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Keresztes György
(1925-2006 )

Keresztes György 1925
május 27.-én Budapes-
ten született, de 1944-
ben már a szombathelyi
Faludi Ferenc gimnázi-
umban maturál, mivel
erdõmérnök édesapját
munkája Vas megyébe

szólította.
Édesapja szakma- és erdõszeretete meg-

határozó volt számára, 1950 februárjában
szerez erdõmérnöki diplomát, március vé-
géig az  alma mater fatechnológia tanszékén
tanársegéd, majd július végéig a Zalaeger-
szegi Erdõgondnokság szakelõadója lesz.

1951 június közepéig Balatongyörökön és
Uzsapusztán üzemegység-vezetõ, de házas-
ságkötése miatt áthelyezését kéri a Szombat-
helyi Állami Erdõgazdasághoz, ahol az 1953-
as átszervezésig erdõmûvelési elõadó, köz-
ben két hónapra katonai szolgálatát teljesíti.

1953 áprilisa már a Sárvári Állami
Erdõgazdaságnál találja, itt fél évig erdészet-
vezetõ helyettes, majd két évig tervelõadó,
két hónapig fahasználati elõadó, 1955-tõl
pedig szakfelügyelõ. Ebben az évben, mint
„osztályidegen, nem kívánatos egyént” el
akarják küldeni az erdõgazdaságtól, ez sze-
rencsére nem történik meg, de pályáját vé-
gig beárnyékolja, hogy politikailag reakciós-
nak tartják!

Az 1961-es átszervezés miatt visszakerül a
Szombathelyi Állami Erdõgazdasághoz szak-
felügyelõnek, ’68 májusától erdõmûvelési
elõadó, majd osztályvezetõ helyettes.

A Nyugat-magyarországi Fagazdasági
Kombinát megalakulása után 1974 február-
jától az erdõgazdaság központjában terme-
lési osztályvezetõ helyettes, majd 76-tól
osztályvezetõ, végül nyugdíjba meneteléig a
megalakuló Tervezési Fõmérnökség
fõmérnöke az erdõgazdaság központjában.

1960-ban Kiváló Dolgozó, 1985-ben MÉM
Kiváló Munkáért miniszteri kitüntetést, vala-
mint Széchenyi István Emlékplakettet kap, az
utóbbit Vas megye mûszaki fejlesztéséért.

1989-ben Bedõ Albert emlékéremmel is-
meri el szakmánk, majd 1995-ben megkapja
a Pro Silva Hungarie miniszteri kitüntetést.

Lánya kezébe orvosi diplomát ad, mindkét
fia nagyapjuk és édesapjuk erdõszeretetét kö-
vetve az erdõmérnöki hívatást választja.

Élt 81 évet.
Ezek a „száraz tények”, de tudását és

szakmaszeretetét még a szakma legmaga-
sabb elismerései sem tudják hûen tükrözni.
Hihetetlen, de az erdõgazdaság 53 000 hek-
táros területét erdõrészlet szinten ismerte, ha
megkérdezték egy erdõrészletrõl, feltolta fe-
je búbjára fekete keretes szemüvegét, egy
pár pillanatig a plafont nézegette, majd el-
mondta például, hogy:  „igen, ez itt és itt ta-
lálható, innen és így tudod megközelíteni,
de nagy esõk után inkább amarra menj”,  le-
írta az egész részletet szakmailag, de olyan
részletesen, mint például:  „ a délkeleti sar-
kában félszobányi vizes folt, de nem érde-
mes pótlással próbálkozni, úgysem maradna
meg, amúgy átadható bármikor, 100%-os a
felújítás”.

Szakmai tudása teljes körû volt, akár fa-
használat, akár erdõmûvelés legyen is, Õ
mindent tudott !!

Szakmai tudásánál talán csak humani-
tása,. emberszeretete volt nagyobb, Õ az a
kivételes EMBER, akirõl soha egyetlen rossz
szót, kritikát nem lehetett hallani, sztoikus
nyugalommal fogadta még a politikai táma-
dásokat is, derûs nyugalma és humora élete
végéig elkísérte!

PÉLDAKÉP volt, s ma is az sokunk szá-
mára!

