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Kassán 1902-ben rendezett Rákóczi-erek-
lyék kiállításáról szóló tudósítások után
kutatva a Felsômagyarország 1902. no-
vember 18-i számában a következô hírre
találtam:

„MEGSZÖKÖTT ELMEBETEG. A sze-
gény máramarosi rutén nép messze vi-
dékre eljár, hogy otthon hagyott családja
részére megkeresse véres verejtékével
szerzett mindennapi kenyerét. Favágás a
mestersége. Sûrû rengetegben irtja a ma-
gasra nyúló fák sokaságát, s naphosszat
izzad és görnyed a nehéz munka súlya
alatt. Olykor megesik, hogy egyik-másik
életét baj éri terhes munka közben. Leg-

utóbb is súlyos szerencsétlenség ért egy
máramarosi favágót. Egy hatalmas fa rá-
esett, amitôl a szegény ember súlyos sé-
rülést szenvedett, késôbb pedig meg is
tébolyodott. Társai megszánták az elme-
zavart embert, és egy kísérôjével haza-
küldték Máramarosba. S Újhelybe érve
az elmezavart ember kísérôjétôl úgy el-
maradt, hogy a legszorosabb keresés
mellett sem volt képes ráakadni. Az el-
tûnt elmebeteget keresik.”

Vajon hány munkás, erdész, mérnök
áldozta fel egészségét, esetleg életét a
magyar erdôkért? Ezeknek a tisztessé-
ges, országosan nem ismert szakembe-

reknek az emléke él-e még valakiben?
Úgy gondolom, hogy sokuknak a sírja
sincs már meg. Gondoljunk a Trianonnal
elszakított sírkertekben nyugvókra. Töb-
büknek a hozzátartozói sem élnek már.
Nincs, aki gyertyát gyújtson hantukon.

Az utóbbi évtizedekben több erdô-
gazdaság emelt emlékmûvet az erdô ál-
dozatai emlékére. A következô halottak
napján keressük fel ezeket a helyeket,
és gyújtsunk az elhunytak tiszteletére
egy-egy mécsest, így fejezzük ki örök
összetartozásunkat.

Perenye, 2003. november 8.
Schalkház Lipót

Emlékezzünk eltávozott társainkra
(Gondolatok halottak napja után)

Garamszegi István
(1943-2003)

A nyáron futótûzként terjedt a fájdalmas hír
halálos betegségérôl. Szívbôl kívántuk, bár-
csak hamis lenne az üzenet. Pedig tudtuk
valamennyien, hogy halványul a láng, hogy
fogytán az oly sokszor megirigyelt testi erô.
Tudtuk – ha hinni nem is akartuk – az élet és
a halál kezdett hatalmas tusakodásba, mi-
közben ô példás önfegyelemmel küzdött,
betegen sem akart gyengének látszani.

Mégis elgondolkodtatóak Illyés Gyula
szavai:

„Nem az az öreg, aki messze van a böl-
csôtôl, hanem az, aki közel van a sírhoz.”

1943. november 9-én született, Petôfi
szülôfalujában Kiskôrösön. Félárva gyerek-
ként nôtt fel, a nagyszülôk nevelték. A ter-
mészet szeretete késztette arra, hogy Sze-
gedre a Kiss Ferenc Erdészeti Technikumba
jelentkezzen, ahová felvételt nyert, s amit
1963-ban végzett el. Ekkor jegyezte el életét
a természet csodálatos mûvével, az erdôvel.
1963-1965-ig Dunafalván volt erdész.

1965-1967-ig Karapancsán, Novák Laci bá-
csival mûszaki vezetô. Azonban visszakérte
magát a kerületbe, az erdôbe. 1967-tôl, ami-
kor megnôsült, 1973-ig Dunaligeten kerület-
vezetô erdész. (Itt született Laci fia és Márti lá-
nya.) 1973-tól – áthelyezéssel – Bajára, az
ÉPFA-hoz került, ahol fatelepvezetôként dol-
gozott 1983-ig. Ám szíve visszahúzta Ge-
menchez, ahová visszajöve 1992-ig Rihában,
majd 1992-tôl 1999-ig, nyugdíjazásáig Tiser-
ben volt a vadászoknak is gyakran segítô, el-
ismerten kiváló szaktudású és nagy teherbírá-
sú ker. vezetô erdésze.

Nyugdíjasként – egészen az idén június-
ban érzôdô betegségéig – ugyanolyan akti-
vitással dolgozott, mint addig. Szerette, tisz-
telte, becsülte a kollégákat.

Az elszámolások, ugyanúgy, mint a leltá-
rak hangulata már nem a régi, de ô mindig
bele tudott csempészni egy kis régi levegôt,
egy kis régi atmoszférát.

