
Erdészeti Lapok CXXXVII. évf. 12. szám (2002. december) 359

A Hargitától a Balfi utcáig –
in memoriam Tompa Károly 

(1923-2002)
Feltartóztathatatla-
nul fogynak az egy-
kori erdészeti
„aranykor” élô ta-
núi: ez év október 8-
án eltávozott közü-
lünk Tompa Károly
ny. erdômérnök,
egyetemi tanár.

Életútja példá-
zata az egyszerû

sorból kitartással és vas-szorgalommal fel-
emelkedô székely emberének. A kisbaconi
(Háromszék m.) hét fiúgyermekes Tompa
család sarjaként már középiskoláit is jórészt
önerôbôl végezte el. A nagyhírû sepsiszent-
györgyi Székely Mikó Kollégiumban letett
érettségi után 1942-ben a Mûegyetem sopro-
ni Erdômérnöki Karára iratkozott, ahol a ne-
héz háborús viszonyok dacára 1947-ben
megszerezte diplomáját.

Lelkész édesapjától örökölhette a neve-
lés iránti vonzalmát, így nem véletlen, hogy
a Zala megyében, majd a Délalföldön letöl-
tött gyakorlati évek után 1951-ben visszatért
Sopronba. Ekkor született döntés az „Erdô-
telepítés és Fásítástani Tanszék” létrehozásá-
ról, és Tompa Károly az új tanszék elsô al-
kalmazottjaként vállalta a szervezéssel, fel-
szereléssel járó úttörô munkát, valamint az
óriási ütemben megindult erdôtelepítési
programot megalapozó tárgyak és gyakorla-
tok tartalmának, módszertanának kidolgo-
zását. A pedagógia gyakorlatát és elméletét
nagyon komolyan vette – azon kevesek kö-
zé tartozik, akiknek e témában fél tucat pub-
likációja jelent meg a Felsôoktatási Szemlé-
ben. (Fáradhatatlan nevelô hajlama révén al-
kalmasint a Horribile Dictu halhatatlanságá-
ba is bevonult...).

Magas szintû oktató tevékenységét 1977-
ben ismerték el egyetemi tanári kinevezésével.

Szakmai-tudományos munkásságát tan-
széke profilja határozta meg: tevékenysége
elsôsorban a szaporítóanyag-termesztés és a
nemesítés fejlesztési feladataira terjedt ki.
Hosszú idôn keresztül foglalkozott az inten-
zív csemetetermelés módszereivel és azok
gyakorlati elterjesztésével.

Nevéhez fûzôdik a mérnökbiológia és az
erdészeti melioráció tantárgyként való beve-
zetése. Széleskörû tevékenységet folytatott a
Gál János vezette fásítási kutatások kereté-
ben, út- és hányófásítások, szennyvízelhelye-
zést szolgáló faültetvények tervezôjeként is.
Jó érzékkel ismerte fel, hogy az erdészetben
a genetika eladdig kihasználatlan lehetôsége-
it a szaporítóanyag-termelésen keresztül le-
het a gyakorlat számára hozzáférhetôvé ten-
ni. Az ötvenes években széles szakmai támo-
gatással beinduló nemesítô munkák kereté-
ben elôbb hársakkal, majd fûzekkel kezdett
foglalkozni. Másfél évtizedes nemesítô mun-
kájának gyümölcse „A fûz” c. monográfia és
három államilag elismert fûz fajta elôállítása
társnemesítôként. Az MTA Erdészeti Nemesí-
tési Albizottsága alapító tagjaként része volt
abban, hogy a hatvanas évek végére Magyar-
ország az erdészeti nemesítés nemzetközileg

elismert „nagyhatalma” lett. A politikai hely-
zet dacára a Vancouverbe emigrált Sziklai
Oszkárral, a Brit Kolumbia Egyetem erdésze-
ti genetika professzorával sem szakította el a
baráti, szakmai szálakat. Közös munkájuk a
maga nemében egyedülálló „Erdészeti nö-
vénynemesítés” (1981) amelyben egy végé-
hez közeledô „hôskorszak” kiemelkedô
eredményeit adták közre.

