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határozatot a jelen évô 8 elnökségi
tag jóváhagyta.)

A programunkban szereplô magyar
erdészek internetes világtalálkozójával
kapcsolatosan a fôtitkár ismertette az e-
mail-en történt levélváltás tartalmát. A
Kocsis Tibornak, Vancouverbe  címzett
felkérô levelünk megjelent a Soproni
Diákok Egyesületének lapja, a KAPOCS
c. újságjuk decemberben kiadott szá-
mában. Kocsis Tibor e-mail-en adott vá-
laszlevelében az együttmûködés lehet-
séges területeire kért javaslatot.

3/2002. (febr.8.) sz. határozat: Az
Elnökség kifejezi örömét, hogy a
Soproni Diákok Egyesülete (Vanco-
uver B.C.) Egyesületünk együttmû-
ködési szándékát elfogadta. Az
együttmûködés kezdeti területinek
a következôket javasoljuk: az Erdé-
szeti Lapokat rendszeresen eljuttat-
juk, köszönettel fogadjuk a KAPOCS
c. lapjukat, kölcsönösen szorgal-
mazzuk cikkek megjelentetését.
Egyesületünk Wagner Károly Erdé-
szeti Szakkönyvtára szívesen fogad
szakmai anyagokat és egyéb emlé-
keket megôrzésre és kiállításra. A

külföldön vagy Magyarországon élô
kollégák címét kérésre megpróbál-
juk felkutatni és a megadott címre
eljuttatni. Egyesületünk tagsága se-
gíti a Magyarországra hazalátogató
kollégák itthoni tartózkodását,
szakmai programigényeik kielégí-
tését. (A határozatot a jelenlévô 8
elnökségi tag jóváhagyta.)  

A továbbiakban a fôtitkár az éves és
a négyéves ciklus lezárásával és a kö-
vetkezô idôszak tervezésével kapcsola-
tos kérdések megvitatására kérte az el-
nökséget, mely a következô határozatot
hozta:

4/2002. (febr. 8.) sz. határozat:
Az elnökség az 1998-2002. évi prog-
ram megvalósulásáról, beszámoló-
ként, színes, képes kiadványt jelen-
tet meg a küldöttközgyûlésre (Ván-
dorgyûlésre), melyet minden egye-
sületi tag megkap. Kérjük a tagsá-
got, egyesületi tisztségviselôket,
hogy dokumentumok, fényképek
titkárságunkra való eljuttatásával
segítsék a kiadvány tartalmának tel-
jesebbé tételét. 

Az Egyesület 2002. évi pénzügyi

egyensúlyának javítása érdekében
az Erdészeti Lapok márciustól 24 ol-
dalon jelenik meg.*

A 2002. évi tervezéskor kimuta-
tott bevételi hiányt pályázatok be-
adásával kell fedezni. (A határoza-
tot a jelenlévô 8 elnökségi tag meg-
szavazta.)

További hozzászólások, javaslatok
az elnökség részérôl nem merültek fel,
ezért az elnök megköszönte az ülésen
résztvevôk munkáját és az elnökségi
ülést bezárta. 

kmf.
Káldy József 

elnök
Ormos Balázs 

jegyzôkönyvvezetô
Hitelesítôk:

Bak Júlianna régióképviselô
Puskás Lajos régióképviselô

* A szerkesztôség ezúton kér elné-
zést, hogy a jelentôs terjedelemcsökke-
nés miatt a sajnálatosan megszaporo-
dott nekrológok némelyikét csak az áp-
rilisi számban tudja közölni.

Kathy Sándor erdésztechnikus
1940–2001

Ismét gyászol a
Nyírerdô Rt. kollek-
tívája. 2001. decem-
ber 6-án a család, a
munkatársak és ba-
rátok mély részvét-
tel kísérték utolsó
útjára a debreceni
k ö z t e m e t ô b e n
Kathy Sándor er-

désztechnikust, a Nyírerdô Rt. Guthi Erdé-
szetének erdômûvelési ágazatvezetôjét.

