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A  kórházban egymásnak adták a kilin-
cset barátai, munkatársai, rokonai. Felesége,
két nagy lánya naponta mellette volt. A rába-
kecöli temetõben, ahol 2014. december 22-
én búcsút vettünk tõle, mozdulni sem lehe-
tett a hatalmas tömegben, koszorúk tucatjai,
csokrok százai borították sírját.

Halálával pótolhatatlan veszteség érte csa-
ládját, de a közösség is egy jó barátot, kollégát
veszített. Emlékét szeretettel megõrizzük.

Kóródi Sándor 

Kászoni Zoltán 
(1928–2015)

Életének 87. évében el-
ment az „Öreg Szé-
kely”. 1928. január 22-
én született a Három-
szék megyei Baróton
(ma Kovászna megye),
anyai és apai ágon is
iparos családban. Szé-
kely kisnemesi családja
II. Rákóczi György er-

délyi fejedelemtõl kapta nemeslevelét.
A Trianon utáni nehéz kisebbségi sorban

töltötte gyerekkorát. Elemi iskoláit Baróton és
Nagyszebenen végezte. A középiskolai tanul-
mányait Észak-Erdély 1940. évi visszacsatolá-
sa után, Kolozsváron a piaristák gimnáziumá-
ban folytatta, ahol 1948-ban érettségizett.
1948 és 1953 között a román és szovjet kor-
mány ösztöndíjasaként a Moszkvai Halászati
és Halipari Mûszaki Egyetemen tanult. 1953-
ban ichtiológus és haltenyésztõ diplomát szer-
zett. Szakmai pályafutását az erdélyi Mezõsé-
gen, Mezõzáhon az állami gazdaság fõagro-
nómusaként kezdte. Az állami gazdasághoz

taroztak a Wass gró-
fok egykori birtokai
is. Ekkor gyökerezik
meg benne a Wass
család iránti tisztelete,
ami késõbbi szépiro-
dalmi munkásságá-
ban jól türközõdik.  A
Mezõzáhon eltöltött
öt tevékeny év után
jó szakmai eredmé-
nyei miatt kiemelik és
Bukarestbe viszik
dolgozni a Mezõgaz-
dasági Minisztérium
alkalmazotti körébe.
Itt különbözõ magas
beosztásokban dol-
gozik, többek között a Halászati Vezérigazga-
tóság vezérigazgatójaként teremti meg a ro-
mán tengeri halászati flottát. Számos szakmai
siker után, karrierje csúcspontján, 1986-ban,
gyermekei nyugatra távozása miatt leváltják a
beosztásából. Aktív szakmai pályafutásának
utolsó éveit Kovászna megyében, erdészeti-
halászati felügyelõként tölti.

Kászoni Zoltán egész életében megõrizte
istenhitét, haza- és családszeretetét, mindig
ezeknek megfelelõen igyekezett tevékeny-
kedni. 1995-ben feleségével együtt áttele-
pült Budapestre, hogy Ausztriában élõ gyer-
mekeihez közelebb lehessen. Szakírói mun-
kásságát itt is folytatta. Életében 28 könyve
jelent meg (ebbõl 9 román nyelven), elsõ-
sorban halas témakörben. Õ írta az elsõ ro-
mán nyelvû akvarisztikai szakkönyvet is.
Nagy szerelme volt a vadászat, ennek er-
délyi vonatkozásait igyekezett könyveiben
bemutatni (Az a medvés, pisztrángos csodás

Erdély; Vad és vadászat Erdélyben; Székely-
földi vadászatok stb.). Mûveiben Wass Al-
bert erdélyi nyomait is igyekezett megörökí-
teni, a kutató történész alaposságával. Köny-
veit saját fotóival is illusztrálta.

Széles körû mûveltsége, nyelvtudása,
nemzetközi tájékozottsága, elismertsége le-
hetõvé tette, hogy egész életében szûkebb
hazáját, Erdélyországot, Székelyföldet szol-
gálja. Nyugdíjasként életét továbbra is Szé-
kelyföld népszerûsítésére fordította. Szá-
mos magyar erdész- és vadászcsoportot ve-
zette Erdélybe, nagy lelkesedéssel és hoz-
záértéssel. A szakmában sokan ismerték,
szerették.  Életét részletesebben a Gyöke-
rek és lombok címû sorozat 9. kötetében is-
merhetjük meg.

