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Dr. Csötönyi József
(1931-2002)

2002. január 25-én a veszprémi Vámosi úti te-
metôben rokonok, barátok, volt iskolai osz-
tálytársak, kollégák kísérték utolsó útjára dr.
Csötönyi József erdômérnököt. A búcsúztató
beszédet dr. Péti Miklós, az Egyesület alelnö-
ke tartotta.

Az Országos Erdészeti Egyesület Elnöksé-
ge és Helyi Csoportja, valamint az erdészkol-
légák nevében veszek búcsút dr. Csötönyi Jó-
zseftôl, Jóska bátyánktól, kedves tagtársunk-

tól, kollégánktól és barátunktól.
Eredményekben, szakmai sikerekben gazdag erdészpálya zárult le,

mely példát állít elénk az emberek és az erdôk önzetlen szeretetérôl és
hûséges szolgálatáról.

Erdészcsaládból származott. Gyerekkora jó részét a Bánd község-
határban lévô menyekei erdészházban töltötte, ahol édesapja szolgált
közalapítványi erdészként. Innen került a veszprémi piarista gimnázi-
umba, ahonnan a jó képességû, erdôt szeretô tanulónak egyenes útja
vezetett az Erdômérnöki Fôiskolára, Sopronba. A diploma megszerzé-
se után 1956-tól a valamikori Balaton-felvidéki Erdôgazdaság Márkói
Erdészeténél kezd dolgozni szakelôadóként. Fiatal mérnökként fôleg
erdômûvelési, erdôtelepítési és fásítási feladatokat látott el. Sikerrel
foglalkozott az erdôtelepítések gépesítésével. Tekintélyes szerepet
vállalt a márkói kopárok erdôtelepítésében. Késôbb az erdôgazdaság
központjában dolgozott, majd az erdôgazdasági átszervezést követô-
en 1967-tôl a HM Erdészeti Fôosztályát vezeti. Ezután rövid ideig dol-
gozott az ERDÉRT vállalatnál és a Fagazdasági Vállalatok Országos
Központjában, osztályvezetôként.

1973-tól 1988-ig a MÉM Erdészeti és Faipari Hivatalának fôelôadója.
Minisztériumi munkatársként sokat foglalkozott az erdészeti dolgozók
szociálpolitikai kérdéseivel és a termelôszövetkezeti erdôk sorsával. Ez
idô alatt védte meg mûszaki doktori értekezését az Erdészeti és Faipa-
ri Egyetemen szintén szociálpolitikai témában.

1988-tól a Termelôszövetkezetek Országos Tanácsának, majd a Me-
zôgazdasági Szövetkezôk és Termelôk Országos Szövetségének taná-
csosaként továbbra is a szövetkezeti erdôk – késôbb magánerdôk ér-
dekében használja fel szakmai tapasztalatait.

Eredményesen támogatja az erdészi szakmai elvek érvényesülését
az agrárágazatban. Hivatali munkáját nyugdíjazása után is igen lelkiis-
meretesen ellátja. Szinte fáradhatatlanul tevékenykedett – mondhat-
nánk úgy is, hogy lobbyzott – a magánkézbe kerülô erdôk védelme és
a privatizáció miatt átmenetileg munkahelyüket vesztett erdészkol-
légák érdekében.

Társadalmi, egyesületi tevékenysége is példa lehet elôttünk. 1952-
tôl tagja az Országos Erdészeti Egyesületnek. Hosszú ideig választmá-
nyi, elnökségi tag és az Erdô c. lap szerkesztôbizottságának is tagja.
Több egyesületi szakosztály munkájában aktívan részt vett. 1988-tól a
MOSZ Erdészeti Tanácsának a titkára, 1998-tól a Magánerdô-tulaj-
donosok és Gazdálkodók Országos Szövetségének alelnöke.

Szakmai és társadalmi tevékenységét, munkálkodását elismerték és
számos kitüntetéssel jutalmazták. Ezek közül kiemelném a legjelentô-
sebbeket: 1967. Veszprém Megyéért érdemérem ezüst fokozat, 1987.
Bedô-díj, 1989. MTESZ-díj, 1997. Szövetkezeti Emlékérem. Végigtekint-
ve ezen a nehéz, de szakmai sikerekben gazdag életúton, mely egy tár-
sadalmi változásokban bôvelkedô idôszakon át vezetett, joggal kérdez-
hetjük, mi adta ehhez az erôt, mi volt az eredmények titka?

