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Géza Bátyánk – ha megengedi – befe-
jezõ gondolataival csak egyetérteni lehet!

Magam is azért „vetemedtem” a cik-
kem megírására, mert sok,  hivatását fe-
lelõsséggel mûvelõ erdésszel találkoz-
tam, õk inspiráltak, biztattak.

Összefoglalva: A helyzet nem re-
ménytelen, de dolgozni kell rajta! Dol-
gozni az arculaton, hogy az erdész ne
„favágó”, hanem ismét Erdész Úr, Mér-
nök Úr lehessen.

Az alapok jók! Adott egy olyan ku-
riózumszámba menõ, élõ diákhagyo-
mányokkal rendelkezõ Egyetem, ahon-
nan még mindig nem tucatemberek, de
„figurák”, egyéniségek érkeznek. /Bár a
felvételi ponthatáron nem lenne ha-
szontalan kicsit emelni!/ 

Hasonló a helyzet középfokon is.
/Kár, hogy a hagyományokról a közvé-
lemény  szinte semmit sem tud!/ Megint
csak a PR – ugyebár!

Több életrevalóságot, kevesebb múltba
révedést! Ki kell találni „újra” a szakmát,
„arcot” adni neki. Nem hagyni kiénekelni
a sajtot a szánkból! Több progresszivitást!

Mint képviselõ láttam, hogy  ügyes lob-
bisták mennyi pénzt vittek el az erdõgaz-
dálkodáshoz képest semmi területekre!

A mostani világról mindenkinek
meglehet a véleménye. Nekem is meg-
van, de ettõl ez még ilyen. Aki nem bi-
zonyítja, nem mondja nagyon sokszor –
magáról, szakmájáról –, hogy mennyire
fontos, nem fogják annak tartani! Kicsit
erõszakosabban tehát!

Részemrõl – illetékesség hiányában –
a vitát – inkább monológot –,  befejezem.

Úgy gondolom, hogy a felvetett kér-
déseket a SZAKMA magával kell meg-
beszélje, magában kell ezekben egyes-
ségre jutnia.

Ennek reményében.
Üdv az Erdésznek! Jó egészséget!

Szeretettel, a  partvonalon kívülrõl : 
Borkó Károly

„dakota”

Ui.: Majd elfelejtettem. Sajnálom,
hogy a szakma és szervezetei  hosszú
idõk óta legtehetségesebb vezetõje
mellett nem tudott kiállni. Mint téma, ez
is kibeszélendõ lenne!!! Fontos „szak-
mai” kérdés!!!

Átsietek az elõszobán, ki a szabadba.
Éktelen nagy robaj, dobhártya szaggató
rikácsolás. Egy szempillantás alatt az
egyik villanydrót a hóban szikrázik.

Két átkozott fácánkakas (de lehet,
hogy griffmadár) startolt el a lépcsõrõl.
Ilyen hangot csak alulról, a pokolból ki-
szabadult szörnyek adhatnak. Ráadásul
méltatlankodtak. Addig ugyanis a kocá-
nak (és malacainak) kikészített (Miche-
lin-csillagos) kaját ették.

Az egyik nekiszállt a villanydrótnak.
Hát innentõl kezdve csak illetlen szava-
kat használtam.

Este a TV-ben a Liliomfi (már kétszer
láttam), de nincs TV, mert nincs villany
az egész Erdõtanyán. Meg nincs víz, mert
minden háznak külön hidroforja van.
(Ráadásul a szivattyú is leéghet, ha gyor-
san le nem kapcsolják, mert másik fázis-
sal még megy erõtlenül. Vagy ilyesmi.)

Már jönnek is a szomszédok. A fácá-
nok esete náluk sem volt nyerõ. Csak az
egyik kis srác vigasztalt, hogy a tragikus
helyzetet látva többen lemondanak az
esti fürdésrõl

Azt a szomszédot ültettem be ma-
gam mellé az autóba, aki közülünk a
legjobban ismerte a falusi villanyszere-
lõt. Nem volt otthon, a szomszéd falu-
ban a szüleinél disznótorban van.
Összenéztünk, gyerünk Lugosra. A kö-
vesút – a kétoldali letöredezések miatt
– csak egy nyomsávosnak tekinthetõ.
Padkája 10 cm-rel lentebb. Jégpáncél.
Ha a farmotoros Skoda leugrik az
útról, vagy 50 m-es kígyózás után tér
vissza. 

