
I. Beköszöntő

Mi a célja ennek az írásnak?

Néhány éve, 69 évesen kellett átadnom dolgozószobámat, s azóta 
egy hallgatói laboratórium sarkában dolgozom önindításból, 73. 
évemet taposva, egy sublótnyi kis kézikönyvtár segítségével. A 
folyosón is megmaradt még egy szekrényem. Most kezdem haza
hordani a négy szekrényt megtömő kéziratokból azokat, melye
ket kis lakásunkban még valahogy el tudok helyezni. Illetve azt, 
amit még meg tudtam menteni. Ugyanis megdöbbenve vettem 
észre: néhány év elég volt, hogy a nedves tanszéki pincében az 
írások enyészetnek induljanak, olvashatatlanná fakuljanak. Hiá
ba szortíroztam papírdobozokba és vettem leltárba őket. Ez az 
öregedő ember sorsa! Megjubiláltunk öreg! Mit akarsz még? Menj 
Isten hírével!

Mit tudtam nagyjából megmenteni?
-  31 kötet vegyes tanulmány (20 kötet félvászonba kötve, a 

többi kemény műanyag gyűjtőbe fűzve),
-  22 zsebnotesz 1952. III. 5-től kezdve,
-  2 gyűjtő „Veszprémi Akadémiai Bizottságai (továbbiakban: 

VEAB) ügyirat,
-  2 vastag gyűjtő MTA opponensi ügyekről, bírálóbizottsági 

feladatokról, OTKA, MŰFA bírálói munkákról,
-  3 terjedelmes gyűjtő kb. 150 MTA kandidátusi és doktori 

disszertáció tézissel,
-  22 dosszié levelezésekről, vegyes feljegyzésekről, jegyző

könyvekről,
-4  gyűjtő külföldi tanulmányutakról (72 beszámoló 24 ország

ban tett szakmai útról),
-  2 gyűjtő meghívókról, magánvéleményekről, OEE ügyekről 

(a többi nincs meg),
-1  doboz újévi üdvözlet, főleg külföldi, a díszesebbekből,
-  2 gyűjtő a tómalmi Tanulmányi Csemetekertről,
-1  gyűjtő állami szakmai törvényekről, rendeletekről (Magyar 

Közlöny, Erdészeti Értesítő, Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Ér
tesítő, Vízügyi Értesítő).

Ezek legalább 15 ezer oldalt tesznek ki.
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Megsemmisült:
-  több dosszié külföldi levelezésem,
-  az asztali naptárakból csak az utolsó öt évi van meg, pedig 

ezeken számoltam el minden percemmel, fél évszázadon át,
-  a szennyvizes munkacsoport 2 értékes dossziéja is elenyé

szett,
-  nincsenek meg az oktatásról-nevelésről szóló brosúrák, fel

jegyzések, kivonatok dobozai,
-  kb. 150 tervet készítettünk tsz-eknek, állami gazdaságoknak, 

útügyi, vízügyi szerveknek, minisztériumoknak stb., mely mun
ka során kiváló, kreatív embereket ismertünk meg és sok-sok 
barátot szereztünk,

-  hiányoznak 1945-tól 1950-ig az üzemi munkáimról készített 
feljegyzéseim.

Ifjú barátaim, Bartha Dénes és Oroszi Sándor igyekeztek lelket 
önteni belém, és biztattak: írjam le, amit még lehet. Mert csak az 
történt meg, amit leírtunk. Legyen belőle legalább az OEE Erdé
szettörténeti Szakosztály Közleményeinek egy kötete. Márkus 
László, Szodfridt István, Zilahi József bátorító szavaira is szükség 
volt.

