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dr. Borsos Zoltán
(1924–2009)

Gyémántoklevelének
átvétele után hallot-
tam utoljára jellegze-
tes hangját.  A megélt
szép kor teljes szelle-
mi frissessége tükrö-
zõdött vissza, ahogy
az erdõ poézisérõl
beszélt. Mindennap
újabb és újabb versek

tanulásával tartja karban szellemi kondíció-
ját – mondta. Alig telt el egy hónap, s a he-
tente egyszer ismétlõdõ baráti összejövete-
len, 2009. október 16-án érte utol a halál. 

Dr. Borsos Zoltán okleveles erdõmérnök
az erdõmûvelés országosan elismert szakte-
kintélye, a II. világháború utáni Vas megyei
erdésznemzedék egyik meghatározó alakja
volt. Megtisztelõ számomra, hogy volt mun-
katársaként a fájdalmas elköszönés soraival
idézhetem meg sokoldalú és színes egyéni-
ségét.

A Vas megyei Dukán, a sárvári Farkas-
erdõ közelségében, a Dukai Takách Judit
költõnõ késõi leszármazottjaként 1924. no-
vember 24-én született. Ehhez csak egy ada-
lék: a költõnõ születésének kétszáz éves év-
fordulóján, 1995-ben, a családfa utánozha-
tatlan interpretálásával kápráztatta el a jelen-
levõ irodalomszeretõ közönséget. 

Elemi iskolájának hat osztályát szülõfalu-
jában végezte, majd a nyolcosztályos közép-
iskola Pápán, a Református Kollégium Gim-
náziumában folytatódott, hogy mindehhez-
hõn óhajtott betetõzésként, 1949-ben – a sop-
roni erdõmérnöki oklevél társuljon. Tanul-
mányai befejezése után végleg visszatért Vas
megyébe az erdõ szolgálatára, a közügyek
erdészhez méltó képviseletére. 

Az erdészpálya aktív éveit – 1949-1985
között – a többször „átkeresztelt” Vas me-
gyei Állami Erdõgazdaság területén folya-
matosan az erdõmûvelés teljes spektrumá-
ban töltötte el. Szerencsés is volt, hisz mun-
kába állásakor a magyar erdõgazdálkodás
legaktívabb korszaka kezdõdött. A nyitány a
háborús károk felszámolásának hõsi idõsza-
ka, majd ezt követte – az általa is oly sokszor
elemzett – a magyar erdõk intenzív terület-
bõvítésének és az erdõ- és termõhely-tipoló-
giára alapozott erdõmûvelésnek az ún.
aranykora. Mindez a fiatal erdõmérnököt a
Kemenesalja és a Vas-Zalai-hegyhát erdõ-
gazdasági tájon, ez utóbbi legkedveltebb
Farkaserdejében találta meg, hogy egy élet-
re szóló érdeklõdést, teljességre törekvést
váltson ki. Egyúttal igazi szakmai kihívás is
volt a kemenesaljai szélsõséges termõhelyre
fafajt találni és felelõsség a nagy elõdök
gyertyános-tölgyes-gazdálkodásban elért el-
méleti és gyakorlati eredményeinek népsze-
rüsítése és továbbvitele. Ezzel az összetett
kutató és feltáró munkával szakmai elisme-
rést és országos érdeklõdést váltott ki. Neve
összekapcsolódott a Farkaserdõ erdõgazdál-
kodásával. Egy emlékkép ebbõl az idõszak-
ból: az erdõgazdaságok erdõmûvelési osz-
tályvezetõinek farkaserdei tapasztalatcseré-
jén állta a sarat az általa  képviselt klasszikus
erdõfelújítás kontra tarvágásos üzemmód vi-

tájában. Az „Erdõ a közjóért” c. könyvében
hatvan esztendõ gyakorlati erdõmûvelõ és
erdõkutató – több mint száz publikációra és
elõadásra alapozott – munkásságát foglalta
össze. Néhány kiemelés a kötetbõl: „…Meg-
gyõzõdéssel vallom, hogy a vasi erdõkben
lehet és kell is nagy mennyiségû, jó minõsé-
gû fát termeszteni… Az erdõk termelési, vé-
delmi, szociális, üdülési rendeltetése egyen-
lõ értékû… Az ökológiai alapú erdõgazdaság
csak akkor teljesülhet ki, ha a levegõ, a víz,
a talaj, az élõvilág, a táj és a települések vé-
delmét is biztosító természetes, természet-
szerû és természetközeli erdei ökosziszté-
mákat megvédjük.”

A szakmai munkássága csak akkor lesz
egész, ha a közjóléti erdõgazdálkodásban, a
környezetvédelemben, a környezetfejlesz-
tésben és tájalakításban betöltött szerepérõl
és eredményeirõl sem feledkezünk el, ame-
lyek autóspihenõk, parkerdõk, arborétu-
mok, útfásítások, parkok, zöldövezetek lét-
rehozásában testesültek meg. Ide is jut egy
csillogó tett: a Vas megyei Egyházashetyén
Berzsenyi-parkot tervezett és létesített, tisz-
telegve ezzel a költõóriás emléke elõtt – a
hálás falu díszpolgárává választotta. 

