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Az OEE Szolnoki helyi csoportja 2008.
március 11-én 15 órakor tartotta tisztújí-
tó közgyûlését.

A rendezvény apropójául az szolgált,
hogy két meghatározó tisztségviselõ
nem tudta tovább vállalni tisztségét.

Egyikõjük, Bagaméri Gáspár titkár kol-
légánk, tagtársunk, barátunk, akinek éle-
tében az elmúlt évben olyan változások
történtek, amelyek miatt nem tudja vállal-
ni, hogy, mind a tagság, mind a saját elvá-
rásainak megfelelõen lássa el feladatát. 

Másikjuk, Horgosi Zsolt elnök mun-
kahelyváltás miatt nem tudja ellátni az
elnöki feladatokat, mivel 2008. január
01. napjától a Magyar Nemzeti Vagyon-

kezelõ Zrt. Erdõgazdasági Ügyvezetõ
igazgatói pozícióját látja el.

A közgyûlés levezetõ elnökének fel-
kért Borzási Béla tagtársunk vezetésé-
vel megkezdõdött a közgyûlés. A jelölt-
állító bizottság elnöke Ficzere András
tagtársunk ismertette az elmúlt idõszak-
ban végzett munkájukat és jelentette,
hogy  mindkét posztra 1-1 jelölés érke-
zett. Titkárnak: Horváth Attilát, a
NEFAG Zrt. Szolnoki Erdészetének er-
dõmûvelési ágazatvezetõjét,

elnöknek: Tóth Zsoltot, a NEFAG Zrt.
fõmérnökét jelölték.

A jelenlévõk mindkét jelölt személyét
elfogadták, majd a szavazás során egy-

hangúlag 2 tartózkodás mellett megsza-
vazták a jelölteket a Szolnoki Helyi Cso-
port titkárának, illetve elnökének.

Tóth Zsolt, a frissen megválasztott el-
nök kért szót, hogy megtarthassa „szûz-
beszédét”.

Megköszönte az elõzõ elnök és titkár
eddigi áldozatos munkáját,majd ígérete
tett, hogy az elõdök nyomdokain ha-
ladva, az õ tapasztalataikra alapozva te-
szi dolgát. Kérte, hogy a tagság a szer-
vezett programokon, minél aktívabban
vegyen részt, ezzel is segítse az elnök-
ség dolgát, a közös ügy érdekében.

Tóth Zsolt
elnök

Tisztújítás a Szolnoki helyi csoportnál

Dr. Kollwentz Ödön 
(1912 – 2008) 

A szomorú hír futótûz-
ként terjedt Pécsett,
hogy dr. Kollwentz
Ödön Bedõ Albert dí-
jas, rubindiplomás er-
dõmérnök, az erdé-
szeti tudományok
kandidátusa, vasdiplo-
más jogász áldásos
életének 96. évében,

Isten akaratában megnyugodva, a betegek
szentségével megerõsítve 2008. január 24-én
hazatért Teremtõjéhez. Életét a töretlen hit
és szeretet, a példamutató jóság, az erdõ
szeretete és tisztelete kísérte végig. Pécsett a
központi temetõben helyezték örök nyuga-
lomra felesége hamvai mellé. A Szent Mihály
kápolnában tartott engesztelõ szentmisén
József pálos atya vigasztaló szavaival fel-
idézte életútját, különösen kiemelve példás
családi életét. Erõs hitét mindvégig megõriz-
te és  gyermekeit is ebben a szellemben ne-
velte, függetlenül a különbözõ idõszakok
torz elvárásaitól. Sok beosztásban dolgozott
az üzemi életben és az oktatásban is. A napi
munka mellett tudományos munkára, kuta-
tásra, cikkek, tanulmányok írására is maradt
ideje. Kedvesen emlékezett meg a hû társ-
ról, a feleségérõl, aki a háttérben állt és biz-
tosította a feltételeket férje és a család bol-
dogulásához. A hû társ –aki erdõmérnök le-
ánya volt– mindig tudta, hogy mikor mit kell
tenni. József atya sajnálta, hogy csak az egy-
házi otthonban ismerhette meg Dönci bá-
csit, aki a huszadik századból kilenc, a hu-
szonegyedikbõl pedig csaknem egy évtized-
nyi idõt kapott a Mindenhatótól és kivételes
tehetsége mellé kedves természetet, nagy te-
herbírást, jó egészséget dolgos, szorgalmas
életéhez.

