
A ma átalakuló társadalmi, gazdasági
viszonyai is megkívánják az erdõgon-
dozás korszerûsítését. A korszerû erdõ-
mûvelési elveket a társadalom igényei-
re és az újabb kutatások tapasztalataira
figyelemmel lehet megfogalmazni. Az
ökológiai ismereteken nyugvó erdõgaz-
dálkodásnak és erdõmûvelésnek ki kell
elégítenie a környezetvédelmi, termé-
szetvédelmi elvárásokat és az üdülési
funkciókat is. Ezek jelentõs részét már a
Zöld könyvek is tartalmazták, fõleg táj-
egységek, termõhely, erdõtársulás tekin-
tetében. A könyvek megújítása célkitû-
zéseiben érzékeltetni ajánlatos, hogy az
erdõben folyó munkák az erdõ érdeké-
ben történnek. Tartalmazzák mind a
szakmai, társadalmi, mind a gazdasági
értékrend érvényesítésének az alapvetõ
szempontjait, irányultságának bizonyos
keretfeltételeit. Vissza kell ugyanakkor
állítani az erdõmûvelési munkák helyét,
rangját, és az erdõmûvelésben dolgo-
zók megbecsülését.

Erdõmûvelési elképzelések együtt-
mûködéssel kidolgozandó alapmûvében
a gyakorlattal alátámasztott szakanyagot
az új ismérvekkel úgy célszerû összeil-
leszteni, hogy a hasznosítás leírásában a
kellõ tagoltság és a részletezés arányosan
érvényesüljön, nevezetesen pl. a tájak
összevonása vagy az esetleges mûveleti
szintek meghatározása. A közönség
számára pedig érthetõ érvekkel és szó-
használattal kell a lakosságot tájékoztat-
ni, hogy az új „Zöld könyv” döntõen az
erdõgondozás, ill. erdõmûvelés alapmû-
ve. Beilleszkedik a nemzetközi rendszer-
be, összhangban van természetvédelem
idõszerû és jogos követelményeivel, de
arányosan szolgálja a társadalom elvárá-
sait és kielégíti a gazdasági célokat is. 

Az elõadásokat követõen véle-
ményt nyilvánítottak: Köveskuti Gy.,

Gyürki J., Holdampf Gy., dr. Erdõs L.,
Schmotzer A., dr. Király P., Csépányi P.,
Bényei S., dr. Varga B., amelyek alapján
üzenetértékû megállapítások a követ-
kezõk: 

– A Zöld könyv az egyik legnagyobb
erdész összefogás pozitív eredménye
volt, és az abban foglaltak jelentõs ré-
sze ma is helytálló, mivel az akkor kor-
szerûnek minõsülõ Babos-féle táji erdõ-
mûveléssel „szinkron” elveket rögzített.

– A megújítandó Zöld könyvek tar-
talmi kritériumánál célszerû tisztázni,
hogy mennyire legyen monográfiai, il-
letve tájjellegû munka, figyelemmel ar-
ra is, hogy mivel az ágazatunk társadal-
mi centrikussá vált, határt kellene vonni
a szakmai és a társadalmi igény szolgá-
lata, aránya között.

– Az elõkészítés alatt levõ munka ér-
zékeltesse az erdõ ökológiai, szociális
értékrendjével arányosan a további fon-
tos értékalkotói szerepét. A fatermesz-
tésen túl mind a tartamosságot, illetve
fenntarthatóságot, mind a leghatéko-
nyabb klimatikus befolyásoló, bioener-
gia-szolgáltató jelentõségét. Vagyis az
erdõvagyon valós használati értékét
ajánlatos valami módon jobban kifejez-
ni. Határozottabban érzékeltetni a faül-
tetvény és a biodiverzitásában gazda-
gabb erdõ közötti értékrendet és az
utóbbi elidegeníthetetlenségét. 

– A könyv szerkesztésekor az irány-
elvekre kellene nagy figyelmet fordíta-
ni, és nem a módszerre. 

– A figyelem arra is kiterjedt, hogy
az erdészeti munkák végzésében, felü-
gyeletében oly nagy különbségek je-
lentkeznek az országrészek között,
hogy egységes szemlélet és egységes
cselekvés kialakításában az erdõfelü-
gyeletnek kellene nagyobb szerepet be-
tölteni.

– Az új Zöld könyv az erdõ korábbi
termelési célú prioritását mérsékelve a
komplexebb értékrendet úgy is szolgál-
ja, hogy csak a természet által megter-
melt produktumhoz adjon hozzáférést,
– engedjen kitermelhetõséget. A társa-
dalomban megjelenõ új igényekkel, an-
nak mértékéig lehessen számolni.

– Sok helyen az egyedüli lehetséges
módszer lett a természetvédelmi igé-
nyeknek is megfelelõ erdõkezelés, ahol
a folyamatos erdõborítás melletti gaz-
dálkodással a természet erõit felhasz-
nálva a közvélemény által jobban elfo-
gadott módon gazdálkodhatunk. Téve-
dés, hogy nincs jövõnk! Stílusváltásra
van szükség!