Hát ezen az úton mondják azt a te-
hénfogatos gazdák nyáron a szénássze-
kér tetejérõl (megunva a hátuk megetti
hosszú dudálást), „kerüljön a taxi; én a
kerekeket nem reckérozom”. Megtalál-
juk Karcsit, a villanyszerelõt. Piros a fe-
je. Az asztal rogyásig rakva gõzölgõ
hurkákkal, kolbászokkal. Az apró mé-
retû töltött káposztából hegyet építet-
tek. Sokan ülnek az asztal körül. A te-
kintetek enyhén fátyolosak.

Karcsit elsõ hallásra nem rendíti meg
az erdõtanyai katasztrófa. A társam kény-
telen – eléggé el nem ítélhetõ – zsaro-
lásszerû kijelentéseket tenni. „Karcsi! Ha
most nem jössz velünk, akkor a rokonsá-
god egész nyáron gyûjtheti a szárított te-
hénszart, mert tõlünk 1 m3 tûzifát sem
kapsz!” Karcsi részérõl már csak egy
gyenge ellenvetés hangzott: „de hát a
májas hurkát még meg sem kóstoltam…”
Erélyesen közbeszólt a mama: „mennyél
velük kisfiam, veszett emberek ezek.”

Innentõl felgyorsultak az esemé-
nyek. Sokan segítettünk, húztuk-von-
tuk a drótokat és Karcsit. Rövidesen ki-
gyulladtak a fények. Erdõtanya újjászü-
letett. Ki tudja hányadszor.

Megittunk néhány pohár pálinkát
(Karcsinak már nem hiányzott) és pilla-
natok alatt visszavittük a megmentõn-
ket. A jeges útra pedig már erõs köd is
telepedett. A disznótor zavartalanul
folytatódott.

A gyerekek is fürödhettek, és valahogy
a Liliomfi is szebb volt, mint máskor.

Már négy éve dolgozom az erdészet-
nél. Az erdészet összeállt. Jó passzban

van. Úgy érzem. Fõleg a kerületvezetõk
egységesek. Profik. Majdnem. Ez az
idõsebb erdészeknek köszönhetõ.

(Nem volt nehéz rájönni, hogy az er-
dészekre csak belülrõl lehet hatni, per-
sze rossz irányban is. Legyen inkább jó
az irány).

Közülük ketten a negyvenes évek
elején „erdõlegényként” kezdték a
szakmát a gúthi erdõgondnokságon.
Akkor is, azóta is az alföld elismert er-
désznevelõ iskolája a gúthi erdészet, és
aki onnan kikerült, nem mulasztja el a
késõbbiekben sem megemlíteni – sze-
líd dicsekvéssel – a gúthi kezdõ éveit.
Még ha nem is mindig a szigorúan vett
erdészkedéssel kezdik az emlékezést. 

Mint két hajdani erdészlegény kollé-
gám is ezt tette. Akkoriban a karácsony
elõtti vegyes nyúl-fácánvadászatra az
erdõgondnok a megye és Debrecen vá-
ros elõkelõségeit is meghívta. A két er-
dõlegénynek egész nap a vadak felag-
gatása volt a feladata a szállító szeke-
rekre. Fáradtan, tisztálkodás, átöltözés
után a vadászházban folytatták a szol-
gálatot. Különösen erõsen meg este
nyolc után, mert akkor már a felszolgá-
ló lányok nem tartózkodhattak a va-
dászházban. Elõvigyázatosságból. 

