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Haják Gyula
(1924–2015)

Haják Gyula az erdõ-
mérnökök azon ge-
nerációjához tarto-
zott, akik fiatal fel-
nõttként megszen-
vedték és túlélték a
II. világháború bor-
zalmait, de gyermek-
korukat is nehéz,
küzdelmes,  sokszor

szegénységgel jellemezhetõ világban élték.
Mitõl lesz egy életút sikeres elismerésre

méltó, és példaértékû? Példaértékû az élet
minden területén: a családi életében, a szak-
mai  munkában, a barátságban, a sportban
és a játékban egyaránt.

A „kapott”, tanult  és szerzett tulajdonsá-
goktól, a Magyaróvári  Mezõgazdasági Aka-
démián oklevelet szerzett apa példájától,  a
család és a soproni bencés gimnázium neve-
lésétõl, a budapesti mûegyetem építész ka-
rán töltött idõszaktól,  a háborús katonai
szolgálattól, és az ötvenes évekbe átforduló
„népi demokráciától” terhelt soproni diáké-
vek meghatározó, emberformáló körülmé-
nyeitõl, vagy az életreszólóan beteljesült
szerelemtõl? 

Haják Gyula elkötelezett, hûséges  ember
volt, egy életre kötötte kapcsolatait; Isten-
nel, Társsal, Baráttal, a Szakmával, és az
Egyesülettel.

1947-ben felvételizett, illetve iratkozott a
József Nádor Mûszaki- és Gazdaságtudomá-
nyi Egyetem Bánya- Kohó- és Erdõmérnöki
Karára, ahol társaival – bár szegénységben
és mostoha körülmények között –, de az új-
jáéledés reményében kezdték diák életüket.
Hamar kiderült azonban, hogy az új ideoló-
gia számára megbízható káderek képzése az
elsõdleges politikai cél. A már valétáló évfo-
lyam egy negyedét kirúgták. Jellemzõ volt
Haják Gyulára, az igaz barátra (akit valami-
lyen véletlen folytán elkerült ez a sors),
hogy az oly nagyon vágyott fõiskolai vég-
zettségét fel akarta adni, csatlakozni akart a
kirúgottakhoz. Csak avval lehetett megvál-
toztatni szándékát, hogy „rejtve és  pozíció-
ba kerülve többet tehet barátaiért, mintha
megbélyegzett sorstárs lenne…” Még hatvan
évig módja volt  e barátok körével  rendsze-
resen együtt tarokkozni. 

Kiemelkedõ volt a sport (ezen belül a
labdarúgás) iránti önzetlen elkötelezettsége.
Hallgató korában a SMAFC Labdarúgó Szak-
osztályának vezetõje volt (nem mellesleg a
védelem oszlopa is), ezért a 150 éves sport-
egyesületi jubileumkor Emlékplakettet ka-
pott az Egyetemtõl. Egészen nyugdíjba vo-
nulásáig aktívan futballozott (!) a minisztéri-
um amatõr csapatában. (Haláláig állandó
bérlete volt a ferencvárosi stadionban). 

1951-ban valétált, 1952-ben diplomázott
Sopronban, az akkori Agrártudományi Egye-
tem Erdõmérnöki Karán. A fõiskolán  még
jórészt a selmecbányai oktatói gárda – nem-
zetközileg is elismert – képviselõi képezték
õket igényes, pontos, a munkaerõpiacon
konvertálható tudású mérnökökké, Haják
Gyula ezen felül átlagon felüli idegen nyelv-
ismerettel is rendelkezett. Ezek birtokában

szolgálta szakmánkat hosszú aktív és nyug-
állományú pályafutása során, mindig szeré-
nyen, bármilyen beosztásban és körülmé-
nyek között. Szakmánk mûszaki, mérnöki
oldala vonzotta, ami a második világháború
utáni idõszakban különösen nagy jelentõ-
séggel bírt az erdõgazdálkodás mûszaki fel-
tételeinek megteremtése területén. Az egye-
temi évek után Pusztavámon üzemegység-
vezetõ-helyettes, majd Székesfehérváron az
erdõgazdasági egyesülés mûszaki osztályá-
nak dolgozója, késõbb az Erdõgazdasági
Építõipari Vállalatnál építésvezetõ. 1954-tõl
az Országos Erdészeti Fõigazgatóság Mûsza-
ki Beruházási Fõosztályán, majd 1967-tõl a
Mezõgazdasági és Élelmezésügyi Minisztéri-
umban dolgozott különbözõ, de mindig a
mûszaki területhez kötõdõ beosztásokban.
1979-tõl vezette a MÉM Erdészeti és Faipari
Hivatal Mûszaki Fejlesztési Osztályát, ahon-
nan 1984-ben vonult nyugdíjba. Nyugdíjas-
ként is még több mint húsz évig, 2005 végé-
ig aktívan dolgozott különbözõ erdészeti
szervezetek alkalmazásában. A mûszaki te-
rület mellett nyelvtudását is kamatoztatta,
például amikor angol és francia szakmai
anyagok fordítását készítette el az erdészeti
igazgatás számára.