Rostáné Reményfy Rita,
Dr. S Nagy László és Urbán Pál
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Új belépõk

Baranya megyei HCs: Szijártó Ti-
bor erdõmérnök, Kubicza Tamás
erdésztechnikus, Regõs György er-
désztechnikus, Bp. FVM HCs: Dr.
Czibulka Edit egyéb felsõfok, Gyõr
Magánerdõ HCs: Németh Éva
egyéb felsõfok, Kaposvári HCs:
Szehágel István erdésztechnikus,
Németh Ádám erdésztechnikus,
Karsai Anikó egyéb felsõfok, Békés
megyei HCs: Lovász Lóránt erdõ-
mérnök, Kecskeméti HCs: Fábián
Gábor erdésztechnikus, Tamási
HCs: Molnár Gábor erdésztechni-
kus, Tamis László erdésztechnikus,
Kovács Tamás Csaba erdõmérnök,
Firbás Bálint erdõmérnök, Kövecses
Péter erdésztechnikus, Egyéni tag:
Gyõriványi Dániel erdõmérnök

Dr. Balogh Ferenc
(1924–2008)

Újabb fájdalmas vesz-
teség érte az 1943-
ban iratkozott erdõ-
mérnökjelöltek még
élõ csapatát. Ez az
évfolyam volt a 200
éves múltra visszate-
kintõ erdészeti felsõ-
oktatás legnépesebb
(133 fõ) kezdõ évfo-

lyama. Reményekkel és lelkesedéssel ké-
szültünk a Kárpát-medence, az alföldi pusz-
taság és a hegyvidéki kincses erdõségeink
szakszerû kezelésére. Sajnos a II.világhábo-
rú kiméletlen földrajzi, gazdasági változásai
és a körülmények átalakulása a szakmában

is új helyzetet teremtettek. Sokan kénysze-
rültek más, rokon szakterületre (vasút, szál-
lítás, útépítés, térképészet, földmérés, víz-
ügy) többen távoztak külföldre és csak meg-
fogyatkozva tudtak a hazai erdészet terüle-
tén elhelyezkedni.

Dr. Balogh Ferenc, aki 2008. 12. 05-én
hunyt el, a még élõ  (15 fõ hazai) „öregek”
közül, végig a hõn szeretett erdészet terüle-
tén hasznosította tudását és tapasztalatait.
Temetése 2008. 12. 16-án a Cinkotai temetõ-
ben volt, ahol végsõ útjára Családja, Barátai,
Erdésztársai, Tisztelõi, Ismerõsei kísérték el.

Drága pályatársunk középiskolai tanulmá-
nyait a Szegedi Piarista Gimnáziumban vé-
gezte, ahol hûséges tagja volt a Cserkészcsa-
patuknak, az utóbbi években az öreg cserké-
szeknek. Ez a körülmény is nagyban az erdõ,
a természet szeretete felé irányította érdeklõ-

dését. Mûszaki és széles körû biológiai felké-
szültsége a szakma különbözõ  területeire irá-
nyitotta életútját, az abban az idõben jellem-
zõ gyakori szervezeti változtatások között.

Elsõ munkahelye a Szegedi Erdõgazdasá-
gi NV, majd a Kiskunhalasi Erdõgazdaság
Debeáki üzemegységvezetõje volt. Itt fela-
data a sivár, futóhomokos pusztai világban
új erdõt telepíteni, amibõl közel 300 ha meg-
valósítása fûzõdik nevéhez. Újabb beosztá-
sában a Kecskeméti és Szegedi területen,
magasépítési elõadói feladatokat kapott.

Idõközben, 1953. május 10-én házassá-
got kötött  Kerkápoly Emmával, két nagy-
szerû lánygyerekük aranyozta be életüket.
Isten áldásával Felesége gondozta utolsó le-
heletéig.

1954-ben Budapestre helyezik az orszá-
gos hatáskörû Erdõgazdasági Építõ Vállalat-
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hoz. Ezt követõen 1956-ban az OEF fõmérnö-
ki beosztásában gépesítési feladatokkal fog-
lalkozott, így munkájához kapcsolódott a
STIHL  program szervezése is. A MÉM 1967
évi megalakulásával áthelyezik az ERTI kuta-
tói állományába, feladata az aprítéktermelés
fejlesztése. Ebbõl a témakörbõl az Erdészeti
és Faipari Egyetemen mûszaki Doktori címet
szerez. 1969-tõl 1984-ig az AGROTRÖSZT
(majd AGROTEK) munkatársa, üzletkötõje,
késõbb csoportvezetõje, 1990-ig felkért szak-
tanácsadója. Feladata az erdõgazdaság és el-
sõdleges faipar gépellátása volt.

1969-tõl 20 éven át az Országos Erdésze-
ti Egyesület Gépesítési Szakosztályának tit-
kára, az utóbbi években a Szeniorok Taná-
csának tagja.