A társadalom Kathy Sándor halálával iga-
zi erdészet vesztett el: jól képzett, cselekvô
szakembert, közmegbecsülésnek örvendett
embert. Nehéz helyzetekben is segítôkész
barátot, megértô, mások gyarlóságait meg-
bocsátani, elfeledni, a sajátját elismerni és
mindig korrigálni tudó kollégát.

Szakmáját szolgálatnak tekintette, melyre
Istentôl életfogytig tartó elhívást kapott.
Nem tehernek, hanem kegyelmi ajándéknak
tekintette az erdôvel való foglalkozást. Nagy
betegségében is figyelemmel kísérte a Guthi
Erdészetnél folyó munkákat, a fiatalabb er-
dészek gondjait, sikereit.

Pedig embert próbáló, nehéz idôben vá-
lasztotta a sokgyermekes földmûves család
sarja az erdész pályát. Kenyérkeresô erdei fi-
zikai munka mellett levelezôként tudta elvé-
gezni a technikumot. A tanulást, önmaga to-
vábbképzését életre szóló kötelességnek te-
kintette, szelleme mindig nyitott volt az újra.
Sok szép erdészeti kutatási programnak volt
tevékeny részese, kutatásai eredmények
gyakorlati alkalmazója.

Erdômûvelôként vált ismertté a neve a

Nyírségben és jóval azon túl is. De értett a
szakma minden fontos részletéhez, szívesen fi-
gyelte a vad mozgását, az erdô és a vad kap-
csolatát. Ebben is, mint minden eléje kerülô
konfliktusban, állásfoglalását a harmóniára va-
ló törekvés jellemezte. Ezzel a tulajdonságával
elnyerte munkatársai – felettesei és beosztottai
– nagyrabecsülését. Az átlag erdészt messze
meghaladó, magas beosztásokkal bízták meg
több alkalommal, de ô lelke mélyén mindig
megmaradt igazi tô melletti erdésznek. Szá-
mos választott tisztséget töltött be életében,
ezek mindegyike újabb szolgálat felvállalását
jelentette számára. Kifogyhatatlan volt türe-
lemben és megértésben. Túl a hatvanadik élet-
évén, érdeklôdô figyelemmel hallgatta fiatal
kollégái képzeletének szárnyalását, dicsérte a
használható elképzeléseket, enyhe, de soha-
sem gúnyos mosollyal fogadta a teremtett vi-
lág szigorú törvényeit mellôzni akaró elgondo-
lásokat. Munkásságát számos kitüntetéssel is
elismerték. Kathy Sándort, életmûvét dicsérik
az általa nevelt erdôk, a guthi tölgyesek, aká-
cosok és nyárasok, továbbá azok a kollégák,
akik itt maradva megôrzik jó emlékezetükben
a kitûnô erdészt, a példamutató embert.

Üdv az erdésznek!

Dr. Szíjjártó Tóth Imre 
(1926–2001)

1926-ban született Kecskeméten.
A Pázmány Péter Tudományegyetem

Jog- és Közgazdaságtudományi Karán 1949-
ben végzett.

1961-ben „kitûnôen megfelelt” ered-
ménnyel szerezte meg a könyvvizsgálói ok-
levelet.

– Elsô munkahelye 1950-ben a Csongrád
megyei Földhivatal.

Ezt követôen (megszakítás nélkül) a Kecs-
keméti Állami Erdôgazdaság, a Szabadszállá-
si Állami Erdôgazdaság, a Bajavidéki Állami
Erdôgazdaság, a Bajai Vízgazdálkodási Társa-
ság, ahol revizorként, ill. fôkönyvelôként dol-
gozott. És végül – de nem utoljára – a
Gemenci Állami Erdô- és Vadgazdaság, ahol
1968. aug. 1-tôl nyugdíjba meneteléig 1986.
ápr. 30-ig, mint fôkönyvelô dolgozott.

