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Herpay Imre
(1924–2007)

Gyászol, már megint gyászol a Nyugat-
Magyarországi Egyetem, gyászol az Erdõ-
mérnöki Kar, gyászol a magyar erdészek
közössége, életének 84. évében elhunyt
Prof. dr. h. c. Dr. Herpay Imre ny. tan-
székvezetõ egyetemi tanár, az Erdõmér-
nöki Kar egykori dékánja. Újra elment egy
nagy professzor, s újra elment vele ifjúsá-
gunk, szakmai életünk egy darabja. 

„Amikor az ember képzeletében egy
szeretett lény vonásait igyekszik fölidézni,
a múlt annyi emléke merül fel, hogy eze-
ken az emlékeken, mint a könnyön át,
csak homályosan látja õket.” írta Lev
Tolsztoj.

S valóban, könnyeinkkel küszködve,
annak homályán át kell emlékezni, idézni
a múltat, a közelmúltat.

Herpay professzor 1924. augusztus 23-
án született a Baranya megyei Vajszlón.
Elemi iskoláit Bogdásán végezte, ahonnan
a pécsi ciszterci Nagy Lajos Gimnáziumba
került, ahol 1943-ban érettségizett kitûnõ
eredménnyel. Közben egy évet – betegsé-
ge miatt – a szentgotthárdi iskolaszanatóri-
umban töltött. A gimnázium cserkészcsa-
patából hozta erõs kötõdését a természet-
hez, amelyet elmélyítettek a nyári szün-
idõk nyaralásai. Mindezek hatására iratko-
zott be a József Nádor Mûszaki- és Gazda-
ságtudományi Egyetem soproni Erdõmér-
nöki Karára. A háborús nehézségek elle-
nére ezt az idõszakot élete egyik legszebb
periódusaként élte meg. Mély benyomást
tett szakmai és hazafiúi lelkületére 1944
nyarának erdélyi szakmai gyakorlata. Dip-
lomáját 1949 februárjában szerezte meg.
Ekkor érte az elsõ csalódás, nem tudott az
erdõgazdálkodás területén elhelyezkedni.
Útja a vasúthoz vezetett, a MÁV Pécsi Osz-
tálymérnökségén kapott szakaszmérnöki
beosztást. Erdõmérnöki szakunk, akkori
vasútépítési képzésünk erõsségét mutatja,
hogy a mély vízbe dobva is kiválóan meg-
állta helyét. A sikerek ellenére a szíve az
erdészszakma felé húzott, így egy év után,
megragadva az alkalmat, az FM Erdészeti
Fõosztályának 8. számú Pécsi Erdõrende-
zõségén vállalt munkát. „Nagyon békés és
nyugodt munkakör volt, szép helyeken, jó

társaságban.” – emlékezett vissza erre az
idõre. Sokat dolgozott, sok terepi munka
mellett, de végre azt tette, ami a szívéhez a
legközelebb állt. Már ekkor befészkelte
magát szívébe-lelkébe a gondolat, vissza
kellene térni Sopronba, az Alma Materbe.
Elõször Roth Gyula professzort kereste
meg, de az Õ tanszékén nem volt üres ál-
láshely. Adamovich László professzor vi-
szont örömmel fogadta a vasútüzemi gya-
korlattal bíró fiatal szakembert, így 1951.
december 15-én elkezdõdött az a maga-
san ívelõ karrier, amely az 1984. december
15. évi nyugdíjazásáig, 33 éven át tartott.
1951-1954 között egyetemi tanársegéd,
1954-1962 között egyetemi adjunktus,
1962-1976 között egyetemi docens, 1976-
tól egyetemi tanár beosztásban dolgozott.
1975-1978 között az Erdészeti Szállítástani,
1977-1982 között az Erdõhasználattani,
1982-1984 között az összevont Erdõhasz-
nálati és Feltárási Tanszéket vezette.

Három évtizeden keresztül oktatta az
erdészeti utak tervezését és kivitelezését,
az erdei feltáróhálózatok tervezését, a ta-
lajmechanikát, az erdészeti anyagmozga-
tást, a fakitermelés munkafolyamatának
idõ- és költségelemzését, a fakitermelés
és erdõfeltárás komplex tervezésével kap-
csolatos ismereteket. Oktatási tevékeny-
sége mellett hamar felismerték oktatás-
szervezési képességeit. Ennek és vezetõi
adottságainak elismeréseként 1978 és
1984 között, két ciklusban az Erdõmérnö-
ki Kar dékánjának választották.

Oktatói munkája mindig tudományos
alapokon nyugodott, amit széles körû és
széleskörûen elismert kutatási tevékeny-
ség alapozott meg. Mind az erdészeti,
mind a mezõgazdasági útépítés és feltá-
rás, mind a fakitermelés, mind a faanyag-
mozgatás területén a kor színvonalához
képest kimagaslót, nemzetközi szinten is
összevethetõt alkotott. Kiválóak voltak
külföldi oktatási-kutatási kapcsolatai,
aminek koronája IUFRO munkacsoport
témavezetés, majd társelnökség lett, öreg-
bítve a maga, Alma Matere és a magyar er-
dõgazdálkodás hírnevét. Tevékenykedett
a Magyar Tudományos Akadémia Erdé-
szeti Bizottságában is.