Szakmai munkájának elismeréséül több
kitüntetést kapott. Igy az Erdészet Kiváló
Dolgozója, Kiváló Kutató, Vadas – 100 éves
ERTI emlékérem és Miniszteri Kiváló Dolgo-
zó elismerésekben részesült. A gépesítés te-
rületén számos külföldi tanulmányúton vett
részt, hasznosítva azok tapasztalatait.

Aktív munkaidejében több szakkönyv
társszerzõje, mintegy 15 szakcikk írója, vala-
mint oktatófilmek szakértõje is volt.

Szakmánk iránti hûséged után különösen
fájó szívvel búcsúzunk a mindannyiunk „Fi-
rincétõl”, aki az élet minden területén tájé-
kozott  volt. Ígérjük, hogy kedves diákéve-
ink derûs, vidám szerenádjainak „hegedû-
sét” és bölcs életfelfogását emlékeink között
igyekszünk minél tovább megõrizni és gyak-
ran felidézni.

„Firinckénk” nyugodj békében, mi is Ve-
led leszünk

Zágoni István és még élõ Diáktársaid

Dr. Halupa Lajos 
(1933–2009)

Az Erdészeti Tudomá-
nyos Intézet nevében
búcsúzom dr. Halupa
Lajos erdõmérnöktõl,
az ERTI egykori mun-
katársától, nyugalma-
zott tudományos osz-
tályvezetõjétõl.

Egy olyan munka-
társunktól búcsúzunk,

aki mintegy fél évszázadon át az ERTI-ben dol-
gozott, elsõsorban a nemes nyárakkal, a gyor-
san növõ fafajokkal foglalkozott, vezette a reá
bízottakat. A nyugdíj nem jelentett számára
visszavonulást. A kutatáshoz és az erdõhöz
még egészségi állapotának megromlása után is
úgy ragaszkodott, mint a példaként említett el-
sárgult nyárfalevél. Az elmúlt 76 esztendõ alatt
azonban a biológiai kötõerõ elfogyott és:” le-
hullott a rezgõ nyárfa ezüstszínû levele”… és
most itt állunk a hamvait tartalmazó urna elõtt,
hogy a végsõ búcsú keretében emlékezzünk rá

Emlékezésünk elsõ gondolatát Pál apos-
toltól vettük. Vele együtt õ is elmondhatja:
„A jó harcot megharcoltam, a pályát megfu-
tottam, a hitet megtartottam. Most készen
vár az igaz élet koronája, amelyet azon a na-
pon megad nékem az Úr, az igazságos bíró”.
Errõl az útról, amelyet dr. Halupa Lajos aktív
erdõmérnökként bejárt elegendõ, ha olyan
szemelvényeket emelünk ki, amelyek azt bi-

zonyítják, hogy az Erdészeti Tudományos
Intézet, a magyar erdész szakma egyik kivá-
ló tagjától búcsúzunk mi, akik a gyászoló
családdal együtt érezve körülvesszük a ham-
vait tartalmazó urnát.

1933-ban született, erdõmérnöki oklevelét
1957-ben szerezte meg Sopronban. A Kiskun-
sági Állami Erdõgazdaságnál kezdte mûködé-
sét, ahol 1964-ig különbözõ beosztásokban
dolgozott, ahol széleskörû gyakorlatot szer-
zett. Ekkor került az ERTI-hez, ahol elõször fe-
leségével együtt 1967-ig az ERTI Püspökladá-
nyi Kísérleti Állomásán dolgozott mint tudo-
mányos munkatárs. 1967–1984 között Család-
jával Sárvárra került, ahol tudományos mun-
katárs, majd állomásigazgató helyettesként
fejtette ki egyre sokoldalúbbá váló tevékeny-
ségét. 1984-tõl 1994-ig Budapesten, az Intézet
Központjában mint tudományos osztályveze-
tõ irányította az Erdõmûvelési és faterméstani
Osztályt. Már egyetemista korában érdeklõ-
dött az erdészeti kutatás iránt. A Gondviselés-
nek is köszönhetõen Sopronban olyan erdõ-
mérnök feleséggel, Grósz Zsuzsannával áldot-
ta meg az Ég, aki az átlagosnál szintén jobban
kötõdött az erdészettudományhoz.

Kutatási témái közül a legjelentõsebb a
termõhely kutatás, a gyorsan növõ fafajok
nemesítése, termesztése és fatermése, a ter-
mészetvédelem és a természetközeli erdõ-
gazdálkodás volt. Részt vett a Bõs-Nagyma-
rosi vízlépcsõ ökológiai hatásvizsgálatában,
ennek 1995-ig az irányítója volt. A termé-
szetvédelem területén többek között ki-
emelkedõ munkát végzett a hazai erdõrezer-
vátum hálózat kialakításában. Ebben a téma-
körben két olyan kutatási téma vezetõje
volt, amelyhez a támogatást az Országos Tu-
dományos Kutatási Alaptól pályázat útján
nyerte el. Sokoldalú, eredményes kutató
volt. Kutatásainak eredményeit hét könyv-
ben társszerzõként és 86 tudományos publi-
kációban tette közzé. A kutatásban töltött fél
évszázad alatt megérlelõdött benne, hogy
kutató erdésznek lenni hivatás és elhivatott-
ság, és nem foglalkozás.

