elégedett volt. A 
tanári szobában aztán a kollégáktól is megkérdezte, hogy: 
„...abból a fészekaljból van-e nagyobb kiadás?...” Ettől 
kezdve édesapám mielőbb meg akart ismerkedni Sza
bó Erzsébettel. A dolgot megkönnyítette, hogy a lányok 
édesapját, Szabó Gyulát Nándor nagyapám jól ismerte.
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Szabó Erzsébet, a putnoki élmény után, a nyáron visszakerült 
a szegedi szülői házba. Ott azonban változatlanul útjában volt 
mostohájának.

A Tanácsköztársaság dicstelen összeomlása utána vérengző ve
zetők fejvesztetten menekültek. Jónéhányukat még elmenekülésük 
előtt elfogtak, és a törvénytelenül megkínzottak, meggyilkoltak 
hozzátartozói, igaz népítélet keretében, rövid úton, nyilvánosan 
felakasztottak. Ezt a kétségtelenül népi felháborodás vezette tör
vénytelen eljárásokat utólag a kommunisták „fehér terror”-nak 
nevezték el, a saját maguk által végrehajtott „vörös terror” ellensú
lyozására. Ezt olyan sikerrel hangoztatták a majd’ 50 éves kommu
nista uralom idején a történelmi emlékezésekben, tankönyvekben, 
könyvekben, filmekben, hogy a mai fiatalság a kétféle akasztást 
egyenlő mértékű eseménynek tartja, holott a mintegy 40-50 tö
meggyilkos bírósági végzés nélküli igazságos népítélet keretében 
végrehajtott felakasztása nem hasonlítható a majd’ ezer ártatlanul, 
büntetlenül kivégzett ember közönséges meggyilkolásához. Az 
úgynevezett rendszerváltás utáni posztkommunista kormányok 
nem igyekeztek a történelmi hazugságok beismerésére, sőt az ál
lami szervek azóta is ellenállnak az igazság elterjesztését célzó te
vékenységeknek. így nincs mód a félévszázados, hamis állítások 
kiigazítására. A lassan felnövő harmadik generáció marad kellő 
felvilágosítás nélkül. Egyszerűen nem ismerheti meg a kommunis
ta évek valódi, igaz történetét.
1919. november 16-án a Magyar Nemzeti Hadsereg, élén a fe
hér lovon ülő Horthy Miklóssal, bevonul Budapestre.
A románok fejvesztetten menekülnek ki az országból, sajnos fel
mérhetetlen értékű rablott anyagot visznek magukkal.

Édesanyám és édesapám elbeszéléseiből tudom, hogy 
megismerkedésük 1919 decemberében történt a szegedi 
Felsővárosi templom bejárata előtt. A misére Szabó Gyu
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la a lányaival elkésve érkezett. A templomi padokban már 
csak Firbásék mögé tudtak beülni. Édesanyám nevetve 
mesélte, hogy éppen édesapám mögött kapott helyet, így 
egész mise alatt a tarkóját nézhette. Mise előtt napokkal 
abban egyezett meg a két nagyapám, hogy a fiatalokat mise 
után, a templomból kijövet mutatják be egymásnak. Nán
dor nagyapám a biztonság kedvéért előzőleg megegyezett 
édesapámmal, hogy ha valóban érdemes az ismerkedés, 
akkor esernyőjével két körzést végez. Édesapám az utca 
végén, a Szent György tér sarkán izgatottan várta a fej
leményeket, és remélte, hogy Szabó Erzsébet hasonlítani 
fog a húgára. A kijövetel után röviddel már meg is történt 
a jelzés. Akkor így ismerkedtek meg szüleim egymással 
a Felsővárosi templom kapuja előtt. Édesanyám nemcsak 
a húgához hasonló szép külsejével hívta fel magára a fi
gyelmet, hanem édesapám elmondása szerint a mostohája 
miatti „harcos” előéletével is. Édesanyám hat évvel volt 
idősebb a húgánál. Szabó Gyula új felesége rászolgált a 
„mostoha” névre. A lányoknak állandóan kellemetlenke
dett. Édesapám az 1920. év folyamán sokat járt édesanyá- 
mékhoz. Többször is összeütközésbe került a mostohájá
val. Megtörtént az is, hogy az előre bejelentett jövetelekor 
kellett édesanyámnak felmosnia az előszobát.

1920. február 27. A Nemzetgyűlés kormányzóvá választja a hábo
rús hős katonát, Horthy Miklóst.
A románok teljesen kitakarodnak az országból.
Májusban a trianoni küldöttség gróf Apponyi Alberttal, gróf Teleki 
Pállal és gróf Bethlen Istvánnal küzdött a nyugati hatalmak valót
lan állításai ellen.

1920. május 26-án Firbás Oszkár megszerzi a középiskolai 
tanári oklevelet.
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1920. június 4-én Trianonban aláírják a gyászos békediktátumot. 
Gróf Teleki Pál alakít kormányt. Szeptemberben Horthy Miklós 
kormányzó életre hívja a Vitézi Rendet.

1920. december 15-én Firbás Oszkárt rendes tanárnak neve
zik ki a szegedi Főreáliskolához.

1920. december 31-én Magyarországnak nyolcmillió lakosa van, 
90 % magyarnak vallja magát. Római katolikus 66 %, református 
22 %, evangélikus 6 %, izraelita 6 %.

1921. január 27-én Firbás O szkár és Szabó Erzsébet örök 
hűséget esküdnek egymásnak a Felsővárosi templomban.

Eleinte nagyapai segítséggel a Római körút 32-es számú 
házban laknak. Az 1921 -es tél igen kemény volt. Kis méretű, 
aknás kályhák voltak a szobákban. Tüzelőt alig lehetett sze
rezni, nemcsak a háborús nehézségek, hanem a pénztelensé
gük miatt is. A konyha tűzhelyét rőzsével, kukoricacsutkával,
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szőlővenyigével rakták. Különféle ruhadarabokat előmelegí
tettek, hogy elfogadhatóvá tegyék a fűtetlen szobában a taka
ró alatti éjszakai tartózkodást. Édesapám gőzerővel folytatta, 
rendes munkáján felül, a doktori értekezés megírását.

1921. június 16. A Nemzetgyűlés a kolozsvári Ferenc József Tudo
mányegyetemet ideiglenesen Szegedre, a pozsonyi Erzsébet Tudo
mányegyetemet Pécsre helyezi el.
1921. október 4-én a Nyugat-Magyarországi Felsőőrön Prónay Pál 
„alkotmányozó gyűlést” rendez. Nyugat-Magyarországot „Lajta- 
bánság” néven önálló tartománnyá kiáltják ki.
December 14-16. között népszavazást tartanak Sopronban és kör
nyékén. A 24 072 szavazatból 15 343 Magyarországra, 8227 fő 
Ausztriára szavaz. Ezért kapja a Nemzetgyűléstől Sopron városa a 
„Civitas fidelissima” (a „Leghűségesebb Város”) nevet.

1923. június 22-én tanulmányúton van diákjával Dobo
gókőn. Az esti vonattal érkezvén Szegedre tudhatta csak 
meg, hogy felesége egészséges fiúgyermeknek adott éle
tet, és mindketten egészségesek. Az állomásról egyenesen 
a kórházba rohant, ahol éppen befejezték a bepólyázást. 
Kérte az ápolónőt, hogy bontsa ki a pólyát, mert saját sze
mével szeretné látni, hogy az elsőszülött gyermeke való
ban nevének továbbvivője.
A Főreáliskolában kezdetben értekezleti jegyző. Saját ke
zűleg írt jegyzőkönyvei mintaszerűek, gyöngybetükkel 
írottak. A doktori disszertációját is kézzel írta, akkor még 
nem volt írógép.
Az iskolában kezelője volt a „Királyi segítőalap”-nak. 
Megalapítója és első parancsnoka az iskola cserkészcsa
patának, amelynek nevét is ő ajánlotta: az 1686-os Buda
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vár visszavételekor dicső nevet szerzett magyar kurucka- 
tona, Petneházy Dávid megnevezésével.

Firbás Oszkár 1923. december 20-án védi meg Budapes
ten doktori disszertációját, amelynek címe Gróf Ester
házy Antal szerepe II. Rákóczi-féle szabadságharc első 
negyedében. 1703-1705.

1924. április 24. A Nemzetgyűlés elfogadja az 1924 évi XI. tör
vénycikket a középiskolákról. Három típust állít fel: gimnáziumot, 
reálgimnáziumot és reáliskolát. A Horváth Mihály utcai eddigi fő
reáliskola ettől kezdve reáliskola.

A minden tanév végén megjelentetett Értesítőben Firbás Oszkár 
1924-ben Baross Gáborról emlékezett meg.

1925. március 6-án megszületik második fiúgyermeke, Zol
tán. A szüléskor különféle nehézségek jelentkezhettek. Ki
sebb műtétet is végre kellett hajtani, amelynek következtében 
újabb gyermek kihordására a jövőben nem lehet vállalkozni. 
Az 1925-ös Értesítőben a százéves Jókai Mór jelentőségéről 
ír.
Az 1926-os Értesítő hozta a doktorátusával kapcsolatos ösz- 
szeállítást: Adalék gróf Eszterházy Antal császári ezredes 
Rákóczi hűségére téréséhez.

Tanévenként általában 20-24 iijúsági színházi előadást 
szerveztek a városi színházban az ő elképzelései szerint. A 
keresztény magyarság erősítése volt a cél. Az ifjúság 3-4 
évenként visszatérő ciklusban láthatta a Bánk bántól a Peer 
Gynt-ig az általános műveltséghez, továbbá a tanulók sze
mélyiségfejlesztéséhez nélkülözhetetlen magyar és külföldi 
színműveket.
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Jelentős ellenállás jelentkezett a színházvezetés és az emlí
tett alapelvek érvényesítése között, mert számos, a diákság 
számára szükséges darab előadása a nagyközönséget kevés
bé vonzotta. Az ifjúsági előadások előtt bevezette az eliga
zító, rövid előadásokat. Legtöbbször maga tartotta a nemzeti 
identitást erősítő színi előadások előtti bevezetéseket.
1925. november 30-án iijúsági előadás keretében, Jókai Mór 
születésének századik évfordulója alkalmából előadták Az 
Aranyembert.
Az iskolánkívüli nevelés apostola volt. Szegeden és a tanya
világban több mint háromszáz felvilágosító előadást tartott
1920 és 1929 között, földrajzi és történelmi tárgykörökben. 
A Klébelsberg Kúnó vezette Vallás- és Közoktatás-ügyi 
Minisztérium támogatása lehetővé tette az előadások meg
szervezését, amelyeken nagy számban jelentek meg egy-egy 
alkalommal kultúrházakban, színházakban, falusi kocsmák 
ivóiban az egyszerű emberek százai.
A Kárpát-medencében a trianoni lecsatolás miatt az idegen 
országba szakadt magyarság üldözése szükségessé tette a 
magyar ifjúság identitástudatának megerősítését. Az iijúsági 
előadások keretében olyan színművek is előkerültek, mint az 
Elnémult harangok -  az erdélyi magyarság vészkiáltásáról 
szóló nagyszerű színdarab, a katolikus és református temp
lomokat eltulajdonító, az ortodox egyház javára történő kisa
játításról szóló színmű, vagy a Fekete golyó darab előadása, 
amelyben a magyarokat kényszerítik a vakpárbajra, azaz a 
lezárt dobozból a több fehér golyó melletti egyetlen fekete 
golyó manipulált kihúzására. Ha mégis fehér golyót húzna 
ki a szerencsétlen, akkor másképp gondoskodnak a likvidá
lásáról.

1926. december 27. Megjelenik az új pénz, a pengő és a fillér. Egy
pengő 12 500 koronát ér.
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Firbás Oszkár 1927-ben Kogutowitz Károly egyetemi tanár 
országra szóló földrajzi megfigyeléseiben vesz részt. A Sze- 
ged-kömyéki homokterületeken végez méréseket esőzések 
után a homok átnedvesedésének mértékével kapcsolatban. 
Négyéves kisfia ott bukdácsol mögötte a homokban, amikor 
a beázás nagyságát méri centiméterrel. A mérőszalagot a ki
csi vihette.
Az 1925 és 1926 években az Ifjúság és Élet folyóirat hasáb
jain négy értékes cikke jelenik meg: Lőcséről, a késmárki 
temetőről, a Zipszer-humorról és a Magyarország megcson
kítása 1920-ban címekkel.

1927. november 6-án felállítják Kossuth Lajos szobrát a budapesti 
Kossuth téren.
1928. szeptember 9-én a levegőbe emelkedik a világon elsőként 
Asbóth Oszkár helikoptere Budapesten.

Firbás Oszkár 1927. és 1928. években a szegedi színházban 
44 iijúsági előadást szervez a szegedi középiskolások szá
mára.
Önéletrajzában megemlíti, hogy a húszas években több pá
lyázaton is részt vett. A Hunyadiakról írtakkal pályadíjat is 
nyert.

1929. május 26-án felavatják Zala György alkotását Budapesten a 
Hősök terén. A szoborcsoport a hét vezér lovas alakjai felett Gábor 
arkangyal a kettőskereszttel és a másik kezében a Szent Koronával 
látható.

Firbás Oszkárt 1930. június 21-én a vallás- és közokta
tásügyi miniszter megbízza a szegedi Állami Reáliskola
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igazgatói teendőinek ellátásával. Az iskola tantestülete 
megelőzően bizalmat szavazott igazgatói kinevezéséhez. Tíz 
esztendőn keresztül -  1921 -1930 -  volt a tantestület tagja, ez 
idő alatt sokat tanult elődjétől, Deli Gézától, aki maga is tá
mogatta utódjaként igazgatói kinevezését. Nagy ambícióval 
kezdett munkájához.

1930. október 25-én átadták a szegedi egyetem Dóm téri épületso
rát, amely Rerrich Béla alkotása.

Az év végi statisztikai adatok:
Magyarország lakosainak száma: 8 688 216 fő.
Ebből magyar 92,1 %, német 5,5 %, tót 1,7 %.

Katolikus 
Görög katolikus 
Református 
Evangélikus 
Izraelita

A Szegedi Szemle 1930 évi III. évfolyamának 9-14. számai
ban hatrészes sorozatban jelent meg: „Przemysl szegedi vé
dői” című dolgozata.

1931. szeptember 13-án Biatorbágynál Matuska Szilveszter felrob
bantja az átrobogó gyorsvonat alatt a völgyet átívelő hidat. Több 
ember halála és hatalmas anyagi kár a következmény.

A Szegedi Egyetem Barátai nyelv-, történet- és bölcsészet
tudományi szakosztályának titkáraként előadásokat tartott a 
szakosztályi üléseken Szeged vármegye településföldrajzá
ról, majd doktorátusának témájáról: gróf Eszterházy Antal

64,9 % Budapest lakossága 1 006 ezer fő
2,3 % Szeged lakossága 135 ezer fő

20,9 % Debrecen lakossága 117 ezer fő
6,1 % Kecskemét lakossága 69 ezer fő
5,1 % Pécs lakossága 62 ezer fő

Miskolc lakossága 62 ezer fő
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kuruc tábornok szerepéről a Rákóczi Ferenc szabadsághar
cában címmel. A helyi lapokban is számos vezércikke és ta
nulmánya jelenik meg ebben az időben: A 480 éves várnai 
csata, A százéves Jókai Mór, A 250 éves Rákóczi, Kossuth 
Lajos, Bem Apó címekkel.

A Városok Monográfiája Rt. Kiadásában megjelent a Diákle
xikon földrajzi részének kidolgozásában munkatárs volt.
1932. áprilisában költözik a Firbás család a Római körúti la
kásból a Horváth Mihály utca és a Deák Ferenc utca keresz
teződésében álló, kétemeletes, impozáns iskolaépület négy
szobás igazgatói lakásába.

Ez a lakás 9 éves koromtól 24 éves koromig volt a lakhe
lyem, kivéve azokat az időket, amelyeket a soproni egye
temi tanulmányaim miatt, továbbá nyaranta az előírt gya
kornoki idők letöltése miatt kellett Sopronban, vagy az 
erdőgazdaságoknál eltöltenem. A lakás, amelyben felnőt
tem, és amelyben fiatalemberré válásom történt, nagyon 
összenőtt velem. Onnan jártam gimnáziumba az emelet
re, onnan mentem Sopronba, ott éltem át az első háborús 
bombázásokat.
Az igazgatói lakás négy, sorosan egymásba nyíló szo
bából, hosszú előszobából, nappaliból, fürdőszobából, 
konyhából, éléskamrából és külön álló vécéből állott. A 
lakás negyedik szobájából egyenesen az igazgatói irodába 
lehetett bejutni.

A lakás voltaképpen édesanyánk birodalma volt. Nem
hiába járt Putnokon a háziasszonyképzőbe! Mindenhez 
felsőfokon értett, ami egy polgári lakás háztartásában elő
fordult. A lakás berendezése, üzemeltetése évtizedeken 
keresztül az ő dolga volt. Édesapánk az alapelvekben való
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megegyezés után teljesen édesanyánkra hagyta a háztar
tással kapcsolatos döntéseket. Az ő ízlését, keze munkáját 
hordozta az egész lakás. O szabta meg és irányította a szo
bák használatát és rendjét. Nem emlékszem olyan esetre, 
am ikora lakással kapcsolatban bármiféle vitatkozásra ke
rült volna sor.
A székek, fotelek, asztalok, szekrények, huzatok, térítők, 
a lakás díszítése -  mind az ő műve volt. Nagy szeretet
tel, de mindegyikünktől megkövetelte az alapvető rendet, 
tisztaságot.
Édesapám igazgatói munkájának részleteit édesapjával 
mindig megbeszélte. Sajnos csak igen rövid ideig tehet
te, mert édesapja 1932. május 15-én szívinfarktust kapott, 
ami a halálát okozta.

Abban az évben május 15-e pünkösd asárnapra esett. Ki
lencéves gyerekként jól emlékszem arra, hogy a család a 
vasárnapi szentmise után a Felsővárosi templomból ha
zafelé tartott. Nagyapámék lakása a József Attila sugárút 
és a Felsővárosi templom utcájának, a Munkácsy Mihály 
utcának a kereszteződésében, a Szent György tér sarkán 
álló épület földszintjén volt. A már napok óta betegeskedő 
nagyapámat édesapám mindenképpen meg akarta látogat
ni. Arra kért bennünket, hogy menjünk haza, ő rövid lá
togatás után szintén hazajön. Vasárnaponként édesapámat 
mindig megvártuk az ebéddel, amit az ő vezette imádko
zással kezdtünk. A várakozás elhúzódott. Édesanyám két
szer is melegítette az ebédet. Jó másfél órai késéssel ér
kezett meg, és könnybe lábadt szemmel mondta el, hogy 
nagyapa szinte a karjai között hunyta le a szemét. Halálát 
közvetlenül újabb szívinfarktus okozta. A Jó Isten külö
nös adománya volt, hogy édesapám az utolsó percekben 
ott lehetett a betegágyánál.
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A síremlék elkészülése után édesapám megkérte Márky Imre sze
gedi költőt (1881-1970), jó barátját, hogy írjon egy hexameteres 
sírverset, amelyről kiderül, hogy a felvidéki hegyekből jöttek ide 
az alföldi Szegedre.
A vers így szól:

„Édes Anyának bűbájos bölcseje: Zólyomi fenyves,
Hol meg Apánk született bérckoszorús Gömör az.

Hitvesi hűség tiszta derűje ragyogta be lelkűk,
Sík Szeged őrködik itt hamvaik álma felett.”
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Édesapja halálát követő napon, 1932. május 16-án fényes 
ünnepség keretei között leplezték le a szegedi Fogadalmi 
templom oldalában a szegedi ötös honvédek emlékművét. 
A hősi halottak tiszteletére egy dombormü készült, amelyet 
a templom délnyugati oldalfalán helyeztek el. A felavatáson 
részt vett Horthy Miklós kormányzó, Serédi Juszticián esz
tergomi érsek, bíboros hercegprímás, József főherceg, Fe
renc Ferdinánd főherceg, Glattfelder Gyula Csanádi püspök, 
a kormány több tagja és számos előkelőség. József főherceg 
és Glattfelder püspök után a volt ötös honvéd gyalogezred 
nevében a bajtársaira emlékező, a hősök előtt meghajló, az 
ezred volt katonája, az ezred tartalékos főhadnagya, Firbás 
Oszkár mondta el emlékező szavait. A felavatott emlékmű ma 
is ott díszeleg a Dóm falán. Időközben, renováláskor a dom- 
borműveket áthelyezték a Dóm térre néző délnyugati falba.
1932 júniusában megjelent az iskolai Értesítőben „Nyolcvan 
éves az iskola” címmel közölt összefoglaló írása.

1932. október 1-jén megalakult Gömbös Gyula kormányában a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter Hóman Bálint lett.
1933. január 29-én Hitler Adolf lett a német kancellár.

Az 1931/32-es tanévben Forrai Kálmán, Firbás Oszkár nyol
cadikos diákja, az országos középiskolai tanulmányi verse
nyen földrajzból harmadik lett.

1933 szeptemberében kerültem a reáliskola első osztályá
ba. Igen kényelmes volt, hogy reggelente csak fel kellett 
mennem az emeletre. Nyolc éven át édesapám tanította 
nekem a földrajzot és a történelmet. Átlagon felüli tudá
somat csak akkor tudtam tárgyilagosan értékelni, amikor 
Sopronban az egyetemen találkoztam az ország minden 
részéből odasereglett diáktársaimmal. Többeket korrepe
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táltam matematikából, ábrázoló geometriából. Szinte leír
hatatlan az a sok élmény, emlék, amely a nyolc év alatti 
tanulásomhoz és édesapám személyéhez kapcsolódik.
Az ismeretanyagot mindig kiválóan motiválta. Az egyik 
földrajzi órán a Balatonról tanultunk. Az osztálynapló be
írása után leszállt a katedráról és a padok elé lépve tette 
fel a kérdést: „Mit gondoltok, elférne-e a Balaton jegén az 
egész emberiség?” Meglepődve figyeltünk. A helyes vá
laszhoz tudni kellett, hogy a Balaton kiterjedése megkö
zelítőleg 600 négyzetkilométer, hogy 2,4 milliárd ember 
él a Földön (1934), és hogy egy négyzetméternyi terüle
ten négy ember tud elhelyezkedni, Kihívott az első pa
dokból négy tanulót. A szekrény tetejéről levette a mindig 
ott őrzött egy méter hosszú fa mérőrudat, és segítségével 
az olajjal bekent hajópadlós aljzatra krétával kirajzolt egy 
négyzetméteres területet. A megrajzolt terület négy sar
kába állította a négy tanulót, akik kényelmesen el tudtak 
így helyezkedni. Gyorsan kiszámoltuk, hogy a befagyott 
Balaton jegén négyzetméterenként négy emberrel való
ban elférne a földkerekség lakossága. Ezzel a motiváci
óval elérte, hogy rögződött bennünk az emberiség 1934. 
évi megközelíthető lélekszáma, a Balaton 600 négyzetki
lométeres kiterjedése. Ez a jelenet 1934-ben -  2006-hoz 
viszonyítva 72 évvel ezelőtt -  zajlott le. Sokévnyi távlat
ból is jól emlékszem a jelenetre. Biztosan rögzült bennem 
a tó nagysága (egészen pontosan 595 négyzetkilométer), 
és az, hogy 1934-ben 2,4 milliárd ember élt a Földön. Ezt 
az eredményes motivációt példaként mindig felhozom 
az erdőmémök-tanárjelölteknek tartott soproni egyetemi 
módszertani előadásaimon.

Firbás Oszkár tanári működése igen sokoldalú volt. Szer
vezője és vezetője volt az ifjúsági színházi előadásoknak. A Tan
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kerületi Királyi Főigazgatóság megbízása alapján 1925 óta irányí
totta a több ezer szegedi középiskolás számára a megtekinthető 
színdarabok sorát. Ezek az igen alaposan megválasztott előadások 
kiszélesítették a tanulók tudását, fontos nevelési szempontokat 
közvetítettek, továbbá közvetlenül a magyar és világirodalmi is
meretek elsajátítása mellett maga a színházba járás, a társadalmi 
találkozásokon való helyes viselkedés formáinak elsajátítása miatt 
is fontos feladat volt.

Az iskolai nevelés mellett nem feledkezett meg családja 
neveléséről sem. Öcsémmel az igazgatói lakás harmadik 
szobájában laktunk, ott aludtunk, tanultunk. A két ágy 
mellett íróasztal is volt a szobában, ahol meg tudtuk írni 
az írásbeli feladatainkat. Délutánonként az irodából a ne
gyedik szobán át néha benyitott édesapánk és ellenőrzött 
bennünket. A szegedi egyetem Szukováti téri épületének 
nagytermében szinte hetente voltak igen nagysikerű tudo
mányos és felvilágosító előadások, amelyek megtartására 
neves tudósokat, híres előadókat kértek fel. Ezekre az elő
adásokra szinte mindig elvitt bennünket. Ott igen sokat 
tanultunk. Visszaemlékszem Szent-Györgyi Albert No- 
bel-díjas professzorra, Mécs László költőre, Móra Ferenc 
íróra, Sík Sándor piarista pap-költő és író professzorra, 
Bálint Sándorra, a neves néprajzkutatóra, akik élmény
szerű beszámolókat tartottak. Külön érdekességként em
lítem Győrffy István egyetemi tanár, akadémikus, a föld
rajztudományok doktorának előadását. Ő a Magas-Tátra 
zöld haváról tartott előadást. Nagyszerű diafelvételekkel 
és mozgófilmmel egybekötött előadására élénken emlék
szem. A régebben hullott havon megtelepedő moszatok- 
ról, mohákról szólt az előadás, amelyek zöld színűvé vál
toztatták a hófoltokat.
Emlékezetesek maradnak számomra azok a történelmi
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tanórák, amelyeket nagyszerű motivációk kíséretében 
tartott édesapám. Az 1526-os mohácsi csata lefolyását, 
a táblára felrajzolt magyar és török csapatmozgások be
mutatásával tette emlékezetessé. Ugyanez volt a Rákóczi- 
féle szabadságharc, majd az 1848/49-es szabadságharc 
csatáinak bemutatásakor is. Amikor évtizedekkel később 
unokáimmal megmásztunk jónéhány Tátra-csúcsot, ma
gam is találkoztam „zöld” hóval. Unokáimnak meg tud
tam magyarázni a különös jelenség okát.

Édesanyánk is minden erejével a családot szolgálta, szó 
szerint teljesen ellátott bennünket. Főzött, mosott, vasalt 
ránk, édesapánk keményített inggallérját időben készítet
te. Akkor nem is érzékeltük, hogy munkájával mennyire 
biztosította a mindennapi életünk zavartalanságát. Kitű
nően varrt, ingjavításokat, zokni stoppol ást, gombfelvar
rást mindig időben elvégezte, soha sem volt fennakadás. 
Ha kellett, tarhonyát készített fateknőben, szappant fő
zött, az őszi eltevések keretében a paradicsom eltevést, 
a befőttek, lekvárok elkészítését maga végezte úgy, hogy 
nekünk, gyerekek számára is ez különleges esemény volt. 
Minden évben disznót öltünk. O végezte a sózás, borsozás, 
fűszerezés grammnyi pontosságú kimérését, a pácolatok 
pontos elkészítését. A ház körüli munkáknál többször is 
faluról jött cseléd segítette. így édesapánk számára, de a 
mi számunkra is, biztos volt a háttér.

A harmincas években a katonaság felkérésére több katonai 
laktanya nevére tesz javaslatot. Sorra javasolja a kuruc kori 
hősök neveit, így lesz a csongrádi, orosházi, békéscsabai 
laktanyák nevei között Esze Tamás, Bercsényi Miklós, Vak 
Bottyán, Petneházy Dávid. Már nem tudható biztosan, hogy 
melyik laktanya vette fel a Damjanich János nevet.
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Az 1933/34 tanévben Völgyesi Nándor érettségiző tanítvá
nya az országos középiskolai tanulmányi versenyen harma
dik lett.

1933 szeptemberétől kezdve osztálytársaim voltak Ken- 
deresi János és Kenderesi Mihály. Az alkoholista apa ott
hagyott családjában az édesanya nevelte kitűnő képességű 
fiait. Elemi iskolai tanítójuk hívta fel édesapám figyelmét 
rájuk. így kerültek iskolánkhoz, ahol Horthy-ösztöndíja- 
sok voltak. Nagyon szerény életszínvonaluk ellenére ki
válóan tanultak. Minden tanév első óráin édesapám meg
jelent az altiszttel az osztályban. Az egész tanévre szóló 
tankönyveket, füzeteket, írószereket és egyéb kellékeket 
hozta és adta át a Kenderesieknek az osztály színe előtt. 
Nyolc éven át kiválóan tanultak. János kitüntetéssel, Mi
hály jelesen érettségizett. János külföldön folytatta tanul
mányait, Hamburgban szerzett hajómémöki oklevelet, 
míg Mihály Budapesten magyar-történelem szakos tanári 
oklevelet.

Külön kell megemlékezni a szegedi egyetem tanárjelöltjei
vel való foglalkozásáról. Az iskola elég hosszú idő óta gya
korlóiskolaként működött. Az 1932/33-as tanévtől kezdve 
intézményesen iskolánkhoz jöttek tanítási gyakorlataik le
folytatására. A Szegedi Középiskolai Tanárképző Intézet 
Elnöksége 1934-ben hivatalosan is felkéri a tanárjelöltek 
részére tartandó pedagógiai előadások megtartására. 
Ezek voltaképpen módszertani előadások voltak. 1934. 
április 8-án országos ankét volt a Szegedi Kereskedelmi és 
Iparkamara nagytermében. Az ankét főelőadója Dr. Firbás 
Oszkár, aki az iskolás gyermekek kettős életéről szól. Érte
kezésének címe: A család és az iskola együttműködése.
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1934 májusában a budapesti József Nádor Műszaki és Gazdaság- 
tudományi Egyetemhez csatolják a Sopronban működő Bánya-, 
Kohó-és Erdőmémöki Kart.

1934 decemberében megalakul a Szegedi Pedagógusok 
Köre. A megalakulás szervezője, két egyetemi tanár mellett, 
Firbás Oszkár.

1935 májusában létrehozzák a Tankerületi Királyi Főigazgatósá
gokat.

