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Kedves meghívás érkezett címemre egy
tudományos életmûvet Kassán bemuta-
tó kiállításra. A Nyíregyházán érettségi-
zett, ám magyarságát õrzõ, Kassán dol-
gozó nyárfakutató, Kohán István (szlo-
vákosan: Stefan Kohan) tudományos
tevékenységérõl.

Az Erdészeti Lapok hasábjairól is-
mert kutató nevével akkor találkoztam
elõször, amikor a közelmúltban elhunyt
graupai (egykori NDK) W. Borsdorf
összeállítást közölt a nemesnyárasok
nyesésérõl.

Kassára egészségi okok miatt nem
juthatok el, de annyit hadd írjak, hogy a
kiállításra a soproni erdész kar által
adományozott doktori cím adott okot.
Jó dolog, ha egyetemünk figyelemmel
kíséri a határainkon túl dolgozó magyar
kutatók eredményeit és okkal-móddal
kifejezi ezek elismerését. Ez kötelesség
és egyben hivatás is. Dicséret azoknak,
akik ilyen törekvések megvalósításában
közremüködnek.

A meghívást a Latorca-völgyben egy
energiatermelõ akácosban végzett kí-
sérlet 5 éves adatsorait bemutató külön-
lenyomat egészíti ki (Lesn. cas. roc. 56.
cis. 3. 2010. 247-256.s)

Az angol nyelvü összefoglalóval fel-
szerelt dolgozat szerint az energiacélú
termesztésbe vont akácosok a hagyo-
mányos akácosokban elért hozamok-
hoz képest jelentõs többletet eredmé-
nyeztek. Ezek a határos magyar terüle-
teken is jól hasznosithatók. Irodalmi
jegyzékében magyar szerzõk (Kereszte-

si, Rédei, Szemerédy) munkáira is hivat-
kozik, igy válik teljessé a leírt esemény.

/Ism.: Dr. Szodfridt István/
*

Dr. Kohán István okleveles erdõ-
mérnök, a mezõgazdasági (erdészet-)
tudomány kandidátusa a jelenlegi Szlo-
vák Köztársaság területén fekvõ Felsõ-
Bodrogköz egykori Bodrogmezõ elne-
vezésû községében született. Kisbirto-
kos szülei már gyermekévei folyamán a
munkaszeretetre tanították. A második
világháború után az újból Csehszlová-
kiához csatolt területeken a magyar ta-
nítási nyelvû iskolákat az 1946–1950-es
idõszakban megszüntették,  ezért gim-

náziumi tanulmányait a Nyíregyházi Ál-
lami Vasvári Pál gimnáziumban fejezte
be, ahol 1950-ben kitûnõ eredménnyel
érettségizett. 

1950-ben felvételt nyert az egykori
Agrártudományi Egyetem Erdõmérnöki
Karára Sopronba, ahol azonban egyete-
mi tanulmányait nem folytathatta, ugyan-
is az illetékes hatóságok döntése alap-
ján ún. diákútlevelet kapott, amit sajnos
ugyanazon év õszén érvénytelenítettek,
s így Sopronba már nem térhetett visz-
sza. Így kénytelen volt jelentkezni a
Kassai Mezõgazdasági és Erdõmérnöki
Fõiskola Erdõmérnöki Karára, majd mi-
után az intézmény 1952-ben Zólyomba
költözött, a Zólyomi Erdõmérnöki és
Faipari Fõiskolán fejezte be tanulmá-
nyait, ahol 1954-ben kitûnõ ered-
ménnyel államvizsgázott és erdõmér-
nöki oklevelet nyert.

Elsõ munkahelye a Bodrogszerdahe-
lyi Erdõgazdaságnál volt 1955-56 kö-
zött, majd felettes hatóságai 1957-ben
saját beleegyezése alapján a selmecbá-
nyai Erdõgazdasági Kutatóintézethez
helyezték át, melynek keretében Bod-
rogszerdahelyen Kísérleti Kirendeltsé-
get létesíttek számára, ahol csaknem 10
éven át dolgozott a Bõsi Kutatóállomás
vezetõje, Vojtus Márton mérnök irányí-
tása mellett.

Az erdészeti kutatás kívánalmai alap-
ján 1965-tõl nyugdíjba vonulásáig  a
Kassai Kutatóállomáson mûködött,
ahol 1967-ben elnyerte a mezõgazdasá-
gi (erdészet-) tudomány kandidátusa
fokozatot. 

Különbözõ tudományos és szakmai
kiadványokban több mint 400 publiká-
ciót tett közzé, kidolgozott és megvé-
dett 32 kutatási feladatot, s ezen túlme-
nõen közzétett mintegy 150 különbözõ
témájú publikációt.

Munkáinak elismeréseként tisztelet-
beli tagjává választotta a Szlovák Tudo-
mányos Akadémia több tudományos
társasága. 1970-ben elnyerte az Erdõ- és
Vízgazdasági Minisztérium díját, 1974-
ben a Szlovák Irodalmi Alapítvány díját,
1992-ben Izrael kormánya és Jeruzsá-
lem fõpolgármestere elismerõ okleve-
lét, 2008-ban gyedig a Szlovák Nemzeti
Erdészeti Központ ezüst plakettjét, s
ezeken túlmenõen több tudományos
intézet elismerõ oklevelét. 
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Életmûkiállítás határon túli magyar
nyárfakutató tiszteletére