A sírnál dr. Pethõ József, az OEE elnöke
búcsúztatta. Halálával szakmánk egyik nagy
tudású polihisztorát – ha nem az utolsót –
vesztettük el, aki a két világháború közti idõ-
ket is jól ismerte, noha szolgálata nagyobbik
része 1945 utánra esett. Szerény ember volt,

akirõl példát vehet az utókor. Mûszaki be-
osztásokban kezdte pályáját, üzemtervezett,
földmérõ és alföldfásító volt. Munka mellett
beiratkozott a debreceni gróf Tisza István
Tudományegyetemre, ahol jogi diplomát
szerzett 1943-ban. Mint erdész-jogász a jog-
szabályok kiváló ismerõje, magyarázója lett,
aki a változásokat is naprakészen tudta. Üze-
mekben tevékenykedett Kárpátalján és a Me-
cseken. Kiváló tanár volt, az ifjúság nevelését
és oktatását lelkiismereti kérdésnek tekintet-
te. Tanítványai hálával emlékeznek meg ró-
la. Nem volt könnyû élete, a megpróbáltatá-
sokat keresztényi alázattal tûrte. Nyugdíjazá-
sa után az ERTI kutatásaiba kapcsolódott be.
Az erdeifenyõ magvetéses felújítási kísérle-
tek adatait feldolgozva, 1982-ben a sikeres
védés után kandidátusi fokozatot szerzett. 

Nagyon örült, hogy 1995-ben egyesületi
munkájáért Bedõ Albert díjat kapott, különö-
sen azért, mert nem a régi rendszerben érte
ez a kitûntetés. Az OEE tiszteletbeli tagja.

Sírjánál a vadászkürtösök a pécsi Egle
Zoltán vadász és a szegedi Kiss Ferenc Erdé-
szeti Szakközépiskola diákjai voltak. Köszö-
net nekik és Halápi Nándor igazgató úrnak.

Temetésén a tisztelõi közül sokan megje-
lentek. 

Beosztásait, munkásságát pontosan fel-
sorolni nehéz lenne, oly sokoldalúan tevé-
kenykedett. Legjobb, ha saját összeállítását,
amelyet a Révai Nagy Lexikon számára ké-
szített, szó szerint idézzük:

„Kollwentz Ödön (1912. okt. 31. Debre-
cen): erdõmérnök. A József Nádor Mûszaki
és Gazdaságtudományi Egyetem soproni
Bánya-, Kohó- és Erdõmérnöki Karán erdõ-
mérnöki oklevelet (1935), a debreceni Tisza
István Tudományegyetem Jogi Karán állam-
tudományi doktori oklevelet szerzett (1943),
a soproni Erdészeti és Faipari Egyetemen
doktorált (1973), a mezõgazdasági tudomá-
nyok kandidátusa (1982). 

– A Fõhercegi Uradalom izabellaföldi er-
dõgondnokságának mérnöke (1935), a Deb-
receni Erdõigazgatóság alföldfásító erdõmér-
nöke (1935-1939), a debreceni 12. sz. Földmé-
rési Felügyelõség gyakornoka (1939-1940), a
Bustyaházai Erdõigazg. Erdõrendezõje (1940-

1942), a csontosi erdõhivatal vezetõje (1942-
1944), a perecsenyi erdészeti vasútüzem és fa-
raktár vezetõje (1944), a Szombathelyi Erdõ-
igazgatóság Keszthelyi Erdõfelügyelõségének
munkatársa (1944), a II. vh.-ban frontszolgála-
tot teljesített, majd amerikai hadifogságban
volt (1944-1946). A Pécsi Állami Erdõigazgató-
ság Birtokpolitikai Osztályának munkatársa
(1946), az árpádtetõi erõgondnokság vezetõje
(1946-1949), az esztergomi erdészeti szak- és
középiskola, az ásotthalmi szakiskola, majd a
debreceni erdészeti technikum igazgatója, ta-
nára, illetve igazgató-helyettese (1949-1955),
a Mecseki Állami Erdõgazdaság gépesítési
elõadója (1955-1957), termelési felügyelõje
(1957-1959), erdõmûvelési csoportvezetõje
(1959-1973), az Erdészeti Tud. Int. (ERTI)
nyugdíjas tudományos tanácsadója (1973-tól). 

