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egyenként körbelovagoltuk az udvart
és mértük az idõket (8. kép). 

A korábbi tulajdonos a park közepén
épített egy fürdõmedencét. Ennek feltöl-
tésére a közeli Vízfõnél eredõ bõvizû pa-
takocska szolgált, amelyet egy terelõvel
lehetett a medencéhez irányítani. Ez a
patak látta el vízzel a kastély közelében
lévõ vízimalmot, amely az ’50-es évek-
ben még mûködött. Amikor a medence
töltéséhez majdnem az egész vízmennyi-
séget eltereltük, a dühös molnár megje-
lent, botozással fenyegetett, és csak ak-
kor folytathattuk, amikor a malom állt.

Az úszóversenyeket ebben az 5·3
méteres úszómedencében, falusi gyere-
kekbõl összeverõdött népes közönség
elõtt tartottuk meg.

Népszerû volt a kastély elõtti gyepen
rendezett hátrafutó verseny, ebbe még lá-
nyok is beneveztek. Itt egy kis baleset is
történt, a réten átmenõ gyalogösvényen
az egyik lány megbotlott, hanyatt esett, és
alaposan megütötte a hátsó fertályát.

Említést érdemel a kalapácsvetés. A
helsinki eseményeket akkoriban rá-
dión követtük, tv még nem létezett, ar-
ról nem volt elképzelésünk, hogy a
sportban használatos kalapács hogy
néz ki. Egyféle kalapácsot ismertünk, a
mindennapok ismert nyeles szer-
számát, ezzel akartuk megrendezni a
kalapácsvetést. Sajnos ez a verseny-

szám kudarcba fulladt, az elsõ dobás-
nál a szerszám nyele kitört, a verseny
félbeszakadt, szüleink szigorú dorgálá-
sa következett. 

Az „olimpián” kívül még sokféle sport-
ágat kipróbáltunk Mónosbélben: célba
lövés csúzlival, íjászat mogyoróbotból
készült íjakkal, nád nyílvesszõvel, síelés
saját készítésû sítalpakkal, fáramászás
idõméréssel, távgyaloglás, gombfoci a té-
li idõkben, és még jó néhány sportág.

Csodálatosan szép volt a Mónosbél-
ben töltött másfél év. 1953-ban apám
Egerben kapott lakást, fájó szívvel el
kellett hagynunk ezt a kis falut, amelyet
így jellemezhetek: igazi paradicsom
gyermekek számára.

Amikor 50 év elteltével meglátogat-
tam a kastélyt és a parkot, egy világ om-
lott össze bennem. A hegyrõl lefutó pa-
takot a közeli bányászattal eltüntették,
helyenként a nyomait még fel lehet fe-
dezni. A pisztrángos tavak is eltûntek,
már csak a kiszáradt tómaradványokról
tudtam felvételt készíteni. A medencé-
nek már nyoma sincs. Az egykor gyö-
nyörû park elhanyagolt, lehangoló.

Az akkori játszótársak közül még né-
hányan élünk és õrizzük az emlékeket.

Wágner Tibor
ny. erdõmérnök

7. kép. Wágner Laci a „csónakban”

8. kép. Ecsédy Dini a lovon

Szulcsán Gábor
(1975–2011)

Szulcsán Gábor 1975.
szeptember 11-én
Kiskunfélegyházán
született.

Kötõdése az alföl-
di tájhoz egész életét
végig kísérte. A Sze-
gedi Kiss Ferenc Er-
dészeti Szakközépis-
kolában érettségizett

1993-ban, és ugyanebben az évben felvételt
nyert a Soproni Egyetemre. 1998-ban az Er-
dõmérnöki Karon okleveles erdõmérnök-
ként végzett, majd egy évvel késõbb okleve-
les erdõmérnök-tanári képesítést szerzett.
Az ott eltöltött évekrõl sok szép közös em-
lék jut sokunk eszébe. Már ott is a társaság
mozgatórugója, aktív szereplõje volt. 

Elsõ és egyetlen munkahelye a KEFAG Zrt.
és jogelõdje, ahol több mint 12 évvel ezelõtt,
1998. augusztus 17-én, az Erdészeti Szaporító-
anyag Központban gyakornokként kezdte a
pályáját, majd fél év múlva kinevezték kutató-
fejlesztõ mérnöknek. Pályája kezdetétõl részt
vett a Növényi Génbank Tanács Erdészeti
Munkabizottságának munkájában, a különbö-
zõ erdei gyümölcsök (mint a vadkörte, ma-
dárcseresznye, berkenyék), valamint a Duna-
Tisza közén gazdaságilag fontos fafajok (feke-
te és fehér nyár, feketefenyõ) génmegõrzésé-
ben, magtermesztõ ültetvényeik létrehozásá-
ban. 2006-ban látott hozzá a feketefenyõ mag-

