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NEKROLÓG

Dr. Danszky István 
(1927–2014)

2014. december 8-án
reggel 7:10-kor, 88.
életévében visszaad-
ta lelkét teremtõjének
– szólt a rövid hír!
De hát ki is volt dr.
Danszky István? 

Neve a mai fiatal
erdészeknek talán
csak az ún. „Danszky-

féle” erdõmûvelési munkagépsor (Danszky-
féle altalajlazító) révén lehet ismerõs. Az
idõs, ma már nyugdíjas erdész korosztály
számára viszont nagyon is ismert személyi-
ség volt.

A születési évére tekintve nyugodtan el-
mondhatjuk: nemcsak az erdészeti szakma
szempontpontjából, de Magyarország törté-
netében is egy igen nehéz és bonyolult-zava-
ros idõszaknak volt az aktív szereplõje
1945–1990 között. Az, hogy az erdészeti szak-
ma a különbözõ politikai és gazdasági válto-
zások ellenére töretlenül helyt állt, így az em-
lített idõszakban is, annak a szakgárdának
köszönhetõ, melynek jeles tagja volt. Ne fe-
lejtsük el: középkorú erdeink ebbõl az idõ-
szakból származnak, valamint azt sem, hogy
Magyarország erdõsültsége ebben az idõ-
szakban jelentõsen növekedett! Nem kell és
nem is szabad erre az idõszakra erdészeti
szempontból szemlesütve tekintenünk. In-
kább igyekezzünk helyükre tenni a dolgokat.

Tehát ennek a kornak volt aktív részese.
Személyisége egyes vélemények szerint
megosztó volt. Nem törekedett arra, hogy
szeressék, inkább a szakmai korrektséget,
újítást tartotta szem elõtt. Ennek egyik, talán
fõ oka, a világégés poklában szétesett csa-
ládjában keresendõ. Családi körülményei-
rõl, dolgairól nem beszélt, e témát tabuként
kezelte. Ha errõl faggatták, elzárkózott min-
denfajta megnyilatkozástól. Ezt mi is tiszte-
letben tartjuk, egy kivételével! Szeretett fele-
sége, a szintén erdõmérnök családban szü-
letett Istvánffy Eleonóra korai halálát valójá-
ban élete végéig nem tudta feldolgozni.
Gyermek sem örvendezette meg õket. A
családi problémákat, tragédiákat munkába
meneküléssel igyekezett feledtetni. Óriási
terheket cipelt, görgetett maga elõtt, ame-
lyekre még újabbak és újabbak rakódtak.
Azt gondolta talán, hogy a rengeteg, jól
elvégzett munka majd megszabadítja terhei-
tõl? Amíg fiatal volt, könnyebben vitte eze-
ket… Öregségére viszont a munka öröme el-
szállt, a terhei pedig megmaradtak. Sõt! Elõ-
térbe kerülhettek! Miközben sokat segített
másokon, Õ maga egyre magányosabb lett.
Igen fájt neki, hogy élete értelmének tartott,
szeretett szakmája is elfordult tõle. Pedig is-
kolateremtõ munkássága alapján nem ezt
érdemelte. Szakmájáért, ezen belül az erdõ-
mûvelésért az utolsó leheletéig küzdött. Jo-
gos, vagy jogosnak vélt igazáért a világ vé-
géig is elment, perlekedett érte. Emiatt sok
barátot is elveszített. Élete jól összevethetõ a
fa, az erdõ életével is. A felnövekedett fiatal,
középkorú fa, erdõ könnyen átvészeli a ne-
héz idõszakokat, jól tud hajladozni az erõs
szélben, meg tudja tartani magát. Ám öreg-

korára nehezen viseli a megpróbáltatásokat,
növekedése leáll, letörnek ágai, egyre na-
gyobb árnyék vetül rá fiatalabb társai felõl,
gyökerei sem bírják a terhet, így már egy
nem túl erõs szél is derékba töri, vagy kifor-
dítja tövestül.

