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2006. november 23-án, Sopronban, az
Erdészeti Múzeumban tartotta évzáró
utolsó rendezvényét az OEE Erdészet-
történeti Szakosztálya. 

A gyönyörû, patinás térképteremben
elõször dr. Ráczné dr. Schneider Ildikó a
„Selmeci-soproni diáklapok, -újságok”,
címû elõadását hallhatták az érdek-
lõdõk. Vetítéssel illusztrálva igen látvá-
nyosan mutatta be 1858-tól napjainkig
az erdészeti felsõoktatás diáklapjait, új-
ságait és idõszaki kiadványait. Külön is-
mertette a Selmecbányán és Sopronban
megjelent nyomdatermékeket. 

Az elsõk még német nyelvûek vol-
tak, majd a XIX. század végén már ma-
gyarul jelentek meg. 

A tréfás humoros lapok mellett ko-
moly tudományos jellegûek is voltak.
Néhányat érdemes felsorolni: Stein-
grubeni Bakter-Kürt, Selmeci Újság,
Fõiskolai Lapok, Lila Zongora, Bás-
tyánk, Életünk a vizsgák tükrében, Sop-
roni Egyetem, Soproni Mûhely, Vivat
Akadémia, Helyzet. Az elmúlt harminc
év lapjainál a hallgatóság gyakran fe-
dezte fel önmagát a sorok közt. 

Az elsõ kiadványok hiányosak, ezért
kérnek mindenkit, hogy akinek van a tu-
lajdonában, az segítse a további kutatást. 

Örvendetes, hogy a selmeci idõszak-
ban napvilágot látott kiadványok leírása
már megjelent az elõadó, dr. Ráczné
dr. Schneider Ildikó tollából. 

Az újságok bepillantást nyújtottak a
fõiskola-egyetem diákjainak mindenna-
pi életébe az adott kor tükrében.

A második elõadást Szakács László
tartotta a „A zalai vadászterületek és va-
dásztársaságok 1945-46-ban” címmel. 

A szerzõ egy tervezett nagyobb könyv
elsõ részét vázolta. Zala megye vadászat-
történetét foglalta össze a háború utáni
idõszakban. Az elõadás fejezetei az aláb-
biak voltak: 1. A vadászati igazgatás. 2. Va-
dászterületek. 3. Vadásztársaságok meg-
alakulása. 4. Rezervátumi területek. 5. Va-
dásztagság, vadásztagok elemzése. 6. Va-
dászat: vadászati módok, elejtett vad, tilal-
mak, húsvadászat orvvadászat. 7. Vadász-
ható vadfajok, elterjedése, létszáma. 8. Va-
dászfegyverek. 9. Vadászati objektumok,
berendezések. 10. Vadászathoz kapcsoló-
dó egyéb szervezetek, tevékenységek. 11.

Vadászati kultúra: szakoktatás, újságok,
vadásznapok rendezése.

Az ország keleti részéhez viszonyítva
késõbb és igen vontatottan indult el a
vadászati szervezet kiépítése Zala me-
gyében. 

Az árverések nyilvánosan, igen de-
mokratikus légkörben zajlottak le.

A 180 vadásztársaság alakulása igen
jelentõs civil, polgári szervezõdést,
egyesületet is jelentett. 

A kutatás során bebizonyosodott,
hogy 1945-46-ban még nem volt döntõ
jelentõségû a vadászat elleni politikai
támadás. Az orvvadászat az ország töb-
bi részéhez viszonyítva nagyobb volt és
tovább tartott.

A ma is mûködõ vadásztársaságok és
az erdõgazdaságok vadászati rezervátu-
mai, egységei tehát 1945-46-ban alakul-
tak. Az Európa-szerte híres zalai vad és
vadgazdálkodás múltjának egy válsá-
gos idõszakát mutatta be az elõadó. 

Varga Tamás, dr. Király Pál, Béni
Kornél, Köveskuti György és Fuják Jó-
zsef szólt hozzá az elõadásokhoz. 