Dr. Borsos Zoltán szakmai munkáját az
alaposság, a következetesség és igényesség
jellemezte. Cselekedeteiben szilárd, partneri
kapcsolataiban korrekt, vállalatához lojális,
egyesületéhez hû volt.

Az életmû második fejezete – a közéleti
ember szerepvállalása – méltó a szakmában
elért eredményeihez. Az erdészszakot plusz
terhet jelentõ tisztségek felvállalásával kép-
viselte az OEE Helyi Csoportjában, szakosz-
tályaiban, választmányában, a Vas megyei
MTESZ-ben, a MTA Veszprémi Bizottságá-
ban, a Szombathelyi Tudományos Társaság-
ban és más társadalmi szervezetek szintjén.
A célja mindig az volt, hogy az erdészszak-
ma kereteit kitágítva, értékeinket mind szé-
lesebb társadalmi közeg elõtt ismertté kell
tenni. Az erdészhagyományaink lelkes, igé-
nyes ápolója volt. Emlékezetes 2000. évben,
a szombathelyi Millenniumi Díszszakesté-
lyen történõ elnöki szereplése. Az 1980. évi
gödöllõi Vándorgyûlésen egy ismert mûvész
fõerdõmesterré történõ avatásának ceremó-
niáján – fõszereplésével – felejthetetlen bra-
vúrt hajtott végre. 

Az 1988-ban kiadott „Az erdõt szolgáljuk”
c. könyve himnusz az erdészszakhoz. Az er-
dész megbecsülése, az erdészszak iránti tisz-
telet és mély alázat, az erdésznemzedékek
„nem középiskolás fokon” történõ tanítása,
az erdészet alapértékeinek ébrentartása –
mind-mind a szakmájában nagy felelõsséget
viselõ kolléga hitvallásának része. Az iránta
érzett kegyelet igazi kifejezése lenne, ha
napjaink zûrzavarában elérne hozzánk fi-
gyelmeztetése.

Dr. Borsos Zoltán mind belföldön, mind
külföldön elismert volt szakterületén, nép-
szerû volt szûkebb hazájában, tekintélyt
szerzett az erdészszaknak. Munkáját – min-
den oldalról elismerve – kitüntetések sora
kísérte. Többek között elsõként kapta meg a
Kaán Károly-emlékérmet, oktató tevékeny-
ségéért a Nagyváthy János-díjat és a Pro Uni-
versitate Soproniensis kitüntetést, Vas me-
gyei tevékenységéért Széchenyi István-ki-

tüntetést, a Gayer Gyula emlékplakettet és a
MTESZ-díjat.

Tisztelt Zoli Bátyám! Talán egyetértesz
velem, ha Arany János soraival búcsúzom el
Tõled:

„...tölgyek alatt,
Valamerre jártam, 
Szülõhonomat 
– Csakis ott – találtam…”

Dr. Pethõ József

Dr. h. c. dr. Kató Ferenc
(1931–2009)

2009. szeptember 6-
án hosszantartó be-
tegség után, életének
78. évében elhunyt
Prof. Dr. Kató Ferenc,
a göttingeni Georg-
August Egyetem pro-
fesszora, a Nyugat-
magyarországi Egye-
tem tiszteletbeli dok-

