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Reményfy Lászlóné
(1934–2015)

Elment közülünk Re-
ményfy Lászlóné
Zsigmond Katalin, az
elsõ Bedõ-díjas erdõ-
mérnöknõ. Volt mun-
katársainak, barátai-
nak, tisztelõinek so-
kasága és népes er-
dészcsaládja az egri
Hatvani temetõ ká-

polnájában vett tõle végsõ búcsút.
Parád-Fényespusztán született, varázsla-

tos erdei környezetben, egy neves erdészdi-
nasztia harmadik generációjának elsõ tagja-
ként. Édesapja az egykori Károlyi erdõbirto-
kon gazdálkodó Közmûvelõdési Alapítvány
erdészeként kezdte, majd az Államerdészet-
nél felülmúlhatatlan mesterfokon folytatta
szeretett hivatásának gyakorlását. Szakma-
szeretete és megkerülhetetlen példaként su-
gárzó személyisége vonzó, meggyõzõ erejé-
nek ékes bizonyítéka gyermekeinek életpá-
lya- és élettárs-választása: mindkét lánya és
veje is erdész.  Anyai nagyapja, nagybátyja
és apai nagyapja is erdész volt.  Felmenõi
valamennyien kiemelkedõen szorgalmas,
tehetséges, tisztességes emberek voltak,
akik a családon és a szakmán kívüli környe-
zetüknek is példaképül szolgáltak. 

Iskolai tanulmányait Parádsasváron,
majd Egerben végezte. Az egri Dobó István
Gimnáziumban érettségizett 1953-ban.  A
pályaválasztása egyértelmû volt, hiszen
gyermekkora óta erdésznek készült – már
akkor is, amikor az erdõmérnöki pálya ka-
puja még nem volt nyitva a lányok elõtt.
1953 õszén kezdte meg tanulmányait Sop-
ronban, ahol szorgalmas, kitûnõ tanuló volt,
akire a tanárai és hallgatótársai is mindig
számíthattak.

1958 júliusában lépett szolgálatba a pa-
rádfürdõi székhelyû Mátrai Állami Erdõgaz-
daság központjában. Itt mind szakmai, mind
emberi szempontból olyan kiváló kollégák
közé került, akik jóindulattal, barátsággal
vették körül, szinte az elsõ perctõl kezdve
feltétel nélküli bizalmukkal tüntették ki, és
egyenrangú partnernek fogadták el Õt.
Nem volt nehéz dolguk, semmit sem kellett
kockáztatniuk, nem kellett csalódástól tarta-
niuk, mert KATI (Katóka, Katka, Katika,
majd mély tisztelettel kiejtett Kati néni) a ke-
vés igaz emberek között is oly ritka fehér
holló volt, akin – mint a tiszta vízzel telt po-
háron – az elsõ rápillantással is tökéletesen
át lehetett látni. De ha akadt is valaki, akinek
nem volt a Kati szerény, de szolidan maga-
biztos megjelenésébõl, fellépésébõl és sze-
replésébõl, valamint értelmet és jóságot tük-
rözõ tekintetébõl sugárzó jelekre ráhangol-
ható antennája, annak is csak addig lehettek
kétségei és fenntartásai vele szemben, amíg
nem került vele munkakapcsolatba…

Az elsõ évben birtokpolitikus, utána er-
dõmûvelési elõadó, osztályvezetõ-helyettes,
majd mûszaki tanácsos lett. Pályáját olyan
idõben és helyen kezdte, ahol alapos, szor-
galmas munkájának hamar megmutatkozott
az eredménye. Ekkorra tehetõ a magyar er-
dõmûvelés aranykorának a kiteljesedése, va-

lamint az elõzõ, viharos évszázadban nagy
területen kialakult rontott erdõk átalakításá-
nak – a nagyarányú erdõtelepítési és fásítási
feladatok végrehajtásának, az erdõmûvelés
ún. racionalizálásának –, továbbá a táji erdõ-
mûvelésre való áttérésnek a kezdete.

Az erdõmûvelési osztályon ezeknek a
nem mindennapi, országos jelentõségû fela-
datoknak a végrehajtása során – képességei
legjavát kamatoztatva – a hivatali kötelezett-
ségeinek és hivatalos mûködési körzetének
határain messze túlterjedõ, olyan jelentõs
szerepet játszott, melynek pozitív hatása ma
is érzékelhetõ a szakma számos területén. 