– Erdészeti, gazdasági kérdésekkel, erdõ-
mûveléssel, erdészeti joggal foglalkozott. Ki-
dolgozta az iparifa becslésének méretcso-
portos eljárását, a csemetekerti gépi iskolá-
zást, az erdõsítések helikopteres vegyszeres
gyomlálását, a maggal történõ fenyõerdõsí-
tést, az erõk immateriális értékelését. Erdé-
szettörténeti tevékenysége is jelentõs.

– Az Országos Erdészeti Egyesület tagja
(1935-tõl), az Erdõmûvelési és Erdészettör-
téneti Szakosztály tagja (1965-tõl). Az MTA
Erdészeti Biz. tagja (1982-tõl).

– Bedõ Albert-emlékérem (1993).
F.m.: Erdészeti mûszaki ismeretek. Imrik

Lászlóval, Teszársz Gézával (Bp., 1952; 2. ki-
ad. 1953); Erdõhasználat. Tuskó Lászlóval,
Farkas Imrével. (Bp., 1952; 2. kiad. 1953);
Csemetekerti munkák, gépek. (Bp., 1969);
Az erdõsítés munkái, eszközei. (Bp., 1970);
Fenyõerdõsítés magvetéssel. (Kand. érteke-
zés, Bp., 1982); Pécs szabadkirályi város er-
deinek és az ott folytatott erdõgazdálkodás-
nak a története. (Bp., 1998); Ezer év erdé-
szeti jogalkotásainak kritikai vizsgálata. (Er-
dészeti Lapok melléklet, 2000).”

E csodálatra méltó szakmai önéletrajz pél-
daként szolgáljon nekünk és utódainknak.

Olvasva szinte kedves hangját is halljuk.
Mi csak egy szomorú adattal egészíthetjük
ki, amit elõre nem tudhatott, hogy 2008. ja-
nuár 24-én fogja magához szólítani az Úr. 
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Kedves Döci Bácsi!
Búcsúzunk Tõled, a nagy erdésztõl, a jó

tollú szakírótól, a remek elõadótól, az erdé-
szettörténésztõl, de mindenek elõtt a kiváló
gyakorlati szakembertõl, a megbízható
munkatárstól, a kedves kollegától, a jó ba-
ráttól. Hiába vigasztaljuk magunkat, hogy
szép, gazdag, teljes életed volt, nekünk na-
gyon hiányzol. Ezentúl nem tudunk bajban,
gondban Hozzád fordulni. Nélküled szak-
mai árvának érezzük magunkat. Erdészek
nemzedékeit tanítottad és voltál igazi társ az
üzemben, majd nyugdíjazásod után több,
mint három és fél évtizeden át a tanács-
adónk és segítõnk. 

Életmûved méltatásához – õszintén szól-
va – kicsik vagyunk. Az emberi és lelki
nagyságodat, ami szilárd erkölcsi alapokon
állt és amit minden körülmények között
megvallottál, csak csodálni tudjuk és példá-
nak tekintjük. 

Nem volt könnyû életed. Debrecenben
születtél, Sopronban végeztél, Kárpátalján
szolgáltál. A második világháború égésébõl
nem maradtál ki. Harcoltál a hazánként,
amerikai fogságba estél, de szerencsésen
visszakerültél és a Hegyesd lábánál találtad
meg kis családodat. Nevetve mesélted, leá-
nyod egy darabig csak „bácsinak” szólított,
hiszen úgy tanult meg beszélni, hogy nem is
látott, mert katona voltál. 

Tanítottál Esztergomban, Királyhalmán,
Debrecenben, sõt itt Pécsett, a Nagy Lajos
Gimnáziumban is. Gondnok voltál Árpádte-
tõn. A sok átszervezés után a Mecseki Erdõ-
gazdaság erdõmûvelését vezetted hosszú
éveken át. A sok üzemi teendõid mellett re-
mek cikkek sorát írtad nagy örömünkre. Kü-
lönösen a jogszabályok kiváló ismerõje vol-
tál. Hosszú, áldásos életed alatt a változáso-
kat figyelemmel kísérted, az eltéréseket
azonnal észrevetted. A várható szakmai és
pénzügyi hatásaikat pedig elõre láttad és
ezekre fel is hívtad a figyelmünket. 

