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vitéz Gyetvay György
aranydiplomás erdômérnök

(1919–2001)

Pápán született 1919-ben. Középiskoláit
részben Pápán, részben Sopronban végez-
te, érettségit a soproni Bencés Gimnázi-
umban szerzett. 1937-ben iratkozott be a
József Nádor Mûegyetem Bánya-, Kohó-
és Erdômérnöki Karára Sopronban. Erdô-
mérnöki oklevelét 1942-ben kapta meg,
majd hamarosan Kárpátaljára került: a
Bustyaházai Erdôigazgatósághoz kapott
kinevezést. Majdnem egy évet töltött az
Ökörmezôi Erdôgondnokságon, ahonnan
1943 novemberében behívták katonának.
1945-ben hadifogságba került és fél év
után jöhetett haza, ami után a Szombathe-
lyi Erdôigazgatóságon helyezkedett el. Rö-
vid központi tevékenység után elôször a
kôszegi, majd a szentpéterfai erdôgond-
nokságon dolgozott. Innen a Veszprémi
Erdôgazdaság Nagyvázsonyi Erdôgond-
nokságához helyezték át. Itt közel három
évet töltött el, majd az Erdôgazdasági
Egyesülések megalakulásakor elôször a
Nógrád megyei, majd a Vas megyei, végül
a Gyôr-Sopron megyei Egyesülésekhez
kapott beosztást. Az Egyesülések megszû-
nése után a Gyôri Állami Erdôgazdaság-
hoz került, ahol mintegy másfél évig dol-
gozott, és innen került ismét Szombathely-
re az Állami Erdôrendezési Intézet 3. sz.
Kirendeltségére 1954 októberében. Ettôl
kezdve egészen 1980. évi nyugdíjazásáig
itt dolgozott: kezdetben erdôtervezôként,
majd csoportvezetôként, végül az Erdôter-
vezési Iroda vezetôjének helyetteseként. A
hatvanas évek közepétôl az általa meg-
szervezett és beindított talajlaboratóriu-
mot is vezette rendezôi munkája mellett.

Szakmai munkásságának két fontos pil-
lérét említhetjük meg: gyakorlati erdész-
ként nagyon kedvelte a gondnoki munkát,
mert itt módja nyílt a kreativitásra, önállóan
dönthetett szakmai kérdésekben. Sokat és
szívesen tartózkodott az erdôben, legtöbb-
ször lóháton végezte ellenôrzéseit, mivel

családjából magával hozta a lovak szerete-
tét is. Munkatársaival a kapcsolata jó és
korrekt volt, ezért kedvelték mint vezetôt.
Mint erdôrendezô – itt 25 évet töltött el – a
tervezôi munka mellett különösen a termô-
hely-feltárásban jeleskedett. Elévülhetetlen
érdemeket szerzett a Tanulmányi Erdôgaz-
daság Hegyvidéki Erdészete 1963. évi erdô-
tipológiai térképének az elkészítésében,
amely színes nyomdai formában is megje-
lent, egyik elsôként az országban. Termô-
helyi vonatkozásban munkatársai tevé-
kenységét jelentôsen segítette. Nyugdíjazá-
sával sem szûnt meg kapcsolata az erdô-
rendezéssel, csökkentett munkaidôben to-
vább dolgozott majd 20 éven keresztül, és
sok segítséget nyújtott az ifjabb erdészge-
nerációk munkájának beindulásához.

Képességei és szorgalmas munkája több
elismerést érdemelt volna, azonban az élet –
elsôsorban származása miatt – ezt megta-
gadta Tôle. Némi gyógyírt jelenthetett szá-
mára élete utolsó éveiben a Vas Megye Köz-
gyûlésétôl kapott „Vas Megyéért” kitüntetô
díj 1999-ben. Emellett kárpótolta családja,
három gyermeke, unokái szeretete, akik
mindvégig mellette voltak. Talán csak Piros-
ka felesége 1993-ban bekövetkezett elvesz-
tése árnyékolta ezt be, amit gyakran emlege-
tett is szûkebb ismerôsei körében. Pedanté-
riája, udvariassága példamutató volt, és ezt
igyekezett a fiatalokba is beleplántálni. Ami-
kor 1956-ban rokonai meglátogatása miatt
komoly nehézségei adódtak, nem hagyta el
magát, és a rá jellemzô szívóssággal kihar-
colta a rehabilitációt. Igaz, a késôbbiek so-
rán mindezek az események nem múltak el
nyomtalanul. Összességében elmondhatjuk,
mind szakmai munkássága, mind emberi
magatartása például szolgálhat a mai és utá-
nunk jövô generációk számára.