tora, honoris causa cím birtokosa.
Erdõmérnöki tanulmányait Sopronban

kezdte 1952-ben, oklevelét a göttingeni Ge-
org-August Egyetem Erdészeti Karán szerezte
meg 1959-ben. 1963-ban Hannoverben tett ál-
lamvizsgát. A Szövetségi Biológiai Kutatóinté-
zet Erdei Növények Betegségei részlegében
tudományos munkatársként dolgozott 1963-
1966 között. Promotio, Dr. forest címet szerzett
a Göttingeni Egyetem Erdészeti Karán 1967-
ben. A Göttingeni Egyetem Erdészeti Üzem-
gazdaságtani Tanszékén tudományos asszisz-
tensként tevékenykedett 1964-1974 között.
1973-ban Erdészeti üzemgazdaságból habili-
tált. 1974-ben kinevezték akadémiai tanácsos-
nak, majd akadémiai fõtanácsos lett a göttinge-
ni Üzemgazdaságtani Tanszékén. 1976-ban
címzetes egyetemi tanárrá, 1979-ben pedig
rendes egyetemi tanárrá nevezték ki. Oktatási
és kutatási tevékenységének súlypontját az er-
dõérték-számítás, a befektetés-számítás és az
operációkutatás kérdéskörei képezték. Az Er-
dészeti és Faipari Egyetemtõl 1989-ben egye-
temi tiszteletbeli doktori címet (honoris causa)
kapott. Kató professzor úr hosszú idõn keresz-
tül szoros kapcsolatot ápolt az Erdészeti és Fai-
pari Egyetemmel. Mint az egyetemek közötti
együttmûködés szervezõje, sok oktatónak se-
gítette a göttingeni tanulmányait, tanfolyamait,
tanulmányútjait. A kiutazási lehetõségek bizto-
sítására aktívan szervezte a göttingeni kollégák
magyarországi látogatását, sokan az Õ közre-
mûködésével ismerték meg a magyar erdõ-
gazdálkodást, a magyar erdészeket. A rend-
szerváltás idõszakában tapasztalatait a ma-
gyarországi erdészeti ökonómia szolgálatába
állította, az erdészeti szakirányítás számára
hasznos tanácsokat adott, az útkeresésben az
erdõgazdálkodási vezetés számára eligazítást
nyújtott. Az erdõmérnökképzésben jelentõs
többletmunkát vállalva németországi oktatása
mellett Sopronban is elõadásokat tartott az Er-
dészeti Üzemgazdaságtan témakörében,
amelyhez jegyzetet állított össze 1991-ben. Kü-
lönösen fontos volt az erdõérték-számítási ku-
tatásainak ismertetése, amellyel új lendületet
adott ezen diszciplína mûvelésének, például a
csoportos gyérítések számítógépes szimuláci-
ós programjával. Az Üzemtan Tanszék tevé-
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kenységét segítõ, 1994-ben alakított Tudomá-
nyos Tanács munkájában aktívan részt vett,
németországi tapasztalatainak átadásával érté-
kes segítséget nyújtott az alakuló Roth Gyula
Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok
Doktori Iskola tanácsadó bizottsága számára.
Baráti segítõ tevékenysége eredményeként az
Erdészeti Politikai és Ökonómiai Tanszéket
már a 90-es években befogadták a német
nyelvterületen mûködõ erdészeti ökonómiá-
val foglalkozó tanszékek és kutatóintézetek
együttmûködésébe, biztosította a magyar kol-
légák részvételét a „Forstökonomisches Kollo-
quium”-okon. Tudományos tevékenységét
számos publikáció jelzi, az erdõérték számítás
világszerte ismert kutatója és oktatója volt.
Nyugodjék békében. Emlékét kegyelettel
megõrizzük.

Stark Magdolna

Henye István
(1921–2009)

2009. szeptember 26-
án Kapuváron elhunyt
egy kiemelkedõ élet-
mûvet maga után ha-
gyó hansági erdész,
Henye István. 1921.
augusztus 11-én szüle-
tett ötgyermekes, sze-
gény családban. Az
elemi iskola elvégzése

után, már 12 éves korától nehéz fizikai munkát
vállalt az Esterházy-uradalom mezõgazdaságá-
ban. 1944-tõl rész vett a II. világháború erdélyi,
magyarországi harcaiban és rövid hadifogság
után 1945 júliusában leszerelt.

1947-ben az egykori Kapuvári Erdõgond-
nokságnál favágóként helyezkedett el. Felet-
tesei az erdõ iránti ragaszkodását, szorgalmát
és kiváló emberi tulajdonságait tapasztalva,
lehetõvé tették számára az Ásotthalmi Erdé-
szeti Szakiskola kihelyezett levelezõ tanfolya-
mának elvégzését. 1954-ben „Vizsgázott er-
dész” képesítést szerzett. Egész pályafutását a
Hansági, majd Délhansági Erdészet Süttöri-
égeri kerületének vezetõjeként töltötte.

Szolgálatának elsõ harmada az akkor még
hiánytalanul meglévõ hansági Égererdõhöz kö-
tõdött. Feletteseivel egyetértésben, elhivatottan
kitartott a hagyományos, õshonos fafaj termesz-
tése mellett, de a lápi eredetû termõhely vissza-
fordíthatatlan átalakulása miatt a fáradozása ke-
vés sikerrel járt. Ezért is vált lelkes támogatójává
a munkahelyén kezdõdõ nyártermesztési prog-
ramnak. Segítõkészségével, kezdeményezõ-kí-
sérletezõ alkatával, a fegyelmezett munka meg-
követelésével nagy érdemeket szerzett abban,
hogy a fafajváltás sikerrel járt. A 600 hektáros
kerülete átalakult magas fahozamot elérõ, min-
taszerûen kezelt nemes nyárassá.

Nagy érdeme, hogy családjával egész aktív
pályafutása alatt kitartott az erdõ mélyén lévõ,
gazdaságtörténeti értéket képviselõ erdész-
házban és lelkiismeretesen gondozta annak
páratlan szépségû természeti környezetét is.

1981-ben ment nyugdíjba, de még 8 éven
keresztül segített a két kapuvári erdészet fel-
adatainak kivitelezésében. A kapuvári Szent
Kereszt temetõben nyugszik.

Balsay Endre
erdõmérnök

Dr. Hajdú István
(1931–2009)

Az 1949-ben Erdõ-
mérnöki Karra irat-
kozott hallgatók lét-
száma megint fo-
gyott eggyel; elhunyt
dr. Hajdú István év-
folyamtársunk.