Nekem nagy szerencsém volt, mert fiata-
lon barátságodba fogadtál. A diplomatervem
üzemi konzulense voltál és a bemutatkozá-
sunk pillanatától tanácsadóm lettél és marad-
tál egész életedre. Bármi kérdésem volt, Hoz-
zád fordulhattam telefonon, szóban, levélben.
Mindig szívesen és türelmesen szakítottál idõt
ránk, példát adva, milyen fontos, hogy az idõ-
sebbek átadják tudásukat, tapasztalataikat a fi-
ataloknak és támogassák õket.

Hatalmas szellem voltál a tudásban és
egyszerû ember a hétköznapokban. A szere-
tet és a tisztelet sugárzott belõled. Ezt min-
denki érezte, aki Veled beszélt. A kényes té-
mákat ügyesen és eredményesen tudtad ke-
zelni. Sok példát lehetne említeni. Egy a sok
közül: a hatvanas-hetvenes években szüksé-
gesnek érezted újból használni a régen már
jól bevált, de a háború után feledésre ítélt er-
dõérték számítást és ezt diplomatikusan így
fejezted ki: „le kellene fektetni a szocialista
erdõérték számítás alapjait”.

Te, kedves Dönci Bácsi, tudtál örülni a
mások sikereinek, kitüntetéseinek és az
önálló gondolkodásra, önképzésre buzdítot-
tál mindenkit. Hányszor mondtad: ezt és ezt
le kell írni, meg kell írni, ne sajnáljátok a fá-
radtságot, és most lesütött szemmel valljuk
be, hányszor nem fogadtuk meg jóindulatú

tanácsaidat. Ha pedig nem sikerült valami,
vagy nem úgy sikerült, ahogy elgondoltuk,
vigasztaltál és bátorítottál bennünket: szép
nyugodtan gondoljuk végig az egészet, hol
hibáztunk és tanuljunk belõle, mert a saját
bõrünkön szerzett tapasztalat az igazi... És
hányszor vigasztaltál bennünket, ha a fõnö-
keink nem úgy beszéltek velünk, ahogy il-
lett volna.  Te mindig szépen beszéltél az
emberekkel, függetlenül a beosztásuktól.

Jó mesélõ voltál. A hosszú utazások alatt
öröm volt hallgatni Téged. A saját történe-
tedbe mindig beleszõtted hazánk és a sza-
badság szeretetét. Fiatalon, gondolkodás
nélkül jelentkeztél a finn téli háborúba. Szü-
leid elõtt titkoltad, hogy ne okozzál felesle-
ges fájdalmakat nekik. Szerencsére nem ke-
rültél bevetésre. 

Búcsúzunk Tõled, kedves Dönci Bácsi!
Vigasztal bennünket szakmai árvaságunk-
ban, hogy tudjuk, Te fentrõl is segíteni fogsz
az itt lent, a tõ mellett küszködõ erdészek-
nek. Te igazán tudod mennyi-mennyi csap-
da, veszély leselkedik szép szakmánk mûve-
lõire az üzemi életben. Kérjük, kérd a Min-
denható kegyelmét reánk, amire a mai for-
gatagban oly nagy szükségünk van. Köszön-
jük azt a sok-sok szeretetet, amit Tõled itt a
földön kaptunk. 

A pécsi városi erdõ mindig kedves volt
elõtted, noha a második világháború után
már nem az erdõgazdaság kezelte. Nemrég
írtad meg a történetét és kedves emléket ál-
lítottál neves elõdeidnek. 

Engedd meg, hogy ebbõl az erdõbõl ho-
zott kis csokrot helyezzük el a szemfedõd-
höz tiszteletünk jeléül. Ezekbõl láthatod, vi-
rágzik már a mogyoró, a som és néhány zöld
tölgylevél is átvészelte a telet a Mecsek-ol-
dalban.

Nyugodjál békében! Hisszük, hogy a jö-
võben is figyelemmel kíséred a magyar er-
dõk és erdészek sorsát. 

