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A mai erdészgeneráció csak kevés
tagja ismerhette személyesen Tuskó
Ferencet, aki rövid ideig az erdõmér-
nökképzés egyik meghatározó alakja
volt, s 1956-ban több oktatótársával
és számos hallgatóval együtt nyugatra
kényszerült menekülni. A növénytani
oktatás kiemelkedõ személyiségérõl
villantunk fel életképeket születésé-
nek századik évfordulóján.

Állomásokban gazdag életút
Sopronig

Tuskó Ferenc 1913. szeptember 13-án
született a Nógrád megyei Diósjenõn.
Iskoláit szülõfalujában és Vácott, a pia-
rista rend gimnáziumában végezte, ahol
1932-ben érettségizett. 1932–1936 kö-
zött volt hallgató a soproni M. kir. Bá-
nyamérnöki és Erdõmérnöki Fõiskolán,
majd annak jogutódján, a M. kir. József
nádor Mûszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Bánya-, Kohó- és Erdõmérnö-
ki Karán, erdõmérnöki diplomáját évfo-
lyamának jobbjai között vehette át.
Végzés után rövid ideig Fekete Zoltán
professzor mellett az akác fatermési
táblák összeállításán dolgozott, majd
fiatal mérnökként az egri érsekségnél.
1937–1939 között állami ösztöndíjas-
ként Németországba küldték a mün-
cheni egyetemre, hazatérése után Deb-
recen környékén az alföldfásítási prog-
ramba vonták be. Közben újból tanul-
mányútra küldték az eberswaldei egye-
temre, majd Lengyelországba, ahol a
balti homokdûnék erdõtelepítési prob-
lémáit tanulmányozta. 1939–1944 kö-
zött állami szolgálatot vállalt a bustya-
házi erdõigazgatóságnál, elõbb erdei
vasút és egyéb építési munkákban vett
részt, majd 1941-ben a legnagyobb er-
dõgondnokság vezetését vette át Brusz-
turán, a máramarosi lengyel határon. El-
sõ dolgozata is akkor, 1942-ben jelent
meg az útívek kitûzése tárgyában.
1945–1949 között erdõgondnok volt Ki-
rályréten a Börzsönyi Állami Erdõgaz-
daságnál. 1950-ben került tudományos
kutatóként az Erdészeti Tudományos
Intézethez Budapestre, ahol elsõ köny-
vét állította össze 1952-ben „Az erdõ
növényvilága” címen. Abban az évben
augusztus 21. és szeptember 2. között
részt vett Vácrátóton a ma már legen-
dássá vált, s Soó Rezsõ és Zólyomi Bá-
lint által szervezett növényföldrajzi tér-
képezési tanfolyamon. Ott került szoro-
sabb kapcsolatba a hazai botanikusok-
kal és a botanikával.

Sopronban az 
Erdõmérnöki Fõiskolán

1952-ben drámai történéseknek lehettünk
tanúi az Erdõmérnöki Fõiskolán. Az év
márciusában Fehér Dánielt, a Növénytani
Intézet igazgatóját – koholt vádak alapján
– felmentették az oktatómunka alól, s erre
a sorsra jutott több professzortársa (Gyõr-
fi János, Lesenyi Ferenc, Magyar Pál) is.
Az oktatási feladatokat az addigi Növény-
tani Intézet helyett felállított Növénytani
Tanszék látta el, amelynek vezetésével az
akkoriban odakerült Nemky Ernõ egyete-
mi docenst bízták meg. A megnövekedett
oktatási feladatok miatt pályázatot hirdet-
tek egy docensi és két tanársegédi állásra.
A docensi álláshelyre 1952. december 1-
jei kinevezéssel Tuskó Ferenc került. A
docensi kinevezéssel lehetõség nyílt az er-
dészeti növénytan szakosítására. Nemky
Ernõ az anatómiát, morfológiát és a növé-
nyélettant adta elõ, Tuskó Ferenc a nö-
vényrendszertant, dendrológiát és a nö-
vényföldrajzot oktatta, ezen kívül 1953-tól
a botanikus kert vezetésével is õt bízták
meg. Tuskó Ferenc jó szervezõképessé-
gû, agilis kolléga volt, munkásságának
súlypontját a botanikus kert fejlesztése ké-
pezte.