Az erdôk és a dolgos emberek közelsége megtanította az Istenbe
vetett hitre, a család, az ember, az erdô szeretetére, megbecsülésére és
tiszteletére. Magánéletének mindennapi örömei, népes családja biztos
hátországot teremtettek a hétköznapok nehézségeinek leküzdéséhez.

Jóska bátyánk természetébôl fakadóan szakmai ismereteit szívesen
megosztotta kollégáival. ôszinte bizalommal és segítôkészséggel for-
dult az emberekhez, önzetlenül adta munkáját, szakértelmét. Egyaránt
szót értett kollégáival, az egyszerû emberekkel és a magas állású poli-
tikusokkal is. Ha messzire tekintünk, az ég a földdel összeér. Ugyanígy
az erdôk földi és égi ösvényei is összeérnek, találkoznak valahol. Nem
tudhatjuk, mikor tévedünk át vagy térünk át az égi ösvényekre.

Jóska bátyánk hitem szerint már az erdôk égi ösvényeit járja. A haj-
dani menyekei erdészház öreg tiszafáinak ágával intek Neki végsô bú-
csút az erdészkollégák nevében. Jóska bátyám Isten áldjon, nyugodj
békében!
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Balsay László
(1934-2002)

2002. január 17-én
elhunyt Balsay Lász-
ló, a HM Budapesti
Erdôgazdaság Rt.
volt uzsai erdészet-
vezetôje, késôbb az
Erdôgazdaság fô-
mérnöke, nyugal-
mazott vezérigazga-
tó-helyettes.

Lukács Sándor, az Erdôgazdaság elnök-
vezérigazgatója búcsúztatta a munkatársak
nevében:

Olyan csend van így nélküled, 
Hogy szinte hallani, 
Amit még utoljára 
Akartál mondani
Váci Mihály sorai ebben az órában külö-

nös jelentôséggel bírnak számunkra. 
1934. december 4-én születtél Gyula-

keszin. Általános iskolába Kapuváron jártál,
majd a keszthelyi gimnáziumban érettségiz-
tél 1953-ban. 

Édesapád erdômérnökként a Hansági Er-
dészet vezetôje volt – innen kaptad az indít-
tatást az erdészhivatáshoz. A soproni Erdé-
szeti Egyetem (akkor Erdômérnöki Fôisko-
la) hallgatója voltál 1953-1958 között, ahol
1958-ban kaptad meg diplomádat – igen jó
eredménnyel. 

Erdômérnöki pályafutásod a Tolna me-
gyei Állami Erdôgazdaság Pári Erdészeténél
kezdôdött 1958 júliusában, ahol szakelôadó-
ként dolgoztál. 

Egy évvel késôbb a Keszthelyi Állami Er-
dôgazdaság Sümegi Erdészetéhez kerültél,
mint fahasználati mûszaki vezetô. 

Kiváló elméleti felkészültségedet és rövid
idô alatt szerzett nagyfokú szakmai tapaszta-
lataidat vezetôid korán felismerték, ezért
már 1961-ben a Nyírádi Erdészet vezetésével
bíztak meg. Idôközben a társ-erdészetnél,
Uzsán az erdészetvezetôi állás megürese-
dett, így áthelyezéssel 1965. január 1-vel ke-
rültél Uzsára erdészetvezetônek, amely át-
szervezés folytán az MN Erdô- és Mezôgaz-
dasági Igazgatóság irányítása alá került
1966. január 1-vel, melynek többszöri átszer-
vezés után jogutódja a HM Budapesti Erdô-
gazdaság Rt. lett. 

Szakmai elhivatottságod és gyakorlati si-
kereid alapján 1988. január 1-vel kineveztek a
jogelôd gazdasági fômérnökévé, majd a rész-
vénytársaság megalakulásakor vezérigazgató-
helyettes fômérnökké, melyet 1994. decem-
ber 4-ig, nyugdíjba vonulásodig láttál el kivá-
lóan, maximális lelkiismeretességgel. Kap-
csolatod a részvénytársasággal azonban nem
szakadt meg, szaktanácsadóként szinte az
utolsó pillanatig segítetted munkánkat. 