Nyugodj békében Gyurka bácsi!!
Bejczy Péter 

h.cs. titkár

Králik Miklós
1940-2006

Gyászjelentést hozott a
postás. Szomorú szívvel
bontottam a borítékot.
Králik Miklós erdõmér-
nök életének 66. évében
türelemmel és méltóság-
gal viselt, gyógyíthatatlan
betegségben, 2006. má-

jus 28-án Budapesten elhunyt.
1940. november 13-án Balassagyarmaton

született. Apja kántortanító volt és szenvedé-
lyes vadász. Bizonyára vadász szenvedélyét
is apjától örökölte, amint a vadászpuskáját is.

Erdõmérnöki oklevelét 1963-ban szerez-
te meg Sopronban. Egyetemi tanulmányai
alatt kimagaslott az évfolyamból remek ma-
tematikai és ábrázoló geometriai képességé-
vel. A mûszaki tárgyak iránti szeretete és is-
merete átlagon felüli volt, ez több évfolya-
mon ismerté tette nevét, amihez kiemelkedõ
segítõkészsége is hozzájárult.

1963-ban a Magas-Bakonyi Állami
Erdõgazdaságnál kezdte pályafutását, ahol
építésvezetõi beosztásban mûszaki létesít-
mények építését irányította. 

1965-ben megnõsült és Budapestre költö-
zött. Felesége Káldor Éva okleveles faipari mér-
nök. Budapesten az AGROTERV-nél helyezke-
dett el, mint statikus tervezõ. Fejlesztõ-
mérnökként mezõgazdasági nagyberuházások
tartószerkezeteit tervezte. Munkásságát itt a
Mezõgazdaság Kiváló dolgozója címmel ismer-
ték el.

1968-ban Koppenhágában a Mûszaki
Egyetemen a korszerû faszerkezetek tervezé-
sével – mint ösztöndíjas – ismerkedett meg.

Itthon tanulmányt készített a rétegelt-ra-
gasztott faszerkezetek alkalmazásának
lehetõségeirõl. Szolgálati szabadalmat is
dolgozott ki.

1981-84 között Algériában, Annabában
tervezõként dolgozott, földrengési határok-
ra méretezte az annabai stadion lelátó szer-
kezetét, a constantini kórházat.

1985-91 között VEGYÉPSZER generál ter-
vezõ irodájánál a cég külföldi munkáihoz
végzett tartószerkezeti tervezéseket.

1991-93 között Németországban Hanno-
ver környéki építkezéseken építésvezetõként
dolgozott.

1994-tõl nyugdíjazásáig az Országos Vízügyi
Fõigazgatóságon dolgozott, mint erdõ-mérnök
szakfõtanácsos. Feladata a vízügyi igazgatósá-
gok kezelésében lévõ vízügyi védõerdõk orszá-

gos szakfelügyelete, a vízügyi erdõkre vonatko-
zó erdõkre kezelési irányelvek kidolgozásának
összefogása, a fõvédmûvek állékonyságának
vizsgálata az erdõk szempontjából. Innen ment
nyugdíjba 2002-ben.

Munkáját mindenütt nagy szorgalommal,
hozzáértéssel végezte. Közvetlen modorával,
remek humorával mindenütt sok barátot
szerzett. Részt vett környezetvédõ rendezvé-
nyeken, mert felismerte az erdészek és ter-
mészetvédõk egymásra utaltságát, közös fel-
adataiknak ésszerû összeegyeztetésére töre-
kedett. A Vízügyi Erdészek Országos értekez-
letein jó kapcsolatai révén magas szintû kör-
nyezetvédelmi részvételt biztosított.. Ez sok-
szor segített problémáink megoldásában. 

Családszeretõ erdész volt. Két fiát és há-
rom unokáját szeretettel a természet tisztele-
tére és megóvására tanította. 

Utolsó útjára sok tisztelõje és barátja elkí-
sérte a Farkasréti temetõbe június 20-án.

Megrendülten, mély részvéttel az Erdész
Himnusz, és A Praeses dala hangjai mellett bú-
csúztattuk el barátunkat. Nyugodjék Békében!

Kovács Zoltán

Hessz József 
(1945 – 2006) 

2006. július 27.-én életé-
nek 62. évében elhunyt
Hessz József erdõmér-
nök, az Állami Erdészeti
Szolgálat Térségfejleszté-
si és Zöldövezet Tervezõ
Irodájának tervezõmér-
nöke. 

A ravatalnál a bakonybéli erdészek álltak
díszsorfalat, a gyászbeszéd után az erdészet
részérõl Wisnovszky Károly fõigazgató-
helyettes búcsúztatta nagyrabecsült kollé-
gánkat. 