Széleskörû tudományos tevékenysége
alapján 1989-ben szerezte meg a mezôgazda-
sági tudományok doktora fokozatot. Emellett
számos kitüntetéssel honorálták munkásságát;
1984-ben megkapta a Munka Érdemrendet is.

Szakmai elkötelezettségét termékeny szak-
írói munkássága jellemzi. Összesen 205 mun-
kája jelent meg nyomtatásban, ezek közül 30
külföldi szaklapokban. 18 könyv és könyvrész-
let szerzôje vagy társszerzôje volt. Az egyetemi
oktatás számára összesen 20 jegyzetet írt, kuta-
tási jelentéseinek száma megközelíti a százat.

Szívügyének tekintette a szakmai isme-
retterjesztést; társszerzôje volt az „Erdészeti
alapismeretek” címû könyvnek is, amely a
maga korában az egyik legnépszerûbb szak-
mai kiadványnak bizonyult, kereken 10.000
példányban kelt el.

Korosodásával, a szakmai visszavonulás
éveiben készült önéletírásából („Ötven év jegy-
zeteit lapozgatom”) mélyen emberséges jelle-
mét, önkritikus humorát ismerhettük meg. Fi-
gyelme ekkor egyre inkább családjára irányult:
két erdômérnök fiára és három unokájára. A
halálos kór elsô jeleit küzdeni akarással, a re-
ményt nem feladva viselte, de felesége tragiku-
san hirtelen halála után a rászakadó magány
súlyosan megviselte. Ennek ellenére még az
utolsó hetekben is élénken érdeklôdött a ké-
szülô „Erdészeti genetika” könyv elôrehaladá-
sáról. Különös fordulata a sorsnak, hogy a kéz-
irat nyomtatása halála elôtt néhány nappal kez-
dôdött: belsô címlapján a saját archívumából
származó felvételen Tompa Károly a hazai er-
dészeti genetika és nemesítés még élô úttörôje-
ként szerepel, a már korábban eltávozott bará-
tai, Májer Antal, Tuskó László, Nemky Ernô,
Kopecky Ferenc és Bánó István társaságában...

Hamvait 2002. október 29-én kísértük
utolsó útjára Sopronban, a Balfi utcai evangé-
likus temetôben, ahol szeretett felesége mel-
lett talált örök nyugalmat. Személyével nem-
csak egy élethivatása iránt ôszintén elkötele-
zett, elismert szakembert, hanem egy szere-
tetre méltó kollégát, fogyatkozó székely vére-
ink méltó képviselôjét vesztettük el.

Befejezésül álljon itt néhány sor önéletírá-
sából. „Életem a világháború, hazátlanság,
belsô számûzetés viszontagságai között zaj-
lott, de hát ez sokunkkal megtörtént, s éppen
ez adja sorsom méltóságát. Lélekben mindig
együtt éltem szeretett székely-magyar népem-
mel, az történt velem is, ami vele, részecske
voltam az egészben. Áldom a Teremtôt a csa-
ládomért, mestereimért, barátaimért, tanítvá-
nyaimért; hogy magyarként éltem át az euró-
paiságot, és hogy édes anyanyelvünk él ben-
nem. Napjaim végéhez közeledve, bevallom,
életemet szépnek éreztem, s remélem, sze-
rény erdész munkásságom nem tûnik el
nyom nélkül szakmánk tudatából.”

Úgy legyen.
Mátyás Csaba

dr. Tompa Károly halálára
Karcsi, szenvedéseid után elmentél közü-

lünk. Ezt a szomorú gyászhírt telefonon és
interneten kaptam több kollégámtól itt,
Franciaországban.

