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között ez mindig megvolt. Pali különféle ke-
resztezésekkel olyan laskafajtákat tudott
elõállítani, amelyek ezt a lehûlést nem igé-
nyelték, ezért szokásos szezonjánál már ko-
rábban is fogyasztható eredményt adott.
Ezenkívül a különben elégetett mezõgazda-
sági hulladékokon is tudott laskát elõállítani.
Eredményeit a soroksári Duna Tsz nagyüze-
mileg is hasznosította. Késõbb, a Tsz meg-
szûnte után új szponzor jelentkezett.

Felesége halála után egészsége megrok-
kant, gyermekei Budapestre vitték gyógyke-
zelésre, de beteg szíve elvitte közülünk.

Temetése a soproni Szent Mihály-temetõ-
ben volt ez év augusztus 27-én.

Szorgalma, tehetsége, segítõkészsége
példamutató volt. Egykori tanítványai nevé-
ben is most fájdalommal búcsúzunk Tõle, és
nevét szívünkbe vésve õrizzük utódaink
számára.

Dr. Szodfridt István

Dr. Hajdú Gábor
(1937–2008)

Megrázó hírként érte-
sültünk nagyra be-
csült, ereje teljében lé-
võ szeretett kollégánk
halálhírérõl. 

Hajdú Gábor nyu-
galmazott tudomá-
nyos fõmunkatársként
és állomásigazgató-
ként vonult nyugdíjba.

Szinte egész életútját meghatározta az, hogy
rövid idõ kivételével az Erdészeti Tudomá-
nyos Intézet meghatározó kutatója volt. 

Egyetemi tanulmányai befejezését köve-
tõen erdõtervezõként, majd a Ladi Erdészet-
nél mûszaki vezetõként dolgozott. Tanul-
mánytervet készített a túlkoros és ritka lege-
lõerdõk rekonstrukciójára. 1965-ben került
az ERTI Erdõmûvelési és Faterméstani Osz-
tályára, a Nagyatádi Kísérleti Állomásra,
mint tudományos munkatárs. A Kaposvári

Kísérleti Állomás megalapítását követõen
1996-ig vezette az ERTI-nek ezt a fontos dél-
dunántúli kutatóhelyét a gyakorlati erdõgaz-
dálkodókkal szoros együttmûködésben. 

Kutatási területe elsõsorban a cser és a
mézgás éger fatermésének és nevelésének
vizsgálata volt. Késõbb a somogyi ezüsthár-
sasok fatermésének, nevelésének kutatásá-
val is foglalkozott, de közremûködött az ele-
gyes faállományok vizsgálatában is. Hazai
viszonylatban elsõként végzett kéreg-morfo-
lógiai vizsgálatokat, elsõsorban cseresek-
ben. Részt vett nagy területû erdõtelepítési,
zöldövezeti és védõfásítási tervek készítésé-
ben. Elemezte a vadkárosítástól védett terü-
leteken a fiatalosok növekedését és a bio-
massza hasznosításának lehetõségét farm-
szarvasok takarmányozásában. Kiterjedt
szakmai látókörét igazolja a Dél-Dunántúlon
végzett sokoldalú oktatói és szakértõi tevé-
kenysége. Tagja volt a Pécsi Akadémiai Bi-
zottságnak, a Nemzetközi Génbank Alnus
szekciójának. 

Erdészszakmánk számára nagy ûrt ha-
gyott maga után. 

Emlékedet megõrizzük. Nyugodj békében.
Dr. Führer Ernõ

Hermann Rezsõ 
(1942-2008)

1942. szeptember 25.-
én született a Gyõr-
Sopron megyei Soko-
rópátkán. 

Elemi iskoláit szü-
lõfalujában, gimnáziu-
mi tanulmányait a
gyõri Révai Miklós
Gimnáziumban végez-
te. Az érettségi meg-

szerzése után a Kisalföldi Erdõgazdaság Ra-
vazdi Erdészeténél kezdett dolgozni kisegítõ
erdész munkakörben. Feladata volt a kerü-
letvezetõk helyettesítése és fakitermelések-
nél a választékolás szakszerû elvégzése.