Halupa Lajos szakmai életmûvébõl csak
szemelvényeket emeltem ki a teljesség igé-
nye nélkül. A búcsúzáshoz a végzett munka
eredményességének méltatásán túl számos
egyéb, fontos dolog is tartozik. A szakma
szeretetét, a teremtett világnak, az erdõ élõ-
világának a védelmét, az erdõ sokoldalú
hasznosítását szolgáló aktivitását emelem ki
többek között. Az erdõnél, a fáknál csak az
embereket, elsõsorban a családját szerette
jobban. Az erdõmérnök házaspár buzgalma
megsokszorozta az évtizedekig együtt töltött
kutatások hatékonyságát és megbízhatósá-
gát azáltal is, hogy egymást segítõ kritikusok
voltak. Együttes tevékenységük is jó példa-
ként szolgálhat.

Úgy tartom, hogy ezekkel a gondolatok-
kal is vigasztalja Lajos szeretteit, barátait,
munkatársait. Nehéz a meg nem változtatha-
tóba belenyugodni. A búcsú könnycseppje-
in át az a lelki öröm nyújt megnyugvást,
amelyet a hálaadás fon össze, amikor az em-
ber megköszöni az Istennek azt, aki elment,
aki 76 éven át cselekedte mindazt, amirõl
eddig szóltunk.

Amikor utolsó istenhozzádot mondunk
dr. Halupa Lajos erdõmérnöknek, az ERTI

volt tudományos osztályvezetõjének, vele
együtt az Ég felé szálló Te Deumot, hálát
mondunk életéért és fohászkodunk földön
túli jutalmáért. Itt a földön szeretettel õriz-
zük emlékét.

A hívõ ember a búcsú szavaihoz köti
ilyenkor az Úristenhez szóló kérését : „ Adj
Uram örök nyugodalmat neki és az örök vi-
lágosság legyen osztályrésze, nyugodjon bé-
kében!

Kedves Lajos! Egykori Munkatársunk! Is-
ten Veled!!

Dr. Solymos Rezsõ

Jaksa Ferenc
(1943–2009)

Jaksa Ferenc nyugal-
mazott erdõfelügyelõ
életének 66. évében
súlyos betegségben
ehunyt. Temetése
2009. január 30-án
több száz gyászoló je-
lenlétében a kiskun-
halasi Katolikus Te-
metõben volt.

Elbúcsúzni jöttünk Jaksa Feri barátunk-
tól, kollégánktól az erdésztársadalom, a sze-
gedi technikumi osztálytársak e hagyomá-
nyosan zárt, szoros közösségek nevében.

Több mint fél évszázada 1958. május 27-
én találkoztunk elõször a Szegedi Erdészeti
Technikumban, a felvételi vizsgán. 

Feri, Te a Csongrád megyei Erdõgazda-
ság baksi erdészkerületében töltötted le a
gyakornoki évet, közel a sövényházi (ma
ópusztaszeri) erdõkhöz, ahol korán (1946-
ban) elhunyt Édesapád szolgált, a Pallavicini
uradalom kiváló erdészeként.

A természet-, az erdõszeretet öröklõdött,
hiszen testvérbátyád, István és öcséd, János
is erdész lett.

Nem a szomorú körülmény mondatja ve-
lem, de mi, osztálytársak, korán felismertük,
elismertük értékes tulajdonságaidat: szorgal-
madat, szervezõ- és közösségformáló ké-
pességedet, eredményes tanulmányi mun-
kád. A sok-sok történet és emlék közül csak
egyet emelek ki: a technikumi évek során a
heti és éves nagy-gyakorlatainkon Te voltál
Halász tanár úr jobbkeze, közülünk a kerü-
letvezetõ erdész, csupa nagybetûvel!

Osztályunk – fél évszázad távlatából is el-
mondhatjuk – erõs, összetartó közösség, hi-
szen évenként az ország különbözõ pontjain
megtartott családi találkozóink, – melyeknek
Te egyik szervezõje voltál – ezt bizonyítja.

Wass Albert írja a Tavak könyvében: „há-
romféle ember él a világon: a rontó ember, a
gyûjtõ ember és a látó ember.”

Te „látó ember” voltál!
Munkád során mindig az alkotás vágya, a

jó és még jobb teljesítmény elérése vezérelt.
Kezdõként (1962), mint erdésztechnikus

gyakornok a Hódmezõvásárhelyi Állami
Gazdaságnál, majd a Kiskunsági Erdõ és Fa-
feldolgozó Gazdaság Bugaci és Kiskunhala-
si Erdészeténél fásító kerületvezetõként
ténykedtél. Néhány öreg fasor és erdõn kí-
vüli fásítás még ma is dicséri munkádat.