A sûrû töltögetésnek éjfél körül már
jellegzetes jelei mutatkoztak Egyre gyak-
rabban kellett az urakat a szobájukba fu-
varozni egy-egy nagyméretû lavór kísé-
retében. Ezután már csak gyakori vizes
töröközõ- és lavórcsere maradt hajnalig.

Szerényen megemlítem, hogy elõfel-
vételisként 1961 nyarától egy évig fizi-
kai munkásként én is a gúthi erdészet-
nél gyakornokoskodtam. Napjainkban
is csak egyéves erdei munka után kelle-
ne átlépni az egyetem küszöbét. Gon-
dolom. Általában ekkor szembesül az

Tõ melletti történetek 

Tél. Fácán
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ember, hogy (érettségizve) milyen orbi-
tális hülyeségeket is képes elkövetni.

Már 1962 márciusát írtuk, mikor azt a
feladatot kaptam, hogy menjek ki ecset-
tel, festékkel Várhegyre táblákat festeni.
Már be volt rendezve emeletes vasá-
gyakkal, frissen töltött szalmazsákokkal
a munkásszálló, mert másnap országos
gyérítési verseny lesz egy szép tölgyál-
lományban. Az a kivételes szerencse
ért, hogy az irodától az erdészet pará-
dés kocsija szállított ki. Hajadonfõtt, ló-
denkabátban (legújabb divat szerint),
zokni-félcipõben ültem fel lassú körül-
ményességgel a kocsira, hogy lehetõleg
minél többen lássanak. Délután az utol-
só „Zsuzsi” vonattal kellett visszamenni.
De az események másként alakultak. 

Március ide vagy oda, szép nagy
pelyhekben esni kezdett a hó. A táblá-
kat festettem, jól befûtöttem, megettem
a sós fehérszalonnámat hagymával. A
hó már vízszintesen esett, látni sem le-
hetett, de mikor eljött az idõ, bezártam
a szállót, felakasztottam a kulcsot és de-
rékszögben, széllel szemben mentem a
kisvasút megállójához. De a vonat nem
jött. Jött viszont a debreceni mûszaki er-
dészet sofõrje gyalog, az állomás mel-
letti lánctalpas gép vezetõjének lakóko-
csijához, hogy húzza ki a teherautóját a
hófúvásból, mert még Debrecenbe akar
beérni. A kalandvágy erõs, velük men-
tem az SZ-100-assal, majd átültem a
GAZ-ba, hogy még Debrecenben, az
Apolló moziban elérhetem az „Édes
élet” utolsó elõadását. Hát nem értem
el. Nyíradony és Aradványpuszta között
ismét befordultunk egy hóval beteme-
tett árokba. Akkor már –10 °C volt, én
hajadonfõtt, félcipõben. Irány Arad-
ványpuszta. Egy idõ után én harango-
zást, a pilótavonat dudálást hallott al-
kalmanként. Ezen összevesztünk. De a
lényeg az, hogy beértünk Aradvány-
pusztára. Ott az állami gazdaság tehe-
nészetében adtak szállást a gondozók,
mivel folyamatos elletések miatt az
ágyuk úgyis üresen maradt.

Másnap szikrázó napsütésben, ször-
nyû hidegben kigyalogoltam az erdõbe
Józsi bácsihoz, a kerületvezetõ erdészhez
segítséget kérni. Soha nem felejtem el.
Csak a felesége volt otthon, egy jóságos
lélek. Nem is ismert, de azonnal adott egy
jó reggelit, majd erõs dorgálások mellett
gyapjú harisnyát, bakancsot, kucsmát, így
engedett útnak. Majd szól a férjének, ha
hazajön, hogy jöjjön segíteni.

Végül délfelé megjöttek a szovjet
tankok Debrecen alól, bennünket is ki-
húztak a bajból. Délután már az Apolló-
ban néztem az „Egy csepp méz” c. gyö-

nyörû filmet. Jártak a villamosok, csa-
polt sör volt, mint egy világvárosban. 

Egyébként nincs is szebb egy szikrá-
zó napsütéses, havas erdõnél (persze
jól felöltözve). Az embert emelkedett-
ség érzése keríti hatalmába, magasztos
igényei támadnak.

