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Gach György
1947–2003

Gach György ötvenhat éves korában eltávo-
zott közülünk.

1947-ben született Szerencsen.
1965-ben érettségizett Miskolcon.
1972-ben kapta meg Sopronban az

erdõmérnöki diplomát. Az egyetemi tanul-
mányok idején a Nyugat-bükki Állami
Erdõgazdaság ösztöndíjasa volt, ezért gya-
kornokként a Cserépfalui Erdészetnél kezd-
te meg szakmai pályafutását. Áthelyezéssel a
Gödöllõi Állami Erdõ- és Vadgazdaság Gal-
gamácsai Erdészetéhez került fahasználati
mûszaki vezetõnek.

1974-tõl a fóti Vörösmarty Mezõgazdasá-
gi Termelõszövetkezetnél helyezkedett el
erdészeti ágazatvezetõként. Az ott töltött
húsz év alatt foglalkozott csemetetermelés-
sel, erdõneveléssel, fafeldolgozással és út-
építéssel is.

1994-tõl az Egri Erdõfelügyelõség – majd
az átszervezés után az Állami Erdészeti Szol-
gálat Balassagyarmati Osztályán dolgozott
erdõfelügyelõként, 1997 után pedig mint
osztályvezetõ.

10 évvel ezelõtt Fóton találkoztam vele
elõször. Nemsokára kollégák lettünk.
Erdõgazdálkodóként és erdõfelügyelõként
is mindig nyugodt és segítõkész volt.

Keresztény reménnyel eltelve hiszem,
hogy az élet örök. Az életnek az években
mért földi szakasza ér véget a halállal.

Isten mindannyiunkat egy meghitt csalá-
di fészekbe vár a földi élet után, s hogy oda-
kerüljünk, egyszerûen csak hinni kell
Õbenne.

Gyuri hûséges volt az Isten által szívébe
írt törvényhez.

Hiányozni fog mindannyiunknak!
A Váci Erdészetnek és sok magángazdál-

kodónak volt erdõfelügyelõje, ezért Dejtár-
tól Vácrátótig az erdõk az õ emlékét idézik.

Az Úr adjon neki örök békességet.
Schurmann Mihály

Tóth József
1936–2003

Ha egyáltalán van szép temetõ, a sal-
góbányai bízvást annak mondható. Erdõ
ölén búvik meg a múltba nézõ, csendes és
elöregedõ település szélén, erdészember-
nek való végsõ pihenõre. Itt temetjük most
Tóth Jóska barátunkat.

Munkádat minõsíti, hogy 6 évi gyakorlat-
tal már az Erdõgazdaság legnehezebb erdé-
szetéhez, Inászóra kerültél, mûszaki
vezetõnek. Itt vágtál bele az egyetemi tanul-
mányokba, pedig a csemetekerti fejlesztés, a
Szõlõverõ, a Kaszálóparlag, a Papszállás, a
Hosszúbérc betelepítése; a budavölgyi, réz-
tói, ortási, vadászházi felújítás a mai techni-
kával sem lenne „félkezes feladat”.

Aztán jött az építés kora: út a Gortvába, a
növéki völgybe, a Réztóhoz, új székház, szol-
gálati lakás, a szõrösi fagyártmányüzem… A
’70-es évek végén jött a váratlan és kegyetlen
váltás. A gerincedet Te sem hagytad meghaj-
lítani, eltörni pedig a tiédet sem bírták. Hiva-

tásunk másik ágát, a vadászatot választottad,
hogy Roth professzor úr igéi alapján még
jobb erdõmûvelõvé válj. Gyakran találkoz-
tunk, s nem adtuk fel a hitet: fogunk még
együtt dolgozni a régi munkahelyünkön.

Szegényebbek lettünk egy gerinces, tisz-
ta kezû, hihetetlen munkabírású kollégával,
aki mindvégig a nógrádi erdõkben és
erdõkért élt. Nekünk, a pályatársaidnak is
hiányozni fogsz, Jóska.

Ritka manapság az olyan ember, aki min-
denét kemény munkával szerezte és ingyen
tán el sem fogadna semmit. Hát Jóskám,
most veled újra sírba teszünk belõlük egyet…
De abban a hitben, hogy azokon a túlparti
vadászmezõkön erdõket is találsz, madár-
dallal, kakukkszóval és szarvasbõgéssel.

Üdv az erdésznek, Isten veled.
Fodor Imre

Emlékezés Lipták Jánosra

Elmúlt egy éve, hogy kollégánk, barátunk
Lipták János meghalt.

Az egyik lény siet a létbe, a másik siet el
a létbõl. A világot szakadatlan áramlás, vál-
tozás újítja meg, mint ahogyan a végtelen
örökkévalóságot az idõ megállás nélküli fo-
lyamata frissíti fel. Születésünk nem nekünk
öröm, halálunk nem nekünk bánat. Mások
örültek, amikor világra jöttünk, mások sír-
nak, ha elmegyünk belõle.

