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IN MEMORIAM

Erdészeti Lapok CLII. évf. 12. szám (2017. december)

A Soproni Városszépítõ Egyesület
szervezésében prof. dr. Stasney Al-
bertnek (1889—1971), a Soproni
Egyetem egykori legendás ábrázoló
geometria professzorának avattak
emléktáblát volt lakóházának falán,
május végén. Az 1963-ban nyugalom-
ba vonult professzor emlékét egykori
tanítványa, majd kollégája, dr. Hajdú
Endre nyugalmazott egyetemi docens
idézte fel, akinek ünnepi beszédét az
alábbiakban adjuk közre.

„Tisztelt emléktábla-avató közönség!
Egyetemünk és elõdintézményeinek
kiváló tanárára emlékezünk; díszdok-
torunkra, Stasney Albert professzorra. 

Erdélyben, a Hunyad megyei Déván
született 1889-ben. Az ottani Állami
Fõreáliskolában érettségizett 1907-ben,
majd a selmecbányai Akadémián szer-
zett fémkohómérnöki oklevelet. 1912-
ben a Fõiskola Ábrázoló geometriai
tanszékének tanársegéde lett. 

Az elsõ világháború, melyben kato-
nai szolgálatot teljesített, két okból is
súlyos csapást jelentett számára: saját
közlésébõl tudom, hogy fiatal asszisz-
tensként ösztöndíjat nyerhetett volna
a nagy német matematikus, Felix Klein
mellett folytatandó tanulmányok céljá-
ból. Stasney kiváló képességeit ismer-
ve, biztosra vehetõ, hogy Klein iskolá-
ját kijárva tudományos pályája még
magasabbra ívelt volna. A háború
miatt azonban az ösztöndíjból nem lett
semmi. 

1914-tõl 1918-ig tartó katonai szol-
gálata során megsebesült, jobb kézfeje
olyan súlyosan roncsolódott, hogy
szinte hihetetlen látványt jelentett a sé-
rülése ellenére is ügyesen végzett rajzi
tevékenysége. Sebesülését követõen a
Bécs közeli Fischamend repülõgyárá-
ban dolgozott, ahol Kármán Tódorral,
a késõbbi világnagysággal, az amerikai
ûrkutatás egyik megalapozójával is-
merkedett meg.

1920-ban nõsült meg, házasságából
egy fia és egy lánya született. A máso-
dik világháború még az elõzõ csapá-
soknál is súlyosabbat mért rá: fia, az
ígéretes bányamérnök-hallgató az Esz-
tergom körüli harcok során 1944-ben
elesett.

A fõiskola Sopronba költözése után,
1924-tõl, 39 éven át vezette az Ábrázoló
geometriai tanszéket. Az egyik legmar-
kánsabb, emlékezetes oktatószemélyi-
ség volt, született mérnök-pedagógus,

bánya-, kohó-, erdõ-, faipari- és geodé-
ta mérnöknemzedékek õrzik emlékét. 

Szaktárgyai, a klasszikus mérnöki
tevékenység, a tervezés alapját képezõ
ábrázoló geometria, valamint az arra
épülõ mûszaki rajz volt. Mi, egykori
beosztottjai az õ példáján tanulhattuk
meg, hogy az oktatói tevékenység
alapja hármas: erkölcsi, tudományos és
pedagógiai. 

Szigorú erkölcsû ember volt, saját
magával és munkatársaival szemben
egyaránt magas követelményeket tá-
masztott. Egy alkalommal ezt mondta
nekem: »Kérem, a hallgató egy úr; de
mi is azok vagyunk, ezért a hallgató
nem tapasztalhat részünkrõl mulasz-
tást, hibát, hanyagságot«. 

Munkássága legértékesebb területé-
nek mégis inkább mérnök-pedagógusi
tevékenysége mondható. Az õ szemé-
lye is példa arra, hogy a pedagógiai ké-
pességek elsõsorban velünk született
adottságok. A professzor soha nem ré-
szesült pedagógiai képzésben, mégis
mestere volt tárgyai oktatásának. Sze-
rette és tudta szaktárgyait, szeretett ta-
nítani, szerette tanítványait. A gyakor-

latokon is részt vett, ahol a hallgatókat,
ezeket a »tisztelt urakat« olykor némi
barátságos iróniával javítgatva oktatta. 