Így volt ez a hajdúhadházi gyerekko-
ri barátom kiváló erdész édesapjával is.
Anti bácsinak a szép téli napok azonnal
a gõzölgõ fácánlevest juttatták eszébe,
gazdagon bezöldségelve. Amúgy a tet-
tek embere volt. Megfelelõ holdfény-
ben kiballagott a megszokott erdõsze-
gélyhez, lekattintott egy hosszú farkú
gallyazó fácánt (mindig kakast, ismerte
az elõírásokat) a másnapi ebédhez.

Ezek az éjszakai egyes lövések vi-
szont a másik gyerekkori barátom kö-
zelben lakó édesapját, Józsi bácsit érde-
kelték erõsen, aki egyébként megyei
vadászati felügyelõ volt. Sajnos nem
volt nagy bravúr a tettenérés, mikor is
teleholdnál a szintén két gyerekkori ba-
rát találkozott a kies erdõszélén.

Innentõl kezdõdõen Anti bácsinál
egy igen kellemetlen eseménysorozat
indult be, amelynek vége – végtelen
nagy szerencsével – egy szigorú szóbe-
li figyelmeztetés lett. (A vizsgálatokban
futólag érintették a vadásztársaság téli
tûzifaigényét is.)

A társaságban Anti bácsi vadászha-
tott tovább, de csak az elnök mellett
gyalogolva, nehogy egy helytelen lö-
vést adjon le görcsös zavarában.

Így volt ez az utolsó fácánvadászaton
is, szép verõfényes napon, szûz hóban
gyalogolva egy tanya hosszú kórókerí-
tése (napraforgószár leszúrva) mellett.
Az elnök rálõtt egy kakasra, de az szár-
nyazva továbbfutott a kerítés mellett.
Kiabált az elnök „lõdd Anti, lõdd”. Anti
bácsi a másodperc töredékében még
bizonytalankodott, majd lõtt, a kakas
felbukott. „Szép volt Anti….” nyugtázta
volna az elnök, de nagy sikoltozás köz-
ben a kóró kerítés másik oldalán pucér
fenékkel felugrott egy enyhén molett
háziasszony, több helyen beindult vér-
erecskékkel a hátsóján. „Meglõttek,
elvérzek, gyilkosok!!”

Anti bácsi hófehér lett, az egész vo-
nal megmerevedett. Volt jelen két or-
vos, meg egy ügyvéd is, akik azonnal
szolgálatba léptek. Az orvosok lekezel-
ték a szerencsére könnyû sebeket, az
ügyvéd hordta a nyulat, fácánt fájda-
lomdíjul, csendesen magyarázta a bizo-
nyítványt: „a vadásztársam nem látha-
tott át a kerítésen, hogy kegyed a túlsó
oldalon végzi éppen a dolgát, de hát a
sörétek sajnos utat találtak. A béke

megköttetett, Anti bácsi maga elé mo-
tyogott: „most jó, hogy a következõ sze-
zonig nem kell elõvenni a puskámat.”

A tél, a fácánok, a pucér fenék között
mintha misztikus kapcsolat lenne. 

A gúthi erdészet emeletén a pártszo-
ba volt legénylakásomnak kijelölve.
Vörös drapériával leterített hosszú asz-
tal (falak gazdagon megrakva politiku-
sok képeivel) mellett szerény vaságy
szalmazsákkal, fejvánkossal jelölte e
többcélúságot. De a fuvarba Debrecen-
bõl kihelyezett sofõrök is itt szállásoltak
idõnként. Összetett egyéniségek voltak,
jó szervezõkészséggel. Különösen feke-
tefuvarok terén.

Öcsi, a vezérpilóta a szokásosnál jóval
késõbb érkezett, illetve rontott be a le-
génylakásba. „Tragédia történt!” – nyögte
remegõ hangon. (Megállt bennem az
ütõ, közúti baleset, gondolom.) „Elrepül-
tek a fácánok.” Hevenyészett elõadásá-
ban valahogy összeállt a történet.