1935. július 8-án Firbás Oszkárt kinevezik a VI. fizetési osz
tályba. Ez akkoriban igen nagy dolog volt, a pedagógusok 
közül csak nagyon kevesen részesülhettek ebben a megtisz
teltetésben.
1936. július 7-én nagyszabású iskolai ünnepélyt szervezett 
a reáliskolában. Leleplezték az iskola előcsarnokában felál
lított hősi emlékművet. A háborúban az életét feláldozó ka
tonát ábrázoló szép szobrot Tápai Antal szobrász készítette. 
A felirat Kölcsey örökérvényű Parainéziszéből való: „Min
den áldozat kicsiny azokhoz képest, miket a hazának kívánni 
joga van.”

Tápai Antal szobrászműhelye Tápén volt. A Szegedhez 
hozzánőtt kisebb városrész közvetlenül a Tisza és a Ma
ros összefolyása mellé települt valamikori halászfalu volt. 
Jól emlékezem arra, hogy édesapám magával vitt bennün
ket az öcsémmel a szobrászműhely meglátogatására. Tá
pai Antal azt kérte édesapámtól, hogy egy hibátlanul leírt 
Parainézisz szöveget vigyen neki, hogy a márványba vé
sést nagyon pontosan el tudja végezni. Életemben akkor 
jártam először szobrászműhelyben. A kész és többnyire 
félkész szobrok, faragások látványa lenyűgözött. A Tápai
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által már csaknem kész, a sebesülten leomló magyar ka
tona márványba faragott alakja nagyon belém vésődött.

A szobor felavatására sikerült meghívni báró Szurmay Sán
dor altábornagyot, a volt hadügyminisztert, a katonai Mária 
Terézia Lovagrend tulajdonosát, az iskola volt növendékét, 
a Kárpátokba betört orosz hadsereg első világháborúbani 
kiverését végző honvédek vezérét, aki az ünnepi beszédet 
mondta.
Az ünnepségen megjelent több miniszter is. A szobor fel
szentelését Glattfelder Csanádi püspök végezte. A szülők ne
vében Móra Ferenc leánya, Móra Panka beszélt.
Firbás Oszkár a hazafiságra való nevelés keretében Szurmay 
tábornok tevékenységét úgy méltatta egyik történelem órá
ján, hogy Némedy Gyula kiváló ügyvéd, író, Firbás Oszkár 
volt tanítványa, évek múlva egy osztálytalálkozó alkalmával 
írt versében, nemcsak emlékezett az egykori történelem órá
ra, hanem egyúttal Firbás Oszkár történelemtanári működé
sét is jellemezte. Néhány sor idézet a verséből:

„Kiragyog a szemünk fénye, lelkességünk nem mai, 
Mert tanárunk elbeszélte: Ki volt nekünk Szurmay! 
Fiúk! Ő az iskolánknak diákja volt egykoron,
S kit zsengén e falak láttak, mostan fénylő hegyorom. 
Legyetek Ti méltók Hozzá! Ősi földünk arra vár, 
Hogyha sorsunk a bajt hozná, védve legyen a határ! 
Történelmünk hegyormára így hatolt...
Óráit a szívünk várta, mert olyan szép óra volt.”

1936. június 17-én kitört a spanyol polgárháború.

1937. január 2-án kinevezik a délvidéki megyék földrajzi ta
nulmányi felügyelőjévé.
1937 áprilisában Firbás Oszkárt megválasztják a Dugonics
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Társaság rendes tagjává. Rövidesen megtartja székfoglaló
ját: „A Felvidék, a Kárpát-medence gyöngy-szeme” címmel.

Ez az előadás számomra nagyon emlékezetes, ugyanis 
édesapámnak első ízben segítettem nyilvánosan. Az elő
adást diaképekkel és mozgófilmmel kísértette. Elvittük 
a Baross Gimnázium filmlejátszó készülékét, továbbá a 
diavetítőt. A filmvetítést Barcsa Mihály, az iskola altisztje 
végezte, míg a diavetítést rám bízta. Az előadás a szép 
és híres szegedi városháza dísztermében zajlott le. Kez
dés előtt már egy órával ott voltunk a helyszínen. Minden 
felszerelést beállítottunk. Tizennégy éves koromra való 
tekintettel édesapám a szájamba rágta a teendőimet. Az 
összeválogatott diaképeket kellett kivetítenem megadott 
végszavaira. Édesapám külön katalógust készített szá
momra, így nagyon leegyszerűsödött a szerepem. Ez volt 
életem első, tudományos ismeretekkel kapcsolatos nyil
vános szereplésem. Örültem, hogy édesapámnak segít
hettem. Büszke voltam, hogy én is szereplője lehetek az 
előadásnak. Jól emlékszem arra a sok szép diára, amelye
ket a felvidéki hegyekről, folyókról, városokról, művé
szi alkotásokról készült folyók alapján édesapám állított 
össze. Néhány igen szép képnél -  a Magas-Tátra egyes 
csúcsai, a Kassai Dóm, a Dévényi-kapu, a Vereckei-hágó
-  tapsoltak a nézők. Akkor tanultam meg, hogyan kell fel
készülni egy előadásra, hogyan kell megszervezni annak 
lefolyását.

Külön kell megemlítenem, hogyan történt az osztályban 
az én tanulói elbírálásom és minősítésem. Amikor kihí
vott felelni, rámutatott egy tanulóra: „Hol laksz fiam?” 
„Kossuth Lajos utca 86.” Válaszra jött az utasítás: „Csap
játok fel a könyvet a 86. oldalon, arról kell felelni” Az
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ellenőrzés után minden tanulónak elő kellett venni egy 
papírdarabot, és név nélkül rá kellett írni a javasolt osz
tályzatot. Az ötödik osztályban azért kaptam jót, mert a 
29 tanulóból 28 jelest javasolt, egy pedig jót. Akkor na
gyon igazságtalannak tartottam az eljárást, később azon
ban rájöttem, hogy a tudásomat ennek a módszernek is 
köszönhettem. Napjainkban szinte elképzelhetetlen egy 
ilyen eljárás.

1937.július 7-én Japán megtámadta Kínát.
December 3-án meghalt József Attila.

1938. március 12-13-án a németek megszállták Ausztriát.

1939. január 11-én történelemből tanulmányi felügyelő
nek nevezik ki.

A harmincas években szinte minden nyarunkat a Szatyma- 
zon bérelt kis verandás villában töltöttük. A jánosszállási 
vasútállomástól néhány percnyire, a homoki szőlők kö
zött állt ez a kis tanya. Májusban ide költöztünk ki és 
szeptemberig kint is laktunk. Édesapám vonattal járt be az 
iskolába. Szatymaz környékét Szeged értelmiségi része 
üdülőterületként használta. A szerteterpeszkedő tanyák 
között a szőlőtulajdonosok számos villát építettek, ame
lyeket azután nyaranta bérbe adtak. A környéken épül
tek a jánosszállási, a szatymazi és a vilmaszállási villák. 
Édesapám a jánosszállási lehetőségek közül választotta ki 
ezt a tanya-villát, amelyet azután éveken keresztül igény
bevettünk.
A fakerítéssel körbefogott tanyán két épület állott egy
mással szemben. A bérbe adható épület három szobával, 
egy nappalival, egy verandával, egy konyhával, egy il
lemhelyiséggel működött. A szobák elég nagyméretűek
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voltak. A nagy, nyitott veranda a vasúti sínek felé nézett, 
amely mintegy 300 méternyire húzódott. A vasútig húzó
dó terület nagyrészt szántóterület volt, amelyen gabonát 
termeltek. A vasút felé eső rész eléggé szikes volt. A ta
nya közvetlen környéke már homokos volt, amelyen sző
lősorok állottak. A nyaraló épülettel határolt udvar másik 
felén egy szoba-konyhás kis épületben volt a béreslakás, 
amelyhez kapcsolódtak a gazdasági részek, marhaistálló, 
disznóól, baromfiudvar, tetején elég nagy galambdúccal. 
Az udvar közepén a fúrt, kávás kút körül öreg eperfák 
álldogáltak, amelyek eperéréskor ontották a jó falatokat a 
számos baromfinak. Villany akkoriban nem lévén, pum- 
pás petróleumlámpával világítottunk, amelyhez sötétedés 
után a bogarak tucatjával nekiröpültek nagy koppanással, 
aminek mi, gyerekek nagyon örültünk.

Az épület melletti kis kertben több gyümölcsfa állott, 
sárgabarack, cseresznye, meggyfa. Elég sokat teremtek. 
Édesanyám hálóval elkerített egy részt, amelyben csirké
ket tartott. Tyúkokat ültetett. Napi tojástermésünk kielé
gítette a család igényét. Több mint 100 jérce szaladgált az 
elkerített részen. A mintegy 8-10 tyúk ontotta a tojásokat, 
így húsban és tojásban önállóak voltunk.

Édesanyám Putnokon szerzett ismereteit nagyszerűen 
kamatoztatta az éveken keresztüli szatymazi nyaralások 
folyamán is. A kertet eredményesen hasznosította, meg
termett ott mindenféle zöldség. A ház körüli gyümölcsfák 
szakszerű kezelését is ő végezte el, amelyben persze se
gítségére volt édesapánk, de az öcsémmel is segítettünk, 
ahol tudtunk. Pontosan elmondta elgondolásait, nekünk 
csak végre kellett hajtani a szükséges tevékenységeket. 
Ennek eredményessége akkor fel sem tűnt, minden ola
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jozottan működött. A szatymazi nyaralónál tyúkokat ül
tetett, csirkéket nevelt, libákat tömött, mindenféle házi 
munkában nagyon eredményesen otthon volt.

Számosán ingáztak a városba és vissza. A munkaidő után 
az úgynevezett „kishatos” és „kishetes” vonatok délután 
hozták a városban dolgozókat. A „kis” jelzés azt jelentet
te, hogy az akkor ismert legkisebb mozdony, a 22-es, szer
kocsi nélküli mozdony csak három kocsival közlekedett 
Szeged és Kistelek között. A percre pontosan közlekedő 
vonat tanyánkkal szinte párhuzamosan futott, és mintegy 
másfél kilométer megtétele után ért a jánosszállási apró 
megállóhelyre. Édesanyámék abban állapodtak meg, 
hogy ha édesapám vendéget hoz, akkor az állomás felé 
haladó vonat kocsi ablakából zsebkendőjével annyi kör
zést végez, ahány vendég érkezik.
Volt a nyaralók között egy Fráter Zoltán nevű ügyvéd, 
édesapám jó barátja. Nagyon kedves ember és egyben 
igen nagy mókamester volt. Szüleim megállapodását is
merve egy alkalommal a szomszédos kupé ablakából, 
mialatt megkérve ismerősöket, hogy édesapám figyelmét 
kössék le, négy körzést adott le. Édesanyám megijedt, 
hogy apánk ennyi vendéget hoz. Öcsémmel hajkurász- 
tuk a csirkéket, hogy négy jércét kifogjunk. Édesanyánk 
nyomban leforrázta, majd megkopasztotta azokat, hogy 
mihamarabb ki lehessen rántani a vendégek számára.

A másfél kilométerre lévő állomásról 15-20 perc alatt ké
nyelmesen haza lehetett érni. Édesanyám nagy sietséggel 
már éppen sütni akarta a rántásra előkészített csirkedara
bokat, amikor édesapánk hazaérkezett - egyedül. Gyorsan 
kiderült, hogy félrevezetés történt, és a ludas csak Frá
ter Zoltán lehetett. A pillanatnyi bosszúságon kívül mi,
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gyerekek, azért örültünk, hogy soron kívül jól teleehettük 
magunkat rántottcsirkével.

A nyaralók igen összetartottak. Két egyesületet is alapítot
tak, a Szanyvét és a Jajnyét. Az előbbi a Szatymazi Nyaralók 
Vidám Egyesülete volt, míg a másik: a Jánosszállási Jégver
de (Jég verte) Nyaralók Egyesülete.
Több kedves összejövetelre emlékezem, amelyeken az ösz- 
szejött családok gyermekei hancúroztak, labdáztak, míg az 
öregek beszélgettek, üstön főzték a gulyást. Az orvosokból, 
tanárokból, mérnökökből, ügyvédekből, tisztviselőkből álló 
közösség igyekezett vidámmá tenni az életet.
Jóízű és főleg hideg volt az udvaron álló kútból felhúzott 
vödörből kiöntött kristálytiszta víz.

Firbás Oszkár az 1938-as tanévvégi Értesítőben az ezeréves 
Szent Istvánról emlékezik meg. Az 1939-es Értesítőben ta
nulmányának címe: Ami visszatért. Az 1940-es Értesítőben 
Horthy Miklósról emlékezik.

A Baross gimnázium 1939/40-es tanévtől kezdve „gya
korló jellegű” gimnázium volt. 1941. május 1-jével vált 
hivatalosan is gyakorlógimnáziummá.

1940. február elsejével nyugdíjazták hivatalából dr. Er- 
nyei Jenőt. A német-francia-latin szakos, kiváló tanárt zsi
dó származása miatt nyugdíjazták. Édesapám tanácsára 
sikerül keresztülvinni, hogy az osztálytablónkon Emyei 
Jenő bácsi fényképe középen, az igazgató képe alatt le
gyen látható. A meglévő tabló a mai napig bizonyítja fel
fogásunk helyességét.
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Volt az iskolának egy szerb fűtője: Makovics Antal bá
csi. O látta el az aknás kályhák fűtését az egész iskola- 
épületben, az osztályokban és a tornateremben, továbbá 
a tanári szobákban. Ezenkívül feladata volt az igazgatói 
lakás fűtésének ellátása is. Mi, gyerekek sokat beszélget
tünk Makovics bácsival, aki készségesen faragott nekünk 
nyilat, nyílvesszőt, különféle játékgurigákat, rendbe hozta 
a ródlinkat. Csak később tudtuk meg, hogy Makovics An
tal tagja volt az illegális kommunista pártnak. Ezt velünk, 
gyerekekkel sohasem éreztette.
A harmincas években Glattfelder Gyula Csanádi püspök 
évente egy díszebédet, vagy vacsorát adott a város veze
tő emberei számára. Édesapám gimnáziumi igazgatóként 
bekerült, az egyébként nagyon megválogatott, meghívot
tak közé. A püspöki meghíváson kívül több, a kormány 
által szervezett összejövetelekre, étkezésekre volt hivata
los, ahol a megjelenés csak frakkban, zsakettban, szmo
kingban, vagy egyenruhában volt lehetséges. Emlékezem
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arra, hogy édesanyám hogyan szervezte meg édesapám 
szmokingjának megtervezését, elkészítését, részletekre 
történő kifizetését. A vendégeskedésről édesapánk rész
letesen beszámolt a családnak. Kisgyerekként akkor tud
tam meg, hogy mi is az előétel, a fogások, soha nem hal
lott ételkülönlegességek. Hogyan szolgálják fel a parfét, 
majd az étkezések végén a feketekávét és a gyümölcsöt. 
Glattfelder püspök mindig talált alkalmat a vendégeivel 
való beszélgetésre, pedig lehettek vagy százan. Édesapá
mat mindig nagy érdeklődéssel hallgattuk, mert beszámo
lói igen színesek voltak.

Középiskolás koromra visszaemlékezve édesapám késő 
estig dolgozott az igazgatói irodában. Végigolvasta az 
osztálynaplókat, megjegyzéseket fűzve az esetleges hi
bákhoz. Vette magának a fáradtságot és a tanári szobából 
lehozott magyar, német, francia, latin, matematikai dolgo
zatokat is átnézte, ellenőrizte a tanárok javítási munkáját. 
A rajzokat is ellenőrizte, láttamozta és összehasonlította 
az osztálynaplóba beírt jegyekkel.

Tizenhárom, tizennégy éves lehettem, amikor behívott az 
irodába, leültetett az ott álló hatalmas bőrfotelba és meg
kínált szivarral. Ma is emlékszem arra a szépen kidíszí
tett barna ládikára, amelyben a címkézésről is leolvasha
tó kubai szivarokat tartotta és a vendégeit abból kínálta. 
Számomra érthetetlen volt a szivarral való kínálás. Édes
apám sohasem dohányzott, ezenkívül minden alkalmat 
megragadott, hogy a dohányzás és különösen a cigaret- 
tázás ellen szóljon. Ennek családtörténeti előzménye is 
volt. Ugyanis Ferdinánd dédapám állandóan pipázott, és 
46 éves korában, a halotti bizonyítványában is megneve
zett ajakrákban halt meg. Édesapám bíztatására kivettem
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egy szivart. Ő mutatta meg, hogyan kell a szivar végét 
lecsípni, majd meggyújtani. Egy meggyújtott gyufaszálat 
a szivar végéhez tartott és rám szólt, hogy szívjam meg. 
Szót fogadtam, utána hihetetlen köhögés fogott el, ugyan
akkor a büdös íz miatt émelyegni kezdtem. így mutatta 
be a dohányzást. Újra elmondta a véleményét, én pedig 
feltámadó undorral fújtam el a füstöt. Nem dohányoztam 
én sohasem. Az egyetemen, a katonaságnál, a háború alatt 
megpróbáltak „beavatni” Örülök, hogy az a jelenet egész 
életemre megszabta magatartásomat a dohányzással kap
csolatban.

1941. március 30-án a Dugonics Társaság nyilvános ülésén 
Firbás Oszkár előadást tartott a Tatárjárás 700 éves évfor
dulójáról. Március hónapban választották meg a Dugo
nics Társaság főtitkárává. A főtitkári poszton Móra Fe
rencet váltotta.

1941 májusában ballagtam. A ballagás mindig emlékeze
tes iskolai ünnepség keretében folyik. Könnyen elértem 
az osztályban, hogy az épületen végigballagva és kijutva 
a szépen előkészített, a szülők és a megjelentek számára 
összerendezett széksorok elé az iskolaudvarra, a ballagó 
osztály nevében, én mondjam a búcsúbeszédet. A mon
dandómat így fejeztem be: „Most pedig engedjék meg, 
hogy az igazgatóján és a történelem tanárán kívül a fiú 
búcsúzzon az édesapjától” Néhány szóval megköszönve 
az atyai gondoskodást, édesapámhoz lépve kezet csókol
tam. Édesapám nagyon elérzékenyülve alig tudott szóhoz 
jutni.
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Az 1941-es Értesítőben Firbás Oszkár a 90 éves iskoláról 
emlékezett meg. 1941. június 30-án a kormányzó kinevez
te tanügyi főtanácsosnak, ami akkor méltóságos címmel 
járt.

1941. augusztus 7-én a Szegedi Középiskolai Tanárképző In
tézet Igazgató Tanácsának tagja lesz. A kilenc tag közül rajta 
kívül minden tag egyetemi tanár. A lassan érvényesülő zsi
dótörvényeknek megfelelően iskolánk volt tanulóját, Fehér 
Györgyöt, a szegedi egyetem nem vette fel. Fehér György 
Firbás Oszkárhoz fordult segítségért. A nyolc gimnáziumi 
évben minden tantárgyból jeles eredménnyel végzett tehet
séges zsidó fiú érdekében megkereste Szent-Györgyi Albert 
egyetemi tanárt, a Nobel-díjas tudóst, hogy segítse a tanulót 
az egyetemre való bejutáshoz. Ez meg is történt.

Fehér György édesapánk halála után, nekünk, fiainak 
mondta el a történteket, amiről mi nem is tudtunk, ki
emelve, hogy édesapánk az akkori időben cseppet sem 
veszélytelen eljárása meghatározta az ő egész életét.

1941 szeptemberében jeles érettségim alapján felvettek 
a soproni József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem Bánya-, Kohó- és Erdőmémöki Karára, az er
dész szakra. Édesapám elkísért Sopronba a beiratkozásra. 
Ma is előttem van, ahogyan a dékáni hivatalban a kézhez 
kapott egyetemi fekete leckekönyvbe saját kezűleg írta be 
az első szemeszter tantárgyait és a professzorok neveit. 
Walek Károly, Bolemann Géza, Fehér Dániel, Stasnay 
Albert, Vági István európai hírű tudós professzorok neve
it az ő kezeírásával lehet olvasni az egyetemi leckeköny
vemben.
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1942 júniusában megjelenő Értesítőben Baross Gáborról, a 
vasminiszterről emlékezett meg.

1942 nyarán, Oszkár fia, erdőmémök-hallgató, nyári gya
korlatra a szegedi erdőigazgatóság palánkai erdőgondnok
sághoz nyert beosztás. Oda is elkísérte fiát. Az erdőgond
nokság vezetője Vermes Imre főerdőmémök volt. Abban 
az időben Magyarországon már megalakult a Volksbund és 
igen erős helyi csoporttal rendelkezett Palánkán. A palánkai 
Volksbund vezetője Dr. Firbás Oszkár sógora, Reszely Ottó 
volt. Elég kínos volt összeegyeztetni az állami erdőgond
nokság palánkai vezetőjének és az azonos politikai nézete
ket valló állami gimnáziumi igazgatónak a találkozását, a 
szélsőséges nézeteket valló volksbundista vezetővel. Végül 
sikerült a feszültség feloldása. Vermes vízi vadászatra hívta 
meg Dr. Firbás Oszkárt, akit fia és a terület kerületvezető er
dészének közreműködésével vittek vízi vadászatra. Kedvére 
vadászgathatott kis flóbert puskával.

1944. március 19-én a németek megszállják Magyarorszá
got. A szegedi Baross gimnázium épületét lefoglalják kórház 
céljára. Az oroszok betörnek a Kárpát-medencébe, megszáll
ják Erdélyt, majd szeptemberben elérik Szeged körzetét is. 
Firbás Oszkár 1944 októberében az utolsó kiürítő vonatok 
egyikével hagyta el az iskolát, Szegedet, és utazott Budapest
re, ahol jelentkezett a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztéri
umban. Beosztották előbb Balatonedericsre, majd Sümegre, 
később Sopronba.
1944 decemberében érkezik feleségével és Zoltán fiával 
Sopronba, ahol a szövetségesek az előző napon nagy légitá
madást hajtottak végre. A vonat a szétbombázott sínek miatt 
csak messze, kilométerekre a várostól tudott megállni. Éj
szaka érkeztek. Feleségét a csomagokkal a vasúti szerelvé-
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nyen hagyták, majd igyekeztek a Szent Imre Kollégiumba 
eljutni, ahol nagyobbik fia erdőmémök-halIgatóként lakott. 
A sötét éjszakában igyekeztek a város felé, nem is tudhatták, 
hogy a bombázások milyen károkat okoztak. Égő vasúti ko
csik, füstölgő, szétrobbant szerelvények, döglött állatok kö
zött, a szétvert vasúti sínek mentén jóval éjfél után jutottak el 
a Szent Imre Kollégium épületéhez. A kollégium igazgatója 
előre értesült a család jöveteléről, a nagyobbik fiuk szobá
ját a család rendelkezésére bocsátotta. A két ágyon a szülők 
feküdtek, míg a fiúk a matracokon, a földön. Együtt volt a 
család.

1944. december 21-én Debrecenben összeült a Nemzetgyűlés.
1945. január 18-án az oroszok benyomultak Pestre, amelyet elő
zőleg, ígéretük ellenére, rommá lőttek. Február 13-án Budát is el
érték.

A második világháborúban hatalmas veszteségeket szenvedett 
az ország. Elpusztult a nemzeti vagyon 40 %-a. Elveszett az állat- 
állományunk fele, a mezőgazdasági felszerelések 30 %-a, elpusz
tult a bányászat, az ipari felszerelés több mint a fele. A legsúlyo
sabb károkat a közlekedés szenvedte, a nagyobb hidak 99 %-át 
felrobbantották, a vasúti vágányzat 40 %-a tönkrement, elpusztult 
a lakóházak fele, Budapesten még ennél is több.

Április negyedikét az orosz tábornokok hazudozásai miatt, 
Sztálinnak tett felelőtlen ígérgetéseinek igazolására, Magyarország 
területének teljes elfoglalásának tényeként rögzítették. A bolsevis- 
ták ezt az abszurd dátumot nyilvánították a felszabadulás nemzeti 
ünnepévé. A valóságban a harcok még heteken keresztül folytak 
magyar területeken. A kommunista hazugságok miatt kellett az 
egész magyar népnek évtizedeken keresztül kötelezően ünnepelni 
a „felszabadulást”
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Az orosz katonai megszállás lehetővé tette a kommunisták való
ságos hatalomátvételét. A belügyminisztérium és a fegyveres erők 
az ország elfoglalásának első pillanatától kezdve kommunista irá
nyítás alá került. Azonnal megkezdődött a kommunistaellenes erők 
megsemmisítése. Előbb az értelmiségek összefogdosása, börtönbe 
csukása, koholt vádakkal való elítélése, kivégzése, megfélemlítés, 
letartóztatás, kényszertáborokba való hurcolás, néhánynak sikeres 
emigrálás.

A társadalom igen erős keresztény-magyar felfogása miatt a tel
jes hatalmat a Rákosi vezette moszkovita bolsevista banda csak
1948 júniusában tudta átvenni. A törvényeket igyekeztek átalakíta
ni. A hátteret törvénytelenül is biztosította a megszálló, „ideiglene
sen itt állomásozó” szovjet hadsereg.

Megkezdődtek a hazafias erők elleni hajkurászások, üldözé
sek, letartóztatások, sok esetben statárium adta kivégzések. 
Firbás Oszkár azonos nevű erdőmémök-halIgató fiát is kere
si a rendőrség. Először csak tanúként, kihallgatásra hívják, 
de rövidesen kiderül, hogy letartóztatásról van szó. Egy taka
róval kellett volna Kistarcsára bevonulnia. Az isteni Gondvi
selés ujja, hogy a rendőrségnél volt évfolyamtársához került 
az ügye, aki elintézte, hogy Vietorisz rendőrkapitány a letar
tóztatás helyett engedélyezte volt társa személyes felelőssé
gére a rendőrségi felügyeletet. Ezekben a napokban indult 
vissza Szegedre Firbás Oszkár igazgató, hogy a leégett tetejű 
iskolaépületet és az elpusztult tornacsarnokot újjáépítse.

1945 szeptemberében indítja újra a gyakorlógimnáziu
mot. A tornacsarnok helyén továbbra is üszkös romok. Nagy 
igyekezettel az iskolaépület tetejét helyreállítja, közben pe
dig létrehozza, az országban elsőként, a dolgozók gimná
ziumát.
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Miután megkívánták minden államtisztviselőtől, hogy egy 
„demokratikus” pártnak legyen a tagja, Czógler Kálmánnal 
elhatározták, hogy belépnek a szociáldemokrata pártba.

Firbás Oszkár (II.) erdőmémök-hallgatót október elsejével 
hivatalosan is rendőri felügyelet alá helyezik. A határozat 
szerint az illető a demokratikus Magyarországra nézve „ag
gályos egyén”. A rendőri felügyelet azt jelentette, hogy laká
sát csak néhány órára hagyhatta el, senkivel sem kereshetett 
kapcsolatot, nem járhatott nyilvános helyekre, éttermekbe, 
színházba, moziba. Sopron területét csak engedéllyel hagy
hatta el. Bármikor ellenőrizhetik. Vasárnaponként jelentkez
ni kell a rendőrségen igazolás miatt. A felügyelettel párhuza
mosan megindult a népbírósági tárgyalás előkészítése. 1945. 
november 24-ére tűzik ki az első népbírósági tárgyalást, 
amelyet elnapoltak.

1945. november 7-én, az országgyűlési választásokon a politi
kai nyomás és a nagyarányú csalások ellenére a Független Kisgaz
dapárt 57 %-s győzelmet aratott. 1945-ben erősödött a jobboldali 
ellenállás. A kommunisták ravaszkodással, ügyeskedéssel három
felé bontották a keresztény jobboldalt. A Független Kisgazdapárt 
mellett szándékosan engedélyezték a Pfeiffer Zoltán vezette Ma
gyar Függetlenségi Párt, továbbá a Barankovics István vezette De
mokrata Néppárt indulását. A kommunista vezetés féktelen hajszát 
kezdett a jobboldali politikusok ellen, akik a puszta életük meg
mentése érdekében kénytelenek voltak elhagyni az országot.

1945 augusztusában a szegedi igazolóbizottság Dr. Firbás 
Oszkárt „igazolf’-nak jelentette ki.
Közben nagyobbik fiának ügye tovább zajlott a soproni nép
bíróságon. A vád antiszemita megtartás, nyilvános helyen a 
kommunista Szovjetunió elleni izgatás.
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Firbás Oszkár Sopronba utazik, és minden lehetőt megtesz 
fia érdekében. Szerez ügyvédet, beszél tanúkkal, igyekszik 
fia melletti nyilatkozások gyűjtésére. Jóindulatú emberek 
segítenek. Az angolszász bírósági eljárásokhoz hasonlóan, a 
bírósági ügyekben esküdtszékek döntenek. A soproni nép
bíróságon héttagú bizottság működött. Titkos utakon jött a 
hír, hogy mindaddig nem szabad elmenni a népbíróság tár
gyalására, míg az esküdtek között elfogult, zsidó tag találha
tó. 1945 decemberén kívül tárgyalást tűzött ki a népbíróság
1946 januárjára, februárjára, májusára, amelyekben az alpe
res orvosi igazolópapírral kimentette magát. A Szent Imre 
Kollégium vezetőségének, a körzeti orvosnak, az ügyvédnek 
beavatását fia érdekében Firbás Oszkár nagy körültekintéssel 
és diplomáciával intézte.
Végre jött a hír, hogy nincs zsidó származású az esküdtek 
között. 1946. december 13-án az évfolyamtárs egyetemisták 
hathatós segítségével, tanúskodásával, bizonyítékok hiányá
ban felmentés született. Ez igen nagy dolog volt, hiszen az 
egyetemi tanulmányok befejezése, sem az állásbamenetel 
nem lett volna lehetséges. Firbás Oszkár fia érdekében az 
igazolások, nyilatkozatok tucatjait állítja össze régebbi zsi
dó ismerősök segítségével, akik igazolták, hogy az alperes 
sohasem volt zsidóellenes, és a zsidó hallgatót kiközösítő 
szöveg elmondását csak a selmeci hagyományok parancsoló 
hatására tette.

Firbás Oszkár Sopronban felkereste a feljelentő Kun Mik
lóst, aki előtt meg is alázkodott fia érdekében. Sikerült is el
érnie, hogy Kun nem akadékoskodott sem a népbírósági tár
gyaláson, sem a fellebbezéssel, sem az ezt követő egyetemi 
igazolásokat tárgyaló üléseken.
1947 januárjában történik a végleges ügylezárás és a rendőr
ségi felügyelet feloldása is.
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A zsidókra és a kommunistákra eléggé meggondolat
lan kijelentéseket tettem az ábrázoló geometriai tanszék 
előadói termében, vagy száz egyetemi hallgató előtt. Az 
Ifjúsági Kör vezetője, Podányi Tibor szigorló bányamér
nök-hallgató utasított a zsidók kiközösítésére. Számomra 
az volt a legmegrázóbb, hogy édesapám elment a legádá
zabb világnézeti ellenfelemhez, ahol megalázkodva kérte, 
hogy ne vágják el az életemet.