Szakács László

Diáklapok és vadászterületek

Koncz János
(1926-2006)

Koncz János 1926-ban
született Vecsésen, de
gyermekkorát Szabad-
szálláson töltötte. Iskolá-
it Szabadszálláson,
Fülöpszálláson végezte,
Kecskeméten a kereske-
delmiben érettségizett.
1949-ben került erdésze-

ti szolgálatba, elõször könyvelõként, majd
szakelõadó, késõbb fásítási elõadó, szakfelü-
gyelõ. Idõközben szakirányú végzettséget
szerzett, 1955-ben kitûnõ eredménnyel elvé-
gezte a soproni Erdészeti Levelezõ Akadémi-
át. 1968-1979 között a MÉM Szegedi Áll.
Erdõrendezõség Kecskeméti Erdõfelü-
gyelõségének helyettes vezetõje, majd 1979-
tõl 1986-ban történt nyugdíjba vonulásáig a
Kecskeméti Erdõfelügyelõség osztály-
vezetõje.

Még az 50-es évek végén került kapcsolat-
ba az elsõ országfásítási akcióval, melynek so-
rán a megye városainak, falvainak védõ és
pihenõ fásításait hozták létre, aktív elindítója,
szervezõje és irányítója volt a kiskunfélegyházi
parkerdõ létesítésének. 1966-ban a MÉM ren-
deletet ad ki a mezõgazdasági üzemek cellu-
lóznyár-telepítések támogatásáról. Tulajdon-
képpen ezzel indul el a gazdaságosan nem
hasznosítható területek erdõsítési programja.
Ennek a programnak kiemelkedõ személyisé-
ge volt Koncz János. A megye mezõgazdasági
üzemeiben, mintegy 130 termelõszövet-

kezetben és 11 állami gazdaságban valósult
meg az erdõtelepítések döntõ többsége. Az
erdõtelepítési program eredményként János
bátyánk mintegy 30 000 hektár erdõtelepítés
szervezésében, szakmai ellenõrzésében és fi-
nanszírozásában vállalt döntõ szerepet. Elsõ-
sorban neki köszönhetõ, hogy a megye
mezõgazdasági üzemei megteremtették az
erdõgazdálkodás szakmai hátterét, szívós és ki-
tartó munkával elérte, hogy mindenütt szak-
képzett erdészek, erdõmérnökök irányították
az erdõgazdálkodási munkákat. Kiváló admi-
nisztrációs tevékenységet is végzett, de igazán
a terepen, az erdõben érezte otthon magát,
nem született olyan új erdõ, amit Õ ne látott
volna. Igazi szívügye az erdõtelepítés volt. Mi
fiatal kezdõ szakemberként élénken emléke-
zünk azokra a vele történt mûszaki átvételekre,
ahol ténylegesen megismerhettük az alföldi
erdõgazdálkodás sajátosságait. Szakmai meglá-
tásai mindig helytállóak voltak, kollégáihoz szi-
gorú, de következetes és mindig segítõkész
volt.   Munkáját számos kitüntetéssel ismerték
el, több vállalati és miniszteri kiváló dolgozó ki-
tüntetés birtokosa, eredményes fásításért négy
alkalommal részesült elismerésben.

Nyugállományba vonulása után sorsa el-
távolodott az erdõtõl. Hobbijában kertész-
kedett, vadászott az Alpári Vadásztársaság-
ban, és lelkes, aktív tagja volt az Egyesület-
nek. Valamennyi helyi csoport rendezvé-
nyen részt vett, az Erdészklub havi összejö-
vetelein mindig jelen volt, az
erdõgazdálkodásban történtekkel kapcso-
latban mindig volt markáns véleménye. Az
októberi kihelyezett rendezvényünkön még

részt vett, azután már csak telefonon beszél-
tem vele. Említette, hogy most beteges, de a
következõ erdészklubra már jönni fog.

A kecskeméti református temetõben bú-
csúztunk tõle. 

Kedves Jani bácsi, nyugodj békében. Em-
léked tovább él családodban, barátaidban,
kollégáidban, vadásztársaidban és minde-
nek elõtt Bács-Kiskun megye erdeiben.

