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Sajnos, szám- és ügyviteli dolgozókról
nemigen szokott megjelenni nekrológ a
szakmai folyóiratokban, teljesen mél-
tánytalanul. Az apparátusnak éppoly
nélkülözhetetlen elemei õk, a gépezet-
nek olyan mellõzhetetlen fogaskerekei,
mint pl. a mûszakiak. Nem fényes sar-
zsik, hanem szürke katonák, de nélkü-
lük nincs hadsereg. Külön vonatkozik
ez a most elhunyt hölgyre, aki kb. félév-
százados szakadatlan munkájával szol-
gálta közös ügyünket: a magyar erdé-
szet, Egyesületünk, ezen belül az erdé-
szeti szakirodalom és szaksajtó ügyét. 

Régi erdélyi család leszármazottként,
de már Budapesten született, 1920-ban. A
Trianon után az anyaországba átmenekült
családok sorsa, az elszegényedés jutott
osztályrészéül, így korán dolgoznia kel-
lett. Piroska a középiskola elvégzése után
gyors- és gépírói képzettséget szerzett és
így kezdte meg pályafutását 1942-ben, a
Földmûvelésügyi Minisztériumban. 

Mindjárt az elején kapcsolatba került
az erdészettel, mert az I/B.3. ügyosztá-
lyon a neves erdész-statisztikus, dr.
Földváry László erdõmérnök, erdõtaná-
csos mellett dolgozott. Földváry László
több szakcikket is közzétett az Erdésze-
ti Lapokban. Ezekben lelkiismeretesen
nyomon követte, hogy az egyes ország-
részek visszacsatolásával, hogyan ala-
kult országunk erdõterülete, erdõsült-
sége. Piroska tehát már ekkor kapcso-
latba került a Lapokkal.

Az 1945-ös rendszerváltás nyomán, a
„népi demokrácia” idején, amely az
egész „régi” értelmiséget sújtotta (az er-
dészetet különösképpen), a miniszté-
riumi állásában még gépírónõként sem
maradhatott meg. Késõbb a Mezõgaz-
dasági Könyvkiadónál helyezkedett el,
amelynek profiljába az erdészeti szak-
könyvek zömének a kiadása is tarto-
zott. A kiadótól valamikor az 1940-es
évek végén, az ‘50-es évek elején került
az 1947-ben megindított Erdõgazdaság
címû folyóirat szerkesztõségébe. Hely-
zete akkor stabilizálódott véglegesen,
amikor Ákos László újságíró, lapszer-
kesztõ lett szignáltan is a havi folyóirat
felelõs szerkesztõje. Õ indította meg a
lapot még a Magyar Állami Erdõgazda-
sági üzemek (MÁLLERD) szociálpoliti-
kusaként és õ is tartotta ténylegesen
kézben, de az impresszumban a kor
szokása szerint általában a lapgazda va-
lamely vezetõ személyiségét tüntették
fel szerkesztõként, vagy a szerkesztõbi-
zottság vezetõjeként.

Ami ezután következett, az már szer-
ves része a magyar erdészeti szaksajtó
és szakirodalom történetének, amely-
nek egyik kimagasló személyisége volt
Ákos László. A neves szerkesztõ már
gyakorlott újságíróként és a társadalmi,
politikai közéletben sokat tapasztalt
személyként került az erdészet mezejé-
re 1946-ban, az abban az évben létreho-
zott MÁLLERD Szociálpolitikai Osz-
tályára. Egyik elsõ feladatának tartotta
megindítani az intézmény saját folyóira-
tát és egyben hivatalos közlönyét Erdõ-
gazdaság címmel. Nem tudni ponto-
san, hogy Piroska mikor került a Mezõ-
gazdasági Kiadótól az ERFA szerkesztõ-
ségébe. Azt biztosra vehetjük, hogy
Ákos László faragott belõle valódi szer-
kesztõségi gépírót és mindenes titkár-
nõt. A gépírás csak látszólag egyforma
manuális munka, bárhol is végzik. Va-
lójában más-más feladat okmányt, leve-
let, kéziratot stb. készíteni. Ákos László
nemcsak szerkesztette és jórészt írta is
az ERFA-t, hanem termékeny könyvírói
tevékenységet is folytatott. Például az
Aba Ivánnal közösen írt Erdõk országa
címû mûvét ma is élvezet kézbe venni,
amint a Ghimessy László erdõmérnök-
kel együtt jegyzett Az ezerarcú, ezer-
hasznú erdõ címû könyvet is.