Szakmai életutad jelentõs állomása 1968.
Az akkor újraszervezõdõ erdészeti igazgatás
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dél-alföldi regionális szervezetének alapító
tagja voltál. Az intézmény neve, jogi státusza
többször változott, de Te, mint a Kecskemé-
ti Erdõfelügyelõség erdõfelügyelõje – har-
mincöt éven keresztül kiskunhalasi állomás-
hellyel – 2003. évi nyugdíjba vonulásodig,
töretlen szorgalommal végezted munkádat.
Az erdészeti ágazat területén a Duna–Tisza
közi homokhát legdinamikusabban fejlõdõ
térsége volt a felügyeleti körzeted.

Életed során, közel 25 000 ha erdõ létre-
hozásában vettél részt.

Kapcsolatteremtõ, szervezõkészséged
eredményezte Kiskunhalas neves környezet-
védõ fõorvosával – Csetényi Artúrral – több év-
tizedes munkakapcsolatod, melynek eredmé-
nyeként több emlékliget, közpark, fásítás léte-
sült a térségben. Meghatározó érdemeid van-
nak a kiskunhalasi Sóstói parkerdõ létrehozá-
sa, megmentése, berendezése területén is.

Munkádat számos intézményi, szakmai
és társadalmi kitüntetéssel ismerték el.

2002-ben országos viszonylatban az év
erdõfelügyelõje lettél.

Klaus Hemmerle, Achen filozófus püspö-
ke írja:

„Nem vagyunk képesek mindent megvaló-
sítani életünkben, mégis kötelességünk viszo-
nozni az ajándékot, amiben részesülünk. Ne-
künk kell végigszõni a szálat, amit kaptunk, s
a mi felelõsségünk, hogy továbbadjuk.”

Végigvitted életed fonalát, most már az
utódokon a sor!

A találkozás reményében búcsúzunk!
Nyugodjál békében!

Gõbölös Antal

Gáspár András

Sopron városa, az alma-mater, az évfolyam-
társak, a barátok búcsúzunk tõled, hogy
még egyszer utoljára találkozzunk. Remé-
lem – az égi erdõket járva – látsz és hallasz
bennünket. Mindig igaz ember voltál.  

Szeretted az életet, tudtál vidám, bohém
lenni, ha arról volt szó.

Anekdotázhatnék – órákig, napokig, he-
tekig…, csak néhányat ezek közül:

– amikor az egyetemen az elsõ oroszórán
állva fogadtuk kedves tanárnõnket, aki oro-
szul köszönt nekünk, és Te huncutul súgtad,
hogy … azt mondta, hogy üljetek le… és ezt mi
megtettük, mert hallgattunk Rád; 

– vagy amikor egy soproni szüret kap-
csán Varga Miska papájának, Pali bácsinak –
akit nagyon tiszteltél – elkérted a fogatát, és
végighajtottál a Várkerületen;

– vagy egyik törzshelyünkön, a Deák Étte-
remben többször megfogalmaztad abbéli vá-
gyadat, hogy egy köbmétert szeretnél kirakni az
általunk megivott sört tartalmazó üres üvegek-
bõl – de ennek ötödénél mindig elfáradtunk;

– vagy amikor ötödéves korunkban Te
délelõtt megvédted a diplomádat, így mér-
nök lettél (elõbbre voltál a névsorban, mint
én, én csak másnap következtem) este egy
gasztronómiai mûintézményben sörözvén
megkérdezted: Mondd Lajos, jártok még is-
kolába? Hogy vannak a hallgatók?...

Soha nem szerettél veszíteni, de – ha arra
került a sor – emelt fõvel tudtál. Így volt ez a
pókerrel, a galambröptetéssel és így volt ez
a munkával, a céggel.  

Csak ezt az utolsó nagy csatát a kórral
nem tudtad, nem tudtuk megnyerni.

… fa mindenkit elkísér a
bölcsõtõl a koporsóig….
A kecskeméti öreg templom nagyharang-

ja, a hortobágyi csikók is búcsúznak Tõled. 
NYUGODJ BÉKÉBEN!  

Nagy Alajos

Kertész Károly 
(1919–2008)

Kertész Károly, a bör-
zsönyi erdészek nagy
tanítómestere közel ki-
lencven évet élt. Egy-
kori munkatársai, bará-
tai, tisztelõi közül alig
néhányan vannak még
közöttünk. 2008. szep-
tember 12-én álltunk a
ravatala mellett, a ke-

lenföldi temetõ római katolikus kápolnájában. 
1919. április 14-én született Budapesten,

vasutas családban. A Család késõbb Nagy-
börzsönybe költözött.