Tartása volt, szinte konokul, a szó jó ér-
telmében.

Ahogy betegségét, a halál közelségét vi-
selte, ahogy az elmúlt elszámoláskor bejött az
erdészethez, ahogy elmondta milyen legyen
a temetése, ahogy higgadtan, nyugodtan el-
köszönt mindenkitôl és mindentôl, fogyó éle-
te színterétôl és szereplôitôl, és bocsánatot
kért azoktól, akiket esetleg megbántott, s
ahogy mondta, hogy többé már soha nem jö-
het ide, a második otthonába, ezt nem lehe-
tett száraz szemekkel végighallgatni.

Kitûnô szakembert, korrekt kollégát, ön-
zetlen barátot veszítettünk el valamennyien:
az erdô és az erdészet.

2003. október 1-én kísérték utolsó útjára
a Bajai Köztemetôbe, az erdészetnél meg-
szokott, de mégis szokatlanul nagyszámú
tisztelôi.

Varga Rudolf
kerületvezetô erdész
Bajai Helyi Csoport

Lombos Tibor
(1931–2003)

Lombos Tibor aranydiplomás erdômérnököt
2003. szeptember 4-én kísértük utolsó útjára a
kismarosi temetôbe.

Sírját családján, munkatársain, barátain
kívül nagyon sokan vették körül.

Lombos Tibor 1931. március 28-án szüle-
tett Budapesten. Az általános iskola elvégzé-
se után az esztergomi Szent László Gimnázi-
umba került. A Soproni Erdészeti Egyetemet
1953-ban végezte el, jeles eredménnyel.

Pályafutását a Diósjenôi Állami Erdôgaz-
daság Diósjenôi Erdészeténél kezdte, erdé-
szetvezetô-helyettesi beosztásban. Amikor a

Diósjenôi Erdôgazdaságot egyesítették a Vá-
ci Erdôgazdasággal, átkerült a Királyréti Er-
dészethez, szintén erdészetvezetô-helyettesi
munkakörbe.

Hosszú pályafutása során volt fahaszná-
lati elôadó, fagyártmány-termelési elôadó,
de igazán jól a Verôcei Fûrészüzem vezetô-
jeként érezte magát.

1981-ben átkerült az Egri Erdôfelü-
gyelôséghez. Neki való munkakör volt ez.
Nagy szakmai mûveltségét erdôfelügyelô-
ként tudta kamatoztatni a legjobban.

Nyugdíjaztatására 1991. december 31-én
került sor. Fiatalos, tettrekész ember lévén
nyugállományba vonulása után még négy
évig a Királyréti Erdei Vasút üzemvezetôje-
ként dolgozott.

Lombos Tibor kollégánkat mindenki sze-
rette, az erdésztársadalom, a környék lakos-
sága is, hiszen ez a környék hosszú idôn át
az erdôbôl élt, az erdô adott számára kenye-
ret. Nagy szakmai tudással, magas mûvelt-
séggel és nagy-nagy emberséggel rendelke-
zett. Emberszeretô, emberbecsülô viselke-
désével emelkedett az átlag szakemberek
fölé. Beosztottait ellátta jótanáccsal, tanított
és csak nagyon ritkán fegyelmezett. Már
egészen fiatalon kivívta környezete, munka-
társai megbecsülését, Lombos mérnök úr-
nak tisztelték.

Dalos kedvû, víg kedélyû embert ismer-
tünk meg benne.

A szakma képviselôje Kosztolányi Dezsô:
Halotti beszéd címû versébôl olvasott fel né-
hány sort, ezzel búcsúzott a szakma kedves
halottjától:

„Úgy fekszik ô ki küzdve tört a jobbra,
mint önmagának dermedt néma szobra.
Nem kelti fel se könny, se szó, se vegyszer.
Hol volt, hol nem volt, a világon egyszer.”
A tisztelet és szeretet koszorúit családja,

az Ipoly Erdô Rt., az Egri Erdôfelügyelôség,
legkedvesebb barátja, Naszvadi Dénes, vala-
mint az ismerôsök, barátok, rokonok he-
lyezték el sírjánál.

Míg élünk, emlékezünk Rád.
Nyugodjál békében!

Vajda Pál
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Hegyi András
(1934–2003)

2003. október 3-án a pápai Kálvária temetô-
ben, a kollégák és Pápa városának lakói
képviseletében megjelentek ôszinte együtt-
érzése mellett helyezték végsô nyugalomra
Hegyi András erdômérnököt, a Pápai Erdé-
szet nyugalmazott vezetôjét. Az erdésztársa-
dalom és az évfolyamtársak képviseletében
ravatalánál Nagy László mondott megemlé-
kezô beszédet.

