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Fodor Imre
(1930–2013)

Fodor Imre gyémánt-
diplomás erdõmérnök
élete korszakokon
ívelt át. 1930. április
29-én született Kõvá-
gótöttösön, családja
elsõszülötteként a
négy gyermek között.
Édesapja uradalmi er-
dész volt. Ez az állás

azonban az uradalom intézõjével való nézetel-
térés miatt „megszûnt”. Jöttek a háborús évek
változásai: katonai szolgálat Kárpátalja és
Észak-Erdély visszatérésekor, majd állami er-
dészeti szolgálat Kárpátalján, Bustyaházán. A
család ideiglenesen kettéválik: Imre húgával
Pécsett maradt a nagymamánál, ott jártak isko-
lába. Ott érettségizett a PIUSZ-ban. A nyári
bustyaházi vakációk emléke egész élete során
„élõ" maradt. Ott választott hivatást, ott vette
elõször kezébe a tárogatót, kedvenc hangsze-
rét, ott kapta elsõ kispuskáját. De ott kötõdtek
azok az ismeretségek, barátságok is, amelyek
élete végéig kitartottak. (A temetésre érkezett
autók között felfedeztem egy ukrán rendszá-
mút is, tanújaként a „határtalan” barátságnak.)

Erdõmérnöki oklevelét 1953 decemberé-
ben szerezte meg, melyet követõen Pécsett
a Kelet-mecseki Erdõgazdaságnál elõször a
Kisvaszari, majd a Vajszlói Erdészetnél dol-
gozott. Hat év gyakorlatot követõen, 1960-
ban a Cserháti Erdõgazdasághoz került, ahol
erdészetvezetõként, majd központi elõadó
és osztályvezetõ beosztásokban tevékeny-
kedett. Ezt követõen 1973-ban munkaadót
kellett váltania: egy évig erdõfelügyelõ volt,
majd 12 évig az Egri Erdõfelügyelõségnél az
Ipolyvidéki Osztályt vezette. 1987-ben az
Ipolyvidéki Erdõ- és Fafeldolgozó Gazda-
sághoz mûszaki igazgatóhelyettesnek hívták
vissza és e beosztásból ment nyugdíjba 1990
februárjában. Nevéhez fûzõdik az 1960-as
években országosan használt parkettléc-kö-
bözõ füzet elkészítése.

2000-ben önálló novellás kötetet jelentetett
meg „Madárlátta morzsák” címmel, amelyet
2011-ben a „Vásott tarisznya” címû válogatás
követett – mindkettõ vadászati témakörben.

Munkáját három vállalati, egy minisztériu-
mi Kiváló Dolgozó kitüntetéssel, Fásítási Em-
lékplakettel, Széchenyi Oklevéllel, Honvé-
delmi Emlékéremmel és a Haza Szolgálatáért
Emlékéremmel tüntették ki. Aktív társadalmi
tevékenységet folytatott: sportlövész klubot
vezetett, részt vett a polgári védelem munká-

jában, évekig irányította a helyi Városszépítõ
egyesületet, tagja volt a Rákóczi Tárogató
egyesületnek. Egyik alapító tagja az Egyetem
alapítványának. Az OEE-nek 1955-tõl folya-
matosan tagja volt.

2013. július 26-án súlyos betegségben, éle-
tének 83. évében hunyt el. Balassagyarmaton
temettük augusztus 24-én.

1954-ben kötött házasságot Czifra Erzsé-
bet óvónõvel. Házasságukból két gyermek
született: 1955-ben Eszter, aki pedagógus
Tolnában, 1957-ben pedig Imre, aki faipari
mérnök Nógrádban.

A családnak egyszerre kellett két gyásszal
megbirkóznia: a szeretett feleség, édesanya is
rövid idõn belül követte férjét, 2013. szeptem-
ber 21-én temettük.

Õk elmentek, nekünk marad a búcsúzás
és az emlékezés!

Legszebben az õ szavaival búcsúzha-
tunk, amelyek a 2011-ben írt „Vásott tarisz-
nya” címû könyvében olvashatók:

„Nekem az erdõ jelentette a teljes életet,
benne a munkával, a vaddal, a vadászattal.
Szerencsésnek mondhatom magam: egész
életemben az volt a munkám és a kenyerem,
ami a kedvtelésem és kevéske kalácsom.” 

Gyürky János

NEKROLÓG

Az utóbbi években örvendetesen meg-
nõtt a könyvtárunknak felajánlott értékes
hagyatékok száma. A közelmúltban az
Országos Erdészeti Egyesület életében
egykor meghatározó szerepet játszó, tisz-
teletre méltó kollégáink örököseitõl jutot-
tunk olyan dokumentumokhoz, írott em-
lékekhez és tárgyakhoz, amelyek kitelje-
sítik erdészettörténeti gyûjteményünket.