Ákos László legkimagaslóbb alkotá-
sa az Erdészeti, vadászati, faipari lexi-
kon megteremtése volt. Az álló A/5-ös
formátumú, 732 oldal terjedelmû, ren-
geteg fekete-fehér ábrával, 12 színes táb-
lával szemléletessé tett hatalmas mun-
kát azóta sem ismételte meg senki az el-
múlt fél évszázadban. A lexikonkészí-
tésrõl érdemes tudni, hogy a könyvké-
szítés egyik legkeményebb, embert
próbáló, ugyanakkor hálátlan feladata.
Valahányszor szóba került, Piroska
mindig lehangoltan jegyezte meg, hogy
nagyfokú látásromlását a lexikongépe-
lésnek köszönhette. Mindeközben
Ákos László emlékezetem szerint vala-

mikor az ‘50-es évek végétõl haláláig
végezte Az Erdõ elõállításával kapcso-
latos munkálatokat (olvasószerkesztés,
tördelés, korrektúra, imprimatúra),
nagyrészt Jeróme René ERTI fõmunka-
társ kívánságainak megfelelõen, akit vi-
szont az intézet fõigazgatója irányított. 

Piroska pedig rendületlenül gépelte
ezt a sok kéziratot is az ERFA szerkesz-
tõségében, fõállású munkájának elvég-
zése után, többnyire már a délutáni-esti
órákban, nagyjából a rendszerváltásig.
(E kis megemlékezés kézirata is az õ
egykori öreg írógépén készült.) Elkép-
zelni is nehéz, hogy több mint félévszá-
zados munkássága alatt a töméntelen
sok kézirat mellett még hány levelet,
iratot gépelt le, mennyi postát expe-
diált, hány telefont bonyolított le nagy
diplomáciai érzékkel, hány csésze feke-
tét fõzött jó szívvel. Végtelenül szorgal-
mas és lelkiismeretes, megbízható, gon-
dolkodó és öntevékeny, rendszeretõ
munkaerõ volt, aki nem az órát, hanem
a munkát nézte. S ha a lapzárta úgy kí-
vánta, 10-11 órát is dolgozott egyhu-
zamban egy kifli és egy kávé mellett,
sokdioptriás szemüveggel, mondhatni
félvakon, szinte csupán arasznyi távol-
ságról olvasva, betûrõl betûre megfejt-
ve az olykor gyûrött, kockás papírra tin-
taceruzával írt, elmaszatolt, kriksz-
kraksz külsõ szerzõi „kéziratokat”. 

Herczegh Piroskát mindenki tisztelte
egyenes, tiszta jelleméért és szerette
belsõ derûtõl áthatott, kedves udvarias-
ságáért, kulturáltságáért és rendíthetet-
len türelméért. Pedig sok vidámságra
nem volt oka. Kis fizetésébõl egyedül
élt pesti lakásában, családot nem alapí-
tott, nem ment férjhez. Annak ellenére,
hogy csinos hölgy volt, veleszületett in-
telligenciát és mûveltséget tükrözõ fi-
nom arcvonásokkal és kitûnõ alakkal.

Nem sokkal halála elõtt is tapasztal-
va szellemi frissességét és derûs nyugal-
mát, régi kollégái, fogyatkozó számú is-
merõsei titokban remélték, hogy megéli
a száz évet, még a megpróbáltatásokkal
teli 20. század után is. Emlékét még élõ
ERFA szerkesztõségi munkatársai (Fó-
nagy István szakújságíró, Prág Ferenc
fotóriporter, dr. Király Pál ny. fõszer-
kesztõ) õrzik, mert ez az elsõ lépés az
öröklét irányába. Ha pedig már mi sem
leszünk, õrzi az a rengeteg folyóirat- és
könyvoldal, amely az õ keze nyomán
jött létre. Mély nyomot hagyott maga
után. 

Dr. Király Pál

IN MEMORIAM

Laptörténetünk kis mozaikköve… 
Budapesten, életének 95. évében
csendben elhunyt Herczegh Piroska
gép- és gyorsírónõ, ny. titkárnõ. Mi-
ért kívánkozik ez a szomorú hír az
Erdészeti Lapok oldalaira? Azért,
mert hosszú éveken keresztül õ
gépelte a Lapok szocialista kor-
szakbeli változatának, „Az Erdõ”-
nek a kéziratait, fõállása mellett.
Ahogy számos korabeli erdészeti
szakkönyvet is. 


