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Szilágyi József
(1924 – 2009)

85 éves korában el-
hunyt Szilágyi József
Bedõ Albert-díjas, gyé-
mántdiplomás erdõ-
mérnök, a SEFAG nyu-
galmazott mûszaki
osztályvezetõje.

A fátlan Alföld egy
szegény kis falujában,
Mezõsason született.

Elemi iskoláit szülõfalujában végezte, majd a
Szeghalmon mûködõ alapítványi gimnázium-
ban érettségizett. Érettségi után Sopronba, a Jó-
zsef Nádor Mûszaki Egyetem Erdõmérnöki Ka-
rára jelentkezett. Annak a nagy generációnak
volt a tagja, akik egyetemi tanulmányukat a

nagy világégés elõtt kezdték, és – némi kény-
szerszünet után – 1948-ban fejezték be. 

Több havi álláskeresés után elsõ munkahe-
lye Kaposváron a földhivatalnál volt, de hama-
rosan, 1949. január elsejével sikerült államerdé-
szeti szolgálatba, a Kaposvári Erdõigazgatóság-
nál elhelyezkednie. Ezen a munkahelyen – bár
a szervezet többször változott – 43 éven ke-
resztül, nyugdíjazásáig dolgozott. Egész szak-
mai pályafutását mûszaki területen folytatta. Az
erdõfeltárás, a faipar, a gépesítés területén ki-
váló felkészültséget tanúsított.

Az Országos Erdészeti Egyesületnek egye-
temista kora óta volt tagja, leghosszabb idõn
keresztül a Feltárási szakosztály munkájában
vett részt, még nyugdíjas korában is. A szakosz-
tály tagjait több alkalommal fogadta a somogyi
erdõkben és bemutatta az itt folyó kiváló szak-
mai munkát.

1984-ben, mûszaki osztályvezetõként fejez-
te be aktív pályafutását, de nyugdíjba vonulá-
sa sem jelentett csendes semmittevést. A mun-
kásélete során összegyûjtött anyagokat, doku-
mentumokat rendezgette, és írta visszaemléke-
zéseit. Kortörténeti jelentõségû írásai az Erdé-
szeti Egyesület, és az Egyetem könyvtárainak,
valamint az Erdészeti Múzeumnak becses da-
rabjai. 

Kiváló munkájáért több alkalommal részesí-
tették kitüntetésben, de számára a legnagyobb
elismerést az Országos Erdészeti Egyesület ka-
posvári vándorgyûlésén elnyert Bedõ Albert
Emlékérem jelentette. 

Széles érdeklõdési körû, európai mûveltsé-
gû, mély humánumú embert veszítetünk el sze-
mélyében. Emlékét az erdésztársadalom meg-
õrzi. Nyugodjék békében!

Detrich Miklós

Dr. Oroszi Sándor kezdeményezése és
az Erdészeti Lapok márciusi számában
tett javaslatunk nyomán, az Erdõmérnö-
ki Karral együttmûködve megkezdjük
Moór Arthur professzor szobra megva-
lósításának elõkészületeit. 

A források összegyûjtésében közre-
mûködik az Országos Erdészeti Egye-
sület.

Kérjük mindazokat, akik anyagi hoz-
zájárulással is támogatni kívánják a szo-
bor megvalósítását, hogy az erre szánt
összeget „Dr. Moór Arthur szobra” hi-
vatkozással, az OEE alábbi számla-
számára szíveskedjenek átutalni:

KHB 10200830-32310106
A szobrot 2010-ben, Professzorunk

halálának 25. évfordulóján tervezzük
felavatni a soproni Botanikus Kertben.

Moór Arthur a XX. század második
felének kiemelkedõ soproni professzo-
ra volt.

1923. január 8-án született Budapes-
ten. Egyetemi tanulmányait a Szegedi
Egyetem matematika-fizika szakán,
1947-ben fejezte be. 

