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Megmásíthatatlanul fájdalmas a tény,
Szodfridt István nyugalmazott tanszék-
vezetõ egyetemi tanár, professor emeri-
tus, nagyra becsült professzor kollé-
gánk, tanárunk, mesterünk, barátunk,
szeretett Pista Bátyánk itt hagyott ben-
nünket, s elköltözött az égi hazába.

Hosszú és tartalmas volt az életút
1930 és 2011 között, 81 év a Gyõrtõl Sop-
ronig ívelõ életpályán. A korán elhunyt
gazdász édesapa helyett a gyõri nagy-
szülõk felkaroló gondoskodása és sze-
retete szépítette meg. A gyõri bencések-
nél alapozta meg széles mûveltségét, in-
telligenciáját, fogékonyságát, kapta
mély hitén alapuló erkölcsi tartását. 

Vörösmarty soraival:
„A természet könyvét forgatni ne

szûnjél,
Benne az Istennek képe írva va-

gyon.”
1949-ben kitûnõ eredménnyel érett-

ségizett. A Mûegyetem Erdõmérnöki
Karára, Sopronba jelentkezett, s erdõ-
ipari szakon szerzett kitûnõ minõsítésû
diplomát 1953-ban. Széles érdeklõdése
mellett egyetemi évei alatt jegyezte el
magát a botanikával, amelynek szerete-
te és mûvelése egész aktív életében el-
kísérte. 

Kevesebben lettek azon tanáraink,
akik egyéniségükkel, tartásukkal, tudá-
sukkal példaként, zsinórmértékként
szolgálhatnak nekünk, itt maradottak-
nak. Nekünk, akik igyekszünk felnõni
hozzájuk, akik igyekszünk megõrizni
az erdészszakma becsületét, amelyet õk
és mindannyiunk elõdei, régi erdésztu-
dósai vívtak ki szorgos munkával. 

Megadatott neki, hogy életmûvét be-
fejezze, mégis úgy érezzük: még alkot-
hatott, még sokat adhatott volna ne-
künk, utódainak. Igényelnénk példa-
mutatását emberi tisztességbõl, emberi
tartásból, jóságból. A dolgok, jelensé-
gek, problémák mértékadó kezelési
módjából. Önmérsékletbõl, visszafo-
gottságból, tisztességbõl.  Mindezt egy
rendkívül stabil értékrend alapján, amit
talán úgy lehet megfogalmazni, hogy
keresztényi, hazafias és európai. A vele
való beszélgetések sokkal értékesebbek
voltak, mint egy elõadást végighallgatni,
hiszen közvetlenségük magukban hor-
dozta a kitárulkozás lehetõségét. 

Elsõ munkahelye a Keszthelyi Állami
Erdõgazdaság volt, ahol gépesítési elõ-

adó, erdészetvezetõ-helyettes, erdészet-
vezetõ, majd erdõmûvelési elõadó volt.
Ebben az idõszakban kezdõdött együtt-
mûködése a botanikusokkal, tagja volt
az Õrség és a Vend-vidék vegetációtér-
képét elkészítõ csoportnak. E tevékeny-
ség során szerzett mélyreható ismeretek
lehetõvé tették, hogy az abban az idõ-
ben induló erdõtipológiai munka részt-
vevõje lehetett. Kezdeményezõje volt a
hazai táji erdõmûvelés irányelvei erdõ-
és termõhely-tipológiai alapelveken
megvalósított kidolgozásának.

Tudományos eredményeinek elis-
meréseként hívták az ERTI-be dolgozni,
ahol az erdõtipológia továbbfejleszté-
sén dolgozott Mayer Antal munkatársa-
ként. Munkájának eredményeit a Zöld
könyvek tanúsítják. 

Az ERTI-hez kerülve – törvényszerû-
en – a termõhelykutatás felé is fordult
érdeklõdése, ezért téli idõszakokban az
MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóin-
tézetében is munkálkodott Stefanovits
Pál irányításával.