1927. július 23-án született Tenkegörbe-
den (Gurbediu, ma: Románia), mely a Parti-
umban, Bihar megyében, Nagyváradtól dél-
re, Nagyszalontától keletre található.

Iskoláit helyben, illetve Nagyváradon vé-
gezte, ahonnan sikeres felvételt nyert Sop-
ronban az Erdõmérnöki Karra. A fõiskolára
kalandos körülmények között jutott el. Sop-
ronba menet a nyugat felé vonuló nyilasok
elkapták, besorozták leventének, ahonnan
sikerült megszöknie. Nehéz, de szép diáké-
vek után 1949-ben erdõmérnöki oklevelet
szerzett. Egy momentumra szívesen emléke-
zett vissza ebbõl az idõszakból: firmái a ba-
lekoktatáson folyamatosan azt sulykolták
beléjük, hogy az életükben tartsák szem
elõtt „a bizalom, az õszinteség és a szolidari-
tás” hármasságot. Elmondása szerint e sze-
rint élt, ehhez tartotta magát! 1949–1950 kö-
zött a Gyõri Erdõgazdasági Nemzeti Vállalat-
nál fõelõadóként tevékenykedett. Ott ismer-
kedett meg leendõ feleségével. 1950–1952
között a Devecseri Állami Erdõgazdaság elõ-
adója volt, majd 1952–1953 között a Fejér
megyei Erdõgazdasági Egyesülés erdõmû-
velési fõelõadója. 1953–1954 között az Álla-
mi Gazdaságok és Erdõk Minisztériumának
elõadójaként, csoportvezetõjeként dogo-
zott. 1954–1968 között az Országos Erdésze-
ti Fõigazgatóság erdõmûvelési osztályveze-
tõje. 1968–1970 között a Mezõgazdasági és
Élelmezésügyi Minisztérium erdõmûvelési
csoportvezetõje.1970–1975 között az Erdé-
szeti Tudományos Intézet mûszaki-gazdasá-
gi tanácsadója. 1975–1990 között az Orszá-
gos Vetõmag és Szaporítóanyag Felügyelõ-
ség igazgatóhelyettese, a Mezõgazdasági Mi-
nõsítõ Intézet Kertészeti és Erdészeti Igazga-
tóságának igazgatója. 1992-ben vonult
nyugállományba. Szakirodalmi tevékenysé-
ge máig hatóan jelen van. Õ szerkesztette a
Magyarország erdõgazdasági tájainak er-
dõfelújítási, erdõtelepítési irányelvei és eljá-
rásai címû, az egykori Országos Erdészeti
Fõigazgatóság kiadványát, az Erdõmûvelés
I-II. Irányelvek, eljárások, technológiák cí-
mû szakkönyvet, az ún. „Zöld könyvek” –
Magyarország erdõgazdasági tájai soroza-
tot és még számos egyéb szakmai kiadványt.

Jelentõs eredményeket ért el a szabadalom-
mal is védett (összesen 7 szabadalom) erdõfel-
újítási eljárásban – komplex munkagépsorral –
tuskós, gyökeres vágásterületen többrétegû la-
zításos-mélymûveléses végrehajtással. Az általa
alkalmazott technológiával Magyarország er-
dõsítési hátraléka is jelentõsen csökkent!

Társadalmi tevékenysége során az OEE Er-
dõmûvelési Szakosztály tagja volt, majd
1968–1972 között elnöke. A MEDOSZ Erdésze-
ti Bizottság tagja (1960–1968); MTA Erdészeti
Bizottság tagja (1968–1990). Megkapta a Kiváló
Dolgozó (1954; 1958) és a Munkaérdemrend
Arany fokozata (1964) elismeréseket.