Bognár Gábor – Jaksa Ferenc  

Simsay István
okleveles erdõmérnök

(1975 – 2007)

2007. február 1-jén
futótûzként terjedt a
döbbenetes hír az
országban, hogy ifj.
Simsay István kollégánk
életét, egy máglyából
lezuhanó hatalmas rönk
oltotta ki egy pillanat
alatt.

Ifj. Simsay István mindkét oldalról er-
dészcsaládból származik. Édesapja is
erdõmérnök, anyai nagyapja, apai dédapja
erdész, korábbi õsei között is található e
szakma képviselõje.

Általános iskolába Pécsváradon járt, majd
Pécsen a Nagy Lajos Gimnáziumban érettsé-
gizett 1993-ban, ahonnan sikeresen jutott to-
vább Egyetemünk Erdõmérnöki Karára. 

A szép, sokat emlegetett soproni éveket
’98-ban zárta, ahol okleveles erdõmérnökké
vált. 
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Iskoláit mindig nagy szorgalommal, kivá-
ló eredménnyel végezte. Diákévei alatt an-
gol nyelvbõl középfokú nyelvvizsgát tett, s
tudását késõbb jól is használta.

Elsõ munkahelye a Mecseki Erdészeti és
Faipari Rt., ahol édesapja is évtizedek óta
dolgozott.

1998-ban az rt. Szigetvári Erdészeténél
állhatott munkába, mint fahasználati mûsza-
ki vezetõ.

Megalapozott tudásával, felkészültségé-
vel, lelkiismeretességével hamar megszerez-
te munkatársai elismerését, akikrõl mindig
nagy tisztelettel beszélt.

Munkahelyi elfoglaltsága mellett az erdé-
szeti évek alatt tudását tovább gyarapította, s
pénzügyi szakértõi oklevelet szerzett a Pécsi
Közgazdaságtudományi Egyetemen. 

Kiváló munkájára felfigyelve, az rt. vezetõi
a központ Kereskedelmi Osztályára hívták,
ahol 2003. szeptember 01-tõl látta el feladatait.

2004. június elsejétõl szervezetileg megvált
a Mefa Rt.-tõl, de volt kollégáitól sohasem, s
mint volt kolléga és üzleti partner mindvégig
nagyon jó kapcsolatban maradt velük.

A változással a szigetvári székhelyû Trust
Hungary Rt.-hez került üzemvezetõ-helyette-
si beosztásba, ahol munkaköre a termelésirá-
nyítás sokrétû feladata mellett a szigetvári
üzem rönkbeszerzésére is kiterjedt.

Rönkbeszerzési munkája során újra jár-
hatta a Mecsek erdeit, de megismerte az
Északi-középhegységet és annak szakembe-
reit, ha kellett elment a Székelyföld legtávo-
labbi pontjára is, s kiválóan képviselte cégét
a Felvidéken is.

Ebbéli munkája során korrektsége, szak-
mai tudása, s üzleti partnereit megbecsülõ
magatartása, mely lényébõl fakadt, minden-
hol, amerre járt tiszteletet és viszontmegbe-
csülést váltott ki. 

Január 8-án ünnepelte a születésnapját.
„Krisztusi korba léptem.” – mondta.
S február 1-jén, 32 évesen, szülõhelyétõl,

szeretteitõl távol, megállította a sors.
Simsay Pista bárhol végezte munkáját,

bárhol járt az országban, mindenhol jó em-
lék maradt utána. Õ jó ember volt, aki in-
kább adott, mint kért, aki nem bántott, in-
kább vigasztalt, akire mindig lehetett számí-
tani, ha segítség kellett.

Neki az adott szó, a becsületesség szent
dolog volt. Számára nem a rang volt az érték,
hanem az emberi tisztesség és a helytállás. 

Elvesztettünk egy nagyszerû embert, ba-
rátot, kollégát, szakembert. Óriási ûrt ha-
gyott bennünk.

2007. február 10-én, egy tavaszias szom-
baton kísértük utolsó útjára szülõvárosában. 