így született meg 1996 első felében ez a szakmai memoárféle, 
melyet ki kell egészítenie majdan egy családregénynek. Célja, 
hogy bemutassa egy erdész oktató-nevelő-kutató nagyon válto
zatos életútját, szolgálatát. írjátok meg, barátaim, hogy érdemes 
volt-e egy csomó papírból megmenteni, amit lehetett. Márkus 
László azzal biztatott, hogy elveszett munka nincs. Bizonyítsuk, 
hogy sokan vagyunk másodrendű állampolgárok a hazában, akik 
nem szolgáltunk ki elvtelenül, de nem is árultunk el senkit, mert 
nem pénzre és hatalomra vágytunk, hanem önnön etikánk szerint 
próbáltunk tisztességesen dolgozni.

Életutamról

1923. július 1-jén születtem Kisbaconban, az egyik legnagyobb 
székely író, Benedek Elek falujában, a Dél-Hargita és a Baróti 
Havasok tövében, 7 fiúgyermekes családból. Apai részről értelmi
ségi (apám 43 évig volt szülőfalum lelkésze), anyai részről pa
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raszti származású vagyok. Az elemi iskola 4 osztályát szülőfalum
ban, a középiskola 8 osztályát 1934-42 között a sepsiszentgyörgyi 
Ref. Székely Mikó Kollégiumban végeztem. Kitüntetéses érettségi 
bizonyítványomat 1942 júniusában szereztem meg. Szüleim 
anyagi nehézségeinek könnyítésére már elsős gimnazista korom
ban tanítványokat és egyéb munkát vállaltam. A középiskolát 
csak úgy végezhettem el, hogy végig kitűnő osztályzatommal 
ingyenességet kaptam. Az életre kiváló tanárok készítettek fel, 
ahogy erről a későbbiekben „Első alma materem" cím alatt írok.

A József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (to
vábbiakban -  Műegyetem) Soproni Erdőmémöki Karára 1942- 
ben iratkoztam be, és 9 félévet megszakítás nélkül hallgattam le 
1946 végéig. Az első két évet viszontszolgálatos állami ösztöndíj
jal végeztem, majd 1944-től alkalmi munkákkal (rajzolás, szüreti 
munkák, favágás stb.) szereztem meg a tanulmányok folytatásá
hoz szükséges anyagiakat. Vizsgáimat és az első két szigorlatot 
rendes időben tettem le, de anyagi nehézségek miatt a harmadik 
szigorlat letételére zalacsányi erdőgondnoksági állásomból utaz
tam vissza Sopronba, és 1947 júniusában nyertem el oklevelemet. A 
háborús évek alatt állandóan Sopronban tartózkodtam, a háború 
vége Sopronban ért.

A Zalacsányi Erdőgondnokságnál 1946-47-ig teljesítettem 
szolgálatot. Ezután a Zalaegerszegi Erdőigazgatóság kereskedel
mi osztályán dolgoztam 1948 végéig. Ettől kezdve a Szegedi 
Erdőgazdaság kereskedelmi osztályvezetője voltam, majd az év 
közepén a Tompái Erdőgondnoksághoz helyeztek, ahol 1950 kö
zepéig mint erdőgondnok teljesítettem szolgálatot. Főleg erdőte
lepítési munkákat végeztem (mintegy 900 ha erdősítést vezettem 
le, 28 ha csemetekertet létesítettem, megépítettem egy fenyőmag- 
pergetőt stb.). Az erdőgazdaságok átszervezésekor a Tompái Er
dőgazdaság erdőművelési előadója lettem.

1951 közepén az Erdőmérnöki Főiskolára tanársegédnek nevez
tek ki, majd 1952-től az Erdőtelepítés- és Fásítástani Tanszék 
adjunktusa lettem. 10 évig adjunktus, 16 évig docens voltam a tan
széken, és 1977-ben neveztek ki egyetemi tanárnak. 1991-ig, tehát 
40 éven keresztül végeztem oktató-nevelő munkát. Az 1951-ben alakí
tott tanszék első kinevezett alkalmazottja voltam, így vállaltam a

7



szervezéssel, a felszereléssel járó úttörő munkát. Az erdőgazdál
kodás profiljában új jelentőséget nyert szakágazatnak, az erdőte
lepítéstannak kibővített, addig sokszor feltáratlan, rohamosan 
fejlődő ismereteit kellett a hallgatókkal megismertetni. Nagy fel
adatot jelentett a gyakorlatok tematikájának, módszertanának 
összeállítása is.

