
VII. A barátság ápolása
Amikor a megszabott terjedelmű írásomhoz a bőséges jegyzet
anyagot szortíroztam, Zilahi József barátom egy értékes zseb
könyvet adott a kezembe (Barátság, összeállította Steinert Ágota, 
Briliáns könyvek, Helikon Kiadó, Gyomaendrőd, 1990., 124 old.), 
mondván: „A világért se maradjon ki ez a fejezet, mert nemcsak 
Fr. Bacon szerint vadon a föld barátok nélkül, de a te vadonodat 
is ők szelídítették meg, a te szakmai életutadat is sokban ők 
alakították." Tehát nemcsak egy sokszínű életregény része a ba
rátság, hanem szakmabeli ténykedéseink során is csak a barátok
kal oszthatjuk meg igazán a terhet és a bánatot. Mindig nehezeb
ben döntöttem az átlagnál, így valóban mindig jó tanácsadóim 
voltak a barátaim, akikről a következőkben röviden meg kell 
emlékeznem. Bevezetésképpen összefoglalom, hogy néhány hu
manista, moralista államférfi, író, költő vélekedése, de magam 
korábbi feljegyzései alapján is mit gondolok az igazi barátságról. 
Két gyűjtőben sok oldal idevágó idézetet őrzök nagy emberektől, 
az Élet és Tudomány számaiból kivágtam az „ókori dolgokról" 
című Pais István gyűjtéseket, és a magamnál hordott címtárban is 
van néhány oldal bölcsesség, hogy alkalomadtán eligazításul 
szolgáljon.

Való igaz, hogy a barátságban többet ér az erkölcsök hasonló
sága, mint a rokonság. Bevallom, hogy 1945-ben minden roko
nom végleg csonka hazánkon kívül maradt. Ezért itt igyekeztem 
minél több barátot szerezni. Sokuk feltétlenül többet jelent szá
momra, mint a határral elszakított és csak ünnepi üdvözlő lapok
kal hozzám kapcsolódó vérrokonom. Nem sok örömet leltem 
volna a ritkán jelentkező szerencsémben, ha nem lettek volna 
barátaim, akik biztató szóval, távirattal, gratuláló levéllel bizo
nyították: éppen úgy örülnek a sikeremnek, mint jómagam. Bal
sorsomat pedig nehéz lett volna elviselni jóbarátok nélkül, akikről 
úgy éreztem, hogy fájdalmamat még nálam is jobban átérzik. A 
barátság tehát nemcsak a boldogságot aranyozza be, hanem a 
bajokat is elviselhetőbbé teszi azzal, hogy osztozik bennük és 
részt kér belőlük.
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Egész életemben az adás öröme melegített, és úgy véltem min
dig, hogy az apró ajándékok (mint említettem, kis kertem leg
szebb termékei) tartottak fenn életemben sok barátságot.

A barátság főleg azáltal múl felül mindent, hogy reménységgel 
tölt el bennünket a jö,vöt illetően, és nem engedi, hogy elcsügged
jünk. A barátságban nincsen semmi színlelt; mindaz, ami tőle 
származik, igaz és szívből jövő. A barátságot inkább a lélek von
zódása hozza létre, mintsem a gondolat, ami azt keresi, hogy mily 
haszonnal fog járni. „Ha a haszon kötné a barátságot, mihelyt az 
megszűnnék, felbomlanék a barátság is." -  mondja Cicero. Bará
tainktól csak olyat kérjünk, ami erkölcsileg jó, barátainkért csak 
ilyet tegyünk, de ezt anélkül, hogy kérésükre várnánk.

Elekes Andrásék az egyik „hatok találkozójára" -  amely ösz- 
szejövetelekről a későbbiekben szólok -  nem tudtak eljönni, de 
mégis ott voltak a fehér asztalnál, amikor üdvözlő soraikat cicerói 
mondattal zárták: „A barátsággal sosem szabad betelni, úgy mint 
egyéb dolgokkal, minél régebbi, annál édesebb, miként a borból 
is az, amelyik kiállta az idő múlását."

Barátainkat természetesen nem szavaik, hanem tetteik alapján 
kell megítélnünk. Hiszen az igaz barát a szükségben mutatkozik 
meg. Neki második énünkké kell válnia. Az igazi barátság felté
telezi a szeretetet, a bizalmat, az igazságot, a szabadságot, az 
egybetartozás érzését és az önös érdekek kizárását. Megsokszo
rozza a jót és elosztja a rosszat. De csak akkor, ha nem élünk vissza 
barátaink készségével, és csupán annyit fogadunk el tőlük, mint 
amennyit maguktól adnak. Én például baráttól sosem kértem 
kölcsön (mástól is alig), mert a könnyen jött pénz hamar elment, 
és amikor vissza kellett adni, úgy éreztem, hogy becsaptak. Az 
adósság törlesztéséért nagyon meg kellett dolgozni; hamisan úgy 
éreztem, hogy többet adtam vissza, és emiatt könnyen léket ka
pott a barátság.