1947-50 között a Szarvasi Tanítókép-
zõ Intézetben tanított. A Finsler-terek
tárgykörében, korán megkezdett tudo-
mányos munkássága eredményeként,
már ekkor megjelentek az elsõ dolgoza-
tai. Gyorsan felfigyelt erre a differen-
ciálgeometria jeles mûvelõje, a debre-
ceni Varga Ottó professzor, aki a Révai
(ma Csokonai) Gimnáziumba hívta ta-
nítani. Kétévi tanárkodás után, 1953-
ban Varga professzor aspiránsa lett. Az
1956-ban megszerzett kandidátusi fo-
kozatát a szegedi egyetem oktatói állá-
sa, 1964-ben az akadémiai doktori fo-
kozat, majd a docensi cím megszerzése
követte.

A szegedi egyetem katedráját 1968-
ban cserélte fel az Erdészeti és Faipari
Egyetemen elnyert tanszékvezetõ egye-
temi tanári kinevezésre. A kollektív diák-
emlékezet úgy tartja: Szegedrõl azért kel-
lett távoznia, mert a vizsgákon nem volt
hajlandó kivételt tenni a „fõelvtársak”
csemetéivel. Nagyra értékelte, hogy a so-
proni egyetem vezetõi a tudományos tel-
jesítményére helyezték a hangsúlyt. Ami-
kor Sopronban munkába állt, feltette a
kérdést: mit kell tudni egy mérnöknek
matematikából? Azonnal végiglátogatta a
szaktanszékek vezetõit, megismerkedett
azok tantárgyi követelményeivel.

Szuverén egyéniségként, karaktere-
sen ragaszkodott az elveihez. Habozás
nélkül utasított vissza elõnyöket, ha
azok erkölcsi normáiból bármilyen cse-
kély engedményt kívántak. Hasonlókép-
pen, anélkül vállalt hátrányokat, hogy
azokat áldozatnak tekintette volna. Ez
nyilvánult meg a hallgatói irányába tanú-

sított igazságosságában, az anyagiakhoz
való viszonyában, munkájában.

Materialista volt, de ebbõl sem ková-
csolt magának politikai hasznot. A mate-
matika mellett a sakk érdekelte, amit fia-
talabb korában versenyszerûen ûzött. 

Soproni pályafutása alatt 17 évfo-
lyam hallgathatta precíz elõadásait,
élvezhette szarkasztikus humorát és iz-
zadhatott vért, amikor vizsgázott. Õ volt
az egyik „Nagy Vízválasztó”, aki eldön-
tötte, ki alkalmas mérnöknek – és ki
nem. Egyénisége, korrektsége, kima-
gasló szellemisége, elegánsan fölényes
tudása fáklyaként világított. 

Megkésve érték el az elismerések.
Aspiránsként kandidátusokat megszé-
gyenítõ számú dolgozattal rendelkezett,
docensi kinevezésekor már akadémiai
doktor volt. Munkásságának eredmé-
nyét 106, többségében német nyelven
megjelent publikáció jegyzi. Moór Art-
hur a Finsler-geometria kézikönyvei-
ben ma is az egyik leggyakrabban, leg-
többet idézett szerzõ. Kiterjedt nemzet-
közi tudományos kapcsolatokat ápolt –
egészen Japánig. Szaktudására csúcs-
technológiákkal foglalkozó szervezetek
is igényt tartottak.

Moór Arthur, a magyar matematika-
tudomány kiemelkedõ egyénisége
1985. augusztus 26-án hunyt el. Kopor-
sóját soproni mérnökhallgatók vitték
utolsó útjára Budapesten.

Haraszti Gyula

Állítsunk szobrot Moór Arthurnak!

Anyagtorlódás miatt, sajnálatos
módon a szakosztályoktól és helyi
csoportoktól kapott beszámolókat
csak a februári lapszámban tervez-
zük közölni.
Megértéseteket köszöni a Szerkesztõ.