Megemlítem a kísérleti csemetekert és oktatási-kutatási terüle
tek létesítésével, a tanulmányutak szervezésével, a diplomaterv- 
feladatok kiadásával, a tudományos diákköri (TDK) munkákkal 
kapcsolatos szétágazó teendőimet. Az általam irányított hallga
tók közül évente többen értek el helyezést a házi konferenciákon, 
illetve kaptak országos díjakat.

Tanszéki beosztásaim ellátásában nemcsak az üzemi munka
körökben szerzett tapasztalataimra támaszkodtam, hanem kez
dettől fogva igyekeztem a felsőoktatás pedagógiai-didaktikai-el- 
méleti ismereteit is elsajátítani. Féltucatnyi tanulmányom jelent 
meg a Felsőoktatási Szemlében. Felsőoktatási pályafutásom során 
mindig vállaltam csoportfelelősi, évfolyamfelelősi, kollégiumi 
nevelői munkát. Kidolgoztam az erdőmémök hallgatók jellemzé
sére a korszerű jellemzőlapot, és a hallgatók számára minden 
évben több nevelési, pedagógiai tárgyú előadást szerveztem, il
letve tartottam. Számos alkalommal vezettem középiskolás diá
kok számára pályaválasztási ankétot.

Oktató-nevelő munkásságom során főképpen az erdészeti nö
vénynemesítésbe dolgoztam be annyira magamat, hogy e tárgy 
egyetemi jegyzeteinek, illetve tankönyvének megírására vállal
kozhattam. 25 évig oktattam önállóan az erdészeti növényneme- 
sítéstant és vezettem a tárgy gyakorlatait. E témakörből mérnök- 
továbbképző tanfolyamokat is szerveztem.

A tájrendező és környezetvédő szakmérnöki tagozaton kidol
goztam több új tárgy tematikáját, így a mémökbiológia és erdé
szeti melioráció tárgyét is, amelyekből jegyzetet és praktikumot 
írtam. A tantervi reform keretében fakultatív tárgyként javasoltuk 
ezeket a stúdiumokat az erdőmémök hallgatóknak.

1956-57-ig, az új tanszékvezető kinevezéséig vezettem a tan
széket és önállóan adtam elő az erdőtelepítéstant.
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Bekerülve a tanszékre, mindjárt bekapcsolódtam a kutatómun
kába. A magtermesztési eljárások fejlesztésével kezdtem, mely témán 
belül számos külföldi eljárást próbáltam ki hazai viszonyok kö
zött, és több saját módszert is kidolgoztam. Magtermésbecslési és 
maghozam-vizsgálatokat folytattam le számos fafajjal. Megemlí
tem az erdei magvak vetésre való előkészítése, tárolása stb. terén 
lefolytatott kísérleteimet.

Másfél évtizedig folytattam fonófüz-termesztési és -nemesítési kuta
tásokat, Brünl Lajos, az Erdőgazdasági Fűz- és Kosáripari Vállalat 
főmérnökének segítségével. Az elért kutatási eredményeket 1961- 
ben kandidátusi disszertációban és „A fűz" című szakkönyvben 
foglaltam össze. Akikísérletezett új termesztéstechnikai módsze
reimet a megbízó vállalat bevezette a gyakorlatba, miáltal jelentős 
mértékben emelkedtek a hozamok és növekedett a fűzvessző 
export.

Több mint két évtizedig nemesítési, szaporítóanyag termeszté
si, út- és hányófásítási, illetve tíz éve főleg hígtrágya és kommu
nális szennyvíz faültetvényekben való elhelyezésével kapcsolatos 
vizsgálatokat, tervezéseket folytattam. A korábbi sok éves intenzív 
csemetetermesztési módszerek (tőzegágyas, fenyőtűavaros, burkolt 
gyökérzetű, tőzegcellulóz cserepes, polietilén tasakos, papírcellás 
csemetetermesztés, intenzív csemeteiskolázási és vegetatív sza
porítási módszerek) kutatásával és gyakorlati elterjesztésével az 
üzemben az addig kb. 25%-os szabadföldi növényszázalékot 60- 
75%-ra fokozták országszerte.