A Mátra jó termõhelyein álló erdeiben a
lerabolt erdõk felújítása mellett a Hevesi
domb- és homokvidéken, de még a hegyvi-
déki erõgazdaság profiljából kilógó, kis te-
rületû ártéri erdõkben is élen járó (olykor a
„nagyoknak” is példát mutató) munkát vég-
zett – nemcsak a gyakorlat, hanem az elmé-
let terén is. 

Otthonos volt a Káli Államerdészeti Cse-
metekertet és a magtermelõ ültetvényeket
magába foglaló Szaporítóanyag-termesztõ
Üzem nagy ívû fejlesztésében, korszerûsíté-
sében és üzemeltetésében. 

Rangos helye volt az erdõmûvelés fejlesz-
tését megalapozó kiadványok (könyvek, út-
mutatók és utasítások,  köztük a táji erdõmû-
velés nagy „Zöld Könyve”) alkotói között. 

Szoros kapcsolatot tartott az erdészeti
kutatások nagy erdészgenerációjával. Köz-
remûködésével sorban létesültek munka-
területén a származási kísérletek. Kulcssze-
repe volt abban is, hogy közülük a Svédor-
szág kezdeményezésére, az IUFRO által
szervezett, a lucfenyõ teljes areáját érintõ
kísérleti területek hálózatában minden
szempontból a Mátrában lévõ Nyírjesi lett a
legsikeresebb – a tõle megszokott precíz
kivitelezésének  és fenntartásának köszön-
hetõen.

Megvolt benne a képesség és a készség,
hogy a legnehezebb feladatokat is megoldja.
Hamar felismerte, hogy a megszerzett szak-
ismeretet akkor tudja a gyakorlatba átültetni,
ha ismereteit, elgondolásait megosztja mind-
azokkal, akik a kivitelezésben részt vesznek.
Ezért rendszeresen, szervezett formában ad-
ta át tapasztalatait: betanított munkások,
szakmunkások százait oktatta/nevelte, tan-
folyamok, bemutatók, gyakorlatok sorát
szervezte és vezette.

Ma már kevesen emlékeznek rá, hogy –
egy bõ emberöltõvel ezelõtt – az erdõneve-
lés korszerûsítését oly jól szolgáló jelölõver-
senyek gondolatának születésénél és haté-
kony módszerének kidolgozásánál is Õ bá-
báskodott, majd népszerûsítésével, betanítá-
sával és szervezésével is Õ fáradozott a leg-
többet.  

Munkaidejének jelentõs részét szánta ar-
ra, hogy nehéz idõjárási és terepviszonyok
között is eljutott minden munkásbrigádhoz,
minden erdészkerületbe és szinte személyre
szólóan adta át ismereteit. Tanított szíves
szóval és szerény példamutatással szakmát
és szeretetet a kezdõ munkástól az ifjú mér-
nökön át az érett felnõttekig mindenkit, s
ebbõl az iskolából elszármazott nagyon sok
kollégának lett tisztes szakmai karrier az
osztályrésze. 

Az elsõ és egyetlen munkahelyérõl 1991.
január 1-jén ment nyugdíjba, de 1993 õszétõl
még hét éven keresztül dolgozott az Egri Ál-
lami Erdészeti Szolgálatnál, a kárpótlási
ügyekkel foglalkozott.

A hivatalos munkaviszonyából fakadó
kötelezettségeinek – mind idõráfordítás,
mind eredményesség tekintetében – látvá-
nyos, folyamatos túlteljesítése mellett is min-
dig volt ideje és energiája az élete végéig tar-
tó önkéntes (szakmai/egyesületi) munkára
(OEE/PSH), illetve a rászorulókat támogató,
rendszeres karitatív tevékenységre (KARI-
TÁSZ). Az Országos Erdészeti Egyesületnek
1955 óta aktív tagja volt: Parádfürdõn, majd
Mátrafüreden a Helyi Csoport, késõbb az Er-
dõmûvelési Szakosztály titkáraként tevé-
kenykedett. 