Dr. Tóth Aladár

Dr. Dobos Tibor 
(1931–2008)

Dr. Dobos Tibor erdõ-
mérnök, (akadémiai
doktor) kollégától
2008. február 15-én
végsõ búcsúra kény-
szerültek az erdész-
társadalom résztvevõ
tagjai, egyetemi mun-
katársai és az évfo-
lyamtársak, akit Sop-

ronban helyeztek végsõ nyughelyére. A gyá-
szolók és az évfolyamtársak nevében e so-
rok írója, illetve Juhász István a környezet-
védõk nevében búcsúzott az elhunyt kolle-
gától, munkatárstól, baráttól.

Dobos Tibor a következõkeppen emlé-
kezett a „Hagyásfák” „Kék valéta szalagosok
vallomása” címû – közös – kiadványunkban
iskolájára, a csurgói Csokonai Vitéz Mihály
Gimnázium szellemiségére, nevelési szín-
vonalára,: „Ebben az intézményben szerez-
tem elsõ ízben az összefogás, egymás meg-
becsülése, tisztelete, a becsületesség jellem-
formáló élményét”. Hivatkozott példaértékû
tanáraira, az egyetemi évek professzoraira,

mint jellemformáló személyiségekre. Az ak-
kori köztiszteletû erdésznagyjaink – képlete-
sen „hagyásfáink” – lettek a mi példaképe-
ink, írta. Tõlük tapasztalhattuk meg a „be-
csület, kötelesség, a tisztesség” erényeit. 

Dobos Tibor erdõmérnöki pályáját a Kará-
di Erdészetnél – az Õ mondása szerint – So-
mogyországban kezdte. Somogyvár erdészet-
vezetõjeként tõmelletti jártasságot szerzett. A
magyar nemzet történelme kiemelkedõ tele-
pülésén, „bástyáján” a szakmában elkötelezett
erdészei gazdagították emberségét, felkészült-
ségét, világlátását. Ebben az idõszakban szer-
zett tapasztalatai – ahogyan maga is vallotta –
meghatározónak minõsültek Sopronban az
egyetemi oktatói, közéleti tevékenységében,
ahova munkássága végül is kötõdött. 

Akik Dobos Tibort mélyebben megis-
merték, alapvetõen erényes, emberséges
embertõl, kollégától búcsúzhattak/nak, hi-
szen a szakunkon kivüli látásmódok is erre
utalnak. Az egyetemre kerülve, kezdemé-
nyezõ volt a szakma új, nagy kérdéseinek
megoldásában. Korszerû eljárásokat, mód-
szereket keresett az Erdõtelepítési tanszéken
az erdõ korszerû hasznosításában, a vadá-
szat etikusabbá tételében stb.. Az egyetemi
közélet kritikus helyzeteiben is mert kocká-
zatot és felelõsséget vállalni szakunk fejlõ-
dése, gyarapodása érdekében. Az erdõmér-
nöki egyetemen az elsõk között ismerte fel a
felgyorsult fejlõdésû világ kockázatos hatá-
saiban, kihívásaiban az erdõ tágabb szere-
pét, a környezetvédelem fontosságát, a táji
adottságok ésszerû hasznosítását. Az egyete-
men Õ indította el azt a posztgraduális kör-
nyezetvédõ és tájrendezõ szakmérnökkép-
zést, ahol új tanszéket szervezett és az elsõk
között esett szó a holisztikus szemléletrõl, a
környezetgazdálkodásról. Ez a kezdemé-
nyezés iskolateremtõ tettnek is minõsíthetõ,
amihez képes volt elõteremteni azokat a je-
lentõs anyagi és eszközfeltételeket is, ame-
lyek végül megalapozták a mai intézmény
kialakulását. Az egyetem ifjúságából meg-
szervezte a Somogyiak Klubját. Az Országos
Erdészeti Egyesület Táj- és környezetfejlesz-
tési szakosztályának létesítését Õ indítvá-
nyozta, amelynek tevékenységét közösen
irányítottuk. A közösség összefogásáért, a
szakmáért való küzdelmének számos állo-
mása jelzi kezdeményezõ, tenni akarását. 