A hatvanas években tevékenyen bekapcsolódtam a tanszékve
zető több mint egy évtizedes mezővédő erdősáv kutatásaiba is. Az 
utolsó 10 évben foglalkoztam az erdészeti génmegőrzés problémái című 
tárcaszintű kutatással is, 5 erdőgazdaság közreműködésével.

Három államilag elismert füzfajta társnemesítője vagyok. Nemzet
közileg is felfigyeltek az 1981-ben megjelent „Erdészeti növényne- 
mesítés" című felsőfokú szakkönyvre (melyből egyes részeket -  
kb. 10%-ot -  társszerzőmként Sziklai O., a vancouveri Brit-Kolum- 
biai Egyetem professzora írt).

Széles körű szakírói tevékenységemet jellemzi, hogy 256 
nyomtatványban megjelent tanulmánynak, egyetemi jegyzetnek, 
értekezésnek és egyéb tudományos munkának, köztük 20 könyv
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nek, illetve könyvrészletnek vagyok a szerzője vagy társszerzője. 
Mintegy 30 írásom külföldi szaklapokban jelent meg. A nyomta
tásban publikált munkáimon kívül 6 értekezés, 20 egyetemi jegy
zet, 110 kutatási jelentés, szakvélemény, 106 tudományos bírálat, 
151 egyetemen kívül tartott előadás, 6 könyvnyi szakfordítás, 
vagyis összesen 655 munka jelzi tudományos tevékenységemet.

1959-től kezdve 19 ízben voltam tanulmányúton Európa 10 orszá
gában, melyeknek tapasztalatairól részletes beszámolókat készí
tettem, és számos fejlesztő javaslatomat megvalósította a szakága
zat.

Ha tehettem, sűrűn hazalátogattam, de csak 1955-től. Akkor 
adtak először vízumot a román hatóságok.

Beszélek németül, franciául és románul. Angolul is tanultam és 
a szakszöveget megértem.

Mindig szívügyemnek tekintettem a szakmai ismeretterjesztő 
tevékenységet. „Erdészeti alapismeretek" c. könyvünk három ki
adást (az erdészeti szakkönyvek közül legmagasabb példányszá
mot, kereken tízezret) ért meg, és a Könyvterjesztő Vállalat több 
helyen rendezett a könyvvel kapcsolatosan író-olvasó találkozót.

A kutatás-oktatás terén 28 ország mintegy 110 kutatójával, 
oktatójával tartottam, illetve tartok fenn kapcsolatot. Számos 
nemzetközi tudományos rendezvényen tartottam előadást és ve
zettem hazai tanulmányutat, továbbá szerveztem sok ország 
szakembereinek részvételével hazai konferenciákat.

Számos hazai tudományos, oktatáspolitikai és társadalmi 
egyesület elnöke, titkára, vezetőségi, illetve bizottsági tagja va
gyok vagy voltam. A VEAB-ban 20 éve dolgozom mint Erdőgaz
dasági Munkabizottsági titkár, elnök, illetve az Erdészeti Szakbi
zottság tagja. Az MTA Növénynemesítési Bizottságának tisztelet
beli tagja vagyok. A társadalmi munkából mindig igyekeztem 
kivenni részemet. Az OEE Soproni Csoportjánál több éven át 
titkári, illetve titkárhelyettesi, egyetemi összekötői tisztséget vál
laltam. Sokat dolgoztam a termelőszövetkezetek patronálása te
rén. Mint a Megyei Népi Ellenőrzési Bizottság aktívája, szintén 
több éven át végeztem társadalmi munkát. A TIT megyei oktatási 
bizottságában és a MTESZ helyi bizottságaiban is mindig dolgoz
tam.
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Kitüntetésrím: Erdőgazdaság Kiváló Dolgozója (1955), MTESZ 
elnöki elismerő oklevél (1962), Kiváló Dolgozó (1964), OEE Ered
ményes fásításért emlékérem (1967), 20 év az Egyetemért emlék
érem (1971); Művelődésügyi Miniszter Dicsérete (1972), Oktatás
ügy Kiváló Dolgozója (1976), MÉM „Eredményes fásításért" em
lékérem (1981), Munka érdemrend (1984).