Tartalmas és sikeres szakmai életutadat
bizonyítja a számos kitüntetés: többszörös
kiváló dolgozó, „Kiváló Munkáért” érdem-
érem, „Haza Szolgálatért” érdemérem ezüst
és arany fokozata, fásítási emlékérem, „Kaán
Károly” díj. Hosszú éveken át voltál az Or-
szágos Erdészeti Egyesület helyi csoportjá-
nak elnöke. 

Távozásoddal a HM Budapesti Erdôgaz-
daság Rt. éppúgy, mint az egész erdésztársa-
dalom egy kimagasló egyéniséget veszített el. 

Végezetül hadd búcsúztatom Alma Mate-
rünk köszöntésével: 

Jó szerencsét!  Üdv az erdésznek!

A Tapolca Medence Vadásztársaság és az
Uzsai Erdészeti Igazgatóság erdészei, vadá-
szai – a volt munkatársak és vadásztársak –
adták a sorfalat a koporsó körül és fegyve-
rükbôl dördültek el a díszlövések 2002. ja-
nuár 26-án a tapolcai temetôben.

Dr. Csapody István 
(1930–2002) emlékezete

Küzdelmes, hányat-
tatásoktól és meg-
próbáltatásoktól sem
mentes, de szakmai
eredményekben gaz-
dag életút ért véget
2002. január 8-án.
Örökre eltávozott
közülünk dr. Csa-
pody István erdô-

mérnök, botanikus és lelkes természetvédô.
1930. február 26-án született Sopronban,

ahol elemi és középiskolai tanulmányait is vé-
gezte. Elsô nagy kudarcát fiatalon, 1948-ban
kellett megélnie, mert – a bencés gimnázium ki-
tüntetéses érettségije ellenére – „világnézeti
okokból” a Pázmány Péter Tudományegyetem
Természettudományi Karára beadott jelentke-
zését elutasították. Az Erdômérnöki Fôiskolán
1949-ben kezdte meg tanulmányait, a kiesô egy
évet Fehér Dániel professzor Növénytani Inté-
zetében töltötte, s ekkor jelentek meg elsô pub-
likációi is. Fôiskolás korában már gyakorlatokat
vezetett, több évfolyamtársa köszönheti neki a
növényvilág rejtelmeibe való bevezetést. Az
1953-ban szerzett erdômérnöki diplomával rö-
vid ideig a Fôiskola Tanulmányi Osztályán elô-
adóként, majd az immár Fehér Dánielt nélkü-
lözni kényszerülô Növénytani Tanszéken egye-
temi tanársegédként dolgozott. 1956 ôszén át-
helyezték az Erdômûveléstani Tanszékre, köz-
ben ideiglenesen a botanikuskert vezetését is
ellátta. 1958 tavaszán élte meg élete második
nagy kudarcát, „szilárd világnézete” miatt egye-
temi állásából eltávolították. Ezt követôen a Ta-
nulmányi Állami Erdôgazdaságnál kapott mun-
kát, ahol a Termôhelyfeltáró Csoport vezetôjé-
vé nevezték ki. Ebben a beosztásban 1975-ig
ténykedett itt, az erdôgazdaságtól megválva az
Országos Természetvédelmi Hivatal Nyugat-
Dunántúli Természetvédelmi Felügyelôségén
helyezkedett el, ahol és ennek jogutódjainál bo-
tanikai fôfelügyelô, természetvédelmi fôtaná-
csos, végül botanikai fôtanácsadó munkakörö-
ket töltött be. 1991 végén nyugállományba vo-
nult, de a Fertô-Hanság Nemzeti Park botanikai
ügyeit még egy évig intézte.

Csapody István a scientia amabilis, a bota-
nika tudományának mûvelésével már ifjú ko-
rában elkötelezte magát. A növények iránti ér-
deklôdésére – többekkel együtt – már gimna-
zista korában felfigyelt a szintén soproni szüle-
tésû botanikaprofesszor, dr. Kárpáti Zoltán. El-
sô önálló, tudományos dolgozata elsôéves ko-
rában, 1949-ben jelent meg az Erdômérnöki
Fôiskola Közleményeiben. Dr. Fehér Dániel
professzor tehetségét és szorgalmát felismerve
ugyanettôl az évtôl kezdve növénytani gya-
korlatok vezetésével is megbízta, így már évfo-
lyamtársai is tôle tanulhatták a növényfajok is-