termesztõ ültetvény kialakításához és ekkor
kezdte el a fekete nyár génmegõrzési-kutatási
munkát is, amelynek az volt a célja, hogy a
Duna-Tisza közének változatos termõhelyi vi-
szonyaihoz alkalmazkodott genotípusokat
azonosítson és szelektáljon, majd belõlük egy
olyan géngyûjteményt hozzon létre, amely
egyben magtermesztõ ültetvényként is hasz-
nálható. Ezt a munkát PhD-dolgozat kereté-
ben tervezte feldolgozni, ezért 2006-ban bei-
ratkozott a Nyugat-Magyarországi Egyetem
Erdõmérnöki Karának Doktori Iskolájába,
amit sikeresen elvégzett, már csak a disszertá-
ció összeállítása volt hátra.

A feketenyár-kutatással kapcsolatban
külföldi tudományos kapcsolatok kiépítésé-
re is törekedett. Franciaországban az INRA
feketenyár-kutatási eredményeit tanulmá-
nyozta Bretagne-ban 2008. nyarán. A kuta-
tással párhuzamosan részt vett a KEFAG Zrt.
területén az akác magtermõ állományok ki-
jelölésében, majd szervezte ezekben a mag-
gyûjtést, végül a mag feldolgozást és értéke-
sítést. Részt vett a KEFAG Zrt. innovációs te-
vékenységében és szervezte azt a részvény-
társaság szintjén. 

2005-tõl haláláig tagja volt az Országos
Magyar Méhészeti Egyesület Észak Bács-Kis-
kun Megyei Szervezetének és 2005–2008-ig
elnöke a HÍRÖS MÉZ Szövetkezetnek. 

2006-ban megválasztották az Alföldi Er-
dõkért Egyesület titkárának. Ezt a munkakö-
rét is nagy odaadással, és kiváló diplomáciai
érzékkel látta el. Számos, rendkívül sikeres
Kutató Napot szervezett, és neki köszönhe-

tõ „Az erdei lombos fák magjai – a begyûj-
téstõl a vetésig” c. hiánypótló szakkönyv
2008. évi kiadása is.

A háttérben alkotva számos olyan dolog
létrehozásában vállalt fontos szerepet, ame-
lyek mind a mai napig meghatározóak a KE-
FAG Zrt. életében. 

Nyugodjék békében!

Zilahy Aladár 
(1920–2011)

Budapesten született,
a Piarista Gimnázi-
umban érettségizett.
A Mûegyetem Erdõ-
mérnöki Osztályán
1950-ben szerzett er-
dõmérnöki oklevelet. 

A soproni tanul-
mányok után, 1950-
ben Egerben kap ál-

lást. A II. sz. Erdõrendezõség állományában
kilenc éven át dolgozik földmérõ, illetve
üzemtervezõ mérnökként. 

1959-tõl a Nyugat-Bükki Állami Erdõgaz-
daság Erdõmûvelési Osztályán erdõmûvelé-
si elõadói és csoportvezetõi beosztásokban
tevékenykedik.

Erdõmûvelési munkákat tervez és szer-
vez, majd berendezi az erdõgazdaság talaj-
vizsgálati laboratóriumát, termõhely-feltárá-
si munkákat végez. Tervezi a zöldövezeti, il-
letve környezetvédõ fásításokat, szervezi az
erdõgazdaság területén szükséges közjóléti
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munkákat. Közremûködik az Erdõgazdaság
területére vonatkozó erdõtipológiai útmuta-
tó kidolgozásában.

Publikációi jelennek meg az Élet és Tu-
dományban, a Bükki Nemzeti Parkot ismer-
tetõ könyvben.

Felügyeli a területükön levõ védett ob-
jektumokkal kapcsolatos munkákat.

Megalakulásától tagja a Városi, majd 5
éven át a Megyei Környezetvédelmi Bizott-
ságnak, és az „ÉLETFA” Környezetvédelmi
Szövetségnek.

Elkészíti a szilvásváradi Szalajka-völgy
távlati fejlesztési tervét, és a völgyben álló
„Király-féle ház” mûemléki helyreállítása
után 1980-tól kezdi meg, majd 1982-tól
nyugdíjasként folytatja az itt létesítendõ Er-
dészeti Múzeum kiállítási anyagának gyûjté-
sét. A múzeum felavatására az 1985. évi Egri
Vándorgyûlés alkalmával kerül sor. 

1985-tõl 2005-ig vezette a Szalajka-völgyi
Erdészeti Múzeumot. 2009-ben érte az
örömteli megtiszteltetés, hogy a múzeum,
megemlékezésül, felvette a Zilahy Aladár Er-
dészeti Múzeum nevet!