Munkássága során megalapozott és kitar-
tó szakmai eltökéltséggel helyes irányba ve-
zette az erdõfeltárás és az erdei vasutak
ügyét. Nagy szerepe volt abban, hogy a lehe-
tõségekkel élve magas színvonalú mûszaki
minõségben nõtt az erdei feltáróút-hálózat.
Az utak állami támogatását csak a mûszaki-
lag és gazdaságilag megfelelõ tervek enge-
délyezése alapján lehetett elnyerni. Ennek a
rendszernek a kidolgozásában és mûködte-
tésében alapvetõ érdeme volt. Támogatta az
erdõfeltárás tervezésének intézményesített
rendszerét. Jó szakmai kapcsolatban állt az
erdészeti tervezõ irodával (Erdõterv és jogu-
tódja az Erfaterv). Országszerte részt vett az
erdõgazdaságok építési beruházásainak elõ-
készítésében, engedélyeztetésében.

Mint mûszaki szakember, mérnöki igé-
nyességet követelt meg a tervezésben és a
kivitelezésben egyaránt.

Az akkoriban nagy jelentõséggel bíró vas-
úti szállítás szervezésében szerepet játszó
Szállítási Tanácsban képviselte az erdészet
érdekeit. A szûkös szállítási kapacitások
idõszakában nagy szerepe volt az erdõgaz-
daságok mûködése szempontjából alapve-
tõen szükséges vagon- és tehergépjármû-
kapacitás biztosításában. Késõbb az import
gépek beszerzéséhez szükséges feltételek
(pl. megfelelõ mennyiségû valuta rendelke-
zésre állása) megteremtésében végzett je-
lentõs munkát.

Közremûködésével sikerült az Állami Er-
dei Vasutakat rendezett és mûködõképes for-
mában az állami erdõgazdaságok kezelésé-
ben fenntartani. A kisvasutak faanyagszállítá-
si funkciójának visszaszorulásakor aktívan
segítette a turisztikai funkciónak megfelelõ
átalakításokat, a kisvasutak profilváltását.

Kiemelkedõen jó kapcsolatokat ápolt a
közúti és vasúti közlekedés állami intézmé-
nyeivel. Jó emberi kapcsolatai révén is biz-
tosította a sikeres együttmûködést az erdé-
szeti feltárás érdekében. Véleményére hall-
gattak és elismerték szakmai tudását, az er-

dõfeltárás területén iskolateremtõ egyéni-
ségként emlékeznek meg róla.

Nemzetközi kapcsolatainak legfontosabb
állomása a FAO/ECE/ILO (Élelmezésügyi és
Mezõgazdasági Világszervezet/Európai Gaz-
dasági Bizottság/Nemzetközi Munkaügyi
Szervezet) vegyesbizottság munkájában va-
ló részvétel. Ez a Vegyesbizottság a a hábo-
rú utáni idõszaktól kezdve kiemelkedõ sze-
repet játszott az erdészeti mûszaki fejlesztés
és munkavédelem területén. Minisztériumi
munkája során több országnak volt reláció
felelõse, 1972-ben az õ szervezésében való-
sult meg a nemzetközileg is nagy sikerû Er-
dõfeltárási szimpózium.

Az egyesületi élet mindig kiváló terepet
jelentett számára szûkebb szakterülete ak-
tuális kérdéseinek megvitatására, egyes kér-
désekben álláspontja kialakítására és haté-
kony képviseletére. Az Országos Erdészeti
Egyesületben az Erdõfeltárási és az Erdei Vas-
utak Szakosztálya, majd a Szeniorok Taná-
csa munkájában vállalt folyamatosan akítv
szerepet. Az a személyiség volt, aki gyakor-
lati szakmai tapasztalatait az egyesületi élet
adta lehetõségeken keresztül sosem volt rest
kollégáival, munkatársaival megosztani. Az
Erdõfeltárási Szakosztálynak 1959-74 között,
az Erdei Vasutak Szakosztályának 1975-79
között titkára volt. Ebben az idõszakban a
szakosztályok többek között számos szak-
mai programot szerveztek a stabilizációs
útépítések megismertetésére, kezdeményez-
ték az erdei vasutak fejlesztési koncepciójá-
nak kidolgozását. Az OEE tagsága 1987-ben
Bedõ Albert Emlékéremmel ismerte el Haják
Gyula addigi munkásságát. Egyesületi tevé-
kenysége azóta is aktív volt, az ezredforduló
után a Szeniorok Tanácsának titkáraként is
tevékenykedett.