Hazafele jövet a feketefuvarból – a
két rakodójával eldöntötték, hogy az ala-
csonyan gallyazó fácánokból leütnek
egy párat. Öcsi már régen kiszemelte azt
a fiatal tölgyest a kövesút mentén, mely-
nek széle általában erõsen feketéllett a
fácánoktól. Egyszerû eset. Reflektort
fennhagyni, motort járatni, szerelõvassal
a rakodóknak kicsúszni hangtalanul a
fülkébõl, az erdõt elválasztó bõ kétméte-
res száraz árkon némán átlebegni, és
már üthetõk is a fácánok. Minden a hadi-
terv szerint történt. A fiúk szellemként
ereszkedtek le az árokba, még néhány
kritikus méter hiányzott. A halálos csen-
det – sajnos – éktelen káromkodással,
pucér seggére nadrágját húzogatva az
árok aljáról kiugró méltatlankodó férfi
törte meg: „Mér! Itt még szarni sem le-
het!” A fiúk ledermedtek, a töménytelen
fácán éktelen recsegések, ropogások
közben elrepült.

„Megmagyarázhatatlan” – ismételgeti
Öcsi. „Hát éppen megmagyarázható” –
mondtam vörös fejjel a visszafogott ne-
vetéstõl – „csak gondold bele magad az
idegen helyébe.”

Nagyon szép a szikrázó tél. Csak ne
kellene annyi tûzifát vágni. Bár a nyír-
bélteki erdészet téli tüzelõjének biztosí-
tása roppant egyszerûnek tûnt. A 60-as
években két tehetséges fiatal erdõmér-
nök szolgált az erdészetnél. Egy ke-
mény téli napon két – munkájukba be-
lefeledkezett – duzzadó erejû (szabad
idejükben sokat napozó) fatolvajt fog-
tak. Határozottan feltették a kérdést –
babrálva a dupla csövû vadászpuskát –
A): vagy azonnal mennek a nyírbélteki
körzeti megbízotthoz (akinek a pékla-



pát tenyere nagyon hamar eljárt), vagy
B): reggel jelentkeznek az irodában tû-
zifát hasogatni.

Másnap reggel lelkesen elkezdték a
favágást. Az egész iroda dicsérte a mér-
nök urakat és a praktikus megoldást.
Kora délután az irodába visszaérkezõ
mérnök uraknak jelentette a két fatolvaj,
hogy kész a munka. Mindkettõjüknek
leesett az álla. A kétnaposra tervezett
munka bõ fél nap alatt elkészült, a haso-
gatott tûzifa szemet gyönyörködtetõ gú-
lában állt. Ez az akció jól sikerült. Míg-
nem a takarítónõ egy hét múlva cifra ká-
romkodás közben kihívta az egész iro-
dát a szerényen megünnepelt tûzifagúlá-
hoz. A megbontott oldalán látható lett a
belseje. A mennyiség döntõ többsége
változatlanul kugliban maradt és mûvé-
szi precizitással ezt a halmot rakták körül

telehasogatott fával. Ilyenkor csak na-
gyot nyelni lehet. És röhögni.

Azt viszont nem lehet mondani,
hogy a harsogó tél csak kellemetlen él-
ményekkel jár. 

1962. január végén a gúthi legénylakás
nagy lázban égett. Tibor barátom – aki
már akkor beosztott erdész volt – vala-
hogy egy ceglédi kanna borhoz (vagy ah-
hoz hasonlóhoz) jutott. Megszerveztünk –
egyik agglegény brigádtagunknál – egy
kiadós kolbászos tojásrántotta vacsorát.
Másik brigádtársunkat, Lacit is meghívtuk
a hegedûjével (apja már kisgyerek korától
a debreceni konzervatóriumba járatta).

A buli várakozáson felül sikerült.
Odakinn dermesztõ hideg, benn gõzfel-
hõben nótáztunk. Laci hegedûvirtuóz-
ként mûködött. (Mellesleg a tenyere
olyan kérges volt a rakodói munkától,

hogy a cigarettacsikket csak egyszerûen
elmorzsolta eldobás elõtt.)