Erdész pályáját az Esztergomi Alerdész
Szakiskola elvégzésével alapozta meg, ahol
1938-ban szerzett oklevelet. Elsõ munkahe-
lyét a Gerecsében, Tardosbányán, a prímási
birtokon találta meg. Innen került 1940-ben
Kárpátaljára, a Bustyaházi Állami Erdõigaz-
gatóság Ruszturai Erdõhivatalához, mint iro-
dai erdész. 

Pályaívét a háború törte meg: 41-ben ka-
tonai szolgálatra hívták be és az orosz fron-
tra vezényelték. ’42-tõl ismét Ruszturán üze-
mi segédtiszt ’44 júniusáig, mikor is újra
frontszolgálatra hívták. Ez egyben az életét,
szakmaiságát nagyban meghatározó kárpá-
taljai évek végét is jelentette. A dunántúli
harcokban megsebesült, a németországi
kórházból amerikai hadifogságba került,
ahonnan ’46 januárjában térhetett haza.

Hazatérése után a Balassagyarmati Erdõ-
igazgatóság Börzsönyirtási Gondnokságánál
kezdett dolgozni, mint üzemi segédtiszt. Lel-
kiismeretes, szorgalmas munkával gyorsan
lépegetett elõre a ranglétrán, elõbb szakelõ-
adó, majd üzemegység-vezetõ beosztásba
került.  

1953–1955 között Zagyvavölgyi Erdõgaz-
daságnál fahasználati elõadó, majd – az
újabb átszervezés után – a Váci Erdõgazda-
ság Nagybörzsönyi Erdészeténél mûszaki
vezetõ lett. Ezek egyben a családalapítás
évei is, 1954-ben megnõsült.

Az ’56 utáni zûrzavaros idõszak Õt sem
nem kerülhette el: elõször 3 hónapos „fejtá-
gításra” Kistarcsára vezényelték, majd a
munkahelyérõl is elküldték – feleségével,
Magdikával együtt. 

Egy évig segédmunkából volt kénytelen
fenntartani családját, majd 1958-ban vissza-
vették, ekkor került a Diósjenõi Erdészet-
hez. A borsosberényi erdészkerület vezette
1960-ig, majd erdõmûvelési mûszaki vezetõ
beosztást kapott. Ez lett az utolsó, egyben
leghosszabb állomáshelye a szakmai pálya-
futásának: közel két évtizeden át gondozta,
ápolta a Keleti-Börzsöny erdeit.

Láthatta még a Pogány – Rózsási nagy fa-
kitermeléseket, ezerhektárnyi erdõ felújítá-

sa, az egykor volt Svábné-, illetve Wenck-
heim-féle erdõbirtok különleges értékû állo-
mányainak példamutató színvonalú tovább-
nevelése, erdészgenerációk pályájának elin-
dítása fûzõdik a nevéhez.  A keze nyomát
õrzik az erdészet fenyvesei is.

A korabeli erdészszakma legjobb meste-
reitõl tanulhatott, klasszikus elõdeinek
nyomdokain, azok méltó utódaként élt és
dolgozott. Egyenes derékkal, tiszta lelkiis-
merettel élt. Tisztességét, emberségét, szak-
mai becsületét sem háború, sem diktatúra
nem tudta eltorzítani. Pályája maga a törté-
nelem: azt a harmincas évek uradalmi vilá-
gában kezdte, végigélte és dolgozta a hábo-
rút, majd a kommunizmus évtizedeit.

Értett a fiatalok nyelvén, szívesen osztot-
ta meg velük páratlan tudását, tapasztalatait. 

Magam is azon szerencsések közé tarto-
zom, akiket – akkor már, mint nyugdíjas –
kezdõként a bizalmába fogadott és tanácsai-
val, példájával segített az elindulásban. 

Személyiségébõl olyan tartás, erõ és me-
legség sugárzott, amilyet ma már csak a szép-
irodalomból ismerhetünk. 

Nyugodjon békében!
Haraszti Gyula

Pammer László
(1925–2009)

2009. január 13-án
vettek végsõ búcsút
Pammer László erdõ-
mérnöktõl, MÁV mér-
nök fõtanácsostól a
rokonok, tisztelõk,
volt munkatársak a
soproni Szt. Mihály
temetõben.

Pammer László
1925-ben Pestszenterzsébeten született,
ugyanott érettségizett. Pályaválasztására fel-
tehetõen hatottak a körösmezei erdõgond-
nok nagybátyjánál látottak, ahol az erdei va-
súttal, kötélpályákkal és egyéb erdészeti
szállító eszközökkel ismerkedett meg. 1943-
ban iratkozott a József Nádor Mûszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem erdõmérnöki
osztályára. Oklevelét 1948-ban, az évfolya-
mon az elsõk között szerezte meg. Egyetemi
tanulmányai a háborús, ill. az azt követõ
évekre estek, kényszerszünettel és háborús
nehézségekkel. Az oktatás megindulásával
jelentõs szerepet vállalt a közösségi életben.
Az Ifjúsági Körben Mersich Endre és Ig-
mándy Zoltán elnöksége idején a fõtitkári
tisztet töltötte be, ahol az egyetemi menza és
az Egyesület adminisztrációs ügyeiben haté-
konyan tevékenykedett.

