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és meghallgathattuk a következõ idõ-
szak intelmeit, javaslatait, elvárásait.

Amit tudott, mindent kijárt az erdész-
kollégák számára. Mint amikor a mezõ-
gazdasági szakemberek „Szakember
akció” keretében soron kívül és kamat-
mentes részletre személygépkocsit vá-
sárolhattak, akkor õ minden erdész
igénylõnek kiharcolta ezt az akkoriban
rendkívül elõnyös lehetõséget.

Hogy mennyire védte és segítette az er-
dészeket, annak én magam is tanúja lehet-
tem egyszer a megyei tanács irodájában.

Mi erdészek bármikor bemehettünk
hozzá. Egyszer felkerestem, amikor ép-
pen egy problémákkal küszködõ er-
dészkollégát dorgált meg, mert a tsz-el-
nöktõl panasz érkezett a kollégára. A
dorgálás után Balázs István felhívta a
tsz-elnököt. Már azt hihettük, hogy tájé-
koztatja a rendreutasításról, amikor
nem várt fordulattal éppen a tsz-elnö-
kön kérte számon, hogy miként vár el
tökéletes munkát ettõl a kollégától,
amikor a tsz nem biztosít elég gépet,
munkaerõt, egyenruhát, illetményfát,
prémiumkitûzést az erdészeti ágazatot
vezetõ erdészkolléga számára.

Amikor letette a telefont, mosolyog-
va újra megdorgálta a kollégát, hogy ne
halljon rá többé panaszt, amikor erõs
kopogás után nyílt az ajtó, és belépett
egy piros csíkos nadrágos tábornok elv-
társ, hogy jött a vadászjegyét meg-
hosszabbíttatni, és hogy nagyon siet.
Balázs István felnézett, és a tõle meg-
szokott, szigorú hangján megkérdezte,
hogy meg volt-e beszélve ez az idõ-
pont, de miután a tábornok elvtárs azt
mondta, hogy nem volt megbeszélve,
megkérte, hogy fáradjon ki a folyosóra,
mert hogy itt és most egy igen fontos er-
dészeti tanácskozás zajlik, amit nem le-
het félbeszakítani.

Még egy kicsit beszélgettünk, majd
útjára bocsátotta a „rendkívül fontos”
erdészeti tanácskozás résztvevõit.

Az országos erdészeti egyesületi mun-
kát is alapvetõ fontosságúnak tartotta, a
szakmai, szervezeti összefogás nála akkor
is és ma is mindennél elõbbre való volt.

Soha nem dolgozott „tõ mellett”, de
a „tõ mellett” dolgozó erdészgárdát se-
gítve legalább egy állami erdõgazda-
ságra való erdõt telepítettek ezek az er-
dészek a keze alatt, és ezért is volt az

Országos Erdészeti Egyesület bölcs
döntése, amikor 1995-ben a gyakorlati
erdészeti szakemberek kitüntetésére
alapított „Kaán Károly-díjat” õ maga is
megkaphatta.

A tempója ma sem csökkent szellemi
és fizikai értelemben sem.

Szakíróként, vadászként, igazság-
ügyi szakértõként ma is rengeteget dol-
gozik, és hetente jár kosárlabda-edzé-
sekre, illetve barátságos mérkõzésekre,
hogy fizikailag is jó formában tarthassa
magát.

Az Egyesületben a Pest Megyei Ma-
gánerdõ Helyi Csoportban és a Magán-
erdõ Szakosztályban is, mint elnök te-
vékenykedik, együttmûködve a MEG-
OSZ-szal és mindenkivel, aki a magán-
erdõkké privatizált egykori állami és
tsz-erdõk erdészeinek munkáját segít-
heti.

Szigorú és igazságos volt, de ma már
idõnként „ellágyul és részrehajlóvá vá-
lik”, amikor a kis unokájáról esik szó.

A 75. születésnapja alkalmából jó
egészséget és további boldogságot kí-
vánunk. 

Dr. Czerny Károly

Az 1956-os tragédia valós megismerésé-
nek lehetõsége több mint három évtize-
det váratott magára.

