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Pápai Tamás 
(1951–2013)

1951. július 9-én szü-
letett Gyõrben. Gye-
rekkorát Kapuváron
töltötte. Erdõmérnök
édesapja nyomdokán
vezetett útja az er-
dész pályára. Kis ko-
rától kezdve dolgo-
zott már az erdõn,
neves erdészelõdök

igazgatták elsõ szakmai lépéseit. A gimná-
ziumot Kapuváron végezte, majd Sopron-
ban tanult az Erdészeti és Faipari Egyete-
men, 1974-ben kapta meg diplomáját az Er-
dõmérnöki Karon. 1982-ben ugyanott erdé-
szeti technológus szakmérnöki képesítést is
szerzett.  

Az egyetem elvégzése után Gyõrbe, a Kis-
alföldi Erdõ és Fafeldolgozó Gazdasághoz
került, ahol egész, három és fél évtizedet át-
ölelõ szakmai pályafutását töltötte. Ez idõ
alatt az erdészszakma majd minden ágával
foglalkozott (fahasználat, erdõmûvelés, ke-
reskedelem, szállítás, közjóléti tevékenység,
vadászat stb.) és amelyeket magas szinten
látott el. A központ fahasználati csoportjá-
ban kezdett fahasználati és fagyártmány ter-
melési elõadóként, ennek keretében a válla-
latánál akkor bevezetett hosszúfás munka-
rendszer kialakításában és gyakorlati meg-
valósításában tevékenykedett eredménye-
sen. 1978-ban helyezték át a Mosonma-
gyaróvári Erdészethez erdõmûvelési mûsza-
ki vezetõnek. Sok nagy szakmai feladat há-
rult rá, egyebek között a felhalmozódott er-
dõfelújítási hátralékok felszámolása, szapo-
rítóanyag-elõállítás, a karácsonyfa-termesz-
tés megszervezése, költségtakarékos erdõfel-
újítási technológiák bevezetése. Komoly
részt vállalt a sárvári ERTI kutatásaiban, faj-
takísérletekben, amelyeknek napjainkra is
kihatása van. Megszervezte a vadkárelhárí-
tás tárgyi és egyéb feltételeinek kialakítását
és eredményeket ért el ezen a területen is.
Idõközben belekóstolt a vadászat gyakorlati
mûvelésébe és fokozatosan õ is vérbeli va-
dásszá vált.  

Sok feladatot adott neki az erdészet életét
átalakító és nagymértékben befolyásoló
bõs-nagymarosi vízi erõmû építése. Az erdé-
szethez kerülésével egy idõben, 1978-ban
kezdõdött a munka. A Dunakilitiben épült
duzzasztómû, majd a Rajka-Dunakiliti táro-
zótó kialakítása során mintegy 1200 hektár
erdõ kivágásának levezénylésében kellett
helyt állnia, majd a beruházás felfüggesztése
és a Duna 1992-es elterelése után megválto-
zott viszonyokhoz kellett munkájában alkal-
mazkodnia. Az ezek során felmerülõ, rá bí-
zott feladatokat sikeresen oldotta meg. Ered-
ményeit 1986-ban az Erdõgazdaság Kiváló
Dolgozója címmel ismerték el.

1995-tõl kibõvült feladatkörrel, erdészeti
igazgatóként irányította a Mosonmagyaróvá-
ri Erdészetet. Nevéhez fûzhetõ az erdészete
területén két kisebb erdei iskola, valamint a
hozzá kapcsolódó tanösvény, és egy kis er-
dészettörténeti gyûjtemény létrehozásának a
kezdeményezése és megvalósítása. Ezek na-
gyon népszerûek a diákok és látogatók kö-

rében. Szívén viselte az erdésztanulók okta-
tásának segítését, minden nyáron több hall-
gató töltötte gyakorlati idejét Tamás irányítá-
sa alatt.

Szakmai társadalmi szervezetünknek, az
Országos Erdészeti Egyesületnek, munkába
lépésétõl kezdve, 1974 óta tagja volt. Helyi
Csoportunk életében mindig lelkesen részt
vett, 2006 és 2010 között elnöke is volt. Ta-
nulmányutak, tapasztalatcserék aktív részt-
vevõje volt, a programok szervezésébõl, a
vendéglátásból, a kalauzolásból mindig
oroszlánrészt vállalt. Kezdeményezte, hogy
az 1956-os mosonmagyaróvári sortûz erdész
áldozatainak emlékére az Erdészet udvarán
kopjafát és emlékkövet állítsanak, amelynek
avatására a forradalom 50. évfordulóján sor
is került.