1948. szeptember 1-jén született, gazdál-
kodó szülõk második gyermekeként. Már ka-
maszkorban elhatározta, hogy erdész lesz. A
szakma elméleti alapjait a soproni Roth Gyu-
la Erdészeti Technikumban szerezte meg. A
Keletbükki Állami Erdõgazdaságnál jelentke-
zett munkára. Elõször a Parasznyai Erdészet-
nél, késõbb a Szini Erdészetnél dolgozott,
mint kerületvezetõ erdész. Kérésére 1969.
május 1-tõl áthelyezték a Lillafüredi Erdészet-
hez készletkezelõ erdésznek.

1971-ben vonult be katonának.
Õrmesterként szerelt le, megkapta a Haza
Szolgálatáért Érdemérem bronz fokozatát.

1974. június 15-én kötött házasságot.
Frigyükbõl két fiúgyermek született; Csaba
és Gábor.

1976. január 19-i hatállyal került a MÉM
Állami Erdõrendezõséghez erdõtervezõi
munkakörbe.

1983-ban „Kiváló dolgozó” kitüntetést
kapott. Az 1991-ben Sopronban megrende-
zett erdõtervezõi versenyen csapatban elsõ
helyezést értek el.

Többszáz hektár új erdõ létrehozásához
szükséges tervdokumentációt készített el. 

Mi, akik átvettük tõle a halhatatlan részt,
az örökséget, emlékezni fogunk rá, amíg
csak élünk.

Hornyánszky Antal

Tóth Sándor
1930–2003

1930-ban született Sályon, egy Miskolc és
Eger között fekvõ településen.

Felsõfokú tanulmányait 1950-ben Sop-
ronban kezdte. Az akkori szabályok szerint
egy év belföldi szakirányú tanulással jogot
szerzett külföldi tanulmányok folytatására.
Élve ezzel a lehetõséggel, 1951-ben Brassó-
ba ment, s ebben a gyönyörû városban a
Mûszaki Egyetem Erdõmérnöki Karán 1955-
ben oklevelet szerzett.

Hazakerülése után egy évig az Északbor-
sodi Állami Erdõgazdaságnál erdészetveze-
tõként, majd szintén egy évig a Zemplén-
hegységi Állami Erdõgazdaságnál fásítóként
dolgozott.

1958-ban szülõfaluja közelébe, a Mátrai
Erdõgazdaság Cserépfalui Erdészetéhez ke-
rült. Itt elõször fahasználattal, illetve szállí-
tással foglalkozó mûszaki vezetõ, majd
1964-tõl erdészetvezetõ volt.

Vácra 1973-ban került, és ettõl kezdve
a mai Állami Erdészeti Szolgálat
jogelõdeinél dolgozott. 1973 és 1979 kö-
zött erdõfelügyelõként különbözõ felada-
tokat látott el. Ezek közül ki kell emelni a
szövetkezetekben dolgozó erdészek okta-

F E L H Í V Á S
Egyetemünk Erdôhasználati Tanszéke szeretné elkészíttetni és a Bota-
nikus kertben felállíttatni Lámfalussy Sándor professzor (1890–1975), a
korábbi nagyhírû tanszékvezetô (1947–1961) mellszobrát – halálának
közelgô harmincadik évfordulója alkalmából.

A Tanszék erre a célra szánható szûk kerete miatt tisztelettel kérjük a
Szakma képviselôit, hogy járuljanak hozzá a Professzor úr emlékének
méltó megôrzését és ápolását elôsegítô kezdeményezésünkhöz.

A szoborra szánt összeget az Egyetemen elkülönített alábbi témaszám-
ra szíveskedjenek átutalni:
– Számlatulajdonos: Nyugat-magyarországi Egyetem,
– Számlaszám: Magyar Államkincstár 10033001-00282864-00000000,
– Megjegyzés rovatba írandó: 15233.

Önzetlen támogatásukat az Egyetem és a Kar nevében is hálásan kö-
szönjük!

Az Erdôhasználati Tanszék munkatársai
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tását, amelynek kapcsán végigjárta Nógrád
megyét.

1979 áprilisában erdõtervezõi munkakör-
be került. Itt részben erdõgazdálkodási,
részben vadászati üzemtervek készítésével
foglalkozott. Ebben az idõszakban több évig
egy szobában dolgoztunk. Emlékszem,
hogy az Erdõrendezõség által évente meg-
rendezett sportnapok sakkversenyét rendre
megnyerte és ezzel neve a szolgálatnál igen
ismertté vált. Idõközben egészségügyi prob-
lémái fokozódtak, így 1988. augusztus 1-jé-
vel korengedménnyel nyugdíjba ment.

