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DR. MESKÓ JÓZSEF
aranydiplomás erdômérnök

1922-ben, Kiskôrösön, evangélikus peda-
gógus családban született. 1940-ben Kis-
kunhalason érettségizett, és ôsszel a Mû-
egyetem Soproni Karára erdômérnök-
hallgatóként iratkozott be. Diplomáját
1944 szeptemberében szerezte meg. Ezt
követôen katonai kiképzésre a gönyûi
utász-zászlóaljhoz hívták be. Alakulatát
innen Németországba vitték, ahol 1945
májusában Dachauban amerikai hadifog-
ságba kerültek. Angol nyelvtudásával tol-
mácsként tevékenykedett, és ezt soproni
diáktársai (katona bajtársai) részére ked-
vezôbb elhelyezés céljából jól tudta hasz-
nosítani.

1946 nyarán jött haza. Somogy megyé-
ben, Iharoson részt vett a földreform so-
rán kiosztott birtokok térképezésében.
1947-ben került a MÁLLERD Kaposvári
Erdôigazgatósághoz, s annak karádi, majd
nagyatádi erdôgondnokságát vezette.
Nagyatádon az evangélikus egyház civil
vezetôjeként is tevékenykedett. Az akkor
már kommunista vezetés alá került erdô-
gazdaságnál politikai meghurcolásban lett
része, állásából elbocsátották és nyolc hó-
napig volt munkanélküli, míg végre Bor-
sod megyében, a szendrôi erdészetnél si-
került mûszaki elôadóként munkát sze-
reznie. 1956 tavaszán, hogy minél
közelebb kerülhessen szülôföldjéhez, a
Kecskeméti Erdôigazgatóságnál vállalt
munkát. Itt kutatás-fejlesztési munkakör-
ben erdôtelepítéssel és gépesítéssel fog-
lalkozott. Ôsszel forradalmunk leverését
elítélte, amiért újabb meghurcolásban lett
része. A továbbiak során sose kaphatott
vezetôi munkakört, miközben kiemelke-
dô szakmai tevékenységére azért igényt
tartottak. 1962-ben Sopronban egyetemi
doktori címet szerzett, az erdôgazdasági
feladatok számítógépes megoldása téma-
körben.

1965-ben Budapestre került, és itt az
ERDÉRT-nél magasépítési elôadó, 1968-
tól pedig a MÉM Erdôgazdasági Szolgálat-
nál tervezômérnökként dolgozott. Szemé-
lyes közremûködése és tudományosan
megalapozott munkája volt, hogy 1976-
ban az Országos Természetvédelmi Hiva-
tal, a Kiskunsági Nemzeti Parkhoz tartozó
szülôvárosában, Kiskôrösön lévô „Szûcsi
erdô”-t tájvédelmi körzetté minôsítette.
1982-ben lett nyugdíjas.

Aktív korában is sok szakcikket, majd
szakmunkásképzô tananyagot is írt, de
nyugdíjasként is sokat dolgozott. Német
és angol nyelvtudását szakmai területen
hasznosította.

Kollektív szellemiségû jó diáktárs és
kolléga volt.

Hamvait idén, február 5-én testvérei és
rokonsága a negyedszázaddal ezelôtt el-
hunyt szeretett felesége sírjába, szülôvá-
rosában, Kiskôrösön helyezték el.

Hábel György

TÉGLÁSSY GYÔZÔ 
okl. erdômérnök (1926–2000)

Életének 74.
évében rövid
szenvedés után
e l h u n y t
Téglássy Gyô-
zô okleveles
erdômérnök, a
Szombathelyi
Erdôfelügye-
lôség nyugal-
mazott erdôfel-
ügyelôje.

1926. augusztus 17-én Esztergomban
született nyolcgyermekes család hatodik
gyermekeként. A negyedik elemi elvégzé-
se után kitûnô tanulmányi eredménye
alapján tanítója továbbtanulásra gimnázi-
umba javasolta.

1941-ben édesapja nyugdíjba ment,
ekkor a gimnázium negyedik osztályát
végezte. A nagy család szûkös anyagi
helyzete miatt kívánatosabb lett volna,
hogy valamilyen szakmát válasszon.

Szülei beleegyeztek továbbtanulásába,
azzal a feltétellel, hogy a továbbtanulás
anyagi feltételeinek jelentôs részét – nyári
szünidôben, tanítási idôben mint instruk-
tor – maga megteremti.

1944 májusában érettségizett „jó” ered-
ménnyel. Érettségi után beiratkozott a
soproni József Nádor Mûszaki és Gazda-
ságtudományi Egyetem Erôdmérnöki Ka-
rára.