Az Országos Erdészeti Egyesületnek
1949 óta volt tagja, helyi csoporttitkárként
mûködött, alapító tagja volt az Erdõfeltárá-
si Szakosztálynak. Szakmai, oktatói-tudo-
mányos, és vezetõi munkájának elismeré-
seképpen az Országos Erdészeti Egyesület
1979-ben elnökének választotta, amely
tisztséget az adott korban egyedülálló mó-
don 11 évig, 1990-ig töltötte be. Ez abban
az átalakuló világban, a létezõ szocializ-
mus utolsó, leáldozó évtizedében hihetet-
len empátiát, diplomáciai érzéket igényelt,
és széles körû elfogadottságot, köztisztele-
tet feltételezett. Ha kellett halkan és szeré-
nyen, ha kellett hangosan és erélyesen, ha
kényszerítették kiabálva és erõszakosan
védte az erdészszakma becsületét, az ága-
zat érdekeit, az egyes emberek – s bizony

sokszor kellett – a maga igazát, becsületét.
Ezért szerettük, ezért tiszteltük feltétel nél-
kül. És azért is, mert tudtuk: mindenét,
olykor saját egészségét sem kímélte, azt is
áldozatul adta a közért. 

„A gyáva többször hal meg sír elõtt,
A bátor egyszer ízli a halált,
Minden csodák közt, melyeket tudok,
Legrendkívülibbnek találom azt,
Hogy ember félni tud.” – írta Shakes-

peare
Õ bátor volt és félni tudott, mert bátor

volt és nem botor, tudta, hogy mikor, mit
kell abbahagyni, tudta, hogy tekintélyé-
vel, okos tanácsaival, egyszerûen létével,
csak életben tud szolgálni. És Õ szolgált,
mert számára ez, a közösségért való lét
volt, a cserkészetbõl hozott, mindhalálig
kitartó muníció.

„Létünk és mûvünk a halálé..” – mondja
Horatius. Az anyag léte bizonyosan. A lélek
– mi hívõ emberek, s Õ is az volt – hisszük,
tovább él az örökkévalóságban. S a mû,
életmûve a tudományos eredmények folya-
mába simulva, a tanítványok tudásában, a
bölcsen ítélkezõ utókor emlékezetében él
tovább. Bizton állíthatom, hogy Herpay
professzor mind a Mindenható, mind az
utókor ítélõszéke elé tiszta lélekkel, bátran
állhat, s nem fog könnyûnek találtatni.

„Gyászában is boldog, aki szeretettje
halála után az ürességnek, az elhagyatott-
ságnak és a vágyódásnak szentelheti
könnyeit. Sokkal kínosabbak és keserûb-
bek a megbánás könnyei, melyeket azért
hullatunk, mert a tovatûnt napok során oly
kevés szeretetet ajándékoztunk annak, ki
most már halott, s soha jóvá nem tehetjük,
amit ellene vétettünk..” hangzanak Jacob-
sen bölcs gondolatai.

Mi a gyászunkban is boldogok lehetünk,
mert ismerhettük, életében is tiszteltük, sze-
rettük és elismertük kedves professzorun-
kat. Számtalan állami és szakmai kitüntetés
– köztük a Bedõ Albert Díj, a Vadas Jenõ
Emlékérem –, valamint mindezek betetõzé-
seként az egyetem – az Õ egyeteme – leg-
magasabb elismerése, a „honoris causa doc-
tor”-i cím által érthette és érezhette mérhe-
tetlen tiszteletünket, ragaszkodásunkat. 

Kedves mosolya, jó tanácsai, biztató,
elismerõ szavai – amelyekkel illetett, leg-
utóbbi találkozásainkig is – eddig is, a jö-
võben is erõt adnak, mert az egy hiteles,
egy becsületes, egy igaz ember vélemé-
nye volt.

„A szeretet erõs, mint a halál” mondja
Flaubert. 

Mi most, e napokban, a halál erejét él-
jük meg és szenvedjük el. De ne feledjük:
az egymást erõsítõ szeretet, az emlékezés
megõrzõ szeretete, az Õ örökül hagyott
szeretete, mindnyájunknak erõt ad ahhoz,
hogy megbékéljünk szeretett halottunk
elmúlásában!

Tisztelt Professzor Úr, Dékán Úr, Imre
Bátyám, Isten veled, nyugodj békében!

Prof. Dr. Faragó Sándor
rektor
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Szendrõdi János
(1931–2007)

Pécsett 76 éves korá-
ban, súlyos betegség-
ben elhunyt Szendrõdi
János erdõmérnök. 

1931. november 6-
án született a Közép-
sõ-Mecsek északi lá-
bánál fekvõ Magyar-
szék községben, gaz-
dálkodó családban. A

hegyvidéki környezet, Sikonda, Kõlyuk, Vá-
gott közelsége, valamint a nagy erdõséghez
csatlakozó dombok szépsége, bizonyára ha-
tással voltak, hogy az erdészpályát választot-
ta.