Már az Egyetemen úgy 1950–53 körül,
amikor tanársegéd voltál, én pedig hallgató,
megszerettelek, mert a gyakorlati órákon sok
segítséget nyújtottál. Mikor Franciaországba
kerültem a forradalom után, Te a politikai ne-
hézségek ellenére bátran a kockázatot vállal-
va eljöttél az irodámba és sokat beszélget-
tünk. Aki veled volt nagy pártember az Egye-
temrôl, akit szintén jól ismertem, azt mondta,
hogy nem akar velem találkozni. Megértettem
viselkedését! Ez 1968-ban volt a Nancy-i Kí-
sérleti Állomáson. Mikor Avignonba kerültem
kijöttél egy Tanulmányútra a Zilahi Jóskával 2
hétre, láttad a Mont Ventoux-hegység cédrus
állományait, amelyet olyan sok magyar erdész
megcsodált. 1974-ben egy libanoni végzôs
hallgató volt nálad, aki diplomatervet készített
a cédrusokról, együtt adtunk segítséget neki a
sok nehézségében. 1975-ben jelent meg az
500 oldalas „Erdészeti alapismeretek” c. tan-
könyvnek számított kiadványod, mely a fran-
cia erdészeti körökben is nagy elismerést vál-
tott ki. 1976-tól kezdve együtt dolgoztunk az
IUFRO Nemzetközi kutatások kebelében. Mi-
kor Sopronba mentem feleségemmel, az elsô
utam hozzád vezetett. A barátságod határtalan
volt. Egy alkalommal, úgy 1977 körül, mikor
ismét régi hazámban voltam, elfelejtettem be-
jelentkezni a rendôrségen és leadni a kis sár-
ga lapot. A határtól visszairányítottak Sopron-
ba, a Rendôrkapitányságra, hogy a rendôrök
vegyenek a kezükbe. Karcsi barátom, Te
mentettél ki bennünket a rendôrségen,
hogy vissza tudjunk jönni Franciaországba.

1981-ben megírtad a Sziklai Oszkárral
együtt az „Erdészeti Növénynemesítés” c.
könyvet, mely még ma is mint Biblia könyve
az erdészek kezében. 316 oldalon a magyar és
kanadai erdészet területén elért genetikai ada-
tokat és eredményeket adtátok közre nagysze-
rû megvilágosításban. A könyv kivonatát most
is mint a többi megjelent tanulmányaiddal
együtt közöltem a Francia Erdészeti Szaklap-
ban. Neved a francia erdészeti körökben, kü-
lönösen a kutatók körében már jól ismert volt,
éppúgy mint kitûnô francia nyelvtudásod.

1989-tôl kezdve kísérleteidnek és tudomá-
nyos közleményeidnek száma mindig na-
gyobb és nagyobb mértékben növekedett és
több tárgykört foglalt össze: Mikroparcellás
ültetési kísérletek a vörösiszapon végzett fásí-
tási kísérletek, Az erdômûvelési beavatkozá-
sok az erdein génkészlete, Az erdôsávok vé-
delmének, nevelésének és felújításának
ügye, A Sopronkôhidai nyár és fûz klónvizs-
gálati ültetvény értékelése, Nagytasakos cse-
metével létesített 12 éves fenyôültetvény érté-
kelése. A Sopron-Tómalmi nemesnyár de-
monstrációs ültetvény értékelése stb.

Karcsi, köszönöm mindazt, amit nekem,
a magyar és a nemzetközi erdész társada-
lomnak olyan lelkesen nyújtottál. Köszö-
nöm igaz és kimeríthetetlen barátságodat és
humanista érzelmeidet.

Nyugodjál békében, gondolatban és szí-
vünkben mindig velünk fogsz maradni.

Dr. Tóth János, Franciaország
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Eszes Ferenc
1947-2002

Szegeden született,
pedagógus család-
ban. Kis gyermek
kora óta megmutat-
kozott természet
iránti szeretete, hi-
szen a népes család
(heten voltak test-
vérek) rendszere-
sen járta az erdôt, is-
merkedett titkaival.

A kezdeti ismerkedés, egyre komolyabb
kötôdéssé változott, ennek eredményekép-
pen az általános iskola elvégzését követôen
a szegedi Erdészeti Technikumban folytatta
tanulmányait 1961-tôl.

Az akkor kötelezô egy év elôgyakorlat –
melyet a Maros-parti csemetekertben töltött,
csak megerôsítette eredeti elképzelését,
nagy akarással és jó eredménnyel végezte
középiskoláját. Megnyerte az Országos
Szakmai Tanulmányi Versenyt, így automati-
kusan felvételt nyert Sopronba, az Erdészeti
és Faipari Egyetem Erdômérnöki Karára.