A magyar erdészetben, kiemelkedõen az
erdõfeltárás területén kifejtett tevékenysége,
ezzel kapcsolatban egyesületi szervezõ
munkássága és emberi tulajdonságai egy-
aránt méltóvá tették õt a legmagasabb egye-
sületi kitüntetésre, 2014 óta az Egyesület
ÖRÖKÖS TAGJA. Most már mindörökké.

Dr. Marjai Zoltánné
Holdampf Gyula

Wisnovszky Károly
OEE

Béky Albert
(1939–2015)

Béky Albert tagja
volt az Erdészeti Tu-
dományos Intézet
intenzív fejlõdési
idõszakát kialakító
és a tudományos
eredmények gyakor-
lati átadását megala-
pozó közösségnek.
1939-ben a kárpátal-

jai Bustyaházán született. 1963-ban szerez-
te meg erdõmérnöki oklevelét Sopronban.
Már diplomamunkájával kijelölte kutatási
irányvonalát, amelyben a sárvári (Farkas-
erdei) és a soproni hegyvidéki gyertyános-
kocsánytalan tölgyesek szerkezetét, fater-
mését és erdõmûvelési vonatkozásait vizs-
gálta, hasonlította össze. Végzés után rövid
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ideig a Somogyi Erdõgazdaságnál volt gya-
kornok. 1964. május 16-án kezdett dolgoz-
ni az Erdészeti Tudományos Intézet Sárvá-
ri Kísérleti Állomása Erdõnevelési és Fater-
mési Osztályán tudományos segédmunka-
társként. 1965-ben tudományos munka-
társnak, majd 1974-ben tudományos fõ-
munkatársnak nevezték ki. 1984-ben a
Sárvári Kísérleti Állomás igazgatóhelyette-
se lett. 2001. augusztus 23-án vonult nyug-
díjba.

A közel 40 éves kutatói munkássága so-
rán sokféle feladatot látott el eredménye-
sen. Eredményeinek többsége a gyakorlat-
ba beépülve ma is részét képezi a szakmán-
kat megalapozó biztos tudásnak. Ezek kö-
zül ki kell emelni a gyertyánosok, gyertyá-
nos-tölgyesek, kocsánytalan tölgyesek,
cseresek faterméstani, állományszerkezeti
és erdõnevelési eredményeit. Ennek során
munkatársaival elõbb létrehozták az orszá-
gos kísérleti hálózatot, majd ezek többszöri
felvételeibõl kidolgozták a fenti állománytí-
pusokra a fatermési táblákat, növedéktáb-
lákat és erdõnevelési modelltáblákat. Mun-
kásságának fontos eredménye volt a szer-
kesztésével megjelent Tölgy termesztése és
hasznosítása kézikönyv, amely az 1989-es
kiadása óta az utolsó átfogó, tudományos
igénnyel megírt, egyúttal gyakorlatias isme-
reteket közlõ tölgyekkel foglalkozó össze-
foglaló munka.

Jól képzett, magabiztos ismeretekkel
rendelkezõ, eredményesen dolgozó kutató
volt. Munkáját elhivatottan és szakmaszere-
tettel végezte. Gyakorlatias, az aktuális di-
vatoktól mentes hozzáállását, tapasztalatát,
tudását igyekezett a fiatal kutatógenerá-
cióknak átadni. Az önzetlenség végigkísér-
te az életútját. Sokan, sokat köszönhetnek
neki. Mindezt derûvel, mosolyogva, segítõ-
készen, érdek nélkül tette. Munkássága
nagyban hozzájárult a mai kutatások meg-
alapozásához. Hagyatékának jelentõs része
ma is hasznosul, munkáját sokan, sok
szempontból folytatják. 

Köszönjük nagylelkû, mindig segíteni
akaró barátságodat! Emléked megõrizzük!

dr.  Borovics Attila

Berényi Gyula
(1948–2015)

Mély fájdalommal és
megdöbbenéssel ér-
tesültünk, hogy sze-
retett barátunk, ked-
ves kollégánk, Beré-
nyi Gyula, az Erdé-
szeti és Faipari Dol-
gozók Szakszerve-
zetének fõtitkára 67
éves korában várat-

