
VIII. Hogyan látják mások és jómagam 
félévszázados munkásságomat?

Akarva, nem akarva többet is elmondtam magamról, mint 
amennyit terveztem. De nem mondtam el a legfontosabbat, amit 
Édes jó Apám a kisbaconi Tompa család képes Szent Bibliájának 
családi bejegyzése elé írt:

„Kemény élet ez a miénk, édes fiam! Hét fiúgyermeket manap
ság csak a Jó Isten segedelmével lehet eltartani. Mindig becsü
letbeli dolognak tartsátok, hogy csendes életet folytassatok, dol
gaitoknak utána lássatok... és egymást szeressétek! Hérakleitosz 
mondta: «Minden nap megszűnik valami, amiért az ember szo- 
morkodik, de minden nap születik valami, amiért érdemes élni és 
küzdeni.» És sose feledjétek: «Mindenben csak annyit kapunk, 
amennyit adunk» (Balzac)."

*
Annak, hogy a múló évek, sót még az ősz haj ellenére is fiatalok 

maradjunk, csakis az a titka, hogy megóvjuk magunkban a lelke
sedést, a szépséggel, a szemlélődéssel és a szeretettel együtt. 
Igyekeztem mindig a szívembe vésni az schweitzeri gondolato
kat, az embertársainkért érzett felelősséget, a szenvedő és a nyo
morgó megsegítésének parancsát. Úgy gondolom, a korai örege
dés leghatalmasabb gátja a derült kedély- és hangulatvilág. Igyek
szem újra megtanulni lelkesedni a legjelentéktelenebb teendőim 
közepette is. A munka még ma sem lesz unalmas, ha mi nem 
válunk unalmassá. Nem az emlékek felidézése a fontos, hanem 
az újszerűnek a meglátása és megtalálása. A friss csodálkozás 
szellemi egészségünk alapja, az ifjúi érzület titka. Ha néha visz- 
szakalandozunk a múltba, válasszunk ki színes és boldogító han
gulatokat és ültessük át azokat a jelenbe. Ettől mindennapi éle
tünk megújul, megszépül, és eszünkbe se jut megöregedni. Én 
sohasem feledem jó Atyám intelmét, s tudom: a szeretet a legna
gyobb, a szeretet megmarad. A szeretet nem gondolat, nem érzés, 
hanem tett! Én szólok és beszélek, ha ennek hasznát is látom. A 
„ne szólj szám, nem fáj fejem" az elkényelmesedett emberek 
„életbölcsessége"
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Tizenkettedik éve vagyok nyugdíjban, és azóta senkinek sem 
jutottam az eszébe. Úgy látszik, hogy a tanszéki laboratórium 
ajtaján még megtűrt névtáblám alá nemcsak a „ny. egyet. tanár"-t 
kell kiírni, hanem azt is, hogy díjazás nélküli. Talán csak akkor fog 
elülni körülöttem az irigység. Hatodik éve önindíttatásból dolgo
zom délelőttönként, és azóta nemhogy egyetlen fillért is kapnék 
az egyetemtől, hanem lassan még a levegőért is fizetek. De med
dig nem lehet így feladni? Elnyomorodott világunk még az adás 
örömét is elvette tőlünk. Nem baj! Előveszem Szabó Lőrinc: Ko
média című versét, és újra-újra elolvasva, jókat derülök.

Közben makacsul folytatom a rendszerint egyoldalú levele
zést, illetve megválaszolatlan levelezést a nagyhatalmú szerkesz
tőkkel. Jobbító szándékú írásaimat próbálom elhelyezni. Számos 
érdekes, jellemes, illemtudó ember örök barátommá vált: szak
mán belül Király Pál, Pápai Gábor, kívülről Nagy Gézáné (Élet és 
Tudomány), Pető Gábor Pál (Népszabadság), Garancsy Mihály (Ter
mészet Búvár), Palugyai István, Horti József’ Németh Géza (Termé
szet Világa), Szényi Gábor (Magyar Nemzet), Balogh Lajos (Kisal
föld) és még néhányan. Akadnak olyanok is, akik nem válaszol
tak, s emiatt szavukat meg sem hallom, írásaiktól elfordítom a 
szemem. Államférfiak, néha képviselők is félredobják levelemet. 
Lelkűk legyen rajta!

Szabó Lőrinc: Komédia

ő  parancsolt, én meg vitáztam, 
őgyőzött és vesztettem én. 
így ment ez sokáig, de most már 
túljárok a világ eszén.
Add meg, muszáj, mondtam magamnak, 
add meg, ami az ördögé, 
s amit megmenthetsz, azzal indulj 
igazi céljaid felé!
És megfogadtam a tanácsot 
és lettem könnyű és szabad, 
beállítottam a helyemre 
kulinak az árnyékomat.
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Megbékiütem a butasággal 
és teszem, amit tenni kell, 
nincs rá időm, hogy nyomorult kis 
csetepatékban múljak el 
És íme, bírom, egyre jobban 
bírom ezt a komédiát 
s már egész jól megférünk, én és 
árnyékom ura, a világ:
Ha tetszem neki, mosolyogva 
meghajtok s fütyülök reá, 
s ha leszamaraz, hódolattal 
visszabődülök, hogy: I-á!