Szerencsés pedagógiai adottságai-
ból, kötelességtudásából és szigorú
erkölcsiségébõl következett, hogy min-
dent megtett az eredményes ismeretát-
adás érdekében. Azon kevés alaptárgyi
oktatók egyike volt, aki a szaktárgyak-
ban is tájékozódott, hogy megmutat-
hassa az alaptárgy alkalmazhatóságát.
Megírta kitûnõ jegyzeteit abban az idõ-
szakban, amikor még éppen csak kez-
dõdött az egyetemi jegyzetek írásának
szorgalmazása. Mi több, õ teremtette
meg egyetemünk sokáig mûködõ jegy-
zetkiadó mûhelyét. 

A jegyzetei, feladatai kapcsán érde-
mes megemlíteni a különleges Stasney-
stílust: míg a pedagógiai kiadványok
gyakran szenvednek a terjengõsség
vétkében, a professzor írásmûvei, ide-
értve jegyzeteit, hallgatók számára ké-
szített feladatait, a tömör fogalmazás
mintapéldái. Mindent közöltek egyet-
len fölösleges szó nélkül.

Vizsgáztatóként igényes, de ember-
séges volt. Az általa adott érdemjegyet
nem befolyásolta semmi más, mint a
hallgató teljesítménye. Mi sem jellem-
zõbb, mint az a pár sor, amit a napok-
ban kaptam egykori tanítványunktól,
aki ma már nyolcvanévesként ezt írta:
»El ne felejtsd megemlíteni és dicsérni
óriási türelmét! Soha nem jött ki a sod-
rából vizsgáztatáskor, mindig volt ideje
kivenni mindannyiunkból, amit csak
lehetett.«

A tanítványi emlékezések legfonto-
sabbja a nagy tudománytörténészé, a
pár éve elhunyt Vekerdi Lászlóé, aki
néhány évig egyetemünkön tanult.
Hozzám írt levelében az egykori hall-
gatók adta tréfás nevén említi a pro-
fesszort: »A régi Sopronra én is jó egye-
temként emlékszem; a legjobban ’Stassy
vadász’ elõadásait szerettem: páratla-
nul világos, logikus, tiszta és nehéz
szerkesztései ismertették meg velem a
TUDOMÁNYT. Csupa nagy betûvel.
(Amirõl akadémikusok, egyetemek és
divatok ellenére máig se tudtam leszok-
ni; megmaradtam öreg baleknak.)«

Mi is, egyre fogyatkozó öreg »bale-
kok« erre járva megindultan fogunk
rápillantani az emléktáblára, emlékek
raja ébred majd bennünk egykori ked-
velt tanárunkra, Stasney professzorra
gondolva.”

Szerkesztette: Nagy László

Emlékezés Stasney professzorra
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Hopp József 
(1923–2017)

A nagykanizsai váro-
si kórházban 2017.
augusztus 23-án lelt
nyugalomra szeretve
tisztelt kollégánk,
példaképünk, szak-
mánk nagy öregje,
Hopp József rubin-
okleveles erdõmér-
nök.

„Dódi bácsi” 1923-ban született Eszter-
házán, a mai Fertõdön. Középiskolai tanul-
mányait a soproni bencés gimnáziumban
végezte, majd erdõmérnöki oklevelét szin-
tén Sopronban, 1945 õszén, a József Nádor
Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Bánya-, Kohó- és Erdõmérnöki Karán sze-
rezte meg. 