Az elhallgatással, torzítással, tudato-
san hamis tananyag oktatásával, fékte-
len terrorral nemzedékek nõttek föl
úgy, hogy az 56-os szabadságharc hõs-
tetteit bûncselekménynek tanulták. A
szülõ nem tudathatta kisgyermekével
az igazságot. Félnie kellett a lakosság-
nak, hogy a gyermek illetéktelen he-
lyen elszólja magát és meghurcoltatás
lesz a következménye. A börtönbe zárt
apa távollétének igazi okát az édesanya
csak a felnõtt gyermekeinek mondhatta
el. A családnak tûrnie kellett a megaláz-
tatást, hogy gyermekeit a tanintézmé-
nyekben a börtön éveit töltõ szülõvel
szembefordulóan nevelik. Az életüket
mentõ menekülteket és a hozzájuk
csatlakozókat „disszidenseknek”, az el-
nyomás ellen tiltakozókat munkabe-
szüntetõket pedig „csõcseléknek” mi-
nõsítették. Az igazság szólóit, már a ki-
bontakozás pillanatában elfojtotta, be-
börtönözte, likvidálta az akkori politi-
kai hatalom.

Az 1956-os szabadságharccal kap-
csolatos tudat, bizonyos személyeknél

ma is zavaros. A félelem esetenként
még mindig gyötri az idõseket.

Az idõ múlása, a határok jobb átjár-
hatósága, a turizmus fellendülése, eny-
hülést hozott a politikában. A nemzeti
tudat megnyilvánulása, az idõ elõreha-
ladásával mind gyakrabban volt tapasz-
talható.

A külföldre szakadt tudós hazánkfiai
hazalátogatva tarthattak beszámolót a
legújabb kutatási eredményeikrõl a
szakközönségnek. Idõnként már hiva-
talos felkérést is kaptak tudományos
elõadás megtartására.

A legnagyobb enyhülést talán az idõ
múlása hozta. Bizonyos mértékû szemlé-
letváltás jött létre azzal, hogy a kiörege-
dett, nagyon szûklátó politikai vezetõket
képzettebb személyek váltották fel.

Az emlékerdõ gondolata fokozato-
san érlelõdött. Kezdetben úgy tûnt, ha
az 1848-as szabadságharchoz kapcsol-
juk 1956-ot, nem lesz akadálya az erdõ-
sítés elnevezésének. Közben változá-
sok történtek, és 1992-ben nyugdíjba
mentem. A szüleim vas-szorgalmának
köszönhetõen kárpótlás segítségével
Tompán a 0446/8 helyrajzi számon 3,80
ha területet vásároltam az „Emlékerdõ

1848, 1956” létesítésére. A honfoglalás
1100 éves évfordulója közeledett. A ha-
tóságok az évforduló megemlékezésére
különbözõ maradandó alkotások készí-
tésére sarkallták a lakosságot. Mind
kedvezõbbé vált a helyzet.

A kedvezõ változások miatt, ekkor
már nem lett volna fontos a két szabad-
ságharc emlékhelyét összekapcsolni,
de az 56-os eseményt – történelmi idõ-
vel mérve – túl közelinek találtam.

Az elgondolás kivitelezését a kollé-
gák támogatták (már aki tudott róla). Az
engedélyezõ hatóságtól minden támo-
gatást megkaptam a kivitelezéshez.

Így 1996-ban megtörtént az „Emlék-
erdõ 1848, 1956” ültetése.

A tervezésnél gondot okozott az
1848 és 1956 emlékére ültetendõ erdõ
területi elkülönítése és ugyanakkor az
összekapcsolása.

Még a tervezést megelõzõen Szikra
László évfolyamtársammal, komámmal
a helyszínen járva az erdõsítés lehetõ-
ségét latolgattuk. Az Õ ötlete volt,
hogy ültessünk középre egy nagy la-
tinkeresztet nyírfából, amely átszeli
hosszában az egész erdõsítést. Ez elvá-
lasztja, de ugyanakkor összekapcsolja
a két területet. Egyben utal a két ször-
nyû – 1848-as és 1956-os nemzeti tra-
gédiára. A nyír gyorsan növõ fafajnak
tekinthetõ, amely az állomány fölé

Emlékerdõ 1848, 1956
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emelkedik. Ez a magasságkülönbség
már jól látszik.