2014. november 16-án otthonában elesett,
combnyaktöréssel kórházba került, de álla-
pota gyorsan romlott. Az igen gazdag, küz-
delmes életpályája 2014. december 8-án ért

véget. Kívánságának megfelelõen második
családja szûk körében 2014.december 29-én
helyezték örök nyugalomba a Farkasréti te-
metõben, elsõ felesége mellé. Lelke vélhetõ-
leg az égi erdõkben végre nyugalomra talál.
Reménykedjünk, hogy életének értelme: az
erdõ, az iránta való szeretete és az erdõinkért
végzett tevékenysége nem múlik el nyomta-
lanul az itthon maradottakban. 

Molnár Gábor

Hubai Gruber Miklós
(1949–2014)

Az erdészek általában
korán kelõk. Õk a haj-
dani, hajnali Falurádió
adásában gyakran
hallhatták a nevét.
Csak közvetlen kör-
nyezete tudta, hogy
valójában egy erdõ-
mérnök hangja hozta
hozzánk sajátos, min-

denre kíváncsi riportjaival a valóságot. 
Fegyverneken született, hetedikként egy

tizenegy gyermekes családba. E népes „fészek-
aljban” nevelkedni, felnõtté cseperedni ön-
magában elég ahhoz, hogy az élet szövevé-
nyes bugyraiból a jót, a rosszat megfelelõ em-
pátiával kezelje. Igazoltnak látszik, amit csil-
lagképe sugall, mely szerint a bolygók állása-
kor születettek véghezviszik, amit elterveztek. 

Törökszentmiklóson járt gimnáziumba,
majd állami ösztöndíjjal a felvidéki Zólyom-
ban végzi az erdõmérnöki egyetemet. Töké-
letesen elsajátította a szlovák nyelvet, mely-
nek késõbbi élete során nagy hasznát veszi.

A hetvenes évek elején – mint oly sok
erdész – a termelõszövetkezetek sajátos
szakmai magányában – Mikóháza és Tarna-
lelesz környékén – vesz részt az ország er-
dõterület-növelõ tevékenységében. Öt év
után a mátrai erdõgazdasághoz szegõdött,
majd a természetvédelem közkatonájának
jelentkezett.

Munkahelyei mindenre kiterjedõ tanulsá-
got szolgáltattak ahhoz, hogy immár szak-
mailag felvértezve, szlovák nyelvtudását ka-
matoztatva elvállalja a Magyar Rádió szlovák
nyelvû szerkesztõségében felajánlott mun-
kát. Valósággal fürdõzött az új követelmé-
nyekkel járó feladatokban. A sajátos szelle-
miséget igénylõ burokban készíthette rövi-
debb, hosszabb tudósításait. Szabadnak
érezte magát. Szûkebb pátriájából, az ott tör-
téntekrõl küldte anyagait a miskolci helyi, és
a budapesti Kossuth adónak.

Õ is méhészkedett, mint édesapja, mely
tevékenységben nagy örömét lelte. Ha mé-
heivel bíbelõdött, jól érezte magát. Az apró
gyûjtögetõk soha nem csapták be.

Egyesületünkkel akkor kötött szorosabb
kapcsolatot, amikor meghívót kapott az új-
ságírók évente szervezett szakmai kirándu-
lásaira, melyeknek minden percét élvezte.
Nyitott szemmel járt, mindig észrevéve a
szakma kérdéseirõl nyilatkozók mögött az
embert. Csillagképe szerint empatikusnak
kellett lennie. Az volt.

Nem szerette a szószegõ embert.
Egy alkalommal kesergett, hogy le kelle-

ne adnia egy anyagot a még novemberben is
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kint legeltetõ pásztorokról, de „Nem volt rá
érkezésem” – mondotta.

Ezeken a szakmai kirándulásokon örö-
kös hálótársam volt. Jókat nevettünk, be-
szélgettünk. Amikor ígéretével bajban volt,
akkor is egy szobában aludtunk. Még éjfél-
kor is a le nem adott, és a másnapi határidõ
lejártától „reszelte az ördög”.