„A barátság legnagyobb próbája nem az, ha a magunk hibáit 
tárjuk fel barátainknak, hanem: ha neki tárjuk fel az övéit" -  
mondta La Rochefoucauld -  de szabad-e túl gyakran emlegetni 
barátaink hibáit? Emiatt is vége szakadt már nem egy barátság
nak. Ha nem vagyunk hajlandók megbocsátani egymásnak kis 
hibáinkat, nem fog kiterebélyesedni a kapcsolatunk.
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Azt tapasztaltam, hogy az ifjú tanulóéveimben kötött barátság 
a legtartósabb, és még a gyermekeinkben is öröklődik. Találtam 
azonban későbbi alkotó éveimben is igaz barátokra, de ezt a 
kapcsolatot inkább az értelem -  sokszor még az érdek is -  uralta, 
és sosem tudta mélyebben melegíteni valómat. Mintha kétkedés, 
féltékenység, vagy talán irigység vegyült volna érzéseimbe. Vi- 
szálykodni viszont sohasem tudtam. Igyekeztem csak dolgos 
emberekkel barátkozni. Viszolyogtam azoktól, akik a klasszikus 
kizsákmányolás modem formáit ismertették meg velem, illetve 
általam. Öreg fejjel is utálom gyengeségemet, amiért annyit dol
goztam mások helyett, amiért olyan sokszor voltam balek, amiért 
el-eltűnt belőlem a székely énem „bölcsessége" Még bizalmas 
jegyzeteimből is kihúzom most az erre utaló sorokat. Sosem kese
redem el azonban annyira, hogy a Továbbképzési Osztályunk 
falán nemrégiben olvasott anonim fohászt átvegyem: „Uram! 
Tégy alkalmazkodóvá engem, hogy együtt élhessek harmóniában 
azokkal, akikkel torkig vagyok. Ámen." Taine cinizmusát sem 
értem, amikor azt írja: „Három hétig vizsgálgatjuk egymást, há
rom hónapig szeretjük egymást, három évig civakodunk egymás
sal, harminc évig eltűrjük egymást, a gyerekek pedig elölről kez
dik az egészet."

Bízom az igazi emberi közösségben, a bennünk élő barátság
ban. Ha sok ezer és millió ember egy helyütt lakik, egy nyelvet 
beszél, egy hagyományt ápol, egy erkölcsi rendet tart, ez mind a 
barátság jelenlétének csodája.„A közösséget Barátság istennő te
remti, és ezért a közösség ősszava: Philia" -  írja Hamvas Béla 
filozófus. A barátság azonban nem csupán egyszerű társulás, 
ahogy a barát sem csak merőben társ. Nem bajtárs, nem kolléga, 
nem partner. Ami a barátságot illeti, azt semmiféle más kapcso
lattal helyettesíteni nem tudjuk. A barát senkivel sem pótolható. 
Barát csak az, akit szabadon választ az ember magának. A barát
ságnak három kizáró oka van: a hiúság, a gőg és az irónia. Ha ezek 
szerencsésen eltűnnek életünkből, az emberi világban a barátság 
a klasszikus életrend formája lesz és marad.

Örülnöm kell, hogy néhány öreg barátom példáján igazolhat
tam, hogy „nincs titokzatosabb és nemesebb ajándék az életben, 
mint a szűkszavú, megértő, türelmes és áldozatkész barátság. S 
nincs ritkább." (Márai Sándor.)
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Az elmúlt évben jutott eszembe, hogy a 75. életévüket megélt 
erdészek életútját, Sopronhoz való kötődését egy évente ismétlő
dő kiadványban nyomtatásban is megörökíthetnénk. Körleve
lemben véletlenül -  a háromnegyed évszázad alapján -  „nagy" 
jelzővel is megtiszteltem az érintetteket. Sokan szívesen vették a 
kezdeményezést, de a tervezett „új hagyomány" elindítása felve
tett néhány problémát. „Csupán attól a ténytől, hogy 75 éve élünk 
Isten kegyeletéből, még egyikünk se lett nagy, se kicsi, csak öreg! 
Ez a harsogva törtető világ már nem a miénk; nem csupán azért, 
mert megvénültünk, hanem mert megváltozott, és egyre mesz- 
szebb kerül tőlünk. Gyorsan szűkül az a családi és baráti kör, 
amely egyáltalán tudja, hogy vagyunk. Be kell látnunk, hogy nem 
érdekeljük a világot. Amit dédelgetünk magunkban, az nem a 
jövő, hanem a múltunk" -  írja egyik tisztelt barátom. Úgy vélem, 
hogy ennek a múltnak értékes szemelvényeit mégis le kellene 
írnunk a jövő nemzedék tanulságára. Nem vitatható, hogy az 
érintettek személyes vallomásai értékesebbek lennének az olvasó 
számára, de többségük nem szólalna meg. Néhány kezdeménye
zés során alkalmam volt tapasztalni, hogy ha egy-egy szerkesztő
ség kéréssel fordul egy-egy szakterület kiemelkedő egyéniségei
hez: írják le vallomásaikat, tapasztalataikat, élményeiket életpá
lyájukról, hogy azokat a fiatalabb generáció figyelembe vehesse 
tevékenységének formálásában -  ez a felhívás rendszerint válasz 
nélkül marad. így be kellene érnünk egy kívülálló, többé-kevésbé 
objektív ítélőképességű kolléga értékelésével, aki a közvéleményt 
tolmácsolhatná, ha lelkiismeretesen hozná tető alá vállalását.