1953-ban kapta
meg erdõmérnöki
oklevelét. Kezdetben

Esztergomban a Pilisi Állami Erdõgazdaság-
nál mûszaki vezetõként dolgozott, innen ve-
zetett útja az ERTI ugodi kísérleti telepére,
ahol Dérföldi Antal osztályvezetõ irányításá-
val elsõsorban erdõhasználati kérdésekkel
foglalkozott. Ezen belül is a tuskórobbantá-
sos vágástakarítás volt vizsgálatainak tárgya.
Eredményeit fõként az erdei útépítésekben
hasznosították.

Ugodról az akkori Veszprémi Erdõgazda-
sághoz települt át, fahasználati munkakör-
ben dolgozott. Úrkúton erdészetvezetõ,
majd az Észak-somogyi Erdõgazdaságnál a
Szõllõsgyöröki Erdészetnél teljesített szolgá-
latot. Innen a középrigóci Erdészeti Szak-
munkásképzõ Iskolához jutott, ahol szakta-
nárként oktatott. Pályája végén a Somogyi
Állami Erdõrendezõség erdõfelügyelõjeként
mûködött Barcs székhellyel. 

Tevékenységén mindig érzõdött elmélyült
erdõszeretete, ezt korán elhunyt erdõmérnök
édesapjától örökölte. Tanulmányaihoz Partos
Gyula bácsi, egykori EKM igazgató nyújtott
számára anonim módon anyagi segítséget.

Szakcikkei, erdészettörténeti írásai az Er-
dõ és az Erdészeti Lapok hasábjain jelentek
meg, minden mondata mély erdõszeretetrõl
tett tanúbizonyságot.

Barcson temették nagy részvéttel. Szak-
mánk kiválósága volt, az évfolyamtársak és
az erdésztársadalom nevében fájdalommal
búcsúzunk Tõle. Isten adjon neki békessé-
ges nyugalmat, emlékét szívünkben õrizzük.

Dr. Szodfridt István

Lyubomir Dimitri
(1934–2009)

Kató Ferencet búcsúztató soraimban (Erdé-
szeti Lapok 2009. novemberi szám) még azt ír-
hattam: „Lyubi egészségi állapotáról kedvezõ
híreket hallani”. Tévedtem, sajnos nagyon na-
gyot. Írásom megjelenése elõtt néhány nappal
érkezett a telefonhívás Hann Mündenbõl:
Lyubi is véglegesen felkelt a kártyaasztal mel-
lõl. S mi most búcsúzhatunk egy sokvérû, ám
ízig-vérig magyar érzelmû jó baráttól.

Érdekes és színes egyéniség volt. A Cse-
pel-sziget déli csücskében fekvõ Lórév köz-
ségbõl származott. Anyja rác, apja bolgár
volt, õ maga tehát duplán délszláv, ám szíve
teljesen magyarrá lett. Ennek tanújele volt az
a segítõkészség, amivel több pályatársunk
ösztöndíjas meghívását az NSZK-ba segítet-
te, és ezzel támogatta a hazai erdõgazdálko-
dás fejlesztését.

Szülõfalujában is házat építtetett, és nya-
ranta több hétre hazaköltözött.

Szomorú esemény volt nekem, hogy ki-
utazásom másodnapján Lyubi elsõ feleségé-

nek temetésére kellett sietnem. Sokan a ma-
gyar bujdosók közül sorakoztak a temetõ-
ben, és siratták el a kint szerzett, német szár-
mazású asszonyt. Két kiskorú gyermeke
miatt aztán az elsõt második házasság követ-
te. Sabine, az akkor kibontakozó Zöldek
Pártjának lelkes híve volt, õ is szívesen láto-
gatott a lórévi házba.

Lyubi a hesseni erdészeti kutatóintézet-
ben az erdõmûvelés és erdõvédelem osztá-
lyának vezetõje volt. Kutatóként fõleg a szú-
félék feromonos elhárításának lehetõségeit
vizsgálta. Azt próbálgatta, milyen dózissal,
milyen elhelyezéssel lehet a legsikereseb-
ben védekezni.

Õ volt, aki az európai erdõmûvelés egyik
fellegvárába, a spessarti tölgyesbe is elkalau-
zolt. Felejthetetlen élmény volt a kora õszi,
verõfényes napon megcsodálni az egyenle-
tes évgyûrû-vastagodású, egyenes növésû
tölgyeket. Megértettem, miért váltak híressé
nálunk is a sárvári Farkas-erdõ tölgyei, hi-
szen a gazdálkodás mintáját láthattam.

Most a hazánkból messzire távozott pá-
lyatársaink száma csökkent megint. De Lyu-
bi megmutatta, hogyan lehet ereiben idegen
vérrel, de jó magyar szívvel idegen földön is
segíteni a hazát. Köszönjük példádat, fájda-
lommal búcsúzunk Tõled, nyugodjál béké-
ben!