Nemcsak a szervezetben és a személyi
állományban, hanem a tárgyak tartalmá-
ban is történtek változások. Az oktatási
reform során a növényrendszertanból ki-
vált a dendrológia, mint önálló tantárgy,
és a növényföldrajz oktatása is szélesebb
alapokon önállósult, mindinkább a nö-
vénytársulási ismeretek irányába tolódott
el. A korábban oktatott Wettstein-féle
rendszerrõl a Soó-féle fejlõdéstörténeti
rendszerre tértek át. E változtatások vég-
rehajtásának irányítása Tuskó Ferencre
hárult. Az oktatási reform és feladatok, a
fõiskola tudományos igazgatóhelyettesi
posztja mellett egyebek között arra is ma-

radt ideje, hogy jegyzeteket írjon a hall-
gatóság számára. 1954-ben jelent meg az
„Erdészeti növényrendszertan” 241 olda-
lon, majd még ugyanabban az évben – a
vácrátóti tanfolyam és a közben kibonta-
kozó erdõtipológia hatására – az „Erdé-
szeti növénytan V. A növényföldrajz
alapjai különös tekintettel a hazai erdõtí-
pusokra” címû jegyzet 44 oldal terjede-
lemben. Utóbbit 1956-ban bõvített for-
mában 53 oldalon ismét kiadták. A felsõ-
oktatási jegyzetek mellett az erdészeti
technikumok számára 1953-ban kiadott
„Erdészeti növénytan” címû tankönyv
írásában társszerzõséget vállalt. Az õ ösz-
tönzésére és a kiadatás megszervezésé-
vel jelent meg a Növénytani Tanszék két
tanársegédjének könyve a Mezõgazdasá-
gi Kiadónál, Kiss Lászlótól a „Fenyõk” és
Vancsura Rudolftól a „Lombos fák és
cserjék” címen.

A Soó-féle fitocönológiai iskola,
amely Tuskó Ferencre is nagy hatással
volt, az 1950-es évek elején megkezdte
az ország egyes tájai növénytársulásai-
nak felvételezését, amelybe a Növény-
tani Tanszék is bekapcsolódott. A tan-
tervi foglalkozásokon kívül Tuskó Fe-
renc vezetésével jelentõs tudományos
diákköri munka bontakozott ki a Nö-
vénytani Szakkör keretén belül. Ezen
elsõsorban növénycönológiai ismerete-
ket kaptak az érdeklõdõ hallgatók, kö-
zülük néhányan (pl. Orlóci László Ka-
nadában) elismert kutatókká váltak.
Nem véletlen, hogy kandidátusi érteke-
zését is társulástani témában, „Magyar-
ország akácosainak cönológiai viszo-
nyai” címmel védte meg 1954-ben. A
nyilvános védés két opponense egyéb-
ként Soó Rezsõ és Zólyomi Bálint volt.

Az általa vezetett rendszertani rész-
leg kutatásai inkább dendrológiai vo-
natkozásúak voltak, pl. fenológiai adat-
gyûjtéseket végeztek a botanikus kert
fáin és cserjéin. Tuskó Ferenc 1954 tá-
ján kezdett el egzótákkal foglalkozni,
egyebek közt a duglászfenyõ hazai el-
terjesztésének lehetõségeit vizsgálva ar-
ról álmodozott, hogy milyen jó lenne
ezt a fafajt eredeti termõhelyén tanul-
mányozni. A kiszámíthatatlan emberi
sors játéka folytán aztán doktori (PhD)
értekezését Brit-Kolumbiában, a dug-
lászfenyõ hazájában készíthette el.

Az 1956. november 4-i exodus a Nö-
vénytani Tanszék életében is mély és
maradandó nyomokat hagyott. A tan-
szék kötelékébõl külföldre távozott
Nemky Ernõ egyetemi tanár, Tuskó Fe-

Száz éve született Tuskó Ferenc
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renc egyetemi docens, Szy Ferenc egye-
temi adjunktus és Csapody István egye-
temi tanársegéd. (Közülük Nemky Ernõ
és Csapody István késõbb visszatértek,
utóbbit Kiss László egyetemi tanársegéd-
del együtt 1959-ben „szilárd világnéze-
tük miatt” a Fõiskoláról elbocsátották.)

Kanadai magányban
Mint ismeretes, a Kanadában honra lelt
emigránsok 1957-tõl a vancouveri Uni-
versity of British Columbia (UBC) sop-
roni divíziójában folytathatták tanulmá-
nyaikat. Tuskó Ferenc ennek keretében
botanikát, dendrológiát és tipológiát
adott elõ a hallgatóknak. E mellett a
kinti elvárásoknak megfelelõen, 1963.

május 2-án megvédte PhD-értekezését
a brit-kolumbiai duglászfenyõ-állomá-
nyok változatosságán végzett vizsgála-
tai alapján. A soproni divízió megszûn-
te után 1964–1965-ben a kanadai erdé-
szeti minisztérium felügyelete alá tarto-
zó kutatóintézetbe került az Új-Found-
landi St. John’s-ba. Ott kutatóként Picea
fajok erdõmûvelési problémáival fog-
lalkozott. Váratlan halála 1965 decem-
berében, St. John’s-ban következett be.