1962-ben iratkozott be a soproni Róth
Gyula Erdészeti Technikum levelezõ tagoza-
tára. 1962 novemberétõl 1965 februárjáig
tartó katonai szolgálata miatt az erdésztech-
nikusi szakképesítést csak 1968 áprilisában
tudta megszerezni. 1966. január 1-tõl szaki-
rányító kerületvezetõnek nevezték ki, és ezt
a beosztást 1974-ig látta el. Ebben a munka-
körben irányította és szervezte a sokorópát-
kai, kajárpéci, felpéci, tényõi, ravazdi, pan-
nonhalmi és écsi termelõszövetkezetek ke-
zelésében lévõ erdõkben az erdõgazdálko-
dási feladatokat. Ez a sokrétû szerteágazó
munkakör nagyon tartalmas gyakorlati is-
meretekkel ruházta fel. Feladatai közé tarto-
zott a tsz-ek fatermelési, erdõtelepítési és
felújítási terveinek elkészítése, a munkák
operatív irányítása és ellenõrzése. 1975-tõl a
Kisalföldi Erdõ- és Fafeldolgozó Gazdaság
Ravazdi Erdészetének kajári kerületében ka-
pott kerületvezetõi kinevezést. 

Pályafutása megkoronázásaként az er-
dészkerületéhez csatolt, a tényõi tsz-tõl át-
vett területeken 84 ha erdõtelepítést végzett.
Errõl szakszerûen kivitelezett 63 ha kocsá-
nyos tölgyes és 21 ha akácerdõ tanúskodik.
Nagy elkötelezettséggel végezte ezt a mun-
kát, hisz ezekrõl a területekrõl nagyapjától
tudta, hogy több évtizeddel ezelõtt milyen
fafajú erdõterületek voltak.

Jelen sorok írója, aki akkor közvetlen fõ-
nöke volt és tervezte, valamint irányította az
erdõtelepítési munkákat, nagyon sok hasz-
nos információt kapott tõle, melyek segítet-
ték a termõhely-feltárási munkákat. Büszke
volt az elért eredményekre, és emlékét a
nyírestetõi erdõk évszázados idõtávlatban
meg fogják õrizni. 

Türelemmel viselt súlyos betegségben
2008. június 26-án érte a halál. A sokorópát-
kai temetõben helyeztük örök nyugalomra
július 3-án.

Kedves Rezsõ barátunk, kollégánk Isten
veled, nyugodj békében!

Kocsis Mihály

A fák tekintélye, méltósága, természe-
tes bölcsessége engem is mélységes hó-
dolatra késztet. Képes vagyok megállni,
meghajolni, sõt letérdelni elõttük, simo-
gatóan érintve meg törzsük ezerárnya-
latú kéregmozaikjait. S hol egy fává,
mint emlékké dicsõült, elvarázsolt, kö-
zépkori harcos lovagot; hol egy várako-
zó királyfit; hol egy villám-sárkánnyal
hadakozó szentet; hol egy misére tárt
karokkal terelõ apátot látok bennük a
természet örök templomában. Olyany-
nyira szeretem õket, hogy szólnom kell
hozzájuk, susogva, ölelve. S õk úgy fo-
gadják érzéseimet, ahogyan tisztán csak
a bölcs - már csak szeretetük ereje-teljé-
ben kitárulkozó -, sokat megélt matu-

zsálemek. S látom: e tiszteletteli rajon-
gással övezetett fák hány és hány em-
bernek dobogtatták meg a szívét.

Például Szekszárdon, a híres szilfa alatt
fogták el a Rákóczi-szabadságharc hadve-
zérét, Béri Balogh Ádámot 1711 októberé-
ben. Zágonban állnak úgy 300 éve Mikes
Kelemen fái. Széphalmon Kazinczy 200
évesnél is éltesebb akáca. Niklán Berzse-
nyi szellemének hû õrei. Sopronhorpá-
cson a nemzet múzeumának emlékfája,
amely gróf Széchenyi Ferenc emlékét élte-
ti. Koltón 1997-ben döntötte ki a vihar Pe-
tõfi kedves somfáját, amely alatt oly sokat
merengett a táj szépségén a lánglelkû köl-
tõ. S áll még Isaszegen, a Péceli út bal ol-
dalán, a vasúti átjáró elõtt a kis híján 3 mé-

ter törzskerületû és vagy 18 méter magas -
bokrétafaként is emlegetett - vadgeszte-
nye az utolsó ház kertjében, amely párbaj-
faként nevezetes, mivel itt vívtak Baradlay
Richárd és Palvicz Ottó, - Jókai: „A kõszí-
vû ember fiai” címû regényének hõsei, ki-
ket 1849. április 6-án hantoltak el. S végül,
de nem utolsó sorban kedvenc királyunk,
Mátyás krónikásai nyomán tudva lévõ,
hogy hazánkban, Visegrádon épp õ tele-
pítette az elsõ fasort hársakból.

Áldassék minden faültetõ és õrzõ ke-
ze, neve, lelke!

Közreadja
Dobay Pál

Új belépõk

Egri HCs: Jung Annamária tanuló,
Bp. FVM HCs: Körmendi Csilla egyéb
felsõfok

A fák méltósága
Ahogy Erdélyi Lili – Pilisben élõ – író látja




