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Beély Miklós
(1926–2010)

Mély megrendüléssel
búcsúzik Tõled az
Északerdõ Erdõgaz-
dasági Zrt. vezetése,
akik saját halottjuk-
nak tekintenek, min-
den régi és jelenlegi
munkatárs, dolgozók,
barátaid, ismerõsök
és a szeretõ családod

minden tagja.
Beély Miklós 1926. október 7-én született

Miskolcon.
Iskoláit Miskolcon és a Máramarosszigeti

kegyes tanítórendi római katolikus gimnázi-
umban végezte. Sopronban, a Mûszaki
Egyetem Erdõmérnöki Karán 1949-ben szer-
zett diplomát. A MEDOSZ, az OEE tagja
1949-tõl. 1950-1955-ig az SZB újítási és köz-
gazdasági felelõse, 1955-1968-ig az OEE He-
lyi szervezetének titkára volt. 

Hazája, s az erdõ iránti szeretetét erdõ-
mérnök édesapjától, Beély Sándortól örö-
költe. Az õ szeretõ irányítása és a Máramaro-
si havasok varázsa vezette el Sopronba. Szü-
lei a trianoni végzetes döntés elõl Márama-
rosszigetrõl menekültek a megcsonkított
Magyarországra, ahol Sándor bácsi Edelény-
ben lett erdõfelügyelõ. 

Beély Miklós újító és kezdeményezõ
készsége egész pályáját végigkísérte. 1949.
dec. 2-tõl a Miskolci Erdõgazdasági Nemzeti
Vállalatnál kezdett el dolgozni, annak fa-
használati osztályán. 1949-50 elejéig a Szent-
léleki Erdõgondnokságon teljesített szolgá-
latot. Elõször erdõmûvelési szakelõadóként,
majd az Erdõgondnokság üzemegység-ve-
zetõjeként. 1951-53-ig az erdõgazdaság köz-
pontjába került,  fahasználati és szállítási
szakelõadói munkaköröket töltött be. 

Fiatal erdõmérnökként 1953-ban a Bán-
kút–Mályinka–Lillafüred között épített egy-
köteles eregetõ elkészítésével keltette fel
elõször a szakma figyelmét. Ez egy 1200 m-
es fékezés nélküli szállító szerkezet volt. Ké-
sõbb munkatársaival olyan kétköteles sikló-
rendszerû eregetõt fejlesztettek ki, melynek
segítségével 70 m-es magasságban kötélpá-
lyával szállították a fát a Vesszõs-tetõrõl a
Hámori tó felett. A Keletbükki Állami Erdõ-
gazdaságnál 1955-tõl csoportvezetõ, 1968-
69-ig a Közgazdasági Csoport vezetõje, majd
a Tervgazdasági és Kereskedelmi Osztályt
vezette. 1969-71-ig a Hejõmenti Állami Gaz-
daság Épületelemgyárában létesítményi fõ-
mérnök volt. Ezen idõ alatt olasz vállalat
munkáját koordinálta. 1971-ben visszajött a
Keletbükki Erdõgazdasághoz, elõször, mint
mûszaki fejlesztési osztályvezetõ. 1977-tõl
mûszaki fejlesztési és ellátási fõosztályveze-
tõ. Az Északerdõ területén  három fûrészü-
zem és egy faipari üzem építését és rekonst-
rukcióját koordinálta. 1982-86 között a Mis-
kolci Fûrészüzemet vezette. Posztgraduális
képzésen, gépesítési szakon Sopronban és a
Budapesti Mûszaki Egyetem mérnök-köz-
gazdász szakon szakirányú képesítést szer-
zett. Kidolgozta a földmû és terméskõ útala-
pok vibrálóhengeres építésének technoló-
giáját, és gyakorlattá tette azt. Az ERTI külsõ

munkatársaként 10 éven keresztül közremû-
ködött az erdõfeltárás és a természetes erdõ-
felújítás kapcsolatára épülõ komplex gépe-
sítés kísérletekben. 1987-tõl nyugdíjasként,
vállalkozóként faiskolai és parkosítási sza-
porítóanyag értékesítésével, erdõsítési, par-
kosítási munkákkal, emlékligetek tervezésé-
vel, kopjafa faragással foglalkozott, valamint
szaktanácsadóként, szakmai és igazságügyi
szakértõként dolgozott. Ezeket a tevékeny-
ségeket névjegyzékbe véve, két kamara tag-
jaként végezte. Igazságügyi szakértõként
1996-ban tett esküt. 

