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Dr. Sébor János 
(Facskó, 1890. dec. 27.– Sopron, 1965. febr. 25.) 

Bedõ-díjas erdõmérnök, földmérõ mérnök, egyetemi tanár, a mûszaki tudományok kandidátusa, 
a budapesti Mûegyetem Bánya-, Kohó- és Erdõmérnöki Karának dékánja, majd prodékánja, az EFE díszdoktora, 

az Országos Erdészeti Egyesület elnöke – 1948.

Sébor János 1909-ben érettségizett a zentai fõgimnáziumban. Erdõmérnöki tanulmányait Selmecbá-
nyán 1913-ban fejezte be. Utána Lugoson, Besztercebányán, Bustyaházán dolgozott vasúttervezési és
építésvezetõi munkakörben. 1918. március 10-én került Selmecbányára az Erdészeti Földméréstani
Tanszékre tanársegédnek. 1923-ban megbízták a tanszék vezetésével, a tisztséget 42 éven át, halála
napjáig viselte. Iskolát teremtett, generációkat nevelt fel, szakírói munkássága meghatározó. A bécsi
mûegyetem földmérnöki szakán mérnöki oklevelét 1931-ben szerezte meg. 1926-ban fõiskolai rend-
kívüli, 1931-ben rendes tanári címet kapott; 1934-ben egyetemi nyilvános rendkívüli, 1938-ban ren-
des tanárrá nevezték ki. A budapesti Mûegyetem Bánya-, Kohó- és Erdõmérnöki Karának 1943–44-
ben és 1947–48-ban dékánja, 1944–45-ben és 1948–49-ben pedig prodékánja lett. Kiemelkedõ
munkásságának minõsítése: 1951-ben a Magyar Népköztársaság Érdemérem arany fokozata; 1959-
ben Lázár Deák Emlékérem; 1963-ban Bedõ-díj. 1953-ban a mûszaki tudományok kandidátusa;
1962-ben az Erdészeti és Faipari Egyetem díszdoktora lett. 

1948-ban az Országos Erdészeti Egyesület elnökévé választotta. Rendkívül nehéz idõszakban vette át az Egyesület vezetését,
amikor a Belügyminisztérium be akarta szüntetni annak mûködését, amikor emiatt a hatósági ellenõrzések (rendõrségi, adóhatósá-
gi és a fõváros általi) sorozatosan érték az Egyesületet. Sébor János nagy felelõsségérzettel és határozottan vette át az elnöki felada-
tokat, és rövid mûködésének elsõ öt hónapja alatt az egyesületi taglétszám ugrásszerû növekedésnek indult (232 fõrõl 1000 fõ fölé
növekedett), anyagi helyzete megszilárdult, bombatalálatot kapott székház tetõszerkezetét sikerült kijavíttatni és engedélyezték az
Erdészeti Lapok újbóli kiadását is. Sajnos azonban õ sem tudta megakadályozni a székház késõbbi elvételére irányuló kezdeménye-
zéseket.

Dr. Sébor János emlékét õrzi:  kõbõl készült mellszobra (Mészáros Mihály alkotása, 1965)  a Nyugat-magyarországi
Egyetem Botanikus  Kertjében.

Sírhelye: Dr. Sébor János sírja  a soproni Új Szent Mihály Temetõben található. 9400 Sopron, Pozsonyi út 30. GPS
koordináták: X 16.599143094001224 Y 47.689779148808974.

Dr. Haracsi Lajos  
(Toponár, 1898. ápr. 19. – Sopron, 1978. márc. 10.)

Bedõ-díjas erdõmérnök, biológus, tanszékvezetõ egyetemi tanár, az Erdõmérnöki Fõiskola dékánja, igazgatója, 
az Erdészeti és Faipari Egyetem tudományos igazgatóhelyettese, díszdoktora, Az Erdõ szerkesztõbizottságának tagja, 

az OEE Mikológiai Szakosztályának elnöke, az Országos Erdészeti Egyesület elnöke az 1948–1950 és 1951–1952 években.