Hegyi András 1934. március 1-én szüle-
tett Kapuváron. Mindig büszke volt szülô-
földjére, az ott kialakult ôsi hagyományokra,
tartotta a kapcsolatot az ottani emberekkel.
Ez a kötôdés és szülei iránt érzett szeretete
életpályáját késôbb is meghatározta.

Középiskolai tanulmányait a jó hírû csor-
nai gimnáziumban végezte. A soproni Erdô-
mérnöki Fôiskolára 1953-ban vették fel.
Nagy szorgalommal, lelkiismeretes munká-
val tett mindig eleget kötelezettségeinek.
Ugyanakkor igaz barátságot, derût sugárzó
egyéniségével diákéletünk egyik felejthetet-
len alakítója volt, ô is vállalta a selmeci diák-
hagyományok felélesztését. Az akkor fény-
korát élô SMAFC labdarúgócsapat tagjaként
a soproni fociszurkolók egyik kedvence
volt. Évfolyam-találkozóinkon derûsen fel-
fel idéztük azt a pillanatot, amikor egy ra-
gyogó csellel Lantoson is sikerült túljutnia,
hiszen Bandi Sopron labdarúgó válogatottjá-
nak tagjaként játszott az aranycsapat ellen is.

1956-ban azok közé tartozott, akik embe-
ri helytállásukkal járultak hozzá, hogy Sop-
ron városa és Fôiskolánk e történelmi na-
pokban is büszke lehet múltjára. Mi, közeli
barátai érezzük a búcsúztatóban elhangzot-
tak igazságát: „1956 decemberében mehetett
volna Kanadába, vagy a világ bármely sarká-
ba, de az itt élned és halnod kell parancsa és
szülei iránt érzett szeretete Salzburgból hoz-
ta ôt vissza szülôföldjére”. Elmondása sze-
rint éppen karácsonyeste kopogott be szere-
tô szüleihez. Így válhatott generációnk egy
olyan képviselôjévé, aki itthon vállalta a
mindennapi küzdelmet egy jobb világ kiala-
kulásáért.

Végzése után a Zamárdi székhelyû Észak-
somogyi Erdôgazdaság Központjában erdô-
mûvelôként kezdte meg szakmai tevékenysé-
gét 1958-ban, majd a Somogyvári Erdészet-
hez került. Kapuváron élô szülei könnyebb
elérése érdekében ment át a Magas-bakonyi
Állami Erdôgazdasághoz Pápára. Itt elôször a
Központban erdômûvelési elôadóként, majd
rövid ideig a Bakonybéli Erdészetnél dolgo-
zott. 1966-ban nevezték ki a Pápai Erdészet
vezetôjének és e beosztásban dolgozott
1993-as nyugdíjazásáig. Erdészetének terüle-
tét túlnyomórészt kedvezôtlen adottságú cse-

resek és akácosok alkották. Viszonylag sok
volt az idôsebb állomány is. Irányításával
nagyszabású cseres és akácos átalakításokat
valósítottak meg. Munkatársaival együtt kifej-
tett erôfeszítések eredményeit szép tölgye-
sek, a mai fiatalosok ôrzik meg az utókornak.
Kapcsolatát munkatársaival határozottság és
emberiesség jellemezte. Pápa városával, a la-
kossággal jó szándékú, segítôkész kapcsola-
tot alakított ki és tartott fenn, így széles körû
közmegbecsülésben részesült. Személyében
erdészszakmánk, a barátok és hozzátartozók
egy meghatározó egyéniséget, igaz embert
veszítettek.

Dr. Illyés Benjamin

dr. Bellér Péter
okleveles erdômérnök, egyetemi

adjunktus
(1938 – 2003)

Búcsúzni fáj, megválni attól, aki mindennap-
jaink cselekvô részese volt, akinek jellegze-
tes hangját gyakran hallottuk tanszékünk
helyiségeiben, aki jó kolléga, kedves barát
volt. Elment tôlünk, mert az alattomos be-
tegséggel már nem tudott megbirkózni. Ne-
künk visszamaradottaknak, most az a köte-
lességünk, hogy tisztességgel elköszönjünk
Tôle és felidézzük alakját. 

Az erdôkkel körülvett Felsôzsiden (ma
Várvölgy) született, 1938. december 26-án.
Szegény körülmények között nôtt fel, né-
gyen voltak testvérek. Már igen korán dol-
gozni kezdett, mint napszámos, illetve tíz
éves korától, a nyári szünidôkben, mint er-
dei munkás. Az erdôk és a szôlô szeretetét
otthonról hozta magával, és ez végigkísérte
egész életét. Tapolcán érettségizett 1957-
ben, és egy év elôgyakornokoskodás után,
kezdte meg Sopronban az egyetemi tanul-
mányait. Végzés után a Kisalföldi Állami Er-
dôgazdaság Észak-Hansági Erdészeténél he-
lyezkedett el mint fahasználati mûszaki ve-
zetô, majd egy év után 1964 december 16-án
kerül vissza az Erdészeti és Faipari Egyetem
Termôhelyismerettani Tanszékére, ahol
nyugdíjazásáig dolgozott. 

