
Kedves Professzor Úr! Kedves Gyula! 

 

Köszöntelek abból az alkalomból, hogy hamarosan lehull e lepel, és feltárul az utókornak legnagyobb elődeink 

márványkövébe vésetett neved. Mint a hazai agrobotanika egyik legkiemelkedőbb tudósát, Alma Materünk 

egy dicső korszakának meghatározó professzorát, tanítványaid, munkatársaid, szeretteid nevében köszöntelek 

Téged, 80. születésnapon. 

Hosszan méltathatnám tudományos pályafutásodat, sorolhatnám tisztségeidet, vívmányaidat,… de Presser 

Gábor jól ismert dalának sorai sokkal inkább ide kívánkoznak: „Hol van a tűz, hol van az a mindig sóvár régi 

láz, / Az a régi égi láz, amivel beléptél, s megszerettelek?” 

Első éves hallgató voltam, amikor legelőször beléptél a tanteremebe… és hazazavartál fehér köpenyért… 

De hiába volt kötelező bármiféle védőruházat, lassacskán engem is megfertőztek a Czimber-féle varázslóiskola 

bűbájai: a keményhéjú arankák fojtogató ölelései; a rejtőzködő pipacsok titokzatos fellángolásai; a törékeny 

kányazsázsa dacos novemberi virágzása; a selyemmályva simogató gyengédsége, de elnyűhetetlen vitalitása; 

és az elegáns konkoly csalafintasága… 

Tán észre sem vetted, de a belőled áradó élettapasztalatok, élménytöredékeid pillanatfelvételei nekem is 

kapaszkodóként szolgáltak ebben a titokzatos áramlatban; erényeid és vívódásaid, erősségeid és esendőségeid 

irányvonalakat sugalltak az élet univerzális labirintusában… 

Függönyöddel együtt lebbenő zergeszarva horgas termései; itt-ott felbukkanó ceruzás jegyzeteid különlegesen 

szép betűiddel; sokat idézett tanulmányaid megsárgult lapokon; bóklászások illata kukoricások rengetegében, 

kora őszi langyos napsütésben; ujjaid lenyomata a deres söröspoháron; vidám nevetések a szivarfa hűs 

árnyékában; félrecsúszott szemüveged; félbeszakadt kézirataid; a tanszék falán megfakult kultúrflóra képei; 

árván burjánzó zöldtető; irodád kozmikus csendje… Ezek mind-mind Téged idéznek… 

Nem kell lehunynom szemem ahhoz, hogy itt legyél velünk, nem lassan felderengő emlék vagy csupán. Ugyan 

nem szolgál már a test, – Radnóti szavaival – „a lucskos és rejtelmes gépezet”, de itt vagy velünk, az „égi láz, a 

bizonyos égi láz” most is ott perzsel benned és körülötted… 

Azon a hideg téli napon, nagy bánatunkban, könnyeinkkel küszködve örök nyugalomra helyeztük a kihűlt 

„rejtelmes gépezetet”, és nekünk – nélküled – folytatódtak a hétköznapok; kihullottál a tanszék, a család és az 

egész világunk forgatagából… De a Te szemszögedből tekintve, – Kaczvinszky József neves keletkutató írásait 

értelmezve – nem Te haltál meg, hanem a külvilág. Nem hagytad el a külvilágot, nem léptél ki a forgatagából, 

hanem maga az egész forgatag szűnt meg, az egész külvilág tűnt el körülötted minden tárgyával és valamennyi 

élőlényével. Nem semmisültél meg a halálban, hanem csak átlebegsz, átúszol egy újabb életbe, újabb 

születésbe. Elölről kezded mozgalmas életed egy egészen új felvonásban, alaposan átrendezett színpadon. 

Most, hogy hamarosan leesik ez a fátyol, használjuk fel az ünnepélyes alkalmat, hogy a materializmus 

túlságosan magabiztos tanaitól egy pillanatra feljebb emelkedjünk; és reménykedjünk, hogy az életnek vannak 

magasabb rendű céljai; hogy az evolúció – (Sri Aurobindo írásainak értelmében) – nemcsak a rejtelmes 

gépezetek egyre tökéltesebb formáinak egymásutániságát jelenti, hanem van bennünk egy mélyebb, igazibb 

lény, mely születésről születésre vándorolva szintén fejlődik és egy harmonikusabb létezés irányába 

csiszolódik. 

És újra felcsendülhet a régi melódia: „Nagy utazás, azt mondtad, hogy ez az élet, s nem halunk meg” / … „Nagy 

lesz az út... / A vonatunk nekilódul, újra száguld, régi láz, hajtja az a régi láz, / Tőled kaptam, majd meghaltam, 

majd elégtem én.” 