A területen 17-féle fafaj került ülte-
tésre. A madarak még néhány fafajt
szórványosan betelepítettek. Jelenleg a
szürkedió (Juglans regia) és a fekete-
dió (Juglans nigra) mutat szebb fejlõ-
dést a jobb termõhelyen. A mogyoró
(Corillus avellana) mint õshonos nö-
vény tûnik a legalkalmazkodóbbnak.

A kereszttel átölelt terület beülteté-
se után néhány kolléga fölvetette,
hogy az 56-os eseményekben résztve-
võk, és mégis idehaza maradtak, illet-
ve az 1956-57-es években külföldrõl
visszatelepülõk sem tudhatták elõre
sorsuk alakulását. Ezért az itthon mara-
dottak emlékére a fennmaradt üres te-
rületet feketedióval és szürkedióval ül-
tettem be.

Õrizze ezen emlékerdõ az 1848-os
Magyar Szabadságharc Vértanúinak
emlékét.

Legyen emlékhely e terület minda-
zon diáknak, aki tanintézete gyökerét
Selmecbányán tudja és 1956 szeptem-
berében Sopronban kezdte meg tanul-
mányait függetlenül attól, hogy a Bá-
nya-, Kohó-, Erdõ-, Földmérõ- vagy a
Geofizikus-mérnöki Kar hallgatója volt.

Hirdesse ezen Emlékerdõ 1848, 1956 a
Sopronból menekült hallgatók, tanáraik
(-ink) emlékét, akik az 1956-os vérziva-
tarban a nagyvilágban szétszóródva, vagy
a kanadai csoportokhoz tartozva folytat-
ták tanulmányaikat, illetve a keserû ke-
nyérkeresés rögös útját kezdték járni.

Emlékezzünk arra a személyre is, aki
az 1956-os esemény következtében
vesztette életét, és aki a menekülés

hosszú útján baleset következtében tá-
vozott közülünk.

Azokról a soproni fiatal középiskolás
diákokról sem szabad megfeledkezni, akik
1956. november 4-én ott voltak velünk a
„Kópházi síkon”, feltehetõen nem szülõi
engedéllyel. Ezekrõl az elszánt felnõttgyer-
mekekrõl nagyon keveset tudunk.

Szóljunk azokról is, akik az 1956-os
szabadságharc után idehaza, mint volt
soproni diákok a bosszúállás hadjárata
miatt szenvedtek, s kerültek többszörö-
sen hátrányos helyzetbe.

A megemlékezés összejövetelén
szóljon majd a harang, a fohász az
egyetemes magyarságért és azokért az
elfeledett magyarokért kétszeresen,
akik eddig a legkevesebbet kapták a
nemzettõl!

Beliczay István

Adatok után kutatva nemrég fellapoz-
tam naplószerû feljegyzéseimet, me-
lyek közt igen érdekes eseményre buk-
kantam. Az idõpont: 1967. március 15.
szerda. Helyszín: Sopron, a városi KISZ-
ház kultúrterme.

Ugyanis itt tartották a ’48-as forrada-
lom és szabadságharc emlékmûsorát „A
jövendõ kollégiuma” címmel. Az akkori
idõkre talán már maga ez a cím is jel-
lemzõ. Az Egyetemi Színpadot a városi
párt- és KISZ-bizottság felkérte, hogy
egy rövid „kultúrmûsorral” járuljon hoz-
zá a rendezvényhez. Így is történt.

A mûsor után beszélgetésre került
sor, mely vitára váltott. Jelen volt a vá-
rosi PB második embere, akit a köznép
csak „Csíkos” Pintérként emlegetett, lé-
vén az illetõ hajában egy karakteres õsz
hajtincs. Az egyetemet a színpadoso-
kon kívül Pintér Ferenc docens, a Mar-
xista Tanszék vezetõje is képviselte.
Szerencsére. A vita ugyanis rövid idõ
után éles szópárbajba torkollt. A provo-
kátor „Csíkos” Pintér elvtárs volt. Mû-
sorunkból hiányolta ugyanis a pártot és
a szocializmust éltetõ mûveket. (Õ még
ott tartott, mint szeretett technikumi ta-
nárom, Szecsõ János, aki feleltetés elõtt
így szólt: „húzz egy tételt fiam, és mesélj
nekem a Buprestideae-krõl”.)