Munkatársai emberséges, jó vezetõnek
ismerték. Erdészeténél sikerült összetartó,
jól mûködõ baráti közösséget kialakítania.
Ezért is viselte nehezen, hogy a 2009 végén
a gazdaságnál történt szervezeti változások
miatt erdészete megszûnt, neki pedig nyug-
díjba kellett vonulnia. 

Több mint negyvenéves ismeretség kö-
tött bennünket össze. Amikor 1978-ban Mo-
sonmagyaróvárra került, én már az erdészet
felügyelõje voltam. A következõ három évti-
zedben szoros munkakapcsolatban álltunk.
Munkaköreink jellegébõl adódóan akadtak
néha nézetkülönbségeink, de eredménye-
sen tudtunk egymással dolgozni. 

Szakmai munkánk során sok idõt töltöt-
tünk közösen, együtt jártuk a Móvár környé-
ki és a szigetközi erdõket, rengeteg tapaszta-
latot és élményt szerezve. A hosszú idõ alatt
kapcsolatunk szoros barátsággá mélyült,
olyannyira, hogy számtalan vidám munka-
idõn túlra nyúló programot csináltunk. Segí-
tettük egymást magánjellegû dolgaink inté-
zésében, családjaink is közel kerültek egy-
máshoz. 

Sokszor csendes, visszahúzódó termé-
szetûnek tûnt. Akik közelebbrõl ismerték,
tudták, hogy vidám, baráti közösséget ked-
velõ, tevékeny ember volt. Igen szerette az
élet örömeit, a finom ételeket, italokat és
igyekezte úgy szervezni, irányítani a dol-
gokat, hogy effélék is beleférjenek, kap-
csolódjanak a napi munkához. Mûvelte a
fõzés tudományát, és ha valamelyikünknél
összejött a család, barátok, versengtünk,
hogy ki készít különlegesebb ételt a másik
számára. 

Sokan tartották barátjuknak, akikrõl soha
nem feledkezett meg, számon tartotta õket.
Egész életében hû volt feleségéhez, család-
jához, szakmájához, barátaihoz, elveihez.
Óvta a családi fészek melegét, amely biztos
hátteret adott életének.   

Hirtelen jött a betegsége. Pedig aktívan
tevékenykedett, az erdõt nem tudta elhagy-
ni, járt a vad után, gyûjtötte a gombát, dolgo-
zott magán-erdõgazdálkodók megbízásá-
ból, vagy épp a kis kertjében. Voltak még
tervei, hosszú, tevékeny idõkre számított. 

2013. február 11-én több száz barátjával,
kollégájával, tisztelõjével búcsúztattuk a Mo-
sonmagyaróvári temetõben.

Tamás Barátom!  Soha nem felejtünk.
Nyugodjál békében!

Greguss László Géza

Törzsök Gyula
(1956 – 2013)

1956. április 24-én
született Ménfõcsana-
kon. Középiskolai ta-
nulmányait a Révai
Gimnáziumban vé-
gezte. Rajztanára,
Cziráki Lajos festõ-
mûvész nagy hatással
volt rá, komolyan
foglalkozott a rajzzal,

díjak is jelezték képzõmûvészeti érdeklõdé-
sét és tehetségét.  Életének egyik meghatá-
rozó élménye volt a természetszeretet,
amely késõbbi hivatását is meghatározta. A
barátaival, testvérével az ártéri erdõkben, li-
getekben tett barangolás, embert és hivatást
formáló életélménye volt. A természet szere-
tete melletti elkötelezettségét jelezte, hogy a
szokásos háziállatok mellett rókát, szajkót,
baglyot nevelt kertjükben. Közben a madár-
tani intézetnek végzett kutatásokat és a Kép-
zõmûvészeti Fõiskolára is jelentkezett. 

Favágónak állt, majd elvégezte az erdé-
szeti szakmunkásképzõ iskolát, kitanulta a
vadászatot. 1979-ben a hódmezõvásárhelyi
Vadgazdálkodási Fõiskolán kitüntetéssel
szerzett vadgazda mérnöki diplomát.

Ezt követõen került a Kisalföldi Erdõ és
Fafeldolgozó Gazdasághoz, Gönyûn kezdett
dolgozni kerületvezetõ vadászként. Akkor
sem szakadt el szakmájától, mialatt a határ-
õrségnél töltötte katonaéveit, és nyelvtudá-
sát hasznosítva megszerkesztette az elsõ né-
met–magyar/magyar–német vadászati szak-
szótárt. 1984-ben bízták meg az egész erdõ-
gazdaság vadászati tevékenységének az irá-
nyításával, szervezésével, a mintegy 45 000
hektáros vadászterület gazdálkodásának ve-
zetésével. Attól kezdve három évtizeden ke-
resztül fõvadászként gyakorolta hivatását.