1986 májusától 2001-ig a Budapesti
Erdôfelügyelôség, majd pedig a Földmûve-
lésügyi Költségvetési Iroda revizori felada-
tok ellátására rendelte ki.

Mint a MÉM, FM, FVM fôrevizorának, a
tárca intézményeinél végzett, az intézmé-
nyek feladatellátását költségvetési gazdálko-
dását értékelô megállapításai és elemzései,
nagymértékben járultak hozzá a tárca intéz-
ményeinek fejlôdéséhez, a bizonylati, pénz-
és okmányfegyelem megszilárdításához.

A revizori osztály, valamint a Gemenci
Erdô- és Vadgazdaság Rt. aktív és nyugdí-
jas munkatársai nevében búcsúzom: 
dr. Sz. Tóth Imre, nyugodjon békében!

Varga Rudolf
erdész

Ilka Lajos 
(1908–2001)

1908-ban született Kölkeden.
Erdész pályája Székelyszabarban kezdô-

dött, Frigyes fôherceg birtokán volt erdész
gyakornok.

A tatai erdész szakiskola után visszatért a
hercegi birtokra, ahol kerületvezetô erdész-
ként dolgozott.

1938–39-ben Kôrösmezôre szólította a
kötelesség, s így lett a Kárpátaljai Állami Er-
dôbirtok vezetô erdésze.
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Újabb szolgálati hely: a Szekszárdi Erdô-
gazdaság igazgatója, majd a Bajai Erdészet
vezetôje, ezután Szabadszálláson szintén az
erdészet vezetôje. 

Munkahelyi állomásai még: Mohács, Kistá-
pé, Izsák, Csabony, Szalkszentmárton, míg az
50-es évek végén a Karapancsai Erdészet mû-
szaki vezetôje, s még abban az idôben lett ve-
zetôje az Érsekcsanádi Fásítási Erdészetnek.

1950-tôl 70-ig az erdônkívüli fásításban
évi 2–300 ha területen létesített új erdôt.

Nyugdíjazása után még hosszú évekig
(21 évig) volt nélkülözhetetlen munkatársa a
Bajai Erdészetnek.

Korrekt, igazságos, jólelkû, segíteni kész
embert és kollégát veszítettünk el.

Búcsúzik a Dunaártéri, a majdan
Gemenci Erdô- és Vadgazdaság Rt., ahol el-
töltött évtizedeid értékét megköszönni:
nincs elég idônk.

Varga Rudolf
erdész

Vendel Ferenc emlékére
(1906–2001)

Sümegen született 1906. augusztus 22-én,
ahol édesapja erdôgondnok volt.

Elemi iskolái és gimnáziumi tanulmánya-
it Sümegen végezte. Érettségi után a Magyar
Királyi Bányamérnöki és Erdômérnöki Fôis-
kolán folytatta tanulmányait Sopronban,
ahol 1929-ben szerezte meg az erdômérnöki
diplomát.

Gyakornoki munkáját az Egri Érsekség-
nél kezdte 1931-ben, majd annak letöltése
után a Felnémeti Vasútüzem üzemmérnöke.

1940–45 között erdôgondnokként dolgo-
zik Egerbaktán. Az erdôk államosítása után a
MÁLLERD Egri Igazgatóságának Egerbaktai
Erdôgondnokságát vezeti 1949-ig.

Ezt követôen (1949–50) erdôgondnok
Mátrafüreden.

– Az erdôgazdaságok átszervezése után a
Dél-Mátrai Erdôgazdaság fahasználati cso-
portvezetôje 1952-ig. 1953-tól fômérnök,
majd az újabb átszervezést követôen 1958-
tól 1970-ig fahasználati osztályvezetô.

Az 1970-es erdôgazdasági összevonások
után az egri székhelyû Mátrai EFAG fahasz-
nálati osztályán dolgozott nyugdíjba vonulá-
sáig, 1971-ig.