Az is kérdés marad, hogy mit szólna a többi, 75. életévét már 
túlhaladott, de még élő, ugyancsak kiváló erdész. Nos, félek, hogy 
róluk -  mind kevesebbjükről -  már csak nekrológ készülhet. 
Pedig kár, hogy rohanó életünkben egy nagy évforduló alkalmá
val senkinek nem jut eszébe életútjuk méltatása. Évente néhány 
becsületes, erkölcsös, nemegyszer kiemelkedően sikeres életút 
vetődne elénk, olyan erdészeké, akik nemcsak a magyar erdészet 
fénykorát alakították, hanem az alma mater és az ősi város nevelő 
erejét bizonyítanák.

Azonban egyik „barátomtól" tőrdöfést kaptam. „Ne vájkálj 
mindig mások életében; foglald el magad valami egyébbel!" Emi
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att feladtam az „új hagyományt." Jó szándékú kezdeményezésem 
csírájában hunyt el.

Nevük említésével mégis megidézek jó néhány barátot, „öreg 
erdészt", akik anélkül harcolták meg az életet, hogy megalkudtak 
volna, és sosem engedtek erkölcsi tartásukból. Azon a helyen, 
amelyre állíttattak, hivatásukat maradéktalanul és úgy igyekez
tek teljesíteni, hogy szakmájukban, munkahelyüknek elismerést 
szerezzenek, és alma materükbe, „a hűség városába" is bármikor 
felemelt fővel térhessenek vissza. Ezt ma is gyakorta megteszik a 
jubileumi években szervezett találkozók alkalmából. De vannak 
olyan évfolyamtársak (erdészek, bányászok, kohászok) is, akik 
nemcsak évente egyszer, hanem minden hónap utolsó vasárnap
ján az Ibolya Étteremben találkoznak. 11 és 14 óra között bárme
lyikük bátran benyithat oda, mert megszokott asztaluknál bizton 
talál néhány jó barátot.

A soproni alma mater majdnem egyedülálló biológiai, műsza
ki, ökonómiai képesítésével olyan sokoldalú fegyvert adott a 
kezükbe, mely viharokkal, háborúval megnehezített életükben 
mindig megóvta őket a közélet buktatóitól, az egyhangúságtól, a 
csüggedéstől, a közömbösségtől. Ilyen sokrétű érdeklődéssel tel
jes, alkotó emberekkel nem sok szakma dicsekedhet.

A találkozások mottójául egy ismeretlen német szerző vers
részlete szolgálhat:

A legnagyobb művészet tudod mi?
Derűs szívvel megöregedni.
Pihenni ott, ahol tenni vágyói 
Szó nélkül tűrni ha van ki vádol.
Nem lenni bús reményvesztett,
Csendesen viselni a keresztet.
Ahol segíteni tudtál régen,
Bevallani nyugodtan, szépen,
Hogy erre most már nincs erőd,
Nem vagy olyan, mint azelőtt...
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A Hatok találkozói

A második fejezetben szóltam róla, hogy 1942 őszén hatan 
jöttünk Sopronba, a sepsiszentgyörgyi volt Ref. Székely Mikó 
Kollégiumból, az az évben érettségizettek közül. A hat fiúból 
Jancsó Gábor és Tompa Károly 1947-ben, Györke Zsombor és 
Zathureczky Lajos 1949-ben szerezte meg az erdőmémöki okle
velet (Hollanday József bányászként végzett, Nemes Lászlót pe
dig elnyelte a háború). Helyükbe lépett Elekes András, Gyergyó- 
remetéről (1949-ben végzett) és Szász Tibor Budapestről (1947- 
ben végzett), aki Marosvásárhely mellől származó, ugyancsak 
székely ember. Egyébként Jancsó Gábornak Sopronban végig hű
séges „kammerja" volt Gábor, ő  kezdeményezte a hetvenes évek
ben, hogy mi, a „Hatok" feleségeinkkel -  ha lehet, gyermek
einkkel -  együtt évente találkozzunk, és mintegy két napon át 
bensőséges együttlétekkel ápoljuk mintaszerűen elmélyült barát
ságunkat. 1923-as születésűek vagyunk, kivéve Elekest, aki 1924- 
es volt. Mintegy másfél évtizedig folytak ezek a találkozók Eleke- 
sék zamárdi tágas nyaralójában, budapesti szép lakásában, Györ- 
kééknél, a Sümeg melletti sarvalyi vadászházban, Jancsóéknál, a 
Zalaegerszeg melletti soholári vadászházban, Szászéknál, a sió- 
fok-balatonszabadi fürdőtelepi, szép villájukban, Tompáéknál, 
Sopronban és a röjtökmuzsalyi vadászházban, Zathureczkyéknél 
a bájos balatonkenesi nyaralójukban. Rendszerint valamelyik 
nyári szombat délelőtt érkeztünk és másnap széledtünk haza. 
Csak italt, süteményt, virágot és apró ajándéktárgyat volt szabad 
vinni, a változatos ételekről a háziak gondoskodtak. Nem enged
tünk meg semmi egészségtelen versengést, de asszonyaink a 
remek erdélyi ízekkel mégis mindig megleptek. Ha néha nem 
maguk főztek a legalább tizenkét emberre, a vadászház gaz- 
dasszonyának meg kellett tanulnia a székely gulyás, kolozsvári 
káposzta, töltött káposzta stb. igazi receptjét. Csak a vadászvacso
rák készültek a jellegzetes helyi szokás szerint. És mindig volt 
kürtöskalács- sütés, flekkenezés, szalonnasütés. Izgalmas szertar
tás volt, mikor Jancsó Gabi az ehhez szükséges tábori berendezést 
kipakolta a kocsiból. Elekesék két évig Marokkóban éltek, így arab 
specialitások is asztalra kerültek.
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Mindez csak keret volt a lényeghez. Sorra mondtuk el az eltelt 
esztendő történéseit, lélekben újra és újra végigjártuk gyönyörű 
szülőhazánk, szép Erdélyország felejthetetlen tájait, felidéztük 
kedves tanárainkat és bohó szép-csúnya diákcsínyeinket, a leg
újabb hazai híreket, melyek rendszerint elszomorítottak. Ilyenkor 
elő kellett venni a magnót, hogy az előző év találkozóját lehall
gassuk, vagy erdélyi költők szép versei mellett gondoljunk ko
moly dolgainkra.