Elemi iskoláit Magyarszéken végezte,
majd a Pécsi Ciszterci Rend „Nagy Lajos”
gimnáziumában érettségizett 1951-ben.
Ugyanebben az évben iratkozott be Sopron-
ban az Erdõmérnöki Fõiskolára. A felejthe-
tetlen diákévekre mindig szívesen gondolt
vissza. 

1955-ben szerzett erdõmérnöki oklevelet
az erdõmûvelési szakon. Elsõ beosztása a
Mecseki Állami Erdõgazdaság Sasréti Erdé-
szeténél, mint erdõmûvelõ szakelõadó,
majd a szomszéd erdészetre, Alsókövesdre
került ugyanilyen munkakörben. E két erdé-
szetben szerezte azt az üzemi gyakorlatot,
amelyet a késõbbi beosztásainál bõségesen
kamatoztatni tudott. Itt Alsókövesden ismer-
kedett meg feleségével, Editkével, akinek az
édesapja is erdész volt. 

1960-ban Tatára mentek, de néhány év
múlva, 1963-ban visszajöttek a Mecsekre.
Pécsett a központban rövid ideig fahaszná-
lati elõadó, majd szakellenõr lett s több mint
egy évtizedig maradt ebben a beosztásban.
Az erdõgazdaság teljes területét megismerte.
Ellenõrzései során jóindulatúan vizsgálta az
erdészkerületeket. Hasznos tanácsaival so-
kat segített a gyakorlatban. Jelentéseiben az
erdészek jó munkájára mindig ráirányította a
figyelmet.

1973-ban erdõmûvelési osztályvezetõ fõ-
mérnöknek nevezték ki. Ebben a beosztásá-
ban maradt a nyugdíjazásáig. Örömmel vé-
gezte ezt a sok nehézséggel járó, felelõsség-
teljes munkát. A természetes felújítások je-
lentõségét mindig hangsúlyozta. A jó terve-
zést és az kivitelezést megkövetelte. Az ápo-
lások és tisztítások elvégzését helyszíni taná-
csaival segítette. Jó kapcsolatot épített ki az
erdõfelügyelõkkel. Megszervezte a vegysze-
res növényvédelmet az erdõgazdaságnál. A
helikopteres permetezések tervezését hatal-
mas helyismeretével segítette. Szerette a cse-
meteágazatot. A csemetekerteket mindig
örömmel látogatta. A biztonságos csemete-
termelés érdekében az öntözéseket szorgal-
mazta. A mészkemencei erdõtömbben tör-
tént aprítéktermelés után a nagy területi fel-
újítások nehéz munkájából kivette részét. A
tûzpászták tisztán tartására mindig elõterem-
tette a pénzt. A vadkerítések tervezését, kivi-
telezését és elbontását egyaránt fontosnak
tartotta. 

A szakmai elfoglaltsága mellett sok min-
denre jutott ideje. Soproni diákéveiben a fõ-
iskola labdarugó csapatának volt a mene-

dzsere. Az OEE Pécsi Csoportjának évekig
volt a titkára. Szeretett vadászni. Mint mûve-
lõ, nem akarta a vadat kitiltani az erdõbõl.
Az erdõgazdasági bérkilövõ üzemi kis va-
dásztársaság alapító tagja és elsõ titkára volt.
A rendet megkövetelte a vadászatokon. A
közjóléti beruházásokat támogatta. Sok ötle-
te megvalósult. A parkok gondozásáról sem
feledkezett meg. A kísérleti területeken fo-
lyó munka nagyon érdekelte.

A társaságot szerette, jó hangulatteremtõ,
híres nótafa és remek viccmester volt.

Családi élete példamutató volt. A család-
ról szeretõ tisztelettel beszélt. Két fiáról és
négy unokájáról mindig csodálattal mesélt. 

Nagy tapasztalata és tudása, jó helyisme-
rete mellett egyszerû, szerény ember volt.
Sokan tisztelték. Számos kitüntetéssel ismer-
ték el a munkáját.

Temetése 2007. március 10-én volt Pé-
csett. Gimnáziumi diáktársa, a Szent Ágos-
ton templom plébánosa temette és tartotta a
gyászmisét március 31-én.

Nyugodj békében! Emlékedet megõriz-
zük.

Dr. Tóth Aladár 

Márkus László
(1919–2007)

Márkus László szemé-
lyében olyan kollégá-
tól, sokunk tanítómes-
terétõl búcsúzunk, aki
egyszerre volt megtes-
tesítõje a szakmai igé-
nyességnek és kor-
rektségnek, a tisztes-
ségnek, becsületes-
ségnek és önzetlen se-

gítõkészségnek. Gazdag életútja és kimagas-
ló tudományos munkássága példaként állít-
ható mindenki elé. 