Juhász István ny. osztályvezetõ – mint
egy ifjabb generáció – és a környezetvédõk
képviselõjeként búcsúbeszédében kiemelte;
...„hogy hogyan kell EMBERNEK lenni. Csu-
pa nagybetûvel.” Õ a szakmán kívülrõl látó
szemmel és érzékletességgel adta közzé ta-
pasztalatait. ...„Könyvében, jegyzeteiben ezt
a példamutatást igyekezett summázni mind-
annyiunk számára, s a fiatal olvasóknak is.
...Az egyetemen megszervezett tanszék,
amely a maga nemében és szellemében új
volt a hazai egyetemi oktatásban. ... Vajon
megérte-e, vajon jó volt-e az egyetem veze-
tésével szemben, más, egészen újszerû kitö-
rési lehetõségeket is meglépni. Igen, jó irány
volt, bármennyire fájdalmas volt egyesek
számára, hiszen… a környezet-, természetvé-
delem felsõfokú képzési lehetõsége valójá-
ban itt nyílt meg hazánkban. Köszönet érte!…

Az OKTH vezetése bármely idõszakot is
nézzük, felismerte a tanszék értékteremtõ le-
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hetõségeit. Épített rá, s ennek az együttmûkö-
désnek köszönhetõ többek között; ... a termé-
szetvédelmi információs, a monitoring rend-
szer megalapozása, a térinformatikai vagy táv-
érzékelési módszer újszerûsége a Kiskunsági
Nemzeti Park védettségét feltáró munkák-
ban…Ezeket segítette a seibersdorfi együttmû-
ködés, a Göttingeni Egyetemmel, illetve az
Európai Tájtervezési Intézettel kiépített kap-
csolat stb.. ... a szakmai meg nem alkuvás sok
konfliktus forrása volt, amelyeket nehezen vi-
selt el.  Akik nevében mondom e búcsúszava-
kat, igazi barátsággal igyekeztünk segíteni azt
az úttörõ munkát, amelyet a szakmáért –
közvetve az erdõért – tett. Eredményei most is
példamutatóak, s irányt adnak azoknak is,
akik sokkal harcosabban, nagyobb szakmai,
politikai háttérrel vívják harcukat, a környeze-
tért és a természetért,...számunkra igaz az a ré-
gi mondás, amely szerint: „ Nem az a gazdag,
akinek sok van, hanem az aki sokat ad!”” 

Az elõbb idézett gondolatok, amelyet bú-
csúbeszédében mondott Juhász István, jel-
zik Dobos Tibor kapcsolatépítõ alkatát. 

Az egyetemi oktatás, képzés új irányainak
kezdeményezései és megvalósítása mellett
maradt ereje kidolgozni, majd megvédeni „A
környezetgazdálkodás ökológiai és ökonómi-
ai vonatkozásai” címû akadémiai doktori
disszertációját, amelynek témája kezdemé-
nyezõ jellegû, és újszerû volt. A szükségszerû-
sége, továbbfejlesztése ma még aktuálisabb,
mint akkor volt. Nyugdíjasként a Kaposvári
Pannon Egyetem doktori iskolájában vendég-
professzorként a „Környezetgazdaságtan” cí-
mû tantárgyat oktatta és a doktorandusokat
képezte.  

Évfolyamunk szintén tapasztalhatta azt,
amire iskolája szellemiségét idézve hivatko-
zott, azaz felmutatta az összefogás és egymás
megbecsülésének erényeit. Õ volt az, aki az
évfolyam találkozóit rendszeresen szervezte. A
hivatkozott becsületességgel, szeretettel tudott
az évfolyam szolgálója lenni. Olyan ember, aki
nem ismert jogot kötelesség nélkül. Kezdemé-
nyezõ, újat és hasznosat keresõ kollégaként
dacolt a kihívásokkal. De Neki köszönhetõk
azok az alma materhez kötõdõ rendezvények
is, amelyek a kollégiális szellemiséget, a barát-
ságot éltették, táplálták bennünk.  

Ennek a korosztálynak tagjai az elmúlt szá-
zad második felében a szakma törzsében irá-
nyították az ország erdõgondozását, a termé-
szetvédelem gyakorlatba ültetését. A szakág
fejlõdését tekintve egy kiemelt eredményû
korszak szellemi szolgái lehettünk. Ebben dr.
Dobos Tibor is meghatározó volt. 

Reményik S. Végrendelet c. versének so-
raival búcsúzom, búcsúzunk:        

Fáradtságom adom az esti árnynak, 
Színeimet vissza a szivárványnak.
Megnyugvásom a tiszta csöndes éjnek,
Mosolygásom az õszi verõfénynek.
Sok sötét titkom rábízom a szélre,
Semmit se várva és semmit se kérve.
Kik üldöztek át tüskén, vad bozóton:
Kétségeim az örvénybe szórom.
A holtam után ne keressetek,
Leszek sehol – és mindenütt leszek.
Kedves Tibor Barátunk Isten veled, Nyu-

godj Békében!
Dr. S. Nagy László

évfolyamtárs

Nagy József
(1926–2008)

Nagy József 1926.
szeptember 25-én szü-
letett a Heves megyei
Dormánd községben.