Mûködését 1949-ben a MÁV Szombathe-
lyi Igazgatóság osztálymérnökségén kezdte
meg. Ezekben az években az állami erdészet
az erdõk csökkenése miatt csak igen kis lét-
számban fogadott fiatal erdõmérnököt. A
MÁV-nál viszont a háborús károk helyreállí-
tása és a mérnökhiány miatt számos erdõ-
mérnök kapott megélhetést.

1951-ben a celldömölki pályaépítõ kiren-
deltségen geodéziai munkákat végez, 1955-
ben az építési fõnökség fõmérnöke. Koráb-
bi tapasztalatai, kiváló mûszaki és kommu-
nikációs képességei segítették az 1200 km
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vasúti pálya al- és felépítményi, híd-, magas-
építési munkának irányításában, szervezésé-
ben. 1971-ben az Igazgatóság építési és pá-
lyafenntartási osztály vezetõje, ahol bekap-
csolódott a modern vasúti pályaépítés nem-
zetközi kutatási munkáiba.

1985-ben vonul nyugállományba.
Nyugdíjas éveiben szakmatörténeti kuta-

tásokat folytatott. Feldolgozta Magyarország
összes erdei és gazdasági vasútadatait, ami a
Közlekedési Tudományos Intézet kiadásá-
ban jelent meg.

Szakmai cikkeit a Közlekedéstudományi
Szemle és a „Sínek Világa” közölte.

Munkáját számos kitüntetéssel ismerték
el: kiváló vasutas, Munkaérdemrend Ezüst
fokozat, Jáky József-díj, Közlekedési Tudo-
mányos Egyesület „örökös” tagja.

A temetésen nagy számban vettek részt a
volt munkatársak és a tudományos intézetek
képviselõi. Egykori helyettese méltatta az el-
hunyt mûködését. A kisgépekkel és kézi-
munkával épített pálya mûködése alatt ala-
kult át portáldarukkal végzett hosszúsínes,
modern vasúttá. Munkatársaival szemben
nyitott volt, tudását és tapasztalatait a fiata-
lokkal szívesen megosztotta.

Erdõmérnök évfolyamtársaival a kapcso-
latot folyamatosan tartotta. A találkozókat,
nyugdíjas összejöveteleket rendszeresen lá-
togatta, szervezte.

Egy mindig aktív és segítõkész baráttól
búcsúzunk.

Nyugodjék békében!
Dr. Erdõs László

Ujvári Ferenc
(1932–2009)

Ujvári Ferenc nem-
csak tanúja, hanem
tevékeny részese is
volt a magyar erdõ-
gazdálkodás és ben-
ne az erdészeti kuta-
tás aranykorának. Er-
dõmérnöki diplomá-
jának 1961-es meg-
szerzése után, a Bu-

dapesti Erdõrendezõségnél helyezkedett el.
Az itt szerzett terepi erdõrendezõi gyakorla-
ta sokat segített késõbbi kutatói munkájában
is. 1963-ban, feleségével együtt az Erdészeti
Tudományos Intézet nemrégiben alakult
Mátrafüredi Kísérleti Állomására helyezték
át. Mátrafüreden a 60-as években pezsgõ
szakmai élet folyt. Erdõgazdasági központ,
erdészet, erdõfelügyelõség és kutató állo-
más is mûködött itt. Ebbe a környezetbe, eb-
be az alkotó szakmai atmoszférába került
bele a fiatal kutató házaspár. 

Tudományos munkáját dr. Szõnyi László
irányításával kezdte, akivel késõbb jó bará-
tokká is váltak. Kutatási témái egész pályája
során fõként a hegyvidéki erdõgazdálkodás-
hoz, illetve annak termõhelyi, vízgazdálko-
dási, ökológiai és nemesítési vonatkozásai-
hoz kötõdtek. Az általa mûvelt számos témá-
ból, a teljesség igénye nélkül csak két ki-
emelt példa:

Õ irányította és értékelte a kisnánai és a
szárazkeszõi eróziómérõ állomásokkal kap-
csolatos kutatásokat. Ebben a témakörben

több publikációja is megjelent. A mai kor em-
bere sokszor hajlamos azt hinni, hogy amit
régen, évtizedekkel korábban hoztak létre, az
szükségszerûen elavult és korszerûtlen. Aki
azonban csak egy kicsit is érti az erdészeti ku-
tatások lényegét, az jól tudja, hogy a jövõre
vonatkozó érdemi elõrejelzésekhez és ajánlá-
sokhoz nem elsõssorban fantázia, vagy üveg-
gömb kell, hanem hosszú idõszakot átfogó,
megbízható adatsorok. Példának okáért ép-
pen olyanok, amilyeneket Ujvári Ferenc
munkája  teremtett meg.

