Unitárius elôdeinkrôl: Fekete Lajos
A magyar nyelvû erdészeti irodalom
egyik megalapozójaként ismert Fekete
Lajos 1837. június 18-án született
Tordán.
Apja Zoltán, Kenyeres Ágnes: „Magyar életrajzi lexikon”-ja szerint erdômérnök volt, Szinnyei József: „Magyar
írók élete és munkája” címû sorozata
unitárius vallású kamarai orvosnak
mondja.
Mágócsy Dietz Sándor Fekete Lajosról írt emlékbeszédében (1947) úgy
tudja, hogy elemi iskolai tanulmányait
Tordán, a középiskoláit Kolozsvárt végezte, az unitárius kollégiumban. Rokona, Koncz Imre, a kolozsmonostori
kincstári
fôerdész
tanácsára
a
selmecbányai Akadémia erdészeti szakára iratkozott be. Itteni tanulmányait
1856-ban kezdte meg és 1859-ben végezte be. Tanárai között volt Wagner
Károly, aki a magyar nyelvû erdészeti
irodalom megteremtésének eszméjét
plántálta növendékébe, aki az Akadémiát ösztöndíjas tanulóként végezte el.
Fekete erdészeti pályafutását a kolozsvári kincstári jószágigazgatóság kerületében gyakornokként kezdte el. Az
erdészeti államvizsgát 1862-ben tette le.
1867-ben – az említett – Wagner Károly igazgató, Feketében látva azt a
munkatársat, akire a magyar nyelvû oktatásra való áttérésben minden szempontból támaszkodhat – meghívta az
Akadémia segédtanári állására. Ebben a
minôségében
nemzetgazdaságtant,
pénzügytant, erdôértékszámítás-tant,
állattant, erdészeti rovartant, talajtant és
éghajlattant tanított. Két év múlva,
1869. október 20-án kinevezték ideiglenes erdésznek, de az Akadémián tovább is tanított, sôt megbízást kapott a
titkári teendôk végzésére is.
1871-tôl mint az Akadémia rendkívüli tanára, majd 2 év múlva, 1873-tól mint
rendes tanár tanított. Kenyeres Ágnes
szerint az erdôtenyésztéstani tanszék
vezetôjeként erdôtenyésztéstan, növénybonctan, élettan, erdôvédelem, vadászati és úrbéri törvények tárgyakat
adta elô. Tanári munkáját még tetôzte az
akadémiai növénykertnek és az iblyei
erdô és kísérleti telepnek irányítása.
1877-ben részt vett az erdôôr-képzésben.
1881-tôl 1889-ig legtöbb idejét a hazai fôbb fafajok elterjedésének és természeti viszonyainak tanulmányozására fordította.

1891. szeptember 15-tôl tanszéket
változtatott és az erdôrendezési tanszéken tanított tovább.
1892–1893-ban az Akadémia aligazgatói tisztét töltötte be.
1896-ban növényföldrajzi munkálatokat végzett.
1897-tôl 1900-ig az Akadémia igazgatója volt.
1906-ban – 39 évi tanári mûködés
után – vonult nyugdíjba.
Mint tanár, egyike volt a legkiválóbb
elôadóknak, akit az ifjúság nemcsak kiváló pedagógiai rátermettsége, hanem
humánus bánásmódja miatt is nagyrabecsült.
Fekete Lajos élete nem merült ki a tanításban. Több tanulmányúton bôvítette tudását. Mágócsy Dietz emlékbeszédében fölemlítette, hogy például 1872ben, mint az Akadémia rendkívüli tanára, a Pénzügyminisztérium megbízásából két hónapig a máriabrünni, a hainni
és a schaffenburgi erdészeti fôiskolákat
és kísérleti állomásokat tanulmányozta,
megismerkedve az ottani erdôgazdaságokkal, erdészeti szervezetekkel és
igazgatási módszerekkel. Öt év múlva,
1878-ban – saját költségén – a svájci erdészeti és növényzeti viszonyokat tanulmányozta.