Közösségért tenni akaró ember volt, így
került szûkebb pátriájában, Gönyû község
polgármesteri székébe. 16 éven keresztül
vezette a falu életét. A vadászat révén sokré-
tû emberi kapcsolatokat alakított ki maga
körül, amit a közösség érdekében hasznosí-
tott is. Tevékenységének is köszönhetõen
jött létre a térségben a nemzetközi kikötõ,
hazánk egyik legmodernebb gázerõmûve,
és valósult meg a kerékpárút. A cégek meg-
településével sok munkahely jött létre, sok
család jutott biztos megélhetéshez falujában.

Szociális érzékenységét, a szeretetet adni
akarását tükrözi, hogy igyekezett mindenki-
nek segíteni, jótékonysági akciókat szerve-
zett az idõsek és a kórház javára. Nyitott volt
az emberek iránt, a szeretet elve vezérelte,
szót értett szegénnyel és gazdaggal egy-
aránt.

Történelmi érdeklõdését és a múlt iránti
tiszteletét jelzi, hogy megszervezte és rend-
szeressé tette a gönyûi holokauszt áldozatai-
ra való megemlékezést, a meghaltak emlé-
kére emlékmûvet építtetett a gönyûi temetõ-
ben. Magyarság szeretetét mutatja, hogy pol-
gármesterként szoros kapcsolatot tartott a
szomszédos országok magyarságával, a csal-
lóközi Kolozsnémával és az ausztriai Markt-
Piestinggel testvér települési kapcsolatot
épített ki.



Családja is erõssége, fontos része volt
mindig az életének. Büszke volt rájuk, fele-
sége, gyermekei, rokonsága biztos hátteret
adtak munkájához, tevékenységeihez. Az
Országos Erdészeti Egyesület tagjaként leg-
inkább a Helyi Csoport és a Vadászati Szak-
osztály munkájában vett részt, szervezte
programjait, külföldi és belföldi tanulmá-
nyutakon kalauzolta az érdeklõdõ kollé-
gákat.

Hirtelen, váratlanul törte meg tevékeny
életét a halál. 

2013. március 11-én családja, több száz
barátja, kollégája, tisztelõje búcsúztatta a gö-
nyûi temetõben.

Soha nem felejtünk.  Nyugodjál békében!
Greguss László Géza

Gráczer László
(1938–2013)

2013 január 11-én a
végakaratának meg-
felelõen családjának,
barátainak, volt mun-
katársainak és tiszte-
lõinek szûk körében
vettünk végsõ búcsút
Gráczer László nyu-
galmazott erdõfelü-
gyelõtõl, akit felesé-

ge mellé helyeztek  örök nyugalomra Szom-
bathelyen a Jáki úti temetõben.

1938-ban a Celldömölkhöz tartozó Alsó-
ságon született. Édesanyját már korán hét
éves korában elvesztette. Nõvérével együtt
az anyai nagyszülõk nevelték. Általános is-
koláit is Alsóságon végezte. Az általános is-
kola elvégzése után a soproni erdészeti
technikumba iratkozott be, ahol 1957-ben
érettségizett és szerzett technikusi oklevelet.
Olyan idõben, amikor olyan tanárok oktat-
tak az iskolában, akik tudásukkal és elköte-
lezettségükkel olyan szakembereket tudtak
képezni és nevelni, akik kikerülve megálltak
a helyüket a gyakorlati életben is. A két test-
vér nagyon összetartó volt. Tanulmányai
alatt nõvére anyagilag is segítette, hogy a ta-
nulmányai elvégzésének ne legyenek anya-
gi akadályai. Az erdész hivatás választásá-
ban nagyban közrejátszott az is, hogy anyai
nagybátyja egy közeli erdészkerület vezetõ-
je volt, akit szabadidejében gyakran meglá-
togatott, és ahol magába szívta a természet
és az erdõ szeretetét. Oklevelének megszer-
zése után a Sárvári Erdõgazdaság Vasvári er-
dészeténél a Gersekaráti és a Rábahidvégi
erdészkerületben teljesített szolgálatot. Majd
szakmai rátermettségét és emberi magatartá-
sát értékelve vezetõi az Erdõgazdaság köz-
pontjában munkaügyi feladatokkal bízták
meg.1961-ben a Sárvári- és a Szombathelyi
Erdõgazdaság összevonása után a Szombat-
helyi Állami Erdõgazdaság Központjába a
Munkaügyi Osztályra került, folytatva a ko-
rábbi munkájával összefüggõ feladatokat.
Mint jogutódtól, a Nyugatmagyarországi Fa-
gazdasági Kombináttól 1976-ban kérte áthe-
lyezését a Szombathelyi Állami Erdõrende-
zõséghez, ahol erdõfelügyelõi kinevezést
kapott. Szakmai felkészültsége, kapcsolatte-
remtõ képessége lehetõvé tették számára,
hogy úgy a magán, mint a termelõszövetke-