Körbenéztünk: íme egy székely „fa", egy örökké élni akaró, és 
lapos, csonka új hazánkban is („idehaza", de mi lesz Veled „oda
haza"?) gyökeret eresztő sarjcsokor: a gyökér Györke Zsombi, 6 
indított el, harmadik erdész generációt képviselvén a családban, 
minket is erre a szép pályára; a törzs talán Szász Tibi az ő szívós, 
mindenfelé vigyázó, okos, erős, céltudatos, szervező egyéniségé
vel; a szív Zathureczky Lajos, nekem is édes anyaföldem, Erdővi
dék „fővárosa", Barát szülötte; a korona, illetve a fej Elekes Bandi, 
aki a bányamémöki oklevelet is megszerezte, és azon a pályán a 
legmagasabb szakmai munkakört látta el évekig (annyi kitünte
tése volt, hogy amikor az egyik minisztériumi szeánszról kideko
rált bányász egyenruhájában hozzám robogott a Déli pályaudvar
ra, a tömeg azt hitte, hogy egy orosz marsallt fogadok); Jancsó 
Gabival mi ketten vagyunk az ágak és székely asszonyaink a 
csilingelő, csacsogó éltető lombok, akik nélkül semmire sem men
nénk. Szeretnék még addig élni, hogy erről a hat emberről méltó
an megemlékezzem. Adjál kedves olvasó szépírói vénát ehhez, 
amíg nem késő. Mert Elekes Bandit 1990 augusztusában, 67. 
évében a Farkasréti temető umaparcellájába kísértük utolsó útjá
ra. Elárvult ötünk nevében mondtam búcsúbeszédet, és a család 
kérésére együtt szavaltuk el a székely fohászt:

Nekünk nem hazánk semmiféle ország,
Velünk nincs testvér nép, csak mostoha;
A Hargitán kívül hegyet nem láttunk 
És a Királyhágón túl nem vágytunk soha.
Nekünk nincs örökségünk, csak akaratunk,
Nincs vallásunk, csak egyetlen hitünk:
Erdély, csupán ez az egy szavunk van;
Uram, itt állunk, székelyek vagyunk.
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Aszöveget Bandiéknak korábban Rabatba is megküldtem, ahol 
az egzotikus arab lakás főhelyén -  esténként kivilágítva -  azonnal 
szemébe ötlött a ritkán odalátogató székely-magyar vendégnek.

1992. január végén ismét sírbeszédet kellett mondanom: Györ- 
ke Zsombi 69 éves korában elhunyt, s hamvait a keszthelyi új 
köztemető tölgyfái alatt helyeztük örök nyugovóra, a balatonfel- 
vidéki és bakonyi erdészek népes embergyűrűjétől övezve. Köz
ben elment Kató, a három remek Elekes-fiú édesanyja és nemrég 
Morzsi is, Zathureczky Buci szeretett asszonya. Most is itt cseng 
a fülemben vidám telefonmeghívója, amikor 1989 decemberében 
eufórikus hangulatában szülőhelyére, Csíksomlyóra invitált: 
„Karcsi, a legközelebbi találkozót ott tartjuk!" Hová távolodtál 
azóta te szent hely, s vele álmaink? A „fa" megremegett és a 
találkozóknak vége!

Még idecsatolok a találkozók komoly dolgaiból is egyet, iga
zolva, hogy mi szórakozás közben is dolgoztunk:

„Váncsa Jenő mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter ré
szére

Hét székely erdőmérnök (ekkor Vitus Géza is velünk volt a 
hargitai Szentegyházáról), akik több mint másfél évtizede minden 
évben összejövünk családostól sorjában egymásnál és ápoljuk a 
barátságot, elnézését kérjük, hogy a soros soproni találkozóról 
egy kérdéssel zavarjuk, és ráadásul a lakásán, mint nagyrabecsült, 
segítő barátunkat. Erre az ad bátorítást, hogy Ön a legfőbb szak
mai vezetőnk és szeretett földink a Nagykőhavas aljáról, aki 
erdőmémök fián keresztül is mélyebb szálakkal fűződik hozzánk.