Munkáját 1991-ben Bedõ Albert-emléké-
remmel, miniszteri dicsérettel és három al-
kalommal Kiváló Munkáért miniszteri kitün-
tetéssel ismerték el. A Pro Silva Hungariának
az alapítása óta a legodaadóbb és legered-
ményesebb támogatója volt. 

A három generáció szakmai tapasztalatait
hasznosító, gyarapító munkájának mégis ta-
lán az a legnagyobb elismerése, hogy erdõ-
mérnök férjével együtt felnevelt mindkét
gyermeke és négy unokája közül három is
ezt a pályát választotta.

Varga Béla

Bajtel Péter
(1968–2015)

Döbbenten fogadtuk
a hírt szeptember 1-
jén délután. Kollé-
gánk, barátunk, Bajtel
Péter tragikus körül-
mények között el-
hunyt. Péter 1968. au-
gusztus 10-én szüle-
tett Sátoraljaújhelyen.
Az általános iskolát

szülõfalujában, Pálházán járta ki, majd utána
Egerbe került, ahol 1986-ban végzett a Dobó
István Gimnázium és Erdészeti Szakközépis-
kolában. Még abban az évben munkába állt
az ÉSZAKERDÕ Zrt. jogelõdjénél erdészgya-
kornokként. Két évvel késõbb kerületvezetõ
erdész lett elõbb a Kõkapu feletti (Borzás -
Szõlõbokor-bérc), majd a kovácsvágási-mi-
kóházi kerületben. Az Országos Erdészeti
Egyesület Sárospataki Helyi Csoportjának
1990-tõl volt fáradhatatlan tagja.

Egy olyan embertõl kellett búcsúznunk,
aki mindennapi munkáját csendes szorga-
lommal, odaadóan, becsülettel végezte. Aki
jól ismerte, tudja, hogy Péternek nem csak
hivatása, hanem élete volt az erdõ. Szinte
nem volt olyan nap – legyen az hétvége,
vagy ünnepnap –, hogy ne járta volna a ke-
rületét. Nem volt olyan kérés, amit ne telje-
sített volna azonnal – akár a téli zord hideg-
ben vagy a nyári hõségben.

Munkásságát dicsérik azok a gyönyörû
fiatalosok, amiket számtalan, tanulmányút-
jukon hozzánk érkezõ csoportnak bemutat-
tunk.

Legkedvesebb helyei, a Cserép-tó, Bá-
nya-bérc, Hallgató, Mogyorós és a Fekete-
hegy örökké õrzik emlékét. Mint ahogy
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megõrizzük emlékét mi is, munkatársai, kol-
légái, barátai. Nem felejtjük el, hiszen Bajtel
Péter mindig tagja marad az ÉSZAKERDÕ
nagy családjának.

Szeptember 11-én, egyenruhás kollégák
sorfala között kísértük utolsó útjára a pálhá-
zi temetõben.

Paulo Coelho, brazil író így fogalmazott:
„Falevél vagyok, aki szerette a napot és a
holdat (…) és soha senki nem szólt, hogy tél
is létezik a világon. Ezek a levelek éltek és vi-
rultak, amíg lehetett, aztán egy napon meg-
sárgultak, és a fa megvált tõlük. Nem úgy
búcsúzott el tõlük, hogy viszontlátásra, ha-
nem úgy, hogy Isten veletek…”

Péter, Isten veled! Nyugodj békében!
Buday Péter

Matyasovszky András
(1946–2015)

A Bakony szívében,
erdõk ölelésében,
Bakonybélben szüle-
tett. Szakmai tanul-
mányait a soproni
Roth Gyula Erdészeti
Technikumban vé-
gezte. Pályaválasztá-
sa érthetõ: erdõvel,
fával dolgozó család

legkisebb, negyedik gyermekeként látta
meg a napvilágot. Az erdésztechnikusi okle-
velet 1966-ban szerezte meg jó ered-
ménnyel. A katonai szolgálat letöltése után
1969-ben a Magas-Bakonyi Erdõgazdaság
Bakonybéli Erdészeténél kezdte szakmai
munkáját beosztottként, majd rövid idõ után
kerületvezetõ erdész lett.