Kitûnô szakmai és emberi kapcsolatairól
kell megemlékezni. A nehéz helyzeteket ki-
védte, nem volt sértôdékeny és nagyszerûen
hidalta át – a második világháború után köz-
ismert – konfliktusokat.

Szellemi képessége feljogosította a veze-
tôi beosztásokra. Alapos elméleti és gyakor-
lati felkészültsége, erdôismerete, az új haté-
kony eszközök és munkamódszerek iránti
fogékonysága révén valamennyi munkakör-
ben kiemelkedôen teljesített. Igaz embersé-
ge, igazságossága lehetôvé tette, hogy még a
nehezen kezelhetô kollégákkal is nagysze-
rûen együtt tudott dolgozni.

Történeteit nagyon sokszor érdeklôdéssel
hallgattuk, sokat tanultunk tôle, amihez
nagyban hozzájárult, hogy környezetében
ôszinte baráti légkört teremtett. A vele együtt
dolgozók becsülték, tisztelték és szerették.

A családját szeretô Feri bácsink lánya és
fia közül a fiú lett erdômérnök, folytatva a
generációs elkötelezettségét.

Nyugdíjasként is kapcsolatot tartott volt
kollégáival, az egyesületi és más nyugdíjas
találkozók rendszeres résztvevôje volt. Idôs
korában is szellemileg friss és kiegyensúlyo-
zott volt, bizonyára ennek is köszönhette jó
fizikai kondícióit és hosszú életét.

Azon kevesek közé tartozott, aki 1999-
ben átvehette a rubin diplomát.

E tartalmas élet végén 2001. október 10-
én kísértük utolsó útjára Egerben.

Kedves Feri bácsi!
Mi, akik Veled dolgoztunk és ismertünk,

emlékedet kegyelettel megôrizzük.
Üdv az Erdésznek!

Fejes Dénes

Gereben János
1910–2001

Maradjunk így, gyertyát se végy elô,
Legyen sötétség, lelkem így pihen,
Olyan rejtô és olyan ölelô
Talán anyám testében volt ilyen.

Áprily
A harmincas évek
elején, a soproni
sportrendezvények
egyik ragyogó szá-
ma volt a fôiskolás
tornászcsapat gúla-
gyakorlata. Amikor
a többszintes gúla
csúcsán a befejezô
tornász kitartotta a

kézállást, mindig nagy taps jutalmazta a mu-
tatványt. A gúla két szilárd tartóoszlopának
egyike Gereben János volt, a másik Party Ist-
ván. Mi akkor, mint licista diákok, ámulva fi-
gyeltük az erô, az ügyesség, az egyakaraton
levés látványos produkcióját. Ennek a jele-
netnek ködbeveszô képe kísért meg most,
amikor végigtekintek Gereben János életút-
ján. Lényének szimbólumává nemesült a tar-
tóoszlop rendíthetetlen nyugalma, megbíz-
hatósága, a rábízott feladatok teljesítése.
Családjának, barátainak, munkahelyének
vagy alkalmi találkozások légkörében soha-
sem vált harsogó szóvivôvé, de alakja csen-
desen meghatározó volt.

Az Egyetemen 1937-ben szerzett erdômér-
nöki diplomát, majd rövidesen – Kárpátalja
erdôségei közel egynegyedét birtokló –
Latorica Rt. szarvasházai erdôgondnokságá-
ban állt munkába, ahol megismerkedett a kár-
páti hegyvidéki erdôgazdálkodás minden
szépségével és nehézségével. Az akkori idôk
könyörtelen és gyors változásai 1943-ban a
sátoraljaújhelyi erdôfelügyelôséghez sodor-
ták, ahonnan rövidesen Budapestre rendelték
szolgálatra az FM Erdészeti Fôosztályára. In-
nen hívták be katonának, végül a háború vé-
ge Grázban érte. Ekkor sok tízezer gyanútlan
társával együtt hazafelé készülôdve szovjet
hadifogságba került a Ladoga-tó környékére.
Innen 28 havi éhezés, fagy, nyomor után 49
kilóra lefogyva jött haza, de emberi tartását
soha fel nem adva.