Innovatív szakmai munkáján, erdõmér-
nöki kvalitásain túl jelentõs volt közösség-
szervezõ tevékenysége, szerepe is.

Létrehozta a Csanyik-vögyi lõteret, ahol
agyaggalamb és futóõz lövészetben még Eu-
rópabajnokságot is rendeztek. 

Szakmai irányításával jött létre a bánkúti sí-
paradicsom, õ tervezte az odavezetõ utat is. 

A Mályi tavon az Erdész SE vitorlás szak-
osztály megalakításával a vitorlásélet egyik
elindítója volt. 

Szerelmese volt Erdélynek. Több alka-
lommal is megszervezte az Erdõgazdaság
dolgozóinak a Csíksomlyói búcsúra a zarán-
doklatot. Az õ segítségével indult el Csíkrá-
koson a falusi turizmus, ami azóta is megél-
hetési lehetõséget nyújt az ott élõknek.

A sors ajándéka volt számára az, hogy ta-
valy szeptemberben még el tudott menni
Sopronba, ahol az Erdõmérnöki Karon átve-
hette gyémántdiplomáját. Sajnos már nem
sokan éltek akkor abból az évfolyamból...

A közösség és a haza nála mindig össze-
tartozó fogalmak voltak. Aktív közéleti éle-
tet élt, és aktívan politizált. Írásai rendszere-
sen megjelentek a Magyar Nemzet olvasói
rovatában, és más nemzeti érzelmû interne-
tes portálokon. Érzékenyen reagált minden
olyan eseményre, ami az összmagyarság ér-
dekeit sértette: levelet írt II. János Pál pápá-
nak azért, hogy a csángók kapjanak magyar
papot, és felemelte szavát a romló szlovák-
magyar viszony ellen is. Magyarságáról hitet
tett, több újságban jelentek meg cikkei, pl.
az amerikai Új Világban is. Számos híresség-
gel levelezett, hihetetlenül nagy tudással és
tájékozottsággal rendelkezett a világ esemé-
nyeirõl. Kiváló stílusban írt cikkeiben orszá-
gos ügyekre hívta fel a figyelmet, azokra a
hiányosságokra, amelyek a mindennapokat
megkeserítették. A kisemberek életét szeret-
te volna megkönnyíteni, sorsukért õ is fele-
lõsséget érzett. 

Vezetõ beosztásában nem feledkezett
meg a tõ mellett dolgozó emberekrõl sem,
akik munkájuk végzése közben vesztették el
életüket. Nekik emelt emlékmûvet Kurta-
bérc közelében saját tervezésben, saját kivi-
telezésû plakettjével ellátva. 

Szeretet járta át egész lényét, mert úgy
ítélte meg: 

„A szeretett lény olyan, mint a hajnal: vele
virrad fel új életünk. Olyan, mint a napnyugta:
õvele alkonyul be az az élet. Õ tehát egész
életünk, Õ életünk napja, minden vele kezdõ-
dik és végzõdik. Ö az idõ kezdete és vége.”

Kedves Micu Bátyám! 
Búcsúzom Tõled Kanizsai-Nagy Zsuzsan-

na szavaival:

„Kit õriz a szívünk,
Nem hal meg soha.
Kit lelkünkkel látunk,
Sosem megy el.
Amíg fülünkben cseng
Tisztán még a hangja 
Egy óvó szempár 
Fentrõl minket figyel”
Isten Veled! Örök Barátom. 

Hornyánszky Antal
erdõmérnök

Czuppon Károly
(1917-2010)

2010. április 4-én, éle-
tének 93. évében el-
hunyt Czuppon Ká-
roly gyémántdiplo-
más erdõmérnök.

Erdõmérnöki ok-
levelét 1941-ben sze-
rezte meg. Elsõ mun-
kahelye Rahón az ál-
lamerdészetnél volt.

