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In memoriam 

dr. Szeless
István

okl. em. ny. erdôigazgató

Ausztriában, Gross-Reifling-
Krippau, Steriermarkban rövid, de
súlyos betegségben 1999. novem-
ber 6-án örökre lehunyta szemét. A
Monarchia idején Keszthelyen 1910.
augusztus 18-án látta meg a napvilá-
got, így az ô születésnapja és a kirá-
lyé ugyanazon a napon volt. Ferenc
József magyar király minden évben
az e napon világra jött gyermekek-
nek egy aranytallért ajándékozott.
Az elhunyt ezt az emlékérmet nagy
becsben tartotta, és rövid történetét
örömmel idézte.

Nem akarunk, de nem is tudunk
tôle egyszerûen búcsút venni. Ön-
feláldozó apa, jó barát és kolléga,
jószívû elôljáró, munkaadójának
kötelességteljesítô és hû alkalma-
zottja volt. Dr. Szeless István mint
alkotó erdész a neves és nagy er-
dész szakemberek sorát Ausztriá-
ban és Magyarországon is növelte.

A Premontrei Gymnaziumban,
Keszthelyen érettségizett, erdômér-
nöki oklevelét a Soproni Fôiskolán
1933-ban szerezte meg. Az „alma
mater” szelleme nála nagy fává tere-
bélyesedett, és a gyakorlati élet év-
tizedei alatt nemes jellembeli és ér-
tékes szakmai gyümölcsöket hozott.

Kötelezô katonai szolgálatának
még 1933-ban eleget tett, és gyakor-
lati munkáját 1934-ben Zemplén
megyében, a Mailáth-féle uradalom-
nál kezdte meg.

Ezt követôen Roth Gyula (késôb-
bi Kossuth-díjas) professzor tanár-
segédje volt az Erdômûveléstani
Tanszéken. Fônöke oldalán igen te-
vékenyen vett részt a Magyarorszá-
gon 1936-ban lebonyolított II. Erdé-
szeti Nemzetközi (Világ-) Kong-
resszus és az ahhoz közvetlenül
csatlakozó IX. IUFRO-kongresszus
elôkészítésében. A világkong-
resszus magyar delegációjának is hi-
vatalos tagja volt.

1937-tôl a Herceg Esterházy Hit-
bizomány erdômérnöke, ahol elô-
ször mint erdôrendezô, majd
Gyulajon mint beosztott erdômér-
nök, késôbb Lentiben fûrész- és fa-
telepvezetô és Kôszegen mint erdô-
gondnok dolgozott.

A háborús események következ-
tében 1945 márciusában Ausztriába
menekült, ahol a Herceg Esterházy
Hitbizomány burgenlandi részében,
Lackenbach-on mint erdôrendezô
folytatta tevékenységét. 1946. július
1-jén az uradalmat a megszálló
orosz hatalom – USIA – kezelésbe
vette, de 1949 februárjában dr.
Szelesst azonnali hatállyal elbocsá-
totta. Ezt követôen az Osztrák Erdô-
birtokosok Szövetkezeténél mint fû-
rész-üzemvezetô Langenwang-ban
kapott állást.

Az osztrák semlegességi szerzô-
dés megkötése után 1955-ben az
uradalom ismét hercegi kezelésbe
került, és dr. Szeless visszatérhetett
mint az erdészet vezetôje (28 000
ha), majd 1959-tôl mint jószágigaz-
gató. Az ô vezetése és szakmai el-
gondolása alapján történt a háborús
és az orosz rablógazdálkodástól
tönkretett erdôbirtok helyrehozata-
lának megkezdése.

1959-ben a bécsi „Bodenkultur”
Egyetemen megvédte doktori
disszertációját.

1963-ban kivált az uradalomból,
és elôször mint referens a bécsi Er-
dészeti Kutató Intézetnél, majd
1967-tôl a herceg Liechtenstein
Kalwang-i erdôbirtokának erdô-
igazgatója.