A Termôhelyismerrettani Tanszéken töl-
tött, közel negyven év alatt erdômérnök ge-
nerációkat vezetett be a talajtani ismeretek-
be. Oktatói tevékenysége során mindig a te-
repi megfigyeléseket és gyakorlati ismerete-
ket tartotta a legfontosabbnak. A gyakorla-
tokra nagy alapossággal készült. A laborató-
riumi vizsgálatokhoz szigorú fegyelmet kö-
vetelt. A hallgatók tanulmányainak elôsegí-
tésére jelentôsen bôvítette a tanszék talaj-
monolit gyûjteményét. Fiatalabb kollégái-
nak szívesen mesélt azokról a hôsi idôkrôl,
amikor még a tanszéki motorral hozták be a
talajmonolitokat.  

Hosszú egyetemi pályafutása során szé-
les körû szakmai tanácsadási és kutatómun-
kát is végzett. Több ezer ha erdô telepítésé-
nek készítette el termôhelyfeltárási szakvé-
leményét. Ezeket az erdôket késôbb szíve-
sen mutatta be. Sokat foglalkozott a hígtrá-
gya- és szennyvíz-hasznosítás, illetve elhe-
lyezés talajtani és erdészeti kérdéseivel. Ko-
rát megelôzve – folyamatosan ellenôrizte a

talajok terhelését ezekben az állományok-
ban és meghatározta a kijuttatható víz
mennyiségét. Igen büszke volt azokra a jó
növekedésû állományokra, amelyek kivite-
lezését ô tervezte. Ezek közül már jó pár
megérte a vágásfordulót, nagy fatömeget ad-
va tulajdonosának és dicsérve a tervezô
gondos munkáját. Utóbbi évtizedekben az
erdôállományok meszezésének kérdésével
foglalkozott a soproni-hegyvidéki erdôállo-
mányokban.

Munkája során mindig a gyakorlat igénye-
it vette figyelembe. Tudását mindig gyakorla-
ti tapasztalataival is megalapozta. Szabad ide-
jében szívesen dolgozott szölôjében. Büsz-
kén kóstoltatta borát és sok karácsony fényét
emelték az általa nevelt fenyôfák. A Soproni-
hegység igen jó ismerôje volt, nemcsak mint
termôhelyfeltáró, hanem, mint lelkes vadász
is. Több évtizeden keresztül vadászott. A tan-
széki névnap-köszöntökhöz ô gondoskodott
az ízletes vadpörköltrôl, s az ehhez való bor-
ról. 

Feleségével negyven éve éltek házasság-
ban, két lányuk született. Büszkén mesélt
unokáiról, akik sok örömet szereztek neki. 

Családja és rokonai mellett, diáktársai,
kollégái és diákjai kisérték utolsó útjára a
soproni Szent-Mihály temetôben 2003. októ-
ber 17-én. Az Erdômérnöki Kar nevében dr.
habil Mészáros Károly dékán búcsúzott a kar
oktatójától. 

Emlékét szívünkben ôrizzük. Isten Ve-
led, Péter!

dr. Bidló András

Balatoni erdôk
Kaán Károly akadémikus szorgalmazta
elôször csaknem egy évszázada, hogy
ültessenek fákat a Balaton térségében,
mert a növények javítják az üdülôven-
dégek közérzetét, s védik az ingatlano-
kat s egyebek közt a gyümölcsfa-ültet-
vényeket az északi part felôl fújó erôs
szelekkel szemben. Az erdô alapvetô
feladata ma is a védelem. A javaslatra
egyébként régen viszonylag gyorsan re-
agált a Balatoni Szövetség, s felkérte
Péch Kálmán nyugalmazott helyettes
államtitkárt egy tervezet kidolgozására.
Az ötlet megvalósításában jelentôs sze-
repet játszott a II. világháború után létre-
hozott Balatonkörnyéki Fásítóerdészet,
ennek a munkatervében szerepelt egye-
bek közt 1300 hektárnyi erdô és 2500
hektár erdôsáv telepítése. Mindez hoz-
zájárult, hogy ma Somogy területének
csaknem a 28 százalékát erdô borítja; a
dél-dunántúli régió másik két megyéjé-
ben, Baranyában 24, Tolna megyében
pedig 17 százalék az aránya. A különb-
ség még nagyobb Somogy javára, ha
egy lakosra számítjuk az erdôt, mert itt
4967 négyzetméter, az országban a leg-
nagyobb.