1944. október 25-én a nyilas kormány
elrendelte az oktatás azonnali megszünte-
tését. Ezután hazament Budapestre. Mint
leventekötelesnek, munkaszolgálatra kel-
lett volna bevonulnia. Azért, hogy elkerül-
je a Németországba való kihurcolást, buj-
kálni kezdett különbözô helyeken roko-
nainál.

Nagykanizsai tartózkodásakor a város
kiürítése során a többi leventeszolgálatos-
sal együtt ôt is összeszedték és kivitték
Ausztriába. A Villach melletti táborban an-
gol fogságba került. Súlyosan megbetege-
dett és 1945 decemberéig a klágenfurti
kórházban kezelték. Csak 1946 májusa
végén tudott hazajönni, és szeptember-
ben újra beiratkozott az egyetemre.

Otthonról nem tudták segíteni, így kel-
lô anyagi háttér nélkül 2 év után meg kel-
lett szakítani a tanulmányait. Az Erdészeti
Kutatóintézetben kapott állást. Egy év itt
töltött idô után lehallgatta a III. és IV. év-
folyam anyagát. Ezt követôen a Tanulmá-
nyi Erdôgazdaság Hegyvidéki Erdészeté-
nél dolgozott mint fizikai munkás.

1953-tól az Állami Erdôrendezési Inté-
zet 3. sz. Kirendeltségén tudott elhelyez-
kedni, ahol 1955-tôl – a diploma megszer-
zése után – mint önálló irányítómérnök
dolgozott 1957-ig.

Az elégtelen anyagi körülmények és a
háború Téglássy Gyôzô életébe is megha-
tározóan beleszóltak. Mindezek miatt ko-

moly erôfeszítések árán és kitartó munká-
val tudta csak célját elérni.

1957-tôl 1962-ig a Sárvári Állami Er-
dôgazdaság Csepregi Erdészetének volt
a vezetôje. Ennek megszûnésével 1968-
ig a Szombathelyi Állami Erdôgazdaság-
nál mint erdôgazdasági felügyelô dolgo-
zott.

1968-ban az erdôrendezôségek meg-
alakulásával a Szombathelyi Állami Erdô-
rendezôség állományába mint erdôrende-
zési felügyelô kapta meg a kinevezést.
Ennek jogutódjától, a Szombathelyi
Erdôfelügyelôségtôl 1986-ban ment nyug-
díjba. Búcsúztatásakor Szent Páltól vett
idézettel jólesô megnyugvással értékelte a
mögötte álló aktív életpályát: „A jó harcot
megharcoltam, a pályát végigfutottam, a
hitemet megtartottam.”

Egy jól képzett, a szakma szinte min-
den területérôl hosszú gyakorlattal ren-
delkezô, széles látókörû szakember volt,
aki mind szakmailag mind az általános
mûveltség területén állandóan gyarapítot-
ta ismereteit.

A megszerzett ismereteket munkate-
rületén kiválóan alkalmazta, ami határo-
zottságban és hozzáértésben nyilvánult
meg.

Ismereteit szívesen megosztotta má-
sokkal, kollégáival. Különösen szívesen
foglalkozott a fiatal szakemberekkel. A
legbonyolultabb ismereteket is szemléle-
tesen és egyszerûen tudta átadni. Ezt a ké-
pességét hasznosította a szakmunkáskép-
zô iskolában is mint szaktárgyi oktató,
ahol hallgatói nagyon szerették és tisztel-
ték.

Szoros szakmai tevékenységén túlme-
nôen úgy lakhelyén, mint hivatalával
összefüggésben komoly társadalmi tevé-
kenységet fejtett ki.

Volt a megalakuló Törpevízmû Tár-
sulat elnöke, bíróságon népi ülnök, két
esetben járási tanácstag (ezen belül épí-
tési-közlekedési állandó bizottság titká-
ra), TIT elôadója, Erdôrendezôség Szak-
szervezeti Bizottságának titkára, Erdô-
rendezôségek Szakszervezeti Tanácsá-
nak tagja, OEE helyi csoportjának társel-
nöke.

Eredményes munkájának elismerése-
ként többször részesült kitüntetésben, ju-
talomban.

Nyugdíjazása után Csepregen élt fe-
leségével, ahol örömmel vette gyerme-
kei és unokái látogatását. Ekkor is fog-
lalkozott az ifjúság ismereteinek bôvíté-
sével, búvárklubot és fotószakkört szer-
vezett és vezetett. Szakmai tanácsaival
örömmel segítette az ôt felkeresô fiata-
labb kollégákat, szakembereket. Aktí-
van részt vett egy erdôbirtokosság szak-
mai irányításában.

Halála szûkebb családján túl is nagy
vesztesége a magyar erdésztársadalom-
nak. Elvesztésével egy jól felkészült, gaz-
dag tapasztalatokkal rendelkezô széles lá-
tókörû szakembert gyászolunk.