Nagy büszkeséggel figyeljük a hazai politikai életben betöltött 
mind jelentősebb szerepét, eredményes országépítő munkáját. 
Nem is kell sok-sok közéleti szereplését tekintve hosszabb időre 
visszamennünk: csak a legutóbbi MTV Fórum adására, vagy a 
családi adás Velence tavi programjára gondolunk teljes nézetazo
nossággal.

Szívfájdító témában szólunk: a romániai településszerkezetet 
átalakító „modernizációs" terv megváltoztatása érdekében. Né
hányan a közelmúltban voltunk otthon, a többiek pedig most 
készülünk haza. Értesüléseink a leghitelesebbek, és szavunkat 
sokezer erdőmémök, erdészeti dolgozó, többszáz erdőmérnök
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hallgató nevében is hallatjuk. Tiltakozunk a nemcsak Európa, 
hanem a világ valamennyi társadalmának és kultúrájának jövője 
szempontjából veszélyes akció ellen. Ilyen az emberiség sokezer 
éves történelmében csak a legszömyűbb irtóháborúk idején for
dult elő, de akkor is csak elvétve. A terv végrehajtása megbontaná 
az évtizedek során kialakult táj- és ökológiai egyensúlyt, a törté
netileg kiépült országrész természetes, páratlan, hagyományte
remtő építészeti arculatát is, a településképet.

Egyetemes emberi, történelmi, kulturális értékekről, a székely- 
ség létéről van szó. Az akció a romániai magyarság, németség 
etnikai közösségének, történelmi azonosságtudatának a felszá
molásához vezetne.

Elfogadhatatlan, hogy a román kormány napról napra kegyet
lenül megsérti az emberi jogokat és elnyomja a nemzeti kisebbsé
geket. Nemcsak Romániában, de egész Európában sötétség borul
na az életre ezzel az intézkedéssorral. A legkárosabb kínai „kul
turális forradalom", vagy a Szovjetunió-beli sztálinista korszak 
borzalmai elevenednek fel, nem is beszélve a legsötétebb fasiszta 
időkről.

A romániai redszer politikai cinizmusa hamarosan csúcspont
jára hág: a Ceausescu-vezetés az ország 13 ezer falvából 3 év 
leforgása alatt több ezer falut el akar tüntetni, sok tízezer embert 
akar a számára életet jelentő ősi környezetből elűzni. Ami szülő
házaink is veszélybe kerültek. Mindez az embertelen politikai 
nagyzási hóbort megnyilvánulása.

Kérjük, hallassa szavát a Központi Bizottság, a Kormány ülé
sein, szíveskedjék referálni közeli romániai útja előtt Grósz Károly 
főtitkár elvtársnak, miniszterelnöknek, és ha kérhetjük, legalább 
egyetlen biztató mondatban szíveskedjék nyugtázni kétségbe
esett segélykiáltásunkat!

Tisztelő barátsággal! Sopron, 1988. június 18." Hét aláírás.
És a válasz:
„Kedves Tompa Károly Barátom!
Meleg hangú, szívből fakadó soraikat megkaptam. Aggódásu

kat a társadalom döntő többségével együtt mélyen átérzem.
Biztosíthatom Önöket arról, hogy hivatali és közéleti beosztá

somat figyelembe véve, az adott helyzetben minden lehetséges
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eszközt megragadok arra, hogy a levelükben oly meggyőzően 
kifejezésre juttatott fenyegető veszély elháruljon.

Valamennyiüknek jó egészségben eltöltött hosszú életet és csa
ládjuk, barátaik körében sok boldogságot kívánok. Budapest, 
1988. június 29. Váncsa Jenő s. k."

Érettségi találkozók

Az érettségi találkozókat Sepsiszentgyörgyön, az ott lakó Kör
eiéi László barátommal együtt szerveztük. 1942-ben huszonhatan 
(5 lány és 21 fiú) érettségiztünk a Mikóban. Még 16-an élünk, 8-an 
Magyarországon. Az első találkozót, a harmincast 1972. VIII. 8-án, 
a negyvenest 1982. VI. 29-én, a negyvenötöst 1987. VII. 27-én 
tartottuk. 11-14 fő volt rendszerint jelen.

Csodálatos napok voltak ezek az első alma materünk falai 
között. Osztályfőnökeink és a még élő tanáraink mindig nagy 
érdeklődéssel hallgatták végig életutunkról szóló beszámolóinkat 
a könyvtárban vagy első osztálytermünkben, és ők is elmondtak 
minden fontosat az iskoláról, a sikerekről, a bajokról, saját életük
ről. 1982-ben Debreczy Sándor kolozsvári egyetemi tanár például 
szép magyar köszöntője után, mint volt francia tanárunk, a Sor- 
bonne-on csiszolt zengő francia nyelven is szólt hozzánk. Megér
tettük és tudtuk, hogy amíg élünk... ils reviennent toujours! Sajnos 
már csak egy él e drága emberek közül.

1987-től már székely ruhás diáklányok kulturális műsort is 
adtak a tiszteletünkre. A második emeletről kisdiákok sorfala 
között jöttünk le, elöl a formaruhás két lány az ősi nyeles csengő
vel csengetett ki bennünket, öreg diákokat, akiknek összeszorult 
á szívünk és a meghatottság könnye csillogott szemünkben. Virá
got vittünk elhalt tanáraink sírjára a szemerjai és a vártemplomi 
temetőbe. A vártemplomot övező több tucat művészi kopjafa 
között ott van a mi osztályunké is.