Egyetemi gyakornoki éveit a herceg Es-
terházy hitbizománynál töltötte, ahol édes-
apja – aki szintén jeles vadászember volt –
a számvevõség vezetõjeként dolgozott.
A diploma megszerzése után 1946-tól a
Tornyiszentmiklósi Állami Erdõgondnok-
ságnál segéderdõmérnök, majd 1948-tól a
gondnokság vezetõje lett. 1949. június 23-
tól a Pölöskei Állami Erdõgondnokság ve-
zetõje. Az erdõgondnokságok megszûnése
után 1950. augusztus 1-jétõl a Nagykanizsai
Állami Erdõgazdaságnál több elõadói mun-
kakört töltött be, míg 1952. április 22-én So-
mogy megyébe került, ahol elõször a Ka-
posvári Állami Erdõgazdaság Kisberki
Üzemegységét irányította, majd 1954. július
15. és 1958. június 30. között a Berzencei
Erdészet vezetõje volt. 1958. július 1-jétõl
visszakerült Zalába, a Dél-Zalai Állami Er-
dõgazdaság nagykanizsai központjában fa-
használati elõadói munkakört töltött be.
1961. január 1-jén az erdõgazdaság vadban
gazdag, nagy múltú Szentpéterföldei Erdé-
szetének vezetõjévé nevezték ki. Itt tíz éven
keresztül tevékenykedett, példásan össze-
hangolva ezalatt az erdészeti és a vadászati
feladatokat.

1971. július 1-jétõl 1983. évi nyugdíjazá-
sáig a Zalai Erdõ- és Fafeldolgozó Gazda-

ság vadászati felügyelõje. Nevéhez fûzõdik
a vadászterületek tömbösítése. 1971-ben a
Budapesti Vadászati Világkiállításon a Nem-
zetközi Trófeabíráló Bizottság szarvas tago-
zatában Magyarország képviselõje volt,
nagy szakmai tapasztalatait az Országos
Vadgazdálkodási Tanács tagjaként is kama-
toztatta. 

Vadászati felügyelõ munkakörben eljárva
tevékeny részt vállalt a nagy területû zalai
vadgazdálkodás megteremtésében, elõsegít-
ve ezzel a zalai gímszarvas-gazdálkodás vi-
lághírnevének megõrzését. Az erdõ, a vad
szeretete és szolgálata iránti elkötelezettsége
személyét széles körben ismertté tette, nevét
legendás hírûvé emelte. Gazdag munkássá-
ga során érdemeit miniszteri kitüntetésekkel,
Nimród Vadászérmekkel, 1994-ben a Huber-
tus Kereszt ezüst fokozatával, 1997-ben Ma-
gyar Nemzeti Vadászrenddel, 2008-ban Ma-
gyar Vadászatért-érdeméremmel, 2014-ben
Életfa-emlékplakett arany fokozata adomá-
nyozásával ismerte el a szakmai társadalom.

Dódi bácsi rendkívül színes egyéniség
volt. Erdész, vadász hivatása iránti lelke-
sedése nyugdíjas éveiben sem hagyott
alább. Betegséget nem ismert. Volt mun-
kahelyére rendszeresen bejárt, a lépcsõfo-
kokat – mindenki ámulatára – még kilenc-
venes éveiben is kettesével szedte. De
elõ-elõfordult a vadászházakban is, a va-
dászatok során a tábortûz mellett – felem-
legetve régi korok nagy emlékeit – szíve-
sen elidõzött. 

Neki mindig mennie kellett. Akkor is
elindult, amikor odakinn ítéletidõ tombolt.
Mert hívta õt az Erdõ, hívta a bejárhatatlan-
nak tûnõ Út, amelyen újra és újra végig kel-
lett mennie. Ha téli hajnalon a friss hóban
egy autónyom volt elõttünk, tudhattuk, õ
járt ott. 

A mûszaki újdonságok is nagyon érde-
kelték: élete végéig használta a mobiltele-
font, internetezett és autót vezetett. Terep-
járói fogalommá váltak a vadászok
körében. Öltözékében ragaszkodott régi,
megszokott vadászruhájához, a zöld kalap
és a lódenkabát szinte elválaszthatatlan volt
tõle. Utolsó napjaiban, ha fázott, kérte,
hadd takarózhasson öreg felöltõjével.