Dr. Halász Katalin könyvtárunk
számára átadta mindnyájunk által tisztelt
és szeretett édesapja, néhai Halász Ala-
dár erdõmérnök kollégánk, Egyesüle-
tünk tiszteletbeli tagja szakmai hagyaté-
kát. Ali bácsitól nem sokkal halála elõtt
már kaptunk egy jelentõs szakkönyvgyûj-
teményt, a most átadott hagyatékkal
azonban a könyveken és idõszaki kiadvá-
nyokon túl olyan értékes relikviák õrzõje
lettünk, mint az egykori fotók, kéziratok,
kitüntetések és erdészkorsók. Ezek kö-
zött található a Magyar Királyi József Ná-
dor Mûszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem által Halász Aladár számára ki-
adott erdõmérnöki oklevél, amely „Kelt
Budapesten, illetve Sopronban, 1943. évi
október hó 21-én”. Ugyanennek az évfo-
lyamnak a színes fényképekkel és a so-
proni egyetem fõépületével illusztrált,
Halász Aladár által szerkesztett emléklap-
ja is megtalálható, amit végzésük 60. év-
fordulójára készített el. Utolsó mondatai
így hangzanak: „Felejthetetlen közös diá-

kéveink, az 1939-40-ben visszatért Kárpá-
talján és Erdélyben töltött örömteli szol-
gálatkezdés, azután a második világhábo-
rú és a hadifogság, majd az orosz meg-
szállás megpróbáltatásainak, ezzel együtt
alkotó munkáséveink és 60 éves találko-
zónk emlékét, Istennek hálát adva õrizze
e tabló. Isten veletek cimborák!” 

Egyesületünknek több mint 10 évig
volt elnöke Dr. Herpay Imre professzor
1979 és 1990 között. Halála után néhány
fontosabb hivatalos iratát, személyes le-
velezését megkaptuk és azt levéltárunk-
ban ma is õrizzük. Az Elnök Úr özvegye
idén megkereste Egyesületünket és fela-
jánlotta ennek az iratanyagnak a jelentõs
terjedelmû egyesületi levelezéssel és csat-
lakozó dokumentumokkal kiegészített
gyûjteményét. Az átvett levéltári anyagok

rendkívül értékes kordokumentumokat
tartalmaznak az OEE múltjából. Segítsé-
gükkel teljesebbé válhat az a kép, amit er-
dészettörténészeink Egyesületünk közel-
múltjáról felrajzolhatnak a levéltári anya-
gok áttanulmányozása és feltárása során.
A hagyatékban érdekes levelezéseket ta-
lálhatunk az egyes vándorgyûlések szer-
vezésérõl és elõkészítésérõl, az egyesület
korabeli nemzetközi kapcsolatairól, vagy
éppen a rendszerváltás idejébõl a sajtó-
ban megjelent erdészeti vonatkozású cik-
kek gyûjteményét lapozhatjuk. 

Soraink zárásaként szeretnénk Egye-
sületünk köszönetét tolmácsolni a ha-
gyatékok átadásáért Dr. Halász Katalin-
nak és Dr. Herpay Imrénének!  

Dr. Sárvári János
a könyvtár õre

Hálás köszönet a Könyvtár támogatóinak!

Új belépõk

Balassagyarmati Helyi Csoport: Tóth Gábor egyéb középfok,
dr. Deák Sándor egyéb felsõfok, Homolya Gergely erdésztechnikus;

Soproni Helyi Csoport: Boros Bianka Diana erdésztechnikus,
Bartus József egyéb felsõfok; Szombathelyi Helyi Csoport: Horváth

Csaba egyéb felsõfok; Zalaegerszegi Helyi Csoport: Üst László egyéb középfok,
Sovány Mihály erdõmérnök; Debreceni Helyi Csoport: Szakál Gábor egyéb fel-
sõfok; Bp. ÁESz Helyi Csoport: dr. Bach István erdõmérnök, Fazekas Bence er-
dõmérnök; Sopron Hallgatói Helyi Csoport: Végh Csenge, Török Tímea, Deák
István, Sára Attila Péter, Frankó Patrícia, Nagy Sándor, Budai Bálint, Ács Nor-
bert; Bp. HM Helyi Csoport: Illés Krisztián erdésztechnikus; Székesfehérvári
Helyi Csoport: Gábor Zoltán egyéb felsõfok, Soós Márta erdõmérnök.