1971–1985 között üzemtervezõként (erdõ-
tervezõként) dolgozott a MÉM Veszprémi Ál-
lami Erdõrendezõség Üzemtervezési Kiren-
deltségnél és annak jogutódjánál. Munkája ki-
emelkedõen értékes volt, mert az erdõleírást
és a tervezést a gyakorlat oldaláról közelítette
meg, és ezzel segítette az üzemterv felhaszná-
lóit. 1985-tõl a Veszprémi Erdõfelügyelõségen
és jogutódjainál egészen nyugdíjba vonulásá-
ig erdõfelügyelõ volt, sõt még utána két évig
felügyelõi munkakörben dolgozott. A terme-
lõszövetkezeti, majd a magán-erdõgazdálko-
dókat felügyelte. A tulajdonváltás idõszaká-
ban felügyeleti területén a gazdálkodás folya-
matosságát és szakszerûségét igyekezett biz-
tosítani. A rendkívül kedvezõtlen termõhelyi
adottságú, de közjóléti és védelmi szempont-
ból kiemelten fontos Balaton-felvidéki és ke-
let-bakonyi magánerdõkben meghatározó
szerepe volt az erdõgazdálkodás megindításá-
ban. Türelmével, pontosságával, gyakorlatias
tanácsaival, kikezdhetetlen becsületességével
a felügyeleti területén mûködõ erdõgazdálko-
dók és szakirányító erdészek feltétlen bizal-
mát és tiszteletét élvezte.

Nyugdíjasként térségünk legnagyobb
magán-erdõgazdálkodójánál, az Ihartû 2000
Kft.-nél dolgozott és Veszprém város erdeit
is szakirányította. A mindmáig nehéz hely-
zetben lévõ magán-erdõgazdálkodást szak-
mai tapasztalatával támogatta egészen
egészsége megromlásáig.

Az OEE helyi csoport rendezvényeink-
nek elmaradhatatlan résztvevõje, esetenként

szervezõje volt, hat évig gazdasági felelõs-
ként is segítette az egyesületi munkát.

Munkáját, emberségét, közvetlen, barát-
ságos és segítõkész magatartását, példás ma-
gánéletét megbecsülés övezte, mely kitünte-
tésekben is megnyilvánult: kétszer részesült
Kiváló Dolgozó kitüntetésben, egyesületi
munkájáért 1998-ban elismerõ oklevelet ka-
pott, egész életmûvéért 2008-ban Decrett Jó-
zsef Emlékérmet adományozott neki az
egyesület szakközönsége. Élete jutalma volt,
hogy unokái fejlõdését, növekedését gon-
doskodással és nagy szeretettel kísérhette.

Élete nehézségeit és hosszan tartó, súlyos
betegségét nagy lelkierõvel és méltósággal,
végig reménykedve viselte. Végül legyûrte
Õt a kór és mi mindnyájan, családja, barátai,
kollégái, munkatársai szomorú szívvel kísér-
tük õt utolsó útjára a veszprémi Vámosi úti
temetõbe 2015. szeptember 29-én. A szemé-
lyiségébõl mindvégig sugárzó helytállás és
töretlen remény példa mindenki számára,
aki ismerte. A sírjánál felolvasott Szent Ágos-
ton imája szavaival üzent mindnyájunknak: „
A halál nem jelent semmit. Csupán átmen-
tem a másik oldalra. Az maradtam, aki va-
gyok, és te is önmagad vagy.”

Bús Mária

Barcsay László
(1931–2015)

Május 14-én meghalt
dr. Barcsay László gyé-
mántdiplomás erdõ-
mérnök, Berettyóújfa-
lu díszpolgára. 1931-
ben született Berettyó-
újfalun. Édesapja járás-
bíró, majd járásbírósá-
gi elnök volt, édesany-
ja tanárnõ. Fiatal évei-

nek meghatározó élménye volt a cserkészet. A
cserkésztáborokban ismerkedett meg a termé-
szettel, az Alfölddel, az erdélyi hegyekkel, az
erdõkkel. Pályaválasztását is ezek az élmé-
nyek határozták meg. Olyan egyetemet kere-
sett, ahol a természettel és az építészettel is
foglalkozhat. Ezt a Mûszaki Egyetem soproni
Erdõmérnöki Karán találta meg, ahova sikeres
felvételi vizsga után 1949 szeptemberében irat-
kozott be. Erdõmérnöki diplomáját 1953 de-
cemberében vehette át.  1954-1956 között az
Erdõkémia Vállalat tolmácsi falepárló üzemé-
nek mérnöke volt. 1956-1958-ban az ÉM Sop-
roni Tervezõ Iroda tervezõje. 1958 és 1972 kö-
zött az ERDÕTERV építész- és szerkezetterve-
zõjeként 102 erdészeti létesítmény tervezésé-
ben vett részt. Ebben az idõszakban tervezhet-
te meg a telki-i kormány-vadászházat, amely
akkor az ország egyetlen, állami fogadásra al-

