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Király Lajos erdõmérnök idén lenne 110
éves! Selmecbányán 1894-ben született.
Édesapja az evangélikus magyar gimná-
zium igazgatója volt. „Lajos bácsi” (a mi
generációnknak csak bácsi) 1912 õszén
iratkozott be a Fõiskola Erdõmérnöki
Karára. Endre bátyja akkor már másod-
éves kohómérnök-hallgató volt. Édesap-
juk kezdeményezésére a sí-sportolást
kedvelték és az Alacsony-Tátrában sike-
resen gyakorolták. Életük késõbbi ala-
kulására ez jelentõs befolyással volt. Az
elsõ nyári szakmai gyakorlatra 1914 nya-
rán Erdélyben, Hunyad vármegyében, a
szászsebesi állami erdõigazgatóságnál
került sor, a Sebes-folyó völgyében. Ez a
háborús mozgósítás idején történt.

1914 szeptemberében katonai újonc-
kiképzésre mindkettõjüket Léván soroz-
ták. Innen Mariazellbe kerültek katonai
síoktató tanfolyamra. A kiképzésbõl
visszatérve, Esztergomból a menetzász-
lóaljjal 1915 februárjában Bandi bátyjá-
val együtt az orosz harctérre, az Ung-
folyóval átellenben, a galíciai frontra, a
San-folyó völgyébe kerültek. Itt ezredpa-
rancsnokuk bizalmába fogadva síjárõr
szolgálatra osztotta be õket. 1915. április
1-jén az oroszok bekerítették, és cseh
dezertált katonák kísérték õket hátra a
fogolytáborba. Nélkülözésekkel, beteg-
ségekkel teli hosszú utazással kerültek
Kelet-Szibériába, a csitai kormányzóság-
ba, majd magába Csita városba. Itt érte
õket 1917. februárban a polgári, novem-
berben pedig a kommunista forradalom
híre. A kormányzóság területét a japán
hadsereg az antant szövetségeseként
szállta meg. A japán–magyar testvéri
szolidaritásnak köszönhették, hogy a ha-
zautazáshoz szükséges amerikai dollárt
meg tudták szerezni. Miután a kb. 100
ezer fõs cseh légiós hadsereg hazautazó-
ban Szibérián, Mongólián, Mandzsúrián,
Kínán át elvonult, õk is vonatra ülhettek.
Sanghajból egy japán kereskedelmi ha-
jóval 1920 augsztusában érkeztek meg
Hamburgba, végül októberben Selmec-
bányára. Különös volt a Király-fiúk sor-
sa, mert mindenütt, mindig együtt lehet-
tek, Selmecbányától Kínán át Selmecbá-
nyáig. Lajos bácsi Selmecbányáról a cseh
megszállás miatt Sopronba igyekezett a
fõiskolára, s itt a hátralévõ három sze-
mesztert egy év alatt lehallgatta és vizs-
gáit letette.

1921. augusztus 25-én került Szilvás-
váradra, a Pallavicini uradalom akkor
5700 hektár nagyságú erdõbirtokára.
Hosszú utat tett meg Selmectõl Szibérián,

Kínán, újból Selmecen, majd Sopronon
át Szilvásváradig, kb. 40 ezer km-t, vagyis
a Föld egyenlítõjével azonos hosszat.
Mûködését a nagyvisnyói erdõgondnok-
ságon erdõrendezéssel kezdte (elsõ fize-
tése havi egy mázsa búza volt, mai áron
3000 Ft. Ilyen állapotok voltak a háború-
vesztés miatt…). Évek múltán szilvásvára-
di erdõgondnok lett. A Szalajka-patak
bejáratánál laktak, most erdészeti hely-
történtei múzeumként mûködõ emeletes
épületben. Itt érte õket 1944–45-ben a ro-
mán hadsereg megszállása. 1945-ben a
földreform-törvény kapcsán a Pallavicini
erdõbirtokot is államosították. Lajos bácsi
felügyeleti tisztként a MÁLLRED miskolci
erdõigazgatóságára került. Nyugdíjas ko-
rában a Mûszaki és Természettudományi
Egyesületek Szövetsége borsodi elnöksé-
gének tagjaként is nagyon tevékeny volt.
Ekkor az erdészeten kívül a természetvé-
delem, a környezetvédelem (ebben õ
volt az úttörõ szakember), a vízügy és a
tokaj-hegyaljai szõlõrekonstrukció volt a
kedvenc témaköre. Keresztény szociális
eszmeiségû emberként, a háborús szen-
vedések, Szibériában a hadifogság, Kíná-
ban a nép nagy nyomora megdöbbentõ
hatással volt rá. Jól ismerte a nép gondja-
it, és véleményét nem rejtette véka alá.
Emiatt Miskolcon az akkori politikai
rendõrség zaklatta.