Bár az utolsó egy-két évben némileg
csökkent a tôle megszokott aktivitása, halá-
la mégis váratlanul érte barátait, ismerôseit.
Temetésén, amely Szombathelyen volt,
2001. március 30-án, családján és ismerôse-
in kívül nagy számban vettek részt volt
munkatársai, erdészkollégái is.

Emlékedet szívünkben megôrizzük,
nyugodjál békében!

Nagy Lukács
(1940-2001.) 

erdômérnök búcsúztatása

A család, rokonság fájdalmát mélyen át-
érezve, a Balatonfelvidéki Erdô és Fafeldol-
gozó Részvénytársaság, valamint az erdész
kollégák és barátok nevében szeretnék bú-
csút venni tôled, Lukács.

Életed szinte összeforrt az Erdôgazda-
sággal. Egyetlen munkahelyed volt ez
egész pályafutásod során, és nyugdíjasként
is ehhez a közösséghez tartozónak érezted
magad, és közénk tartozónak tartottunk mi
magunk is.

A sümegi középiskolás éveket követôen
1958-ban felvételt nyertél a Soproni Erdô-

mérnöki Fôiskolára. A Tanulmányi Állami Er-
dôgazdaságnál letöltött szakmai elôgyakorla-
tot követôen 1959. és 1964. között voltál a
Fôiskola hallgatója, ahol a Keszthelyi Állami
Erdôgazdaság ösztöndíjasaként okleveles er-
dômérnöki szakképzettséget szereztél.

1964. július elsején álltál munkába az
Erdôgazdaság Monostorapáti Erdészeté-
nél, erdômérnök gyakornokként. 1965-tôl
két éven át az erdészet szakirányítási mû-
szaki vezetôje voltál. 1966. decemberétôl a
Nyírádi Erdészet vezetôjévé neveztek ki,
ahol erdészetvezetôi beosztásodat az erdé-
szet 1972. évi megszûnéséig sikerrel gya-
koroltad. Gyakorlati munkád mellett volt
energiád az elméleti munkásságra is: 1967-
ben “Kiváló Ifjú Mérnök” kitüntetésben ré-
szesültél szakmai dolgozatod alapján. 

A Nyírádi Erdészet megszûnésével a
zalahalápi üzembe kerültél fahasználati mû-
szaki vezetônek. Itt két évet töltöttél, majd
1974-ben a Központba helyeztek termô-
hely-feltárási elôadói munkakörbe. Itt mun-
ka mellett tovább tanultál, és 1977-ben Kör-
nyezetvédelmi és Tájrendezési Szakmérnö-
ki oklevelet szereztél. Az erdômûveléshez
kötôdô munkaterületek közül több beosz-
tásban is tevékenykedtél, így a termôhely-
feltárás mellett késôbb erdôfelújítási és er-
dôtelepítési, majd erdôtelepítési és közjólé-
ti elôadóként dolgoztál. 

Gazdasági munkádért 1983-ban és 1989-
ben “Kiváló Dolgozó” vállalati kitüntetés-
ben részesültél.

Mindig tevékeny szereplôje voltál a kö-
zösségnek, lett légyen az szakmai, baráti,
szakszervezeti vagy egyéb. Munkaterüle-
tedbôl adódóan szinte minden egyes dol-
gozót személyesen ismertél, tudtál gond-
jukról, bajukról, ismerted sikereiket is.

Szoros kapcsolatot ápoltá ezen kívûl az
erdész szakmatöbbi intézményébvel is: el-
sôsorban az oktatási intézményekkel, de a
hatósági szervezetekkel és a társerdôgaz-
daságokkal is.

Aktív szereplôje, több ciklusban vezetô-
ségi tagja voltál az Országos Erdészeti
Egyesület Keszthelyi Helyi Csoportjának.
Nem nagyon volt olyan rendezvény, össze-
jövetel, amire ne szakítottál volna idôt,
részvételedre mindig számítani lehetett.

Azok közé a kevesek közé tartoztál,
akik a legnehezebb idôszakban is meg tud-
ták ôrizni emberségüket, emberiességüket.
Nem adtad fel meggyôzôdésedet sem a ré-
gi, sem az új divatos eszmék kedvéért, biz-
tos pont voltál, akihez barátaid, munkatár-
said, beosztottaid mindig fordulhattak.

Sajnálatos, hogy megérdemelt pihené-
sed nyugdíjasként csupán néhány évig él-
vezhetted. Ûrt hagysz magad mögött; azok
is szeretettel gondolnak rád, akik nem áll-
tak hozzád közel. Jellegzetes hanghordozá-
sod, járásod, az arcodon örökké megbúvó
félmosoly, közvetlenséged, humorod hiá-
nyozni fog.

Horváth Iván
helyi csoport titkár

keszthelyi helyi csoport