Hitvallását egy mondatban õ maga így
foglalta össze: „Életemben mindig székely-
magyar voltam, s poraimban is az maradok”.

Barátossy Gábor

NEKROLÓG

Meglepõ lehet, hogy az itt körülírt, elhú-
zódó kúra, több mint ötven éve vette
kezdetét. Akkoriban persze, egészen
mindennapi gondok foglalkoztatták a ti-
zenéves, pályaválasztás elõtt álló fiata-
lembert, semmint, ami a címbõl követ-
kezhetne.

Alig túl 1962 tavaszán, a rövid iskolai
szünetben kétszer is kirándult a társaival,
elõbb egy közismert budai kiránduló-
helyre, majd attól egy kicsit távolabbi er-
dõs, dimbes-dombos vidékre. Menet
közben némelyikük, akinél már eldõlt,
hogy hová jelentkezik tovább tanulni,
szót ejtett a történésekrõl. Hõsünk a hall-
gatók között ballagott, még nem sejtve,
hogy a túra vége felé, határozott kijelen-
tésre készteti a Gondviselés. A késztetés
mikéntje, a láthatatlan delej, mint annyi
más esetben, itt is megfoghatatlan volt.

A Gondviselés, mint egytagú kurató-
rium, ekkor döntött a fiú jövõjérõl, és
hosszú távra. Az már ezt megelõzõen is
kitûnt, hogy valamely, az élõ természet-

hez kötõdõ foglalatosság eshet a latba
legnagyobb súllyal. A mérlegelésben
alig pár lépésnyi távolság, idilli, vagy
annál is igézõbb erdei körkép, kisugár-
zás, hangulat, gondolat-ár, bódulat
döntött. Inkább csak maga elé, de eltö-
kélt hangsúllyal bökte ki:

– Én erdész szeretnék lenni. 
A társak közül csak egy hümmögött

rá, hogy „persze, kerülõ, mi?” Meg,
hogy: „jó unalmas lehet egész nap ide-
oda járkálni.”. Némiképp ugyanúgy,
mintha atomkutatásra szeretné adni a
fejét. Olyanra, amibõl elõre aligha lát
valamit. Vagy soha. Esetleg.  

A kurátor Gondviselést is megérint-
hette ez a gondolat, mert vagy másfél
évtized múltán, az iménti idilli erdõ kö-
zelében, fura mûszert használó cso-
porttal hozta össze a már kitanult er-
dészt. Geofizikai méréssel indokolták
az ottlétüket, amit az erdész annyiban
furcsállt csak, hogy nem jelentkeztek
be elõre. Az erdõ ugyanis, bizonyos

esetekben, a ’bújva bejárókra’ nézve
veszélyes lehet. 

Az a bizonyos idilli erdõ pedig, koro-
sodva, és alig veszítve a korábban igézõ
képébõl, újabb tizenöt év elteltével, fû-
rész alá került. Az erdész és az erdei
munkások évrõl évre gondozták az öreg
fák ezernyi utódját, miközben sokat ta-
nultak, tapasztaltak ettõl a fiatalostól is.
Legfõképpen türelmet, ami – az ismert
közmondás szerint – rózsát terem. Itt
csak annyiban volt másképpen, hogy a
türelmesen nevelt fiatal erdõ rózsát, vad-
rózsát csak addig „termett”, amíg a fák ár-
nyéka ki nem szorította õket. 

Látszólag a Gondviselés is máshova
összpontosított ezek után. Az erdészt
nyugállományba engedte, fiatal utódjá-
val üzentetett néha a nevezetes erdõ-
rõl. Tudatta, hogy a geofizikusok idõ-
közben sem teke-tóriáztak: tóriumot
észleltek azon a területrészen. A ritka,
fémes elem rádióaktív …

Aktivitása megkövesedett közmon-
dást is képes volt átformálni: A türelem
rózsát, a tórium erdészt terem. 

Apatóczky István

Tórium-kúra