Dr. Szodfridt István

Kabalyuk Mihály
1913–2009

S ha majd távol havasról vadízû szél suhog,
Egyetlenegy fenyõfa rokon zúgásba fog. 
Felhõ suhogva hajlik, ezernyi tû remeg – 
s egyetlenegy fenyõben felzúg az életed.

96 éves korában
elhunyt az Egri Erdé-
szet legtapasztaltabb
erdészkollégája.

Miska bátyánk
1913. július 16-án lát-
ta meg a napvilágot
Kõrösmezõn, vala-
honnan a cári Orosz-
ország ukrán részérõl

az élet által odasodort elruszinosodott csa-
ládban.

A csodálatos környezet, az Apsinec vízfo-
gón történõ tutajozás, az ottani erdészeti te-
vékenység egy életre elkötelezte az erdõ
iránt.

A kõrösmezõi elemi iskola elvégzése
után jelentkezett az alsóvereckei mezõgaz-
dasági konviktusba, ahol olyan „mindenes
havasi” gazdálkodást oktattak.

Végzés után a Rahói Erdõgazdaság Feke-
te Tisza nevû erdõgondnokságán gyakor-
nok, majd erdész.

Katonai szolgálatát a cseh, majd a Kárpát-
alja visszacsatolása után magyar szolgálat-
ban tölti.

Sorsa gyökeres fordulatot akkor vesz,
amikor leendõ kerecsendi feleségének er-
dész öccsét erdészeti szolgálatra Kõrösme-
zõre küldik, ahol az õt meglátogató nõvérrel
az akkor még fiatal „Miska” találkozik és
egymásba szeretnek.



1943-ban házasságot kötnek, és a fiatalok
Kerecsendre költöznek, ahol az ifjú férj az
Egri Érsekség berekerdei kerületében kezdi
meg nyugdíjazásáig tartó szolgálatát, 1945-
tõl már az Egri Erdõgazdaság és jogutódjai
állományában.

Munkáját mindig precízen végezte. Keze
alatt mûködött a kerecsendi csemetekert is,
mely sok nyár-szaporítóanyagot adott az or-
szágfásításnak.

Kedvelte a jó társaságot, különösen a
szakmabelieket és a vadászokat.

1993-ban vadászati tevékenységét Nim-
ród vadászéremmel ismerték el.

Emberségbõl pedig leginkább 1945-ben
vizsgázott, amikor az Egri Orosz Parancs-
nokságon tolmácsként több honfitársunkat
mentette meg a „málenkij robottól”.

Nyugdíjazása után is sokáig aktív életet élt,
mûvelte hatalmas kertjét, fogadta a barátokat.

Az idõ azonban lassan felemésztette, és
2009. szeptember 5-én visszaadta lelkét Te-
remtõjének.

Temetése szeptember 10-én görögkeleti
szertartás szerint történt az Egri Ráctemp-
lomban, koporsóját a ravataltól erdészek vit-
ték a templomfal melletti sírjáig.

A falon elhelyezett emléktábláról letekint
rá Ukraincev Ignatyevics Jemeljan követ,
akit I. Péter cár küldött II. Rákóczi Ferenc fe-
jedelmünkhöz.

Miska Bátyánk nyugodj békében!

Sántha Mihály Árpád 
(1955–2009)

2009.október 8-án
Gyõrben 54 éves korá-
ban türelemmel viselt
gyógyíthatatlan beteg-
ségben elhunyt  Sántha
Mihály erdõmérnök,
aki tíz évig volt munka-
társunk a Kisalföldi Er-
dõgazdaságnál..

Gyõr-Ménfõcsa-
nakon született,  általános iskolát itt végezte,
gyermekként is aktív részese volt a város-
rész közösségi és hitéletének.

Ezt követõen Gyõr egyik legnevesebb
gimnáziumában, a Révaiban érettségizett,
majd felvételt nyert Sopronba az Erdészeti és
Faipari Egyetem Erdõmérnöki karára, ahol  -
a  kötelezõ katonai szolgálatot követõen -
1974-ben kezdte meg tanulmányait. Évfo-
lyamtársai közül kitûnt jó szervezõkészségé-
vel, lényeglátásával, gyors problémakezelõ-
képességével. Ennek köszönhetõen egyete-
mi évei alatt két évfolyamtársával együtt a
balek-, és valétabálok lelkes, megbízható és
hozzáértõ szervezõje volt.

A diploma megszerzését követõen  a Laj-
ta-hansági Állami Gazdaságnál Mosonma-
gyaróváron helyezkedett el. Erdészeti ága-
zatvezetõ-helyettesként  1979-tõl 1984-ig
dolgozott itt, munkatársai korrekt, jó szak-
embernek tartották.