Kutatói sikerei, emberi adottságai
megkérdõjelezhetetlenné tették, hogy
az 1965-ben alapított kecskeméti kísér-
leti állomás alapító vezetõje nem lehe-
tett más, csak Szodfridt István. Feladatát,
az állomás megszervezését, munkájá-
nak elindítását, magas színvonalra eme-
lését, s elfogadtatását – fényesen elvé-
gezte. Botanikai munkái mellett kutatá-
sai a termõhely-tipológia és az erdõne-
velés irányába szélesedtek. Munkahe-
lyébõl következõleg az Alföld, különö-
sen a Duna-Tisza köze termõhelyi kér-
déseire, az akkor fellendülõ nemesnyár-

termesztéssel kapcsolatos szakmai kér-
désekre – termõhelyigény, telepítési há-
lózatok, nevelés, nyesés stb. – fókuszál-
tak kutatásai. E munka alapján – társ-
szerzõkkel együtt – kidolgozta a nemes-
nyár-nevelés modelljét. Óriásnyárra és
Palotás Ferenccel együtt hazai nyárakra
fatermési táblákat is szerkesztett. A
nyárneveléssel kapcsolatos kutatási
eredményeit egyetemi doktori, majd
kandidátusi értekezésében foglalta
össze.

Tagja volt a FAO erdészeti bizottságá-
nak, vezetõhelyettese az IUFRO termõ-
helyi szakcsoportnak. Tudományos
munkásságáról több mint 200 publiká-
cióban, egyetemi jegyzetekben, mint-
egy 15 külföldi közleményben és
könyvfejezetekben, valamint általa írt
szakkönyvben számolt be. Tagja volt az
MTA Erdészeti Bizottságának, a Botani-
kai, Talajtani és Ökológiai Bizottságnak.

Részt vett az abban az idõben megje-
lent erdészeti nagymonográfiák termõhe-
lyi és botanikai fejezeteinek megírásában,
a szürke nyárak termõhelyi igényének
meghatározásában. Tagja volt a nemzet-
közi termõhelytípus-térképezõ módszer-
összehasonlító munkaközösségnek,
egyik szerzõje volt a Termõhely-tipoló-
giai és térképezési útmutató c. kötetnek.

E szerteágazó tevékenység mellett
részt vett a tudományos ismeretterjesz-
tésben, így lett a Bács-Kiskun megyei
TIT elnöke. 

1983-ban hívták az Erdészeti és Fai-
par Egyetem Erdõmérnöki Karára, az
akkor megüresedõ Termõhely-ismeret-
tani Tanszék élére. 

Ezt a posztot 12 évig, 1995-ig, nyug-
állományba helyezéséig töltötte be.

Kiváló elõadó, kitûnõ tanár. Szerette
a hallgatóit, s a hallgatók is szerették õt.
Kizárólag arra volt kíváncsi a vizsgák so-
rán, hogy mit tud a jelölt, ezért ritkán
buktatott. E hozzáállással a hallgatók
csak ritkán éltek vissza. Sûrû elfoglaltsá-
gai mellett is talált módot a diákokkal
való foglalkozásra, õket egyenrangú
partnerként kezelte. A talajtan oktatását
idegen nyelven is meghirdette, ami le-
hetõvé tette, hogy hallgatói gyakorolják
a szaknyelv ismeretét. Rendkívül termé-
keny volt a jegyzetek, tankönyv írásá-
ban, ebbe munkatársait is bevonta. Szé-
les körû általános mûveltsége és szak-
mai ismeretei segítségével élvezetes elõ-
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adásokat tartott. Mivel az ország számos
pontját bejárta és nagy gyakorlati ta-
pasztalattal rendelkezett, elõadásai so-
rán gyakran mutatott be terepi példákat.

Ugyanilyen felhõtlen volt a viszonya
munkatársaival, kollégáival is. 

Benne egyenes, tiszta, becsületes, jó
embert ismerhettünk meg. Mindenki-
ben, és a világban is csak a jót kereste,
igyekezett fõként azt meglátni benne,
mert maga is jó, jóságos, emberséges
volt, ezt a jót akarta mindenkor adni a
vele kapcsolatban állóknak is. A selme-
ci szellem mélyen átitatta egész életét.
Évfolyamtársai iránt érzett ragaszkodá-
sa az évek múlásával sem lankadt. Vala-
mennyi találkozón jelen volt. Nemcsak
oktatott, hanem nevelt is. Így marad
meg tanítványai, így marad meg mind-
nyájunk emlékezetében.