Előtte édesapám erről nem nyilatkozott, különben arra 
kértem volna, hogy ne menjen el feljelentőmhöz. Önfelál
dozó apai igyekezetének köszönhetem, hogy megúsztam 
a népbírósági tárgyalást. Továbbá, hogy megkaphattam az 
egyetemi igazolást.

1947 szeptemberében kezdtem el tanítani Esztergomban. 
Már októberben meglátogatott édesapám, aki a megérke
zését követő napon bejött az órámra. Erdőbecsléstan óra 
volt, a lábon álló erdő fatömegének megbecslési módját 
tárgyaltam. Édesapám beült hátra és egész órán át figyelt. 
Az órára alaposan felkészültem. Izgatott a véleménye a 
tanítási munkámról. Kijöttünk az óráról, becsukta az osz
tályajtót, s magunk voltunk a folyosón. Szó nélkül meg
ölelt: „Fiam, te szuggerálod az ismeretanyagot a tanulók
ba!” Láttam, hogy elégedett a teljesítményemmel, egy 
kicsit meg is volt hatódva.

1948-ban megalapították a Kossuth-díjat
1948. június 12-én egyesítették a két marxista pártot, előtérbe 
engedve a hazaáruló Marosán Györgyöt, Szakasics Árpádot meg 
Rónai Sándort. Rákosi átvette a hatalmat. Első intézkedése volt 
államosítani az egyházi iskolát. Ezzel Magyarországon megszűnt 
a vallásoktatás, vele együtt a keresztény erkölcs tanítása. Az azóta
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eltelt közel 60 év jól jelzi az erkölcsnélküliséget, a magyar társada
lomjelenlegi /2006/ erkölcstelen voltát.

1948-tól kezdve kíméletlen harc kezdődött a kommunista pártve
zetésben a moszkovita és a hazai kommunisták között. A harc nem 
a Moszkvától való függőség miatt tört ki, hanem egyszerűen ha
talmi harc volt. Ez csúcsosodott ki előbb a Rajk-perben, majd a 
Rákosi-Kádár-konfliktusban, végül Kádár és Nagy Imre párharcá
ban. A mindvégig kommunista élete utolsó napjaiban jellemessé
get eláruló Nagy Imre becsületével érdemelte ki a mártíromságot a 
mindvégig hazaáruló, jellemtelen Kádárral szemben.

1948. júniusa után Czógler Kálmánt és Firbás Oszkárt be
idézték az egyesített munkáspártok szegedi irodájába, ahol 
közölték velük, hogy osztályellenségek, kizárják őket.
1948. november 20-án egy papírfecnin közölték vele, 
hogy azonnali hatállyal felmentik a Baross Gábor Gya
korlógimnázium igazgatói beosztása alól. (Az igazgatói 
kinevezést 1930-ban kettős, merített papíron magától a val- 
lás- és közoktatásügyi minisztertől kapta.)

1948. december 1-jén a Dugonits András Állami Gimnázi
umba került -  a volt piarista gimnáziumba.
1949. augusztus 26-án a szegedi Állami Gépészeti Gimná
ziumhoz osztották be. Itt tanított hat éven át, miközben az 
iskola neve Gépipari Technikum lett. Az iskola munkásigaz
gatója számára folyamatosan ő írja az ünnepi beszédeket.
1949 novemberében ki kellett költöznie a Horváth Mihály 
utcai igazgatói lakásból. Feleségével elköltözik a Püspök 
utca Il/a alatti társbérletbe, amely haláláig otthona lesz.

Édesanyánk a bekövetkező nehéz időkben édesapánk tá
masza volt, aki az igazgatói leváltást igen nehezen viselte.
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Állandóan azt panaszolta, hogy őrá már nincs szükség. 
Édesanyánk nagyszerű érzékkel tartotta benne a lelket. 
Egyre erősödő vérnyomásos betegségét, diétázását édes
anyánk rendkívüli alapossággal kezelte. A betegségekkel 
kapcsolatban szinte tanulmányokat végzett. Újságcik
keket gyűjtött, tudósításokat vágott ki a napilapokból, 
utánajárt könyvtárakban a betegségek eredetének, azok 
kezelési módjainak. Franciakockás kettős papírokon ki
mutatásai voltak egyes gyógyszerek hatásairól, valamint 
vitaminokról. Jó néhány másolatot is készített ezekről, 
hogy nekem Sopronba is elküldhessen egy-egy példányt. 
Az iskolai igazgatói lakásból való kiköltözéskor is ő tar
totta a lelket édesapánkban. Az egész költözködést, a be- 
pakolást, az ingóságok rendezését is ő végezte, és az új 
lakásban is ő igyekezett életmódjukat elfogadhatóvá szer
vezni.

1952-53-ban Rákosi Mátyás „uralkodik”
1953-ban meghal Sztálin.
1953-55 között Nagy Imre kormánya van hatalmon.
1955-56-ban Hegedűs András a miniszterelnök.

1955. július 15-től édesapáin 61 évesen nyugdíjba kerül.
Nyugdíjaséveiben az örömet unokái jelentik. 1952-ben szü
letik Miklós, 1954-ben Nándor, 1956-ban Judit - nagyobbik 
fia gyermekei, míg Zoltán fiának ugyancsak Zoltán nevű 
fia 1955-ben. Szegeden Zoltán unokáját kísérgeti nagyapai 
örömmel, s mondogatja az ismerősöknek, hogy „nagyapai 
műszak”-ban van.

1951 júliusában behívtak póttartalékos katonai kiképzés
re Hajdúhadházára. Három hónapon át ott teljesítettem 
szolgálatot. Ez idő alatt édesapám meglátogatott. Egy va-
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sámap érkezett vonattal. Kimehettem eléje az állomásra, 
majd, jó idő lévén, az erdőben, egy kis akácosban, egy 
farakáson ülve beszélgettünk órákon keresztül. A katona
konyháról sikerült ebédet is szereznem részére, majd késő 
délután kikísértem a vasútra. Évek óta nem tudtunk olyan 
zavartalanul beszélni. Emlékezett arra, hogy 1916-ban őt 
is meglátogatta az édesapja /Napada/, amikor sebesülten 
feküdt a lembergi hadikórházban. így ismétlődnek a csa
ládi hagyományok. Ő akarta bennem tartani a reményt 
a jövőt illetően, de kiérződött mondanivalójából a nagy 
csalódás a nemzet jövőjét illetően, és persze a saját sorsá
nak lealacsonyodása miatt is.

Sztálin halála, a törvénytelen Rajk-per visszaéléseinek nyil
vánosságra kerülése, továbbá a nagy visszaélések, a magyar nép 
nyomorba döntése miatt 1956. október 23-án kitört a forradalom, 
majd november 4-én a szabadságharc a megszálló szovjet csapatok 
ellen. A nyugati hatalmak koncnak dobták oda Magyarországot a 
Szovjetuniónak, hogy szabad kezet kapjanak a Szuezi-csatománál 
kitört nagyhatalmi versengések sikeres befejezéséhez.
1956 novemberében a szovjet hadsereg eltiporja a magyar fegy
veres erőket, Kádár elárulja saját népét önző érdekei miatt, orosz 
tankba bújva, félve a népharagtól, érkezik meg Budapestre, hátba 
támadva saját kormányát, hogy átvehesse a hatalmat. 1956-1957: 
a megtorlások évei. Majd’ ezer embert végeznek ki koholt vádak 
alapján, több ezerre tehető a börtönbe zárt emberek száma. Több 
mint kétszázezer ember elmenekül a bolsevista erőszak, a várható 
kivégzések elől külföldre.

Firbás Oszkár nyugdíjasként tevékenykedik a pedagógus 
szakszervezetben. Beteg kollegákat látogat meg, a nagyon 
szerény szakszervezeti ajándékcsomagokat viszi el a rászo
rulóknak.
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Megkezdődik a magyarság utolsó nagy, eddig kimeríthetetlen- 
nek hitt tartalékának, a parasztságnak erkölcsi, szellemi, gazda
sági szétverése, termelőszövetkezetekbe való bekényszerítése. A 
verésektől, kínzásoktól, sőt gyilkosságoktól sem visszariadó be- 
kényszerítés égbekiáltó eseményeket hoz. A legtöbb és legaljasabb 
törvénytelenségek 1957 és 1961 között történtek. A féktelen erő
szakosságok, megfélemlítések, gyilkosságok, sajnos, célhoz értek. 
Megtörték a magyarság utolsó reménységének, a parasztságnak az 
ellenállását is. A nemzet ezeréves fennmaradását biztosító erő szét
hullása megkezdődött. A költő jóslata, hogy „..mint oldott kéve, 
hull szét nemzetünk..”, bekövetkezett.

1958. július 6-án Zoltán fia 15 éves érettségi találkozóján 
vesz részt. A Baross Gimnázium épületében, a volt osztályte
remben ül a katedrán, és nagyon szép beszédet mond. Erezni 
lehetett, hogy ez a találkozás az utolsó, már búcsúja is egy
ben. Szervezete mindig hajlamos volt a magas vérnyomás
ra. Hosszú küzdelem volt ez, vérerei képlékennyé váltak, a 
nyomást már nem tudták elviselni. A testi edzések, a sporto
lás teljes hiánya évtizedek alatt megtették negatív hatásukat. 
Agyvérzés érte, amire megbénult a jobb oldala. Gyógysze
rek hatására javulni kezdett, a béna részek lassan megmoz
dultak, még az írással is megpróbálkozott. De már nem volt a 
régi. Memóriája is ki-kihagyott, ősszel ismét rosszabbul lett. 
Klinikai kivizsgálásra s kezelésre is sor került, de már csak 
ágynak dőlt.
1958. október 3-án, újabb, végzetes agyvérzés érte. Zoltán 
fia rövidesen betegágyánál volt, de már csak kihűlő kezét 
csókolhatta meg.

Édesanyánk nagy lelkiismerettel és gondossággal ápolta 
édesapánkat. A gyógyszerek adagolása, bevitele, a diéta
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betartása, az állandó felügyelet öt is erősen igénybe vet
te, de nem riadt vissza semmiféle nehézségtől. Állandóan 
tartotta a kapcsolatot a háziorvossal, és kiszolgálta édes
apánkat az utolsó pillanatig, amikor a szemét is ő fogta le.

1958. október 6-án volt a temetése. Százak kísérték utolsó 
útjára a szegedi Dugonics temetőben. Oda került a zólyomi 
és a gömöri születésű felvidéki szülei mellé.

A két fiú felkérésére Vajtai István, kollegája, jó barátja bú
csúztatta. Utána a Dugonics Társaság nevében Márky Imre 
/1881-1970/ szegedi költő mondott beszédet. Külön kiemel
te, hogy az első világháború katonáinak felkészítésében már 
megmutatta tanári tehetségét, amelyet haláláig kamatoztatott 
a magyar közösség érdekében.
Márky írta azt a szép sírverset, amelyet még 1932-ben kért 
tőle szülei emlékének és származásának megörökítésére.

Most már őrá is vonatkoznak a fejfára vésett sorok:

„Sík Szeged őrködik itt hamvai álma felett! ”

68



Tanítványi emlékezés

Firbás Oszkár személyiségének hü jellemzését az a volt tanít
ványi visszaemlékezés adja a legtárgyilagosabban és talán a leg- 
igazabban, amelyet Kellner János építőmérnök 1998 tavaszán, egy 
iskolajubileum alkalmával, a szegedi Délmagyarország nevű napi
lapban jelentetett meg.

Kellner János 1932 szeptemberében került a főreáliskolába, 
nyolc éven át odajárt, 1940 júniusában jó eredménnyel érettsé
gizett. Firbás Oszkár nyolc éven át az igazgatója, aki még törté
nelemre is tanította. írásának némiképpen rövidített változata 
szószerint az alábbi:
„A főreálba 1932 és 1940 között jártam. Iskolánkat nevezték 
Baross-nak is, de szüleim úgy mondták, hogy fiúk a » F irbáshoz  
já m a k « . A hangsúly és a tekintet azt sugallta, hogy ez a közlés 
büszkélkedés is egyben. Az iskola falain az előző nemzedékek 
iránti elismerést és tiszteletet sugallták a kifüggesztett rajzok. Ele
ven élet folyt az önképzőkörben, a Petneházy Dávid cserkészcsa
patban, a szakkörökben, a sportkörben, a gyorsírókörben. Büszkék 
voltunk, ha az iskola színét viselő zöld-fehér mezben játszó Baross 
Válogatott győzött a többi szegedi középiskola ellen a kézilabda-, 
kosárlabda-, focirangadókon, meg az atlétikai versenyeken, meg 
a sakkmérkőzéseken és a gyorsíróversenyeken. A diákok fegyel
mezett magatartását elősegítette a zöldzsinóros szegélyű, fekete 
bársonyból készült » B o c s k a i«  sapka, az évfolyamnak megfe
lelő rangjelzésekkel. E rangjelzések szerint kellett tisztelegni az 
idősebbnek. Ennek az összetartozásra nevelő magatartásnak üdvös 
hatása évekkel később, a háborúban, és a legkutyább helyzetekben, 
a fronton is megmutatkozott.

Kiváló, tudós tanárok oktattak bennünket, nagyszerű pedagó
giai és előadói érzékkel szenvedélyesen tanítottak. A falak frissen
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meszelve, a szertárak, a könyvtár kitűnően felszerelve. A termek 
tiszták, az iskolaudvar gondozott. Nem volt titok, hogy ez Firbás 
Oszkár igazgató érdeme. Világháborút járt katonatiszt, mint leg
több tanártársa. Tagja a Szeged-városi parlamentnek, a törvényho
zási bizottságnak. Nem áttételesen és elbújva a háttérben, hanem 
személyesen kiállva vezetett. Tehette, mert igen jó megjelenésű, 
kiváló előadó-készségű, elegáns férfi volt. Törődött a rábízott álla
mi vagyonnal, a rábízott emberekkel, tanárokkal, azoknak iskolán 
kívüli magatartásával is. A rendet betartotta és betartatta. Kiváló 
szeme volt.

A szegedi korzó oldalsó platán faóriásai között a sötétben sé
táltam. Váratlanul megszólított: » „ Já n o s  fiam, hét óra elmúlt, ha
zamenni!’̂  Nem kellett kétszer mondania, azonnal engedelmes
kedtünk. Mi volt a titka?
Másik » a p r ó s á g « .  Külön tantárgyanként, önként felvett latin 
nyelvből utólag kértem Tőle a felmentésemet. Ki és miért beszélt 
rá a külön-latinra már nem tudom. A jelentkezés önkéntes volt, 
de aki jelentkezett, annak járnia kellett. A felmentésért azonban 
orvosi bizonyítvánnyal kellett az igazgatóhoz menni és igazolni, 
hogy a » tú lte rh e lé s se l«  nem tud megbirkózni. Az igazolást az 
iskolánkban igazgatónk igen komolyan vette, rászorítva bennünket 
a nagyon alapos döntésekre és az elhatározások kitartó véghezvite
lére. Firbás elképedt: » „ E d ö s  fiam, ha te hülyének nyilváníttatod 
magadat, én azonnal felmentelek, de figyelmeztetlek, hogy ennek 
igen súlyos következményei vannak!”«  Jártam hát továbbra is 
latinra, és csak évekkel később, amikor a szakmai kutatómunkám
ban segített a latinnyelvtudásom a levéltárakban, gondoltam hálá
san igazgatómra.

Az anyagi felelősség és kártérítési kötelezettség elvét is belénk 
nevelte. Egyik lyukasóránkon telefirkáltuk a táblát krétával. Vé
letlenül, vagy inkább az altiszt jelentésére, váratlanul betoppant.
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A tábla és a terem rendbehozásán kívül venni kellett egy doboz 
krétát.

Egy tornaóra után még az osztálytermünkben is felhevülten 
rugdostam a focilabdát, és csúnya nyoma maradt a fehérre meszelt 
falon. Már másnap ott volt, és kérdezte, hogy ki tette. Előtte nem 
mertünk hazudni. Vállaltam a tettemet. Ki kellett festetni a tanter
met. Végül is az egész osztály vállalta közösen a fizetést, mivel 
régebbi nyomok is voltak a falakon.

Egyik vasárnap a színházban a diákállóról lelkesedtem végig 
egy operettet. Másnap történelemből felelés. Kihívott. Az első kér
dések után... » E d ö s  fiam, engedély nélkül a színházban majd’ ki
estél a diákállóból, úgy tapsoltál Mészáros Ági művésznőnek.. . « ,  
és előrehajolva élesen karikírozva kiválóan leutánzott engem. Az 
egész osztály rajtam röhögött. Nem lett » ü g y «  a dologból, de 
a levegőben lógott a ki nem mondott rettentő tanulság: ...aki en
gedély nélkül megy színházba, az nem tudhatja eléggé a történel
met...!

Firbás igazgató úr a történelmi Magyarország híve volt, de nem 
uszított soha egyetlen nemzetiség vagy vallás ellen. Nem titkolta 
geográfusi véleményét, hogy a Kárpát-medence egyetlen földrajzi, 
vízrajzi, gazdasági egység. Szokása szerint kifejező arcmozgások
kal adta tudtunkra, hogy » Z rín y i Miklóst a bécsi kamarilla által 
felbérelt vadkan ölte m e g « . Izzó hazaszeretetre nevelt bennünket 
anélkül, hogy másokat bántott volna. Budavár 1686-os felszabadí
tása kapcsán elmondta, amit csak fél évszázaddal később kezdtek 
el hangsúlyozni nyugati történészek, hogy a Budát felszabadító 
katonai egységek között csak Petneházy Dávid kisszámú magyar 
egységei harcoltak az ostromlók között. Lényegében idegen zsol
dosok, pénzért vették vissza a töröktől a Habsburgoknak a magyar 
fővárost. Hangsúlyozta, hogy ennek később igen nagy ára lett, a
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magyar nép sok vért fizetett érte, végeredményben ezért tört ki 
másfél évtizedre rá a Rákóczi-féle szabadságharc. Mindezt 1939- 
ben! A modem történetírás, történelemkutatás csak 50 év múlva 
jutott el ennek hangsúlyozásáig.

Mint éretlen kamaszok sokat röhögtünk azon, hogy igazgatónk 
belénk sulykolta az iskola rangját: »gyakorlóg im názium «! Ön
bizalmunkat fokozta, mint napjainkban a sportban egy mesteredző, 
az iskola kiváló eredményeinek, jó hírének a tudatosításával. » J ó  
papír ez, édös fiaim! «  szokta mondani egy-egy iskolai érettségi 
bizonyítványt tartva a kezében és azt morzsolgatva.

Már gyakorló mérnök és apa voltam. Összetalálkoztunk a sze
gedi korzón, húsz évvel az érettségim után! Tudta, hogy elvé
geztem a budapesti műszaki egyetemet és építőmérnök vagyok. 
Karon fogott, » J á n o s  fiam, holnap délután 5-kor a Földrajzi Tár
saságban előadás. Megjelenés k ö te lező !«  Érdeklődve néztem rá. 
»A ldobo ly i Nagy Miklós professzor előadást tart Szeged város 
földrajzi energiáiról és az eszményi szintekről. Ez érdeklődési kö
rödbe kell, hogy v ág jo n !«  Az iskola elhagyása után két évtized
del egy szegedi mérnök számára a legfontosabb alapinformációk 
megszerzéséhez is Ő vezetett el, még mindig nevelt. Köszönöm!”

Eddig az újságcikk.

Életművének értékelése

Édesapjának, Firbás Nándornak puritán életfelfogása, megin
gathatatlan valláserkölcsi alapállása eleve irányt szabott fia életé
nek. Célkitűzéseit, működésének rugóit, eredményeit a XIX. szá
zad végi keresztény-magyar világnézet, a tanáraitól, a katolikus 
egyháztól, az akkori társadalom nagy része értelmiségi közfelfo
gásától kapott értékszemlélet szabta meg, és attól élete folyamán
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sohasem tért el. A piaristák irányította kamaszévei után, a buda
pesti báró Eötvös József Kollégium szelleme nagy hatással volt 
rá. A Kollégium európai hírű tudós tanárai, noha feltétel nélkül a 
keresztény-magyarság hívei voltak, rendelkeztek jó néhány olyan 
elemmel, amelyeket nyugatról, főleg a francia felvilágosodás be
szivárgása, a keresztény felfogás által még felvállalható liberális 
gondolkodás -  Széchenyi, Kossuth, Deák, Eötvös József -  hozott 
magával. Prohászka Ottokár katolikus püspök egyházfelfogása, 
a magyarság fenntartás nélküli szolgálata, a közösség érdekében 
végzett munka volt életének célja. Mindezek az alapok megerő
sítést nyertek a négyéves háborús tapasztalataiban. Találkozva és 
megismerve a szélsőségeket is, foghatott hozzá tanári oktató-ne- 
velő munkájához, amelyet történészként a Kárpát-medence és az 
ezeréves múlt határozott meg.

Kiváló motiválóképessége a figyelmet nemcsak felkeltette, 
hanem állandóan fenn is tudta tartani. Személyiségének vará
zsa, lebilincselően érdekes, humoros előadásmódja, hatalmas 
szakmai tudása, óriási lexikális ismerethalmaza, amely nagy
fokú tantárgykoncentrációt is lehetővé tett, átfogó széleskörű 
műveltsége révén. Aktualizálóképessége és rögtönzései élmény
számba menők voltak. Történelmi dátumokban igen pontos volt, 
memóriája arra is kiterjedt, hogy diákjai vaskos bakijaira is visz- 
szaemlékezzék. Több évvel később -  az utcán találkozva -  mondta 
egyik volt diákjának, hogy „...édös fiam, te nem tudtad, hogy mi 
történt a nagymajtényi síkon?...”

Megjelenítőképessége a színészekével vetekedett, a történe
lemóráin az egyes történelmi eseményeket, jeleneteket szinte le
játszotta. Voltak olyanok is, elenyészően kevesen, akik irigység, 
féltékenység, vagy egyéb okok miatt nem szerették. A nagy több
ség azonban lelkesedéssel ismerte el megnyilvánulásait. Sok tanít
ványa ki is jelentette, hogy példamutatónak tekintette élete során
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a tőle hallottakat. A volt diákok szülei is számos esetben hálával 
emlékeztek működéséről.

Humoros megjegyzései miatt az elégtelenre felelők, vagy a 
fegyelmi vétségért számon kértek nevetve mentek a helyükre, 
illetve később mosolyogva mesélték el történetük tanulságait. A 
tanítási órán szóbeli ellenőrzéskor, amikor már egyértelműen lát
szott, hogy az illető nem készült fel az órára és nem tud a kérdésre 
válaszolni, feltette a kérdést: „Nagyon nehéz kérdés következik 
most édös fiam: készültél?” Erre természetesen legtöbbször nyög
ve jött igen halkan a válasz: „Igen, igazgató úr.” Mire: „Micsoda 
óriási szerencséd van, hogy készültél és kihívtalak.” A tanulókhoz: 
„Képzeljétek el, mi lett volna, ha nem készül fel az órára és úgy 
hívom ki. No, de így a jeles csak percek kérdése.” Mindenki mo
solygott, a kárvallott is. A mentőövet azonban mindig odadobta: 
„A következő órán felelsz!”

Még a harmincas években is levelezett a Trianon által elszakított 
felvidéki rokonokkal, tartotta velük a kapcsolatot.

Elkezdte a családtörténet megírását, összeállítását. Okmányok
kal, amelyeket felkutatott, nehezen szerzett meg, igyekezett idő
ben a lehető legmesszebbre hatolni. Ez pedig a trianoni határok 
miatt, továbbá a fennálló magyargyűlölet miatt nem volt könnyű, 
sőt legtöbbször lehetetlenné is vált. Meg kellett küzdeni az egyre 
élesedő német keletre törekvéssel is. A német Volksbund /népi szö
vetség/ terjeszkedése arra is irányult, hogy a német származásúak, 
vagy a német nevűek identitása újra német legyen. Nem szerencsés 
időben történt hát a német gyökerek keresése. A kellemetlenségek 
megelőzése érdekében utánajárt a belügyminisztériumban, hogy 
biztonság kedvéért a családot újra honosítsák. így okmányokkal 
tudjuk igazolni, hogy németes nevünk ellenére, magyarok va
gyunk, magyar állampolgárok.
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A zsidótörvények végrehajtásakor az első időkben előírták az is
kolaigazgatóknak, hogy az állami iskolákban a zsidó származású 
tanulókat nyilvánosan meg kell szégyeníteni, fizikai munkát kell 
velük végeztetni. Édesapánk otthon mondogatta, hogy ez a dolog 
a magyar kultúra szégyene. Az előírt napokon kijelölt egy osztály
termet, eldugva az iskolaépület második emeletén, ahová a zsidó 
származású tanulókat összegyűjtötte, majd utasította őket, hogy 
zárkózzanak be. Ha valaki kérdezősködne, mondják, hogy az igaz
gatótól különutasítást kaptak a takarításra. Az összes kelléket az 
altisztekkel odakészíttette. Ugyanakkor figyelmeztette a tanulókat, 
hogy maradjanak csendben, és ajánlotta, hogy az iskolakönyvtár
ból kivett könyveket olvasgassák. A kommunista hatalomátvétel 
után a zsidó tanulók tanúskodása sem mentette meg Firbás Oszkárt 
az állásából való elbocsátástól. A kommunisták ezzel is bizonyítot
ták, hogy számukra semmit sem jelent a demokrácia.

A családi nevelésének célja volt, hogy mint földrajz-történe
lem szakos tanár, öcsémmel együtt elvigyen bennünket a visz- 
szatért Felvidékre, Bácskába, Erdélybe. Jártunk Érsekújváron a 
rokonoknál, Kassán Rákóczi sírjánál, Délvidéken eljutottunk Bel- 
grádba is. Ott álltunk a Dunába ömlő Száva torkolatánál, a nándor
fehérvári várbástyán, és onnan magyarázta fellelkesülve az 1456- 
os török ostrom és a fényes magyar győzelem lefolyását. Olyan 
lebilincselően beszélte el Hunyadi János zseniális hadvezetését, 
hogy öcsémmel szinte magunk előtt láttuk az 500 évvel ezelőtti 
csapatmozgásokat, a kis magyar dereglyék fürge mozgását, a nagy 
török hadihajók felgyújtását, és szinte láttuk Dugovics Titusz ön
feláldozó tettét.

Elvitt bennünket Erdélybe is, eljutottunk Nagyváradra, Ko
lozsvárra, ott álltunk a híres Fadrusz-féle Mátyás szobor tövénél. 
Jártunk Nagybányán, Felsőbányán, Szatmárnémetiben, Rahón, 
Máramarosszigeten, a Visó völgyében, és megmásztuk a Radnai-
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havasok legmagasabb pontját, a 2305 méter magas Nagy-Pietroszt. 
Hat-hét évesek lehettünk, amikor öcsémmel, kettőnknek, lefekvés 
előtt, megmosakodva, fogat mosva, ágyba kerülve, folytatólagosan 
estéről estére fejezetenként felolvasta Gárdonyi Egri csillagok-ját. 
Egy-egy fejezet felolvasása után mindketten odaálmodtuk magun
kat az egri várbástyákra, hogy Bornemisza Gergellyel és Zoltayval 
együtt védelmezzük magyar hazánkat.

Nagyszerű elbeszélései, adomái voltak. Képes volt egy egész 
társaságot hosszabb időn keresztül lebilincselően szóval tartani, 
elszórakoztatni. Mondanivalójában sokat szerepelt a magyarság 
múltja, a magyar, vagy a székely paraszt államalkotó szerepe, a 
magyar önállóság, államiság, ezeréves múltunkat lehetővé tevő és 
biztosító, nemzeti életerőt adója, kiapadhatatlan forrása.

Firbás Oszkár személyiségének rendkívül szerteágazó működé
séről nehéz összegezést adni. Rendkívül képzett, nagy műveltsé
gű, igen olvasott ember volt, aki tudását az általa választott cél 
érdekében használta fel. Tudományos szintű működése egész éle
tén át végigkövethető. Számos felvilágosító tanulmánya, írása, cik
ke jelent meg. Több mint háromszáz előadást tartott nagy egyetemi 
eladótermekben és falusi kiskocsmák ideiglenesen átrendezett ivó
iban. Doktori disszertációjának összeállítása, Kogutowitz Károly 
akadémikus földrajzi kutatásaiban, megfigyeléseiben való részvé
tel, az egyetemi tanárjelöltek részére az általa összeállított egyete
mi tananyag a gyakorlati oktatással, tanítással kapcsolatban jelzik 
tudományos működésének töretlen voltát. Ennek eredményeként 
kapta később a földrajzi és a történelmi szakfelügyelői megbízatást.

Tanítványai az országos szakmai tanulmányi versenyeken szép 
számmal vettek részt és számos helyezést értek el. Ez önmagában is 
jelzi az igazgatói munkája melletti oktatói tevékenységének színvo
nalát.
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Fiatal tanárként megalapította az iskolai cserkészcsapatot, 
amelynek első parancsnoka és névadója volt. A cserkészek nyári 
sátortáborozásain igazgatóként később is részt vett, a táborozás he
lyének kiválasztását és megtervezését mindig is ő irányította.
Az iijúsági színházi előadások megszervezőjeként széles ívű neve
lési feladatokat teljesített.
A tanárjelöltekkel való munkálkodása úttörő jellegű volt, az általa 
előadott „gyakorló teoretikum” nevű egyetemi tantárgy anyagának 
összeállítása és éveken keresztül való előadása jelentős előrelépés 
volt a szegedi tanárképzésben.

A közösség érdekében sokat munkálkodott a délvidéki pedagó
gus szakszervezet vezetőségi tagjaként. Az évenkénti iskolai mun
káról kiadott mintaszerű év végi Értesítők napjainkban a pedagó
giai tudományos kutatás tárgyát képezik.
Élen járt a tehetséggondozásban, a szegény sorsú parasztgyere
kek segítésében. Külön ki kell emelni a zsidó tanulók önérzetének 
megkímélése érdekében kifejtett erőfeszítéseit.

A háború után felépítette a romos iskolát. Az országban el
sőként indította meg a dolgozók gimnáziumát.

Firbás O szkár sikeres élet
útját jelzi, hogy 1994-ben a há
lás tanítványok, születésének 
százéves évfordulójára, a volt 
gyakorlógimnázium épületé
nek Deák Ferenc utcai oldalfa
lán m árványtáblán örökítették 
meg több évtizedes eredményes 
munkáját.