A Wildalpe égbeszökô zord szik-
lái, romantikus havasai között meg-
búvó Kalwang-ban lévô otthonában
a magyar erdészek mindig szívesen
látott vendégek voltak. Nem egy
egyesületi delegáció számára tette
lehetôvé meleg vendégszeretete a
magashegységi viszonyok között
folytatott többcélú erdôgazdálkodás
tanulmányozását.

Gyakorlati erdôgazdaként sem ha-
zudtolta meg ifjúkori pályakezdését,
mert tudományos cikkei rendszere-
sen megjelentek osztrák szaklapok-
ban. Elôszeretettel foglalkozott az er-
dôgazdálkodás ökonómiai kérdései-
vel. Munkásságával komoly szakte-
kintélyt vívott ki magának (és ezzel
együtt a magyar erdômérnöki cím-
nek). Ennek is tulajdonítható, hogy
nyugállományba vonulása után több
tekintélyes magánuradalom is felkér-
te erdészeti szaktanácsadójának.

1975-ben nyugdíjba ment, de
1988-ig mint erdészeti konsulens
néhány burgenlandi erdôbirtoknak
szaktanácsadója volt. Egyidejûleg
kis családi birtokát is nagy szeretet-
tel és szakismerettel kezelte.

Közismert és aktív alakja volt az
osztrák erdészeti közéletnek, termé-
szetesen elsôsorban a Stájer Erdé-
szeti Egyesületnek. Mindazonáltal
magyarságát soha meg nem tagadta,
hanem éppen ellenkezôleg: rend-
szeres élô, személyes kapcsolatot
tartott fenn mindig hazájával, fôként
Sopronnal, feleségének szülôváro-
sával.

A magyar erdészek nagyobb cso-
portjával valószínûleg 1998 szep-
temberében találkozott utoljára,
amikor az Állami Erdészeti Szolgá-
lat nyugdíjas dolgozóinak csoportja
Grosreiflingben járt Ausztria legna-
gyobb erdészeti múzeumának
megtekintése céljából. A sors ren-
dezésének jóvoltából ott összeta-
lálkozhattunk szeretve tisztelt Pista
bátyánkkal. Senki nem gondolta
volna a Refilingerhof étteremben
szellemes és kedélyes társalgása
közben elfogyasztott ebéd alatt,
hogy ez lesz utolsó találkozásunk.
(Ezt megelôzôen néhány nappal
vette át vasdiplomáját Soproni
Egyetemünk tanévnyitó ünnepsé-
gén.)

A sorstól gyakran nagy csapáso-
kat kellett elviselnie, hitét az igaz-
ságban soha sem vesztette el, ismé-
telten újra és újra kellett kezdenie,
de családja szeme elôtt lebegett,
akikért az életét is képes lett volna
áldozni. Hônszeretett feleségét,
négy gyermekét, 12 unokáját és egy
dédunokáját hagyta hátra.

Szenvedélyes vadász volt, de a
természetet is imádta, meg a klasszi-
kus zenét.

Viszontagságos élete alatt mindig
talált idôt arra, hogy erdészeti té-
mákkal, problémákkal foglalkoz-
zon, megoldásokat keressen és ta-
nácsokat adjon. Ezt igazolják és bi-
zonyítják azok a szakdolgozatok és
cikkek, melyek az osztrák és ma-
gyar erdészeti szakirodalomban je-
lentek meg.

Most, amikor gondolatban végsô
búcsút veszünk dr. Szeless István-
tól, az utolsó kép, amelyet megôr-
zünk róla: nem (csak) a tudós, nem
(csak) a közéleti személyiség, nem
(csak) a sikeres gazdasági szakem-
ber. Hanem az a melegszívû, önzet-
len, kollegiális, fegyelmezett, ab-
szolút korrekt, szerénységében ele-
gáns, intelligens, kellemes úriem-
ber, aki mindig példaképe lehet a
magyar erdômérnököknek.
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