Az 1992. VI. 20-i ötvenéves találkozóra már csak Jancsó Gabi 
tudott innen hazamenni, és elhozta a találkozó művészi kerámia 
emlékplakettjét, valamint a meghívót. Három oldalas, mélyen- 
szántó gondolatokkal teljes üdvözlő levelünket is elvitte az otthon 
élők mindenikének. 45 éves találkozónkra 16-an elkészítettük
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több oldalas életrajzunkat, ezt sokszorosítottam és osztálytársa
imnak átadtam, nívós gyűjtőbe fűzve. Az én dossziém 53 oldalas, 
nem számítva a 7 oldal színes fényképet és a sokoldalnyi levelet. 
Irodalmi értékűek ezek az írások, melyeket minden évben elolva
sok legalább egyszer. Életem legszebb, legkedvesebb és legértéke
sebb éveit, emberré csiszolódásom szakaszát idézik.

Évfolyam-találkozók

Jereb Ottó és Macher Frigyes segítségével készítettem elő ezeket 
a felejthetetlen összejöveteleket. A 20 éves erdész találkozó 1966.
VIII. 24-én, a 30 éves erdész-bányász-kohász valéta találkozó 
1976. V. 15-én, a 40 éves valéta találkozó a három szaknak 1986. 
VI. 28-án volt. Legfelejthetetlenebb az 50 éves iratkozó találkozó, 
mely 1992. VIII. 22-én zajlott le. Talán segítségül szolgál fiatalabb 
barátaink számára, ha a barátság ápolását szolgáló legemlékeze
tesebb évfolyam-találkozónk rövid programját felidézem.

Az 1992. VIII. 22-i rendezvényről „Félévszázados Bányász-, 
Kohász-, Erdésztalálkozó Sopronban" címen néhány szaklapban 
teljesebb megemlékezés jelent meg. Az „aranytalálkozón" az 
1942-ben iratkozott erdészek, bányászok, kohászok, a szokásos 
csoportkép elkészítése után, az Erdészeti és Faipari Egyetem dí
szes tanácstermében bensőséges ünnepségen vettek részt. Lelke
sedéssel harsantak fel több mint száz torokból a három szak 
himnuszai. Rövid kultúrműsor után Tompa Károly köszöntötte 
az egybegyűlteket. Ezután Winlder András rektor és Kosztka Miklós 
dékán urak meleg szavakkal üdvözölték a megjelenteket, és az 
alma mater életének újabb eseményei mellett a lelkesítő fejlesztési 
terveket is ismertették. A résztvevők ezután a három testvéri szak 
nevében megkoszorúzták a kémiai épület előtt, az 1976., illetve
1986. évi 30 és 40 találkozókon az elhunyt évfolyamtársak és 
tanárok emlékére ültetett 3-3 piramis tölgy emlékfát (ezek sok 
méteres magassága szívindítóan szemléltette az idő múlását). 
Emléktáblákat is elhelyeztünk ott, 38 évfolyamtársunk és 33 taná
runk emlékére. Megkoszorúztuk az ágfalvi csata „őrtüzek" em
lékművét a Botanikus Kertben és a három mártír sírját a Szent 
Mihály temetőben. A találkozó baráti vacsorával és megható
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visszaemlékezésekkel teljes, bensőséges szakestéllyel ért véget. A 
rendezvényen a sajtó és a TV is jelen volt.

A soproni rendezők nevében elmondott köszöntőt kivonatosan 
adjuk közre, mely az EFE, a város vezetőinek, a Bányászati, a 
Kohászati és az Erdészeti Egyesület elnökeinek, a mostani hallga
tók képviselőinek és a külföldről hazajött évfolyamtársainknak a 
köszöntésével kezdődött. „Az 1986-os, nagy sikerű 40 éves balla
gási talákozónkon határoztuk el, hogy az 1942. évi beiratkozá
sunk emlékére ebben az évben 50 éves aranytalálkozót tartunk. 
Egyébként bizonyára emlékeztek, hogy mi -  38 bányász, 25 ko
hász, 122 erdész, összesen 185 fő -  az ideiglenesen visszatért 
országrészeket is képviselve avattuk fel 1943. február elején Walek 
Károly és Stasney Albert professzor úr előadásával az akkor befe
jezett „matek", ma „F"épületet.

Mai összejövetelünk nem mindennapi találkozóvá vált. Mint- 
egy 70 fő, 68-72 éves bányász, kohász és erdész jött össze az ősi 
Alma Mater falai között, szeretett Sopronunkban, nemcsak szű
kebb hazánkból, hanem Romániából, Ausztriából, Németország
ból, az USA-ból, Kanadából, Ausztráliából. Nagy megtisztelteté
sünkre sokan feleségeikkel jöttek, és többen elhozták a második 
és harmadik generáció képviselőit is. így legalább 120-an leszünk 
a mai baráti vacsorán és szakestélyen. Sajnáljuk, hogy az örege
déssel együttjáró nyűglődések, sokszor betegségek miatt, sokan 
csak levélben tudtak jelentkezni és életrajzukat vázolni. Tanulsá
gos életutak rajzolódtak meg ezekben az írásokban, amelyeket 
újból és újból előveszünk majd, hogy lelkierőt nyerjünk és nagyra 
becsült Alma Materünk nevelőerejét felidézzük. Néhány üdvöz
letét Gyurkó Pál barátunk olvas majd fel ezekből szakestélyün
kön.