Búcsúztatásán volt évfolyamtársak, er-
dészkollégák, munkatársak rótták le kegye-
letüket. Hamvainak örök nyugalomra helye-
zését a bakonybéli vadászok díszsortüze és
az Erdész Himnusz hangjai kísérték. 

Hessz József 1945-ben született Iharkúton.
Az erdõ szeretetét, szolgálatát a család-

ban szívta magába. Édesapján kívül a tágabb
rokonságban is több erdész szolgálta a Ba-
kony erdõségeit. 

Miután édesapját a bakonybéli erdészethez
helyezték, ott végezte el  az általános iskolát.  

Középiskolai tanulmányait Balatonfüre-
den, a Lóczy Lajos Gimnáziumban folytatta
nem is sejtve, hogy majd késõbb szakmai pá-
lyafutásának is ez a kisváros lesz a helyszíne. 

Hogy mennyire meghatározók lehetnek a
gyermekkori élmények, a szülõi ház példa-
mutató indíttatása, arra bizonyíték, hogy a
középiskola elvégzése után nem volt kétsé-
ges, hogy felsõfokú tanulmányait a Soproni
Erdészeti és Faipari Egyetem Erdõmérnöki
Karán folytassa. 

Az egyetemi tanulmányai befejeztével
oda tért vissza, ahonnan legmeghatározóbb
inspirációit kapta, a Bakonybéli Erdészet-
hez, ahol 3 évig erdõmûvelési mûszaki
vezetõként teljesített szolgálatot. 

1973-tól Balatonfüreden a Zöldövezet Ter-
vezõ Irodánál folytatta munkáját az Állami
Erdõrendezõségek Mûszaki Irodája, a Pilisi



336 Erdészeti Lapok CXLI. évf. 10. szám (2006. október)

Parkerdõgazdaság, majd az Állami Erdészeti
Szolgálat munkatársaként, ahonnan 32 évi
munka után 2005-ben vonult nyugállományba. 

Az Erdészeti ágazatban végzett közjóléti
tervezési tevékenységével országszerte elis-
merést szerzett szakmánknak, az erdész tár-
sadalomnak. 

Több mint 3 évtizedes alkotómunkája so-
rán közel 200 tervet készített, szinte az or-
szág egész területén, melyeket felsorolni is
hosszú volna. 

Részese volt a ’70-es években indult park-
erdõk és zöldövezeti tervek készítésének. 

A Balaton Üdülõkörzet erdõtelepítési terve
nyomán megvalósult erdõtelepítések, a bala-
tonboglári Várdomb növényzet felújítási és
közjóléti fejlesztési terve, Jászberény erdeinek
turisztikai feltárási terve csak kiragadott pél-
dák abból a széles körû tervezõi tevékenység-
bõl, amelynek nyomán az ország különbözõ
tájegységein szolgálta az erdõt, az erdõk köz-
jóléti funkciójának kiteljesedését. 

Õ készítette el 1977-ben a Zselici Tájvé-
delmi Körzetre az elsõ Tájvédelmi Körzet
fejlesztési tervet. 

A ’90-es években szakmánknak külföl-
dön is elismerést szerzett az Interreg nem-
zetközi kutatómunkában való részvételével.
Munkájáról osztrák, német, görög kollégák
is elismeréssel nyilatkoztak. 

A ’90-es évek közepétõl Zala megye
összes kistérségének erdõsítési és közjóléti
fejlesztési tervét elkészítette. 

Évtizedes munkájának elismeréseként a
zalaiak szívükbe zárták, megbecsülésük je-
léül tiszteletbeli zalaivá fogadták.  

A közelmúltban nagy lelkesedéssel ké-
szítette választott szûkebb pátriájában Bala-
tonfüreden a város erdeinek turisztikai feltá-
rási tervét.  A ma már csak harangláb által
jelzett település, Iharkút volt tervezõi pálya-
futásának utolsó láncszeme. A sors kegyes
volt hozzá: tervezõi tevékenységét ott fejez-
hette be, ahol életét kezdte.

Jóskát nem csak kiváló tervezõként be-
csülték szerte az országban. Jó humorú kol-
légaként is tisztelték, aki mindig képes volt
megújulni, az élet újszerû kihívásainak új
erõvel próbált és tudott megfelelni.