A második világháború 
után a kommunisták elindítot
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ta erkölcsi züllés folyamatának érzékelése szörnyű volt számára. 
Tehetetlenül kellett néznie a közerkölcsök romlását, önző érdekek 
előretörését, a becsületes emberek eltiprását. Történelemóráin az 
ötvenes években, a legdurvább proletárdiktatúra idején is keresz
tény-magyar alapon oktatott, tanított és nevelt, amit volt tanítvá
nyai tanúsítanak.
Kikerülhetetlen volt, hogy a marxista párt nem tűrte meg a pártál
lam szolgálatában. Életének utolsó tanári ciklusában számos meg
alázást kellett elszenvednie. Nem tudott, de nem is akart marxista 
szellemet, magyarellenességet szolgálni. Életműve tisztán áll volt 
tanítványai és ismerősei előtt, akik kivétel nélkül emberi nagyságát 
dicsérik.

Ez az írás főhajtás egy példamutató életmű, egy igaz ma- 
gyarságú történelemtanár, egy felejthetetlen édesapa, hatásai
ban soha el nem múló emléke előtt.

(2006)
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Méhely Lajos és népbírósági pere

Tóth Tamás

Napjainkban számos helyen lehet talákozni prof. dr. Méhely 
Lajos nevével, aki elsősorban mint a szélsőjobboldali ideológu
sok doyenje, az antiszemitizmus és a fajbiológia hazai apostola 
és főideológusa vált ismertté. A néha előkerülő fényképekről egy 
szigrú arcú, mosolytalan ember néz vissza ránk, aki meglehetősen 
aszkétikus benyomást tesz a szemlélőre, ám hihetelen mozgalmas, 
sőt viharos életútja olyan gazdag eseményekben, hogy talán egy 
könyv sem nyújtana elegendő teret ahhoz, hogy életét részleteiben 
ismertessük. Méhely volt talán minden idők legnagyobb magyar 
zoológusa, aki a két világháború között fajbiológiai kutatásokba 
és elmélkedésekbe fogott, s ezért 1945 után perbe fogták, majd 
letöltendő börtönbüntetésre ítélték. Az ismert zoológus a maga te
rületén ugyan „igazi sztár” volt, ám emellett egy ambivalens egyé
niség is, akinek a II. világháború utáni időszakban sokszor még a 
nevét sem lehetett kiejteni, s mint ilyen, számos legenda fonódott 
homályba vesző alakja köré, amelyek sokszor igen távol álltak az 
igazságtól. Egyebek mellett Balogh János (1913-2002) akadémi
kus Túrkevétől Óceániáig címmel megjelent könyvében is számos 
tévedés van Méhely vei kapcsolatban, holott a szerző személyesen 
is ismerte a neves zoológust, és az egyetemen még maga is hallgat
ta előadásait. Egy helyen Balogh így ír egykori tanáráról: „1945- 
ben aztán népbíróság elé állították, akkor már 80 évesen. Húsz évet
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kapott. Pár évet ült a váci börtönben, aztán kiengedték és valahol a 
rokonainál halt meg.” Ma már viszont többek között azt is tudjuk, 
hogy Méhely nem 20 évet kapott, és nem a rokonainál halt meg. 
Mielőtt azonban betekintenénk a kérdéses eljárás irataiba, előbb 
valamelyest meg kell ismernünk Méhely életrajzát, munkásságát, 
valamint a gondolkodásmódját meghatározó főbb eseményeket is, 
hogy megértsük, hogy mi juttatott egy világhírű zoológust odáig, 
hogy pályája csúcsán fajbiológussá váljék, aminek következtében 
idős kora ellenére is perbe fogták és végül hosszú börtönbüntetésre 
ítélték.

Méhely rövid életrajza

Méhely Lajos 1862-ben született a Zemplén megyei Szögiben. 
Később kibontakozó tehetségét jelzi, hogy csupán 15 éves, amikor 
leteszi az érettségi vizsgáit, s már 18 évesen átvehette Budapes
ten az egyetemi diplomáját is. 1880-tól 1885-ig egykori tanára, 
Kriesch János oldalán volt asszisztens, majd innen ment a Brassói 
Állami Főreáliskolába tanárnak, ahol 1896-ig működött. Ezután 
a nemzeti múzeumba került, s ekkor vesztette el első feleségét, 
Szentléleki Irmát is, akitől korábban egy fia és egy lánya született. 
1898-ban a Kolozsvári Tudományegyetem tiszteletbeli doktorává 
fogadta, és ugyanettől az évtől a Magyar Tudományos Akadémia 
levelező, majd 1910-től rendes tagja lett, illetve a Magyar Nemzeti 
Múzeumnál 1912-ben az állattár igazgatói posztját is betöltötte. 
Az idős tanárt ezenkívül a Magyar Adria Egyesület választmányi 
tagjai között is megtalálhatjuk. 1914-ben egy újonnan felállítan
dó természetrajzi múzeum igazgatójául is Méhelyt szemelték ki, 
azonban a hamarosan kitörő háború miatt ez a terv nem valósulha
tott meg. O alapította az Állattani Közleményeket és 6 évig szer
kesztette is azt, s szintén ő volt a Természettudományi Társulat 
állattani szakosztályának elnöke. 1915-től a budapesti egyetem 
állatani tanszékének professzora, s az 1927/28-as tanévben a kar
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dékáni posztját is betöltötte, majd innen vonult nyugdíjba 1932- 
ben. Méhely az első világháború után tartalékos zászlósi rangban 
szolgált, ám a „Nagy Háborúban” elvesztette egyetlen fiát, s mint 
azt a későbbiekben látni fogjuk, ez utóbbi esemény jelentős hatást 
gyakorolt gondolkodására. Méhely első feleségének halála után 
még egyszer megnősült, és Felsőeőri Seper Melániát vette felesé
gül, de gyermekük már nem született. A neves zoológus a Magyar 
Érdemrend középkeresztjének tulajdonosa volt.

Méhely faj biológiai tevékenysége

Méhely az 1920-as évektől kezdte el írni fajbiológiai és anti
szemita cikkeit, amelyek akkor a fajbiológiai folyóiratokon kívül
-  mint amilyen az általa szerkesztett „Cél” is volt -  számos napi
lapban is megjelentek, ahol hosszas vitákba keveredett az őt táma
dó újságírókkal, tudósokkal és közéleti szereplőkkel. A két háború 
közötti írásainak köszönhetően négy eljárás is indult ellene: 1929- 
ben sajtó útján elkövetett rágalmazás, 1932-ben hitfelekezet elleni 
izgatás, 1933-ban rágalmazás, és 1934-től hat éven át halott ember 
meggyalázásának ügyében.

A fentebb említett perek egy részének mélyén egy kölcsönös 
gyűlölködésen és vádaskodáson alapuló személyes ellentét húzó
dott meg, amely a zsidó származású Csiky Ernő és Méhely Lajos 
között hosszú éveken át dúlt, dacára annak, hogy a két zoológus 19 
éven át dolgozott közvetlenül egymás mellett a nemzeti múzeum
ban. Már 1929-ben kirobbant egy botrány a Természettudomány 
Társulat állattani szakosztályának ülésén, ahol Csiky Méhelyt bur
koltan sikkasztással vádolta meg. Az ezt követő vita és kölcsönös 
gyanúsítgatások után az akkor már 67 éves Méhely vitéz Zalán 
Antal és Kirchlechner Károly tábornokok útján kért lovagias elég
tételt, ám Csiky Ernő jegyzőkönyvben ez elől azzal tért ki, hogy 
„nem akart sérteni” Méhely azután 1930-ban az Akadémia egyik
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ülésén megbírálta az állattár igazgatói székében őt követő Csiky 
Ernő egyik munkáját, ám a bírálat olyan szigorú és személyeskedő 
volt, hogy az ülés botrányba fulladt, s erről a példátlan skandalum
ról még a korabeli napilapok is részletesen beszámoltak. Mivel az 
idős professzor úgy érezte, hogy az Akadémia nem állt ki mellette 
a sajtóban is széles teret kapó elmérgesedett vitában, ezért 1931- 
ben lemondott akadémiai tagságáról. Méhely szerint az akadémiai 
tagságáról történő lemondása miatt 1 főherceg, 2 volt miniszter, 3 
magas rangú bíró, 24 egyetemi tanár, 2 ezredes és 7 közéleti előke
lőség fejezte ki neki levélben a sajnálatát.

Méhely céljai közé tartozott egy fajbiológiai intézet felállítá
sa, hogy az általa képviselt irányzat „tudományos alapjait” minél 
jobban megteremthesse. Javaslatára a Pázmány Péter Tudomány- 
egyetem bölcsészeti kara 1923-ban elhatározta az intézetfelállítást, 
ám az egyetem tanácsa nem tartotta ezt sem keresztülvihetőnek, 
sem időszerűnek, és így a kérdés lekerült a napirendről. Méhely 
egyébként a felállítandó intézetben négy osztályt kívánt volna el
különíteni az alábbiak szerint:

• nemzetiségtörténeti és orvosdemográfiai osztály
• antropológia osztály, beleértve a bűnügyi biológiát is
• experimentális biológiai és experimentális pathológiai osztály
• örökléstani múzeum.

Az idős fajbiológus szemléletét jól jelzi, hogy ellenezte a két 
zsidótörvényt, mert az szerinte sem a magyarság és a zsidóság faji 
szétválasztásáról nem gondoskodott, sem a további magyar-zsidó 
vérkeveredés megakadályozása ellen nem tett. Méhely eltérő idők
ben különböző szélsőjobboldali pártokban és egyesületekben volt 
tag (pl. MOVE, Magyar Kultúrliga, Fajvédő Párt), s mint a későb
biekben látni fogjuk, nem egy ilyen szervezetben vezető szerepet 
is vitt. így például kivette részét a Fajvédő Párt megteremtéséből 
és igazgatásából is, s bár a napi politikai tevékenységben kevés
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részt vállalt, azonban a párt „tudományos” ideológiájának kidol
gozása csaknem kizárólag az ő munkája volt.

Méhely fajbiológiai tevékenységének súlyát jól jelzik az általa 
jegyzett írásoknak a háború után a betiltott müvek jegyzékében 
elfoglalt helye. A ideiglenes nemzeti kormány az 530/1945. ME. 
számú rendeletében intézkedett a fasiszta szellemű és szovjetelle
nes sajtótermékek megsemmisítéséről, amely intézkedés magában 
foglalta az említett művek birtoklásának tilalmát is. Az 1945. feb
ruár 26-én kihirdetett jogszabály több mint 50 oldalon keresztül 
sorolja fel taxatíve az indexre tett sajtótermékeket, amelyek között 
a legnagyobb részt a Méhely Lajos publikációi teszik, amelyek
nek száma mintegy 73 írásműre rúg. Feltehetően azonban ez csak 
egy töredéke mindannak a fajbiológiai és szociológiai munkának, 
amelyeknek Méhely a szerzője, hiszen népbírósági perének egyik 
jegyzőkönyvében a vádlott úgy nyilatkozik 25 tételből álló szél
sőséges műveinek felsorolása után, hogy „Ezeken kívül még több 
mint 1200 tudományos tanulmányom jelent meg” Ebből az idézet
ből viszont úgy tűnik, hogy a szerző ezeket a szélsőséges müveket 
is a „tudományos tanulmány” kategóriába sorolta. Eközben mivel 
Méhely zoológiái munkásságát már korábban kellően feldolgoz
ták, s eszerint az állattannal foglalkozó munkáinak száma mint
egy 228 írásra rúg, így feltehető, hogy amennyiben a Méhely által 
említett 1200 dolgozat valóban létezett, akkor ezekből közel 1000 
publikáció tehető a fajbiológia témakörébe.

Mint ahogy a fentiekből is látható, Méhely meglehetősen sok 
konfliktusba keveredett világszemlélete és politikai beállítottsága 
miatt a tőle eltérő gondolkozásúakkal, s ezzel kapcsolatban nagyon 
találó képet fest róla Soós Lajos zoológus egy kéziratában, aki kö
zelről ismerte az idős professzort, hiszen 27 éven át volt annak 
közeli munkatársa:
„Szikár, sovány, vékony arcú, nagy eszű, szuggesztív erejű, párat
lan szorgalmú, vezetésre hivatott ember volt, egyike a legkiválóbb
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magyar zoológusoknak, számos maradandó értékű mű szerzője. 
Iróművész, kinek tollából olyan zavartalan tisztasággal folytak 
a nemes veretű magyar mondatok, hogy első fogalmazásaiban a 
nyomdába küldött kézirataiban alig volt törlés vagy javítás.

„Mindig, különösen 1919 után, nagy hazafinak tartotta magát, 
sőt az ország 1. számú hazafiának. Szerette az egész nemzetet úgy, 
hogy nem szerette egyetlen tagját sem, nagyon sokat gyűlölt, nem 
keveset halálosan. Magától hallottam, hogy» ellenségeiről ((jegy
zéket vezet s abban úgy 160 körül szerepelt név akkoriban. Haza- 
és fajszeretet címén feljogosítva érezte magát arra, hogy azokba, 
akiket gaz hazaárulóknak, kommunistáknak vagy zsidóknak, eset
leg egyben kommunistáknak és zsidóknak bélyegzett meg, akkor 
törölje bele sáros csizmáját, amikor éppen akarja.

A népbírósági per előzményei és első szakasza

Ilyen előzmények után nem csoda, hogy Méhely, feltehetően még 
Budapest ostromának kezdete előtt, elhagyta a fővárost, és minden 
valószínűség szerint Vas megyében fekvő gyöngyösfalui birtoká
ra vonult vissza, hiszen a dokumentumok tanúsága szerint 1945. 
január 24-én Szombathelyen a Vas megyei főispán állított ki a 
számára egy engedélyt, hogy a Német Birodalomba távozhasson. 
Egy másik dokumentum szerint a Magyar Kultuszminisztérium 
kezdeményezésére az idős fajbiológus megkapta a Német Biroda
lom Külügyi Hivatalának a hozzájárulást ahhoz, hogy unokájával 
(feltehetően Öffner Valériával) Bécsen keresztül Drezdába utaz
zék. Hogy a két utazó eljutott-e Drezdába, azt nem tudjuk, ám egy
1945. szeptember 1-jén kelt személyazonossági igazolvány arról 
tanúskodik, hogy Méhely az ausztriai Wels-ben (Linztől kb. 30 
km-re délnyugatra) a 232. számú magyar lágerben tartózkodik. 
Ugyanezen irat igazolja azt is, hogy az idős ember egészséges és 
ragálymentes volt.
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1945. október 24-ére datálódnak a Méhely Lajos elleni eljárás 
első dokumentumai, hiszen ezen a napon a Magyar Allamrend- 
őrség Budapesti Főkapitányságának Politikai Rendészeti Osztálya 
egy levéllel egyetemben átkísértette az ismert professzort a Buda
pesti Népügyészségre. Az említett írásban arra kérik a Népügyész
séget, hogy döntsenek a Németországból nemrég visszatért tudós 
letartóztatásáról, illetve rabkórházban való elhelyezéséről, s mellé
kelték még az őrizetes vallomásáról szóló rövid jegyzőkönyvet is, 
illetve ígéretet tett a rendőrhatóság arra, hogy néhány napon belül 
csatolják az ügy további nyomozati anyagát. A soros népügyész 
helyettese, dr. Kádár azonban egy levél kíséretében visszavitette 
Méhelyt a rendőrségre, mert a nyomozati iratok nélkül nem tudott 
dönteni a fajbiológus letartóztatásáról, és kérte a rendőrséget, hogy 
az őrizetest majd csak a nyomozati iratokkal együtt állítsák elő 
újra.

Az ugyanerre a napra keltezett jegyzőkönyv Méhely általános 
adatai mellett már annak fajbiológiai tevékenységével kapcsolat
ban is tartalmaz adatokat. Ezek szerint az idős tanár úgy nyilatko
zott, hogy ezirányú munkásságának indító okai külsők és belsők 
egyaránt voltak. A külső okként arra hivatkozott, hogy felhábo
rította, hogy az egyetemen 11 sváb és 10 zsidó származású tanár 
mellett csak 5 magyar volt alkalmazásban, míg belső okként ar
ról beszélt, hogy Török Aurél halála után Lenhossék Mihály adott 
elő antropológiát az egyetemen, de az 1919-es forradalom alatt 
tanúsított magatartása miatt megbízhatatlannak tartották, és ezért 
őt kérték fel a tanszék betöltésére. Méhely ezenkívül még arról is 
beszámol, hogy a Cél című fajbiológiai folyóiratnak csupán Teleki 
miniszterelnökségéig volt a szerkesztője, mert az ezt követő poli
tikai változásokkal összefugésben a cenzúra szemlélete is megvál
tozott, s ezért lemondott a lap szerkesztéséről.
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A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság Fogvatartási 
Ügyek Főosztálya, Bv. Igazgatási Osztály dr. Korsós Zoltánnak, 
a Magyar Természettudományi Múzeum munkatársának érdeklő
désére írt levelében arról tájékoztat, hogy a vádlottat ezen a napon 
le is tartóztatták, és december 17-ig volt előzetes letartóztatásban 
a Markó utcában. Kronológiai sorrendben haladva 1945. október 
25-én a Magyar Allamrendőrség Budapesti Főkapitányságának 
Politikai Osztálya adott ki őrizetbevételi utasítást Méhely ellen. 
Az utasítás egyik sorában az őrizetbevétel okaként a vádlott „fa
siszta” múltját jelölik meg. A december 17-i szabadlábra helyezést 
Méhely feleségének sikerült elérnie, aki minden követ megmoz
gatott, hogy férjét kiengedjék a börtönből, s ezért kérelmeket írt 
egyebek mellett az igazságügyi miniszternek is. Ezeknek a leve
leknek a hatására sikerült végül kieszközölnie, hogy a főtárgyalás 
előtt a miniszter a vádlottat szabadlábra helyezte.

Az idős tanár következő gyanúsítotti kihallgatására 1945. októ
ber 29-én került sor a rendőrség Politikai Rendészeti Osztályán. A 
jegyzőkönyvből úgy tűnik, hogy Méhely megpróbált valamelyest 
tompítani kifogásolt műveinek élén, s mentegetődzve nyilatkozott 
korábbi fajbiológiai munkásságáról is. így például arra hivatko
zott, hogy az általa támadott nemzetiségi keveredést azért ellenez
te, mert a magyarok és zsidók keveredése nem csak a magyarokra 
nézve káros, de a zsidók számára is, tehát ő mindkét fél érdekeit 
szem előtt tartotta, nem csak a magyarokét, amikor a két nemze
tiség keveredése ellen agitált. Antiszemita szemléletével kapcso
latban úgy nyilatkozott, hogy „Zsidó vagy annak számító szemé
lyekkel szemben ellenséges soha nem voltam”, míg más helyen 
azt vallotta, hogy „antiszemita olyan értelemben, mint ahogyan 
azt nekem minősítik, nem voltam. Kifogásolt tevékenységéről 
Méhely úgy vélekedett, hogy csak tudományos megállapításokat 
tett, ám néhány sorral később ezzel ellentmond, amikor elismeri, 
hogy egyes cikkeiben a zsidókra, és szociáldemokratákra nézve
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olyan bántó, és sértő kitételeket tett, amelyek alapján úgy nézett ki 
mintha Hitler Mein Kampf-ját magáévá tette volna. Azzal védeke
zik, hogy írásaival ártani nem akart, csak a közhangulat hatására 
írt, s tiltakozik, hogy a műveire a zsidótörvények meghozatalánál 
is hivatkoztak. Méhely bevallja továbbá azt is, hogy a tiszaeszlári 
per kapcsán hitelt adott annak az elképzelésnek, hogy a zsidók 
egyes rituális alkalmakkor keresztény vért használnak a szertartá
saikhoz. Feltehetően a fajbiológus tanár antiszemita alapállásának 
legmélyebben gyökeredző magjához is ebben a vallomásban kerü
lünk igazán közel, hiszen Méhely azt vallja, hogy az I. világhábo
rúban ellenszenvet váltott ki belőle, hogy míg a fia hősi halált halt 
a fronton, addig a zsidó tisztek legtöbbje kivonta magát a harctéri 
szolgálat alól. Érdekes részlet a vallomásban, amikor a vádlott le
szögezi, hogy a nyilasokkal nem értett egyet, és Szálasi közeledé
sét visszautasította.

Egy nappal ezután datálódik Molnár László nyomozó jelentése, 
amelyben megállapítja, hogy Méhely az október 24-én kelt jegy
zőkönyvben felsorolt műveiben a tudományos megállapításokon 
túl politikai kitételeket is tett a zsidók és szociáldemokraták ellen. 
A jelentés szerint a fajbiológus professzor művei szolgáltak for
rásként a fajvédő képviselők, mint pl. gr. Serényi, dr. Szögi, stb. 
felszólalásaihoz, amikor a fajvédelmi törvények szigorítását kö
vetelték, illetve amikor a „fajgyalázás” ellen megtorló intézkedé
seket akartak törvénybe iktatni. Az irat megemlíti, hogy Méhely a 
cikkeiben ellenezte a faj keveredést, és büntetést követel az ilyen 
esetekre, valamint hitt a vérvádban is. Összegzésként a nyomozó 
nem fogadja el az őrizetes azon védekezését, hogy müveivel ár
tani nem akart, azok felhasználása tudta és beleegyezése nélkül 
történt, és ellenzésével találkozott. Ezzel kacsolatban jellemző, 
hogy gr. Serényi Miklós az országgyűlés képviselőházának 1941. 
július 1-jei ülésén a jegyzőkönyvek szerint két helyen is hivatko
zik Méhelyre a házassági törvény kiegészítéséről és módosításáról
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szóló törvényjavaslat vitáján, amely a zsidók és nemzsidók házas
ságának tilalmával foglalkozik. így először ekként idézi a vádlot
tat: „ Méhely tanár szerint, a zsidókban meglévő néger és szemita 
vérelemek a legtöbb európai nemzet vérébe bekerülve, egyenesen 
károsak, sőt végzetesek lehetnek.

Néhány sorral lentebb pedig a képviselő így érvel: „Ma már 
egész Európában a legszigorúbb fajvédelmi törvények lépnek 
életbe, csak Magyarország az egyetlen ország, amely ilyen téren 
szigetként áll a kontinensen. Ennek köszönhetjük, hogy rendkívül 
nagy azoknak a magyar nőknek a száma, akik elcsábítva, meggya
lázva menekülnek a szégyen elől a halálba, valamint azoknak a 
száma is, akik lelkiismeretlen kuruzslók kezei között pusztulnak el, 
vagy lesznek egész életükre nyomorékok. Méhely ezekről így nyi
latkozik (olvassa):» A mi mérhetetlen vakságunkkal magyarázha
tó, hogy sokezer magyar leány és asszony kiállt bosszúért megtor- 
latlanul.«”

Méhelynek az eljárás során kifogásolt müvei közül a teljesség 
igénye nélkül néhányat ide citálunk, amelyeknek már a címe is 
sokszor beszédesen tanúsítja szerzőjük beállítottságát:

A magyar munkáskérdés veleje.
Faj vagy felekezet?
Psychosis judaica.
Fajvédelmi gondolatok.
A magyarság anthropologiája.
Pollák Illés honfoglaló zsidai.
Az én antiszemitizmusom.
Heil Hitler!
A zsidók parazitasága.
A numerus clausus mérlege.
A magyar faj védelem pragmatikája.

88



A magyarság múltja, jelene és jövője.
A zsidó siker titka.
A zsidójavaslat szépséghibái.

A következő kihallgatásra Mándi Nagy István népügyész előtt 
került sor 1945. november 23-án, amelynek jegyzőkönyve szerint 
Méhely azt vallotta, hogy a Cél felelős szerkesztője kb. 15 éven át 
volt, egészen 1939-ig, s amikor gr. Teleki Pál lett a miniszterelnök, 
lemondott a szerkesztésről mert akkor már a németek ellen nem 
lehetett írni, és a cenzúra tönkretette a cikkeit. Az egykori szer
kesztő elismeri, hogy a nevével megjelent cikkeket ő írta, s úgy 
nyilatkozik, hogy a kérdéses folyóirat mintegy 4-500 példányban 
jelent meg, és csak az előfizetők, illetve a Magyar Kultúrliga tagjai 
kapták. Méhely itt azt vallotta, hogy bár ugyan a cikkeinek anti
szemita látszata van, de nem volt egyénileg soha antiszemita és 
munkásellenes sem, mert a hozzáforduló zsidókat és munkásokat 
egyéni erejének megfelelően támogatta. Ezzel kapcsolatban arra 
is hivatkozik, hogy 1930-ban megjelent egy röpirata, ami a Cél
ben is lejött „Az én antiszemitizmusom” cím alatt. A szerző ebben 
úgy vélekedik, hogy a magyarságnak a zsidósággal szimbiózisban 
kell élnie, mire Vészi József -  akivel sokat polemizált az ügyben
-  a Pester Lloyd hasábjain elismerte, hogy Méhely nem antisze
mita. A vádlott a kihallgatáson úgy nyilatkozott, hogy egészséges, 
és csak az öregség bajai deprimálják. Mándi a kihallgatás végén 
kihirdette a vádlott előzetes letartóztatását elrendelő határozatot, 
mire Méhely kéri a szabadlábra helyezését, mert vesebaja, sérve, 
aranyere, és bronchitisze van, „úgyhogy a fogva tartásba belepusz
tulnék” -  nyilatkozza. Hivatkozik arra is, hogy 84 éves, bejelentett 
lakása és foglalkozása van, tehát a szökésétől nem kell tartani, és 
ígéri, hogy az idézésekre mindig pontosan meg fog jelenni. A nép
ügyész ezeket mérlegelve a vádlottat szabadlábra helyezte, ám ez 
az adat ellentmond BVOP fentebb említett tájékoztatásának, mi
szerint Méhely csak december 17-én került szabadlábra.
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Fennmaradt egy 1946. január 31-én a Budapesti Népügyészség 
által a Budapesti Népbíróságnak küldött dokumentum is, amely 
Méhely Lajos népellenes bűntettével foglalkozik. Ebben az írás
ban nem kevesebbet állítanak mint, hogy az ismert fajbiológus a 
fajvédelmi irodalom szellemi atyja, az antiszemita, hitlerista ma
gyar írók, politikusok és újságírók javarészt az ő tanítványai és 
követői, s ezek előszeretettel hivatkoztak is a vádlott megállapí
tásaira. A dokumentum szerint Méhely szállította javarészt a faj
biológiai irodalom fegyvertárát, s ő nevelte egyetemi tanárként a 
magyar faj védelem egész vezérkarát. Méhely egyébként korábban 
maga is úgy nyilatkozott a Csiky Ernő által ellene kezdeményezett 
per során, hogy „ én vagyok a magyar fajvédelem megalapítója és 
annak még ma is a vezére”\ A Budapesti Népbíróságnak küldött 
irat leszögezi továbbá, hogy Méhely vezető szerepet vitt a Magyar 
Tudományos Fajvédő Egyesületben, a Magyar Kultúrligában, a 
Zsidókutató Intézetben és a Kártékony-rovarok Elleni Egyesület
ben. Az ügyben indítványozzák a kebelbeli fogházból Máté Török 
Gyula, Endre László, Serly Antal, Serényi Miklós és Szögi Géza 
tanúként való meghallgatását, illetve a bölcsészkarról Komis Gyu
la, Szekfü Gyula, Zsiray Miklós, Lukinich Imre, Ligety Lajos, 
Mendől Tibor, Bartucz Lajos, valamint az orvostudományi karról 
Körösi Kornél tanúként való beidézését is.

1946. február 7-i született meg a végzés, amelyben ugyanezen 
év február 28-án 9 órára tűzték ki Méhely háborús bűnügy miatt 
indított perének tárgyalását a Markó utca 27-be, ahová a vádlot
tat is természetesen beidézik, valamint tanúként kérik Máté Török 
Gyulát, Endre Lászlót, Serly Antalt, Serényi Miklóst és Szögi Gé
zát is elővezetni.

A vádlott erre válaszul február 17-i keltezéssel benyújtott egy 
orvosi bizonyítványt, amely megállapítja, hogy Méhely Lajos im
máron 3 hónapja fekvőbetegként van a lakásán, nagyfokú lesová-
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nyodása és idegrendszerének megviselt állapota miatt a lakását el 
nem hagyhatja, s betegsége várhatóan hosszabb ideig fog tartani. 
Az orvos megállapítja, hogy a betegnek a gyógyulásához feltétlen 
nyugalomra van szüksége.

Vélhetően a benyújtott szakvélemény hatására a Budapesti 
Népbíróság III. számú tanácsának vezetője február 18-án kéri a 
Budapesti Népügyészség fogházorvosának véleményét is a beteg 
állapotáról, s mivel Méhely főbűnösként lett vád alá helyezve és 
az ügyében soronkívüliséget rendeltek el, így a vizsgálatot ő is sür
gősséggel kéri. A fogházorvosnak arra kérdésre kell választ adnia, 
hogy a vádlott milyen betegségekben szenved, meg tud-e jelenni a 
február 28-ra kitűzött főtárgyaláson, illetve ha nem tudna ott meg
jelenni, akkor a lakásán megtartható-e a tárgyalás, vagy ez esetleg 
életveszéllyel járna?

A kért dokumentum február 23-án el is készült. Ezek szerint 
Méhelyt a lakásán vizsgálták meg, amelynek során megállapítot
ták, hogy az idős ember összességében öregkori érelmeszesedés
ben és szívizomelfajulásban szenved, emellett nagyon lefogyott és 
erősen nagyot hall. A fogházfőorvos úgy vélte, hogy a vádlott a 
február 28-ra kitűzött tárgyaláson várhatóan megjelenni nem tud, 
de a tárgyalást a lakásán meg lehet tartani.

Eközben a vádlott ügyvédje indítványozta a bizonyítási eljárás 
lefolytatását, amelyben a Népbíróságot a következőkre kérte:

♦ A Dr. Bleyer Jakab elleni per iratainak beszerzése.
♦ A Pester Lloyd azon számainak felvonultatása, amelyben 
Méhely Vészi Józseffel a zsidókérdésről vitatkozott.
♦ A „Magyar Nemzet” 1939. május és júniusi számainak 
beszerzése, ahol megjelent „Az érem másik oldala” című 
cikk a vádlottól, amely válasz volt Eckhardt Tibornak az „Új
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Magyarság” hasábjain megjelent, és az Anschluss ügyében 
írt cikkére.
♦ A „Magyar Nemzet” 1936. júniusi és júliusi számainak 
beszerzése, amelyben megjelent a vádlottnak a „Nyílt levél 
dr. Kussbachhoz” című írása.
♦ Dr. Kálmán Ernő tanár feleségének, született Somogyi 
Sárának a tanúként való beidézése, aki 1934-ben jelentkezett 
bölcsészi vizsgára.
♦ Dr. Weisz Ignácznak a tanúként való idézése, aki a brassói 
szabadkőműves páholy vezetője volt, és akivel Méhely min
dig jó viszonyt tartott fenn.
♦ Kérik Reményi Jenőnek a Kereskedelmi Bank igazgató
jának és özvegy Reményi Ferencnének kihallgatását, amely 
utóbbinak elhalt férjével a vádlott jó barátságban volt, s aki
nek kérésére 1944-ben 300 pengőt küldött.
♦ A Parlament felsőházának a megkeresését, mert a zsidó- 
törvények bizottsági javaslatánál és a törvények parlamenti 
tárgyalásánál, illetve azok miniszteri indoklásánál hivatko
zások történtek a vádlott megállapításaira.
♦ Annak bizonyítását, hogy Méhely egy társaságot alkotott 
Winklerrel, Latz Samuval és Ballagi Mórral, amely utóbbi 
tanári működésének egy évre való meghosszabítását a vád
lott eszközölte ki.