Végsõ búcsút az erdõktõl és domboktól
körülölelt, neki is oly kedves bánokszent-
györgyi templomban, szeptember 16-án,
szarvasnász idején vettünk tõle. Ezen a na-
pon halkabban suttogtak a budnyai erdõk,
csendesebben szóltak a bikák – mindenki
rá emlékezett.

Kedves Dódi bácsi! Bölcs tanításaidat
nem felejtjük, emlékedet a zalai erdõk
csendjében szeretettel megõrizzük! Nyu-
godj békében!

Páll Tamás 

Dr. Schmidt Ernõ
(1925–2017) 

Tisztelt Gyászoló Csa-
lád! Tisztelt Gyászoló
Közösség! A magyar
fagazdaság nagyjai-
nak arcképcsarnoká-
ban újabb gyászkeret.
Életének 93. évében
elhunyt dr. Schmidt
Ernõ gyémántdiplo-
más erdõmérnök.

Szerettei, tisztelõi, volt munkatársai, volt
tanítványai állunk ravatala elõtt, hogy vég-
sõ búcsút vegyünk tõle, hogy még egyszer
szembesüljünk szakmai pályájának megha-
tározó állomásaival, maradandó alkotásai-
val, még egyszer megidézzük összetett
egyéniségét és derûs alakját.

A „kitûnõ képzettséget” igazoló – 1949-
ben megszerzett – erdõmérnöki oklevele
is egy nagy ívû pálya indítását jelezte. Így
is lett. Mindaz, ami a fejlesztõmérnök sa-
játja, rá jellemzõen adott volt, azaz a gya-
korlati és elméleti ismeretek magas szint-
jének birtoklása, a tények világában
történõ naprakész eligazodás, a civilizáció
idõszerû problémáinak ismerete, a világlá-
tás képessége.

Egész élete, aktív és nyugdíjas évei egy-
aránt egy nagyon fontos mérnöki feladatra
irányultak. Az erdõ fáját – az erdei öko-
szisztéma sérelme nélkül – egyre magasabb
értékû termék formájában az ember, a tár-
sadalom számára biztosítani.

Pályájának kezdete is jó indíttatást je-
lentett Zala és Nógrád megyék falepárló
üzemeiben, ahol a biokémiával és fakémiá-
val kapcsolatos ismereteit elmélyíthette.
Majd 1956 szele végleges munkahelyére,
Szombathelyre, a Nyugat-magyarországi
Fûrészekhez sodorta, ami a mérnöki mun-
ka igazi kibontakoztatását hozta meg
számára. 

1957–1973 között vezetõ fejlesztõmér-
nökként három forgácslapüzem beüzeme-
lésével a szombathelyi forgácslemezgyár-
tás megteremtõje lett. Magyarországon új
iparág született. A forgácsfatermék egybe-
forrt nevével. Szakmai életének második
szakaszában, az 1973–1990 közötti években
immár a Nyugat-magyarországi Fagazda-
ság, majd a FALCO Fakombinát vezérigaz-
gatójaként nemcsak a lapgyártás szakadat-
lan továbbfejlesztését, így a felületkezelést,
valamint a cementkötésû lapgyártást vitte
tovább, hanem egy új vállalat felépítésével
megvalósította az erdészet és faipar haté-
kony együttmûködését. A korszerû faipar
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és tartamos erdõgazdálkodás találkozása
országos minta lett, a nagyvállalat pedig
Európa-hírû.

Dr. Schmidt Ernõ széles látókörû veze-
tõ volt, aki szakmai ismeretei, vezetõi rá-
termettsége, következetes és kemény ha-
tározottsága, határtalan munkabírása – „egy
nap 24 óra plusz egy éjszaka” volt a sza-
vajárása – révén nemcsak a fagazdaság-
ban alkotott maradandót, hanem közéleti
tevékenységével is – többek között 15
évig az Õrség országgyûlési képviselõje
volt.

Alma materének oktatójaként, 1981-tõl
címzetes egyetemi tanárként, mûszaki dok-
tori értekezésének elkészítésével, valamint
gazdag szakirodalmi munkásságával az ér-
telmes életre is jó példát adott.