Jószándékú segítõkészség és derûs opti-

mizmus jellemezte. Tevékeny része volt ab-
ban, hogy az Iroda alkotóközössége munká-
jával elnyerte 1973-ban a Mezõgazdasági Mi-
niszter dícsérõ oklevelét, 1975-ben Várpalo-
ta város emlékplakettjét és Pécs város arany
diplomáját, 1978-ban a Keszthely városért
emlékérmet és 1986-ban Balatonfüred város
Pro Urbe kitûntetését. 

Lelkiismeretes munkáját kiváló dolgozó
elismeréssel jutalmazták. 

A hivatalos elismerések mellett élvezhette
munkatársai szeretetét és megbecsülését, akik
mindig bátran fordulhattak segítségért hozzá. 

Egy sokoldalú, jó humorú, magas elméle-
ti felkészültségû, széles látókörû kollégával
lett szegényebb a magyar erdésztársadalom. 

Jóska! 
Számunkra nem haltál meg, csak elõresi-

ettél. Az örök vadászmezõkhöz vezetõ úton
átlépted a földöntúli világ kapuját. 

Emlékedet szeretettel és kegyelettel
megõrizzük.

Nyugodjál békében! 
Szamosfalvi Károly 

Búcsú egy jóbaráttól

Gyászjelentést hozott a postás. Nincs
szomorúbb dolog, mint amikor ilyen
borítékot kell bontanom. Pap Ferenc arany-
diplomás erdõmérnök haláláról szólt az
értesítés. Évfolyamtárs volt és szeretett
jóbarát.

Tanulmányait az erdõipari szakon foly-
tatta, 1953-ban szerzett mérnöki diplomát.
Az ehhez szükséges diplomatervét a Baja
közelében fekvõ csertai uszályrakodón
készítette, feladata a munkák gépesítése
volt. Értékelnie kellett Radó Gábor láncos
rakodó-transzportõrének használhatóságát.
A diploma átvétele után a Mohácsi
Farostüzemben helyezkedett el, innen
vonult nyugdíjba fõtechnológusként. Arany-
diplomáját 2004-ben kellett volna átvennie,
de felesége súlyos betegsége miatt ezt
személyesen nem tudta megtenni. Az alatto-
mos betegség aztán õt is utolérte,
törzsvendég lett a pécsi klinikákon. 90-en
felüli édesanyja viselte gondját, óvta, féltette
és az édesanya szeretetével igyekezett az

elkerülhetetlent távoltartani tõle. A kö-
nyörtelen kaszással azonban nem tudott
megbirkózni.

Kedves Feri! Szerénységed, kedves
emberi lényed, áldozatkész barátságod fog
hiányozni. Fájdalommal és könnyes szem-
mel búcsúzunk Tõled, Isten Veled, kedves
jó cimbora!

Dr. Szodfridt István

Fejhajtás Albert Tóth Gergely 
kollégánk urnája elõtt

Albert Tóth Gergely volt osztálynévsor elsõ,
Diákként úgy hívtuk: „Annak fia, Gergõ.”
De ötvenhárom év eltelt már azóta,
Elbúcsúzni jöttünk mi most e templomba.

Albert Tóth Gergely, itt állunk az urnádnál,
Hirtelen ragadt el mitõlünk a halál.
Hidd el, nagyon nehéz nekünk a búcsúzás,
Majd fél évszázadig voltál a kollégánk.

Kezdõ technikusként messze elkerültél,
Elsõ alkalomra rögtön hazajöttél.
Szíved egy csücske volt Kisalföldnek tája,
Itt éltél boldogan a szeretett családdal.

Velünk sírnak ma most Püspökerdõ fái,
Hûséggel szolgáltál itt nagyon sokáig.
Nyúli dombokon is búsak az akácfák,
Nem láthatják többé már az öreg gazdát.

Ma sokan gyászolunk, köztük egy társaság,
Amelynek Te eddig megbízottja voltál.
„Soproni Erdészek Baráti Köre” is,
Alapítójaként, s tagként halálodig.

Szentlélek templomnak az altemplomában
Végsõ helyre teszik most a Te urnádat.
Itt nyugszik örökre egy erdész szakember,
Kis táblán a neve: Õ Albert Tóth Gergely.

Kedves volt Kollégánk nem láthatunk többé,
Nem marad más nekünk csak az emlékezés.
Akik ma itt vagyunk, nem felejtünk el,
Mi most elköszönünk, Isten veled, Gergely!

Tóth Imre
nyugalmazott kerületvezetõ erdész
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