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1921. március 6-án született Veszprém-
ben. Családja a mai Burgenlandból
származik, édesapja vasutasként dolgo-
zott. Édesapja szolgálati helyének válto-
zása függvényében középiskolai tanul-
mányait a gyõri, majd a soproni bencés
gimnáziumban végezte.

Az erdõmérnöki tanulmányait 1944-
ben Sopronban fejezte be. 1945-ben
magánmérnökként vett részt a földre-
formmal kapcsolatos geodéziai mun-
kákban Kópházán. 1946-ban Pécsre ke-
rült az Erdõigazgatósághoz. Ifjú házas-
ként albérletben, a háború utáni infláci-
ós körülmények közt kezdte meg álla-
mi szolgálatát.

1947 és 1950 között a gyõri közpon-
tú állami erdészeti vállalat Ravazdi Er-
dészetét vezette, majd Sallai Ferenc, a
soproni Tanulmányi Erdõgazdaság
igazgatójának hívására Sopronba ke-
rült. Gyakorlatban szerzett tapasztala-
tait az erdészeti szakiskolák számára,
pályázat révén kapott megbízás alapján
1953-ban egy jegyzetben összegezte.

1952 márciusában került adjunktus-
ként az Erdõmérnöki Fõiskolára. A mû-
szaki fejlõdés 1945 után elkerülhetet-
lenné tette a gépesítés erdészeti vonat-
kozásainak önálló tárgyként oktatását.
Az 1947-ben beiratkozott hallgatóknak
az 1949/50-es tanév II. félévében Pallay
Nándor oktatott elsõként erdészeti
gépesítést. Az Erdõfeltárás Tanszék ke-
retein belül pedig Partos Antal az 1948-
ban iratkozottak számára harmadéven,
1950/51-ben két félévben oktatta az er-

dészeti géptant. Ebbe az újszerû fela-
datba kapcsolódott be adjunktusként
Perlaki Ferenc és 1952-tõl vett részt az
erdészeti gépesítés tantárgyának kiala-
kításában, továbbfejlesztésében és ok-
tatásában.1956 elején erdészeti gépesí-
tési jegyzete jelent meg. Harmadéves
évfolyamunkat az 1955/56-os tanév II.
félévében vizsgáztatta utoljára õszi
ausztriai távozása elõtt. 

Ismeretes, hogy 1951. május 29-én a
selmeci hagyományok ápolásának vét-
kére hivatkozva 45 erdõmérnök-hallga-
tót, majd utánuk rövid idõn belül szá-
mos oktatót zártak ki a karról. A politi-
ka által vezérelt könyörtelen döntés
nemcsak az egyének sorsát, hanem a
fõiskola belsõ viszonyait is kedvezõtle-
nül befolyásolta. Az erdõmérnöki okta-
tást néhány évig az ésszerûtlen szakosí-
tás jellemezte. Ez az akkori oktatók egy-
séges kiállása eredményeként már
1953-ban megszûnt. Sõt az egységes er-
dõmérnökképzés helyreállítása mellett
döntés született a 10 féléves képzés fo-
kozatos bevezetésérõl. 

A selmeci hagyományok „legalizálá-
sa” is megindult Nagy Imre elsõ kor-
mányra kerülése után. Elõször Faller Je-
nõ foglalkozott 1954. március 24-én egy
elõadásban a selmeci diákszokásokkal
a SOTEX kultúrházban. Az Erdõmérnö-
ki Karon Perlaki Ferenc vállalta a diák-
hagyományok felélesztésének akkor
még kockázatos munkáját. A szakiroda-
lom feldolgozásán kívül segítséget ka-
pott Faller Jenõtõl, Stasney Alberttõl, Sé-
bor Jánostól és Kiss Ignáctól. Az Erdõ-
mérnöki Kar 1951-ben és 1953-ban bei-
ratkozott hallgatói ekkor már kezdemé-
nyezték a hagyományok ápolását. A ta-
nárok, hallgatók többsége is kiállt e tö-
rekvések mellett. 

Az akkori negyedéves erdészhallga-
tók kezdeményezésére 1954. november
26-án – mintegy három évvel a kizárá-
sok után – Perlaki Ferenc érdeklõdõk-
kel zsúfolt teremben tartott nagysikerû
elõadást a selmeci hagyományokról,
melyet pár héten belül, még december-
ben meg kellett ismételnie. Az akkori vi-
szonyok közt jelentõs áttörést jelentett,
hogy 1954. december 1-jén egy kari
nyilvános pártrendezvényen is vállalta a
felszólalást a selmeci diákszokásokról.
Az akkori diákújságunk „patronáló bi-
zottsága” tagjaként számos professzor
mellett õ is hozzájárult a „Soproni Egye-

tem” tartalmának gazdagításához, szá-
mos selmeci cikk megjelenéséhez. 

Így történhetett meg, hogy Fehér Dá-
niel temetése 1955. február 17-én Perla-
ki Ferenc szervezésében a diákság aktív
részvételével a selmeci diákhagyomá-
nyok szerint valósult meg.    

A város lakossága is meggyõzõdhe-
tett arról, hogy a fõiskola tanárai és hall-
gatói milyen megbecsülést adnak el-
hunyt, neves professzoruknak és
mennyire õrzik diákszokásaik értékeit.