„A füzek termesztése" című munka alapján 1989. október 27-én 
„a mezőgazdasági tudományok doktora" fokozatot nyertem el.

Úgy érzem, hogy az erdésztársadalom nemcsak kiterjedt tudo
mányos munkámért, hanem a széles körű ismeretterjesztő társa
dalmi munkáért is megbecsül. Szakterületemnek igyekszem nem
csak hazai körökben, de nemzetközileg is elismert művelője ma
radni. 1985. január 1-jével nyugdíjazásomat kértem, de mint 
nyugdíjas is tovább dolgozom a tanszékünkön és folytatom az 
eddigi oktató-kutató munkámat.

Feleségem Jancsó Rozália Sepsiszentgyörgyről. Két erdőmér
nök fiunk -  Tibor 44 éves, Miklós 40 éves -  és három leányuno
kánk van. Tiborék Tímea lánya 20, Miklósék Judit lánya 15, Enikő 
pedig 10 éves. Nagyon összetartó család vagyunk; nincs olyan 
hét, hogy telefonon ne jelentkeznének, vagy havonta egyszer 
szombathelyi munkahelyükről be ne toppannának. Az unokák 
minden iskolai szünetüket nálunk töltik.

A szakmai életrajz célja az is, hogy az emlékezés révén számot 
adjunk életünk mozgatóerőiről. Az emlékezés viszont természete 
szerint szépíti a múltat; ezért jó, ha életregényünk feljegyzések 
alapján készül. így jobban megismerhetjük önmagunkat. Az em
lékezetben azonban elhalványul az eredeti élmény. Kilúgozódik 
belőle az izgalom heve, a feloldódás vagy elszomorodás. Adat 
lesz belőle. Nem vagyok a múltnak is életet adó íróember, mégis 
remélem, hogy a feljegyzések vagy emlékezetfoszlányok meg
őriznek valamit az élmények izzásából.

Tengernyi feljegyzésem alapján mennyiségileg sok, amit mű
veltem, de kevés ahhoz, amit megtehettem volna. Hogyan éltem, 
mit műveltem, mit hittem, mit álmodtam: tehát milyen ember voltam?
-  ez az igazi kérdés. Sajnos, időm teltén munkatempóm egyre 
lassúbbodik, és ezt meg amazt kezdem halasztgatni.
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Öreg fejjel belátom, hogy a mesteremberek,földművesek tudásának 
mennyisége semmivel sem kevesebb egy egyetemi tanárénál, csak minő
ségben más. A kisbaconi székely háztartása önellátó: állattartás, 
szerszámok, szekerek, bútorok elkészítése, kendertermelés, fo- 
nás-szövés, kosárfonás, kenyérsütés, szappanfőzés, köménymag
gyűjtés, csalánszedés stb. adják mindennapjait, s az élet minden 
területén mindig természetes szükségletként bontakozott ki a 
dolgok, a munka ismerete. Ezt tudják a bölcs kisbaconi osztály
társaim, akikkel ha találkozom, nem hatja meg őket egyetemi 
tanárságom. Benedek-Hidi Béla, Benkő Zoltán fesztelenül nyakamba 
borul: „Karcsika, ismét sikerült hazajönnöd?"