Az indítvány további kézzel írt jegyzetekkel lett kiegészítve, ame
lyekben az alábbi körülmények figyelembe vételét kérik:

♦ Schiffer Aliz zsidó származású növendéket vádlott vétette 
fel, és tandíját is ő fizette 1924-1928-ban.
♦ Klein Miklósnak és nejének a beidézést.
♦ A vádlott kéri egész működésének figyelembe vételét, 
amely 1200 tudományos munkát foglal magába.
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Valószínűleg ugyanennek a szabadlábra helyezési kérelemnek 
egy tisztázott, géppel írt változatában Méhely már csak a követke
ző tények figyelembe vételét kéri a Népügyészségtől:

♦ Bár a Népügyészség azzal vádolja, hogy olyan cikkeket 
írt, amelyek alkalmasak voltak az országnak a háborúba való 
belépését előmozdítani, a vádlott mégis a Cél című folyóirat
ban megjelent, „A legbölcsebb fajvédelem” című munkájára 
hivatkozik. A szerző ugyan elismeri, hogy ebben az írásban 
a zsidóság ellen szólt, azonban úgy véli, hogy munkájában 
sokkal inkább a németek ellen agitált, akiket az ország igazi 
sírásóinak tartott.
♦ Méhely hivatkozik továbbá a Bleyer Jakab nemezetiségi 
miniszter ellen folytatott perére (halott ember meggyalázá- 
sa, 1934-1940), illetve kéri németellenes írásainak (Németek 
Magyarországon, Magyarabb Magyarországot, Magyarok és 
svábok, Bleyer Jakab, Német kisebbségi iskola) a figyelem
be vételét is.
♦ Ismét hivatkozik Méhely a Pester Lloydban Vészi Jó
zseffel folytatott hosszú vitájára, amelynek a végén a „Mein 
Antismeitismus” című utolsó válaszában azt írta, hogy a zsi
dókat sem legyilkolni, sem kínozni nem kell, mert az em
bertelen, hanem szimbiózisban kell velük élni, és esetleg 
törvényhozásilag el kell rendelni, hogy a vegyes házasságok 
kötelezőek legyenek. Erre a vádlott Vészitől azt a végleges 
választ kapta, hogy „Professor Méheli ist kein Antisemit.”
♦ Az idős tanár még arra is hivatkozik, hogy Schiffer Aliz 
tüdőbajos egyetemi hallagatónőt ingyenesen felvétette a tü
dőgondozóba, egy másik zsidó vallású egyetemi hallagatónőt 
létszám felett felvétetett az egyetemre, és nincstelen lévén, a 
tandíját is ő fizette, valamint azt is előadja, hogy két zsidó 
vallású egyetemi tanárral igen jó barátságban állt, illetve két 
zsidó vallású asszisztense is volt.

93



Az utóbbi két dokumentumban azonban eltérő adatok merül
nek fel Schiffer Alizzal kapcsolatban, hiszen előbb arról volt szó, 
hogy a vádlott a nevezettnek az egyetemi felvételét intézte el és 
a tandíját fizette ki, míg a második alkalommal tüdőgondozóba 
való ingyenes felvételéről nyilatkozott, és itt már az idős tanár egy 
közelebbről meg nem nevezett zsidó vallású hallgató felvételéről 
és tandíjának átvállalásáról beszél. Feltűnő továbbá, hogy míg 
Méhely korábbi vallomásaiban a cikkeiben megtárgyalt vegyes 
házasságokkal szemben elfoglalt álláspontjáról beszélt, ám itt már 
más publikációira hivatkozva ezek kötelezővé tétele „mellett tör 
lándzsát”

Méhely a február 28-i tárgyalás elhalasztása végett levelet írt a 
Népbírósághoz, amelyben kérését betegségével, illetve a tárgyalás 
megtartásáig adott szűkre szabott felkészülési idővel indokolja. Az 
ismert fajbiológus ebben a levelében az alábbiakkal próbálja véde
ni kifogásolt tevékenységét:
„A zsidókérdésben elfoglalt álláspontom semmiképpen sem al
kalmas arra, hogy a fasiszta irányzat elterjesztődjék és arra sem, 
hogy a demokrácia ellenes irányzat megerősödjék. De arra sem 
volt alkalmas, hogy a faji és felekezeti gyűlöletet felkeltse, illető
leg ébren tartsa, a közfelfogást jelentős mértékben befolyásolja és 
az országra káros irányba terelje. Valamely országnak politikai 
irányvonalát a mindenkori kormány szabja meg. Ha a kormányzat 
irányvonala közhangulatot nem csinál, a korszellemet meg nem 
erősíti, ébren nem tartja, akkor bármilyen irányú irásmű erre be
folyást nem gyakorolhat.

A fenti beadvány ellenére azonban február 28-án sor került a per 
főtárgyalására a vádlott Budapest, Döbreneti út 8. szám alatti laká
sán, ahol a népügyész végindítványában népellenes bűntett miatt 
emelt vádat Méhely Lajos ellen. Az irat szerint az idős fajbiológus 
elleni vádat arra alapozták, hogy a vádlott a MOVE-ban, a Magyar
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Tudományos Fajvédő Egyesületben, a Fajvédő Pártban és a Ma
gyar Kultúrligában volt tag és viselt tisztségeket, illetve a kérdéses 
szervezetekben tevékeny működést fejtett ki. A per vádirata 1945. 
november 23-án kelt (Nü. Száma: 13.561/1945), míg a pótvádirat
1946. január 31 -re datálódott.

A tárgyalás tanácsvezető bírája dr. Bartha András volt, aki mel
lett az eljárásban hat, a pártok által delegált népbíró is részt vett. 
A megidézettek közül Komis Gyula, Szegfű Gyula, Zsirai Miklós, 
Ligethy Lajos és Bartucz Lajos tanúk nem jelentek meg, mert vét- 
ívük szerint nem voltak megidézhetőek. Máté Török Gyula, Endre 
László, Serly Antal, gr. Serényi Miklós, és dr. Szöghy Géza tanúk 
viszont a kebelbeli fogházból nem voltak előállíthatok.

Méhely a vallomása szerint nem érezte magát bűnösnek. A fő
vádlott védekezésként elmondta, hogy zsidó hallgatói közül töb
bet is saját pénzén gyógykezeltetett, s egy zsidó lányt a sok ne
hézség ellenére is ő vétetett fel az egyetemre. Tevékenységével 
kapcsolatban elmondta, hogy Gömbös Gyula rábeszélésére lépett 
be a Fajvédő Pártba, s a párt listáján Bajcsy-Zsilinszky Endrével 
együtt szerepelt, majd amikor Gömbös honvédelmi államtitkár 
lett, kilépett a pártból. Méhely beszámolt továbbá arról is, hogy 
ugyan a Magyar Kultúrligának az elnöke volt, de ebben az időben 
tagjai voltak Bethlen István és Bajcsy-Zsilinszky Endre is. Ezen 
kívül elismeri, hogy a MOVE igazgatósági tagjaként is működött, 
de csupán Bajcsy-Zsilinszky Endre elnökségének idején. Az idős 
fajbiológus a továbbiakban azt vallotta, hogy amikor Gömbös 
honvédelmi miniszter lett, felszólította őt, hogy lépjen be a Faj
védő Egyesületbe, de ő ezt nem tette meg, ahogy nem volt tagja 
sem a Zsidókutató Egyesületnek, sem a Kártékony-rovarok Elleni 
Egyesületnek, sem a Magyar Orvosok Nemzeti Egyesületének. A 
nyilasok közeledését elutasította, pedig többször ajánlottak neki 
vezető szerepet, s magát Szálasit sem fogadta. Vitéz Endre Lász
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lóval való kapcsolatáról elmondta, hogy a deportálásokért felelős 
egykori államtitkárt Gödöllőn ismerte meg, egy ebéden, amikor a 
kormányzó óhajára ott előadást tartott. A MOVE-ban is találkoz
tak, majd Endre megkérte, hogy a könyvéhez Méhely írjon elő
szót, amit Méhely meg is tett. Az egykori tanár úgy nyilatkozott, 
hogy a műveiben szereplő kétlábú munkagép-(munkás)sterilizá- 
lást úgy értette, hogy a munkakerülőket kellene sterilizálni, ahogy 
erre az Egyesült Államokban is törvényt hoztak. Méhely ezenkí
vül azt vallotta, hogy a szociológiai munkái között sok olyan van, 
aminek a megírását már megbánta, de a „biológiai” cikkeiért teljes 
felelőséget vállal.

Ezek után következett a vád tanúinak meghallgatása, akik meg
lepő módon a vádlott fajbiológiai tevékenységével kapcsolatban 
elég visszafogottan nyilatkoztak. Elsőként dr. Lukinich Imre római 
katolikus vallású, 66 éves nyilvános rendes egyetemi tanár vallo
mását hallgatták meg. A tanú elmondta, hogy 5 évig volt Méhely 
tanártársa az állattani szakon, ám egykori kollégája írásait nem is
meri és beszélni sem szoktak. Lukinich szerint Méhely nem oktat
hatta az egyetemen a munkásság sterilizációjának szükségességét, 
mert azt ott senki sem hirdette. A vádlott a munkáiban a saját meg
győződését hirdette, mert fanatikus ember volt, és senkitől sem 
fogadott el utasításokat, s tudományos kérdésben nem találkozott 
olyan cikkével, amely valamelyik fajt megbélyegezte volna.

Dr. Kőrösy Kornél 66 éves, izraelita vallású címzetes nyilvános 
egyetemi tanár, a biológiai szakon tanított, s a 20-as években is
merte meg Méhelyt. A Cél című folyóiratot nem olvasta, a vádlott 
munkáit csak futólag ismeri, közelebbi kapcsolatban sosem voltak. 
Kőrösy úgy vélte, hogy egykori kollégájának a vércsoport kérdé
sében kialakult felfogása nem nyugodott tudományos alapokon, s 
nyilvánvalóan tévedett, s a tudomány sem fogadta el a vádlott ál
láspontját. Méhelynek ebben a kérdésben elfoglalt nézetei izgató

96



hatásúak lehettek a hallgatókra, s néhányan fel is keresték a tanút 
tanácsért ezekre a kérdésekre vonatkozólag.

Utolsóként dr. Mendlő Tibor 41 éves evangélikus vallású, egye
temi nyilvános rendes tanár tanúvallomását vették fel, aki elmond
ta, hogy sem a vádlottat, sem a munkásságát nem ismeri. Fajelmé
letéről csak hallomásból tud, előadásait nem hallgatta, a hallgatói 
sem beszéltek az előadásairól, s csak újságcikkekből tudja, hogy 
Méhely erősen jobboldali érzelmű volt.

Ezek után a népbírák zárt ülésen egyenként szavaztak a vádlott 
bűnösségéről, ám abban mindannyian egyetértettek, hogy az ellene 
felhozott vádakban Méhely bűnös. A szavazás eredménye a követ
kezőképpen alakult:

Név (párt) Javasolt
büntetés

Letartóztatás

Baranyai Ede (Független Kisgaz
dapárt)

5 év Szabadlábra
helyezés

Hudacsek Lajos (Magyar Kommunis
ta Párt)

10 év Letartóztatás

Kövér József (Szociáldemokrata
Párt)

10 év Letartóztatás

Püspöki Sándor (Nemzeti Paraszt- 
párt)

6 év Szabadlábra
helyezés

Feiszinger Antal (Polgári Demokrata 
Párt)

10 év Letartóztatás

Horváth Mihály (Szakszervezeti
Tanács)

10 év Letartóztatás

A tanácsvezető bíró a fentiek alapján kihirdette az ítéletet, amely 
szerint dr. Méhely Lajos bűnös az ellene felhozott népellenes bűn
tett vétségében, amiért főbüntetésként 10 évi börtönbüntetésre íté
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lik, valamint mellékbüntetésként, az özvegyi nyugdíj érintetlenül 
hagyása mellett, nyugdíj vesztésre, illetve politikai jogainak gya
korlását 10 évre felfüggesztik. Bartha a kiszabott szabadságvesz
tésből 2 hónapot kitöltöttnek vett, s elrendelte az elítélt azonnali 
letartóztatását. A bíró ezenkívül Méhelyt 645 000 pengő bünügyi 
költség megtérítésére kötelezte, de ezt az összeget egyelőre behajt
hatatlannak minősítette. Az ítélet nem volt jogerős.

Az ítélet indoklásában a tanácsvezető bíró elmondta, hogy 
Méhely már 1926-ban a zsidók egyenjogúsága ellen izgatott, és 
intézkedéseket sürgetett a vegyesházasságok ellen, illetve az osztá
lyok keveredése miatt is tiltakozott. Mivel az elítélt a MOVE igaz
gatósági tagja volt, így azt a bűncselekményt is megvalósította, 
hogy fasiszta, illetve demokráciaellenes pártban tisztséget vállalt 
és tevékeny működést fejtett ki. A bíróság enyhítő körülményként 
mérlegelte Méhely betegségét és előrehaladott korát, illetve meg
bánását, ám súlyosbító körülménynek vette a hosszú időn át tartó 
folyamatos cselekményt és a bűnhalmazatot.

Méhelyt ezen a napon őrizetbe is vették, és a BVOP tájékozta
tása szerint 1947. május 7-ig tartották előzetes letartóztatásban a 
Markó utcában. Méhely felesége ekkor ismét kérelmeket írt többek 
között a Népbíróságok Országos Tanácsának, sőt kísérletet tett arra 
is, hogy a nevezett szervezetet rábírja, hogy férje ügyét felterjesz- 
sze az államfőhöz, aki a további eljárás mellőzésével lezárhatta 
volna az ügyet. így sikerült ismét elérni, hogy 1947. május 5-én 
a Népbíróságok Országos Tanácsa elrendelte Méhely szabadlábra 
helyezését, lakáselhagyási tilalom meghagyásával. Az ekkor már 
kórházban ápolt elítéltről a kórház főorvosa olyan jelentést küldött 
a NOT-hoz, amely szerint az ismert tanár aggsági gyengeségben, 
kiaszottságban, súlyos szívizom-elfajulásban, érelmeszesedésben, 
anginás rohamokban, valamint szívtágulásban szenved, amely 
utóbbi csaknem szívnagyobbodást hozott. A szakvélemény szerint
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életveszély nem állt fenn, de az aggsági gyengeség miatt egy angi- 
nás roham halálos kimenetellel végződhet.

További fordulat volt az ügyben, hogy a Pázmány Péter Tudo
mányegyetem rektori hivatala 1947. november 20-án kelt levelé
ben kéri a Népbíróságok Országos Tanácsát, hogy a Méhely Lajos 
ügyében hozott NŐT ítélet egy példányát az Egyetem Tanácsának 
megküldeni szíveskedjék, mert a Tanács foglalkozni kíván az idős 
tanár igazolási ügyével. Arról viszont nem maradt fenn adat, hogy 
a rektori hivatal tett-e bármilyen további lépést Méhely érdekében.

A per második szakasza és utóélete

A Méhely védője által a korábbi tárgyaláson bejelentett sem
miségi ok fenntartásával a büntetés enyhítése végett bejelen
tett fellebezés folytán a NŐT 1949. június 2-án tartotta meg a 
fellebviteli tárgyalást, amelynek során a vádlottat 6 évi börtönre 
ítélték, mellékbüntetésének érintetlenül hagyása mellett. A tárgya
lás időpontjáig a szabadságvesztésből 1 évet és 4 hónapot vettek 
kitöltöttnek. Ez az ítélet már jogerős volt, s azonnal el is rendelték 
az elítélt letartóztatását. A védő az említett alaki semmiségi okot 
azért emelte, mert a Népbíróság elutasította a bizonyítás kiegé
szítés iránti indítványát, azaz nem rendelte el a védelem tanúinak 
kihallgatását és egyes újságcikkek beszerzését. A NŐT ezt a sem
miségi okot alaptalannak találta, mert a vádlott elismerte, hogy a 
neve alatt megjelent írások az ő munkái. Az ítélet indoklása a kö
vetkezőképpen folytatódik: „Azok az írások, melyeket a népügyész 
vád tárgyává tett, vádlott két évtizedig tartó rendkívül súlyosan 
kártékony munkásságának csupán kis részét képezik. De a konk
retizált vád anyaga jelen esetben még így is feleslegesen soknak 
mutatkozik, ha a bíróság figyelembe veszi, hogy az elmúlt szomorú 
emlékű évtizedek alatt Méhely Lajos neve fogalom volt ebben az 
országban, sőt az országon kívül mindenütt, ahol embernek em
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bertársai ellen való féktelen gyűlöletre izgatása termékeny talajra 
talált. Tehát ha valamiről el lehet mondani, hogy bizonyításra nem 
szorul, mert köztudomású, úgy ez Méhely Lajos tevékenysége.

A NŐT az ítélet indoklását végül a következő sorokkal zárja: „A 
büntetés kiszabását vizsgálva kétségtelennek mutatkozik, hogy a 
cselekményre megállapított legsúlyosabb büntetés indokolt, amint 
ezt a népbíróság alkalmazta is. Ennek ellenére az Országos Tanács 
irgalmat kívánt gyakorolni, figyelemmel vádlott elagott korára és 
beteg állapotára, bizonyságát adva annak, hogy ag szocializmus 
felé haladó népi demokráciában, amit az a munkásosztály vezet, 
amelynek vádlott a sterilizációt szánta osztályrészül, a magyar nép 
bírósága indokolt esetben a humánum követelményeit a nép bár
mely nagy ellenségével szemben is érvényre engedi juttatni a Ma
gyar Köztársaság nevében. Ezért az ítéletnek a főbüntetést kiszabó 
részét rendelkező rész értelmében megsemmisítette.

Mint dr. Korsós érdeklődésére a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnoksága közölte, Méhely Lajos 1953. február 4-én hunyt 
el a Mosonyi úti rabkórházban, ahová a Gyűjtőfogházból 1952. 
május 8-án szállították át. Ezek alapján úgy tűnik, hogy az elítélt a 
rászabott 6 éves börtönbüntetéséből haláláig mintegy 4 évet tölthe- 
tett ki. Méhely Lajos a BVOP tájékoztatása szerint feltehetően az 
Újköztemetőben lett eltemetve, a 301-es parcellában, ám ez az adat 
sem egyértelmű, mert a nyilvántartásban névelírás történt, így csak 
valószínűsíteni tudjuk az elhunyt sírjának helyét. Méhely sírján ma 
sincs emléktábla, csupán erősen kritizálható faj biológiai és kiváló 
zoológai munkái emlékeztetnek az egykori tanárra, aki amellett, 
hogy talán az ország legkiválóbb zoológusa volt, egyben, sajnos, 
a hazai fajbiológia apostolaként és főideológusaként is működött. 
Nehezen érthető, hogy egy ilyen kiváló tudós és tanár, miként sod
ródhatott ilyen tévútra, amely miatt a nagyszerűen induló életpálya 
ilyen szomorú véget ért. A fentebb már említett Soós Lajos idézett
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munkájában erről ekképpen vélekedett: „Sokszor hallottam orvo
soktól is, hogy Méhelyt nem szabad a normális emberek mértékével 
mérni és aszerint megítélni. Az orvosok azt mondták: paranoiás. 
Ezt a megállapítást ismételten hallottam. Paranoiás?! Eddig nem 
sokat törődtem a szó jelentésével, de most, hogy leírtam, mégis 
feltolakszik bennem a kérdés: mi is hát az a paranoia? Lássuk, mit 
mond róla a minden dolgok tudója, a lexikon. Az Új Idők Lexikona 
van a kezemnél, abban olvasom:» Paranoia, főleg férfiaknál elő
forduló, szervi alap nélküli elmebetegség. Logikusan felépített, 
részleteiben szervesen összefüggő téveszmerendszer jellemzi, a 
gondolkozás, akarás és cselekvés teljes tisztasága mellett. A tév
eszmerendszer kóros vonatkoztatásokon és emlékezeti csalódáso
kon alapul, változatai: befolyásoltatási (üldözéses, féltékenységi, 
kveruláns) formák, hipochondriás és nagyzási téboly. A paranoia 
a kicsinységi érzés és a becsvágy, valamint a logikus képesség és 
az ösztönélet közötti arány felbomlásának összetalálkozásakor 
fejlődik ki. Tartós betegség; kifejezett alakjai nem gyógyulnak, 
de zártintézeti kezelést csak igen ritkán igényel. «Megdöbbentem, 
amikor ezeket a sorokat elolvastam. Hiszen ez Méhely fotográfiája, 
mintha e sorokat rá vonatkoztatva írta volna a szerzőjük. ”

Köszönet
A szerző ezúton szeretné megköszönni dr. Matskási Istvánnak, a 
Magyar Természettudományi Múzeum főigazgatójának, hogy a 
képek megjelenéséhez hozzájárult. Köszönettel tartozom dr. Kor
sós Zoltánnak is, aki számos adattal segítette a jelen a dolgozat 
megírását.
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Méhely Lajos (1862  -  1953) 
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Méhely Lajos (1862 - 1953), Kőszeg - 1937 

106



r
Megemlékezés dr. Ágfalvi Imre 

születésének 90. évfordulója alkalmából

Stift László

Dr. Ágfalvi Im re születésének 90. évfordulója alkalmából sze
retnénk leróni kegyeletünket, és tisztelettel megemlékezni életéről, 
szakmai tevékenységéről, a szakosztály megalakításában és műkö
désében betöltött szerepéről.
A kiváló szakember, az Erdészettörténeti Szakosztály megalapítá
sának vezéregyénisége és első vezetője volt. 14 évig tartó, súlyos 
betegség után, 1990. július 14-én, 69 éves korában hunyt el. Gaz
dag, megpróbáltatásoktól és kudarcoktól sem mentes életében és 
halálát követően eltelt két évtizedben alig részesült őt megillető 
elismerésben. Az Erdészettörténeti Szakosztály 30 évének megem
lékezése alkalmával ugyanitt, Sopronban hangzott el előadás „Dr. 
Ágfalvi Im re élete és m unkássága” címmel. Az előadás ugyaneb
ben az évben /1993/ az „Erdészettörténeti Közlemények” X. szá
mában is megjelent.

Kiemelten kell megemlékeznünk Dr. Ágfalvi Im réről, mint az 
Országos Erdészeti Egyesület Erdészettörténeti Szakosztályának 
alapító tagjáról és egyben első elnökéről. Az 1960-as évek elején, 
az erdőtörténettel és az erdőgazdálkodás történetével egymástól
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elszigetelten foglalkozó szakemberek egyre inkább érezték annak 
szükségességét, hogy ezt a munkát szervezettebbé kell tenni. Az 
OEE-en belül már 1962-ben megindult az erdészettörténettel fog
lalkozó személyek felkutatása. 1963-ban Dr. Ágfalvi Im re ezek
nek a jószándékú kezdeményezéseknek az élére állt, és intenzív le
velezést folytatott annak érdekében, hogy a kívánt cél minél előbb 
megvalósuljon. 1963 szeptemberére már tíz fő jelezte részvételi 
szándékát. Megkérte a jelentkezőket, hogy a mielőbbi intenzív és 
szervezett munka elkezdéséhez adjanak tájékoztatást érdeklődési 
területükről, az eddigi irodalmi munkásságukról. 1963. október
25-re az OEE Budapestre összehívta az Erdészettörténeti Munka- 
bizottság alakuló ülését és a megalakulást jóváhagyta. 1964. feb
ruár 25-én tizenhárom fővel megalakult az Erdészettörténet Szak
osztály, melynek vezetőjévé Dr. Ágfalvi Im rét választották. Ezt a 
tisztséget 1967-ig töltötte be. Az OEE vezetőségének felkérésére 
az 1964. májusi ülésén a Szakosztály elvállalta az OEE 100 éves 
történetének feldolgozását. A szakosztály elnökeként az Erdészeti 
Lapok egyes évfolyamainak átnézésével ebből is kivette részét.

Hasznos tevékeny életének hosszan tartó, súlyos betegsége, 
majd bekövetkező halála vetett véget. Dr. Ágfalvi Im rét a hatal
mas munkabírás természet- és szakmaszeretet jellemezte. Sokol
dalú szakismerete képessé tette arra, hogy munkáját nagy pontos
sággal és hozzáértéssel végezze, melynek következtében hallatlan 
szakmai elismertségre, megbecsülésre tett szert. Tudását, szakis
meretét szívesen megosztotta munkatársaival, azok munkáját ezál
tal is segítve.
A Szakosztály nevében tisztelettel hajtunk fejet születésének 90. 
évfordulóján a Szakosztály létrehozásában és működésében is 
döntő szerepet vállaló kollégánk előtt.

Elhangzott a 2011. március 23-ai szakosztályi megemlékezésen.
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r
Dr. Ágfalvi Imre családtörténete

Faragó Mihály
okleveles faipari mérnök

A hozzászólást elmondta Faragó Mihály 2011. március 23-án, az 
Országos Erdészeti Egyesület rendezvényén.
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Tisztelt Kollégák!

Dr. Ágfalvi Imre oktatói-, szakmai-, és tudományos munkájá
nak méltatását szeretném kiegészíteni néhány családtörténeti ér
dekességgel. Bízom benne, hogy hozzászólásom azok részére is 
érdekes lesz, akik nem voltak szorosabb munkakapcsolatban Dr. 
Ágfalvi Imrével, hiszen ezek a dokumentumok nem csak szemé
lyéről mondanak el érdekes tudnivalókat, de összefüggenek egye
temünk múltjával, szakmánk történetével, és egyben kiválóan je l
lemzik a kor gondolkodásmódját is, melyben élt és munkálkodott. 
Az adatok egy általa összeállított, és háromszáz évre visszanyúló 
családfa-kutatási anyagból származnak, melyet a jogász tárgyila
gosságával és a mérnök pontosságával állított össze levéltári ku
tatásai alapján. Ennek köszönhető, hogy ezeket most meg tudom 
osztani Önökkel.

Aloys Fischer (1790 -  1861) a családi krónikában megemlített 
első személy. Tanulmányaira vonatkozó utalásokat nem találtam, 
de az általa készített bányatérképek műszaki színvonala, és m un
kaköri beosztása valószínűsítik a selmeci akadémián végzett tanul
mányokat, hiszen ilyen irányú és mélységű ismereteket akkoriban 
máshol szerezni nem lehetett. Morvaországi szülőföldjének bányá
it bezárták, ezért 1814-ben Csolnokra költözött, és élete végéig az 
esztergomi szénmedencében munkálkodott.

!rv»rt< • ! S**1

Csolnok 1815 Annavölgy 1820
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Az Esztergom körüli szénmező egyben a családtörténet első 
fontos helyszíne is, hiszen az Ágfalvi család eseményei mindig há
rom városhoz; Selmechez, Esztergomhoz és Sopronhoz köthetők. 
A környék bányáinak termelését nagyban fellendítette az 1838-as 
nagy pesti árvizet követő újjáépítés. Téglagyárak nőttek ki a föld
ből, és az égetéshez korlátlanul fogyasztották a szenet.
Aloys Fischer úrnak házasságlevelében ekkor a „Curator fodinarum 
lythantratum” szerepel, amit ma bányagondnoknak fordíthatnánk. 
Két felességétől összesen 17 gyermeke született, melyből aztán 
bányász- és erdészdinasztiák nőttek ki. Pár évtizede még állt Nyer
gesújfalun sírköve: „ Hier ruhet Aloys Fischer Bergbeamter. Zűr 
letzten Grubenfahrt Glück a u f !”

Fia Fischer Alajos Jakab  (1821-1876), ha kissé későn is, de 
csak követi a hagyományokat, és 30 éves korában beiratkozik a 
selmeci akadémiára rendkívüli bányászhallgatónak. 1854-től 
Brennbergbányán dolgozik. Beosztása ekkoriban Obersteiger. 
Brennbergbányának ekkor még nem volt temploma, így nyolc 
gyermekét az ágfalvi egyházkerületnél anyakönyvezik. A család
név kialakulásában ez később fontos szerepet játszik. 1876-ban 
bányászszerencsétlenség áldozata lett.

Fia Ágfalvi Fischer Alajos (1854-1912) sokoldalú tehetség. 
1876-ban, mint végzett bányaakadémiai hallgatót a Magy. Kir. 
Pénzügyminisztérium a selmeci bányaszámvevőségi osztályhoz 
ideiglenes, majd végleges számtiszti minőségben, kinevezi. Külön 
vizsgát tesz állam- és kettősszámvitel-tanból, de a felsőbb gépé
szeti és építészeti tanfolyamból is levizsgázik. A monarchia kö
zös hadseregének esztergomi gyalogezredénél tett tiszti vizsgája 
után hadnagyi rangot kap. Pénzügyi területen folytatódó karrier
je  töretlenül emelkedik a Magy. Kir. Vasműigazgatóság brezovai 
számvevői osztályától egészen a pénzügyminisztérium főtanácsosi 
székéig.
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Hank József a Selmecbányán 1909-ben 
kiadott Bányász Kézikönyvtár Számvi
tel című kötetének előszavában így ír: 
„Könyvem a kettős könyvvitel főbb sza
bályait öleli fel, szem előtt tartva Ágfalvi 
Alajos pü. főtanácsos Selmecbányái főis
kolán tartott előadásainak vezérfonalát.” 
A századforduló előtti években felerő
södnek a magyar nemzeti érzelmek. Di
áknótáinkat németről magyarra fordítják, 
véglegesen az oktatás nyelve magyarrá 

válik, és a selmeci diákok is kezdenek a Burschenschaftok helyett 
magyar érzelmű diákkörökben tömörülni. Bizony néha a bányász
fokos is előkerül a selmeci kocsmákban, hogy meggyőződésüknek 
érvényt szerezzenek német kötődésű társaikkal szemben. Talán ez 
a korszellem is közrejátszott abban, hogy Fischer Alajos 1900-ban 
kérvényezi saját, és hat gyermeke nevének Ágfalvira magyarosí
tását. így lett hát a Sopron melletti kis falu, melynek plébániáján 
annak idején megkeresztelték, névadója a későbbi generációknak.