Elérkezett a csúcspont; illedelmes bú-
csú a házigazdától, és a teleholdas nap-
pali világosságban hazaindultunk. Az el-
sõ percekben nem kaptunk levegõt, –20
°C alatt lehetett a klíma. De kristályerdõ
vett körül, lépéseink alatt visított a hó. És
sikoltott a hegedû, mert Laci játszott fo-
lyamatosan. Könyörögtünk, hagyja abba,
lefagy az ujja. De csak játszott.

Az útkeresztezõdés után már egy ki-
lométert mehettem, még mindig hallot-
tam a hegedûszót: „piros rózsák beszél-
getnek…” Mámorítóan szép volt.

Valahogy mégis csak el kellene vé-
gezni azt az egyetemet.

Mert erdésznek lenni jó.
Valószínûleg.

Szöõr Levente
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Mersich Endre
(1925–2010)

Életének 86-ik évé-
ben rövid betegség
után elhunyt Mersich
Endre gyémántokle-
veles erdõmérnök. 

A családtagok, ro-
konok, barátok, gim-
náziumi és egyetemi
diáktársak, tisztelõk
2010. aug. 6-án vettek

Tõle végsõ búcsút  a Farkasréti temetõben,
evangélikus szertartás szerinti temetésén. 

Mersich Endre 1925. jan. 4-én  Bükön
született. 

Az elemi iskolát Kapuváron, a gimnáziu-
mot Sopronban az evangélikus Líceumban
végezte, mindvégig kitûnõ tanulmányi ered-
ménnyel. Egyetemi tanulmányait  1943-ban
a József Nádor Mûszaki- és Gazdaságtudo-
mányi Egyetem Bánya-, Kohó- és Erdõmér-
nöki Karán mint erdõmérnök-hallgató
kezdte meg. A háború alatt, 1944. okt.–
1945. május között az I. és a II. évfolyamon
szünetelt az oktatás. Katonaság, hadifogság,
országhatár-változások és sok egyéb körül-
mény miatt a nyári pótszemesztereken ta-
nulmányaikat csak kevesen tudták folytatni,
az évfolyam „oldott kéve”-ként esett szét. 

Oklevelét 1948-ban szerezte meg, ezt
megelõzõen azonban az Egyetem Épület-
szerkezettan Tanszéken mint demonstrátor,
majd egy építészmérnök magántervezõi iro-
dájában szerkesztõként dolgozott. 1949-
1951 között a MALLERD-nél, majd az Erdõ-
központban mint építésvezetõ Kõszeg és
Tatabánya térségében feltáró utakat épített.
1952-1985 között, nyugdíjazásáig az erdé-
szeti felsõ irányítás területén - Állami Gazda-
ságok és Erdõk Minisztériuma, Országos Er-
dészeti Fõigazgatóság, Mezõgazdasági és
Élelmezésügyi Minisztérium – csoportvezetõ
fõmérnök, osztályvezetõ, miniszteri taná-
csosként az ágazat mûszaki beruházásait irá-
nyította. Aktív szerepe volt a Mohácsi Farost-
lemezgyár, a szombathelyi és a vásárosna-

ményi forgácslap üzemek beruházásában,
bõvítésében, a fûrészüzemi rekonstrukciós
program megvalósításában.

Több éven át minisztériumi felelõse volt
az élelmiszeripari nagyberuházásoknak is. 

1962-ben mérnök-közgazdász oklevelet
szerzett, angol és német nyelvbõl felsõfokú
nyelvvizsgát tett. Idegen nyelv ismeretei
alapján mint szakfordító a Magyar Távirati
Iroda külsõ munkatársa volt. Nyugdíjas éve-
iben a FALCO budapesti vevõszolgálat iro-
dájában szaktanácsadó. Szakmai munkássá-
gáért Kiváló Dolgozó kitüntetésben több-
ször is részesült, nyugállományba vonulása-
kor pedig a Munka Érdemrend bronz foko-
zatával tüntették ki. 