Nagyon sokan tisztelegtünk elõtte, sze-
rettei, barátai, munkatársai, évfolyamtársai,
az erdészszakma sok-sok képviselõje szerte
az országból.

Az erdészösszetartozás méltó megjelení-
tése volt a szertartáson való búcsúszereplés,
majd gyászszakestély.

Drága Simsay Pista!
Soha nem fogunk elfeledni, s mindig sze-

retettel emlékezünk Rád, mint ahogy szeret-
tünk, amíg Veled lehettünk.

Köszönjük, hogy ismerhettünk, hogy Ve-
led lehettünk ebben a világban.

Hajdú László 

Nagy Miklós
(1932–2007)

Nagy Miklós kollégánk
2007. február 15-én be-
következett, váratlan és
megrendítõ halálhírét a
Veszprémi Erdészeti
Igazgatóságon elõször
hitetlenkedve fogadtuk,
hisz az utolsó napokban
többször is járt nálunk

az irodában anyagot gyûjtve a legutolsó bí-
rósági szakértõi megbízatásához. Élete utol-
só napjáig fáradhatatlanul dolgozott, ezért
nehéz elhinni, hogy lezárult az a szorgos
életpálya, melynek néhány fontosabb állo-
mását szeretném most pályatársai és követõi
nevében felidézni. 

1932. október 18-án földmûves család-
ban született egy kis szigetközi faluban,
Feketeerdõn. 

Az elemi iskola 4 osztályát szülõfalu-
jában, Feketeerdõn járta, majd a gimnázium
8 osztályát Mosonmagyaróváron a piarista,
illetve az államosítás után az Állami Általá-
nos Gimnáziumban. Mind elemista, mind
középiskolás diákként kiválóan tanult. 

A soproni Erdõmérnöki Fõiskolán az
egyik legnépesebb – több, mint 120 fõs – év-
folyamban 1955 decemberében szerzett
erdõmérnöki oklevelet. 

Gyakornoki idejét 1956. január 1-én
kezdte meg az országos hatáskörû Erdõgaz-
dasági Építõipari Vállalat kaposvári
Fõépítésvezetõségén. A cég váratlan meg-
szüntetése után Somogy, Baranya és Tolna
megyében úttervezéssel és a kivitelezés irá-
nyításával foglalkozott. Mindig büszkén em-
legette a bõszénfai erdészeti feltáró utat,
mint elsõ önálló munkáját. 

1958 áprilisában a Vértesi Állami Erdõgaz-
dasághoz került, ahol 1960-ig a Csákvári Erdé-
szetnél erdõmûvelési mûszaki vezetõként te-
vékenykedett. 1960-62 között az erdõgaz-
daság központjában Tatabányán dolgozott
csemetetermelési elõadóként. 1962 és 1964
között a Szári Erdészet erdészetvezetõje volt,
majd a központba visszakerülve 1967-ig a
szakirányítási csoportot vezette. 

1967 szeptemberében az akkor alakuló
MÉM Veszprémi Állami Erdõrendezõség meg-
szervezésére és vezetésére kapott megbízást.
1968-ban az erdészeti hatósági munka, az
üzemtervezés, a természetvédelmi és vadá-
szati igazgatás hatékony új rendszerét alakí-
totta ki a Bakony és a Balaton-felvidék térsé-
gében. Munkatársait térségünk elismert szak-
embereinek körébõl toborozta. Saját szavai
szerint: beosztottjait úgy válogatta meg, hogy
„mindig büszke lehessen csapatára”. Munka-
társaitól teljes odaadást, szigorú rendet köve-
telt meg, ugyanakkor energikus, „kijáró em-
berként” minden feltételt megteremtett a szá-
mukra a családos letelepedéshez, nyugodt
megélhetéshez. 

Az erdõrendezésben és az erdõfelü-
gyeletben azt a szemléletét érvényesítette,
hogy az erdészeti igazgatás nem bújhat a
törvény betûje mögé. Tevékenységében a
törvény szellemét kell megjelenítenie, az
erdõ érdekét, annak megõrzését, gyarapítá-
sát kell szolgálnia. Ezt a szemléletet Veszp-

rémben ma is meggyõzõdéssel valljuk és
követendõnek tartjuk. 