Fekete Lajos széles körû tanári mûködését szakírói tevékenysége tette teljessé.
Szakírói munkássága felölelte az erdészet minden területét. Benne önálló
tapasztalatai, megfigyelései és saját kísérleteinek eredményei kaptak helyet.
Nagyobb munkái közül több pályadíjjal jutalmazott került ki. Ezekbôl néhány idôbeli sorrendben az alábbi:
Kolozsvárt 1876-ban az Erdélyi Gazdasági Egylet kiadásában jelent meg a
„Mezôség kopárainak befásítása” címû
munkája. E munka megírására az Erdélyi Gazdasági Egylet írt ki pályázatot az
Erdészeti Lapok 1873. évi VII. és IX. füzetében. Az 50 arannyal jutalmazott
munka a Mezôség talajigényének a beültetésére alkalmasnak ítélt fákkal, a tenyésztési igényekkel, az ültetés technológiájával és a kiültetett fák ápolásával
foglalkozott.
Itt még csupán három pályadíjat
nyert munkáját soroljuk föl, érzékeltetve azt a szakmai sokoldalúságot, amely
nemcsak nevelôi, hanem gyakorlati tevékenységének is meghatározója volt.
Ezek az 1881-ben megjelent „A tölgy te-
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nyésztése”, az 1889-ben kiadott „A Magyarországon elôforduló fô fanemek
csemetéinek termesztése és ültetése” és
az 1893-ban napvilágot látott „Az erdei
vetésrôl és ültetésrôl” címû munkája,
mely 1-1 állomáshelye volt az erdészeti
irodalom magyar nyelvû kiadványainak.
Tudni kell, hogy Fekete Lajos írói
munkássága arra az idôre esett, amikor
a magyarországi erdészet még az Osztrák–Magyar Monarchia függvénye volt,
de a már említett akadémiai igazgató,
Wagner Károly (1830–1879) megtette
az elsô lépéseket az erdészeti tudománynak a magyar viszonyokhoz való
alkalmazására. Ez irányú munkásságának legnagyobb eredménye az 1879ben életbe léptetett „erdôtörvény” volt,
melynek elkészítésében részt vett a magyar erdészet másik nagy úttörôje, a
szintén unitárius Bedô Albert is. Fekete
Lajos nagy munkakedvvel párosuló tudásával élenjárója volt a magyar nyelvû
erdészeti szakirodalomnak. Mivel a monarchiával való hosszú függôségi viszonyt Fekete korában az erdészeti tudomány mívelôinek többsége, az osztrák szellemiség irányította, Fekete Lajosnak munkaereje oroszlánrészét az alapozásra kellett fordítania. E népszerûtlen tevékenységének tudható be, hogy
a közvetlen szakmai körökben nem talált kellô elismerésre. Azonban, ha azt
nézzük, hogy tagjává választotta a Magyar Királyi Természettudományi Társulat, 1896-ban megkapta a II. osztályú
vaskorona lovagrendet, 1904-ben az
Országos Erdészeti Egyesület neki ítélte
a Horváth Sándor Alapítvány kamatait,
1910-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelezô tagjává választotta, akkor kiderül, hogy munkásságára mégis
csak fölfigyeltek és olyan elismerésben
részesítették, amely nem mindenkinek
jutott osztályrészül.
Fekete Lajos kisebb-nagyobb munkáinak száma meghaladta a 163-at. Ha ehhez még hozzávesszük német nyelvû
tanulmányait és könyvismertetéseit,
kétségtelenül egyike volt a legtermékenyebb szakmai íróknak. Igen sok munkája jelent meg az Erdészeti Lapokban,
az Erdészeti Kísérletekben, az Erdélyi
Gazdában. A selmecbányai OrvosGyógyszerész és Természettudományi
Egyesületben tartott elôadásokat. Mint
gyakorlati érzékû ember, találmányainak közcélra bocsájtásával is társadalmi
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értékítéletét juttatta kifejezésre. Meghonosodott és felhasznált találmányai a tolókás magvetô, a hernyóenyvezô, a fogantyús átlaló és a Cséti Ottóval közösen készített famagasságmérô mûszer
voltak.