Márkus László az egykori Mûegyetem Er-
dõmérnöki Osztályán 1945-ben fejezte be
tanulmányait. Ezt követõen rövid földhivata-
li szolgálat után az államerdészet vonalán
dolgozott, különbözõ munkakörökben
Szombathelyen, Budapesten, Sopronban,
Sárváron. Munkaköréhez tartozott munka-
normák készítési metodikájának kidolgozá-
sa, a felvételek irányítása, az elkészült nor-
mák bevezetése. Feladatát olyan sikeresen
oldotta meg, hogy 1950-tõl e munkaterület
országos irányítója lett, fõmérnöki beosztás-
sal. Ez a tevékenysége úttörõ jellegû volt, az
elért eredmények hatása napjainkig érezhe-
tõ. 1953-tól 1957-ig a Kaposvári Erdõgazda-
ság igazgatóhelyettes fõmérnöke volt. Ez
alatt az erdõgazdaság többször volt élüzem.
Ebben nagy része volt Márkus Lászlónak és
ezért ismételt miniszteri dicséretben, juta-
lomban részesült. 

Már ebben az idõszakban megkezdte ku-
tatói munkáját, ami késõbb nagyban megha-
tározta további életét. 1957-ben került saját
kérésére az Erdészeti Tudományos Intézetbe. 

Az ERTI keretében elõször az Ugodi Kí-
sérleti Erdészet vezetõje lett, majd Sopronba
került az Alpokaljai Kísérleti Állomásra. Eb-
ben az idõben fõleg erdõnevelési, fatermés-
tani kérdésekkel foglalkozott. Kidolgozta az
erdõnevelési munkák megalapozásához

szükséges minta és ellenõrzési eljárásokat,
amelyek miniszteri rendeletben jelentek
meg. Elvégezte ezek elsõ kiértékelését is.
Társszerzõje és készítõje volt a mai napig is
érvényben lévõ azon metodikának, amely a
hosszú lejáratú erdõnevelési és faterméstani
kísérleti területek kitûzésének, felvételének
és fenntartásának irányelveit határozta meg.

1963-ban „Fatermési és faállomány-
szerkezeti vizsgálatok az ugodi bükkösök-
ben” címû disszertáció alapján megkapta az
egyetemi doktori címet. 

Érdeklõdési köre sok mindenre kiterjedt.
Kezdeményezõ szerepet vállalt a korszerû
matematikai módszerek és a számítástechni-
ka kutatási területen való alkalmazásának el-
terjesztésében. Foglalkozott a robbantásos
eljárások erdõgazdasági felhasználásának
lehetõségével, a csemete-termésbecslés kor-
szerûsítésével, a bükkösök fenológiai vizs-
gálatával, erdõtörténeti kérdésekkel. 

1964-tõl az ERTI-ben megalakuló Erdé-
szeti Gazdaságtani Osztályon dolgozott,
mint fõmunkatárs, osztályvezetõ-helyettes,
majd pedig mint osztályvezetõ. 

Az erdészeti ökonómia területén fõleg az
erdõmûvelés, a faterméstan, az erdõvéde-
lem és az erdõértékelés ökonómiai problé-
máival foglakozott. Korábban szerzett üzemi
és kutatási tapasztalatait hatékonyan kama-
toztatta az erdészeti gazdasági kutatások
alapjainak lerakásában. 

Kidolgozta az erdõvédelem ökonómiai
alapjait. Kimunkálta a hazai erdõterületek
differenciált talajértékelési eljárását, amely-
nek segítségével meghatározta a hazai erdõ-
területek talajértékét, az erdõk élõfakész-
letének értékét, valamint a különbözõ faál-
lományok jövedelmezõségét. Foglalkozott a
nagyvadgazdálkodás ökonómiai kérdései-
vel is. 

1977-ben „Az állami erdõgazdaságok
élõfakészlet-gazdálkodásának alapjai” címû
értekezés alapján elnyerte a kandidátusi fo-
kozatot, majd 1991-ben hasonló témakör-
ben az akadémiai doktori címet. 

Sopronban végzett munkái elismerése-
ként háromszor kapta meg az „Erdészet Ki-
váló Dolgozója” címet, majd a Munkaérdem-
rend bronz fokozatát. Kiemelkedõ szakmai
tevékenységét Kaán Károly díjjal ismerte el
az Országos Erdészeti Egyesület. A kutatás
területén végzett munkájáért Vadas Jenõ
Emlékérmet kapott. 

Kutatási eredményei magyar, német, an-
gol, orosz, bolgár, kínai nyelven jelentek
meg. Munkásságát 22 db könyv, illetve
könyvrészlet, egyetemi jegyzet és mintegy
160 nyomtatásban megjelent dolgozat, to-
vábbá intézeti és az Országos Tudományos
Kutatási Alap keretében készített kutatási je-
lentések, továbbá egyéb tanulmányok, bíró-
sági és más szakvélemények fémjelzik. 

Tagja volt az MTA Erdészeti Bizottságá-
nak, a VEAB-nak, ahol különbözõ tisztsége-
ket viselt. 

Szakmai hitvallásában, melyet az Erdé-
szeti Kutatások 1986. évi számában tett köz-
zé, a következõket írja: 

„A dialektikára alapozó hitvallásom derû-
látással tölt el. Szakadatlan a fejlõdés, amely-
nek biztosítéka az emberiséget és a szakmát
szeretõ becsületes emberek munkája. Na-
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gyon boldog volnék, ha életem munkájával
ehhez szerény mértékben hozzájárultam
volna.”