Itthon az akkori MALLERD szervezetébe
tartozó Dunaártéri Nemzeti Vállalat fôelô-
adójaként lelkesen és örömmel vált ismét er-
désszé. Az államerdészet 1950. évi, földin-
dulásszerû átszervezése ôt sem kerülte el. A
bányász- és erdészszakma egy bölcsôben
ringása lehetôsévé tette számára, hogy 1951-

ben a Bányászati Tervezô Intézet geodéziai
osztályán helyezkedjék el. A kitûnô erdésze-
ti földméréstani alapokat megfejelve
bányaméréstani ismeretekkel, az akkor
sztárszakmának számító bányászkollektívá-
nak jeles tagjává vált. Az erdészekkel soha-
sem szakadt meg a kapcsolata és több, meg-
hurcolt idôsebb erdész kollégának biztosí-
tott állást az osztályán. 1974-ben mûszaki ta-
nácsosi címmel nyugdíjazták.

Nyugdíjazásával új szakasz kezdôdött
életében. Fáradhatatlanul ápolta a régi ba-
rátságokat otthonukban is felkeresve barát-
jai családját, éltek bár az ország bármelyik
sarkában. Külön gondja volt az egyedül
maradottakra, az özvegyekre. Gondosan vá-
logatott versek hosszú sorát tudta kívülrôl és
csendes hangon elmondva ajándékozta meg
vele, megnyugvást, bíztatást, erôt adva a
meghallgatóknak. Egy életen át megmaradt
tartóoszlopnak.

Elhull, elillan minden kedvesünk
Akit hozzánk köt sorsa drága szállal
Amíg sötét körben ketten leszünk
az altatódalt dúdoló halállal

Áprily

Tóth László
(1931-2001)

Tóth László, a HM
Budapesti Erdôgaz-
daság Rt. nyugalma-
zott vadászati fôfel-
ügyelôje 1931. no-
vember 14-én szüle-
tett Válon, 2001. júli-
us 1-én hunyt el Bu-
dapesten.

Általános iskolai
tanulmányait befejezve mezôgazdasági szak-
iskolába került, 1952-ben érettségizett
Sátoraljaújhelyen. Ezt követôen felvételt nyert
a soproni Erdômérnöki Fôiskolára és 1957-
ben megszerezte az erdômérnöki diplomát. 

1957-ben került a Mezôföldi Állami Erdô-
gazdasághoz, elôbb, mint erdészeti elôadó,
majd erdészetvezetô beosztásba. 

1964-ben alakult meg az MN Erdô-és
Mezôgazdasági Igazgatóság, amikor a
Lovasberényi Erdészet és vele együtt Tóth
László erdészetvezetô is az új szervezethez
került. Kiváló szakmai munkájának kö-
szönhetôen 1968-ban a központba, Buda-
pestre helyezték, ahol mint fahasználati és
fagyártmány-termelési elôadó, majd fôelô-
adó dolgozott. 1973. május 1-tôl az idô-
közben önálló erdôgazdasággá átalakult
cég vadászati fôfelügyelôje lett. Irányítása
alá tartozott az MN Budapesti Erdô-, Me-
zô- és Vadgazdaság egész vadgazdálkodá-
sa a vadföldek mûvelésétôl a vadásztatá-
sig. Ezt a munkakört egészen nyugdíjazá-
sáig ellátta.

Egész pályafutását az élôvilág tisztelete, a
kollégák, beosztottak megbecsülése és az
Erdôgazdaság iránti feltétlen hûség jelle-
mezte. 

Munkáját, emberi magatartását számos
elismerés, kitüntetés fémjelzi. Többször lett
„Kiváló Dolgozó”, birtokosa volt többek kö-
zött a „Honvédelmi Érdemérem”-nek, a „Ha-
za Szolgálatáért” kitüntetés különbözô foko-
zatainak.