Nem hagyhatok szó nélkül néhány szívet melengető levelet, s 
azok közül is Dobay Pál barátomét, akinek sorai még az Erdészeti 
Lapokban is megjelentek egy adminisztratív hiba folytán. Elné
zést érte, de Palitól vett egyik legdrágább ereklyém idekívánko
zik:

„Mélyen Tisztelt Professzor Úr, Kedves Karcsi Bátyám!
Atavalyi „aranytalálkozó"... (Erdészeti Lapok 1993. november, 

358-359. oldal). -  Eddig csak tudományodat és munkaszeretete
det csodáltam diákkorom óta. Most derült ki, hogy szíved és érett 
bölcsességed is ugyanekkora. Ilyen szívből jövő, tiszta és meleg 
írást -  nyomtatásban is megjelent köszöntő beszédet -  nem olvas
tam még az EL-ban, de máshol sem. A szív és a barátság művésze 
is vagy, nemcsak a tudományé! Értesz, ugye? «Amit a szó kimon
dani nem tud, érezze meg a lélek.» (Idézet egy kis módosítással -  
Tőled).

Jó 30 éve, a diplomatervem végén, példaképemként írtalak, 
illetve említettelek. Jaj, de szeretnék Rád hasonlítani legalább 
szívmelegben és bölcsességben, ha a tudományban és szorgalom
ban nem is követhetlek!

Tisztelő szeretettel kívánva az összes égi és földi jót:
Esztergom, 1993. december 9.

Dobay Pali s.k."
Palim, mindenben régen hasonlítasz hozzám, sőt sokban felül 

is múltál! Köszönet érte, áldjon az Ég!
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1987. május 27-én Partos Antal volt oktató kollégánk az USA- 
ból hazalátogatott, s az Erdélyi Diákotthon vendégkönyvébe a 
következő bejegyzést tette, nyilván a vendég és barát túlzó udva
riasságától indíttatva: „In nomine Dei, Anno MDCCCCLXXXVII. 
A legutolsó tisztességes Professzor, aki a selmeci szellemben hasz
nálta eszét. Partos Antal s. k."

Egy-két kivonat 1989-ből, a hivatalos akadémiai opponensi 
véleményekből:

Madas András: „Kutatási módszertana... sokoldalúan ellenőr
zött, megalapozott... Az a rendkívül alapos, évekig tartó, sokszo
rosan ellenőrzött munka, mellyel módszertanát kidolgozta, nem
csak saját tudományos tevékenységét alapozta meg, de segítséget 
nyújtott más hazai és külföldi kutatók munkájához is. Külön 
kiemelem a nyelvezetet, mert nem követi a ma annyira elburján- 
zott gyakorlatot, az idegen szavak mértéktelen használatát, ami 
ma számos értékelést szinte olvashatatlanná tesz,... jóformán 
egyetlen felesleges idegen szó nem található az értekezésben... 
saját irodalmi tevékenysége kiemelkedő, egyike a legtöbbet pub
likáló kutatóknak az erdészet területén... Jelölt kiforrott, általáno
san elismert kutató egyéniség, aki egyébként mint egyetemi okta
tó is kiemelkedő. Fő erényei közé tartozik az alaposság, a vizsgá
latok gondos előkészítése, a módszertan megalapozása..., csak a 
sokszorosan ellenőrzött eredményeket adja közre. Jellemzője -  a 
mai világban ritka tulajdonsága - ,  hogy a ma már elkerülhetetlen 
csapatmunkában majdnem kivétel nélkül többet ad, mint 
amennyit kap, ezzel esetenként vissza is élnek."

Solymos Rezső: „Tompa Károly tudományos közéleti tevékeny
ségét évtizedeken át személyesen tapasztaltam, amely módot ad 
a közvetlen értékelésre... A II. világháború óta végzett eredmé
nyes erdőtelepítések és fásítások területe meghaladja a 600 ezer 
ha-t. Ebben a sikeres erdőállomány fejlesztésben szerepe volt 
mindazon kutatási eredményeknek, amelyeket Tompa professzor 
a Tézisek bevezetőjében összefoglalt... E témában közzétett kuta
tási eredmények realizálásának egyik kitűnő lehetőségét nyújtot
ta az egyetemi oktatás, amelynek során erdőmémökök százai 
ismerték meg a fejlesztéshez nélkülözhetetlen új kutatási eredmé
nyeket... Az egész életműből kitűnik, hogy Tompa Károlynak
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számottevő érdeme van a füzeknek, mint gyorsan növő fajoknak 
a kutatásban és ezen keresztül termesztésük fejlesztésében... A 
magyar erdészeti növénynemesítés egyik vezéregyénisége Tom
pa Károly... A füzek kutatási területének a jelölt tudományos 
iskolateremtő vezéregyénisége, aki több kutatóval, gyakorlati 
szakemberrel és egyetemi hallgatóval bővített témacsoportot irá
nyított... a kibővített tézisek a közel négyévtizedes kutatómunka 
legfontosabb eredményeit jól tükrözik."