Nagyívû életútját az adott kor legmaga-
sabb kitüntetéseivel – így a Munka Érdem-
rend arany fokozatával, az Eötvös Loránd-
díjjal és az Állami Díjjal ismerték el.

Személyes beszélgetéseiben mindig
hangsúlyozta, hogy sikereinek záloga a biz-
tos családi háttér, a szeretett feleség csalá-
dot összefogó ereje, lánya és fia gyermeki
ragaszkodása, a nyugdíjas éveit megszépítõ
három unoka és a dédunoka.

Dr. Schmidt Ernõ fekete-erdõi szülõhe-
lyétõl, „az Értõl” a magyar fagazdaság hal-
hatatlanjai sorába kerülve „az óceánig” ju-
tott. „Mi dolgunk a világon? küzdeni / Erõnk
szerint a legnemesbekért” – Vörösmarty örök
érvényû gondolatai hozzá eljutottak. S
„Mondhatjuk, térvén õseink porához:” – ez
az életmû igazi – „férfi munka volt!”

Kitûnõ bizonyítványt állított ki Teremtõ-
je elé járulva.

Tisztelt dr. Schmidt Ernõ mérnök úr!
Kedves Ernõ bátyám! Az ország faiparosai
és erdészei tisztelettel adóznak életmûved
elõtt. Aranybetûkkel írtad be neved a ma-
gyar fagazdaság nagykönyvébe. Õszinte fõ-
hajtással köszönünk el tõled. Isten veled!
Nyugodjál békében!

Dr. Pethõ József

Prof. em. dr. Varga Ferenc
(1936–2017)

Életének 81. évében,
2017. augusztus 1-jén
elhunyt dr. Varga Fe-
renc, az Erdõmûvelési
és Erdõvédelmi Inté-
zet, illetve az Erdõmér-
nöki Kar professzor
emeritusa. Ezek a
puszta tények. De mi
minden rejlik a név és

az évszám mögött? Egy sikerekben és kihívá-
sokban gazdag, produktív élet!

Varga Ferenc több mint öt évtizeden át
szolgálta a magyar erdészeti felsõoktatást
és az erdészeti kutatást. Oktatói munkája
eredményeként ma alig van Magyarorszá-
gon olyan erdõmérnök, akit ne ismert vol-
na a tantermek padjaiból, a terepi gyakor-
latokról, tanulmányutakról vagy a kutatási
feladatok végrehajtása során a ’tõ mellõl’.
Elmondható ez a faipari mérnökök jelentõs
részérõl is, hiszen kiemelendõ a faanyag-
védelem terén végzett munkássága is.

Varga Ferenc 1936-ban született Budapes-
ten, általános és középiskoláit is itt végezte.
1956-ban iratkozott be az Erdõmérnöki Fõ-
iskolára, ahol 1961-ben szerezte erdõmérnö-
ki oklevelét az Erdõmérnöki Karon. 

Az egyetem befejezése után rövid ideig
az Országos Erdészeti Fõigazgatóság 1. sz.
Erdõrendezõségén erdõrendezõként dolgo-
zott, majd 1962-ben tanársegédi kinevezést
nyert az Erdõmérnöki Fõiskola Erdõvéde-
lemtani Tanszékére. 1967–1987 között egye-
temi adjunktus, 1987-tõl egyetemi docens az
Erdészeti és Faipari Egyetemen, ahol 1995-
ben egyetemi tanárnak nevezték ki. Egyete-
mi doktori címet 1976-ban, kandidátusi fo-
kozatot 1986-ban szerzett, 1995-ben
habilitált. 1990 és 2001 között az Erdõvéde-
lemtani Tanszék vezetõje volt, illetve
1994–1997 között rektorhelyettesi feladato-
kat is ellátott.

Az egyetemi oktatásban 1962–2012 között
vett részt, a hallgatók alapképzésben 100 sze-
meszteren át hallgathatták elõadásait, vehet-
tek részt gyakorlatain erdészeti állattan, erdõ-
védelemtan és anyagvédelemtan tárgyakból. 