Reggel felajánlottam, hogy leszek én a
birkapásztor. Most az egyszer, ha gondolja.
Vakarta a fejét és arról gyõzködött, hogy eti-
ka is van a világon, a rádiózásnál meg külö-
nösen. Aztán a déli harangszó újra figyel-
meztette, hogy fogytán az idõ. 

– No, jól van, testvérem próbáljuk meg,
végül is nem veszthetek semmit, mondta.
Ha nem lesz jó, nem küldöm el. 

Félrehúzódtunk, és felvettük a közel ötper-
ces anyagot. Majd fél órába telt, mert közben
gurultunk a nevetéstõl. Otthon este még bab-
rált rajta, reggel meg telefonált, hogy leadták
az anyagot elõbb a miskolciak, majd a Kossuth
is vagy kétszer. A montírozott kutyaugatás,
meg a bégetés tökéletessé tette a riportot. Lel-
kemre kötötte, ami alól késõbb feloldozott,
hogy nehogy kitudódjon, mert a kegyes csalás
az állásába kerülhet. Nem tudódott ki. 

A humán beállítottságú erdõmérnököt
nem mindennapi élettapasztalata késztette,
hogy gondolatait papírra vesse. Rövidebb-
hosszabb elbeszélései, novellái azután
könyv formájában jelentek meg.

A rádiós Kondor Katalin írja a „Döntet-
len” c. kötetének fülszövegében:

„…Ezért aztán õ bizony szembemegy a vi-
lággal: nem rohan. S mert nem rohan, van
benne valami „régimódi”. Ugyanis látni va-
lóan ráér. Ráér észrevenni a szépet, a jót, a
tartalmasat, a meghatót, a szívszorítót: min-
dazt, amiért élni érdemes, mert emberi, s
mert felemelõ…”

Az a nem mindennapi megtiszteltetés ér-
te, hogy a kötet címadó novellája szóbeli
érettségi tétel volt hajdani gimnáziumában. 

Hát ilyen emberként élt barátom, Hubai
Gruber Miklós.

Nyugodjál békében.
Pápai Gábor

Dr. Bánky József 
(1938–2014)

Erdõmérnöki kitüntetéses oklevelének
1961. évi megszerzése után 1961–62. évek-
ben az Állami Erdõrendezés Budapest Egri
Kirendeltségén mûszaki elõadóként (erdõ-
rendezõ) dolgozott. 1962–71. között a Nyu-
gat-bükki Állami Erdõgazdaság, majd jogu-
tódjának, a Mátrai Erdõ- és Fafeldolgozó
Gazdaságnak alkalmazottja mint mélyépí-
tési elõadó, majd erdészetvezetõ (Felsõtár-
kány). A Kerületi Bányamûszaki Felügye-
lõségen sikeres vizsgát tett a „külfejtéses
mûvelésû bányák biztonsági szabályzatá-
ból”, és „robbantási biztonsági szabályza-
tából” és vezette az erõgazdaság ilyen irá-
nyú munkáit. 1971–73 között az Észak-ma-
gyarországi Vízügyi és Közmûépítõ Válla-
lat (ÉVIÉP Eger) termelési csoportvezetõje
és irányítja a vállalat Borsod és Nógrád me-
gyei építkezéseit. 1971–72. években, másod-
állásban tanár az egri Dobó István Gimná-
zium és Erdészeti Szakközépiskolában.
1973–75. között a Gyõr-Sopron Megyei Ve-
gyesipari Vállalatnál üzemvezetõ. 1976-tól
2000-ig, nyugdíjazásáig az Erdészeti és Fai-
pari Egyetem Földmérési és Távérzékelési
Tanszékének oktatója, egyetemi adjunk-
tus. 