1966-tól fokozatosan bekapcsolódott a
fenyõnemesítésbe és a fenyõszármazási kí-
sérletek létesítésébe. Ennek keretében az
Északi-Középhegységben feketefenyõ- és
duglászfenyõ-származási kísérleteket létesí-
tett. Nem könnyû egy szakmai életpálya ál-
lomásait, történéseit rangsorolni, de szakmai
pályája talán legnagyobb volumenû munká-
ja az 1100 földrajzi származást tartalmazó
nyírjesi IUFRO lucfenyõ-származási kísérlet
létrehozása és fenntartása. A kísérleti bázis
egyöntetû hazai és nemzetközi elismerést ví-
vott ki, és élvez ma is. A származási kísérlet
vendégkönyvében a hazai bejegyzések mel-
lett legalább 30 ország idelátogató kutatói-
nak elismerõ szavai olvashatók. A több mint
4 évtizedes adatsorokat a mai napig újabb és
újabb, nagy horderejû szakmai kérdések –
pl. a klímaváltozás erdõkre gyakorolt hatásai
– megválaszolására tudják használni a kuta-
tók. Ezt azonban az tette lehetõvé, hogy vol-
tak, akik a kísérletet bõ 4 évtizede létrehoz-
ták és késõbb azt kezelték, gondozták, fenn-
tartották.

1983-tól 8 éven át volt a Mátrafüredi Kí-

sérleti Állomás igazgatója. Munkatársai
gondjai iránt megértõ, emberséges vezetõ
volt. 1991-ben, az Állomás bezárása miatt
idejekorán kényszerült nyugdíjba. Feleségé-
vel együtt nyugdíjas éveiben is részt vett
több, fenyõnemesítéssel kapcsolatos kutatá-
si programban, és tanított a Vadas Jenõ Er-
dészeti Szakközépiskolában.

Ujvári Ferenc nem hajszolta mohón az
elismerést, nem gyûjtögette a címeket, okle-
veleket, plecsniket. „Csak” tette a dolgát
csendben, tisztességgel, megbízhatóan. Ta-
lán jobb volna a világ és benne országunk is,
ha egyre többen tennék a dolgukat „csend-
ben, tisztességgel és megbízhatóan”.

Nyújtson némi vigaszt a veszteségben az
a tény, hogy életében maradandó dolgokkal
foglalkozott és maradandót alkotott. Akinek
pedig ez a lehetõség életében megadatott,
az halála után is, ha csak kicsiny részben is,
de mindenképpen tovább él.

Feri bácsi! Végezetül engedj meg végül
egy jócskán megkésett gondolatot. Jó lett
volna egy kicsit gyakrabban találkoznunk,
többet beszélgetnünk. Hallani Tõled a múlt
emlékeit, véleményedet jelenkorról és jövõ-
rõl. Utódaidnak, fiatalabb kollégáidnak
hasznára válhattak volna tapasztalataid,
gondolataid. Persze erre is – mint sok más
fontos dologra – gyakran csak utólag, késõn
ébred rá az ember…

Búcsúzom Tõled az Erdészeti Tudomá-
nyos Intézet vezetése, aktív és már nyugdí-
jas kutatói, technikusai és minden további
dolgozója nevében. Munkádat folytatjuk,
emlékedet megõrizzük! Nyugodj békében!

Csóka György

A Bajkáltól keletre, Csita térségében a
mostanitól merõben eltérõ éghajlati kö-
rülmények bizonyítékaira bukkantak a
sztyeppén. Az egykori melegebb és csa-
padékosabb éghajlatról árulkodó meg-
kövült fatörzseket a környéken átutazó-
ban véletlenül fedezte fel egy közigaz-
gatási szakember, s látta meg bennük a
különleges archeobotanikai értéket.
Azóta a közeli geológiai múzeumban
vizsgálják a fák rendszertani besorolá-
sát, s hogy melyik földtörténeti idõszak-
ban élhettek. Életkorukat már köny-
nyebb lesz megállapítani, mivel néme-
lyik törzs évgyûrûi olyan jól konzervá-
lódtak, hogy szinte megszámolhatók.
Vastagságaikból a hajdani idõszakon
belüli éghajlatváltozásokra is lehet kö-
vetkeztetni. Megõrzõdésüket annak is
köszönhetik, hogy a térséget egykor –
valamilyen, ma még ismeretlen termé-
szeti katasztrófa következtében – víz,
majd agyagos üledék árasztotta el, szin-
te hermetikusan lezárta az erdõrészle-
tet, s a fák szervesanyag-tartalma nem
tudott elkorhadni. Némelyik fának a

kérge is jól tanulmányozható, s leveles
hajtások – legalábbis lenyomatuk –
ugyancsak ránk maradtak, megkönnyí-
tendõ a botanikai meghatározásukat.
Egyébként a jelenlegi ismereteink sze-
rinti legidõsebb – mintegy 570 millió
éves – megkövesedett erdõ Ukrajnában
található.

(Élet és Tudomány)
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