Búcsúzunk tõled, az Állami Erdészeti
Szolgálat dolgozói, egykori munkatársaid,
mi erdészek. Sándor bátyám, üdv az erdész-
nek, Isten veled!

Raszler József

Hibbey Albert okl. erdõmérnök
a Kaán Károly-díj birtokosa,

az OEE Tiszteletbeli Tagja
1917-2004

A temetési szertartás az evangélikus vallás, a
búcsúztatás a selmec-soproni akadémiai
hagyományok szerint 2004 Nagypéntekén a
Visegrádi Füvészkertben volt. A megjelent
gyászolók egybegyûlte után fenyõgallyakkal
feldíszített vadászfogat hozta a nemzetiszínû
zászlóval letakart koporsót a ravatalhoz
három tiszteletes, négy erdész és az elhunyt
két unokája kíséretében. A ravatalnál az
OEE zászlaja és a magyar zászló tisztelgett az
elhunytnak. A menet alatt kürtösök fújták a
gyász zenéjét. Az egyházi szertartás után az
erdészek nevében Bánó László búcsúzott:

Kedves Berci Bácsi!
Negyvenéves ismeretségünk és barátsá-

gunk alatt most fog elõször elõfordulni, hogy
a Néked szánt mondandóm befejeztével nem
javítod ki stilisztikai hibáimat és tárgyi tévedé-
seimet. Hajdan mit nem adtam volna azért,
hogy ez egyszer megtörténjen. Most viszont
nem érzek mást, csak a szomorúságot.

Mindig szerettél fogattal járni. Most is fo-
gattal érkeztél. Csendesen, némán, béké-
ben és méltósággal. Te is, mi is búcsúzni jöt-

tünk ide, az Apátkúti Füvészkertbe. Bú-
csúnk után hamvaid a Bükk-fennsíkra kerül-
nek az Ölyves völgyfõ Tamás laposára, ahol
nyughelyedet százéves bükkök, fenyõk
õrzik és vadvirágok díszítik.

1986-ban egy 16 éves gimnazista leány –
Gabi – országos második helyezést ért el egy
pályázaton. A pályázat címe „Erdészek, va-
dászok élete” volt. Dolgozatát Rólad írta, a
máramarosi szolgálati éveidrõl. Rövid idézet
a dolgozatból:

„Hibbey Albert.
Az erdész, vadász emlékekkel dúsan be-

rendezett szobájában szálfa-egyenes derék-
kal ül karosszékében. 69 éves. Arcáról su-
gárzik a keménység, a fegyelem. Kicsit félek
is tõle. Elõttem jegyzetfüzet, elõtte bekap-
csolt magnetofon. Elkezd beszélni… Lassan,
meg- megakadva.

Egy ismeretlen világ tárulkozik ki elõt-
tem. A magnetofonban hosszan forognak a
szalagok. Kazetták váltják egymást hétvége-
ken, néha hétköznap délutánokon is. És
egyszer csak a végére érünk. Vége a törté-
netnek. Nekem már csak le kell írnom a hal-
lottakat. De vajon le lehet-e írni? A hangula-
tot, az érzéseket. A temérdek történetet, él-
ményt.”

Nem lehet leírni. Az erdészportrékat
ismertetõ Gyökerek és lombok címû könyv-
sorozat III. kötetében 96 oldalt tesz ki az
életrajzod. Akik ismertek Téged, és olvassák
ezt a könyvet, számtalan helyen úgy érzik,
milyen jó lett volna a történeteidet még rész-
letesebben leírni.

Ha nem sérül meg a bal kezed, katona
lettél volna. A tiszti pálya így elérhetetlenné
vált, erdõmérnök-hallgatónak iratkozol Sop-
ronba.

Nem lehet leírni és elmondani a csodála-
tos soproni diákéveket. Pápai Gábor egyet-
len mondatát is elég idéznem a Gyökerek és
lombok címû erdészportrék sorozat III.
kötetébõl: „Ragyogó, tartalmas, emlékekben
gazdag hat évet hagytál magad mögött Sop-
ronban”. Az Ifjúsági Kör elnökévé választot-
tak. Hatalmas rang és hatalmas kötelezett-
ség! Elnökséged idején épül fel az Egyetem
menzája. Személyesen a kultuszminiszter-
hez írsz kérelmezõ levelet, kérve az építke-
zés erkölcsi és anyagi támogatását. A válasz
sem az Egyetemhez érkezik, hanem az Ifjú-
sági Kör elnökéhez, azaz Hozzád. Az építke-
zést a kultuszminiszter 5000 pengõvel támo-
gatja. Soproni bányász-erdész-kohász szak-
estélyen vesz részt gróf Csáky István, a Ma-
gyar Királyság külügyminisztere. Arra vá-
gyakozik, hogy megkereszteljék a selmec-
soproni diákhagyományok szerint. A III.
éves erdõmérnök-hallgatót, Hibbey Albertet
választja keresztapjául. Illõ tisztelettel öntöd
az excellenciás úr hajára a sört, és kened be
homlokát korommal.