A bohémsága révén ismert és kedvelt
tagjává vált a hallgatói kollektívának. 1973-
ban szerezte meg erdômérnöki diplomáját.

Végzést követôen 1973-80-ig a
Felsôtiszai Erdô és Fafeldolgozó Gazdaság
Halápi Erdészeténél dolgozott, elsô idôszak-
ban mint ösztöndíjas, következett a ranglét-
ra végigjárása, majd az 1978-80. közötti idô-
szakban megbízott erdészetvezetôként irá-
nyította az erdészetet.

Az 1980-as év nagy változást hozott szak-
mai pályafutásában. A kinti gyakorlatot fel-
cserélte az oktatásra, Szegedre költözött és
haláláig a Kiss Ferenc Erdészeti Szakközép-
iskolában tanított.

Nagy gondot fordított önképzésére.
1978-ban megszerezte a növényvédelmi
szakmérnöki diplomát, 1983-ban a mérnök-
tanári végzettséget, 1988-ban pedig a fater-
mesztési szakmérnöki diplomát.

Az iskolában eltöltött évei hatékonyak és
meghatározó jelentôségûek. Elsôsorban er-
dômûveléstanra, termôhelyismerettanra,
ökológiára és  szakmai gyakorlatra oktatta a
felcseperedô erdész nemzedéket.

Több éven keresztül szervezte az Ország-
járó Diákok Körét, vízi túrákat és a Szeged
környéki gyalogtúrákat. Ezek mind-mind ki-
váló alkalmak voltak arra, hogy tudását szinte
észrevétlenül átadja tanítványainak.

Kiemelkedô eredményeket ért el az isko-
la csapataival a különbözô szakmai elméleti
és szakmai gyakorlati versenyeken.

1988-és 1998. között az Agrárszakoktatási
Intézet megbízásából erdészeti szaktanács-
adói feladatokat látott el.

Sok-sok végzôs diák az ô általa szerkesz-
tett írásbeli tételsor megoldásával kezdte
meg a nagy szakmai megmérettetést, a szak-
mai képesítô vizsgát.

Szakmai tanácsadóként sokat tett az er-
dészképzést folytató iskolák közötti össz-
hang megvalósításáért.

Az iskolában eltöltött 22 év alatt 3 osz-
tályt vezetett osztályfônökként. Tanulói sze-
rették és tisztelték, a fiatalokat mindig az er-
dô, a természet tiszteletére, megbecsülésére
és csodálatára nevelte.

A szegedi Belvárosi temetôbe kísértük
utolsó útjára. Hiányozni fog bohémsága,
szakmai tudása, szakmaszeretete és a nagy
szíve, mely nem dobog már.

Emlékedet tisztelettel megôrizzük.

Tölgyesi Albert
(1934-2002)

2002. augusztus 26-
án a szegedi
Dugonics temetô-
ben kísérték utolsó
útjára Tölgyesi Al-
bert erdômérnököt.

E redmények -
ben, szakmai sike-
rekben gazdag er-
dészpálya zárult le.

1934. július 12-
én Szegeden született, a középiskolát is e
városban a Radnóti Miklós Gimnáziumban
végezte. A Soproni Erdômérnöki Fôiskolán,
szerzett erdômérnöki diplomát 1958-ban.

A Mátrában kezdett dolgozni, majd rövid
két éves munka után visszatért szülôföldjére
Szegedre a Csongrád Megyei Állami Erdô-
gazdasághoz, ahol a központban csemete-
termelési elôadói meghívást kapott.

Feladata volt a 1960-as évek nagy erdôte-
lepítési programjához a talajlaboratórium
felállítása, a Dél-Alföldi körzet csemeteszük-
ségletének megtermeltetése, új csemeteker-
tek létesítése.

Lelkesen támogatta a technikai és tech-
nológiai fejlesztéseket, irányítója volt az er-
dômûvelés gépesítésének.