kalmas vadászháza volt. 1973-1974-ben a Pest-
megyei Beruházási Vállalat létesítményi fõ-
mérnöke. Munkássága szerepel az 1978-ban
kiadott Modern Építészeti Lexikonban. 1974-
tõl 1991-es nyugdíjba vonulásáig a természet-
védelemben dolgozott. Az Országos Termé-
szetvédelmi Hivatal és jogutódainak fõépíté-
sze, osztályvezetõje, majd minisztériumi taná-
csosa volt. 1985-ben Sopronban mûszaki dok-
tori címet szerzett. Jelentõs szakirodalmi tevé-
kenységet végzett: 28 erdészeti, 38 természet-
védelmi, 20 helytörténeti és hadtörténeti tár-
gyú írása jelent meg. Hobbija volt a hadtörté-
net és az ólomkatonák készítése, amelyben a
teljes hûségre törekedett. Két barátjával törté-
nelmi maketteket, diorámákat készítettek.
Munkáik jelenleg az egri Vármúzeumban, az
Ópusztaszeri Történelmi Emlékparkban és a
Bihari Múzeumban vannak. 1989-ben részt
vett a cserkészet újjá szervezésében. Cserkész-
kiállítást szervezett a Bihari Múzeumban. Ez al-
kalommal a Múzeumnak ajándékozta gazdag
szakkönyvtárát és cserkész emléktárgyait, há-
zát és természetvédetté nyilvánított kertjét. Iga-
zi lokálpatrióta volt. Budapesten lakott, de Bi-
hartól sohasem szakadt el. Rendszeresen ha-
zalátogatott, és gondosan ápolta kertjét. Be-
rettyóújfalu 2008-ban díszpolgárrá avatta. Vég-
akarata szerint hamvait szülõvárosában helye-
zik végsõ nyugalomra. Búcsúztatása 2015. jú-
nius 10-én volt a Buda-hegyvidéki református
templomban. Évfolyamtársai és egykori mun-
katársai nevében Keszthelyi István, szülõváro-
sa nevében Muraközi István polgármester bú-
csúztatta. 

Keszthelyi István

Czók Gyula 
(1955–2015) 

Búcsúzunk Czók
Gyulától, erdész, va-
dász barátunktól, a
Gróf Károlyi István va-
dásztársaság vadász-
mesterétõl. Életének
állomásai Pusztafalu-
tól, szeretett szülõfalu-
jától Eger, Hódmezõ-
vásárhely érintésével

visszakanyarodtak Pálházára, Hegyközbe.
Életében az erdõ, a vadászat, a fával és a vad-
dal való foglalatosság meghatározó volt. A va-
dászat gyermekkorától élete végéig tartott.
Sok erdõzúgás, a természet szeretete, a mes-
terfokon ûzött erdész- és vadászszakma, amit
hobbiként is ûzött, ritka szerencseként adatott
meg neki. Legfontosabb vadászpagonyai,
ahová rendszeresen és szívesen járt vadászni:
Pusztafalu: Tilalmas, Melleszke, Bükkfás-
hegy, Órita, Tolvajhegy; Mikóháza körzete:
Feketehegy, Debra, Vizesvölgy, Szicsok,
Radványvölgy; Vílypuszta: Pártély, Tuzinka,
Dobonya, Kotormány.

Kiváló humor, nagy életkedv jellemezte.
A társasvadászatok során a hátizsákjából
elõvett, sok gyógyfûbõl készült tea hiányoz-
ni fog. Nyugodtsága példaértékû volt a va-
dászatokon. A vadászavatás utolsó sora így
szól: „Mindig legyél barátot, bort és nõt sze-
retõ!” Te így éltél! A mi szívünkben is örök-
ké élni fogsz! Nyugodj békében!

Godzsák Tibor