Dr. Papp László
aranydiplomás, Kaán Károly díjas 

erdõômérnök
1916-2001

A ceglédi Kossuth
Gimnázium elsô osz-
tályában találkoz-
tunk elôször. Öt év-
vel volt idôsebb ná-
lunk, lett és maradt
élete végéig mennyi
sokunknak egy csa-
pásra: ’az Öreg’. A
megfontolt, kora

gyermekségétôl kezdve már sokat látott, ta-
pasztalt, mindig mosolygó, csillogó fekete sze-
mû, alacsony fiú tanulmányi eredményeiben a
legjobbak közé került, a tornaszerek csodált
mestere lett. Nehéz sorsból. Dobozon született
1916-ban, Édesapját az I. világháború vitte el.
Édesanyja is hamarosan elhunyt. Árvaházba,
majd nénje gondozásába került, míg a liba-
pásztorkodást a tanulással fel nem cserélhette.
A ceglédi Hadiárva Otthonban kapott helyet.
Innen végezte el a gimnáziumot, itt érettségi-
zett. Tarsolya nem volt üres: németül már fo-
lyékonyan beszélt, mivel Svájcban egy hadiár-
vákat fogadó svájci családnál megtanult néme-
tül, és két nyáron át figyelgethette, milyen az
ottani élet, de soha nem szûnt meg hazavágy-
ni, Dobozra. Diáktársként együtt választottuk
ugyanazt a pályát: két alföldi gyerek az erdô-
mérnökit.

A Hadiárva Otthon gondoskodása Sopron-
ba is elkísérte: ottani intézetében nevelô lehe-
tett. Külön szobát kapott, innen indulhatott el
az egyetemi ’scriptorium’, amely a negyvenes
évek elején kettônk után másokkal együtt
jegyzetek sorát készítette el segítségül a tanu-
lótársaknak, kézikönyvként a végzetteknek
évtizeden át. Elôször gyorsírással készített fel-
jegyzéseinket tettük át, hamarosan azonban
Modrovich professzor úr rendelkezésünkre
bocsátotta kéziratát, abból készíthettük kéz-
írással, késôbb írógépen, ábrák megrajzolásá-
val a tankönyvpótló jegyzeteket, belsô forgal-
mazásra, költségtérítéssel, de haszon nélkül. 

1943-ban végzett. Modrovich ismerte a
’hallgató urakat’, ’az Öreget’ és nehéz helyze-
tét  is, hiszen négy éven át figyelhette szorgal-
mát, elômenetelét. Végszigorlat közben a mi-
niszteriális elnököt tájékoztatta ’munkatársa’
helyzetérôl. Egy hét múlva már kézben volt ki-
nevezése: békéscsabai erdôfelügyelôség,
majd a csíkszeredai m. kir. erdôigazgatóság.
Mint a mesében: a dobozi libalegelôrôl – ma-
gyar királyi segéderdômérnökként – Erdély-
ben, a Hargita közelében! Tanáraink és fôható-
ság, ma ’humánpolitikainak’ mondható kap-
csolatát de sokszor emlegettük hálával, neve-
lôi példaként!

Az I. világháborús hadiárvát a II. sem kí-
mélte meg. ’Az Öreg’, a ’Kis Papp’, szakaszá-
nak végén araszolt, cipôje kapcák ellenére is
nagy volt, sérült lábbal került hadifogságba.
1946. januárját azonban már Debrecenben
kezdte az állami erdôigazgatóságnál. Erdôhi-
vatalt, szakmunkásképzôt vezet, míg 1950 ja-
nuárjában az Erdészeti Kutató Intézetbe került
annak egyik alapító munkatársaként. Segéd-
kutatóként kezdte, de 3l év múlva nemzetközi
ismertségû kandidátusként fejezte be ugyanitt. 