Emberi jellemét két idézettel kíván-
juk felvillantani, két olyan kolléga né-
hány sorával, akikkel együtt választotta
az új hazát: „Egy ízig-vérig magyar,
egyenes jellemû, szókimondó kiváló er-
dész. Mindazok, akik közelebb kerültek

hozzá, megismerték sziklaszilárd ma-
gyarságát, kristálytiszta és férfias egye-
nességét, rajongó természetszeretetét
és féltékeny õrzõjét a selmeci hagyomá-
nyoknak.” (dr. Sziklai Oszkár); „Hamar
megbecsült erdész lettél, vezetésben,
tudásban, munkakedvben, szervezõké-
pességben egyaránt. Szellemi képessé-
geidhez kitûnõ fizikai erõd és örökös jó
kedved járult. Gyaloglásban, sítúrában,
vadászaton kevesen állták veled a ver-
senyt. Társaságban Te vezetted a nótá-
zást és nem kellett kétszer kérni, hogy
közismert szólódalaidat elénekeld.”
(dr. Jablánczy Sándor)

Dr. Bartha Dénes
Dr. Vancsura Rudolf

Nagysallérban – a közelmúltban felújí-
tott vadászházban – rendezte a SEFAG
Zrt. a hagyományos októberi megem-
lékezését. A „szokásos” ünnepi be-
széd helyett idén Hunyadkürti György
színmûvész verses összeállítását hall-
gatták meg a jelenlévõk. A torokszorí-
tó versek után néma csenddel emlé-
keztek meg a forradalom erdész hõse-
irõl.

A program második részében Barkóc-
zi István vezérigazgató vállalati kitün-
tetéseket adott át. Az 1992-ben alapí-
tott „Somogyi Erdõkért” kitüntetést –
amely egy aranygyûrûben testesül meg
– Merczel István mûszaki osztályveze-
tõ kapta. Merczel István erdõmérnök –
a cég tanulmányi ösztöndíjasaként –
1986-ban helyezkedett el a Somogyi
Erdõ- és Fafeldolgozó Gazdaságnál. Az
elmúlt huszonhét év során több felelõs
beosztást töltött be – volt fahasználati
ágazatvezetõ fõmérnök, KIR és minõ-
ségügyi vezetõ, fahasználati osztályve-
zetõ, PR. és projektmenedzser, erdé-
szetpolitikai és ellenõrzési osztályve-

zetõ, majd 2012. január elsejétõl a mû-
szaki osztály vezetõje. És szinte min-
den területen kimagaslóan teljesített. A
„hivatalos” munkáján kívül, társadal-
mi/szakmai feladatokban is kiválóan
teljesít: titkára az OEE helyi csoportjá-
nak, és megalapítója, elnöke a Somogy
Megyei Erdész és Természetvédõ
Egyesületnek.

A SEFAG másik kitüntetésében, az
„Elismerõ oklevélben – mely egy havi
bérjutalommal jár – részesült: Petráko-

vics Károly (Barcsi Erdészet), Kárpáti
István (Csurgói Faipari Zrt.), Gold-
schmidt Antal (Marcali Erdészet), Né-
meth Csaba (Iharosi Erdészet), Szaka
László (Nagybajomi Erdészet), Csordás
Roland (Zselici Erdészet), Tímár Ba-
lázs (Kaposvári Erdészet), Druzsin
Lászlóné (Lábodi Vadászerdészet), Bez-
zeg Márta (Szántódi Erdészet), Kleno-
vics Anikó (Hotel Kardosfa), valamint
Kerész Tiborné (Központ).

Kép és szöveg: Detrich Miklós

Aranygyûrû a somogyi erdõkért

Merczel István és Barkóczi István

2013. október 25-én a balassagyarmati
Nyírjesi Füvészkert árnyas füzes ligetében
leleplezték le a Wagner Károly-emlékkövet,
mely a Selmeci Akadémia egykori pro-
fesszorának kíván emléket állítani. Wagner
Károly a selmeci Akadémia segédtanára volt
1859-tõl, majd Divald Adolffal megalapította
az Erdészeti Lapokat 1862-ben. A Lapoknak
1873-ig társtulajdonosa, a kezdetektõl szer-
kesztõje és kiadója, élete utolsó hat évében
fõmunkatársa volt. Meghatározó szerepet
játszott az Országos Erdészeti Egyesület
1866. december 9-i megalakulásában, an-
nak második alelnöke volt. Az eredetileg
Selmecre, a Wagner füzesbe tervezett Wag-
ner-emlékoszlop Vörösné Baracsi Erzsébet tervei alapján, Mikle Tibor irányításával készült el, s
most átmenetileg megpihen Balassagyarmaton. Ha a szlovák hatóságok majd zöld utat enged-
nek a szobor felállításának, akkor boldogan fogják vinni az Alma Mater botanikus kertjébe. Ad-
dig is dr. Oroszi Sándor, az OEE Erdészettörténeti Szakosztály elnöke beszélt az ünneplõk elõtt
Wagner Károly életérõl, aki utat nyitott a magyar nyelvû oktatásnak Selmecbányán. Találóan kö-
vekkel jellemezte életének fordulópontjait, és a professzor emlékezetének fontos helyeit is. Az
igazán fontos dolgok megmaradnak, mert „Mert elfut a víz és csak a kõ marad, de a kõ marad.”
– idézte méltatásában Wass Albertet a szakosztály elnöke.

Lengyel László Zoltán
Kép: Nagy László

Wagner Károly-emlékkõ avatása