Szép megöregedésünk elsősorban az életünk minőségétől 
függ. Attól, hogy napjaink során a valóra nem váltott vágyak, 
önmagunkon való erőszaktevések, megalázó megalkuvások, ki
hagyott lehetőségek milyen mértékben halmozódtak fel. Egyszó
val: mennyi „maradék" gyűlt össze, amelyek most nehezednek 
ránk teljes súlyukkal, amikor már kevés időnk van az újrakezdés
re. Pedig ilyen „maradékok", „adósságok" nélkül szerettünk vol
na élni! Úgy vélem, hogy ez a „jó öregség" titka!
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Visszatekintve hét évtizedes életünkre, meg kell állapítanunk, 
hogy legtöbbünk aszkéta módon végezte napi sok órás munkáját. 
Jó lett volna betartani József Attila intelmét, hogy „dolgozni csak 
pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes". A 
jó embert nem az aszkézis, a szenvedés neveli rá az örökös önma
gaátadásra; a kárpótlást nem váró segítség, ajándékozás enyhe 
mámora vezeti végig az életen.

Nem tudom képes vagyok-e tolmácsolni öreg diáktársaim soha 
el nem múló szeretetét, háláját, ragaszkodását a mind kopottabb 
falú Alma Mater iránt, amely az ősi, 257 éves bányász-, kohász-, 
erdész- közösségi szellemre, áldozatkész hazaszeretetre tanított, 
továbbá bátor és elszánt küzdelemre is nevelt, a szakmai ismere
tek átadása mellett.

Nem tagadom, hogy látva őszülő, gyér hajú fejeinket, bizonyos 
elfogultság vesz erőt rajtam; visszatér emlékembe a sok-sok tarka 
egyetemi kép, a rengeteg színes ábránd, melyet ifjúi csapongással 
e szeretett falak között szőttünk. Eszembe jut Antoine de Saint- 
Exupéry örökérvényű mondása (Az ember földje): „Egy házban 
nem az a csodálatos, hogy menedéket, meleget ad, hogy birtokba 
vehetjük falait. Hanem az, hogy lassan lerakja bennünk kedves 
emlékei táplálékát. Hogy a szív mélyén megépíti azt a homályos 
falat, amelyből úgy lépnek elő az álmok, mint sziklából a forrás
víz." Érdekes módon, a háború, a nélkülözés sokszor borzalmas 
napjait élve, az élményekből csak az álmokra, a tiszta forrásvízre, 
a vidám emlékekre gondolunk.

Tudom, melegen tisztelt barátaim, hogy a ti lelketek is csordul
tig van ezen a napon az ifjúkori képekkel, és meggyőződésem, 
hogy mindnyájótoknak lenne valami szép mondanivalója. Éppen 
azért, mert ezt tudom, és látom is rajtatok, félek, hogy röviden 
nem bírom elmondani a legfontosabbakat. Nem tudom kellően 
kifejezni szeretetünket és ragaszkodásunkat egymáshoz és az 
Alma Materhez úgy, ahogy azt ti is szeretnétek. Amit azonban a 
szó kimondani nem tud, megérzi a lélek!

Az életnek -  ennek a másik nagy Alma Maternek -  az iskoláját 
megjárva, nehéz és reális tapasztalatokat gyűjtve jöttünk elisme
réssel és bámulattal adózni ősi városunknak is, melynek vezetői 
hallgató korunkban annyiszor segítettek.
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Legyen áldott az a 33 fős tanári kar, mely 50 évvel ezelőtt a 
három szak közel 200 fiát a háborús nehézségek között is befo
gadta, maga is gondokkal küzdve. De jajszó nélkül vették válla
ikra és hordozták a sokszor családjuktól teljesen elszakadt ifjak 
tanítási és nevelési terhét. Ezt a nagy történelmi időkben csak azok 
a kiváló egyéniségek tehetik meg, akik a kötelességet elkötelezett
ségnek és a hivatást elhivatásnak tekintik. Ilyenek voltak a mi 
szeretett professzoraink!

Hiszem, kedves barátaim, hogy a mai nap ünnepélyes hangu
latában megtelik a szívük, és nemes érzések sugároznak ki belő
lünk, melyek ebben az ellentmondásos, átalakulásban lévő kör
nyezetünkben -  ilyenben immár harmadszor van részünk -  segí
tenek abban, hogy valóban megtaláljuk egymást. Közéletünkben 
elülnek lassan az értelmetlen kritikák, a meg nem értések. Meg
szűnnek a mételyező mendemondák, elhallgatnak a pletykák, s 
kezet nyújtanak egymásnak az ellenfelek. Végül is béke száll erre 
a sokat szenvedett hazára. Hirdessétek továbbra is szerte az or
szágban, de a lehetőségek szerint mindenfelé a nagyvilágban, 
hogy mindannyian egy fenyegetett nemzet fiai vagyunk, akik 
még mindig rettegünk a legmegnyomorítóbb érzéstől, a 40 évig 
ránk nehezedő lelki terrortól. A körülöttünk ólálkodó veszélynek 
csak úgy tudunk ellenállni, s csak úgy tudunk azzal szembeszáll
ni, ha kezet kézbe téve, egységesen keressük válságba került 
szakmánk felemelkedésének útját. Ne feledjük, hogy a mai hely
zetnek mi is okai vagyunk. Szélesebb kitekintéssel bizonyára 
annak is előidézői voltunk, hogy a magyart ma őszintén nem 
szereti senki! A bajoknak tehát mi is okozói voltunk, és könnyen 
válhatunk részeseivé újabb nemzeti tragédiának. A sok pártharc, 
széthúzás, illetve közömbösség, a politikai, gazdasági ellehetetle
nülés ismét mérték nélkül terheli meg a magyar lelkeket.