1984-ben  lehetõsége volt szülõhelyére,
Gyõrbe visszatérni, a  Kisalföldi Erdõ- és Fa-
feldolgozó Gazdasághoz. Kezdetben mun-
kaügyi elõadóként a  normázás, teljesítmény-
és munkaügyi ellenõrzés nem népszerû fela-
datát végezte nagy következetességgel,

majd  munkaügyi vezetõvé lépett elõ. Ekkor
már a 90-es években jártunk, a humánpoliti-
kai elõadói munkakört is  ellátta. Ekképpen
a részvénytársasággá alakulással kapcsola-
tos létszámleépítések munkaügyi vonatko-
zásait  neki kellett elkészítenie, majd 1993
októberében  az õ munkaköre is megszûnt.

Másfél évig munkanélküli volt, majd 1995-
97-ig a gyõri hajléktalanokat segítõ szolgálat
munkatársa lett.. Ezt követõen másfél évig a
Gyõri Munkavédelmi- és Munkaügyi  Felügye-
lõségen dolgozott ellen-õrként. 1999-tõl   ismét
a hajléktalan ellátásban dolgozott munkatár-
sként egészen 2002 októberéig, amikor is gyó-
gyíthatatlan betegsége miatt rokkantosították.

A reményteli kezdeteket és sikeres éve-
ket követõen  nehéz idõszakok következtek
életében, ahol nem mindig talált segítõtárs-
ra. Édesanyja és második felesége mindvé-
gig kitartott mellette, amíg a Mindenható
magához nem szólította. 

Hamvait a Gyõr-csanakfalvi temetõben
rokonai, tisztelõi, évfolyamtársai, munkatár-
sai kíséretében  római katolikus egyházi
szertartás szerint, a boldog feltámadás remé-
nyében helyeztük örök nyugalomra.

Kóródi Sándor
erdõmérnök, Gyõr

Tóth Miklós
(1937–2009)

Tóth Miklós soproni
erdésztechnikumi ta-
nuló 1953 nyarán
Szálkán jegyezte el
magát a szakmával,
mint gyakornok. Azó-
ta, 50 évig a magyar
á l l amerdésze tnek
szolgált. Volt beosz-
tott, kerületvezetõ er-

dész, szakelõadó, üzemtervezõ, fejlesztõ,
számítóközpont vezetõ, ÁSz osztályvezetõ.
Társadalmi szervezetekben lelkesedett, mint
OEE helyi csoport titkár, részt vett az egyesü-
leti alapszabály szerkesztésében, etikai kóde-
xet állított össze, évekig tagja volt az Erdésze-
ti Lapok szerkesztõbizottságának. Munkatár-
sai szakszervezeti elnöknek, majd titkárnak
választották. Három fiúgyermeket nevelt fel.
Lelkesen szervezte munkatársai sport- és sza-
badidõs életét. Rendszeresen teniszezett, he-
gedült, kórusban énekelt, és még a vitorlázó-
repülés elsajátítására is talált idõt.

Döntõ szerepe volt a számítástechnika
erdészeti bevezetésében, 1964-tõl ez állt
munkája elõterében. Vezetõje volt a Csalo-
gány utcai erdészeti számítóközpontnak.
Egyik kulcsember volt abban a dr. Király
László által vezetett fejlesztésben, ami a ma-
gyar erdõrendezést talán a világ legjobbjává
tette az 1970-2004. évekre. Õ tervezte az er-
dõleírási és más felvételi lapokat, az üzem-
tervek nyomtatott formuláit, s készítette el
az elsõ számítógépes adatfeldolgozó progra-
mokat. 

Pályafutása során végig tanult és tanított.
Ösztöndíjas volt a michigani mûegyetemen.
Sopronban a gazdasági szakmérnök-képzés-
ben statisztikából és az erdõrendezéstanban
tartott elõadásokat. Okleveles rendszerszer-
vezõ képesítést is szerzett. Szakirodalmunk-

hoz tucatnyi cikkel, szakoktatásunkhoz jegy-
zetek társszerzõjeként járult hozzá. Tízezer
oldalnyi szakszöveget, tanulmányokat, köny-
veket, jelentéseket fordított magyarra, illetve
angolra. Munkájával nem volt mindig elége-
dett. Erõsen restelkedett amiatt, hogy pályája
végén anyagi megfontolásokból részt vett kü-
lönféle nemzetközi, de Magyarországra ter-
helt nemzetközi pénzekbõl finanszírozott
nagy áltanulmányok összeállításában és – bár
csak tolmácsként – az államerdészetbe in-
tegrált fûrészüzemek elidegenítéséhez is
kényszerûen asszisztált. Szomorú szívvel lát-
ta, hogy (szavaival élve) „a természetvédõk
erõteljes térfoglalása, a szakmai felügyelet hi-
ánya, az iparszerû vadásztatás és az anyagi
mohóság nyomán” a szakszerû, becsületes
erdõkezelés fokozatosan háttérbe szorult.

Bejárta és ismerte az országot, annak szin-
te minden községét. A rá oly jellemzõ megis-
merési vággyal bõvítette széles körû ismerete-
it a vidék történelmi és kulturális érdekessége-
irõl, értékeirõl.