Nyugdíjas korában kezdett hozzá a
családi és szakmai krónikájának meg-
írásához. Ezzel 1958-ban készült el. Ma-
ga gépelte indigós másolatokkal 576 ol-
dalnyi mûvét, családtagjai részére 3-3
kötetben.

Lajos bácsit 1937-ben Szilvásváradon
gimnazista diákként ismertem meg,

amikor Nagyvisnyón a Bán-patak völ-
gyében cserkésztáborban voltam. Ak-
kor nem gondoltam, hogy egykor majd
erdõmérnök leszek. 1949-ben elhagyva
szeretett erdész pályámat, vasútépítõ
MÁV fõmérnökként Miskolcon újból ta-
lálkoztunk. A MTESz elnökségében és
egyesületeiben eredményesen együtt-
mûködtünk. Én a közlekedésfejlesztést
és a regionális tervezést képviseltem.
1970-ben temetésén Miskolcon a Szö-
vetség nevében búcsúztattam.

Az 1990-es évek elején fia, Király
László, az Erdõrendezési Tanszék pro-
fesszora Budapesten arra kért, hogy a
családi krónikát lektorálva dolgozzam
fel. Az 1912–1921. évek közötti fõisko-
lai, erdészeti és a háborús emlékekkel
el is készültem. A folytatásra nem került
sor, de amit lektoráltam, 91 lábjegyzet-
tel láttam el. Ehhez sok turistatérképet,
nemzetközi vasúti menetrendeket, föld-
rajzi és történelmi könyveket tanulmá-
nyoztam át, hogy a rövid megnevezése-
ket és összefüggéseket minél érthetõb-
bé tegyem. Ezt elkészítve, sokszorosí-
tással közkinccsé tettem. Közben a csa-
ládja hozzálátott a krónika internetre té-
teléhez, és most már a teljes 576 oldal
az interneten is olvasható.

Az internet kódját az alábbiakban
közlöm:

www.kfki.hu/-kiraly/private/kiraly-
lajos

A krónika általam feldolgozott feje-
zetét fénymásolatban egyetemünk
könyvtárának és a Központi Erdészeti
Múzeumnak Sopronba, valamint a szil-
vásváradi múzeumnak is megküldtem.

Hábel György

Király Lajos erdômérnökre emlékezem

Dr. Bidló Gábor vegyészmérnök, a
budapesti Mûszaki Egyetem Mérnök-
geológiai Tanszékének oktatójaként dol-
gozott nyugdíjazásáig. Ha most lapunk-
ban megemlékezünk róla, azért tesszük,
mert jó pár éven át, amióta a geológia
tárgyat újra bevették az erdõmérnök-
hallgatók órarendjébe, rendszeresen be-
járt a Termõhelyismeret-tani Tanszékre,
és a hallgatókat a kõzetmeghatározásra
tanította. Utazásra az is csábította, hogy a
Tanszéken oktatóként mûködõ fia (B.
András) szépen gyarapodó létszámú
családját is látni kívánta.

A Talajtani Szakosztály talajásvá-
nyokkal foglalkozó részlegét irányí-

totta, és ez már jelzi szûkebb szakte-
rületét.

Most, 80. születésnapjának köszön-
tésére több, földtannal foglalkozó szer-
vezet ünnepi ülést szervez a BME köz-
ponti épületében. Az ülés elõadásainak
sorát fiának „Soproni talajok ásványi
vizsgálata” címû elõadása vezeti be. Va-
gyis – erdész mûszóval – az újulat is
szépen mutatja magát.

Dr. Bidló Gábor önzetlen segítségét
ezúton köszönjük meg mi is. Kívánunk
neki töretlen alkotókedvet, jó egészség-
ben töltött sok-sok évet!

Dr. hc. dr. Szodfridt István
professor emeritus

Köszöntjük a 80 éves Bidló Gábort