Felelõsséggel állíthatjuk, hogy hozzájá-
rult. De nem szerény, hanem igencsak jelen-
tõs mértékben.

Ez a hozzájárulás alapvetõen iránymuta-
tó lesz a XXI. század erdészetpolitikája és az
erdészeti kutatás terén is. 

Az egyetemi oktatásba az erdészeti gaz-
daságtan, az erdõ- és kárértékszámítás, vala-
mint az erdészettörténet területén kapcsoló-
dott be. Ezen tevékenységét címzetes egye-
temi tanári, majd 1994-ben tiszteletbeli dok-
tori címmel ismerték el.

Hosszan tartó betegsége, és családi meg-
próbáltatásai ellenére tanácsaival mindvégig
segítette az egyetemi oktatást és a kutatást.
Halála pótolhatatlan veszteséget jelent az er-
dészeti gazdaságtan mûvelõi számára.

Kedves Laci Bátyánk! Amikor búcsút ve-
szünk Tõled, biztosak vagyunk abban is,
hogy gazdag életmûved nyomán nemcsak
mi, hanem a jövõ erdésztársadalma is ismer-
ni és tisztelni fogja nevedet és olvasni fogja
munkáidat. 

Emlékedet megõrizzük, nyugodj béké-
ben!

Erdészeti Tudományos Intézet,
NYME Erdõmérnöki Kar

Szaniszló Gábor
(1942–2007)

Nehéz, nagyon nehéz
szavakat találni és a
megtalált szavakat értel-
mes mondatokba fog-
lalni, hogy kifejezzék
azt a mély megrendü-
lést és fájdalmat, amit
szeretett kollégánk,
Szaniszló Gábor elvesz-
tése jelent számunkra.

Többen vagyunk e szomorú szertartáson,
akik végigkísértük sikeres pályafutását az
egyetem padjaitól egészen a mai napig.

Erdészcsaládban született 1942-ben Ung-
váron. Gyermekkorát már Zemplén hegyei
között, édesapja állomáshelyein töltötte,
ahol édesapja kerületvezetõi, majd mûszaki
vezetõi beosztásban dolgozott – így Telki-
bányán, Makkoshotykán, Vajdácskán, majd

Sárospatakon. Itt végezte iskoláit is.
Édesapja munkahelyén szeretett bele az

erdõbe, az erdõgazdálkodásba és a lenyûgö-
zõ szépségû zempléni tájba.  Ez a tradíció
meghatározta élete útját. Érettségi után a
soproni Erdészeti Egyetem következett 1961
õszén.

Itt ismerkedtünk meg egymással. Ettõl
kezdve kortársak és bizonyos tekintetben
sorstársak is lettünk, nyári gyakorlatainkat is
együtt végeztük.

Sokat merített a szülõi házból, amely egy-
ben az erdészeti ismeretek mindennapi tár-
háza is volt számára. Az egyetemre már a
szakma gyakorlati csínját-bínját megtanulva
érkezett.Erdõmérnöki diplomájának sikeres
megvédését követõen, mint a Zemplén-
hegységi Állami Erdõgazdaság ösztöndíjasa
kezdte el munkáját Sárospatakon az erdõ-
gazdaság központjában 1967 júniusában.

Rövid gyakornoki idõszakot követõen
1968 márciusában került ide Tolcsvára erdé-
szetvezetõnek. Tolcsvához és a Zempléni-
hegyekhez hûséges maradt mindhalálig. Pe-
dig több alkalommal lett volna lehetõsége
magasabb beosztásba kerülni, nagyobb kar-
riert befutni. Nem volt nagyravágyó, nem
hagyta el az akkorra már nagyon megszere-
tett Tolcsváját, a háromhutai erdõket és az itt
élõ és dolgozó embereket.

Sok-sok átszervezést, továbbképzést, át-
alakulást  értünk meg együttesen.  Vállalati
munkánk során volt, amikor csak a nehéz és
még nehezebb feladatok jutottak osztályré-
szül, könnyû  dolgunk szinte sose volt. De a
bonyolult feladatok sikeres megoldása sok-
szor feledtette a nehézségeket. Ilyen rendkí-
vüli feladat volt számára mindjárt idekerülé-
sének évében a 40 ezer m3-es lucfenyõ-ter-
melés elkezdése és véghezvitele a Dorgó-
ban. Jó pár évvel azután ugyanezen a terüle-
ten monokultura lucfenyõ állomány átalakí-
tása, lecserélése lombos fafajokra. Ennek a
feladatnak a megoldása természetvédelmi
szempontból is  példaértékû. Gábor bará-
tunk méltán volt büszke az újhutai jegenye-
fenyõ elegyes természetes felújításokra is a
cserepesi részen. Méltó kezelõje és oltalma-
zója volt a báró Waldbott Kelemen által ülte-
tett országos hírnevû duglaszállománynak.
Aktívan kezdeményezte és segítette a feltáró
utak építését.

A vadgazdálkodás és a vadászat az erdõ-
gazdálkodással egyenlõ fontosságú volt ér-
tékrendjében. A szeptemberi szarvasbõgés
hallgatása, a vadak megfigyelése, a vadász-
tatás a Dorgóban és a Bohón a legszebb, fe-
lejthetetlen élményeket nyújtották részére
munkája közben.