Sopron után Máramarosban kezdted az
erdészeti szolgálatot. Nemcsak Te beszéltél
mámorító szeretettel elsõ szolgálati helyed-
rõl, Máramarosról, hanem korosztályod, ba-
rátaid, az erdésztársadalom színe-javához
tartozó férfiak sokasága is. Máramaros: A
medvék, hiúzok, farkasok és fajdok birodal-
ma. A végtelen erdõ, a végtelen csend biro-
dalma. Brusztura, Felsõ-Szinevér, Dombó,
Bustyaháza. A hatalom közbelép. A világ

sorsát nagyhatalmak határozzák meg. Világ-
háború. A végén ismét leszakítják rólunk
Kárpátalját, de Nálad Máramaros nem vész
ködbe, szíved, lelked egy része örökre ott
marad.

A világégés után a Bükkbe kerültél. Nem
mesélhetek az egyszerû jó szándékú, nehéz
sorsú bükki erdei munkásokról – a Cza-
kókról, Fónagyokról, Szertekrõl, Tózsákról,
Tõzsérekrõl, Borosokról, az öreg Serbánról
és a többiekrõl –, akik közül többen még az
életüket is kockáztatták volna Érted. Évtize-
dek után is fejbõl mondtad sok száz munká-
sod személyi adatait. Számtalan módon bi-
zonyítottad emberségedet.

1948, vagy 1949 telén történt. Kovács La-
josnak, a csurgói kerület erdészének felesé-
ge, Teréz áldott állapotban, kilencedik hó-
napban volt. Sívó kemény a tél. A fennsík
teljesen el van zárva a külvilágtól. Méter fe-
letti a hóréteg vastagsága. A csurgói erdész-
ház telefonvezetékét elszakította a viharos
szél. A fennsíkról sílécen lejövõ gyakorno-
kok hozták a hírt, Teréz vajúdik, veszélyez-
tetett terhes. Ha nem kap orvosi ellátást, el-
pusztul mind az anya, mind a gyermek.

Azonnal intézkedsz. Manõver mértékû az
akció. Hintó száguld Szilvásról Bélapátfalvára
az orvosért. Mire megérkezik Szilvásra, a szil-
vási bábaasszony már mindent összecsoma-
golt. Mire az erdõgazdasági vasútüzem állo-
másához érnek, már felfûtve dohog az egyik
szerelvény mozdonya. A vagonokban már ott
vannak a lapátos emberek. Szükség is lesz rá-
juk. Irány az alsó sikló-állomás. A vasútvonal
több pontján megáll a szerelvény, el kell
hányni a havat. Közben futárok indulnak sítal-
pon Répáshutára, Nagyvisnyóra, Ómassára.
Segélykérésükre minden ökrösgazda befog.
Mennek az ökrökkel Csipkéskútra. A vonat-
szerelvény az alsó sikló-állomáshoz érkezik.
Csak gyalog lehet a felsõ sikló-állomáshoz fel-
menni. Gyalogosan is csak akkor, ha elhány-
ják a rengeteg havat. Telefon Csipkéskútra: A
hintóba azonnal fogják be a lovakat, és amint
járható az út, azonnal induljon a hintó a felsõ
sikló-állomáshoz. Mire felér az orvos és a bá-
baasszony, már az ökrök a mögéjük kötött
rönkökkel járhatóvá törték a havat, és a csip-
késkúti hintó a felsõ sikló-állomásnál áll. Ki-
hajtják a ménest is. 30 ló töri a havat az ökrök-
kel együtt. Verítékben úszva haladnak a csur-
gói erdészház felé.

Eközben a házaspár már feladott minden
reményt. Az asszony sorsába belenyugodva
némán fekszik.

A férfi hallotta meg elõször a csipkéskúti
mének nyakára kötött csengõk hangját. Te-
rikém! Ne búsulj! Hallod a csengettyûket?
Jönnek!

Kovács Ilonka egészségesen megszüle-
tett, édesanyja túl lett az életveszélyen.

Lakos György novellát írt a történtekrõl
Csengettyûszó címmel. Déry Tibor már kis-
regényt írt minderrõl. A regényben Kovács
Ilonkából Simon Menyhért lett, belõled ked-
ves Berci Bátyám meg a falu párttitkára. A
kisregényt meg is filmesítették.

A Bükkben is közbelép a hatalom,
megint zátonyra futtatják az életed. Az ÁVO-
val mérkõzöl. Egyenlõtlen a küzdelem. Nem
tudnak ellened felhozni semmit, mégis
megint menned kell. Most a Bükkben – Szil-