Idáig apai ágon követtük a családfát, de természetesen anyai 
ágon is vannak nevezetes ősök, sőt éppen az erdészek körében.

A Dunáninneni Kör tablójának jobb sarkában Mezey Rezső 
selmeci erdőmérnök-halIgatót, Dr. Ágfalvi Imre anyai nagyapját 
láthatjuk 1890 körül.
A fényképész kamerájával 
mit sem törődve cigarettát 
sodor, hóna alatt sétapálca, 
lábánál korsó sör. A már em
lített diákkörök főleg lakó
hely szerint szerveződtek.
A Nagymagyarországot kö
zepén kettészelő Duna, ami
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kor még nem határfolyónk volt Dunánninenre és Dunántúlra osz
totta az országot. A Nyitrapereszlényből származó Mezey Rezső 
így valóban dunáninneninek, míg mi Soproniak dunántúlinak va
gyunk mondhatók. A képhez iij.Sarkady Sándor egyetemi könyv
tárunk főigazgatója fűzött szakszerű magyarázatot:
A Dunáninneni Kör 1889-ben alakult, Zorkóczi Samu elnök
lete alatt, 29 taggal. Ennek előzménye volt az 1877-ben alakult 
„Selmeczvidéki kör” .Valószínűleg ezen utóbbi körnek a címeres 
táblája van a hallgatók előtt. A Körnek 1896-ban 253 kötetből álló 
kis könyvtára volt. Ugyan ebben az évben tagjainak száma 40 fő 
volt. A képen a Kör vezérkara áll.

Térjünk vissza ismét az apai ágra.
Id. Ágfalvi Im re még Fischemek született 
1893-ban Budapesten.
A selmeci akadémián megszerzett erdőmér
nöki oklevele, és gyakorlati éveinek letöltése 
után 1924-ben kinevezték tanárnak az Eszter
gomba frissen áttelepített erdészeti szakisko
lához. 1938-tól az iskola igazgatója 1948-ig, 
mikor a fordulat évében kényszemyugdíjaz- 
zák. Nyugdíjának folyósítását törvénytelenül 
megvonták. Hogy megélhetését biztosítani 

tudja, az esztergomi városgazdálkodásnál dolgozott, mint házke
zelő, később, mint műszaki ellenőr 79 éves koráig.
Az erdészeti szakképzés első helyszíne Temesvár, majd a román 
megszállás következtében Tata, Esztergom lett. Innen került át 
1950-ben az iskola mai helyszínére, Sopronba. Az iskola kapuja 
alatt ma márványtábla örökíti meg a történelem viharai szerint 
sodródó helyszíneket, és egy tabló emlékezik meg az egykori igaz
gatókról, melyek között felfedezhetjük id. Ágfalvi Imrét is. Az 
Esztergomból átkerült végzős diákok tablói is méltán őrzik emlé
két az iskola folyosóin.

id. A GFALVl IM RE
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Az ősök számbavétele után elérkeztünk Dr. Ágfalvi Imre erdőmér
nök, jogászdoktor, egyetemi oktató személyéhez, kiről ma, szüle
tésének 90-dik évfordulóján emlékeztünk meg.

1944

Dr. Ágfalvi Im re 1921-ben született. Ő az első generáció, aki 
a selmeci évszázadok után már a soproni József Nádor Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetem Erdőmémöki Karának hallgató
ja lett. Oklevelét 1944-ben szerezte meg. Tízéves gyakorlati tevé
kenység után, 1954-ben kinevezték tanársegédnek az Erdőmérnöki 
Főiskola Üzemszervezéstani tanszékére tanársegédnek. 1961-ben 
az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi
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karán „cum laude” minősítéssel doktorrá avatták. Jegyzeteket írt 
erdészeti üzemtanból, jogból, könyvviteltanból, és ezeket a tantár
gyakat oktatta is. Pedagógiai érzéke, jó előadókészsége és gyakor
lati tapasztalata kiváló egyetemi oktatót formált belőle.
1962-ben egyetemünk Dr. Gál János személyében új rektort kapott. 
A két szakember világnézete és gondolkodásmódja alapjaiban tért 
el egymástól. A konfrontálódás elkerülhetetlenné vált. Dr. Ágfalvi 
Imrét állásából felfüggesztették. A méltánytalansággal szemben a 
Kádár-titkársághoz benyújtott levelében próbált igazságot keresni. 
Sajnos ez a levél taktikai hibának bizonyult, és az ellene felho
zott értelmetlen vádak sorát összeférhetetlenséggel és az egyetem 
vezetősége elleni áskálódással egészítették ki. A Kádár-titkárság 
levelét illetékességből továbbította a Földművelésügyi Minisztéri
umhoz, ahonnan kivizsgálásra visszaküldték az egyetemre. A kör 
bezárult, az eredmény nem lehetett kétséges.
Engedjék meg, hogy a Földművelésügyi Minisztérium válaszle
vélből idézzek:
„A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Irodája megbízá
sából - mint illetékes - megvizsgáltam a Kádár János elvtárshoz 
küldött panaszos levelében foglaltakat. A vizsgálatba bevontam az 
Erdészeti és Faipari Egyetem állami és pártvezetőit is. A széles kör
ben folytatott tájékozódás alapján Önt a jogi ismeretek oktatására 
jogi diplomája ellenére sem tartom alkalmasnak. Mint legutóbbi 
minősítéséből kiderül, és azzal Ön aláírásával egyetértett, visz- 
szamaradt polgári csökevények még ma is gátolják abban, hogy a 
marxizmustól idegen nézetekkel véglegesen leszámoljon. Az eszmei 
offenziva álláspontjából minimális követelmény az, hogy a jogot az 
Egyetemen világnézetileg arra alkalmas egyén oktassa, aki világ
nézeti szilárdsága mellett mindvégig következetesen a néphatalom 
oldalán állott és a tárgyban - mint társadalomtudományban - rejlő 
kommunista nevelési lehetőségeket maximálisan kihasználja. 
Elítélendőnek tartom az Ön magatartását, mellyel az Egyetem ál
lami és pártvezetőségét szembe akarja állítani a minisztériumi fő-
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hatósággal a tények elferdítése utján. Ön, bár erre többszörfigyel
meztették, koránt sem fejlődött úgy, ahogyan ezt egyetemi oktatótól 
meg kell követelni. Összegezve a vizsgálat eredményét, az az állás
pontom, hogy Ön szakképesítését a termelésben sokkal gyümölcsö
zőbben tudná a népgazdaság szolgálatába állítani.

A levél alattomos és ostoba politikai demagógiája ellen véde
kezni nem lehetett. Brossúraízű szövege mintaértékű lehet a kor 
kutatói számára. A visszamaradt polgári csökevény, a világnézeti 
szilárdság, a „nem fejlődött eléggé” vádjai megfoghatatlan eszmei 
kategóriák, mellyel bárkit megbélyegezhettek. Egészségi állapota 
az igazságtalanságok hatására megroppant, amely minden bizony
nyal közrejátszott 1990-ben bekövetkezett halálában.

A tanszéken őt felváltó jogoktató bizonyára jobban kihasznál
ta a kommunista nevelésben rejlő lehetőségeket, de a néphatalom 
számára mégsem lehetett annyira hasznos a tevékenysége, mert 
hamarosan sikkasztásért körözést adtak ki ellene.
Id. Ágfalvi Imrét és fiát, Dr. Ágfalvi Imrét sosem rehabilitálták. A 
köddé vált hatalom egykori birtokosai tőlük bocsánatot nem kért. 
Ma már bajos is lenne megmondani, kinek lett volna ez erkölcsi 
kötelessége. Sorsuk ezekben az években nem volt elszigetelt je 
lenség. Ezért fontosnak tartom, hogy legalább szakmai berkekben, 
mint a mai napon tettük, emléküket ápoljuk.
Legyen hát ez a mai nap egyben megemlékezés azokról a kollé
gáinkról is, akit a korszak politikája méltánytalanul félreállított, 
szakmai karrierjüket kettétörte, mert meggyőződésük nem egye
zett a hatalom elveivel.

Jó szerencsét! - Üdv az erdészeknek!
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Megemlékezés Dr. Márkus Lászlóról

Stift László

Dr. Márkus László a kiváló elméleti és gyakorlati szakember, 
az OEE Erdészettörténeti Szakosztályának egyik alapító tagja, az 
erdőgazdasági ökonómia kimagasló művelője, 2007-ben 88 éves 
korában hunyt el. Az Erdészettörténeti Szakosztály elmúlt év feb
ruár 14-én tartott ülésén azt a megtisztelő feladatot kaptam, hogy 
mint a Szakosztály volt tagjáról, az erdészettörténet kiváló műve
lőjéről és oktatójáról, megemlékezést tartsak. A mai megemléke
zéssel is szeretnénk kifejezni iránta és az általa létrehozott életmű 
iránti tiszteletünket és megbecsülésünket. Ismerjük meg ennek a 
nagyszerű embernek az életét, szakmai tevékenységét.

Szombathelyen született 1919. június 28-án. Édesapja Márkus 
László, m. kir. százados, édesanyja Móser Erzsébet. Egy Zoltán 
nevű testvére volt, aki tizenéves korában meghalt. Elemi és gim
náziumi tanulmányait Szombathelyen végezte. 1937-ben az itteni 
Faludi Gimnáziumban reál érettségi vizsgát tett. Városi gyerekként 
családi kapcsolatai révén ismerkedett meg a mezővel, az erdővel 
és annak növény- és állatvilágával. Alsós középiskolás korában
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már tudatos volt az erdő iránti érdeklődése. Közvetlenül érettségi 
után szüleinek anyagi helyzete nem tette lehetővé, hogy a soproni 
egyetemre beírassák. Érettségi után -  az akkori gazdasági válság 
hatása miatt -  volt osztálytársaival együtt munkanélküliként, al
kalmi munkával foglalkozott. Egy évig fizikai munkás volt, egy, 
főleg dísznövényprofilú kertészetben. Ez a munka tanulságos volt 
számára, egy életre szóló tapasztalatokat szerzett. Olvasmányai 
kapcsán ebben az időben tárult fel előtte az önszabályozó, harmo
nikus ökoszisztéma tökéletes képe. Hitvallásában írja: „Megtanul
tam, hogy oszthatatlan egész az erdő, a maga állati és növényi éle
tében -  a legapróbbtól a legnagyobbig -minden összefügg, semmi 
sem lényegtelen, semmi sem fontosabb a másiknál.

Márkus László életének erre az időszakára esik, amikor is 
1938-ban, attól tartva, hogy a nagyhatalmak a mi határmódosítási 
igényeinket nem fogják támogatni és azok megvalósítása a csehek 
ellenállása miatt is meghiúsulhat, azt a látszatot keltve, hogy spon
tán hazafias megmozdulásról van szó, a Honvédelmi Minisztérium 
részéről önkéntesek országos méretű toborzásához kezdtek. Szom
bathelyen az ifjúság körében történt szervezés eredményeként a 
szabadcsapatnak Márkus László is tagja lett. Ekkor még alig múlt 
tizenkilenc éves. Édesanyja nem akarta elengedni, de ő az össze
szokott társaival, 1938. nyár végén kiment a vasútállomásra, hogy 
a budapesti vonatnál találkoznak. Ceglédre érkezve jöttek rá, hogy 
egy nagy szabadcsapat tagjai lettek. Cegléd után Vásárosnamény 
volt a következő állomáshelyük, ahol letették az esküt, és átala
kultak a XVIII. honvéd lövészzászlóaljjá. Október 10-én érkezett 
parancs értelmében az ő zászlóaljuk is bevetésre került volna, de 
még aznap este közölték velük, hogy a támadás elmarad. A Vas 
megyei XVIII. lövészzászlóaljat néhány nappal a bécsi döntés után 
riadóztatták és részt vettek a Felvidék visszacsatolásában.

November 19-én, édesanyja névnapján került haza Szombat
helyre. Az önkénteseket 1938. december 10-én leszerelték. Már
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kus Lászlóék, a XVIII. zászlóaljának tagjai is megkapták a „Fel
vidéki Emlékérmet”, ezenkívül „Nemzetvédelmi Kereszt”-tel is 
kitüntették őket.

1940-ben iratkozott be Sopronban a Műegyetem Erdőmémö- 
ki Osztályára, ahol tanulmányait 1945-ben fejezte be. Oklevelét 
1949-ben szerezte meg. Két évig mint erdészeti szakelőadó a Vas 
megyei Földhivatalnál, majd három évig a Szombathelyi Erdőgaz
daság Üzemgazdasági Osztályán dolgozott mint előadó, később 
mint üzemgazdasági csoportvezető-helyettes. Munkaköréhez tar
tozott az erdőgazdasági műveleti normák felvételének irányítása, 
készítési metodikájának kidolgozása, az elkészült normák beveze
tése. Az 1950. évi átszervezéskor egy évre behelyezték Budapest
re az Erdőközpontba, és e munkaterület országos irányítója lett. 
Innét a Soproni Tanulmányi Erdőgazdasághoz, majd főmérnöknek 
Sárvárra került. 1953-ban szintén főmérnöki teendők ellátására a 
Kaposvári Erdőgazdasághoz kapott megbízást. Mindkét gazdaság 
az ő kiváló szakmai irányítása mellett többször nyerte el az élüzem 
címet. Ezért több alkalommal miniszteri dicséretben és jutalomban 
részesült.

Kaposvári tartózkodása ideje alatt súlyos üzemi balesetet szen
vedett. 1957-ben, mikor lehetővé vált, kérte áthelyezését az Erdé
szeti Tudományos Intézethez. Az ÉRTI keretében először Dr. Majer 
Antal utódaként az Ugodi Kísérleti Erdészet vezetője lett. A kísérleti 
erdészet megszűnése után az ÉRTI Alpokaljái Kísérleti Állomására 
kért és kapott beosztást, Sopronba. Itteni beosztásai, tudományos 
munkatárs, főmunkatárs, osztályvezető, majd nyugdíjazása után is 
mint tanácsadó, szerződéses kutató fejtette ki hasznos tevékenysé
gét. Sopronban végzett munkája elismeréseként háromszor kapta 
meg az „Erdészet Kiváló Dolgozója” címet, és a „Munkaérdem
rend” bronz fokozatát is. A kutatás területén végzett munkájáért 
„Vadas Jenő emlékérem”-ben részesítették. Az OEE kiemelkedő 
szakmai tevékenységét „Kaán Károly” díjjal ismerte el.
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Dr. Márkus László szakmai pályafutását az erdészeti tudo
mányos problémák, az ökológiai és az ökonómiai összefüggések, 
törvények megismerése jellemezte. Már mint gyakorlati szakem
bert is érdekelték. A kutatási munkát -  az üzemi munka mellett -  a 
Magyar Tudományos Akadémia támogatásával 1952-ben kezdte 
el. Munkája során igyekezett az erdőt alkotó komponensek ösz- 
szefüggéseinek megismerésére. A termőhelyismeret mellett az er
dőművelés, a faterméstan lett kedves kutatási területe. Mint írja is, 
hogy „ külső egzisztenciális kényszer a szépen induló munkában 
megálljt parancsolt, és az ökonómiát kellett később közel két év
tizedig művelnem.” Az általa olvasottak kapcsán azonban rájött, 
hogy minden naturális összefüggés transzformálható ökonómiai 
összefüggésre is.

Ugodon főleg erdőnevelési, faterméstani kérdésekkel foglal
kozott. Kidolgozta az erdőnevelési munkák megalapozásához 
szükséges m inta- és ellenőrzési eljárásokat, amelyek miniszte
ri rendeletben jelentek meg. Elvégezte ezek első kiértékelését is. 
Társszerzője és készítője volt annak a metodikának, amely a hosz- 
szúlejáratú erdőnevelési és faterméstani kísérleti területek kitűzé
sének, felvételének és fenntartásának irányelveit adta meg. 1963- 
ban „Fatermési és faállomány-szerkezeti vizsgálatok az ugodi 
bükkösökben” című disszertációja alapján megkapta az egyetemi 
doktori címet.

1964-től a megalakuló Erdészeti Gazdasági Osztály keretében 
dolgozott. Az erdészeti ökonómia területén főleg az erdőművelés, 
erdővédelem és az erdőértékelés ökonómiai problémáival foglal
kozott. Feltárta a különböző erdőművelési munkák költségszük
ségleteit és azok összefüggéseit, és az egységáras finanszírozási 
rendszer alapjait. Megállapította a fatermelés teljes ciklusának 
költség-hozam összefüggéseit, és ezeknek a termőhelyhez, a gaz
dálkodáshoz való kapcsolatait. Kimunkálta a hazai korszerű er
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dőértékelési eljárásokat, amelyek segítségével megállapította a 
hazai erdőterületek differenciált talajértékét, valamint a különbö
ző faállományok jövedelmezőségét. Foglalkozott a fahasználati 
fatömegbecslés korszerűsítésével, amely a matematikai statisztikai 
módszerek erdészeti alkalmazhatóságának feltárására hívta fel a 
figyelmét. A csemeteszámbecslésre új, pontosabb módszert dolgo
zott ki. Nevéhez fűződik a teljes talajelőkészítésre szánt területe
ken alkalmazott tuskórobbantásos, valamint a koronarobbantásos 
technológiák kidolgozása.

1977-ben „Az állami erdőgazdaságok élőfakészlet- 
gazdálkodásának alapjai” című értekezése alapján elnyerte a kan
didátusi fokozatot. 1980-ban ment nyugdíjba. Utána is aktívan dol
gozott és oktatott. 1990-ben „A természeti erőforrások ökonómiai 
vizsgálata a hazai erdőgazdaságban” című értekezése alapján az 
akadémiai doktori címet is megszerezte. Az erdészeti oktatásban 
végzett munkáját az egyetem címzetes egyetemi tanári, majd h.c. 
tiszteletbeli doktori címmel ismerte el.

Tagja volt a MTA Erdészeti bizottságának, és a Veszprémi Aka
démiai Bizottságnak, ahol különböző tisztségeket viselt. Felkérés
re a Tudományos Minősítő Bizottság keretén belül többször volt 
bíráló, illetve bizottsági tag. A FAO részére ismételten készített 
előadásra kerülő tanulmányokat. Az általa írt könyvek, jegyzetek, 
illetve könyvrészietek száma 22 db, nyomtatásban megjelent tudo
mányos értekezéseinek száma 160 db, amelyek magyar, német, an
gol, orosz, bolgár és kínai nyelven jelentek meg itthon és külföldön.

Nyugdíjas korában is több ízben kapott megbízást -  a mérnök
továbbképzés keretében -  az erdészeti ökonómiai kérdések egye
temi előadására. Mint szerződéses kutató „A vad szerepe az erdei 
ökoszisztémában és az erdőgazdaságban” című kutatási program
ba dolgozott be, és megszakítás nélkül folytatta az erdészeti gazda
ságtannak és ezen belül főleg a fatermés ökonómiai problémáival 
kapcsolatos kutatómunkáját.
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Dr. Márkus Lászlót a széleskörű tudásvágy és a munkaszere
tet jellemezte, éppen ezért sokoldalú, gazdag tevékenységet fejtett 
ki, melynek nem elhanyagolható területe volt az erdészettörténeti 
kutatás, oktatás. 1963-ban, negyvenhat évvel ezelőtt Dr. Ágfalvi 
Imre vezetésével néhány történelem iránt érdeklődő egyesületi tag 
elhatározta, hogy az OEE-en belül megalakítják az Erdészettörté
neti Szakosztály. Az alapító tagok közt volt Dr. Márkus László is. 
Már a Szakosztály megalakulása előtti időben szolgálati területe
in foglalkozott erdőgazdálkodás- és erdőtörténettel. Feldolgozta a 
sárvári Farkas- erdő- erdőtörténetét, melyet egy előadásban ismer
tetett. Keresztesi Béla annak egyes megállapításait őrá hivatkozva 
a sárvári erdőkről szóló munkájában nyomtatásban is ismertette. 
Foglalkozott a zselici erdők történetével. Ezen anyag egy része a 
kaposvári vándorgyűlés ismertetőjében jelent meg. Az ugodi erdők 
történetével a már említett doktori disszertációjában foglalkozott.

A szakosztály megalakulásáig nyomtatásban „A keszthelyi erdő 
és vadászati-oskola” című írása az „Erdőgazdaság”-ban /1959/, 
valamint az „Az Erdő”-ben a Dr. Fekete Zoltánról írt megemléke
zése jelent meg /1962/.

A megalakulást követően a szakosztály közleményeinek má
sodik számában „A tájképek és térképek az erdőtörténeti kutatás 
szolgálatában” című írása, és vele egyidőben „Nagyváti János az 
erdőgazdálkodás első magyarnyelvű összefoglalója” című cikke 
az „Az Erdő”-ben jelent m eg/1966/. Előző évben „Az ugodi erdők 
a XVIII. sz. második felében” című munkáját az „Erdőgazdaság és 
Faipar”-ban találhatjuk meg /1965/.

A Sárvár környéki erdők történetével nagyon behatóan fog
lalkozott. Soha nem szakadt el a Farkas-erdőtől. 1944-ben mint 
egyetemi hallgató az uradalmi gazdálkodás alatt, majd az 1950- 
es évek elején mint a terület szakmai vezetője ismerkedett meg a 
Farkas-erdővel. Feldolgozta: a Vas megyei Farkas-erdő történetét
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a nagybirtokrendszer megszűnéséig, majd az 1945 utáni időket
1969-ig. Ezen munkái alapján 1974-ben a Veszprémi Akadémiai 
Bizottság Erdészeti Szakbizottsága által kiírt pályázatára megír
ta a „ Vas megyei Farkas-erdő monográfiája” című pályamunkát, 
melyet díjjal ismertek el.. „A Vas megyei Farkas-erdő története a 
nagybirtokrendszer megszűnéséig” című munkája 1975-ben „ Az 
erdőgazdaság története Magyarországon” című tanulmánykötet
ben jelent meg. Laci bácsi javaslatára és munkálkodása folytán 
az Erdészettörténeti Közlemények 1996-os, XXVIII. számában 
jelenhetett meg Böröndy Lajos, egykori káldi erdőgondnok, kéz
iratban maradt doktori értekezésének értékes, főleg a gyakorlatot 
érintő része. 1998-ban a Farkas-erdőn ünnepélyes megemlékezés 
keretében Böröndy Lajos tiszteletére állított kopjafánál ő mondta 
az avatóbeszédet. „A magyar erdőrendezés története” című mun
kája 1999-ben, szintén az Erdészettörténeti Közlemények XLV. 
számában jelent meg. Az „Erdészettörténet” című munkája már 
betegsége alatt készült el, csak kéziratként áll rendelkezésünkre.

Hosszan tartó betegsége alatt, családi megpróbáltatásai elle
nére, munkájával, tanácsaival segítette a kutatást és az oktatást. 
Feleségét hosszas betegség után 2004-ben, két fia közül Andrást, 
aki szintén akadémiai doktor és kiváló matematikai tehetség volt, 
2005-ben vesztette el. A másik fia Svédországban él. így Laci bá
csi a közvetlen családi gondoskodást nélkülözve 2007. szeptember
26-án Sopronban hunyt el. Hamvasztás előtti búcsúztatása 2007. 
október 13-án, a római katolikus egyház szertartása szerint, a sop
roni evangélikus temető ravatalozójában volt, ahol az ÉRTI részé
ről szakmai pályafutását, emberi nagyságát Dr. Marosi György, a 
Soproni Kísérleti állomás igazgatója méltatta. Hamvait 2007. ok
tóber 18-án a komáromi temetőben, felesége mellé helyezték örök 
nyugalomra.
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Mi, az Erdészettörténet Szakosztály tagjai szeretettel és tiszte
lettel emlékezünk Laci bácsi személyében egy önzetlen, jóindulat
tal, emberséggel megáldott, alapos elméleti felkészültséggel, ma
gas szakmai tudással rendelkező kollégánkra, tagtársunkra. Bízunk 
benne, hogy az általa felhalmozott és oktatott hatalmas tudásanyag 
szolgálja és szolgálni fogja a jelen és jövő erdésztársadalmát.

Elhangzott a 2009. február 24-i szakosztályülésen.
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Erdőgazdálkodás, 1935-1990

Dr. Oroszi Sándor
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Az I. világháború, különösen pedig a trianoni békekötés után 
(amelynek során erdőterületünk 84 %-át veszítettük el) új erdésze
ti politikát kellett kidolgozni. A Kaán Károly által megfogalma
zott két legfontosabb erdészeti cél, tudniillik az erdők fenntartása 
és fatermőképességük fokozása, továbbá az új erdők telepítésé
nek követelménye az 1935. évi IV. te.-ként bejegyzett törvényben 
nyert jogi megfogalmazást. „Az erdőkről és természetvédelem
ről” szóló novellisztikus intézkedés az erdők fenntartása érde
kében a müvelésiág-változtatást hatósági engedélyhez kötötte. A 
hatóság pedig az erdők irtására csak akkor adott engedélyt, ha a 
tulajdonos csereerdősítési kötelezettséget vállalt. Tehát az erdők 
területe nem csökkenhetett. A szakszerű gazdálkodást, azaz az er
dőkből kihozható jobb minőségű és nagyobb mennyiségű faanyag 
előteremtését célozta a minden erdőre kimondott üzemtervezési 
kötelezettség. Továbbá a nagyobb (500 kh) feletti birtokokon csak 
felsőfokú végzettséggel rendelkező erdőtiszt felügyelete mellett 
lehetett bármilyen erdőgazdasági munkát végezni.

Az erdőterület növelését a törvény közérdekű erdőtelepíté
sekkel foglalkozó részei tartalmazták. Ez alá a rendelkezés alá 
nemcsak az alföldi (amiről korábban az 1923. évi Alföld-fásítási 
törvény intézkedett), hanem a domb- és hegyvidéki kopárok is 
tartoztak. A közérdekű erdőtelepítésekre kijelölt területeket az ál
lam kisajátíthatta akkor, ha tulajdonosuk a reá rótt terheket nem 
akarta/tudta teljesíteni.

Végül fontos megemlíteni, hogy az 1935. IV. te. rendezte az 
erdőbirtokossági társulatok helyzetét is, azoknak a jogi személyt 
megillető státuszt adta meg. Közös erdőbirtokok (eltekintve most 
a törvényhatóságoktól) Magyarországon a következő módon ala
kulhattak ki: a volt nemesi és szabadparaszti erdők; a volt jobbá
gyok erdőbirtokosságai; a közösen vásárolt erdőbirtokok; továbbá 
a népességtelepítésekhez, földreformokhoz kapcsolódó erdőjut
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tatások. A jogi státusz számukra a fakereskedelemben való sza
badabb bekapcsolódás lehetőségét jelentette, 1945 után pedig a 
magántulajdon tovább élését.

A törvény végrehajtási utasítása 1938-ban jelent meg. Ugyan
ebben az évben kezdődött el Trianon részleges revíziója; Magyar- 
ország 1941-ig több, korábbi országrészből számottevő területeket 
kapott vissza. így a két világháború közötti időszakra jellemző 
12,5 % körüli erdősültség 20 % fölé emelkedett. Különös fontos 
volt, hogy hazánk kiterjedt fenyvesekkel, továbbá volt kincstári 
(állami) területekkel gyarapodott. Az előbbi a krónikus puhafahi
ányon enyhített, míg az utóbbi a századfordulón kiépített korszerű 
erdőgazdasági egységek visszatérését jelentette. így Magyaror
szág a háborús gazdasági körülmények között is legalább fából 
el tudta magát látni. 1944-45-ben azonban mindenhol rendkívüli, 
akár a kétévi növedéknek megfelelő, fahasználatokra kellett utasí
tást adni. A front közeledtével ugyanis a fa volt a legkönnyebben 
hozzáférhető energiaforrás, illetve az ország területén csaknem 8 
hónapig tartó harci cselekmények is rengeteg fát emésztettek fel. 
1945 márciusában az ideiglenes nemzetgyűlés földosztási-, föld- 
reformrendeletet alkotott. Ennek alapján a 100 kh-on felüli erdő
birtokokat (a hozzájuk kapcsolódó ipari üzemekkel együtt) állami 
tulajdonba vették. Ekkor a hazai erdők háromnegyede került álla
mosításra. Kezelésükre 1946-ban megalapították az egyszemélyes 
részvénytársaságot, a Magyar Állami Erdőgazdasági Üzemeket 
(MÁLLERD). Az újjáépítés fokozott fakitermelést követelt meg. 
Ugyanakkor 1946-ban országos erdőleltárt is készítettek. Ennek 
adatait ugyan nem tették közzé, de az erdősültséget az 1949-ben 
induló országfásítási akció szerint a háború utáni 12,3 %-ról 20 
év alatt 20,3 %-ra kívánták emelni. Tehát a Trianon után megfo
galmazott erdészetpolitikai cél, az erdőterület-növelés továbbra is 
időszerű volt.

Az erdészetpolitika másik célkitűzése, tudniillik a megle
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vő erdők megtartása és fatermőképességük fokozása részben a 
fafajpolitikában, részben pedig az erdőművelési, erdőnevelési el
járások korszerűsítésében nyilvánult meg. Ehhez adminisztrációs 
hátteret az erdőrendezőség adott, mivel a tervutasításos gazdál
kodás keretei között az erdészeti üzemtervek szerepe -  érthetően
-  megnőtt. Az 1949-1950-től érvénybe lépő állami vállalati rend
szer ugyanis a központi tervszámok „lebontásának” végrehajtási 
helyszíne volt, amely tervszámok szerencsés esetben az érvényes 
üzemtervekkel is összhangban voltak. Az I. ötéves terv (1950-54) 
időszakában mindenesetre mind az erdészet felső irányítására, 
mind az egyes vállalatok működési területének-rendszerének jel
lemzésére „az állandó átszervezések időszakát” tartjuk a legtalá
lóbb kifejezésnek.

1954-ben létrehozták az Országos Erdészeti Főigazgatóságot 
(OEF), amely minisztériumi szintű szervként nemcsak a gazdál
kodást, hanem a tervezést, sőt az erdészet egész vertikumát (példá
ul a propagandát vagy az oktatást) is átfogta, irányította. 1967-ig 
tartó működését később a magyar erdészet, benne az erdőművelés 
„aranykorának” kezdték nevezni. Nem szabad azonban elfeled
ni, hogy ez az „aranykor” nem elsősorban az OEF miatt, tehát a 
szervezeti önállóság okán következett be, hanem mert az erdészet 
fejlesztésére -  következően az autarkiára törekvő gazdaságpoli
tikából -  elegendő pénz állt rendelkezésre. (Csak közbevetőleg 
jegyzem meg. A német erdészet „aranykorát” a nemzetiszocialista 
időszakra teszik. Nem azért, mert a német erdészek vezetője H. 
Göring volt, hanem mert a háborúra készülő, majd hadba lépő Né
metország a faellátást, így az erdészetet stratégiai ágazatnak tekin
tette, tehát fejlesztette.)