Kiemelkedõ teljesítményt ért el az Erdé-
szeti Igazgatóságnál a vadgazdálkodás és a
vadászat terén. Kitûnõ szervezéssel és fe-
gyelmezett szakszerû vadgazdálkodással az
erdõgazdaság egyik legjobb vadászterüle-
tévé fejlesztette az igazgatóságot. Ezen túl-
menõen 10 évig volt a zempléni Sólyom Va-
dásztársaság elnöke is, ahol ugyancsak ma-
radandót alkotott.

A közjólét területén a csodálatos szépsé-
gû Huta-völgyben forrásfoglalások, esõbeál-
lók és kiépített pihenõhelyek emlékeztetnek
munkásságára.

Megadatott Neki, ami szakmánkban ke-
veseknek, hogy 37 évig dolgozhatott, alkot-
hatott egy helyen, és õ nem tétlenkedett.
Mindig volt elképzelése és ezeket többnyire
meg is valósította. Kiemelkedõ munkásságá-
ért 8 alkalommal vállalati Kiváló Dolgozó, 1
esetben Kiváló Munkáért miniszteri kitünte-
tést kapott.

Kivette részét az erdészeti közéletbõl is,
az országos Erdészeti Egyesület sárospataki
csoportjának elnöki tisztét töltötte be 1997 –
2001 között.

És mint erdészeti szomszéd, hadd mond-
jak néhány szót Szaniszló Gáborról, az Em-
berrõl is. Hosszú-hosszú évekig, inkább év-
tizedekig dolgoztunk egymás közvetlen
szomszédságában és soha nem volt közöt-
tünk nézeteltérés. Gáborral mindent meg le-
hetett beszélni és mindenben meg lehetett
egyezni. Ha valamiben segítségre volt szük-
ségünk – akár üzemi, akár egyéni szinten –

Õ mindig kész volt segíteni, hozzá mindig
bizalommal lehetett fordulni. 

A szakmai folytonosság, az erdõszeretet
a családban édesapjuk életútjának folytatása
biztosítva van, hiszen Gábor fia az Õ nyom-
dokaiba lépve szintén erdõmérnök, István
fia pedig faipari mérnök lett. Õ is mindig
olyan büszkeséggel beszélt fiairól, mint
ahogy édesapja, Béla bácsi is büszkén és
elérzékenyülve beszélt róla.

Igen, a család büszke lehet arra az embe-
ri és szakmai tisztességre, amit Gábor életé-
vel, munkájával teremtett maga körül. Az er-
dõgazdálkodást, az erdészek közösségét óri-
ási veszteség érte távozásával.

Mint derült égbõl a villámcsapás ért
mindnyájunkat a hír 2 évvel ezelõtt, hogy
amputálták a lábát. Tudtuk, és õ is tudta,
hogy nagy a baj, de vele együtt hittük, hogy
a folyamat még megállítható. Sajnos ez az
orvosok és a család maximális erõfeszítései
ellenére sem sikerült. Elment közülünk az,
akit valamennyien szerettünk, tiszteltünk és
nagyra becsültünk. Fájdalom és szomorúság
tölti el szívünket elvesztésén.

Hadd mondjak néhány szót az Õ nevében:
„Annyira akartam élni
A betegséget legyõzni.
Búcsúztam volna tõletek, 

de erõm nem engedett.
Igy búcsú nélkül –  

Szívetekben tovább élhetek.”
Így lesz ! Nyugodj békében Gábor, soha

nem feledünk !
dr. Lenár György

erdõmérnök

Hefler  László
(1925–2006)

Megkésett tisztelgés-
ként köszönünk el e
lapok hasábjain is
Hefler Lászlótól, az
Igali Erdészet nyugal-
mazott mûszaki veze-
tõjétõl. Éppen egy
éve, hogy eltávozott
közülünk a somogyi
dombvidéki erdõk

szálfatermetû, õsz hajkoronájú, megjelené-
sével is tiszteletet parancsoló szakembere.

Egész életében SOMOGYI volt. Tabon
született 1925-ben.  Vadõr édesapja mellett
tanulta meg tisztelni, becsülni a család min-
dennapi megélhetését biztosító erdõt, a ter-
mészetet. Ebbõl a közegbõl egyenes út ve-
zetett az  esztergomi szakiskolába,  ahol
1946-ban végzett, majd 10 évvel késõbb er-
désztechnikusi végzettséget is szerzett.

Elkötelezettsége, hûsége a szülõföldhöz
mindvégig megmaradt. A Koppány patak
völgyének környékén élte le teljes életét.
Eleinte Kisbárapátiban, majd átszervezések
után Igalban végezte felelõsségteljes mun-
káját. Innét ment nyugdíjba 60 éves korá-
ban, de itt élte a következõ két évtizedet is.
És itt hunyta le szemét mindörökre.