Az 1960-as év bakonyi kullancsai akkor
fertõzték meg a borelliákkal, amikor a
Lyme-kórt még nem azonosították. Azóta
küzdött a betegséggel és annak kísérõ bajai-
val. Tette ezt irigylésre méltó erõvel, vidám-
sággal és könnyedséggel, akkor is, amikor
nyugdíjasként az erdõrendezés terepi mun-
káit segítette a váci, az egri és a miskolci iro-
dák területén, és még akkor is, amikor már
helyhez kötötten, az informatika vívmányai-
val élve – bölcs, világos gondolatait írásban
megfogalmazva – tartotta a kapcsolatot a
szakmával, az erdõrendezéssel. 

Tiszteletre méltó, keserûen vidám
(ön)iróniáján mindig átsejlett az élet, a szak-
ma és az ember szeretete. Csillogó elméjû,
sziporkázó társasági lénye, alkotó készsége
szakmai felkészültséggel, alapossággal és el-
hivatottsággal párosult.

Élete, gondolatai, munkássága maradan-
dó nyomot hagy az erdészeti szakma törté-
netében, és mindannyiunk lelkében.

Volt munkatársai, hites felesége, gyerme-
kei és öt unokája gyászolja.
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Új belépõk

Egyéni tag: Bán Imre András erdõ-
mérnök; Szombathelyi Helyi Cso-
port: Illés Lajos egyéb felsõfok, Ki-
rály József egyéb középfok, Pécsi
Sándor erdõmérnök; Bp. HM: Karl
Mihály erdõmérnök; Sopron Hall-
gatói Csoport: Gátas Pál egyetemi
hallgató, Deák Gergõ egyetemi hall-
gató, Osgyáni Anett egyetemi hall-
gató; Zalaegerszegi Helyi Cso-
port: Jakócs György egyéb középfok,
Lázár Attila erdésztechnikus; Veszp-
rém FVM Helyi Csoport: Berecz
Gábor erdõmérnök; Baranya me-
gyei Helyi Csoport: Lázár Andrea
egyéb felsõfok; Szolnoki Helyi Cso-
port: Dobos Attila erdésztechnikus
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Szilágyi József
(1924 – 2009)

85 éves korában el-
hunyt Szilágyi József
Bedõ Albert-díjas, gyé-
mántdiplomás erdõ-
mérnök, a SEFAG nyu-
galmazott mûszaki
osztályvezetõje.

A fátlan Alföld egy
szegény kis falujában,
Mezõsason született.

Elemi iskoláit szülõfalujában végezte, majd a
Szeghalmon mûködõ alapítványi gimnázium-
ban érettségizett. Érettségi után Sopronba, a Jó-
zsef Nádor Mûszaki Egyetem Erdõmérnöki Ka-
rára jelentkezett. Annak a nagy generációnak
volt a tagja, akik egyetemi tanulmányukat a

nagy világégés elõtt kezdték, és – némi kény-
szerszünet után – 1948-ban fejezték be. 

Több havi álláskeresés után elsõ munkahe-
lye Kaposváron a földhivatalnál volt, de hama-
rosan, 1949. január elsejével sikerült államerdé-
szeti szolgálatba, a Kaposvári Erdõigazgatóság-
nál elhelyezkednie. Ezen a munkahelyen – bár
a szervezet többször változott – 43 éven ke-
resztül, nyugdíjazásáig dolgozott. Egész szak-
mai pályafutását mûszaki területen folytatta. Az
erdõfeltárás, a faipar, a gépesítés területén ki-
váló felkészültséget tanúsított.

Az Országos Erdészeti Egyesületnek egye-
temista kora óta volt tagja, leghosszabb idõn
keresztül a Feltárási szakosztály munkájában
vett részt, még nyugdíjas korában is. A szakosz-
tály tagjait több alkalommal fogadta a somogyi
erdõkben és bemutatta az itt folyó kiváló szak-
mai munkát.

1984-ben, mûszaki osztályvezetõként fejez-
te be aktív pályafutását, de nyugdíjba vonulá-
sa sem jelentett csendes semmittevést. A mun-
kásélete során összegyûjtött anyagokat, doku-
mentumokat rendezgette, és írta visszaemléke-
zéseit. Kortörténeti jelentõségû írásai az Erdé-
szeti Egyesület, és az Egyetem könyvtárainak,
valamint az Erdészeti Múzeumnak becses da-
rabjai. 

Kiváló munkájáért több alkalommal részesí-
tették kitüntetésben, de számára a legnagyobb
elismerést az Országos Erdészeti Egyesület ka-
posvári vándorgyûlésén elnyert Bedõ Albert
Emlékérem jelentette. 

Széles érdeklõdési körû, európai mûveltsé-
gû, mély humánumú embert veszítetünk el sze-
mélyében. Emlékét az erdésztársadalom meg-
õrzi. Nyugodjék békében!