A korábbi időszak elmaradt vágásfelújításait felszámolták, mi
közben nekiláttak a sarj eredetű, továbbá a rontott erdők átalakí
tásának, nagyobb fatérfogatot produkáló állományokkal való fel
váltásának. A gyorsan növő nyárak kiterjedt ültetése is folyt, de
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mind az, mind az erdei- és feketefenyő-ültetések elsősorban az 
erdőtelepítésekre voltak jellemzőek. A hegyvidéki erdőtelepíté
sek leginkább a kopárokra terjedtek ki. A síkvidékiek zömében a 
folyók hullámterére, a mezőgazdasági műveléssel gazdaságosan 
nem használható terültekre, végül pedig a települések zöldöve
zetének kialakítására kerültek. A síkvidéki faültetéseket sajátos 
területét jelentették az úgynevezett erdőnkívüli fásítások. Ide a 
mezővédő erdősávok (amelyek lehettek szántók között, vagy lege
lőkön), az út-, vasút- és csatomafásítások, és különböző major-, és 
ipartelep(laktanya)-fásítások tartoztak. Valamennyire elsősorban a 
gyorsannövő fafajok a jellemzők, de ezekkel is nehéz volt követni 
a különböző, az előbb említett létesítmények változásait; a mező- 
védő-erdősávrendszerek által meghatározott táblanagyságok vál
tozását; az útszélesítéseket; a csatomatisztítási igényeket; netalán 
a majorok bővítését, ipari üzemek átalakítását stb.

1966-ban lehetővé tették, hogy a mezőgazdasági üzemek 
akár szántóföldön is -  mivel a telepítés (egyelőre) művelésiág- 
változtatással nem járt -  cellulóznyárasokat hozzanak létre. Az in
tézkedés segített nemcsak az ország - távlati -papírfaszükségletének 
fedezésében, hanem az említett gazdasági egységek anyagi helyze
tének megszilárdításában is. 1968-tól kezdődően ugyanis Magyar- 
országon új gazdasági mechanizmus lépett életbe. Ennek lényege: 
a vállalatok, szövetkezetek már nem a „tervlebontások” alapján 
dolgoztak, hanem önállóan termeltek (természetesen az országos 
gazdasági célkitűzéseket, lehetőségeket figyelembe véve) úgy, 
hogy működésükkel nyereséget érjenek el. Ezt a nyereségessé
get szem előtt tartva 1970-ben a korábbi erdőgazdaságok erdő- és 
fafeldolgozó gazdaságokká (efagok-ká) alakultak át. Azaz a cse
meteültetéstől a faipari feldolgozásig minden egy vállalaton belül 
történhetett (vertikális integráció).

Ki kell térnünk a termelőszövetkezeti erdőgazdálkodásra is, mi
vel 1990-ben már minden harmadik hektár erdő a téeszeknél volt.
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A mezőgazdasági üzemek használatában, majd 1967-től egyre in
kább tulajdonában lévő erdők három nagy forrásból táplálkoztak. 
Az első: az erdőbirtokossági társulatokat az 1961. évi erdőtörvény 
megszüntette. Azok erdeje legtöbbször a téeszekhez került. A má
sik: az erdőtelepítések révén. Ezek az 50-es években, 60-as évek 
elején még főleg erdősávok voltak, később majorfásítások, de leg
inkább cellulóznyár-telepítések. (1970-90 között a téeszek erdőte
rülete csaknem kizárólag ezen telepítések révén nőtt másfélszere
sére!) A harmadik forrásnak pedig a tagok egykori magántulajdonú 
(mert az 1945. évi földosztási törvény 10 kh alatt azokat az eredeti 
tulajdonosuknál hagyta) erdeinek „ szövetkezesítését” tekinthet
jük. Ez leginkább csak azokon a vidékeken volt jellemző, ahol ko
rábban kiterjedt kisparaszti erdőtulajdon volt. Például a Dunántúl 
egyes részein.

A termelőszövetkezeti erdők szakmai irányítását 1963-tól a te
rületileg illetékes erdőgazdaságok látták el. Ez 1970-ben megszűnt, 
így a téeszek maguk, vagy több gazdasággal összefogva, erdészeti 
szakembereket foglalkoztattak, s az erdőgazdálkodást besorolták a 
növénytermesztés és az állattenyésztés ágazatai mellé.

Mind az említett efagok, mind a mezőgazdasági üzemek nyere
séges gazdálkodását nem szabadpiaci viszonyok, hanem az állam 
által nagyon is szabályozott körülmények között kellett megvaló
sítani. Ennek két „végét” idézzük. Az állam meghatározta, hogy 
egy-egy létrehozott (felújítással, erdőtelepítéssel, netalán á t t e 
lepítéssel) erdő mennyit ér. A gazdálkodó (a fakitermelés során 
egy központi alapba befizetett pénzből, és a népgazdaság egyéb 
pénzforrásaiból) ennek alapján akármennyit is fordított az adott 
erdőre, a központi költségvetésből csak az említett rendszer szerint 
kaphatott anyagi forrást. A másik oldalon pedig az állam a faára
kat, sőt a feldolgozott fát, netalán bútort, bútoralkatrészek árát is 
meghatározta. Magyarul: az efagok gazdálkodása szabályozott pi
aci viszonyok között ment végbe. Az említett szabályozások pedig

132



a nagyobb gazdálkodókat a magasabb feldolgozottsági fokú ter
mékek felé terelték. Következésképpen a klasszikus erdészeti te
vékenység, az erdőművelés fokozatosan leértékelődött. A vállalati 
súlyának csökkenése magával hozta az ágazaton belüli leértéke
lődését, aminek ellensúlyozására a legfontosabb kísérlet az erdők 
hármas funkciójának hangsúlyozása volt.

Az 1970-es évek erdészetpolitikájába belépett az a világméretű 
(a fejlett országokat értve alatta) törekvés, amely szerint az erdők
től nemcsak anyagi javakat, hanem egyéb feladatok megoldását is 
várjuk. Ezek védelmiek (táj-, víz-, szél-, zajvédelem stb.) és szo
ciális-üdülésiek lehetnek. (Ez utóbbi a turisztikai, illetve az erdő 
minden, a társadalom szélet rétegei rekreációs igényei céljából 
létesített/lehetővé tett feladatot jelentette). A hármas funkcióból 
következő kisebb-nagyobb ráfordítások zömében nem a vállalati 
pénzügyi kereteket terhelték, hanem a központi költségvetést.

Az erdők hármas hasznosításával kapcsolatban megemlítjük az 
erdő és a vad helyzetét is. A klasszikus erdőgazdálkodás mindig a 
vadállomány olyan szinten tartásával számolt, ami az erdők fel- 
újulását, felújítását nem veszélyezteti. Magyarország az 1970-es 
évekre „vadászati nagyhatalom”-má vált, aminek az árát leginkább 
az erdőkből fizették ki. Ez nemcsak az ágazatok között, hanem a 
vállalatokon belül is nap-nap után ismétlődő feszültségekhez veze
tett. A szocialista társadalom sajátos működéséből fakadóan azon
ban a vadászatban érdekeltek mindig erősebbek lehettek, mint az 
erdők megmaradásáért, netán jövőjéért aggódok. Következéskép
pen a túlszaporodott (nagy)vadállomány megfékezésére tett erőfe
szítésekkel -  a kétségtelen eredmények ellenére is -  jobbára csak 
átmeneti megoldásokat értek el.

Az 1980-as évek szocialista piacgazdaságában -  elsősorban a 
túlfogyasztás miatt -  válságjelek mutatkoztak. Az efagok magatar
tása kezdetben a kitermelt fatérfogat növeléséhez köthető, mivel a
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hatékonyságukat, termelékenységüket -  több tényező miatt sem -  
nem, illetve alig tudták emelni. (Ez érvényes volt a mezőgazdasági 
üzemekre is.) A nyugati piacok felé való nyitás lehetősége nem is a 
tényleges nyereségesség elérését, hanem az ország valutakészleté
nek -  bármi áron történő -  növelését célozta. így az erdőben gaz
dálkodók ugyanazokat az „agonizációs” jellemzőket produkálták, 
mint az egész népgazdaság. Ennek ellenére a vállalati gazdálkodás 
alapjai, tudniillik az erdőktől kinyert, kinyerhető anyagi javak és 
maga a ténylegesen kitermelt faanyag (na és például a vadásztatás 
során megszerzett „kapcsolati tőke”) az efagokat szilárd alapokon 
tartotta. Ez kevésbé volt jellemző a téeszek erdőgazdálkodására, 
ahol viszont az erdőket gyakran a hatósági beavatkozások mentet
ték meg. Mégis, a szocialista korszak erdőgazdálkodása megmu
tatta: ha Magyarország -  miként azt az 1950-es évek elején tervez
ték -  nem is lett „az erdők országa”, a magyar viszonyok között is 
lehet szakmailag megalapozott, az erdőket hosszú távon megtartó, 
nyereséges erdőgazdálkodást folytatni úgy, hogy az a társadalom 
egyéb igényeit, nem anyagi elvárásait is kielégíti. Beleértve ide a 
természet megőrzésének -  a 70-es években egyre fontosabbá váló
-  célkitűzéseit is.

Még egy, a korábbi erdészeti célkitűzésekkel kapcsolatos je
lenségről kell említést tenni. Láttuk, az erdőgazdasági munkák 
termelékenységét nehezebben lehetett emelni. Pedig ezekhez az
1970-es években egyre több gépet szereztek be, továbbá az egyes 
eljárásokat (főleg az erdőnevelés terén) „racionalizálták” Ez job
bára a ritkább, de alaposabb erdőnevelési műveleteket jelentette. 
Azaz az erdei munkát igyekeztek iparszerüvé tenni. (Miközben 
állandó munkaerő-hiánnyal is küzdöttek.) A törekvések mégsem 
hozták meg a várt eredményeket, mivel a hazai erdők változatos 
fafajösszetétele, eltérő termőhelyi viszonyai stb. nem tették lehető
vé az olyan technológiák alkalmazását (hiába vették is meg a hoz
zá való gépeket), mint amilyeneket például Skandinávia elegyetlen 
fenyveseiben alkalmaztak.
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Az említett felismerés, továbbá a természetvédelmi követel
mények mind nagyobb súlyú jelentkezése a magyar erdészeket is 
szemlélet(„paradigma”-)váltásra kényszerítette. A hagyományos
nak nevezett erdőgazdálkodás, azaz az erdők mesterséges felújítása 
helyett azok természetes felújítására, a nevelővágások egy résznek 
„természetre bízására” kezdtek törekedni. Mindezt az állam által 
meghatározott különböző szabályozók is igyekeztek elősegíteni. 
Az 1990-ben bekövetkező rendszerváltás -  amely során tulajdon- 
váltásra is sor került -  a magyarországi erdőket ebben a felemás, 
átalakuló helyzetben találta. Az ország erdősültsége 1990-ben 
18%-os volt, ami 1,7 millió hektár erdőnek felelt meg. A kárpótlá
sok, privatizációk során az 1990-es évek végén csaknem az erdők 
fele került magántulajdonba; az egykori és új tulajdonosaik kezé
be. Ennek a története azonban már jelen vizsgálódásunktól elvezet.
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Négy generáció vadász emlékei 
a korai újkorból
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Az évszázadokon keresztül kiemelkedő politikai és közéleti 
szerepet vállaló Nádasdyak csillaga a 16-17. században ragyogott 
legfényesebben. A család tekintélyét és vagyonát Nádasdy Tamás 
(1498-1562) alapozta meg, aki külföldi egyetemeken folytatott ta
nulmányainak, kitűnő nyelvtudásának, kiváló kapcsolatrendszeré
nek és nagy tehetségének köszönhetően emelkedett az országos 
főméltóságok sorába. Előbb tárnokmester, utóbb egyebek mellett 
horvát-szlavón bán és országbíró volt, karrierje csúcsán, 1554- 
62-ig az ország első zászlósuraként a nádori méltóságot töltötte 
be. Szintén az ő nevéhez - ,  illetve a fiágon kihalt Kanizsay család 
örökösével, Orsolyával kötött házasságához és a kezével járó ha
talmas, Zala, Vas, Sopron és Fejér megyékre kiterjedő földbirtok 
megszerzéséhez -  köthető a família gazdasági hatalmának meg
alapozása. A köznemesség közül ugyancsak ő emelte ki a családot, 
hiszen 1541-ben I. Ferdinánd királytól megkapta a Fogaras várá
nak/földjének örökös grófja címet.1 Fia, az évekig a Habsburg-ud- 
vartartásban nevelkedő Ferenc (1555-1604) is a legtekintélyesebb 
mágnások közé tartozott. Apjához hasonlóan viselte Vas vármegye 
főispáni címét, megszerezte mellé a sopronit, és 1587-től haláláig 
szolgálta királyát lovászmesterként és tanácsosként. Legnagyobb 
sikereit a török ellen vívott harcokban aratta, katonai tapasztalatait 
dunántúli kerületi főkapitányként is kamatoztatta.2 A törökverő és 
Báthory Erzsébet házasságából született Pál (1597-1633) család
ja  tekintélyének megfelelően gyorsan magas tisztségekhez jutott. 
Ezek közül talán a korai haláláig betöltött dunántúli kerületi fő- 
kapitányság volt a legjelentősebb.3 Pál fia, szintén Ferenc (1623- 
71), sajnos a Wesselényi-féle összeesküvésben játszott szerepéről 
és a szervezkedés leleplezését követő kivégzéséről a legismertebb, 
pedig 1671-ben már sokak által irigyelt fényes karriert tudhatott 
maga mögött: vasi, zalai és somogyi főispán, királyi udvarmester, 
1655-től országbíró, sőt, a nádori méltóság betöltetlensége okán -  
az esztergomi érsek mellett 1667-től -  a királyi helytartó tisztét is 
viselte. A Habsburg Monarchia legfőbb tanácsadó testületének, a
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Titkos Tanácsnak is tagja volt 1662-től, és a családi birtokokat is 
jelentősen gyarapította határon innen és túl.4

A családtagok udvarai, Tamástól a kivégzett országbíróig, kor
szakuk kiemelkedő kulturális központjaiként is működtek. E téren 
elég talán a legfontosabb eredményeket megemlíteni: Tamás nádor 
Sárváron alapított iskolát és nyomdát, ahol 1541-ben jelent meg a 
neves humanista, Sylvester János által fordított Új testamentum, az 
első Magyarországon megjelent magyar nyelvű könyv. Ugyanitt 
készült 1539-ben Sylvester Grammatica Hungarolatiná-ja, a ma
gyar nyelv törvényszerűségeinek első összegzése.5

A családból elsőként a Fekete Bégként is ismert katona, Nádasdy 
Ferenc vált nyíltan a reformáció követőjévé. A birtokainak térségé
ből összehívott lelkészek 1576-ban szervezett zsinatán alakították 
meg a Sopron-Vasvármegyei Evangélikus Egyházkerületet. Ezek 
ismeretében nem meglepő, hogy 1602-ben Sárváron nyomtatták a 
magyarországi reformáció egyik kiemelkedő művét: Magyari Ist
vánnak, Nádasdy Ferenc lelkészének írását Az országokban való 
sok romlásoknak okairól....*’ A Fekete Bég fia, Pál több birtokán 
nyomdát létesített, melyekből az evangélikus prédikátorok számos 
műve került ki. Pál gróf maga is írt evangélikus imádságos köny
vet.7

A konvertált országbíró már katolikus templomok építését tá
mogatta. Az 1664-ben kiadatott Mausoleummal Magyarország 
dicső fejedelmeire és királyaira kívánta irányítani a figyelmet, 
pottendorfi és sárvári udvaraiban pedig a Habsburg Birodalmat 
tekintve is a korszak egyik jelentős könyvtárát, ipar- és képzőmű
vészeti gyűjteményét hozta létre.8 Míg a gyűjteményekből mára 
meglehetősen kevés műtárgy maradt ránk, addig a Nádasdyak ál
tal folytatott sárvári, sopronkeresztúri, lékai, egervári, lorettomi és 
egyéb építkezések emlékei, szerencsére, napjainkban is megcso
dálhatok.
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A haza és a családi birtokok védelme, a gazdálkodás és a kultúra 
támogatása mellett természetesen a Nádasdyak is űzték a korszak 
egyik népszerű főúri szórakozását, az élelemszerzésben is nagy 
jelentőséggel bíró vadászatot. Kitűnő lehetőséget kínáltak erre a 
kapu(vár)i, lékai, czenki és egyéb erdők, melyek irányítását a ná
dor a gazdaság többi ágához hasonlóan már a 16. század derekán 
igyekezett jól megszervezni. Erdeiben -  már ahol ez a források 
szűkössége ellenére tetten érhető -  a korszak más nagybirtokosá
hoz hasonlóan külön erdő- és vadőröket alkalmazott. Ezek megbe
csültségét jelzi, hogy nem a jobbágyok köréből kerültek ki, hanem, 
az uradalmi iparosokhoz hasonlóan, fizetett alkalmazottakként áll
tak Nádasdy szolgálatában.9

Nádasdy Tamás nem csupán politikusként és mecénásként, 
hanem gazdaként is példát mutatott kortársainak, hiszen sárvári 
vadaskertje a 16. század közepének legnevezetesebbjeként volt 
ismert. Ez is a birtokos vadászszenvedélyét, valamint az udvar vad
hússal való ellátását szolgálta. A vadasparkban a Nádasdy egyéb 
birtokain szabadon található őzön és szarvason, illetve kisebb álla
tokon kívül a korszakban csak vadaskertben élő dám, sőt az inkább 
hegyvidéken előforduló vadkecske is élt.10 A főúr erdélyi, fogarasi 
vadaskertje az arrafelé még szabadon megtalálható bölénnyel is 
dicsekedhetett."

A mindennapok során leggyakrabban persze apróvadat, nyulat 
és madarakat ejthettek el. A nádor vadászatait érintő levelezésben 
is apróvadféleségek maradtak fenn. 1549-ben a Sárváron tervezett 
madarászásról írt felesége, 1559 február végén pedig maga Tamás 
gróf számolt be pozsonyi fácánozásról: „nem mehetek haza, mert 
meghala Podmaniczky Ráfael, és jószága királyra szállott, de az 
felesége nem akará megadnyi az házakat. Miért kedig, hogy ez or
szágbeli urak és nemesek között és császár között én vagyok bíró, az 
asszonyt énelőmbe idézték, kinek az törvénye még böjt közép szer
dán, kezdetik el, addig itt kell fácánoznom, azután is mindaddig, 
míg az törvény elvégződik, kiből azt hiszem, hogy húsvét vet kü. ”13
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Nem véletlen az apróvad gyakori említése, hiszen a 16-17. század 
az összefoglalóan solymászatnak nevezett, de a sólyom mellett kar
vallyal és héjával is űzött vadászat fénykora volt.14 Nádasdy és 
Kanizsay Orsolya levelezésében a karvaly tűnik fel, és a nádor ál
tal 1558-ban Bécsből, feleségéhez írt egyik leveléből kiderül az is, 
hogy a korszak más előkelő hölgyeihez hasonlóan maga Kanizsay 
Orsolya is részt vett a „solymászaton”: „Az karvalyokat, kérlek, 
tartsad szépen és őröztesd, hogy mikoron istennek kegyelmessé- 
géből innejd haza szabadulok, lehessen mindkettőnknek használa
tunkra és mulatságunkra. ”16
Az ura távol létében a háztartást irányító asszony feladatainak sok
rétűségét mutatja, hogy esetenként a vadászat szervezését is vállal
ta,17 sőt megtörtént az is, hogy a vadászatokkor alkalmazott állatok 
beszerzése is Kanizsay Orsolyára hárult.18

A családi birtokokról tehát apróvad és -  ahogy a következő 
évszázadban, úgy bizonyára ekkor is főként ünnepi alkalmak
kor -  nagyvad, például az erdeiként emlegetett vaddisznó is ke
rült az asztalra, és nem csupán a sárvári vagy lékai rezidencián, 
hanem Bécsben és Pozsonyban is,20 ahova mindkettőt küldött a 
nádor Orsollája -  már ha éppen volt. Fennmaradt ugyanis olyan 
Kanizsay Orsolya által írt levél, mely 1542-ben arról értesítette 
férjét, hogy ,, vadat is hagytam, hogy vigyenek Kdnek, ha talál
nak Czenken, mert itt [Sárváron] nincsen. ”2' Szerencsésebb volt 
1560 decembere, amikor ez állt a nádor egyik levelében: „Szerel
mes Orsikám. Igen köszönöm, hogy megküldted az szent Tamás 
poharát [azaz megünnepelte], nagy sok jó  bélesekkel és egyéb 
enczembenczemekkel, vadakkal, madarakkal, adja az mindenható 
úr Isten, hogy sok esztendeig adjad meg. A pestis azonban a világi 
méltóságoknak sem kegyelmezett, így a nádor 1562-ben elhunyt.

Feltételezhető, hogy a családnak22 már a nádor birtoklása idején 
is volt falkája, de a tulajdonukban álló kutyák első ismert említése 
fia idejéből származik. O a Habsburg-udvarban töltött időszakban,
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1568-ban írta egy levelében, hogy „ma kimentem vala az császár
ii felsége fiaival nyulászni...Ferenc uramnak megmondhatja Ke
gyelmed, hogy az ü adata agárral nagy tisztességet vallottam, mert 
az császár ő fölsége fiai előtt 2 nyulat fogott. ”23 Az említett török 
agárral Török Ferenc kedveskedett a Bécsben nevelkedő gróf úr- 
finak. A későbbi törökverő nagy rajongója lehetett az agaraknak, 
hiszen egy bő évtized múltán az ügyes kutyáiról is ismert, kitűnő 
solymász és költő, Balassi Bálint is egy jeles agarat ajándékozott 
Ferenc grófnak Pozsonyban.24 Az elterjedtebb vadászkutyákat és a 
még nagyobb becsben álló, vadászatra idomított madarakat értékes 
ajándéknak tartották a török időkben.25 Az ajándékok -  a Törökkel 
és Balassival fennálló jó kapcsolat mellett -  tanúsíthatják a fiatal 
Nádasdy tekintélyét, és talán már az ország sorsának jobbítását il
letően belé vetett bizalmat is. Nádasdy azonban a kutyákat illetően 
sem csak agarakkal vadászott. Egy anyjának írt 1569-es levelében 
megszerzendő vizsláról ejtett szót: „az Bottyányiné [Batthyányné] 
asszonyom madarásza azt mondja, hogy Bottyányiné asszonyom
nak két vizslája s három madara vagyon és azt mondja, ha én egyik 
madarat s egyik vizslát elkérném, tehát ű örömest ede adná. Azért 
ha Kd nem fogná bánni, tehát én Bottyányié asszonyomtúl elkér
ném. ”26

Az említett madarakat ugyan közelebbről nem ismerjük, a 13- 
14 éves Nádasdy leveleiből mégis kiderül, hogy mely fajokkal va
dászott. Anyjától karvalyt kért 1568 nyarán.27 Valószínűleg meg is 
kapta, sőt talán újabbakat is, amelyekről ezt jegyezte le egy év múl
va: „ megértettem az Kd levelét, melyben Kd nekem ír az karvoly 
felől. Kdnek megszolgálom, hogy Kd megküldte; de nem szükség, 
hogy te Kdfölküldje az kiköcsén [kerecsen?] madarat, mert immár, 
igaz, elég madaram leszen itt. ”28 Madara tehát bőséggel volt Bécs
ben is 1569-re, ám ekkor -  talán szintén a császár gyermekeivel 
folytatott madarászáshoz -  hiányoztak azok az eszközök, melyek
ről „ az madarász mondta vala, hogy kellene venni ”, mégpedig 
„hálót, keztyűt, harangot és lánczot” Emezekre nem volt pénze a
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Habsburg-udvar apródjának, így anyjától kért rávalót.29 Ha pedig 
a háznál nem volt megtalálható a szükséges vadászfelszerelés, jól 
beváltnak tűnő útja volt beszerzésüknek, hiszen Ferenc gróf arra 
kérte anyját ugyanezen év októberében, hogy „Kd hadnája meg, 
hogy az madarásznak adnának valami pénzt és kildenék föl Bécs- 
ben, ott mindent ócsóbban találnak. ”30

Az udvari nevelést nem véletlen tartották főként az életre ne
velés helyszínének.31 A császár fiaival töltött gyakori vadászatok32
-  az udvari nevelés és a császári és főúri udvarokban33 egyben szol
gálat kedvelt időtöltése -  utalnak rá, hogy a vad űzése a testedzés 
egyik népszerű, és a katonaéletre készülő ifjak képzésének egyik 
fontos formája volt. Ismerve Nádasdy vadászat iránti lelkesedését, 
a vívásoktatás, az íjászversenyek és a haditudományok elsajátítása 
mellett az agarászatot, a solymászatot és a vadászat egyéb ágait 
is, azon fontos események közé sorolhatjuk, melyek jó szolgálatot 
tettek a törökök által rettegett Fekete Bég képzésében, személyisé
gének alakításában.

A következő generáció legismertebb férfi képviselője, Pál sem 
vetette meg a vadászatban rejlő örömöket. A grófra vonatkozó, 
napjainkig ismertté vált forrásokból tudható, hogy szívesen és 
gyakran vadászott sárvár-felsővidéki birtokain,34 -  ebből követke
zően pedig bizonyára a többi területen is.

Nádasdy 1629-ben adott ki gazdasági utasítást a Vas vármegye 
déli peremén elterülő egervári uradalmát irányító Berkes György 
részére. Az irat megelevenít néhány érdekességet a birtokon folyó 
vadászattal kapcsolatban is.35 A Keresztúron kelt instrukcióban a 
birtokos arra buzdította az uradalom vezetőjét, hogy „Az mi ha
tárainkat igen oltalmazza, jószáginkat gyarapítsa ” A dokumen
tumból az is kiderül, hogy a tenyésztett és vadon élő állatokra a 
legnagyobb veszedelmet a nyest, a farkas, a róka és a hiúz jelentet
te, mivel ezeknek a ragadozóknak a bőrét kérte beszolgáltatni Pál 
úr. Rendelkezett továbbá arról is, hogy Berkes ,^4z üdő mikor úgy
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szolgál, az erdőkön való vadászást néha excertáltasson [gyakorol
tassa], maga mind az által tisztihez látván, és ha mi vadat ejthet, 
vagy vehet illendő áron, azt nekünk felküldje, hogy másoknak is 
kedveskedhessünk véle. ” Utasította Berkest, hogy az uradalomban 
bármikor elejtett „öreg vadakat is bizonyos jutalomig megvegye, 
és madarakat felküldje” tartózkodási helyére. A vadhúst tehát a 
saját udvarában, főként Keresztúron való fogyasztásra, és az arra 
érdemesnek tartott személyeknek történő ajándékozásra tartotta 
fenn. így abból az egervári uradalomban -  legálisan -  nem része
sültek „Az kiknek eddig asztalok járt Kuczor Balázs porkoláb, 
vajda, tisztartó, kulcsár, sütőnének, és ha ki oly hasznos dolga vol
na” -  tehát az uradalomban étkezést is kapó elöljárók sem.

Az országbíró Nádasdy Ferencről a főúr 1660-ban készült va
dászdiplomáját és vadászati rendtartását közlő Thaly Kálmánt 
idézve kijelenthető, hogy elődeihez és „utódaihoz fogható szen
vedélyes vadász volt” Erről adnak tanúbizonyságot Nádasdy em
lített oklevelei36 és vadászfegyvereinek gyűjteménye. A kiváltkép
pen sárvár-, felső- és alsóvidéki, kapui és keresztúri tiszttartóknak 
tudtára adott diplomában -  tulajdonképpen kinevezési okiratban
-  „Nemzetes Globiczer Farkas Uramot mindenféle vadászatok
ban és madarászatokban bizonyos Inspectornak” nevezte ki Ná
dasdy. A fő „címzettek” listája egyben ki is jelöli a Nádasdyak 
azon uradalmait, gazdasági egységeit, melyek felett az inspektor 
diszponált. A birtokos meghagyta „ minden rendbeli puskásoknak, 
vadászoknak, madarászoknak, mostanában levő- s azután leen
dőknek: mindenben ő Kegyeiméiül, mint tőlünk rendeltetett arra 
való gondviselőiül függjenek, s ha mi vadat lőnek vagy fognak: 
szám szerint tisztviselőink kezéhez vigyék, mitűlünk elrendeltetett 
jutalmokat várván azokért” Az okirat jelezte azt is, hogy az ins
pektor hatalma nem csupán a birtokos tudtával vadászokra terjedt 
ki, hanem azon idegenekre is, kiket „az mi vadászó és madará
szó határinkban kapathat: azoknak puskáikat és nyulászó ebeiket
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elvonyathassa, s maga szükséginek apropriálhassa [fordíthassa]. 
Az „Instructio Globizer Uram számára”, azaz a vadászati rendtar
tás az inspektor feladatainak felsorolása mellett bepillantást enged 
a kor vadászatának mindennapjaiba is. Az első pontban -  a kine
vezési iratban foglaltakat ismételve -  arra kapott iránymutatást a 
vadászok vezetője, hogy mind ő, mind a beosztásában található 
személyek ügyeljenek arra, hogy illetéktelenek ne károsítsák Ná
dasdy jószágait. Ha ez mégis megtörténnék, akkor az orvvadászok 
„vadászó és madarászó öszközit, puskáit, ebeit, hálóit” vegyék el. 
Utóbbi felsorolás a 17. század vadászati eszközeinek legjelentő
sebbjeit ismerteti az utókorral. Bármennyire is terjedt tehát ezen 
időben a puska használata,37 a kutyák és a háló alkalmazása -  ahogy 
az a rendtartás további pontjaiból is kiderül -  még mindig elter
jedt volt mind a főúri vadászatok során, mind az illegális vadászok 
eszköztárában. A teljesség kedvéért szükséges megemlíteni azt is, 
hogy a hálóval elfogott vad életét legtöbbször bunkóval vagy fej
szével oltották ki, és a vadászatok során használtak még lándzsát, 
kardot, fokost és buzogányt is.38 Egy „szakadozot vadaszo haló” 
Nádasdy sárvári várában is leltárba vétetett a 17. század derekán, 
habár, amint állapotából kitűnik, azt régen használhatták.39 Ennek 
az volt az oka, hogy a főúr előbb főként Seibersdorfban, utóbb 
Pottendorfban lakott,40 Sárvárt ritkán látogatta.