Fekete Lajosnak az egyházhoz való
viszonyáról kevés ismeretanyaggal rendelkezünk. Ennek oka azzal magyarázható, hogy korán kikerült a szülôföld
vonzókörébôl. Sopron, ahol élt – a korabeli viszonyokat nézve –, mérhetetlen
távolságra volt az unitárius központoktól, s így már az is egyházi tevékenységnek könyvelhetô el, hogy megmaradt
unitárius hitében. Amikor az 1800-as
évek végén az unitarizmus Magyarországon is meggyökerezett és a budapesti egyházközség tevékenysége az
egész mai értelemben vett Magyarország területére kiterjedt, az akkori lelkészek Fekete Lajossal is fölvették a kapcsolatot. Tudomásunk van arról, hogy

bevonták az Egyház igazgatási munkájába, s abból, mint egyháztanácsos vette ki részét.
Fekete Lajos életét Selmecbányán,
1916. június 29-én fejezte be. Holttestét
az Akadémia díszcsarnokából kísérték a
temetôbe, a tanári kar, az ifjúság és a közönség nagy részvéte mellett. Az utókor
munkásságát és érdemeit jobban méltányolta, mint közvetlen kora. Halála után,
majd másfél évtizeddel (1930-ban) az Erdészeti Akadémia és a Mûszaki és Gazdasági József Nádor Egyetem Erdészeti
Kara az intézet parkjában emlékére
szobrot állított. Ezzel azonos elismerésben részesítette a másik nagy unitárius
erdésszel, Bedô Alberttel, akinek emlékét az ásotthalmi, nevérôl elnevezett iskola kertjében ugyancsak szobor ôrzi.
Fölötte a szokásos akadémiai emlékbeszédet Mágócsy Dietz Sándor tartotta.
Kelemen Miklós
(Unitárius Élet)

Köszöntjük a 75 éves
Kelemen Miklóst
Kelemen Miklós 1925. február 16-án
született Szegeden. Középiskolai tanulmányait Szegeden kezdte és Kolozsvárt fejezte be. 1943-tól a kolozsvári Unitárius Teológiai Akadémia és
a Ferencz József Tudományegyetem
bölcsészkari hallgatója volt. 1953-tól a
Bolyai Tudományegyetem levelezô
tagozatán számtan-fizika szakon tanult. A Teológiai Akadémia külföldi
továbbtanulásra jelölte, de a továbbtanulásra a politikai helyzet alakulása
miatt nem kerülhetett sor. 1947-tôl Erdélyben a bordosi, majd a nyomáti
egyházközségben végzett lelkészi
szolgálatot. 1952-ben hazahívták magyarországi szolgálatra, de hazatelepülésére csak 1956-ban kerülhetett
sor. 1952–1956 között Szászrégenben
élt. Itt a Faipari Vállalatnál elôbb fizikai munkát végzett, majd beosztott
könyvelôként dolgozott. A helyi Faipari Iskola magyar tagozatán 2 tanévben tanított. Hazatelepülése évében –
nem lévén üres lelkészi állás – Szegeden, a MNB-ban helyezkedett el.