1943-45 között katonai szolgálatot teljesített.
Leszerelése után a Gyõri Erdõigazgatóságnál
folytatta munkáját Ugodon, Veszprémben,
Ravazdon az erdõgondnokságon mint be-
osztott mérnök, majd 1947-tõl Kisbéren,
mint erdõgondnok dolgozott. 1949-tõl 1951-
ig Gyõrben az Erdõigazgatóságnál anyagfor-
galmi elõadó, ezt követõen a Devecseri Er-
dõgazdaságnál elõadó, késõbb Veszprém-
ben szakfelügyelõ, majd fahasználati elõ-
adó. 1967-tõl Veszprémben az Erdõgazdasá-
gi és Faipari Egyesülésnél elõadó, majd
1970-tõl a Veszprémi Tsz Szövetséghez ke-
rült. Õ volt a veszprémi szövetkezeti erdõ-
gazdálkodás egyik fõ megszervezõje, szak-
mai színvonalának megalapozója. 

1978-ben mint fõmunkatárs vonult nyug-
állományba. Mint nyugdíjas 1979-82 között
szaktanácsadóként tovább dolgozott.

Karcsi bácsit legtöbbünk már csak annak
a nyugdíjas kollégának ismerhette meg, aki
fáradhatatlanul ott volt az egyesületi kirán-
dulásokon és aktív részese volt a Veszprémi
FVM Hcs egyesületi rendezvényeinek is.

Kedves barátunk, legidõsebb tagtársunk
hamvait 2010. április 17-én a Veszprémi Ár-
pád-házi Szent Margit templomban helyez-
tük örök nyugalomra.

Wolfgang Borsdorf
(1930–2010)

Elszomorító értesítés érkezett levélszekré-
nyembe. Az egykor volt NDK Dresdenhez
közelfekvõ graupai kutatóállomásának
nyárfakutatója. dr. rer. nat. Wolfgang Bors-
dorf (1930–2010) elhunytáról szóló híradás
lapult a borítékban. Vele egy nagyszerû és
készséges segítõtárs, jó barát, a botanika
szakterületén is munkálkodó alkotó ember
távozott 2010. május 11-én az életbõl.

Magyar szakmai delegációknak, de egyé-
ni turistáknak is mindenkor értékes segítsé-
get nyújtott. Már az ötvenes évek végétõl
kezdve azon kevesek közé tartozott, akik
felnõtt fejjel megtanulták könnyûnek éppen
nem nevezhetõ nyelvünket. Számos alka-
lommal járt nálunk, még egy többhetes nyel-
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vi kurzuson is részt vett Pécsett. Levelezé-
sünk egymás anyanyelvén valósult meg.

A halál 2010. május 11-én, 80 évesen ra-
gadta el. Nélküle Drezda már nem igazán
Dresden, személye annyira kötõdött a háború
utolsó éveiben tönkrebombázott városhoz.

Május 17-én temették. Ismerõi, magyar
barátai fájdalommal köszönnek el Tõle. So-
raimat a gyászjelentésre írt, írbõl németre
fordított búcsúsztató két mondatát magyar
nyelven idézve zárom:

„Járj elõttem világító fénnyel, légy vezér-
lõ csillagom és biztos ösvény talpaim alatt!”

Isten Veled, Wolfgang, emlékedet szí-
vünkben õrizzük. Még találkozunk!

Dr. Szodfridt István

Sébor József 
(1955–2010)

Ezúton emlékezünk meg Sébor József
(1955–2010) elhunytáról. Nevezett a Monte-
ditio Kft. ügyvezetõjeként az 1990-ben ismét
„Erdészeti Lapok” cím alatt megjelenõ folyói-
ratunk mai formájának kialakításában, majd
pedig 1993-ig kiadásában alapvetõ szerepet
játszott.

Sébor János nevezetes soproni professzor
unokájaként jogi végzettséget szerzett. Saját
bevallása szerint mégis inkább újságíró, szer-
kesztõ és költõ szeretett, kívánt lenni. Elõbb
üzemi lapoknál, majd a Lyukasóra címû iro-
dalmi kiadványnál dolgozott, s az Erdészet-
történeti Közlemények mintegy két tucat
számának is õ volt a mûszaki szerkesztõje.