Mersich Endre a közösségi munka terén
is kiemelkedõ személyiség volt. 1945 nyarán
az Ifjúsági Kör újjáélesztésére összehívott
alakuló közgyûlés ügyvezetõ elnökéül vá-
lasztotta. 

A politikai vezetés már ekkor elhatározta
a „reakciós ifjúsági tömbnek” minõsített sop-
roni karok elkülönítését. Ezt megelõzendõ
Verebély László mûegyetemi rektor, Sébor
János dékán, dr. Tárczy Hornoch Antal pro-
fesszorok, az Ifjúsági Kör részérõl Mersich
Endre  az együvé tartozás mellett érvelve tár-
gyaltak vezetõ politikusokkal, Tildy Zoltán-
nal, Dálnoki Miklós Bélával, Rákosi Mátyás-
sal, Szakasits Árpáddal. A terv megvalósítá-
sát azonban megakadályozni nem tudták.
Az OEE-ben húsz éven át az Oktatási Bizott-
ság titkáraként mûködött. Nyugdíjas évei-
ben sikeresen szervezte, tartotta egybe a
szétszóródott évfolyam tagjait a negyedéves
összejövetelekkel. Ismerte sorsukat, életü-
ket, ha tudott segített. Nemcsak az élõket
tartotta számon, hanem az elhunytakat is.
Pontosan ismerte az elõdök, a szakma nagy-
jainak, munkatársainak sírhelyét. Minden-
szentek elõtt rendszeres temetõlátogatást
szervezett. Szorosan kötõdött az evangéli-
kus egyházhoz, ennek gyökerei még a gim-
náziumi évekbõl származtak. A soproni Li-
ceumi Öregdiákok Szövetségének több cik-
luson át elnöke volt. A temetésen – ezt a
funkciót betöltõ utóda – Winkler Barnabás

méltatta sikeres munkáját, amit az Egyház
tulajdonába visszakerült iskola felújítása és
korszerûsítése terén végzett. 

Az évfolyamtársak részérõl dr. Csesznák
Elemér vett végsõ búcsút az elhunyttól, em-
lékezve a háborús és az azt követõ nehéz
évekre, méltatva az Ifjúsági Körben vállalt
felelõsségteljes munkáját, a közösség össze-
tartására irányuló törekvéseit. Egy rendkívü-
li munkabírású, szerény jó baráttól búcsú-
zunk, akire mindig számíthattunk.

Emlékedet megõrizzük. Nyugodjál béké-
ben!     

Dr.Erdõs László

Szabó László
(1936–2010)

Zalavég községben
született, és gyermek-
éveit is itt töltötte. A
táj természetes szép-
sége, az erdõ, a me-
zõség, a vízivilág for-
díthatták figyelmét az
erdészélet felé. Az ál-
talános iskola elvég-
zése után erdészeti

elõgyakorlatosként dolgozott a zalai erdõ-
gazdaságban. Az egyéves szakmai gyakorlat
után felvételt nyert Sopronba az Erdészeti
Technikumba.

Technikumi tanulmányait 1955. évben si-
keresen befejezte, friss erdésztechnikusi ok-
levéllel a Nyugatbükki Állami Erdõgazdaság-
nál helyezkedett el. 1958-ban kérelmére, élve
a lehetõséggel, áthelyezéssel a Sárvári Állami
Erdõgazdasághoz került. Új munkahelyén a
Csepregi Erdészet Alsóerdei erdészkerületé-
nek lett a vezetõje. A lomb- és tûlevelû erdõk,
valamint a vegyeslombú csemetekert változa-
tos munkát jelentõ feladata nagyon megra-
gadta. Az elõhasználati és véghasználati faki-
termeléseihez még jelentõs feladattal társult a
fenyõpusztulás okozta fakitermelés. Elisme-
rõen gondot fordított a különbözõ fafajú és
egészségi állapotú faanyag leggazdaságo-
sabb választékolására. Kerületében, mint