Befejezésül az itt álló fiatal barátainkhoz, a mai hallgatók kép
viselőihez szólok, akik abban a helyzetben vannak, hogy az Alma 
Mater falai között szövögethetik terveiket, s építgetik messzi 
reményváraikat. Szeretném felhívni őket a munkára, a becsületes, 
egyenes, őszinte, egymást tisztelő életre. Jó volna megóvni őket a 
hamis álomképek hajszolásától, attól, hogy csak a Nyugattól vár
ják a sorsfordító segítséget. Szeretném arra késztetni őket, hogy
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óvakodjanak a protekciók és címek utáni rohanástól. Meg akarom 
értetni velük, hogy az életben a legnagyobb segítőtárs az a tisz
tánlátás, az a realista gondolkodás, az a kifogyhatatlan és végtelen 
szorgalom, amelyet a családban és itt az Alma Materben tanulhat
nak meg. Ez a legnagyobb erkölcsi tőke, amelyet szüleiktől örö
kölve, tanáraik támogatásával itt Sopronban gyarapíthatnak. Be 
akarom mutatni magunkat nekik; magunkat, akik anélkül harcol
tuk meg az életet, hogy megalkudtunk volna és engedtünk volna 
erkölcsi tartásunkból. Azon a helyen, amelyre állíttattunk, hiva
tásunkat maradéktalanul és úgy igyekeztünk teljesíteni, hogy 
szakmáinknak nevet és elismerést szerezzünk. Induljatok, jöjjetek 
utánunk ifjú barátaink, a már többé-kevésbé kitaposott úton erős 
akarattal, alkotásvággyal. Egyik tanárunk mondta egyszer, hogy 
az Isten azért adott az embernek a legtöbb teremtménnyel ellen
tétben fölfelé néző, egymás szemébe bízva kapaszkodó tekintetet, 
hogy azzal élni is tudjon..."

Szélesebb és szűkebb baráti köröm

Terjedelmi korlátok miatt a szélesebb baráti kört tekintve nem 
tehetek egyebet, minthogy pusztán felsoroljam a neveket. A nevek 
után az első évszám a születés, a második az oklevél megszerzé
sének éve. Csak az erdészeket említem az öregektől a fiatalabba- 
kig haladva, akiktől leveleket vagy más emléket őrzök, akik irá
nyítóim, közvetlenül vagy lazábban munkatársaim voltak, akikre 
feltekintettem. Nincsenek itt tanáraim, iskola- és évfolyamtársa
im, akikkel Sopronban együtt tanultam, továbbá tanítványaim 
közül csak azok, akik talán már többet tettek, mint „tanítójuk" 
Akikről véleményt kellett írnom, akikről megemlékezést, mélta
tást, nekrológot mondtam vagy írtam, dőlt betűkkel szedett név
vel szerepelnek. Természetesen nem szerepelnek azok, akikről 
már valamelyik fejezetben szóltam, nevüket említettem. Nem 
kerülhet bele a névsorba az említett kb. 110 fő külföldi barát, 
akikkel leveleztem. Az 1910 előtt születettek közül az élőket egy 
kezemen meg tudom számolni, és az 1910-20-asok közül élők is 
alig tesznek ki két tucatnyit.
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Lux Barna (1893, 1920), Riedl László (1895, 1920), Rab János 
(1894, 1921), Sinóros Szabó Aurél (1898,1921), Galambos József 
(1896,1922), Holdampf Gyula (1895,1922), Kiss Zsigmond (1895, 
1922), Barlai Ervin (1899,1923), Füri Mihály (1895,1923), Galam
bos Gáspár (1900,1923), Koltay György (1899,1923), Kovács Zsig
mond (1896, 1923), Tamás József (1896,1923), Boross György (1896,
1924), Földes Károly (1894,1924), Geosits Gyula (1896,1924), Tóth 
Jenő (1899, 1924), Vlaszati Ödön (1900, 1924), Babos Imre (1901,
1925), Fodor Nándor (1901,1925), Fuisz Józsefi1901,1925), Her- 
czeg Tibor (1901,1925), Kulacsy János (1899,1925), Nagy György 
(1895, 1925), Seres Miklós (1895, 1925), Witt Lajos (1898, 1925), 
Gyarmathy Endre (1894,1926), Haidekker Antal (1897,1926), Kutasi 
Viktor (1901, 1926), Zsirai Gyula (1898, 1927), Apt Ödön (1901, 
1927), Dermedzsin József (1898,1927), Fónagy István (1898,1927), 
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