Végakaratának megfelelõen a hamvait
katolikus szertartás mellett a Margitszigetrõl
szórták a Dunába. Egyik versében írta: „Már
csak a holtak világát / akarom tudni: milyen
ott?” Most már tudja...

Szász György
(1936–2010)

Erdésztechnikus, er-
dõmérnök 2010. már-
cius 22-én életének
74. évében, súlyos
betegségben Sopron-
ban elhunyt.

Tudtuk, hogy sú-
lyos beteg, elmúlása,
elhunyta mégis mé-
lyen megrendített

bennünket, barátait, munkatársait, tisztelõit.
1954-ben kapta meg erdésztechnikusi okle-
velét a soproni Erdészeti Technikumban, és
még ez évben a Tanulmányi Erdõgazdaság
Hegyvidéki Erdészetének kerületvezetõ er-
désze lett.

Munkája itt már élethivatássá válik, és
munkája mellett elvégzi az egyetemet, 1966-
ban kapja meg erdõmérnöki oklevelét. Ke-
rületvezetõi beosztását 11 év után feladva
kerül az erdõgazdaság központjába, ahol a
szükségleteknek megfelelõen gyarapodnak
munkakörei. Erdészeti szakirányító, majd fá-
sítási, mag- és csemetetermelési elõadó, de a
birtokpolitikát is õ viszi. Számos térképváz-
latot készít, munkáját a TÁEG–1972 parker-
dei könyvében is megtaláljuk. Munkáját
szorgalommal, becsülettel végzi, felettesei
megelégedésére.

1960-tól tagja volt az Erdészeti Egyesület
soproni csoportjának. 1961-ben házasodott,
Klára asszonnyal kiteljesedett élete. Családjuk
legnagyobb sajnálatukra nem lett. Erdészeti,
zenei és színházi elõadásokon is üdvözölhet-
tük. Kiegyensúlyozott, szerény, jó megjelené-
sû, igazi jó barát és munkatárs volt, akivel
mindig jó volt találkozni. Szakmai munkáját is
több dicséret és kitüntetés fémjelzi.

Mindezek ellenére 56 éves korában kerül
nyugdíjba, több kollégával együtt, átszerve-
zés címén. Ez lelkileg megviselte, de talpra
állt, és ezt követõen magánfaiskolásként
szaporítóanyag- és karácsonyfa-termeléssel
és forgalmazással foglalkozott. Személyisé-
ge hozzátartozott Sopron erdésztársadalmá-
hoz és Sopron városához.

Eliramlik az élet (élve Petõfi idézettel),
búcsúzunk e kedves jó baráttól, munkatár-
stól, akit nem felejtünk. Temetése rendkívül
nagy részvét mellett 2010. március 26-án volt
a soproni Szent Mihály temetõben, ahol
munkásságát méltatva Székely Miklós erdõ-
mérnök búcsúzott a nagy tömegû gyászoló
nevében. Sírhelyén a szeretet nagy tömegé-
nek virágai elhervadnak, de emlékét õrzik
szeretteiken kívül egyre fogyó munkatársai,
barátai. Õrzik az erdõk, fák, melyeket õ ülte-
tett és szaporított, és õrzi síremléke a temetõ-
ben. Gyurka, nyugodjál békében!
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Szabó Béla
(1932-2010)

Életének 78. évében
Pápán elhunyt Szabó
Béla aranyokleveles
erdõmérnök, a ZALA-
ERDÕ Zrt. jogelõdjé-
nek nyugalmazott er-
dészetigazgatója.

Kidõlt egy fa,
melynek gyökerei a
zalai földbe kapasz-

kodtak. Neveltetése is születési helyén, a Za-
la megyei Kustányban kezdõdött. Szakmai
ismeretei 1953-1958 között Sopronban az
Erdõmérnöki Fõiskolán terebélyesedtek.
Serdülõ gyermekkorában megismerte a há-
ború okozta nehézségeket, megtanulta a
munka becsületét, a munkás ember tisztele-
tét, megbecsülését.

1956-ban fegyelmezett magatartásával
hozzájárult ahhoz, hogy a felejthetetlen 14
nap alatt Sopronban rend volt. Akkor, mikor
társainak fele külföldre távozott, Õ itthon ma-
radt, mert a magyar erdõket kívánta szolgálni.