Vermes László: . „Egy gazdag, szorgalmas és céltudatos kutatói 
életmű lényegét, mondhatni esszenciáját mutatja be a Szerző 
ebben az összefoglaló munkában... Jelölt azok közé az erdészek 
közé tartozik, akik már régen, a hazai első kezdeményezések 
idején fölismerték a gyorsan növő fafajok alkalmazásának jelen
tőségét a szenyvizek elhelyezésében és hasznosításában... Az 
1989-ben éppen 20 éve megalakult multidiszciplináris kutatócso
portnak kezdettől fogva tagja volt... Tompa Károly A nyárak és 
más fafajok mellett a faalakú füzek szennyvíz- és hígtrágya elhe
lyezésében betölthető szerepére éppen ő hívta fel a figyelmet, ő 
kezdte meg ezirányban az első hazai kísérleteket... Rengeteg dol
gozata, könyvrészlete azt mutatja, hogy megszerzett és rend
szerezett szakismereteit, kutatási eredményeit rendszerint to
vábbadta; jó tanárként mindig nagy gondja volt arra, hogy hall
gatói... első kézből értesüljenek... az új kutatási módszerekről."

Az elismerő mondatok értelmében -  először a munkacsoport 
tízéves működése alkalmából -  vettem át Vermes László, a mun
kacsoport vezetője javaslatára Stelczer KárolyVITUKI-igazgató 
kezéből a szép emléklapot, és fogadhattam annak a sok értékes, 
lelkes szakembernek meleg kézszorítását.

*
íme, kiaknáztam a maximálisan engedélyezett keretet, és még 

alig valamit közöltem a Kedves Olvasóval. Noteszeimből 42 ol
dalon, oldalanként mintegy tíz kijegyzést készítettem, aminek 
mind van szakmai, tudománytörténeti értéke. És a 150 lapos 
regiszteres füzet tele a 22 db levelezési dossziéból kiírt részletek
kel. Alig használhattam fel belőlük valamit. Nem jutott hely a 
közéleti (akkor helytelenül társadalmi munkának mondott) tevé
kenységnek, az erőpróbáló ötéves üzemi munkának (szédült
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gondnokhelyettesemről kisregényt lehetne írni), a nemzetközi 
kapcsolatoknak, tanulmányútjaimnak, kötődésemnek szeretett 
egyesületünkhöz, az OEE-hez, az egyéb szakmaközeli tevékeny
ségeimnek (MTESZ, TIT, Megyei Népi Ellenőrzési Bizottság, Or
szágos Biológiai Témakollektíva), kertészeti és agráregyetemeken 
tartott előadások -  általában a többi agrárszakágazatokkal való 
szorosabb kapcsolatok - ,  Magyar Meteorológiai Társaság, Ma
gyar Agrártudományi Egyesület különböző munkabizottságai, 
Magyar Biológiai Társaság Botanikai Szakosztálya -  és még sok 
okos szervezet mind kimaradt. Nem beszéltem a velük való 
együttműködésről, öregkori kedvteléseimről (olvasásról, fotózás
ról, kertészkedésről -  ó én kedves „tündérkertem", ahogy szom
szédjaim kényeztetnek, a hosszú kemény tél és a 60 napos körmö- 
lés, önkéntes száműzetés miatt feléd se néztem), és a szeretett 
családomról is megfeledkeztem, pedig súlyos betegápolási teen
dőim is voltak közben. 70 éves szakadatlan munka, mert már 
három éves koromban kézbe adta jó Anyám a kapát. Tucatszor 
voltam kórházban, hatszor műtötték, kétszer vagyok „körbeka- 
nyarintva" sebészeti késsel, legalább háromszor jöttem vissza „a 
nagy vadászmezsgyéről", 11 bordám törött (de a lelkem annál 
épebben megmaradt). Ha ezeket néhány délután alatt Kolozsvári 
Grandpierre Emilnek elmondhattam volna, remek családregényt 
vagy regényeket kanyarintott volna belőle néhány hét alatt.

Vajon megérte-e, és mire volt jó az egész? Türelmedért minden
képpen köszönetét mondok Kedves Olvasó, és megértésedért 
esedezem.

Sopron, 1996. első negyede
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