A BME Továbbképzõ Intézetében „Épí-
tõipar, Geodéziai tanfolyamot” végzett.
Egyetemi doktori fokozattal rendelkezett,
melyet „Summa Cum Laude” minõsítéssel
nyert el. Rendszeresen részt vett a tanszék
kutató munkáiban, jegyzetírásaiban, mér-
nök-továbbképzõ és szakmérnöki képzé-
seiben. Az Országos Erdészeti Egyesület-
nek 1961. óta tagja volt. Számos szakmai
elõadást tartott szerte a helyi csoportoknál.
Munkásságát „Kiváló Újító” oklevél bronz
fokozatával (1969.), három alkalommal
„Kiváló Dolgozó” jelvénnyel (1966., 1967.,
1972) ismerték el.

Elszoruló szívvel, csorduló könnyel em-
lékezünk volt kollégánkra.

Dr. Bánky József 1975-tõl 25 évig volt a
Földmérési és Távérzékelési Tanszék dolgo-

zója, és vett részt a Geodézia és Fotogram-
metria tárgyak oktatásában, erdõmérnök-
hallgatók generációi ismerték és szerették.
Oszlopos tagja volt annak az oktatói gárdá-
nak, mely a 92-es évfolyamtól  «A TANSZÉK»
címet kapta.

Számos kutatásban, külsõ földmérési
munkában vállalt szerepet. Kutatási területe
az erdészeti ortofotók és a fotoértelmezés.
Kiváló erdészeti-mûszaki szakemberként is-
mertük meg. Rendkívül alapos és türelmes,
ember-, diák- és igazságszeretõ jellem volt.
Sokat köszönhetünk neki. Mindig ellátott
minket õszinte véleményével, tanácsaival,
ami nélkül biztosan szegényebbek, mások
lennénk.

Drága Jóska bátyám, valamennyi volt
kollégád nevében búcsúzom.

Nyugodjál békében!
Dr. Czimber Kornél
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Új belépõk
Baranya megyei
Helyi Csoport: Váro-

siné Pap Krisztina er-
désztechnikus; Buda-

pest ÁESz Helyi Csoport: Nagy
László egyéb felsõfokú; Debreceni
Helyi Csoport: Mázló Sándor Zol-
tán tanuló; Erdélyi Helyi Csoport:
Demeter Csaba erdész, Lõrinczi Má-
téfi Tibor erdõmérnök, Jakab Gáspár
erdõmérnök, Kovács Kázmér erdõ-
mérnök, László Ildikó erdõmérnök,
Szász Péter erdésztechnikus, Balogh
Ernõ erdésztechnikus; Gyõri Erdõ-
gazdasági Helyi Csoport: Garay
Margit egyéb felsõfok; Kaposvári
Helyi Csoport: Bogdán Balázs er-
dõmérnök; Mátrafüredi Helyi
Csoport: Tóth Veronika tanuló, Csõ-
ke Márk tanuló, Velkei Viktor tanuló,
Csáki Mihály tanuló, Tari Bálint ta-
nuló, Bíró Dávid tanuló, Pribelszki
Zsolt tanuló, Szabó János tanuló,
Rendek Szabolcs tanuló, Tácsik Dá-
vid tanuló, Kómár Dániel tanuló,
Batki Norber tanuló, Lengyel Ádám
tanuló, Papp Gábor tanuló; Miskol-
ci Helyi Csoport: Molnár Katalin
egyéb felsõfok, Horváth Ádám tanu-
ló, Darvas Tamás erdõmérnök, Dó-
zsa Viktor Zsolt tanuló; Nagykani-
zsai Helyi Csoport: Bekõ Balázs
erdésztechnikus, Kalamár Gergõ er-
désztechnikus; Sopron Hallgatói
Helyi Csoport: Kazal Márton Kál-
mán egyéb középfok; Soproni He-
lyi Csoport: Zámbó Zoltán erdész-
technikus; Vértesi Helyi Csoport:
Kiss Szilárd erdésztechnikus; Viseg-
rádi Helyi Csoport: Varga Éva
egyéb felsõfok; Zalaegerszegi He-
lyi Csoport: Dr. Cey-Bert Róbertné
egyéb felsõfok.