Ilyen elõzmények után az 1955 máju-
sában végzett erdõmérnök-hallgatók is
felélesztették fõbb elemeiben a valétá-
lással kapcsolatos diákhagyományokat
és eszerint fejezték be tanulmányaikat.

Évfolyamunk, selmeci tanáraink és a
fiatalabb oktatók – köztük a meghatáro-
zó szerepet vállaló Igmándy Zoltán –
támogatásával, 1956–58 között folytatta
az 1955-ös évfolyam hagyománymeg-
õrzõ munkáját. Szakestélyeket tartot-
tunk, megszerveztük balek keresztelõn-
ket, a szalagavatónkat, a hattyútolla-
zást, a szalamanderes, nótás búcsúzást
a várostól és a valétabált. Évfolyamtör-
ténetünk írásakor 2006-ban, kialakult
személyes kapcsolatunk alapján tisztáz-
tuk, hogy a selmeci hagyományok meg-
újításának folyamatát megkönnyítõ, ma
is birtokomban lévõ kéziratot Perlaki
Ferenc állította össze nevezetes elõadá-
sa alapján.

1956-ban a katonai tanács egyik ve-
zetõjeként, majd tagjaként tevékeny-
kedett. Személyisége, kritikus esemé-
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nyekben határozott fellépése nagy-
mértékben hozzájárult ahhoz, hogy
hallgatóként Sopronban tiszta, vérte-
len forradalmi események részesei le-
hettünk.

1956. november 4-én családostul
Ausztriába távozott és rövidesen csatla-
kozott az ideiglenesen Ferienhortban
menedéket kapott tanárokhoz és hall-
gatókhoz. Azok közé tartozott, akik az
Európában maradás mellett döntöttek.
1957. január 21-én herceg Esterházy
birtokán tudott elhelyezkedni és a Lékai
erdészetnél a feltáróhálózat kialakítását
kapta feladatul. Késõbb õ tervezte meg
a lékai fûrészüzemet és irányította a fel-
építését. 1958. október 1-jén az eisen-
stadti központba helyezték. 

1960. június 6-án megkapta az osztrák
állampolgárságot és 1962-ben honosítot-
ták erdõmérnöki diplomáját, majd 1965-
ben letette az osztrák államvizsgát. 1965.
november 1-jétõl az uradalom erdészeti
referenseként dolgozott, majd 1967. jú-
nius 30-án kinevezték erdõmesternek és
az erdészeti osztály vezetõjének. 1968.
november 1-jétõl Pál herceg fõerdõmes-
terré léptette elõ. 1979. június 17. és
1982. március 30. között egy építõválla-
lat mûszaki munkáit irányította. 1982.
április 1-jén pedig visszament a hercegi
uradalomhoz és ismét megbízták az er-
dészeti osztály vezetésével. 1983. április
22-tõl az erdészeti ügyek vezetése mel-
lett az uradalom gazdasági ügyeinek irá-
nyítását végzõ 3 fõs grémium tagja lett.
1985. május 1-jétõl erdõigazgatói kine-
vezéssel ismerték el munkáját, majd ok-
tóber 29-étõl megbízták a grémium ve-
zetésével is. 1990. október 1-jétõl az ura-
dalom átfogó irányítását végzõ igazgató-
tanács tagja lett. 1996-ban, 76 éves korá-
ban ment nyugdíjba.

Az osztrák erdésztársadalom elis-
merte az uradalom erdõgazdálkodásá-
nak korszerûsítésében elért eredmé-
nyeit. A határok megnyitása után is-
mertségével, széles körû emberi kap-
csolataival számos hazai kolléga euró-
pai kapcsolatfelvételét segítette. Szak-
matörténetünk és a selmeci hagyomá-
nyok egyik meghatározó személyisége
2014. április 25-én hunyt el Kismarton-
ban. Munkásságát számos ausztriai és
hazai kitüntetéssel ismerték el. 

Dr. Illyés Benjamin  
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Kitüntették az
OEE technikus

alelnökét!
Alapvetõ emberi jogunk az egészséges életet le-
hetõvé tevõ környezet, a környezetünkkel harmó-
niában való viselkedés pedig a kötelességünk – je-
lentette ki V. Németh Zsolt a Környezetvédelmi Vi-
lágnap és a Pedagógusnap alkalmából tartott ün-
nepségen. A Mezõgazdasági Múzeumban rende-
zett eseményen a környezetügyért felelõs államtit-
kár és Simon Attila István közigazgatási államtitkár
kitüntetéseket adott át.

Versenyképes magyar agrárszakoktatás nélkül
nem lesz sikeres magyar mezõgazdaság, de élhe-
tõ, a fiataloknak jövõt kínáló vidéki élet sem – emel-
te ki köszöntõjében Simon Attila István. 

Az ünnepségen Tessedik Sámuel Díjat vehe-
tett át Andrésiné Dr. Ambrus Ildikó, a Bedõ Albert
Erdészeti Szakképzõ Iskola és Kollégium igazga-
tója, Egyesületünk technikus alelnöke, közel há-
rom évtizede végzett kiváló oktató-nevelõ munká-
jáért, két évtizedes, az iskola hagyományait meg-
õrzõ intézményvezetõi tevékenységéért.
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