meretét. Tudományos érdeklôdése és mun-
kássága a botanika több szakterületére, így a
florisztikára, növényföldrajzra, fitocö-
nológiára, botanika- és erdészettörténetre ter-
jedt ki, melyekben nemzetközi mércével mér-
ve is jelentôset alkotott. Ezt támasztja alá a
napjainkig megjelent 4 könyv, közel 200 tudo-
mányos és ismeretterjesztô közlemény, az
1962-ben summa cum laude megvédett dok-
tori értekezés, valamint Európa sok botaniku-
sával és intézményével kialakított tartós szak-
mai kapcsolat. A sors furcsa fintora, hogy az
egyetemi katedrától, a botanika hivatásszerû
mûvelésétôl megfosztott Csapody István vá-
lasztott tudományterületén a kutatómunkát
oly magas fokon végezte, hogy kül- és belföl-
dön egyaránt évtizedeken át ôt tekintették az
erdészeti botanika elsô számú reprezentánsá-
nak. A 80-as évektôl a felsôfokú oktatásban is
egyre több lehetôséget (és talán kárpótlást) ka-
pott, elôadott a Berzsenyi Dániel Tanárképzô
Fôiskolán, az Erdészeti és Faipari Egyetemen
pedig posztgraduális és doktori tantárgyakat
gondozott. Utóbbi intézmény 1991-ben címze-
tes egyetemi tanárának választotta, 2000 szep-
temberében pedig tiszteletbeli doktor (dr.
honoris causa) címmel tüntette ki. Múlt évben
pedig a tudósoknak járó legmagasabb hazai
kitüntetést, a Széchenyi-díjat vehette át.

Külön kell szólni Csapody István – elköte-
lezettségébôl táplálkozó – természetvédelmi
tevékenységérôl. Ez a szemlélet kezdô kutató
kora óta egész munkásságát átszôtte és fém-
jelezte. 8 tájvédelmi körzet (Soproni-hegység,
Fertô-tó, Hanság, Sághegy, Kôszegi, Ôrségi,
Szentgyörgy-völgyi, Szigetközi) és az ország-
határon átnyúló Fertô-Neusiedlersee ma-
gyar–osztrák közös nemzeti park védetté
nyilvánításának elôkészítésében tevékenyen
részt vett. A természeti értékek megóvása ér-
dekében mindig bátran hallatta a hangját,
harcos elszántsága nem egy természeti érté-
ket mentett meg a pusztulástól.

Csapody István maradandót alkotott, mû-
veibôl erdész- és botanikusgenerációk sora
táplálkozik ma is, s ez a jövôben is így lesz jó
darabig. Legismertebb és legtöbbet forgatott
könyve a Rott Ferenccel közösen írt, Csapody
Vera által illusztrált „Erdei fák és cserjék”,
melybôl ma is elôszeretettel tanul az erdészif-
júság. A több kiadást megért, szlovák nyelven
is megjelent „Erdô, mezô növényei” könyvnél
társszerzôje Jávorka Sándor, növényfestôje
szintén Csapody Vera volt. Az 1982-ben meg-
jelent „Védett növényeink” ma már bibliofil rit-
kaság, de a legszélesebb körben ismert és elis-
mert munkája. Nem feledkezhetünk meg a
„zöld könyvekbe” írt 50 erdôgazdasági táj nö-
vényföldrajzi ismertetésérôl sem, e munkája
révén valamennyi hazai erdész megismerhette
nevét. Több jelentôs, részletezô tanulmányt írt
a Sopron környéki erdôk történetérôl, de a
magyar botanika történetébôl is számos tanul-
mányt publikált. Botanikai munkásságára –
mellyel a legnagyobb elismerést vívta ki magá-
nak – e helyen nem térünk ki.

Csapody Istvánt élete nehéz pillanatai-
ban – melyekbôl bôven volt része – töretlen
hite segítette át. Csak a kegyetlen betegség
tudta megtörni, halála mind az erdésztársa-
dalomnak, mind a hazai botanikának pótol-
hatatlan veszteség.

Dr. Bartha Dénes
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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 füzek faj-
tatisztasága és fajtaazonossága szigorú ellenôr-
zésének nemzetközi elôírásokhoz illeszthetô
tervét. Utolsó tevékenységei egyikeként kidol-
gozta a nemesített akácklónok vegetatív szapo-
rításának módszereit, irányította a forgalmaz-
ható 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-
tunk benne! Hamvait, végakarata szerint, a
szeretett 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!