A Bánya- és Erdõmérnöki Fõiskolán 1924-ben szerzett erdõmérnöki oklevelet. Ezt követõen
az Erdõvédelemtani Tanszéken kezdett dolgozni tanársegédként. 1927-tõl a miskolci, majd a
kaposvári erdõigazgatóságon dolgozott. 1933–35 között a Pázmány Péter Tudományegyete-
men biológus képesítést és 1937-ben doktori fokozatot szerzett. 1935-ben a soproni erdésze-
ti kutatóintézethez került. 1945-ben áthelyezték a Kaposvári Erdõegyesüléshez, melynek
1948-ban vezetõje, majd vezérigazgatója volt. 1950-ben a Földmûvelésügyi Minisztérium Er-
dészeti Fõosztályára került osztályvezetõnek. 1951-ben tanszékvezetõként kapott meghívást
az Erdõvédelemtani Tanszékre egyetemi tanár beosztásba. 1951-ben a mezõgazdasági tudo-
mányok kandidátusa. 1959–1961 között az Erdõmûveléstani Tanszéket is vezette. 1952-54
között volt az Erdõmérnöki Fõiskola dékánja, igazgatója. Késõbb, 1962-ig az Erdészeti és Fai-
pari Egyetem tudományos igazgatóhelyettese. Ötvennél több könyv-könyvrészlet, egyetemi
jegyzet, szakcikk, tanulmány jelent meg tollából, megõrizve széles körû érdeklõdésének és
kutatásainak eredményeit. Megkapta a Munka Érdemrend arany fokozatát, 1966-ban a Bedõ-
díjban részesült. 1970-ben az Alma Mater díszdoktorává avatta.

Két cikluson keresztül volt az Országos Erdészeti Egyesület elnöke, hosszú ideig Az Erdõ
szerkesztõbizottságának tagja és a Mikológiai Szakosztály elnöke. Röviddel azután, hogy átvette az Egyesület vezetését, bekövetkezett
az elkerülhetetlen; egyesületi székházunkat jogtalanul elvették, államosították. Kitartó munkájának köszönhetõen azonban az OEE ezt
a nehéz idõszakot is átvészelte, az idõközben betiltott Erdészeti Lapok folytatásaként sikerült elindítani Az Erdõ címû újságot, össze-
gyûjteni a világháborúban szétzilálódott tagságot és az új körülmények között megerõsíteni az Egyesület vezetõ szakmai szerepét.

Dr. Haracsi Lajos emlékét õrzi: emléktábla Kardosfán (1993)

Sírhelye: Dr. Haracsi Lajos sírja  a soproni Evangélikus Temetõben található. 9400 Sopron, Margitbányai u. 24. GPS koor-
dináták: X 16.606 Y 47.684
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A harmadik oldal
Különleges alkalom százötvenedik évfor-
dulót köszönteni. Még becsesebbé teszi
az eseményt, hogy az Országos Erdésze-
ti Egyesület az ünnepelt. 

Szinte naponta szembesülünk vele,
ahogy a „hálás utókor intézménye” illú-
zióvá fakul. De az erdésztársadalom hûsé-
ge vitathatatlan. Ezért a Magán Erdõtulaj-
donosok és Gazdálkodók Országos Szövet-

sége köszöni a munkát minden névrõl ismert és ismeretlen szakem-
bernek, akik az elmúlt másfél évszázadban a magyar erdõk fejlesz-
téséért, megõrzéséért tettek, és jelenleg is azon munkálkodnak! 

Tisztelettel adózunk annak a negyvenhárom embernek,
akik jelen voltak az Egyesület alakuló közgyûlésén, és az esz-
tergomi hercegprímás egykori erdõmesterének is, aki már ko-
rábban szükségesnek látta a szakmai összefogást.

A kiegyezéstõl a I. világháború kitöréséig az erdõk képez-
ték a magyar földbirtok egyik fõ jövedelmi ágát. Az ezt kö-

vetõ idõszakban tevékenykedõ erdészeti szakemberek mun-
kájáért fokozott elismerésünket fejezzük ki, hiszen a világ-
égések idején is a legjobb tudásuk szerint gazdálkodtak
nemzeti kincsünkkel: az erdõvel. Még akkor is, amikor er-
deink több mint nyolcvan százaléka idegen fennhatóság
alá került. Trianon óta azonban megduplázódott Magyar-
országon az erdõterületek nagysága. Az 1989-es rendszer-
változtatás után pedig kettõszázezer hektár új erdõt telepí-
tettünk. 

Százötven év. Több emberöltõnyi idõ. De a fák más idõszá-
mítás szerint élnek. Jelenleg harminc erdõrészletünk kétszáz
évnél is korosabb. A százötven éves, vagy kicsit idõsebb fák pe-
dig hétezer hektárnyi területet foglalnak el erdeinkbõl. Tehát
jócskán élnek még azokból a fákból, amelyek az Egyesület ala-
pítása idején bontották elsõ leveleiket.

Kívánunk az elkövetkezendõ évszázadokra sikeres munkát
és azt, hogy úgy építgesse az egyesület továbbra is az évgyû-
rûit, mint a büszke tölgyek: dacolva mindenféle idõvel és szél-
járással. 

Luzsi József
elnök, MEGOSZ


