
Ajánlás

Több mint száz kötet szerkesztése után állapítom meg, hogy minden 
kezemen átment könyvben volt, kellett legyen valamilyen személyes 
motiváció is, ami alapján az adott kéziratot rokonszenvvel fogadtam. S ebben 
a motivációban nagyjából fele-fele arányban volt jelen a szerző és írásának 
témája.

Jelen könyv esetében nagyon könnyű helyzetben vagyok, mivel mind 
a szerző, mind a téma egyértelművé teszi: ennek a műnek az Erdészettörténeti 
Közleményekben meg kell jelennie. Kedves kollégámat, Halász Aladárt nem 
kell bemutatnom, mivel az erdész szakmában mindenki ismeri és becsüli. így 
inkább a témáról, a megkapó tárgyról egy-két, igen-igen személyes gon
dolatot.

Albániával -  ha szabad így mondani -  „családi kapcsolatom” van. 
Nagyapám öccse 1917 őszén került ki az ottani frontra. A 19 éves fiatal
ember, aki addig jóformán a faluja határát sem hagyta el, a háború 
borzalmaiba beleőrült. Hazahozták, s bár a hadügyminisztérium az ápolási 
költségeket a családnak megtéri tette, Budapesten 1919-ben meghalt. Oroszi 
József neve mégsem került fel a karcagi hősi emlékműre. Ő ugyanis -  
ellentétben nagyapám bátyjával -  nem a fronton esett el, hanem „csak” a 
hátországi kórház veszteséglistájára került. Nagyapámtól ezt a történetet 
többször hallottam, és így Albánia számomra a borzalmakat, na és az 
igazságtalanságot jelentette.

A hetvenes években azután az általam is lakott kollégiumokban, 
laktanyákban (ahol mindig szólt valamilyen rádió) fel-felhangzott a „Radio 
Tirana” Egy szenvtelen női hang szidta a „szociálimperializmust”, Moszkvát 
és csatlósait. Közben be-bejátszottak népi operákat, kórusműveket, amelyek 
tartalmát vagy legalább a címét szintén ismertették. Egyre emlékszem: „Mint 
a sas, tör előre Albánia” Úton-útfélen vicceket meséltek -  már nem a 
rádióban, hanem például a szegedi vendéglőkben -  az albán tengeralatt
járókról, repülőgépekről stb. A viccek ugyan bárgyúk voltak, de az 
Albániával kapcsolatos érdeklődést fenntartották. Én magam is gyűjtöttem 
minden vele kapcsolatos újsághírt, „Magyarország”-beli cikket. A boltokban 
„Kasu” cukrot, „Porti” cigarettát, sőt a fényesebb helyeken „Szkander bég” 
konyakot lehetett kapni, mind-mind az albán feldolgozóipar remeke nekünk, 
„elhajlóknak”

Amikor aztán végképp „elhajoltunk”, 1989-1990-ben egyre többet 
hallottunk Kalkuttai Teréz Anyáról. Albánia eme nagy szülötte bizonyára 
még akkor is példaként szolgál a hit, a remény és a szeretet hatalmára, amikor 
már senki nem emlékszik arra a „hatalmas” Enver Hodzsára, aki azzal 
kérkedett, hogy Albániában megteremtette a világ első ateista államát.
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Új szövetségeseink, a NATO politikusai a közelmúltban úgy 
döntöttek, hogy az albánkérdés a világbékét veszélyezteti. Ennek alapján 
aztán beindították a hadi gépezetüket, amelyből én magam egy óriásszállító 
repülőgépet láttam leszállni Ferihegyen -  és feléledtek bennem a gyerekkori 
borzalmak, amiket a családi emlékezet Albániához köt.

Mégis visszatérnék a századforduló világához. Sorozatunkban 
hamarosan megjelenik Barthos Gyula életműve. Barthos hősei, ismerősei 
között találtam a jeles őslénytani kutatót, báró Nopcsa Ferencet. Ő írta 
magyar nyelven (is) a legelső könyvet Albániáról, amelynek címe: „A 
legsötétebb Európa”. Nopcsa ebben az ügyben többször is járt az uralkodónál, 
Magyarország apostoli királyánál, ahol a következőket fejtegette: Addig, 
amíg meg nem erősödnek, a Monarchia rohanja le Szerbiát vagy Romániát 
(esetleg mindkettőt), és az albán klánokkal (akiknek már akkor is messze ért 
a kezük) szövetkezve a Balkánon tartós békét lehet teremteni. Tudjuk (mert a 
következményeit ma is nyögjük), hogy I. Ferenc József akkor nem 
cselekedett, 1914-ben pedig már hiába fontolt és gondolt meg mindent. A 
Monarchia gyöngeségét látva az albán klánok az angol és olasz megoldások 
felé tájékozódtak. Vajon a NATO mostani koszovói jelenléte a balkáni tartós 
békét szolgálja-e, és éppen az albánok egyetértésével?

Mindezek a gondolatok átvillantak a fejemben, amikor Halász Aladár 
albániai útinaplójáról hallottam, aztán pedig az expedíció kéziratát el is 
olvastam. 1956-ben magyar erdészeti expedíció indult Európa legszegényebb 
országába! A téma már önmagában is figyelemre méltó, hiszen a szakma- 
történeti érdekességeken kívül azt is hozza, amit Albániával kapcsolatban 
évtizedeken át nélkülöztünk, a személyes élmények leírását. Ez utóbbiak 
olykor-olykor lehetnek szubjektivek, de az egyéni meglátásokból, az egyéni 
sorsokból kerekedik ki a megélt történelem. Erre az emberek által megélt és 
leírt történelemre pedig napjainkban, amikor a történelemhamisítás egyre 
újabb és újabb hullámokat vet, különösen nagy szükség van. Halász Aladár 
„Albániai expedíciónk története” című írásának ezért is adunk sorozatunkban 
örömmel helyet, s kérem, olyan érdeklődéssel vegyék ezt a művet kézbe, 
ahogyan azt én magam is tettem.

Budapest, 2002. május 17.

Oroszi Sándor 
sorozatszerkesztő
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