Valószínûleg az bõszíthette fel, hogy
összeállításunkban Petõfitõl A kutyák
dala és A farkasok dala, Adytól Az én
magyarságom, József Attilától a Levegõt
címû versek hangzottak el. Ezután töb-
ben is hozzászóltak. Az egyik sajnálko-
zott, hogy az ünnepségre jövet a város

polgárainak mintegy húsz százaléka vi-
selt csak kokárdát, ámde külön dicsérte
az Erdészeti Technikum diákjait, akik ki-
vétel nélkül kitûzték. Egy egyetemista
(sajnos a nevét nem jegyeztem fel) felbá-
torodva az elõtte elhangzottakon, szinte
felelõsségre vonóan kérdezte a titkárhe-
lyettes elvtársat, hogy „az ünnepen miért
nincs kint a magyar zászló a városi párt-
házon?” Döbbent csend fogadta a kér-
dést. Határozottan emlékszem, a mi Pin-
térünk vastag ajkaiba harap. arca meg-
merevedik. Ez néhány pillanatig tartott,
majd öt perc szünetet kezdeményezett.
A szünet alatt „tiszta hülyéknek” neve-
zett bennünket, figyelmeztetett, fogjuk
vissza magunkat, mert nem tudjuk, mit
kockáztatunk. „Ez egy vaddisznó” –
mondta és a fõember felé bökött.

Szünet után csendesebb vizeken evez-
ve folyt a diskurzus. Mértéktartó és logi-
kus érveket felsorakoztatva folytatta a po-
lémiát Szabados János és László bátyám.

A felszólalásokkal remekül harmoni-
zált az Új írás 1967. januári számában
megjelent Sipos Gyula-vers, melyet
ugyan tudtam már kívülrõl, de hogy jelez-
zem: az elhangzott gondolatok nem ör-
dögtõl valók, hiszen nyomtatásban jelen-
hetett meg, a folyóiratot „Csíkos” Pintér
felé mutattam, majd felolvastam a verset.

* * *
Naplóm szerint: „lehet, hogy nekem

nem használ sokat, de felolvastam”. Az
események további menetét nem rögzí-
tettem és nem is emlékszem rá. Arra vi-
szont igen, hogy hónapokkal késõbb
egyik professzorom egy kötetlen négy-

szemközti beszélgetés alkalmával meg-
kérdezte, tudom-e, hogy az ominózus
verbális csörte utáni nap begördült a fe-
kete Volga a Rektori Hivatal elé (oh, di-
csõ selmeci autonómia). A gépkocsi
utasa Gál János rektornak szegezte a
kérdést: „ti ellenforradalmárokat nevel-
tek?”, majd javasolta, hogy Szabadost és
a két Pápait távolítsák el az egyetemrõl.
Gál Jánost lelke mélyén dühíthette a
hajdani autonómia durva megsértése,
így maradt minden a régiben.

Pápai Gábor 

Sipos Gyula
Gyávaság

Mi olyan gyávák vagyunk már,
hogy senkitõl se félünk. 
Kezet fogunk jókkal és gonoszokkal, 
és tapsolunk merõ udvariasságból, 
mikor a szónok végére ér
beszédjének.
Hagyjuk, hogy csikorgó-szavú fölolva-
sók 
oktassanak bennünket,
szemünkre vessék hitványságainkat 
és sose kérdezzük meg: mi jogon? 
Tudomásul vesszük a fából készült tri-
bünöket, 
lépcsõket, emelvényeket, színpadokat 
s a dísz-elnökségek ranglistáját. 
Nem zárjuk le a televíziót akkor se, ha a
pléh-kakas kukorékol. 
Nem veszünk össze senkivel. 
Nincs hangos szavunk és düheink 
csak engedélyezett húsokba marnak. 
Mi olyan gyáván élünk! 
Azt hisszük, hogy helytállunk 
Alig van ellenségünk.
Alig van jóbarátunk.

Márciusi ifjak: Sopron,1967