Munkái során több vállalati és miniszteri
dicséretet és kitüntetést kapott. Elnyerte a Szé-
chenyi-emlékplakettet, a NIMRÓD-emlékér-
met, a Kaán Károly-emlékérmet, „Az ember
az erdõért” kitüntetést és emlékplakettet, vala-
mint a Magyar Vadászkamara aranyérmét.

2010-ben vette át gyémántdiplomáját.  
Soproni feleségével 62 évi házasságban

élt hiteles, példamutató életet. 
Hosszú betegségét hitébõl fakadó erõvel,

megadással és türelemmel viselte. 
Nyugodjék békében!

Hábel György

Regõs István
(1929– 2011)

Életének 82-dik évé-
ben váratlanul el-
hunyt Regõs István
erdõmérnök, nyugal-
mazott osztályvezetõ,
a Somogyi Erdõkért
Aranygyûrû kitünte-
tettje.

A Bakony „fõváro-
sában”, az erdõk által

övezett Bakonybélben, Rottenbücher István-
ként született. Szülei az Apátságnál dolgoz-
tak. A gyors észjárású fiú taníttatása sok gon-
dot jelentett a szüleinek, végül fõapáti ösz-
töndíjjal, több éven keresztül úgynevezett
„sorkosztosként” érettségizett Pápán, a ben-
cés gimnáziumban. A természethez ezer szál-
lal kötõdõ fiatalembernek az erdõmérnöki
pályát javasolták – ám ekkor is felmerült a
kérdés: mibõl? Végül népi kollégistaként ke-
rült 1948-ban a Soproni Erdõmérnöki Fõisko-
lára, amit 1952-ben sikeresen elvégzett.

Friss diplomásként a Bakonyszentlászlói
Erdészethez került, ahol hamarosan erdé-
szetvezetõ-helyettes lett. Ez a számára öröm-
teli helyzet rövid ideig tartott, fél év után fel-
parancsolták Pestre, az Országos Erdészeti
Fõigazgatósághoz. Fiatal szakemberként itt
nem érezte jól magát, mindenképpen erdé-
szetnél szeretett volna elhelyezkedni. Fõnö-
kei végül tudomásul vették kérését, lehe-

lyezték a Marcali Erdõgazdasághoz, a Kéthe-
lyi Erdészet megürült vezetõi helyére. Az át-
szervezések során hamarosan megalakult
Zamárdiban az Észak-somogyi Erdõgazda-
ság, ide került a Marcali Erdészet, melynek õ
lett a vezetõje. Ezt az idõszakot vallotta éle-
te legszebb idõszakának. Megszerette a so-
mogyi erdõket és ez idõ alatt nõsült meg –
egy kerületvezetõ erdész lányát vette felesé-
gül. Végleg Somogyban maradt. 

Tíz év után becsábítottak a gazdaság köz-
pontjába. Dolgozott fahasználati vonalon,
aztán a tervcsoportnak volt a vezetõje, majd
1967-ben kinevezték az erdõgazdaság fõ-
mérnökévé.

1970-ben, a SEFAG megalakulásakor –
akarata ellenére – Kaposvárra, a központba
helyezték faipari osztályvezetõnek, majd fai-
pari igazgató lett. Rövid ideig a Kaposvári Er-
dészet vezetõje is volt, majd 1973-tól – már
véglegesen – közgazdasági osztályvezetõ lett.
Korábban Zamárdiban is dolgozott hasonló
területen tervcsoportvezetõként, ott is szere-
tett a számokkal foglalkozni, különbözõ
összeállításokat, kimutatásokat készíteni.
Munkatársaival kialakítottak egy tervezési és
információs rendszert, amellyel az egységek
teljesítményeit lehetett havonta összegezni,
összehasonlítani. Minden erdészet és gyár-
egység látta a saját teljesítményét és azt is,
hogy a többi egység hogy áll. Szerette a mun-
káját, igyekezett közel maradni a gyakorlat-
hoz, rengeteget járt ki erdészetekhez, és ha
csak tehette, az erdõbe is. Ebben a beosztásá-
ban dolgozott ’89-es nyugdíjazásáig.

Munkáját jó néhány kitüntetéssel ismerték
el – több Kiváló Dolgozó, Kiváló Munkáért ki-
tüntetés, Nagyváthy Érem, Munka Érdemrend
ezüst fokozata kétszer is. Már nyugdíjasként,
2005-ben elnyerte a Somogyi Erdõkért arany-
gyûrûs kitüntetést. Elmondása szerint ezt be-
csülte a legtöbbre, mivel ezt volt munkatársai
javasolták: „Azt hiszem, és merem remélni,
hogy az aranygyûrû adományozása nem
csak egy hosszú, munkában eltöltött idõszak
szakmai teljesítményét, hanem valamilyen
emberi magatartást is elismer. Közvetlen em-
ber voltam, a központi és erdészeti kollégákat,
munkatársakat egyaránt tiszteltem, becsül-
tem. Hosszú szolgálati idõm alatt következete-
sen, görcsösen ragaszkodtam egy szakmai kö-
zösséghez, ahonnét elmozdítani nem tudtak,
nem is akartam.”