Detrich Miklós

Dr. Oroszi Sándor kezdeményezése és
az Erdészeti Lapok márciusi számában
tett javaslatunk nyomán, az Erdõmérnö-
ki Karral együttmûködve megkezdjük
Moór Arthur professzor szobra megva-
lósításának elõkészületeit. 

A források összegyûjtésében közre-
mûködik az Országos Erdészeti Egye-
sület.

Kérjük mindazokat, akik anyagi hoz-
zájárulással is támogatni kívánják a szo-
bor megvalósítását, hogy az erre szánt
összeget „Dr. Moór Arthur szobra” hi-
vatkozással, az OEE alábbi számla-
számára szíveskedjenek átutalni:

KHB 10200830-32310106
A szobrot 2010-ben, Professzorunk

halálának 25. évfordulóján tervezzük
felavatni a soproni Botanikus Kertben.

Moór Arthur a XX. század második
felének kiemelkedõ soproni professzo-
ra volt.

1923. január 8-án született Budapes-
ten. Egyetemi tanulmányait a Szegedi
Egyetem matematika-fizika szakán,
1947-ben fejezte be. 

1947-50 között a Szarvasi Tanítókép-
zõ Intézetben tanított. A Finsler-terek
tárgykörében, korán megkezdett tudo-
mányos munkássága eredményeként,
már ekkor megjelentek az elsõ dolgoza-
tai. Gyorsan felfigyelt erre a differen-
ciálgeometria jeles mûvelõje, a debre-
ceni Varga Ottó professzor, aki a Révai
(ma Csokonai) Gimnáziumba hívta ta-
nítani. Kétévi tanárkodás után, 1953-
ban Varga professzor aspiránsa lett. Az
1956-ban megszerzett kandidátusi fo-
kozatát a szegedi egyetem oktatói állá-
sa, 1964-ben az akadémiai doktori fo-
kozat, majd a docensi cím megszerzése
követte.

A szegedi egyetem katedráját 1968-
ban cserélte fel az Erdészeti és Faipari
Egyetemen elnyert tanszékvezetõ egye-
temi tanári kinevezésre. A kollektív diák-
emlékezet úgy tartja: Szegedrõl azért kel-
lett távoznia, mert a vizsgákon nem volt
hajlandó kivételt tenni a „fõelvtársak”
csemetéivel. Nagyra értékelte, hogy a so-
proni egyetem vezetõi a tudományos tel-
jesítményére helyezték a hangsúlyt. Ami-
kor Sopronban munkába állt, feltette a
kérdést: mit kell tudni egy mérnöknek
matematikából? Azonnal végiglátogatta a
szaktanszékek vezetõit, megismerkedett
azok tantárgyi követelményeivel.

Szuverén egyéniségként, karaktere-
sen ragaszkodott az elveihez. Habozás
nélkül utasított vissza elõnyöket, ha
azok erkölcsi normáiból bármilyen cse-
kély engedményt kívántak. Hasonlókép-
pen, anélkül vállalt hátrányokat, hogy
azokat áldozatnak tekintette volna. Ez
nyilvánult meg a hallgatói irányába tanú-

sított igazságosságában, az anyagiakhoz
való viszonyában, munkájában.

Materialista volt, de ebbõl sem ková-
csolt magának politikai hasznot. A mate-
matika mellett a sakk érdekelte, amit fia-
talabb korában versenyszerûen ûzött. 

Soproni pályafutása alatt 17 évfo-
lyam hallgathatta precíz elõadásait,
élvezhette szarkasztikus humorát és iz-
zadhatott vért, amikor vizsgázott. Õ volt
az egyik „Nagy Vízválasztó”, aki eldön-
tötte, ki alkalmas mérnöknek – és ki
nem. Egyénisége, korrektsége, kima-
gasló szellemisége, elegánsan fölényes
tudása fáklyaként világított. 

Megkésve érték el az elismerések.
Aspiránsként kandidátusokat megszé-
gyenítõ számú dolgozattal rendelkezett,
docensi kinevezésekor már akadémiai
doktor volt. Munkásságának eredmé-
nyét 106, többségében német nyelven
megjelent publikáció jegyzi. Moór Art-
hur a Finsler-geometria kézikönyvei-
ben ma is az egyik leggyakrabban, leg-
többet idézett szerzõ. Kiterjedt nemzet-
közi tudományos kapcsolatokat ápolt –
egészen Japánig. Szaktudására csúcs-
technológiákkal foglalkozó szervezetek
is igényt tartottak.

Moór Arthur, a magyar matematika-
tudomány kiemelkedõ egyénisége
1985. augusztus 26-án hunyt el. Kopor-
sóját soproni mérnökhallgatók vitték
utolsó útjára Budapesten.

Haraszti Gyula

Állítsunk szobrot Moór Arthurnak!

Anyagtorlódás miatt, sajnálatos
módon a szakosztályoktól és helyi
csoportoktól kapott beszámolókat
csak a februári lapszámban tervez-
zük közölni.
Megértéseteket köszöni a Szerkesztõ.