Tudományos munkaterületei a csemeteter-

melés és az erdészeti meteorológia voltak.
Mindkettôben elismerten nagyot alkotott.

Szaporítóanyag-termelési javaslatait 330 kí-
sérlet mintaszerû beállítására és értékelésére
alapozta. A nehezen csírázó magvak vetési
módszere, az iskolázást helyettesítô gyökéralá-
vágás, a csemetekerti altalajtrágyázás, majd a
nemes nyárak dugványozása közben kidol-
gozta a szaporítóanyag intenzív megtermelésé-
nek számos új eljárását és a csemetekerti üzem-
tervezés módszereit. Késôbb az ERTI kecske-
méti Kísérleti Állomására került, ahol a cseme-
tetermelés koncentrálása, a gépesítés lehetôsé-
gei foglalkozatták. Az 1960-as évek derekán fo-
kozódott a nemzetközi szaporítóanyag-forgal-
mazás, ekkor készítette el a nyárak és fûzek faj-
tatisztasága és fajtaazonossága szigorú ellenôr-
zésének nemzetközi elôírásokhoz illeszthetô
tervét. Utolsó tevékenységei egyikeként kidol-
gozta a nemesített akác klónok vegetatív sza-
porításának módszereit, irányította a forgal-
mazható mennyiség jelentôs növelését. 

A rendszeres erdészeti meteorológia több
fejezete az ô munkáiban áll rendelkezésünkre.
Feldolgozta több évtized ország szélmérési
adatait a mezôvédô erdôsávok tervezéséhez.
Munkássága egyre ismertebb és elismertebb: a
Földmûvelésügyi Minisztérium az ERTI-t bízta
meg a 250 erdészeti csapadékmérô állomás
hálózatának irányításával, értékelésével. Az ál-
tala feldolgozott adatokat a Meteorológiai Inté-
zet vette át. Ezt követôen megkezdte és meg-
szervezte az erdô mikroklimatikus viszonyai-
nak vizsgálatát, elôször mezôvédô erdôsávok-
ban, kopárokon és a sziki erdôkben, majd a
futóhomokon. Erdôállományokban országos
felvétel keretében 250 mikroklíma vizsgálatot
végzett, ezekre építette a Mátra, a Börzsöny és
a Bakony csapadékviszonyainak leírását.  Fi-
gyelme kiterjedt a szélsôséges idôjárás (hó, vi-
har) kártételeire, az ipari eredetû légszennye-
zés környezeti hatásaira. Szemléletében a cse-
metetermelés és a mikroklíma kapcsolata is
különös hangsúlyt kapott. 

1961-ben doktorált, 1965-ben megvédte
kandidátusi dolgozatát. Ezekben a technológi-
án túl elsôsorban a csemetetermelés ökológiá-
jával foglalkozott. Több Akadémiai központi
és regionális Bizottság látta örömmel tagjai so-
rában. 

Eredményeit 25 könyvben, könyvrészlet-
ben, 82 tanulmányban, közel 90 szakvéle-
ményben, számos népszerûsítô, egyetemi elô-
adásban adta közre. 12 külföldi konferencián,
tanulmányúton ismertethette kutatásait, keres-
te mûvelt témakörei fejlesztésének lehetôsége-
it. 

Tevékenységét az erdészet egyebek között
1994-ben, sajnos csak 13 évvel nyugdíjba vo-
nulása után, a Kaán Károly emlékéremmel is-
merte el. A Magyar Meteorológiai Társaság
tiszteletbeli tagjai körébe hívta, Steiner Lajos
emlékplakettel tüntette ki. 