2000. január 27-én családja, rokonai,
barátai, volt munkatársai, tisztelôi kísérték
utolsó útjára a soproni Szent Mihály teme-
tôben.

Emlékét szeretettel és kegyelettel meg-
ôrizzük.

Stift László

PAPP ISTVÁN
erdômérnök (1923–1999)

A Mecsek északi lejtôin fekvô
Magyaregregyen született 1923-ban Papp
István, aki az erdészeti gépesítésnek ál-
dozta egész életét.

Az esztergomi szakiskola után a
pécsváradi erdôgondnokság, a Baranya
megyei ES, Komló, Sárospatak, Miskolc,
Baja, Pécs a fontosabb állomásai a sike-
rekben gazdag életútnak. 1955-ben került
a Zemplén-hegységi Állami Erdôgazda-
sághoz gépesítési elôadónak, majd cso-
portvezetônek. 1968-ban kapta meg erdô-
mérnöki oklevelét, és a Borsodi, a
Gemenci, a Mecseki Erdô- és Fafeldolgo-
zó Gazdaságoknál mûszaki osztályveze-
tôként dolgozott nyugdíjba vonulásáig.

Három évtizedes szakmai tevékenysé-
gén végigvonult az erdészet gépesítésé-
nek, a géptípusok gyors változásának tel-
jes története. Zempléni tevékenységét
eleve meghatározta, hogy a gépesített er-
dôgazdaságnak kijelölt vállalatnál, a gép-
állomás létrehozásával megszervezze az
elhasználódott motorfûrészek, traktorok
munkáját, majd az Erdôgazdasági Szállító
Vállalat Pálházi Kirendeltségének átvétele
után a frontokat járt tehergépkocsik üze-
meltetését.

Megszállottja volt a kötélpályáknak, ál-
landóan újításokon, fejlesztésen törte a fe-
jét. A feltáratlan hegyoldalakon, a hábo-
rús termelések után visszamaradt „sap-
kák” faanyagának leközelítése volt a fela-
dat. Rövid kísérletezés után az átalakított
és korszerûsített KT–12 traktor felhaszná-
lásával, Káldy József fômérnökkel kialakí-
tották a kábeldarus közelítés zempléni
módszerét.

Országosan ismert és használt újítása
volt a ZELOP (ZEmplén-hegységi
LOPótló), az univerzális traktorokhoz
(Unimog) készített egytengelyes pótkocsi.

A kötélpálya, az UNIMOG–ZELOP
gépcsoport, az elsôként kapott Stihl-
Contra fûrészek vonzották a hazai és kül-
földi szakembereket. Részletes beszámo-
lókat közölt a szaksajtó, és sokáig emlé-
kezetes maradt az 1962 ôszi fûzéri gépbe-
mutató. Az egy gépre esô teljesítmények
fokozatos emelése, a gépi fagyártmány-
termelés, a tuskózás és mélyszántás, az út-
építés gépesítése mind magukon viselték
Pista bácsi – ahogyan a legidôsebbek is
emlegették – szakértelmét, gondoskodá-
sát.

A rostallói tanfolyamokon, a pálházi
mûhelyben vagy bárhol az erdôn pillana-
tok alatt lázba tudta hozni a gépekkel dol-

gozó munkatársait, akik tisztelték, becsül-
ték szaktudását, hasznát vették tapasztala-
tainak. Mindenkivel törôdött, aki a gépek-
kel dolgozott. Tudta, mi van a gyerekkel
az iskolában, hányan lesznek a lakoda-
lomban, mikorra kell a „C” típusú menet-
levél a kôszállításhoz.

A kitartó munkájával és a munkatársak
segítségével elért sikerélmények mellett
számos kiváló dolgozó, több kiváló mun-
káért kitüntetés, külföldi jutalomüdülé-
sek, a Munka Érdemrend bronz fokozat
kísérte Papp István életútját, akit 1999.
szeptember 13-án Pécsett, a központi te-
metôben a családtagok, barátok, a Mecse-
ki Erdészeti Rt. dolgozói kísérték utolsó
útjára.

Kedves Pista! Közvetlen munkatársak-
ként együtt küzdöttük végig a zempléni
éveket. Jól megértettük egymást, sok
fénykép és írásos anyag készült ezekrôl
az évekrôl. Megôriztem ôket, és az Észak-
erdô Rt. könyvtárában késôi utódok is lát-
hatják e korabeli dokumentumokat.
„Bacsi Pista”! Nyugodjál békében!

Dr. Járási Lôrinc

DR. ANDA ISTVÁN
1943–2000

„...mint fán se
nô egyforma-
két levél...”

Példamuta-
tó emberi tar-
tással viselt be-
tegség után
2000. április
22-én eltávo-
zott közülünk
dr. Anda Ist-
ván.