A rendtartás második pontja fényt vet arra is, hogy az uradalma
kat nemcsak az illegális vadászok károsíthatták, hanem alkalman
ként a gróf alkalmazottai is. Az országbíró ezért felhívta az inspek
tor figyelmét, arra, hogy „Nevünkkel erős parancsolattal hagyja 
meg azon alatta lévő puskásoknak, vadászoknak s madarászok
nak, hogy semmiképpen ne merészeljenek az vadakban, madarak
ban pénzen eladni vagy másképpen gazdálkodni, hanem mihelt 
vadakat ejtenek s madarakat fognak: azokat az mi számunkra, 
azon tartománybeli tisztviselőinknek kezekhez adni tartozzanak”, 
amiért a tisztviselők a megadott rend szerint fizettek. A fizetési 
rendben pedig természetesen azon állatok szerepeltek, amelyek a
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felsorolt területeken puskacső elé vagy a hálóba kerültek, illetve a 
madarak zsákmányául estek: egyebek mellett nyúl, örves galamb, 
fogoly, feketerigó, pacsirta, fúrj, vadgalamb, gerlice, túzok, őz és 
vaddisznó.

Az inspektor utasítása az egyik legfontosabb feladattal folyta
tódik, mégpedig a vadászatok megfelelő szervezésével azokra az 
esetekre, ha a gróf kívánt vadásztatni, illetve amikor azt a „főva
dászra” bízta. Eszerint a vadászatokon mindig időben meg kellett 
jelennie mindenkinek, akire szükség volt, és a birtokosnak min
dig tudtára kellett adni a vadászat idejét és helyét, hogy a hálókat 
idejében odavitesse. Az inspektor feladata volt a vadűzés idejének 
meghatározása is, „ hogy mikor ideje vagyon, úgy alkalmaztassa az 
vadászatot hogy annyival inkább rendesebben is, hasznosabban is 
legyen az ..., s ne vesztegessenek az vadak időnek s rendinek előt
te. ” Az alaposság jellemezte a vadászszemélyzet összeállítását és 
nyilvántartását is. Nádasdy minden „tartományban két-két előjárót 
s vigyázót” rendelt Globiczer Farkas alá a vadászok közül, akiket
-  logikusan -  maga az inspector tartozott felkeresni és ellenőrizni. 
A birtokok puskásait, vadászait és madarászait lajstromba vették, 
és újabbakat Globiczer csak a főúr tudtával vehetett alkalmazásba.

Ha az országbíró nem is látogatta gyakran a család ősi fész
két, Sárvárt, a családi kincstárat itt alakította ki. Itt kaptak helyet 
a Nádasdyak múltjához kötődő személyes és ajándékba kapott 
tárgyak, köztük világi és liturgikus ötvösművek, értékes szőnye
gek és falikárpitok, reprezentatív pohárszéki ötvösművek, lószer
számok, és nem utolsósorban a tárgyunkhoz leginkább kötődően 
a gróf legértékesebb díszfegyverei. Otthonában, Pottendorfban 
a használatában álló fegyvereket őrizte a szobájából nyíló kam
rában. Ezek közül az alábbiakat ismerhetjük: „Kék Tokban igen 
cziffra madarasz Puska N. /[egy darab]”, „Aranyas Tessénj Puska 
N. 5 ” „Bőr tokban ezüstös puska N. 1 ” „Aranias francia Pisztolj 
pár N. 2 ” és, hogy az ajándékba kapott értéktárgyakból nem csak
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Sárvárra jutott, bizonyítja a „Florentiai [fierenzei] Herczegh atta 
kard, puska, Njeregh minden szerszamiual Aczélbul” A kamra42 a 
felsoroltak mellett több puskát és egyéb tartozékokat is őrzött. A 
vadászfegyverek értékét semmi sem bizonyítja jobban, mint az, 
hogy az országbíró kivégzése után sógora, a puskákat biztosan jól 
ismerő Esterházy Pál, többre bejelentette igényét. A nyolc darab, 
gyöngyház berakású, aranyozott, kis kaliberű, immár huzagolt csö- 
vű, kisebb vadak és madarak lövésére használt, ún. teschnikekért 
(amelyek tescheni, tessinyi, teschnika néven is ismertek voltak) 
azonban túlságosan alacsony árat ígért, így azok nem kerülhettek a 
birtokába.43 További sorsuk ismeretlen.

Takáts Sándor 1961-ben megjelent írásából úgy értesülünk, 
hogy az elkobzott vadaskertben talált fehér dámokat, szarvasokat, 
hattyúkat és egyéb állatokat maga Lipót császár vitette ébenfurti 
kertjébe.44 A dám és a szarvas -  amint látjuk -  csak a vadaskert ál
latai között jelennek meg, a „puskások és vadászok” ilyeneket nem 
ejtettek. Ez, bármilyen ritkán is járt Nádasdy Sárváron, arra enged 
következtetni, hogy a vadaskertet kizárólag a gróf gyönyörűségére 
és vadászataira tartották fenn.

Nádasdy Ferenc kivégzésével és vagyonának elkobzásával vé
get ért a família fénykora. A másfél évszázad alatt elért politikai, 
gazdasági és kulturális sikerek, a szülőktől, majd az árvákat neve
lő rokonoktól megszerzett tapasztalatok azonban már a következő 
generáció számára elegendőnek bizonyultak az ismételt felemel
kedéshez. A családi hagyományokat ezután is őrizték, ápolták a 
vadászat terén is. Ezekre a biztos alapokra épülhetett a 18-20. szá
zadi Nádasdyak -  legalább ilyen jelentős -  vadászati kultúrája, és 
a vadászati közéletben betöltött kiemelkedő szerepe.
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Új feladatot ad az éghajlat felmelegedése

Dr. H ajdú István
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Köztudomású, hogy az emberiségnek erdőre, fára mindig is 
szüksége volt, s hogy ez a szükséglet korunkban fokozódott. Az 
erdőgazdálkodás célja -  feladata -  az erdők fenntartása, növelése 
az emberiség részére. Közeledünk a hétmilliárdos emberlétszám 
eléréséhez, így a faellátás mellett új feladat a fokozott talaj-, víz-, 
környezet- és természetvédelem. Egyre fontosabb az erdőgazdál
kodás munkája, ill. ennek eredménye.

Napjainkban m indjobban érezhető az időjárás változása, amely 
kihat a növényzet és az állatvilág -  így az erdő -  változására is. 
Ezért az erdésznek szükséges a meteorológiai ismeretek elsajátí
tása, azaz meteorológussá is kell, hogy váljék. (Természetesen az 
időjárás hatással van a mezőgazdaságra is, de míg a mezőgazda
ságra csak rövid távon -  egy-két évre -  van hatással, az erdőgaz
dálkodásra hosszú-hosszú évtizedekre, egyes fafajoknál akár év
századra is hatást fejt ki.)

így történt meg, hogy annak idején (1960-ban) az Istvándi köz
ség határában (Somogy megye, Dráva melléke) lévő „Szállástó” 
erdőben az alábbiakat észleltem:

Valamikor ez az erdő lápos terület volt, s a török időben ide 
menekült a község lakossága a rablás elől. Innen van a terület 
elnevezése. Később -  a lassú száradás, ill. a termőhely ked
vezőbbé válása folytán -  megjelent a területen a fűz, majd az 
éger, és uralkodó fafajjá vált. Ezt a növénytársulást váltotta 
fel mintegy száz év múltán a kocsányos tölgy.
Az utolsó fél évszázadban termelték le a maradék, hatalmas 
méretű tölgyfákat, a nagy értékű őserdő maradványát. 
Napjainkban a termőtalaj kiszáradása már oly nagy mértékű, 
hogy ezen a termőhelyen örömmel vesszük az erdeifenyővel
-  tehát viszonylag egy szárazságtűrő fafajjal -  való erdősítés 
sikerét.
Az elmúlt félévezred folyamán bekövetkezett ezen a termő
helyen is a talaj kiszáradása, ezzel együtt az altalajvíz le s ü l 
lyedése.
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M ilyenek voltak a régi tanítók?

A barcsi tanítók már az Országos Meteorológiai Intézet megala
kítása előtt (1860 óta) naponta pontosan mérték a két legfontosabb 
meteorológiai adatot: a hőmérséklet és a csapadék mennyiségét. 
Mindezt térítés nélkül, önként és a közösség érdekében. Amikor az 
egyik tanító úr nyugdíjba ment, átadta a feladatkörét a következő, 
törekvő és igyekvő fiatal kollégájának, és ez így ment generáció
ról generációra, megszakítás nélkül. Nagy szerencsére az utolsó 
idős tanító úr, látva az új, fiatal tanítók érdektelenségét, valamint 
tapasztalva érdeklődésemet, átadta a füzeteket, amelyek több mint 
egy évszázad barcsi meteorológiai adatait tartalmazták. így m ó
domban állt a hőmérséklet emelkedését, valamint a csapadék csök
kenését százéves időszakra vonatkozóan megállapítanom.

Ezek az adatok évről évre változnak ugyan, de tízéves össze
vonás (átlagolás) segítségével kimutatható, és bizonyítható az irá
nyultság, azaz a hőmérséklet emelkedése és a csapadék csökkenése.

Természetesen ez a változás lassú, kis méretű, de egyirányú. 
(Amint ezt a szállástói példa is bizonyítja.)

Összefoglalva

A hőmérséklet emelkedése és az éves csapadék csökkenése ká
ros jelenség, amely az eredeti növényzetben, pontosabban az egész
ségi állapotában már jelentkezett és folyamatosan jelentkezik.

A később megjelent tudományos eredmények is ezt igazolják. így 
pl. Stefan Rahmsdorf, a Potsdami Éghajlati- és Hatáskutató In
tézet óceánfizika professzora hangsúlyozza, hogy 1990-től 2006-ra 
az évi középhőmérséklet 0,15-0,37 C°-kal nőtt, átlagosan a tényleges 
növekedés pedig 0,33 C° volt (!). Mindez akkor történhet meg, ha 
az emberiség nem védekezik a jelenlegi óriási széndioxid-kibocsátás 
csökkentésével. Várhatólag a felmelegedés a továbbiakban is foko
zódni fog, és 2006-ra elérheti az 5,8 C°-ot (!). Napjainkban a felme-
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legedés fokozódásának fő oka az emberi mohóság növekedése.
Ezt a veszélyes jelenséget 1975-ben a „Tájoló” c. szaklapban 

közöltem, majd három év múltán következett az első ilyen irányú 
írás egy vízügyi mérnök tollából. Ezután szaporodtak meg a hason
ló megfigyelésekről szóló tudományos és gyakorlati tapasztalatok 
közlése, ill. az ezzel kapcsolatos figyelmeztetések. A tudósok és a 
gyakorlati szakemberek időközben felismerték, hogy a növények, 
valamint az állatok északra történő terjeszkedése -  a felmelegedés 
következményeként -  már megtörtént, ezáltal jelezve a felmelege
dés hatását.

A termőhely kiszáradásának folyamatát először tehát az erdé
szet ismerte fel, majd ez a felismerés általánossá vált, s ma már a 
közvéleményt is erősen foglalkoztatja. E veszélyt növeli az iparo
sodás hihetetlen mértékű növekedése, valamint az üvegházhatás 
légköri következménye.

Hogyan védekezhet az emberiség e káros jelenségek ellen?
•Alternatív energiaforrások fokozott igénybevételével. 

(Szélkerék, talajhő-felhasználás, napelem, stb.)
•A  fosszilis tüzelőanyagok csökkentett felhasználásával 

(Sajnos a Föld leggazdagabb állama -  Amerikai Egyesült 
Államok -  még most sem írta alá a kiotói egyezményt. 
Norvégia álláspontja e téren már pozitív, példamutató.).

• A meglévő erdők fenntartásával.
•A z erdőirtások megszüntetésével.
• Új erdők létesítésével.

Ez utóbbi három védekezési mód társadalm i feladat, de foga
natosításuk az erdészek kötelessége.
Az emberiség a veszélyeket már tisztán látja, ám ez nem elég: ten
ni is kell a veszély elhárítására! ...

Elhangzott a 2008. május 25-ei szakosztályülésen.
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T *roU  4 S tf .
A SZAKSZERŰ VÍZGAZDÁLKODÁS SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE A 

DÉL-SOMOGYI HOMOKVIDÉK ERDŐGAZDÁLKODÁSÁBAN

Köztudomású, hogy a h i d r o l ó g i a i  v iszonyok  dön tő  h a t á s s a l  
vannak a fa á l lo m á n y ra .  A belsősom ogyi e r d ő t a l a j o k  j e l e n t ő s  
r é s z é r e  Je l lem ző  a nagy v i z á t e r e s z t ő k é p e s s é g ,  ennek m egfe le 
lő e n  a gyenge v i z t a r t ó  k é p e ssé g .  A v izg a z d á lk o d ás  a l a k u l á s a ,  
f e j l ő d é s e  és a nagyüzemi gazdá lkodás  az u tó b b i  200 évben, 
de kü lönösen  az e lm últ 20 évben ig e n  nagy v á l t o z á s t  h o z o t t  
l é t r e .  A f e j l ő d é s  á l t a l á b a n  p o z i t i v ,  azonban a l e g u tó b b i  
időkben n e g a t ív ,  f ig y e lm e z te tő  j e l e k k e l  i s  t a l á l k o z t u n k ,  
amikre f e l  k e l l  f ig y e ln ü n k ,  és a v e s z é ly e k e t  időben  e l  k e l l  
h á r i ta n u n k .

M ie lő t t  a ma p rob lém áit  ism e r te tn é m , a jobb m egértés  és  a 
t e l j e s e b b •á t t e k i n t é s  é rdekében  a v izg a z d á lk o d ás  m ú l t j á r a ,  
t ö r t é n e lm i ,  -  t á r s a d a lm i  -  és  e rd ő g a z d a ság i  h a t á s á r a ,  j e l e n 
tő s é g é re  rá m u ta tn i .

A v izg azd á lk o d ás  . je len tősége  az e lő z ő  századokban

Az ókorban Dél-Somogy s z i n t e  egybefüggő, j á r h a t a t l a n  e rd ő  
és m ocsá rv ilág  v o l t .  Oly j e l e n t ő s  g a z d a s á g i - t e l e p ü l é s i  köz
pontok, mint Szombathely -  Győr -  Budapest -  Pécs -  B a la to n  
környékén, i t t  nem a l a k u l t a k  k i .

A h o n fo g la ló  magyarság é l e t é b e n  már nagy s z e r e p e t  j á t s z o t t  
a  v í z .  T e lep h e ly ü k e t  mindig á l l ó  vagy f o ly ó v íz  m e l l e t t ,  v i 
zenyős t e r ü l e t  á l t a l  v é d e t t  r é t s é g a k e n ,  fo ly ó k  á l t a l  k ö r ü l 
v e t t  s z ig e te k e n  v á l a s z t o t t á k  k i .  A h a d á s z a t i  m egfon to lások  
in e l le t t  k é t s é g t e l e n ü l  s z e r e p e t  j á t s z o t t  ebben a  h a l á s z a t -  
v adásza t  s z e re p e  i s .
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A Dráva-mentét Botond tö r z s e  s z á l l t a  meg. A l e t e le p e d é s n é l  
n y i lv á n  döntő s z e re p e t  k a p o t t  a v i z e l l á t o t t s á g ,  s a v iz  kö
v e tk e z té b e n  k i a l a k u l t  kedvező te rm őhely i  a d o t t s á g .

A l e t e l e p ü l t  nemzetségfők k ö z p o n t ja i  r e n d s z e r in t  mocsarak 
vagy fo lyók  s z i g e t é n  é p ü l t ,  f ö ld b ő l  k é s z i t e t t  mocsárvárak 
v o l t a k ,  melyekbe re n g e te g  f á t  é p í t e t t e k  be. Ezeket k e z d e t l e 
ges t ö l t é s e k k e l  i s  k ö r ü lv e t t é k :  ezek v o l t a k  őse ink  e l s ő  á r -  
m e n te s i t é s t  s z o lg á ló  v i z é p i t k e z é s e i .  A fe l je g y z é s e k  s z e r in t  
ezek a t ö l t é s e k  azonban ren d k iv ü l  s i lá n y a k  v o l t a k ,  mert e l 
sősorban  nem a n n y ira  h a d á s z a t i  c é l t ,  mint inkább központi  
s z é n a ra k tá ra k  árvédelm ére  s z o lg á l t a k .

A gazdálkodásban  döntő  v á l t o z á s t  h o z o t t  I .  I s tv á n  k i r á l y  
á l la m sz e rv ez ő i  tevékenysége: a b e h ív o t t  nyuga ti  s z e rz e te s e k  
f ö ld j e ik e n  e rd ő ren g e teg ek e t  vágtak  vagy é g e t te k  k i ,  mocsaras 
v idékeke t  s z á r i t o t t a k  k i .

Már akkor nagy megbecsülésnek ö rvendtek  a h a la s ta v a k ,  tógaz
daságok és h a lá sz h e ly e k .  S z in te  minden fa lunak  v o l t  egy-egy 
h a la s t a v a .  Sajnos a z ó ta  az idők folyamán több fa luban  meg
s z ü n t e t t é k  e h a l a s t a v a k a t .

Az árvédelem  k e z d e te i  m e l l e t t  a s z e rz e te s re n d e k  tevékenysé
ge köv e tk ez téb en  megkezdődtek a le c sa p o lá so k ,  a c sa to rn á z á 
sok , majd m egindult az ön tözéses  kertm űvelés  és a v iz iu ta k  
h a s z n o s i t á s a .

A v i z h a s z n o s i t á s  m e l l e t t  vannak Í r á s b e l i  emlékeink a közép
k o r i  fo ly ó sz a b á ly o z ás o k ra ,  l e c s a p o lá s o k ra  és egyéb v i z i  mű
v e le te k r e  vonatkozóan i s  . 1500-ból va ló  az e l s ő  a d a t ,  mely a 
Dráva-menti t ö l t é s e k  k a r b a n t a r t á s a i r ó l  s z ó l .  A szórványos 
ada tokból m e g á l la p í th a tó ,  hogy a középkori Dráva-menti gaz
daság i  k u l tú rá n a k  már sz e rv e s  ré sz e  v o l t  a v íz re n d e z és ,  a
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v i z h a s z n o s i t á s , az á r v í z v é d e l e m . . .

A török: h ó d o l t s á g  e z t  a k u l t ú r á t  ú gyszó lván  t e l j e s e n  megsem
m i s í t e t t e ,  ugyanakkor mindkét r é s z e n  megnőtt a h a d á s z a t i  c é l 
bó l é p í t e t t  m ocsárvárak  é rd ek éb en  v é g z e t t  v i z i m u n k á l a t .

A m ocsárvárak m e l l e t t  nagy j e l e n tő s é g ű e k  a mocsaras erdők  mé
ly é n  l é t r e h o z o t t  búvóhelyek i s .  Egész f a lv a k  la k o s s á g a  -  á l 
l a to k k a l  e g y ü t t  -  menekült a tö r ö k - l a b a n c  v e s z é ly  i d e j é n  a 
m o c s a r a k r e j t e t t e  b ú v ó h e ly ek re .  I l y e n  v o l t  p é ld á u l  a Barcs 
m e l l e t t i  úg y n ev eze t t  P u s z ta b a r c s ,  i l l e t v e  I s t v á n d i  község  
m e l l e t t  S z á l l á s t ó .
/Ez u tó b b i t  l e g u t o l j á r a  még a J e l l a s i c h - h o r d á k  b e tö r é s e k o r  
v e t t é k  igénybe I s t v á n d i  l a k o s a i / .

A tö rö k  k iű z é se  u tá n  D él-D unántu l nag y réazb en  e l n é p t e l e n e d e t t  
és e l v a d u l t ,  ő s i  á l l a p o tb a n  v o l t .  A D ráva-m enti  s í k s á g  és a 
főbb v í z f o ly á s o k  völgye s z i n t e  ö ssz e fü g g ő  m o c sá rv i lá g  v o l t .

A v ízg azd á lk o d ás  m e g v á l to z ta tá s a

A XVIII. században  már v a ló s á g g a l  k ö z f e l f o g á s  v o l t ,  hogy az 
o rszág  ú j j á é p í t é s é n e k  a l a p f e l t é t e l e  a v ízv isz o n y o k  r e n d e z é 
s e .  Ez azonban so k á ig  e lh ú z ó d o t t ,  c sak  1784-ben i n d u l t a k  meg 
a Dráva á t v á g á s i  m u n k á la ta i :  ekkor 64 h e ly e n  vág ták  á t  a 
D ráv á t .

A Dráva mentén az á t fo g ó  v i z r e n d e z é s i  munkákat 1 8 9 5 - tő l  1916- 
i g  végez ték  e l .  Ebben az időben  c s a to r n á k k a l  c s a p o l t á k  l e  a 
mocsaras, lá p o s  erdők t a l a j v i z é t .

1748-1895 k ö z ö t t  a somogyi homokhát e r d ő s ü l t s é g e  60 % -ró l 
28 %-ra, a Z s e l i c s é g é  56 % -ró l 26 %-ra c sö k k e n t .  Az e r d ő t e r ü 
l e t  csökkenése m e l l e t t  t á j f o r m á ló  v o l t  a mocsarak l e c s a p o l á -  
sa :  lő  % -ró l 1 %-ra. / I .  és 2 . á b r a /
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Bár a f e l s z a b a d u lá s  irtán  Dél-Somogyban i s  ö rv e n d e te se n  növe
k e d e t t  az e r d ő t e r ü l e t :  az 1927-ea év 17 % -áról a ma 22 %-ára, 
a c s a to rn á z á s o k  azonban tovább f o l y t a t ó d t a k ,  s íg y  káros 
je le n s é g e k  m utatkoznak, amik a r r a  f ig y e lm e z te tn e k ,  hogy az 
i l y e n  i r á n y a  munkála to k  v é g z é sé t  több  szempontból f e l ü l  k e l l  
v i z s g á l n i .

A v e s z é ly t  az erdők  faá llom ányában  t ö r t é n t  v á l to z á s o k  j e l 
z ik

A b a rca -so m o g v ta rn ó ca i  ut. mentén a század  e l e j é n  még á l l a n 
dó, h a lá s z h a tó  v i z ö s s z e f o ly á s o k  v o l t a k ,  a 30-as  években e~ 
zek id ő sz a k ia k k á  v á l t a k ,  s ma már ' t a v a s s z a l  sem l á t h a t ó  a 
m élyedésekben v i z .  A legmélyebb r é s z e n  ü l t e t e t t  nyáras  i s  
gyenge f e j l ő d é s ü  -  de nem az e l ö n t é s ,  hanem a  term őhely  k i 
s z á ra d á s a  m i a t t . . .  / 3 . á b r a /

\

! A b a r c s i  tá jv é d e lm i  k ö rz e tb e n  nagy, ö s sz e fü g g ő -ég e re sek  vo l
ta k .  Ma már az é g e re se k  nagy r é s z e ,  mint s z á ra z  f e l k i á l t ó j e l  
mutat az ég f e l é :  ember v ig y ázz!  / 4 . á b r a /

Azok az é g e re se k ,  amelyek a még meglévő h a la s ta v a k  k ö z e lé 
ben vannak , v i r u l ó  zö ld  s z ín ű e k ,  b i z t a t ó  f e j lő d é s ü e k ;  de 3 
km-re már e l s z á ra d o k ,  vagy már e l s z á r a d t a k .

A v i z l e v e z e t é s  k ö v e tk ez téb en  a R in y a u j la k  -  Rinyaujnép -  
Somogyaracs té r s é g é b e n  lé v ő  tocsogók i s  k i s z á r a d t a k ,  -  és 
aho l edd ig  gyönyörűen, t e rm é s z e te s  u tó n  u j u l t  a mézgáséger 
-  ma már a te rm őhely  á l l a p o tá b a n  b e á l l o t t  h á trán y o s  v á l t o 
zás m ia t t  a f e l u j u l á s  e lm a ra d t ,  s a meglevő u j u l a t  tovább i 
f e j l ő d é s e  i s  v e s z é ly e z te tv e  van. / 5 .  á b r a /

Az edd ig  o t th o n o san  f é s z k e lő  és tanyázó  vadkacsák " e l t ű n t ek” 
más v id é k re  húzód tak . Ma még csak  a vadkacsák hiányoznak,
de f é l ő ,  hogy a jövőben a faallom anyban i s  j e l e n tk e z n e k .ká-



A száradó talajokon tönkre négy 
az éger, -  előre tör természetes 
utón a nyír és az erdeifenyö



"Eltűnik" a mézgáséger- ujulat 
a kiszáradás következtében
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Évi csapadék m ennyiség lOévss állagainak

7 . á b ra
A tá je g y s é g h e z  le g k ö z e le b b  /k b .  50 k m -re /  m é r t ,  
10 é v i  s ú l y o z á s s a l  á b r á z o l t  c sapadék  e s é s e .  
S z in t e  t ö r v é n y s z e r ű  ez az  e lm ú l t  90 évben .

A levegő közepes hőmérséklete 10 éves 
állagainak ábrázolása (1370-1960)

8 . á b ra
A csapadék  c sö k k e n é sé v e l  egy időben  a h ő m é rsé k le t  e g y e n le t e 
sen  em elked ik .  Ennek a tö r v é n y s z e r ű  je le n s é g n e k  ma már é r e z 
h e tő  h a t á s á t  h i v a t o t t  a s z a k s z e r ű  v iz g a z d á lk o d á s  c s ö k k e n te n i .



A tavak mentén, -  a k ap il lá r is  
víz hatására, -  virulnak az éger- 

állományok
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Véleményem s z e r i n t ,  -  a ez megegyezik több idősebb e rd é a z -  
k o l lé g a  m e g f ig y e lé sé v e l  és m e g á l l a p í t á s á v a l  -  nem az a ba .i , 
hogy a f e l e s l e g e s  v i z e t  e l v e z e t j ü k ,  hanem a z ,  hogy a szüksé 
ges v i z e t  nem t a r t j u k  v i s s z a !

Csak a v i z l e v e z e t é s r ő l  gondoskodunk, a v iz g a z d á lk o d á s s a l  nem 
tö rődünk , mert c sak  c s a t o r n á t  é p i tü n k ,  de nem t ö r t é n i k  gon
doskodás m eg fe le lő  számú z s i l i p r ő l ,  v ö lg y zá ró  g á t r ó l ,  h o r r i -  
b i l e  d ic tu  v í z t á r o l ó r ó l . Pedig  ezek s e g í t s é g é v e l  b i z t o s í t h a 
t ó  vo lna  a t a l a j v i z a z i n t  k e l l ő  magassága, ja v u ln a  a levegő  
p á r a ta r t a lm a ,  csökkenne a t a l a j  k i s z á r a d á s a ,  és e z z e l  b i z t o 
s í t v a  vo lna  az é r té k e s e b b  faállom ányok fennmaradása és a t e r 
mőhely o p t im á l i s  h a s z n o s í t á s a .

A te rm é sz e tb en  d i a l e k t i k u s  k ö lc sö n h a tá so k  vannak: a v iz g a z -  
dálkodáa j a v í t á s á v a l  j av u l  az e rd ő  l é t f e l t é t e l e , az e rdő  e lő 
s e g í t i  a hatékony és eredményes v í z g a z d á lk o d á s t , -  és mind- 
k e t tő  e lő m o z d í t ja  a mezőgazdaság t e r m e lé kenységének fokozá
s á t  .

A f e l a d a t  t e h á t  nemcsak e r d é s z e t i ,  mezőgazdasági és v íz ü g y i ,  
hanem tá r s a d a lm i  f e l a d a t  i s ,  -  h i s z e n  az eredményes megoldás 
nemcsak az erdők é r d e k e i t  s z o l g á l j a ,  és nemcsak a mezőgazda
ság  te rm e lék en y ség ére  ha t  k i ,  -  p l .  ö n tö z é s ,  mikroklíma j a 
v í t á s a ,  h a l  és v iz i s z á r n y a s  t e n y é s z t é s ,  s t b .  -  hanem ugyanak
ko r  e l ő s e g í t i  az egyre  nehezebb iv ó v íz  e l l á t á s t ,  a v i z p a r t i  
ü d ü lé s t ,  a f ü r d é s t ,  a v i z i s p o r t o t  i s .  / 9 .  á b r a /

Bár a l e i r t  m eg f ig y e lések ,  t a p a s z t a l a t o k  és a k i é r t é k e l é s e k  
e l s ő s o rb a n  a be lső -som ogyi homokvidékkel k a p c s o la to s a k ,  -  e l 
g o n d o lk o z ta tó  a k ö v e tk e z t e t é s ,  és úgy vélem, hazánk más t á j a 
i r a  i s  v o n a tk o z ik :  nem szabad minden v i z e t  e l v e z e t n i ,  hanem a 
v í z z e l  m egfe le lően  gazdá lkodn i k e l l .

Hajdú I s tv á n  
Kaposvári  Erdőrendezőség
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	Dr. Firbás Oszkár két fiának szerepe

	Történelmi háttér

	Ezt a mélyen megalázó, tragikus hatvan évet Firbás Oszkár, a magyar történelem tanára, végigélte! A fiúi élmények felidézése

	Az életút

	1919.	november 16-án a Magyar Nemzeti Hadsereg, élén a fehér lovon ülő Horthy Miklóssal, bevonul Budapestre.

	Firbás Oszkárt 1930. június 21-én a vallás- és közoktatásügyi miniszter megbízza a szegedi Állami Reáliskola

	1939.	január 11-én történelemből tanulmányi felügyelőnek nevezik ki.

	A Baross gimnázium 1939/40-es tanévtől kezdve „gyakorló jellegű” gimnázium volt. 1941. május 1-jével vált hivatalosan is gyakorlógimnáziummá.

	1955. július 15-től édesapáin 61 évesen nyugdíjba kerül.

	Életművének értékelése


	Méhely Lajos és népbírósági pere

	Tóth Tamás

	Méhely rövid életrajza

	Méhely faj biológiai tevékenysége

	A népbírósági per előzményei és első szakasza

	A per második szakasza és utóélete


	Köszönet

	Irodalomj egyzék

	Megemlékezés dr. Ágfalvi Imre születésének 90. évfordulója alkalmából

	Stift László


	Dr. Ágfalvi Imre családtörténete

	Jó szerencsét! - Üdv az erdészeknek!


	Megemlékezés Dr. Márkus Lászlóról

	Felhasznált irodalom

	Összefoglalva

	Hogyan védekezhet az emberiség e káros jelenségek ellen?
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