Azt viszont sejtik, hogy a tudományos alkotáshoz rengeteg 
tanulás kell. De nem puszta akarat, szándék dolga a jelenségek 
megfejtése. Annak mindig nagyon örvendtem, ha valamelyik 
hallgatóm velem ellentétes eredményre jutott. A tudományban 
ugyanis nem a tekintély, hanem csak a tények tudomásul vétele 
alapozhatja meg a fejlődést. Ha az mást mutat, mint amit valaki 
megállapított, akkor nem a tekintélyt, hanem a tényeket kell 
követni. Ezért őszintén örültem, ha valamelyik tanítványom job
ban csinálta a dolgait, mint magam.

Azt is le kellett írnom, hogy elsősorban kik formálták egyéni
ségemet. AIII. fejezetben és néha másutt is csak azokról írok, akik 
életre szóló tanítást adtak nekem, akik egyéniségemet alapvetően 
formálták, csiszolták. A bőség zavara fogott el a fejezet írásakor. 
Lehetetlenség minden mesteremről szólni. Mindegyik valamit 
faragott rajtam.

Meghatározó volt kettős örökségem, a gének együttműködése; 
édesanyám és édesapám, a család, majd nősülésem után keletke
zett új, kisebb családunk. A harmonikus családi légkör munkám 
folyamatosságát biztosította, rányomta bélyegét egész életemre. 
Együtt éltünk apósomékkal. ő  esküvőnk után hat évvel, 1956-ban 
sajnos elhunyt, de anyósommal 1982-ig folytatódott együttes éle
tünk.

Miért akarok önéletrajz-félét írni? Először felháborodtam az 
ötleten: kinek mi köze az egyéni életemhez?! Mindenkinek meg 
van a maga bánata-öröme, miért vegye mások terhét-boldogságát 
is magára? Ám a család az élet törvénye, s ennek felismerése
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túlmutat az egyéni léten, s így önmutogatás nélkül állhat az ember 
a kérdés elé -  valahogy így olvastam László Gyulától

Feleségem nagyszerű asszony. Ritkán hangolódik így össze két 
lélek. Alig kell elkezdeni a mondatunkat, s már tudjuk egymásról, 
mit akartunk hosszasan kifejteni. Hősiesen tűrte, hogy mindig 
távol voltam. Remekül süt-főz, s gyermekeink számára ma is a 
legnagyobb élény az „itthoni" fogyasztása. Fiaim jellemes, őszin
te emberek. Három leányunokámban most alakul ki jövendőjük. 
Családom szerény szépsége és nyugalma életem egyik nagy aján
déka, szilárd alapja.

Könnyebb, s talán igazabb is lenne, ha más írná meg sorsomat, 
mintha magam teszek kísérletet reá. Azt sem tudom, hogy életem 
foglalatosságait helyesen foglaltam-e csomópontokba: oktatásba, 
nevelésbe, kutatásba, közéleti szereplésbe. A szellemi és időrendi 
önéletrajz csak egyik oldala életemnek, a másik, amit csináltam. 
A számvetést óvakodva kell végeznem, nem úgy, mint ahogy 
néhány közszereplő kollégám teszi, aki önmaga dicséretét terjesz
ti úton-útfélen. Ez rút dolog.

Az emlékezés, a feljegyzések mozaikszemcséiből azt állapítom 
meg, hogy bármelyik ember élete hasonlóan gazdag, változatos, 
csak más-más környezetben folyik. Soha sem éreztem magam 
kiválónak, különösen érdekes, sikeres életű embernek.

Az ember sokat olvasott, tapasztalt és felejtett, de csak látszó
lag. A sok adat ott lappang -  kavarogva, mint a gázbuborékok -  
az ember emlékezetében. Bizonyára nem lesz jó mű ez az írás. A 
jó mű kegyelem kérdése, erőltetni nem lehet. Ernő öcsém segítsé
gével csak megszületik majd egy székely család hányatott életéről 
egy másik írás is. Voltak olyan évek, hogy kilencen kilencfele 
léteztünk, de Isten kegyelméből összejöttünk megint.