ERDÉSZ volt a szó legteljesebb értelmé-
ben. Erdészgyakornokként, erdészként,
majd fiatalon mûszaki vezetõi munkakörbe
kerülve mindvégig az erdõt szolgálta. Közel
30 évig az erdõmûvelés volt a szakterülete,
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ahol a dombvidéki bükkösök és száraz
cseresek természetes felújítása, állomány-
kezelése kötötte le szakmai  érdeklõdését.
Az utolsó 10 évben munkaterülete a szál-
lítás-értékesítés volt, amely szakterületet
erdészeti érdekbõl vett át. Itt is megma-
radt azonban komplex gondolkodású és
szemléletû erdészembernek.

Az erdészetnél Õ jelentette a folytonossá-
got. Erdészetvezetõk váltották egymást, de
Hefler László mindvégig a biztos pontot jelen-
tette. Fiatal, jól képzett technikusok és mérnö-
kök sora nõtt fel kezei alatt. Az „igali mérnök-
óvoda” számtalan botladozó pályakezdõ er-
dõmérnöknek adta meg a biztos indulás le-
hetõségét Hefler László vigyázó tekintete,
óvó atyáskodása mellett. Én is tanítómestere-
met, atyai jóbarátomat tisztelhettem benne!

És mindenekelõtt EMBER volt! Nyíltszí-
vû, tiszta erkölcsû, elveit következetesen
valló és megtartó, az embereket tisztelõ és
szeretõ. Nagyon sokunknak tisztelt „Laci
bácsi”-ja. Segítségére, bölcs tanácsaira,
megfontolt véleményére nagyon sokan tá-
maszkodhattunk.

Azt vallotta: az életet a maga teljességé-
ben kell élni. Ebbe a tisztességgel végzett
munka mellett beletartozott az erdõjárás
és annak részeként a vadászat. De beletar-
tozott egy-egy hajnalig tartó nótázás vagy
kedvenc idõtöltése, a cimbalmozás is.

Magas állami kitüntetéseket kapott, de
számára az emberek részérõl megnyilvá-
nuló tisztelet és megbecsülés volt a leg-
fontosabb.

Sokunkat szeretett és nagyon sokan
szerettük Õt. Szerettük gerinces kiállását,
õszinte szavait, szakmai és emberi tisztes-
ségét, emberközpontú világlátását.

Az életmû, amelyet alkotott, nem sza-
kadt meg:  családjában, erdésszé lett Laci
fiában és volt munkatársaiban, bennünk
tovább él.

Éppen egy éve, hogy eltávozott közü-
lünk. Ennyi idõ talán nekünk is kellett,
hogy feldolgozzuk, elfogadjuk a hiányát.
Szeretett felesége, Irma néni mindössze
néhány hónappal késõbb  követte Õt. Ma
már mindketten a bonnyai temetõben
nyugszanak. Égi  útjukon az erdõ halk ne-
szei és a cimbalom hangja kíséri Õket.

Laci bácsi, Irma néni! Nyugodjatok béké-
ben!

Bogdán József

Burcz Tibor
(1940–2007)

Váratlanul ért ben-
nünket a lesújtó hír,
hogy a gyógyíthatat-
lan  betegség 67 éves
korában elragadta
BurczTibor  erdész
barátunkat. Gyõr-
Moson- Sopron  me-
gyében Páli község-
ben egyházi szertar-

tás keretében vettünk tõle végsõ búcsút.
Gyermekkorától kezdve az erdész hi-

vatás volt az álma és ez be is teljesült, ami-
kor a gyõrszentiváni iskolásévek  után fel-
vételt nyert a Soproni Erdészeti Techni-

kumba. Brandisz tanár úr osztályában, a
technikum legendás alapító tanáraitól ta-
nulta az erdész szakma alapjait, 1958-ban
kiváló eredménnyel érettségizett. Az itt
megszerzett tudásával, jó egyéni képessé-
geivel, szorgalmával  42 évi szakmai gya-
korlatában  az egyik legjobb erdésztech-
nikus lett egyetlen  munkahelyén, mely-
hez  haláláig  hû maradt.

Érettségi után  a Kisalföldi Erdõgazda-
ság Rábaközi Erdészeténél kezdte meg
gyakorlati munkáját a Kapuvár melletti
iharosi kerületben Füzi Imre erdész mel-
lett. Ez volt akkoriban az erdészet leg-
mozgalmasabb kerülete, a csemete- és
karácsonyfatermelés mellett fogatgazda-
ság és jelentõs fakitermelési feladat is volt.
Mint talpraesett, jó képességû fiatalem-
bert mindig oda osztották be, ahol a leg-
szorosabb volt. Világos, áttekinthetõ,
gyöngybetûkkel írt elszámolásait öröm-
mel vette kézbe, aki tovább dolgozott ve-
le. Élénk közösségi élet is folyt az erdé-
szetnél, ebbõl is kivette részét, Jó kiállása,
vidám természete, kiváló énekhangja, jó
modora folytán hamar megkedvelték
munkatársai és a környékbeliek is.

A gyakornoki évek után hamar kerü-
letvezetõvé  nevezték ki, Tüske János
nyugdíjazását követõen  került a páli er-
dészkerületbe, ahol 40 évig szolgált.