Sopronban ismerkedett meg feleségével
Etelkával, akivel tisztességgel nevelték fel
két lányukat és segítették öt unokájukat.

Erdõmérnöki oklevelét 1958-ban szerez-
te meg. Munkásságát 1958. július 1-jén az
Észak-zalai Állami Erdõgazdaság Zalacsányi
Erdészeténél kezdte erdõmûvelési szakelõ-
adói munkakörben. Az erdõmûveléshez va-
ló vonzódása ezután pályája további irá-
nyultságát is meghatározta. Az erdészetnél
kezdte meg az árboc akác szaporításával
kapcsolatos kísérleteit, mellyel késõbb szak-
mai elismerést, és országos ismertséget szer-
zett. 1964. július 1-jétõl az Észak-zalai Állami
Erdõgazdaság zalaegerszegi központjába

helyezték, ahol az Erdõmûvelési Csoport er-
dõfelújítási elõadójaként dolgozott. 1965. jú-
lius 1-jétõl ismét a Zalacsányi Erdészetnél
töltött be erdõmûvelési szakelõadói munka-
kört. Szakmai elkötelezettségét és igényes,
fegyelmezett munkáját elismerve, 1968. ja-
nuár 1-jétõl az erdõgazdaság Baki Erdésze-
tének vezetésével bízták meg. Erdészetveze-
tõi munkaköre a Zalai Erdõ- és Fafeldolgozó
Gazdaság megalakulásakor is változatlan
maradt. 1986. január 1-jétõl erdészetigazga-
tói címhasználatot kapott. Emberöltönyi
munkássága után – melybõl 23 évet a Baki
Erdészet élén töltött –, a saját kérésére vo-
nult nyugállományba 1991. január 1-jén.

A Zalacsányi és a Baki Erdészet területén
végzett rontott erdõ átalakításai mellett to-
vább folytatta sikeresen az árboc akác ne-
mesítési kísérleteit. Munkájának eredményét
a megye területén több jó minõségû erdõál-
lomány bizonyítja.

Szabó Béla munkásságával végig a zalai er-
dõket szolgálta. Élete során kereste, kutatta, és
ahol lehetett megismerte a természet törvénye-
it. Tudott örülni mindennek, amivel a zalai er-
dõket szebbé, jobbá tehette. Az erdõt bonyo-
lult életközösségnek tekintette és gondosan vi-
gyázott annak minden szereplõjére.

Nyugdíjasként hobbijának élve a Pápa
melletti Dákán kertészkedéssel, gyümölcsfa-
nemesítéssel foglalkozott.

Hamvait szûk családi körben Pápán az
Alsóvárosi temetõben 2010. április 10-én he-
lyezték örök nyugalomba.

* * *
A szegedi Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépis-
kola – ami ma már Szegedi Szolgáltatási Kö-
zépiskola és Szakiskola Kiss Ferenc Erdészeti
Tagintézménye – erdészszakkörös diákjai
tisztelegni kívánnak az erdész õsök elõtt. En-
nek elsõ lépéseként a pusztaszeri erdõben
nyugvó Danhel József erdész sírját és környé-
két tette rendbe 2010. május 18-án Sisák Zol-
tán gyakorlati oktató 5 diákkal, Laczi Ildikó
Annával, Rácz Szabó Tamással, Baráth Gá-
borral, Nagy Sándorral és Gyapjas Zsolttal.
Danhel Józsefrõl sajnos nem tudunk sokat. A
Pallavicini-birtokon volt erdész egészen az
1937-ben bekövetkezett haláláig. Kívánságá-
ra felesége a pusztaszeri erdõben kedves
tölgyfái alá temette el, ezek a kocsányos töl-
gyek még most is állnak, bár egészségi álla-
potuk nem jó. A sír gondozását Hegedûs Mi-
hály kerületvezetõ erdész is szívügyének te-
kinti, minden halottak napján koszorút he-
lyez a sírra. A következõ vállalás Kiss Ferenc,
a “szegedi erdõk atyja” sírjának ápolása lesz
Szegeden a Belvárosi temetõben. 

Erdész üdvözlettel: Sisák Zoltán