Szerencsém volt, kétségtelen, hogy nagyszerű emberek között 
éltem, akik maradandóan formáltak emberré. A rosszak nem 
tudtak ártani nekem. Háromszor is megfenyegettek, hogy vehe
tem a munkakönyvemet. Az első eset akkor volt, amikor felesé
gem fakultatív hittanra íratta be nagyobbik fiamat. Nem baj! 
Kezébe adtam a református kátét, a következő nyáron egy hónap
ra hazamentünk Kisbaconba, és néhány hét alatt remekül tudta a 
hittan legfontosabb tételeit. A presbitérium, valamint az új kisba-
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coni pap alkalmasnak találta őt az egyházba történő felvételre. A 
kisebbik fiam is így lett a református anyaszentegyház teljes jogú 
tagja.

Másodszor székely erkölcsiségem sodort hasonló bajba. Egyik 
órán erkölcsi dolgok vitájába bonyolódtunk. Elmondtam, hogy 
erről székely véreimnek mi a nézete. Ismét jött a fenyegetés: 
irredenta agitációt folytatok.

Aharmadik veszély is innen ért. A leggondosabban előkészített 
engedélyeztetés után 1984-ben emléktáblát helyeztünk a Mátyás 
király u. 5. számú ház falára, az Erdélyi Diákotthonban mártírha
lált halt társaink emlékére is gondolva. A meghívókat kiküldték, 
és a leleplezés napján kaptam a parancsot, hogy ha félórán belül 
le nem szereltetem a táblát, mehetek az utcára. A lemondó telefo
nok szétmentek, de adminisztrációs hiba miatt éppen a Kisalföld 
c. lap szerkesztője nem kapta meg az értesítést. Meg is jelent a 
híradás a meghívó szerint, az emlékezéseket tartók neveivel 
együtt. Alig tudtuk az illetékes újságírót kimenteni. Azután 1989- 
ben felejthetetlen ünnepség keretében került ismét helyére a tábla. 
Tisztelt utókor, majd szereltessétek le egyszer a szép márványtáb
lát és olvassátok el a túloldal szövegét, egy nevek nélküli, semle
ges vésetet, mely az ügyeletes cenzor, az MSZMP megyei pártbi
zottságának ideológiai titkára jóvoltából, az örökké éberek lelket 
nyomasztó intézkedéseinek következményeképpen született.

Életem a világháború, hazátlanság, belső száműzetés viszon
tagságai között zajlott, de hát ez sokunkkal megtörtént, s éppen 
ez adja sorsom méltóságát. Lélekben mindig együtt éltem szere
tett székely-magyar népemmel, az történt velem is, ami vele, 
részecske voltam az egészben. Áldom a Teremtőt a családomért, 
nevemért, mestereimért, barátaimért, tanítványaimért; hogy ma
gyarként éltem át az európaiságot, és hogy édes anyanyelvűnk él 
bennem. „A nyelv -  lélek, meghatározza viselője életét" -  írta 
egyik nyelvészünk. Áldom a Teremtőt, hogy úgy élhettem, ahogy 
éltem, s úgy vélem, plebejusi öntudattal teljes, puritán életet 
tudok magam mögött.

Áldom a Teremtőt, hogy magyarként élhettem le életemet és 
nem vettem részt annak az Európának életében, amelytől I. Shaw 
így óv minden becsületes amerikait: „Amerika... csupán beleté
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vedt a nagyságba... most pedig a hanyatlásba tévedünk bele, 
vissza Európa felé, ahol terrorizmus, viszálykodás, cinizmus hatja 
át mind a magán-, mind a közéletet, s én remélem, hogy ez nincs 
előre elrendelve."

Napjaim végéhez közeledve, bevallom, életemet szépnek érez
tem, s remélem, szerény erdész munkásságom nem tűnik el nyom 
nélkül szakmánk tudatából. Lehet ugyan, hogy egyáltalán nem 
vagyok jó erdész. Mindig is elégedetlenkedtem önmagammal, de 
hivatásom minden gondjával, fáradságával együtt boldog va
gyok, hogy ezt a pályát választottam, elsősorban Györke Zsombor 
barátom biztatására, ő  mutatta meg Szalárd környékén, a Kele
men- és Görgényi-havasokban ennek a pályának a gyönyörűsé
gét.