zeti és állami erdõk felügyeletét egyaránt ki-
váló minõségben ellássa. 1997-ben nyugdíj-
ba kérte magát. Ebben feleségének 1996-
ban bekövetkezett halála is vélhetõen köz-
rejátszott. Ekkor vált meg feleségével közö-
sen megszerzett és általuk gyakran látoga-
tott, gondosan nagy szakértelemmel és hoz-
záértéssel mûvelt kõszeghegyaljai kis szõlõ-
birtokuktól is. Mindketten nagyon szerették
a gyerekeket, bár saját gyermekük bánatu-
kra nem született. A vadászat is közel állt szí-
véhez, korrekt, megbízható vadászember
volt. Nyugdíjba vonulása után már ezt is
csak rövid ideig folytatta. Munkájának és er-
dészhivatásának kiteljesedését az erdõfelü-
gyeletnél eltöltött húsz évében látta.

Hívõ ember volt, a vasárnapi szentmisét
nem mulasztotta el. Betegségének tudatá-
ban zárkózottsága oldódott, megbékélve,
felkészülten, reménnyel telve várta Terem-
tõjének hívó szavát. Betegségét hitébõl faka-
dó erõvel és türelemmel viselte. Gyászjelen-
tésére a következõ idézetet kérte felírni:

„Bármilyen nehéz volt az életem,
Te mindig velem voltál Istenem!”
Emlékét kegyelettel és szeretettel meg-

õrizzük.
Stift László

Farkas Barnabás
(1925–2012)

Türelemmel viselt hosszas betegségben
hunyt el 2012-ben Farkas Barnabás gyé-
mántdiplomás erdõmérnök. Hamvait a szé-
leskörû rokonság, iskola- és évfolyamtársak
részvételével a budai Szt. Gellért plébánia
templom urnatemetõjében helyezték örök
nyugalomra.

Budapesten 1925-ben született. Középis-
koláit ugyanitt a piaristák gimnáziumában
végezte. A sportban, mint kiváló vívó tûnt ki
eredményeivel. 1943-ban beiratkozott a Ma-

gyar Királyi József Nádor Mûszaki és Gazda-
ságtudományi Egyetem Bánya-Kohó- és Er-
dõmérnöki Kar erdõmérnöki osztályára. A
háború alatt fegyveres katonaként Budapest
ostrománál súlyos sebesülést szenvedett,
amibõl csak hosszas kezelés után gyógyult
fel. Oklevelét 1949-ben szerezte meg. Mû-
ködését az Erdõrendezési Intézet budapesti
kirendeltségén, mint terepi erdõrendezõ
kezdte meg. Ezt követõen, mint szakfelü-
gyelõ és fejlesztõ-mérnök mûködik az Inté-
zet központjában.

1956-ban - mint a Forradalmi Bizottság
elnöke - szerepet vállalt a politikai 

eseményekben,  ezért feleségével együtt
Kanadába kellett emigrálnia. Quebec állam-
ban egy városi mérnök irodában kapott ál-
lást. Beilleszkedését és az önálló mérnöki
mûködéshez megkívánt civil engineer - kul-
túrmérnöki képesítést nagyban megkönnyí-
tette angol nyelvtudása. 1965-tõl a montreal-
i kikötõ tervezõ mérnöke, amiben nagy jár-
tasságot szerez. A kedvezõbb anyagi lehetõ-
ségek miatt 1971-tõl az Aluminium Com-
pany of Canada cégcsoportnál vállal mun-
kát. Ebben a beosztásban Közép- és Dél-
Amerikában ipari létesítményeket tervez.
1980-ban, mint fõmérnök vonul nyugdíjba,
de mint konzulens még évekig mûködik kü-
lönbözõ megbízásokban.

A küzdelmes évek után 1990-ben végleg
haza, Budapestre települ a feleségével. Ettõl
kezdve rendszeres látogatója évfolyamunk
találkozóinak, hamar visszatalált a selmec-
soproni gyökerekhez. Ehhez való ragaszko-
dását többszörösen is kimutatta. Egészségi
állapotának romlása azonban ezeken való
részvételt meggátolta, kapcsolatunk a tele-
fon, ill. beteglátogatásra korlátozódott.

Szomorú szívvel vettük halálod hírét és
fájdalommal búcsúzunk Tõled Barna! Nyu-
godjál békében!

Dr. Erdõs László
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