Emlékét megõrizzük!
Detrich Miklós

Dudás István
(1948-2011)

1972-ben végzett a
Soproni Erdészeti és
Faipari Egyetem Erdõ-
mérnöki Karán. Pálya-
kezdése a Mecseki
EFAG-hoz kötõdik. A
Hetvehelyi Erdészet-
nél kezdett dolgozni
fahasználati mûszaki
vezetõként, majd a

Pécsváradi Erdészetnél értékesítési és erdõmû-
velési mûszaki vezetõként ismerkedik meg az
erdõgazdálkodás nehézségeivel, szépségeivel.

Utolsó egyetemi éveire esik családalapítá-
sa. Felesége, Ágnes óvónõ, óvodavezetõ a
Pécshez közeli Hirden. A család a kezdeti ne-
héz, küzdelmes évek után itt talált otthonra.
Házasságukból két gyermek született. 1975-
ben munkahelyet vált, a MÉM Pécsi Állami Er-
dõrendezõségéhez, annak átszervezését köve-
tõen a Pécsi Erdõfelügyelõséghez kerül, ahol
is 1988-ig erdõfelügyelõi feladatokat lát el.

Ezt követõen két évig a Pécsi Erdõfelü-
gyeleti Osztályt vezeti. Céltudatos, szakmai-
lag felkészült, széles látókörû, kitûnik gya-
korlatiasságával, szervezõ és problémame-
goldó képességével, majd 1990-tõl már a Pé-
csi Erdõfelügyelõség igazgatóhelyettese.

Az erdészeti igazgatás átszervezését kö-
vetõen 1997-tõl az új szervezet, az ÁESZ Pé-
csi Igaztóságának igazgatóhelyettese, az Er-
dõfelügyelõség vezetõje. Ebben a munka-
körben dolgozik 2006 közepéig, – rövid ide-
ig a Pécsi Igazgatóság megbízott igazgatója.
Támogatója és elkötelezettje az erdészeti
közjóléti fejlesztéseknek.

Amikor szükség volt rá, mindig talált for-
rást egy-egy arborétumra, parkra, erdei isko-
lára, pihenõre, közjóléti objektumra, egy-
egy célirányos fejlesztésre. Közben folyama-
tosan eleget tesz társadalmi megbízásainak,
kiveszi részét a szakszervezeti munkából is.

Súlyos betegségen, mûtéten esik át 2000-
ben, mely õt szemléletének kapcsolatainak,
átértékelésére készteti. Érdekes egyénisége,
vezetõi fellépése mögött fölsejlett elõttünk,
kollégái elõtt a megoldásokat kétségek kö-
zött keresõ ember. 

Az erdészeti igazgatás 2006. évi ismételt
átszervezésébõl adódó új feladatokat már te-
hernek véli, és az új szervezet, az MgSzH he-
lyett a „prémium éveket” és a nyugdíjazást
választja.

Nyugdíjasként sem tudott azonban elsza-
kadni az erdõtõl, az elmúlt közel negyven év
tapasztalatát a magánerdõ-gazdálkodókkal
kívánta megosztani, a magánerdõ-gazdálko-
dásban kívánta hasznosítani.

Ismerõsei, barátai és a szakmai környeze-
te megdöbbenve értesült az orvul támadó sú-
lyos betegségérõl. A nyár elején még szemé-
lyesen kezdeményezett többünkkel egy ba-
ráti találkozót. Tájékozott volt, minden érde-
kelte, de láttuk, hogy tisztában volt állapotá-
val, józanul nézett szembe a megváltoztatha-
tatlannal…

A család tragédiájának kiteljesedéseként
a már több éve súlyos beteg feleségével, Ág-
nessel együtt kerültek kórházba. Küzdelme
mindössze nyolc hónapig tartott. Halála,
majd feleségének két nappal késõbb jött ha-
lálhíre lehet sorsszerû, de így együtt szinte
irracionális, alig feldolgozható.

Tisztelet az embernek, aki rövidre sza-
bott, küzdelmes életpályáján türelemmel vi-
selte a szenvedést is.

Megrendülten, nagy részvét mellett
együtt vettünk búcsút a családapától és az
édesanyától 2011. augusztus 26-án a Pécsi
Köztemetõben. 

István! Emléked kegyelettel megõrizzük,
mint ahogy õrzik azt a közremûködéseddel
létesült erdõk, közjót szolgáló létesítményeid;
arborétumok, tanösvények és erdei iskolák. 

Nyugodj békében!
Miszlang Lajos