Mindig határozott hivatást éreztem valami olyan célért, mint 
embertársaim életének könnyebbé tétele, s igyekszem kiállni to
vábbra is minden becsületes törekvés mellett. Elek apó testamen
tumából, álmomból is felriadva mondom a parancsot: „ha embe
rek között élsz, vedd ki a részedet minden igazságos küzdelem
ből."

Néhány szót a fiatalabb erdész nemzedékekről, akik életbe 
indulásánál segédkezhettem, és akiknek csak egy „hibájuk" van: 
én már nem tartozom közéjük. Sok jellemes, tehetséges ember van 
közöttük, és ezt külön meg kell köszönnöm nekik és a sorsomnak. 
Olyan leckét kaptam tőlük emberségből, amit egy életre megőriz
tem. Azokról pedig, akik nem állták meg a jellem próbáját, azt 
mondom: hozzánk járt az egyetemre. Nem mondok én róluk 
senkinek sem rosszat, csak nem örülök, ha ajtómon kopogtatnak.

A politikával nem tudtam soha semmire sem menni. Az igaz
ságos politika súlyos tudomány: a nyersanyagok, a föld adottsá
gai, a termelés, az erőviszonyok pontos ismeretének tudománya, 
mely mögött izzódhat például hazaszeretet is, de ez nem lehet 
meghatározó tényező, ha nincsen anyagi magva. Persze kell né
pünk és hazánk szeretete, anélkül, hogy mást bántanánk vele, 
akinek ugyancsak megvan a maga nyelv- és hazaszeretete. Ma
gam Zrínyivel vallottam mindig: „Egy nemzetnél sem vagyunk 
alábbvalóak." De olvassák-e mai „politikusaink" Zrínyit?
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Összegzésül: ismét mon
dom, a feljegyzések hitele
sebbek, mint az emlékezet ál
tal felidézett múlt, amelyből 
hiányzik az átélt dolgok he
ve, de jelen kell lennie a sze
retetnek. A m ennyország 
bennünk, minden élőben 
van, s nem valahol a fellegek 
felett. „Ha embereknek, vagy 
angyaloknak nyelvén szólok 
is, szeretet pedig nincsen én- 
bennem , olyanná lettem, 
mint a zengő érc, vagy a pen
gő cimbalom." (Pál, Kor. I. 
13.)

Köszönöm, amit köszön
nöm illendő!

A beköszöntő zárszavául 
még egy vallomás kívánkozik. „Mindent felírunk, semmit sem 
feledünk" jelszavú jegyzetelő énem miatt már negyven évvel 
ezelőtt megkaptam a „Strigula" vulgót, a hivatalos „Borvíz" mel
lé. Megható emlékül őrzöm például az 1955. május 21-29. között 
lezajlott tanulmányúiról az erdőgazda és erdőipari szaktanfo
lyam közel 100 hallgatójának aláírását egy 55 cm hosszú, 4,5 cm 
átmérőjű, szépen kihegyezett, vörös béllel ellátott nagy fenyőfa 
ceruzán. A „Castell-strigulán" bekeretezve ott áll az útvonal: 
Sopron-Kunadacs-Bugac-Tőserdő-Szarvas-Püspökladány-Ti- 
szafüred-Mátraháza-Eger-Parád-Sopron, és a bekeretezett aján
lás: „Emlékül adják a IV. éves erdészek, hogy a jövő generáció 
számára sok strigulát húzzon be vele." Még a két nagy Ikarusz- 
busz sofőrje is aláírta.

Egyik előadási szünetemből visszatérve pedig ott díszelgett a 
táblán egy kedves karikatúra is, amely ezen az oldalon fennebb 
látható.
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