lanul elhunyt. Gazdag munkásságát, tevé-
keny életútját nehéz hiánytalanul bemutat-
ni.1948. június 22-én született Budapesten.
Korán eldöntötte, hogy a természethez
kapcsolódó munkahelyen szeretne dolgoz-
ni, így került 1966. augusztus 20-án az Er-
dészeti Tudományos Intézetbe, ahol kuta-
tási segéderõként kezdte meg pályafutását.
Már 1967-ben Kiváló Dolgozó oklevelet ka-
pott. 1968. január 1-jétõl a Budakeszi Kiren-
deltség Erdõvédelmi és Vadgazdasági Osz-
tályán mûszaki ügyintézõ volt. 1970-ben a
szegedi Erdészeti Technikumban erdész-
technikus képzettséget szerzett és orosz
nyelvbõl is középfokú állami nyelvvizsgát
tett. 1971-tõl tagja az Országos Erdészeti
Egyesületnek. Átszervezések következté-
ben az Erdõvédelmi, majd az Erdõsítési
Osztályra került. Szakmai tevékenységéért
többször (1974-ben és 1976-ban) részesült
Kiváló Dolgozó kitüntetésben. 1982. de-
cember 1-jén személyzeti vezetõvé nevez-
ték ki. 1986-ban 20 éves munkásságát Kivá-
ló Munkáért miniszteri kitüntetéssel ismer-
ték el. 1996. március 1-jén az Igazgatási
Osztály vezetõje lett.

Az ERTI-ben eltöltött évek alatt számos
kutatási téma résztvevõje, hajtómotorja
volt. Többek között vadkárelhárítással,

majd a fenyvesek országos egészségi álla-
potának a felmérésével foglalkozott. Szá-
mos erdõvédelmi eljárás üzemi méretû kí-
sérleteinek szervezését végezte, kiemelten
foglalkozott a légi erdõvédelmi eljárások
kialakításával. Késõbb, erdõsítéstechnoló-
giai kutatási feladatokkal kapcsolatos szer-
vezést, azok bonyolítását végezte az or-
szág számos területén. Részt vett az orszá-
gos vadkárfelmérésben, kiemelten a Mátra,
Nyugat-Bükk és a Kiskunság északi részén.
Önálló feladatként bekapcsolódott a nyír-
ségi akácosokban szép számmal található
törzsfák felvételezésébe. Elgondolása
alapján 1989-ben kezdték meg a közönsé-
ges dió erdészeti hasznosításával kapcsola-
tos országos szintû, OTKA és OMFB által
finanszírozott kutatásokat, amelyek lezárá-
saként kézikönyvet jelentettek meg Diófá-
ból erdõt címmel. Ehhez kapcsolódott egy
30 perces angol-magyar nyelvû oktatófilm
elkészítése is. 

1997-tõl, két éven keresztül a Munka-
ügyi Minisztérium közmunkatanácsának ál-
lományában szervezte és irányította az or-
szágos erdészeti közmunkaprogramot.
Rengeteget dolgozott, szervezett, járta az
országot. 1999-tõl, három éven át a Buda-
pesti Mûszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Rektori Hivatalának Titkársági
Osztályát vezette. Az óriási egyetem admi-
nisztrációját is a rá jellemzõ könnyedség-
gel, közvetlenséggel kezelte, irányította.
Idõközben a pécsi Janus Pannonius Tudo-
mányegyetemen okleveles humánszervezõ
diplomát szerzett. Diplomamunkáját a szí-
véhez nõtt Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
foglalkoztatási helyzetének témakörében
írta meg. 2002-ben visszatért szeretett mun-
kahelyére, az Erdészeti Tudományos Inté-
zetbe, ahol 2010-ig, nyugdíjba vonulásáig
az intézet titkárságvezetõi munkakörét töl-
tötte be. 

Nyugdíjasként újra aktív szerepet vállalt
a szakszervezetben is. Munkáját, szervezõ-
képességét el- és felismerve 2014. május 8-
án az Erdészeti és Faipari Dolgozók Szak-
szervezetének fõtitkárává választották. Pá-
lyája során megkapta az Alföldi Erdõkért-
és a Vadas Jenõ-Emlékérmet is.

Vannak emberek, akik egész életükben
problémákat gerjesztenek, hogy azokat ha-
lálukig ne tudják megoldani, és vannak,
akik megoldják nemcsak a saját, de mások
gondjait is; nagy szívvel, szeretettel, nem
szûnõ segíteni akarással. Ilyen voltál Te is, a
véredben volt az emberekkel való foglalko-
zás, mások támogatása. Nemcsak barát vol-
tál, de valahol családtag is, mert az a család,
aki megismert, rögvest befogadott, mintha
ezer éve ismert volna. Nem láttam olyan
embert, akivel ne értettél volna szót. Ritka
ajándék ez a mi századunkban. Ezt az aján-
dékot már nem tudod megosztani velünk,
váratlanul ellobbantál, eltûntél közülünk.

Két nappal a halálod elõtt, július 21-én
még azt terveztük, hogy együtt meglátogat-
juk a több mint 20 éve Tápióságon létreho-
zott diósokat, de nem tudom, eljutunk-e
oda valaha. Nincs, aki megszervezze, nincs,
aki összetartson minket.

Nagyon hiányozni fogsz Gyuszikám!
dr. Sárvári János