Ha van baráti fájdalom, elhunytának híre
vételekor ezt mennyien éreztük! Ha van segí-
tô, áldozatos, mindent elfedezô emberi szere-
tet – kedves tekintete ezt sugározta!  Ha van
magasra felröppenô, de fészke táját el soha
nem felejtô életpálya – ragyogó példát láthat-
tuk benne! Hamvait, végakarata szerint, a sze-
retett dobozi, ôsi tölgyesek ölelô koronái alatt
adták vissza a szülôföldnek. 

dr. Szônyi László

Ferencz László
1932–2002

Január 17-én elhunyt
Ferencz László, a
Vértesi EFAG nyugal-
mazott igazgatója. A
jogutód Vértesi Erdô
Rt. közössége nevé-
ben dr. Széles Attila
mb. vezérigazgató
búcsúzott el Tôle:

Alig három hó-
napja a nyugdíjas találkozó résztvevôjeként üd-
vözölhettük, és a sors kifürkészhetetlen akara-
tából most, néhány nappal 70. születésnapja
után fájdalmas búcsút kell vennünk Tôle.

Tatán született, édesapja hosszú ideig
Eszterházy gróf testôr-vadásza volt, így a gyer-
mekkori természetközeli élmények meghatá-
rozták késôbbi pályaválasztását.

A középiskolát a Tatai Piarista Gimnázium-
ban végezte, majd a Soproni Egyetemen 1954-
ben szerzett erdômérnöki diplomát.

1955. január 1-én lépett szolgálatba az ak-
kor még Vértesi Állami Erdôgazdaság Puszta-
vámi Erdészeténél, majd az Oroszlányi Erdé-
szetnél fahasználati mûszaki vezetôként dol-
gozott. Pályájának teljes idôszakát ennél a vál-
lalatnál, ill. jogutódjánál, a Vértes és Gerecse
tájain töltötte. 1960-tól a Tatabányai Erdészet
vezetôje, majd 1975-ben a Vértesi Erdô és Fa-
feldolgozó Gazdaság igazgatója lett, 1990-ben
bekövetkezett nyugdíjazásáig. Igazgatói tevé-
kenységének erre a 15 évére úgy tekintünk
vissza, mint egy kiegyensúlyozott, békés kor-
szakra, amikor az itt dolgozó kollégák igazi
közösséggé kovácsolódtak össze.

Széles körû szakmai mûveltségének kö-
szönhetôen nyitott szemmel járt a világban,
igyekezett itthon hasznosítani a külföldi tanul-
mányútjai alkalmával látottakat. Kanadai ta-
pasztalatok alapján ebben az idôszakban in-
dult meg a vállalatnál a gyengébb minôségû
faanyag hasznosítására az aprítéktermelés. Az
Erdôgazdaság jelentôs rekultivációs munkákat
végzett, amelyek eredményeként a külszíni
bányamûvelés által okozott tájsebek fokozato-
san behegedtek.

Szenvedélyesen szerette az erdôt, szinte na-
ponta járt kint a területen, csak sportos öltözék-
ben érezte jól magát. Munkatársait személye-
sen ismerte – nemcsak az erdészeket, hanem a
fatermelôket és a régi erdômûvelôket is. Em-
berséges volt, ajtaja nyitva állt bárki elôtt, ha
munkahelyi vagy akár magánéleti gondokkal
keresték meg, és ha tehette, segített. Szakmai
tevékenységét az állami szervek számos kitün-
tetéssel ismerték el, amelyek közül kiemelke-
dik a Munka Érdemrend arany fokozata.

Élsportoló volt, a hatvanas években a ko-
ronglövô válogatott keret tagjaként Európa
Kupát nyert.

1990-ben történt nyugdíjazása után sajnos
keveset találkozhattunk vele, visszavonultan
élt. Úgy érzem, Wentzely Dénes erdész-író
szavaival búcsúzóul most ô üzen nekünk:
„Egy marék parázs kell, mert a kihûlt ha-

muban fázik az ember! Én... szeretném felszí-
tani azt a marék parazsat, hogy lelketek mé-
lyén újra lobogva égjen az erdei tûz! Hogy me-
legítsen sok fagyos nappalon és világítson sok
sötét éjszakában.”

Nyugodj békében!