Erdészeti Tudományos Intézettel együtt
dolgozva számos kísérletben, új eljárás be-
vezetésében részt vett.

Kezdeményezte és vezette az Ásotthalmi
Fenyôtermesztési Rendszer kidolgozását. Az
Egyetemmel közösen indította el a szlavon
tölgy termelési rendszert, melyek célja a Bé-
kés megyei szlavon tölgy állományok termô-
re fordulásának és genetikailag értékes sza-
porítóanyag elôállításának biztosítása volt.

Irányította a Tisza-Maros hullámtéri terü-
letek felújítását.

Kezdeményezte a szálfás gépi közelítéses
fakitermelési technológia bevezetését. Szak-
mai elhivatottság és gyakorlati sikerek alap-
ján 1989-ben fômérnökké nevezték ki, mely
beosztást 1992. évi nyugdíjazásáig ellátott.

Gazdasági munkája mellett több országos
szervezetben is dolgozott, tagja volt az Orszá-
gos Erdészeti Egyesület Erdômûvelési Szak-
osztályának, továbbá az Erdészeti Szaporítóa-
nyag Terméktanács elnökségi tagja, ott a Dél-
Alföldi régió vezetôje, az Országos Nyárfami-
nôsítô Bizottság, az Alföldi Erdôkért Egyesü-
let, a Szegedi Területi Akadémia Bizottság Me-
zôgazdasági Szakbizottság munkatársa is volt.

Tartalmas és sikeres szakmai életútját bi-

zonyítja számos kitüntetése, többszörös ki-
váló dolgozó.

Távozásával a Dél-Alföldi erdésztársada-
lom egy kiváló egyéniséget veszített el. So-
kunknak volt emberi példaképe, most már
az is marad.

Jaksa Istvánné (Hadobás Julianna)
(1938- 2002.)

Mezôhegyesen szü-
letett egy nagy csa-
lád kilencedik
gyermekeként.

Általános iskolá-
it Egyeken végezte.
Erdészeti Techni-
kumba íratkozott
Debrecenbe, majd
a Technikumot
Szegedre helyez-

ték, így Szegeden szerzett erdész képesítést.
Elsô munkahelye a Csongrád megyei Er-

dôgazdaság Szegedi Erdészet csemetekertje
volt 1957.08.01-tôl.

1961-62. évben elvégezte a Közgazdasági
Technikumot, így könyvelôje, majd admi-
nisztratív vezetôje lett a Kisteleki Erdészet-
nek nyugdíjazásáig. Szakmailag felkészült
pontos, rendszeretô ember volt.

Február 8-án kísértük utolsó útjára a
kisteleki temetôbe.

Dénes János
(1927-2002.)

Becsületes paraszt
családból származik.
Iskoláinak elvégzése
után a Csongrád me-
gyei Állami Erdôgaz-
daság Sándorfalvi
Erdészeténél fizikai
munkásként dolgo-
zott.

1952-53 évben az
Ásotthalmi Erdész

Szakiskolában erdész szakképesítést szerzett.
Több mint három évtizedet dolgozott egy

helyen a Kisteleki Erdészet felgyôi kerületé-
ben. Szakma és emberszeretete miatt mun-
katársai elismerését kivívta.

Több kitüntetésben részesült, 1985-ben
megkapta a „Bedô Albert” díjat. Munkája mel-
lett társadalmi feladatot is végzett, az Erdészet-
nek szakszervezeti titkára volt. 1987-ben ment
nyugdíjba.

Magánemberként jó humorú, víg, tréfálko-
zó ember volt. Találékonyságát, gyakorlatias-
ságát, munkakedvét szüleitôl örökölhette. Az
utóbbi években beteg volt, egyre betegebb.
„Mikor a fáradt testem meggyötörten vit-

tem csendesen jött és átölelt az Isten.”
Olvastam a csongrádi temetô egyik sír-

emlékén szeptember 13-án, mikor utolsó út-
jára kísértük és eszembe jutott két hónappal
korábbi találkozásunk, amikor már készült
erre az útjára.
„Elment a Jón Ember” mondta a felesége.
Igen elment közülünk megint egy régi jó

kolléga!