A vezetése alatt álló Veszprémi Erdõren-
dezõségen vezették be 1972-ben az ország-
ban elsõként az erdõgazdasági üzemtervek
számítógépes feldolgozását. 

Beosztottjaival szemben határozott, ugyan-
akkor közvetlen magatartású vezetõ volt. Sze-
retett munkatársaival a hivatalos órákon túl is
együtt lenni, mulatozni. Jókedvû, társaságked-
velõ, hangulatteremtõ ember volt. 

A szakmai munkában számára az erdé-
szet és a vadászat mindenkor elválaszthatat-
lan egységet alkotott. Az erdõ és vadgazdál-
kodás újra meg újra napirendre került fe-
szültségeit nem rejtette véka alá. Mindenkor
elfogultságtól mentes, korrekt álláspontot
képviselt, racionális megoldásra törekedett.

A hivatali munka mellett aktív társadalmi
tevékenységet is folytatott. Az Országos Erdé-
szeti Egyesület Veszprémi MÉM majd FVM
Csoportjának volt tagja, 1970-1993-ig egyben
elnöke. Elnöksége alatt híve volt a szakmai és
szakmaközi kapcsolatokat építõ, a látókört
szélesítõ rendezvények szervezésének. Nyug-
díjasként is elmaradhatatlan résztvevõje volt
helyi csoportunk rendezvényeinek, kedves fe-
leségével együtt szakmai kirándulásainknak. 

A vadászat kitöltötte hétköznapjai szabad
idejét. A Bakony természeti szépségekben és
vadban egyaránt egyik leggazdagabb terüle-
tén a Gella-patak és a Hajag vidékén mûködõ
vadásztársaságnak volt tagja, korábban elnö-
ke. De jellemzõ volt rá, hogy szabadidejében
legalább annyira szeretett gombászni,
szõlészkedni, borászkodni, mind vadászni. 

Gondolkodására mindig jellemzõ volt,
hogy gyorsan felismerte a társadalmi, gazdasá-
gi környezet szakmánkra vetülõ törvényszerû-
ségeit. A nyugdíjba vonulását megelõzõ évben
kezdõdött el az erdõk rendszerváltozás utáni
privatizációja. Hamar felismerte, hogy az adott
helyzetben az erdõk érdekét legjobban az
szolgálja, ha az újdonsült birtokosok idõben
tájékoztatást kapnak erdeik igazi értékérõl, az
erdõgazdálkodás társadalmi érdekû korlá-
tairól. Elrendelte, hogy a Veszprémi Erdõfelü-
gyelõség munkatársai a legfontosabb tudniva-
lókról már a kárpótlási árveréseken tájékoztas-
sák a leendõ erdõtulajdonosokat. Sok tekintet-
ben e gyors helyzetfelismerésnek köszönhetõ
térségünk magánerdõ-gazdálkodásának jelen-
legi színvonala és rendezettsége. 

Nagy Miklós a Veszprémi Erdõfelü-
gyelõség igazgatói székébõl vonult nyugdíj-
ba 1993 áprilisában. 

Munkásságát több állami és társadalmi
kitüntetéssel ismerték el: 

Nyugdíjasként sem szakított az erdészeti,
vadászati munkával. Igazságügyi bírósági szak-
értõként mûködött mindkét szakterületen.
Trófeabírálatot vállalt, majd elvégezve a sopro-
ni egyetemen az erdõértékelési tanfolyamot, a
Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet értékbecslõ
szakértõjeként folytatta a szakmai munkát. 

Ezzel párhuzamosan a magánerdõ-gazdál-
kodásban is szerepet vállalt. A Mester-Hajag
Erdõbirtokossági Társulat elnöke volt haláláig,
sõt a Magán-Erdõtulajdonosok és Gazdálko-
dók Veszprém megyei Egyesülete elnöki tisz-
tét is ellátta 1995-2002-ig. 

Nyugodj békében!
Vaspöri Ferenc