A növényvédelmi szakmérnökképzésben
annak megindulása óta több tantárgy oktatá-
sával vett részt. Az egyetem doktori iskolái-
ban négy tárgyat hirdetett meg folyamatosan.
Meghívott elõadóként elõadásokat és gyakor-
latokat tartott a Budapesti Mûszaki Egyete-
men, a Debreceni Kossuth Lajos Tudomány-
egyetemen, valamint a PATE Keszthelyi
Georgikon Mezõgazdaság-tudományi Kar
Növényvédelmi Intézetében is. Az oktatott
tárgyakból jegyzeteket, a gyakorlatokhoz szá-
mos segédanyagot írt. Pedagógiai érzéke,
elõadókészsége népszerû volt a hallgatók
körében. Oktató-nevelõ munkájában kiváló-
an ötvözõdtek a gyakorlati tapasztalatok és a
magas fokú elméleti felkészültség.

Szakterületén jelentõs kutatómunkát is
végzett. Legfontosabb önálló kutatási témá-
ja a gyapjaslepke táplálkozásbiológiájának,
erdõgazdasági kártételének és az ellene va-
ló védekezésnek a vizsgálata volt. További
fontos kutatási témája az erdei fafajok pusz-
tulásos megbetegedésének vizsgálata, a Szi-
getköz biológiai megfigyelõrendszere, a ne-
mesnyár-anyatelepek vírusfertõzöttségének,

továbbá az akác faanyag farontó gombák-
kal szembeni ellenálló képességének vizs-
gálata.

Oktatói munkáján kívül a gyakorlattal
fenntartott szoros szakértõi tevékenységé-
vel, tudományos munkáival és publikációi-
val szerzett ismertséget, elismerést. 

Dolgozott az MTA Erdészeti Bizottságá-
ban és munkabizottságaiban, a Szabványügyi
Testületben, az OEE Erdõvédelmi Szakosztá-
lyában, az Erdõmûvelési Szakosztályban. 

Több cikluson keresztül volt az OEE he-
lyi csoportjának titkára. Külföldi szakmai út-
jain a magyar erdõgazdálkodást és felsõok-
tatást képviselte. Jó kapcsolatot tartott fenn
a Freiburgi Albert-Ludwig Egyetem Erdé-
szeti Állattani Intézetével, a Baden-Württen-
bergi Erdészeti Kutató Állomás Erdõvédel-
mi Osztályával, a Hamburgi Egyetem
Fabiológiai Intézetével és a BOKU Wien
szakintézeteivel.

Szakmai tevékenysége során 47 tudo-
mányos cikket, dolgozatot, disszertációt,
könyvrészletet; 11 egyetemi jegyzetet;
több népszerûsítõ cikket írt. A legtöbb
hallgató és gyakorlati szakember számára
a 2001-ben megjelent Erdõvédelemtan cí-
mû könyve a legismertebb. Szakmai éle-
tének jelentõs része a közel ötszáz fa-
anyagvédelmi és erdõvédelmi tárgyú
szakvélemény. Szakértõi munkájára nyug-
állományba vonulása után is igényt tartott
a gyakorlati erdõgazdálkodás, a faipar és
az igazságszolgáltatás.

Munkásságát számos kitüntetéssel ismer-
ték el. Kiváló dolgozó (1970, 2001), MTESZ-
díj (1979), Magyar Köztársasági Érdemrend
lovagkeresztje (2010), melyet a UBC Sopron
divíziójában végzett egykori évfolyamtársai-
val együtt kapott meg.

Kedves kollégánktól, barátunktól 2017.
augusztus 8-án engesztelõ szentmisét köve-
tõen vettünk végsõ búcsút a soproni Szent
Mihály temetõben. Utolsó útjára családtag-
jain túl kollégák és volt tanítványok is elkí-
sérték. Búcsúztatására a selmeci hagyomá-
nyok szerint is sor került. 

Emléke legyen áldott, nyugalma legyen
csendes!

prof. dr. Lakatos Ferenc
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