1962-ben házasodtak élete párjával,
akivel az erdõre költöztek az erdészház-
ba. Itt  születtek gyermekeik, 1964-ben
Mariann, 1967-ben Tibor. Az erdei élet ne-
hézségei, a viharok, hófúvások ellenére
az egész családban idilli kép maradt meg
az itt töltött évekrõl, 1973 –ban költöztek
be saját házba a falu szélére. 

Az erdõgazdálkodás nagy fejlõdésen
ment át ebben az idõben, a kézi eszközö-
ket kezdték a motorfûrészek felváltani, a
szállításban megjelentek a traktorok,  te-
herautók. Hamarosan saját fakitermelõ bri-
gádot alakítottak Páliban, amelynek mun-
káját nagy önállósággal szervezte. A kapu-
vári központtól távol magára és a helybeli-
ekkel való jó kapcsolataira volt utalva  na-
pi feladatok, ügyes-bajos dolgok megoldá-
sában. Ezeket mindig magas szinten, nagy
hozzáértéssel tette.

Munkássága éveiben  az egész kerület
képe megváltozott, a csemetésekbõl, fia-
talosokból jól kezelt középkorú vagy öreg
állományok, az öreg erdõkbõl szakszerû-
en felújított fiatalosok lettek. Sokezer
köbméter fát letermelt, elszállított, vagon-
ba rakott, soha leltárhiánya , szakmai el-
marasztalása nem volt. Köszönhetõ ez an-
nak is, hogy az erdõ nem munkahelye,
hanem a hivatása volt, nem számított este,
hajnal vagy hétvége, ha a szolgálat szólí-
totta.

A munka mellett mindig megtalálták a
közösségi feladatok, szakszervezeti bizal-
mi, lakhelyén a hazafias népfront, az ön-
kormányzat, polgárõrség, vadásztársaság,
népdalkör alapító és aktív tagja volt.Az
Országos Erdészeti Egyesület tevékenysé-
gében 1958-tól nyugdíjazásáig vett részt.

Sosem vágyott ún. karierre, inkább
megmaradt szerény kisembernek, de az
elveit, hitét nem adta fel. A hivatalos ki-

tüntetések helyett a munkatársak és falu-
beliek, ismerõsök megbecsülése, szerete-
te övezte, egyszerûen: EMBER volt. Csupa
nagy betüvel, és ez minden kitüntetésnél
többet ér. Rajongásig szerette családját,
büszke volt gyermekeire, unokáira, ha ve-
lük lehetett, ez volt számára az igazi ki-
tüntetés. 

Drága Tibor Barátunk !
Egész életedet a hûség jegyében élted,

hû voltál feleségedhez, családodhoz,
szakmádhoz, barátaidhoz, iskoládhoz,
hazádhoz, szülõföldedhez. Odaadóan fél-
tetted, óvtad a családi fészek melegét,
amely biztos hátteret adott egész életed-
ben, küzdelmeidben és végsõ harcodban
is. Nagy ûr maradt utánad, távozásod pó-
tolhatatlan veszteség mindnyájunknak.
Búcsúzom tõled évfolyamtársaid, munka-
társaid, az erdésztársadalom, családod  és
a gyászoló közönség nevében.

Sosem felejtünk, nyugodjál békében!
Isten veled! 

Kóródi Sándor 
erdõmérnök, OEE küldött

Simon Ferenc
(1930–2007)

1949-ben Simon Fer-
enccel együtt
iratkoztunk az
Erdõmérnöki Karra.
Tanulmányi ideje
nem volt zavartalan.
Egy minisztériumi
bizottság 1951-ben
megrostálta a hall-
gatókat és Feri is az

áldozatok közé került. Vétke az volt,
hogy édesapja Horthy rendõrségében
szolgált. Csak egyszerû beosztottként, és
ezt Feri önéletrajzában is megvallotta.
Ezen kívül kitudódott róla, hogy a betil-
tott Selmeci Kör illegális mûködtetésében
is részt vett.

A kizárt hallgatóknak Sopront el kel-
lett hagyniok, Ferire is ez várt. Az akko-
ri dékán, Fehér Dániel azonban kiállt
érte, és Feri maradhatott a hallgatók
sorában. 1953-ban szerzett diplomát.
Szakmai munkáját a zalai és vasi erdõk-
ben kezdte, 1959-ben tért vissza Sopron-
ba. A Hegyvidéki Erdészet vezetõi
székébõl vonult nyugdíjba.

Utolsó éveit légzési nehézségei
zavarták. Mivel én is ilyen bajokkal kínló-
dom, ugyanazon kórházi osztályt látogat-
tuk, és hetente hívtuk egymást és
tudakoltuk betegségünk állását. Legutóbb
a megszokott kedves bariton helyett
áldozatos lelkû asszonya, Erzsike jelen-
tkezett Feri halálhírével. Azóta elnémult a
telefonvonal, mert ahol Feri van, oda nem
vezet telefondrót. Július 2-án temették a
soproni Szent Mihály temetõben. Kedves,
jó kolléga volt, hûséges barát, és a tele-
fonban már soha nem hallom hívását.
Elnémult a hang, és most fájdalommal
búcsúzunk Tõle. Isten Veled, Feri! Nyu-
godj békében!

Dr. Szodfridt István