Elemi iskoláit Dor-
mándon, a polgárit
már Székesfehérváron
munka mellett végezte
el.

Ezután iratkozha-
tott be az Egri Érseki Kereskedelmi Középis-
kola nappali tagozatára.

18 éves volt, amikor a történelem komo-
lyan beleszólt az életébe: besorolták leven-
tének. A katonai elõképzésben részesített fi-
atalokat az egyik erdélyi hadtest személyi ál-
lományának pótlására szánták. 7 hónapi fel-
vidéki és ausztriai szolgálat és sok viszon-
tagság után – többnyire gyalogszerrel – ér-
kezett vissza szülõfalujába. Tanulmányait to-
vább folytatva 1948-ban leérettségizett.

A növény- és állatvilág iránti érdeklõdése
vonzotta az erdõmérnöki pályára, ezért még
ugyanebben az évben jelentkezett a Soproni
Egyetem Erdõmérnöki Karára.

Sopron szellemisége, lakosainak elköte-
lezett magyarsága elmélyítette hazafiúi érzé-
seit, az egyetemen életre szóló barátságokat
kötött.

Diplomáját 1952 nyarán szerezte meg.
Elsõ munkahelyére, a Nyíregyházi Erdõ-

telepítõ Állomásra kinevezés útján került.
Átszervezés miatt 2 év múlva a Nyírségi Álla-
mi Erdõgazdaság Fásítási Csoportjában kez-
dett dolgozni.

Nyíregyházán találkozott élete nagy sze-
relmével, akivel 1956. január 14-én kötött
házasságot.

Közös életüket Tiborszálláson kezdték.
1962-ben elõbb Tiszafüred, majd 1966-ban
Kisújszállás erdészetvezetõjének nevezték ki.

1976-tól a Szolnoki Erdõgazdaság köz-
pontjába helyezték.

Nyugdíjazását követõen több éven át egy
erdõbirtokossági társulat szaktanácsadója-
ként dolgozott Törökszentmiklóson. Mun-
káját mindig magas szakmai színvonalon,
õszinte lelkesedéssel és nagy odaadással vé-
gezte.

Munkahelyi vezetõként és családapaként
is számos kirándulást szervezett a jelen és a
történelmi Magyarország nevezetes vidékei-
re. Több mint 2 évtizedig épített szakmai,
sport és baráti kapcsolatokat munkahelye és
a Besztercebányai Erdõgazdaság között.

Szenvedélyesen gyûjtött térképeket,
földrajzi és történelmi, szakmai munkákat.

Aktív tagja volt az Országos Erdészeti
Egyesületnek is.

Házasságából 3 gyermeke született, akik
6 unokával és egy eljövendõ dédunokával
ajándékozták meg.

2003-ban elszenvedett szívinfarktusa las-
súbb élettempóra kényszerítette, de szellemi
frissességét, aktivitását élete végéig meg-
õrizte.

Élete folytatódik gyermekeiben, unokái-
ban, életmûve pedig elültetett erdeiben.

Kiss Sándor
(1948–2008)

A mosonmagyaróvári
temetõben családtag-
jai, barátai és ismerõ-
sei kísérték utolsó út-
jára. Húga rímbe sze-
dett sorokkal búcsúzik
az erdõhöz örökké hû
és az év elején tragi-
kus hirtelenséggel el-
hunyt kollégánktól.

Lelkembe védtelek, szívemben õrizlek,
mindig szerettelek, soha nem feledlek.
Míg fájón nyög az avar lépteim alatt,
Sírhantodon megpihen az enyhe tavasz,
egy halk sóhaj a lombkoronák alatt…
Beszélni nem lehet, de sírni tán szabad…
Lerogyva fájón, zokogva utánad,
Kinek vére enyémmel testvér,
Halálod bánat, oly hirtelen mentél.
Ringasson álomba víg madársereg,
Ölelj magadhoz, ha utánad megyek…

Tarr Erika
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