Mérhetetlen volt hûsége erdészhiva-
tásához, az Alma Materhez, nemzeté-
hez, hazájához. Tiszta emberségét, hi-
vatástudatát, eredményeit, hûségét
mindenkor értékelték és elismerték. 

Egy beszélgetés során azt fejtegette,
hogy az õ neve valószínûleg svéd ere-
detû, és õsei talán katonaként vagy dip-
lomataként kerültek hazánkba. Egy al-
kalommal említette, hogy soproni tevé-
kenysége alatt levelet váltott egy oszt-
rák professzorral, aki a címzéskor Oe-
denburg helységnevet írt Sopron he-
lyett. Válaszlevelében ezt nem észrevé-
telezte, de a címzéskor Bécs helységne-
vet írt, ami a kollégát valószínû elgon-
dolkoztatta.

Kétszer lett (1966 és 1975) az erdé-
szet kiváló dolgozója, megkapta a
Nyisztor György Emlékérmet (1986), az
Újhelyi Imre Díjat (1994), az Ember az
Erdõért Emlékérmet (1998) és a Magyar
Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjét
(2006).

Az Országos Erdészeti Egyesületnek
Tiszteletbeli Tagja. Az Egyesületben
hosszú éveken át odaadó munkát vég-
zett. 1986-tól három cikluson keresztül
volt az Egyesület Soproni Helyi Cso-
portjának elnöke. Soproni rendezvé-

nyen dõlt el, hogy az állami erdõgazdál-
kodás nem a központi költségvetési,
hanem az önálló, gazdálkodási útra lé-
pett. Itt dõlt el, hogy a Tanulmányi Er-
dõgazdaság szervezeti egységét sikerült
megõrizni és ma is képes magas szinten
szolgálni az egyetemi és középiskolai
oktatást.

Legutolsó írása a Bakonyerdõ Zrt.
történetérõl megjelent könyv ismerteté-
se volt, mely az Erdészeti Lapok májusi
számában jelent meg.

Egyetemünk – az õ szeretett Alma
Matere – 1996-ban emeritus professori,
1999-ben honoris causa doktori cím-
mel, 2010-ben, 80. születésnapján pe-
dig a Nyugat-magyarországi Egyetemért
Emlékéremmel ismerte el munkáját, hû-
ségét, ragaszkodását, önzetlenségét,
azt, hogy mindig és minden körülmé-
nyek között, élete utolsó percéig lehe-
tett rá számítani.

Boldog ember volt, hiszen megada-
tott neki a ragaszkodó, szeretõ élettárs.
Jókai soraival:

„ Ami bennem lélek, veletek megy,
Ott fog köztetek lenni mindig.
Megtalálsz virágaid között,
Amikor elhervadnak, 
Megtalálsz a falevélben,
Amikor lehull,
Meghallasz az esti harangszóban, 
Amikor elenyészik.”

„Paradoxon, hogy épp a modern
társadalomban vált mitikus fogalom-
má a halál, mely pedig az élet szerves
része, szükségszerû befejezése, minden
emberi munka, alkotás, haladás leg-
fõbb serkentõje.” (írta egy helyütt Ör-
kény István)

A halálra nehéz felkészülni, mert ir-
racionális a földi lét boldogságához, az
élethez mérve. Az élet azonban – tud-
juk –véges, s a halálra készülni kell. Ha
valakinek hite van – s Szodfridt István
egész életében mélyen hívõ ember volt
– úgy annak a halál mást, egy új dimen-
ziójú életet jelent. Ezért õ – tudom –
nyugodtan készült a halálra, s megtért
oda, ahova keresztény hite szerint szü-
letése óta készült. Nekünk – itt mara-
dottaknak – talán egyetlen vigaszunk az
lehet, hogy valóban oda tért meg,
ahova Õ maga is megtérni vágyott.

Szegényebbek lettünk. Igaz ember
távozott közülünk.

Faragó Sándor rektor, Nahlik And-
rás dékán, Keszthelyi István évfolyam-
társ, Sipos Sándor munkatárs, Ormos
Balázs OEE búcsúztatói alapján szer-
kesztette Pápai Gábor