1956. szeptember–november hónapokban katonai szolgálatot teljesített,
majd 1957 februártól Füzesgyarmaton, Hódmezôvásárhelyen, Szegeden
és a Duna–Tisza közi szórványegyházközségben szolgált. 1989-tôl 1992ig a magyarországi unitárius egyház
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titkárelôadója is volt. Hódmezôvásárhelyi és szegedi évei alatt a lelkészi
munkakör mellett elôbb virágkertészként, majd a hódmezôvásárhelyi Állami Gazdaságban fizikai és adminisztrátori, majd ugyanott az Állatorvostudományi Egyetem Állategészségügyi
Fôiskolai Kar Tanüzemében könyvelôként dolgozott. Nyolcadik gimnazista korában az országos középiskolai
versenyen dolgozatával harmadik díjat nyert. 1958-tól ír a magyarországi
unitárius egyház lapjába, az Unitárius
Életbe, 1961 óta gyûjti a múltban élt
nagy unitáriusokra vonatkozó írott
anyagot. Gyûjteménye meghaladta a
nyolcezret. A Heltai Gáspár kiadó
gondozásában jelent meg Enyedi
Györgyrôl írt munkája és a Magyar
Egyháztörténeti Vázlatokban a mai
Magyarország területén lévô unitárius
egyházat bemutató tanulmánya. Szerepelt a budapesti és kolozsvári Dávid
Ferenc Egyletben, a Magyar Rádió vallásos mûsoraiban és a tévében is.
Nagybátyja volt az erdélyi történettudós, Kelemen Lajos.
Kelemen Miklóssal a lánya családján keresztül ismerkedtem meg a
nyolcvanas évek elején. Találkozásunk egy szomorú és mélyen nyomot
hagyó (unitárius hitélet) eseménye
volt, amikor 1988 tavaszán ô végezte a

lelkészi feladatot Gyarmathy Endre
erdômérnök, volt iskolaigazgató sírjánál. Kapcsolatunk olyannyira megerôsödött, hogy 1988 ôszén az OEE Oktatási és Közmûvelôdési Bizottsága által
szervezett romániai tanulmányi útra
velünk tartott. ô igen sok segítséget
nyújtott helyismeretével és unitárius
kapcsolataival. Így voltunk akkor vendégek a Kálnoki unitárius lelkészcsaládnál is. Életrajzi adatai csak a rideg
tényeket tartalmazzák, de nem szólnak hányatott életének apró részleteirôl s magáról az emberrôl. Nemes lelkének egy vonását emelem ki: az önzetlenségét. Mikor e sorok íróját az a
megtisztelés érte, hogy 1989. december 7-én az OEE választmányi ülésén
méltassa Bedô Albert munkáját születésének 150. évfordulóján – ô készségesen rendelkezésre bocsátotta az
évek alatt összegyûjtött „Bedô-dossziét”. Sôt az elôadás anyagát utólag még
lektorálta is. (Az írás a Szerkesztôbizottság elnökénél van.) Természetesen nemcsak Bedô Albertrôl gyûjtött
össze minden fellelhetô írást, hanem
más jeles unitárius emberekrôl is. Ezek
között voltak és vannak számosan erdészek is. Az ô tevékenysége így közvetlenül is szolgálja a mi nagyjaink (az
egész erdészet) jobb megismerését.
Valamennyi erdész nevében köszönjük ezt és kívánunk Miklós bácsinak
Istentôl áldott jó egészséget a további
munkásságához.
Fröhlich András

A Trópusi Erdôalap térnyerése
A Tropical Forest Trust (Trópusi Erdôalap – TFT) – amelyet a kerti bútorokkal
kereskedô nagy európai cégek egy csoportja alapított 1999-ben – egy olyan új
erdészeti projektet támogat Malajziában, amely az év végére biztosítani
fogja, hogy az FSC minôsített faanyag
megjelenjen a piacon.
A TFT tagjai a trópusi fatermékeikbôl
származó bevétel egy részét félreteszik.
Ezt a pénzt késôbb jobb, az FSC alapelveinek és kritériumainak megfelelô erdôgazdálkodási módszerek bevezetését szolgáló projektek finanszírozására fordítják.
A TFT tagsága folyamatosan nô, jelenleg 18 vállalatból áll. További támogatást nyújt a hatalmas brit barkácsáruház-lánc, a B&Q.
(Tropical Forest Trust, 2000. július
16.)
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