Életútja 1943-ban, erdész családban in-
dult, ahonnan már a szakmai vonzalom
vitte a Soproni Erdészeti és Faripari Egye-
tem erdômérnöki karára. 1967-ben szer-
zett kitüntetéses diplomát.

A Keszthelyi Erdôgazdaságnál erdô-
mûvelôként kezdte meg szakmai pályafu-
tását. Késôbb a vállalat központjában a fa-
feldolgozási, fahasználati és szervezési
osztályon dolgozott 1976-ig. Ezt követôen
a Pilisi Parkerdôgazdaság gazdasági igaz-
gatójaként a vállalat közgazdasági, infor-
matikai, pénzügyi és számviteli tevékeny-
ségét irányította.

Azok közé tartozott, akik tudják, hogy
a rájuk bízott talentummal gazdálkodniuk
kell, és ez ôt egész életében szakmai is-
meretei bôvítésére sarkallta. 1971-ben a
Közgazdaságtudományi Egyetemen ipari
mérnök közgazdász képesítést szerzett,
1976-ban az Erdészeti és Faipari Egyete-
men „Fûrészipari Termelésoptimalizálás”
címmel védte meg doktori disszertációját.
Az 1990-es évek elején adótanácsadói és
ingatlanértékesítôi szakértô lett.

1973-ban sikeresen pályázott az
ERDÉRT Rt. vezérigazgatói tisztjére. Ek-

kor ismerhettük meg gazdag személyisé-
gét. Rövid idô alatt talpra állította súlyos
gondokkal küszködô nagy múltú cégün-
ket. Az ô irányításával, céltudatos mun-
kájával végbement a cég reorganizációja
és növekedési pályára került az ERDÉRT
Rt. Személyes tulajdonságait okosan tud-
ta a fontos és tiszta célok szolgálatába ál-
lítani. Nyitott, közvetlen egyénisége, ve-
zetôi fellépése elfedte a szemlélô elôl a
megoldásokat tépelôdve, felelôsséggel
átgondoló embert. Nagy munkabírása,
igényessége, szakmai elkötelezettsége
igazi vezetôvé tette. Amikor a cél követ-
kezetes megvalósítása érdekében nép-
szerûtlen intézkedéseket kellett vállalnia,
akkor is körültekintéssel, megértéssel
cselekedett.

Szerteágazó szakmai munkájának sike-
reként tarthatta számon, hogy az ERDÉRT
Rt. privatizációja során a cég dolgozói vál-
tak tulajdonossá.

Szakmai életútjának elválaszthatatlan
része az Országos Erdészeti Egyesületben
végzett munkája. 1965-ben lépett – erdész
édesapját követve – az Egyesület tagjai
közé. Folyamatosan törekedett a hasznos
egyesületi élet és munka megvalósítására.
A választott tisztségeket nagy felelôsség-
gel és állandó jobbító szándékkal látta el.
1973–76-ig volt a Keszthelyi Helyi Cso-
port titkára, ezt követôen 10 évig vett
részt a Gazdaságtani Szakosztály feladata-
inak megoldásában és 10 évig fogta össze,
mint választott elnök az Ellenôrzô Bizott-
ság munkáját. Ebben a tisztségben rendkí-
vül következetesen és határozottan képvi-
selte az ésszerû és takarékos pénzgazdál-
kodást. Sikeresen dolgozott egy olyan
egyesület kialakításán, ahol az erdészettel
foglalkozó szakemberek és az erdôtulaj-
donosok együtt alakíthatják jövôjüket. A
múlt évben méltán honorálta „Bedô Al-
bert” emlékéremmel az Egyesület tagsága
több évtizedes egyesületi és szakmai
munkáját.

Az egész szakmát átfogó gondolkodá-
sa tette ôt meghatározó személyiséggé a
Fagazdaságok Országos Szakmai Szövet-
ségében végzett alelnöki munkája során
is. Elhivatottan dolgozott annak érdeké-
ben, hogy sikeresen kapcsolódhassunk az
európai fagazdasághoz.

Szívesen adta át tapasztalatait, többek
között, mint meghívott elôadó a Soproni
Egyetem hallgatóinak.

Azon kevesek közé tartozott, akiknek
sikerült harmóniát teremteni a család, a
választott hivatás és a közjóért való ön-
kéntes munkálkodás között.

Életét felelôsségérzet jellemezte a rábí-
zottakért, legyen az a család, az erdô vagy
egy cég.

A betegség orvul támadott, és ô, bár
tisztában volt állapotával, bátran szembe-
nézett a megváltoztathatatlannal.

Emléke velünk marad. Hiányozni fog.
Nyugodjon békében.

Az ERDÉRT Rt. munkatársai
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