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Szy Ferenc
(1923–2014)

Kanadában elhunyt
az UBC Soproni Divi-
sio emeritus tanára.
Szy Ferenc 1923. au-
gusztus 22-én a bur-
genlandi Lakompa-
kon (Lackenbach)
született, ahol erdõ-
mérnök apja az Ester-
házy Hitbizománynál

szolgált. A család késõbb a Zala megyei Len-
tibe költözött, ahol gyermekkorát töltötte.
Már akkor megmutatkozott a természet irán-
ti érdeklõdése. Az apa gyakran magával vit-
te szolgálati útjaira, ahol fokozatosan ismer-
kedett meg az erdõk növény- és állatvilágá-
val. Az 5 fiút nevelõ család az iskoláztatás
miatt Dombóvárra költözött, ahol a középis-
koláit végezte. Lakásuk a városi uszoda kö-
zelében volt, a nyarakat kiváló versenyúszó-
ként rendszeresen ott töltötte.

1941-ben beiratkozott Sopronban az Er-
dõmérnöki Karra, ahol hamar egymásra ta-
láltak a vadászat iránt érdeklõdõk – Paál
Endre és Hopp József, késõbb kiváló vadá-
szati szakemberek –, akikkel haláláig szoros
barátságot tartott. A Hitbizománynál dolgo-
zó szülõk gyermekeiként rendszeres meghí-
vást kaptak Kapuvár környékén a többna-
pos fácán- és nyúlvadászatokra.

Oklevelét 1947-ben szerezte meg. Elsõ
munkahelye Miskolcon a Megyei Vadászati
Felügyelõség volt. 1948-tól az erdõrendezõ-
ségen az erdõhatárkiméréseket végezte és
üzemterveket készített. Szabad idejében ál-
lami területeken és vadásztársaságnál is va-
dászott. Fegyvertartási engedélyét 1952-ben
minden indoklás nélkül bevonták, ami sú-
lyosan sértette, ezért és családi okokból is
Sopronba költözött. Az Erdészeti Egyetem
Növénytani Intézetében volt adjunktus. A
régi barátokkal a tanvadászatok során volt
lehetõsége a vadászatra.

Az 1956-os soproni események során az
ifjúsággal és az oktató személyzettel együtt a
kanadai kormány meghívására a Vancouve-
ri Egyetemen folytatják az oktatást. Ott is az
erdészeti növénytant (anatómia, morfológia,
dendrológia, növényföldrajz) oktatja. Szy
Ferenc feleségével és két gyermekével kezd
új életet Kanadában.

Az oktatói munka befejeztével 1961-tõl a
Kanadai Erdészeti Minisztériumban kapott
állást, ahol az õserdõk felmérésével és a fa-
állomány leírásával foglalkozik. Ez idõ alatt
él az ottani vadászati, horgászati lehetõsé-
gekkel. 1988-ban vonul nyugállományba.

A Terra Print kiadásában 2006-ban meg-
jelent Vadászéletem Kanadában címû
könyvében részletesen leírja Brit-Columbia
erdeit, fafajait és annak állatvilágát. Napló-
szerûen olvashatók a nagyvad (medve, fe-
ketefarkú szarvas, karibu, havasi kecske,
vadjuh), fajd, és vízivad vadászatával kap-
csolatos élményei. Életszerûen írja le az õs-
erdei viszonyokat, a vad elejtésével, keze-
lésével járó, embert próbáló erõfeszítése-
ket. A sorokból a természetet tisztelõ és
szeretõ, rendkívüli tapasztalatokkal és fizi-
kai erõnléttel bíró ember képe bontakozik

ki, aki sem mennyiségben, sem minõség-
ben nem a rekorderedményre törekedett.
A természet csodálata, az azzal való szoros
kapcsolat minden esetben felüdülést ho-
zott számára.

Több cikket közölt a hazai Vadászlapban
a kanadai vadászati és horgászati  lehetõsé-
gekrõl. Figyelemmel kísérte a hazai vadgaz-
dálkodás helyzetét. Az Erdészeti Lapokban
(2011. okt.) Soprontól Vancouverig címmel
terjedelmes cikkben számol be a soproniak
UBC Erdészeti Fakultásán való beilleszkedé-
sérõl, a selmeci szellemrõl, ami sokukat se-
gítette át a nehéz idõszakon.

A vadászatot idõskorában is folytatta, ta-
pasztalatai és helyismeretei mindig sikert
hoztak. A tavaly õszre tervezett vadászata
betegsége miatt már elmaradt, augusztus 19-
én az örök vadászmezõkre költözött.

A nekrológ írója fájdalommal emlékezik
a firmára, a soproni szalonka- és egyéb va-
dászatokra, köszöni a Kanadából küldött be-
számolókat, fotókat és az erdész-vadász ba-
rátságot.

Nyugodjál békében!
Dr. Erdõs László

Csáki Imre
(1978–2015)

Az elsõ megdöbbe-
néstõl levegõt sem
kaptam, mikor telefo-
non közölték a meg-
változtathatatlan hírt,
Imre péntek reggel
meghalt. Szabadsá-
gon voltam, így a csü-
törtöki értekezleten
nem találkoztunk, de

szabadság elõtt hosszú telefonbeszélgetés-
ben terveztük az elõttünk álló feladatokat.
Megbeszéltük, hogy állnak az ápolások, hol
vágunk fát, milyen kísérletbe fogunk bele.
Szokásos módon megállapodtunk, hogy ha-
marosan idõt kerítünk rá, hogy együtt üldöz-
zük a rókákat a nyár esti tarlókon, de… Most
már nélküle kell megcsinálni, amit együtt
akartunk.

Imre Szegeden lett erdésztechnikus, utá-
na jött Sopronba, és sok küzdelem árán er-
dõmérnök lett. A végzés elõtt csábítottuk,
jöjjön a nemzeti parkhoz. Kötélnek állt. A
Marosra kerestünk egy határozott, szorgal-
mas, sokat bíró kollégát. Ilyen volt. Sokat
bírt, sajnos nem mindent. 

Nagyon szerette a családját, élt halt értük,
mindig emlegette az Õ kisfiát. Azt mondta
sok a papírmunka, de majd akkor csinálom,
ha a fiú elaludt, tõle nem veszem el az idõt,
inkább az alvást hagyom ki. És persze ott
voltak a madarak, õket is nagyon szerette,
rájuk is büszke volt. Mesélte, hogy már kül-
földi kérõje is van az egyiknek, a télen meg-
csodálta, vinné tenyészteni…

Most már minden más lesz. A Kisfia, a Fe-
lesége, a madarai, az erdõ hiába várja, már
nem jön. A montági rókák fellélegeznek,
már nincs, aki ilyen kitartóan üldözze õket.
Már nincs terv, nincs munka, nincs szórako-
zás. Csak a csend maradt, és az üresség, a
szobában, a természetben, és a szívünkben…
Aztán fel kell állnunk, kézbe kell venni a

szerszámot, és dolgozni tovább, Õ is így sze-
retné.

Küzdelmes életét szûkre szabta a Terem-
tõ, de hálásak lehetünk, hogy ismerhettük,
szerethettük, és biztosan tudom, hogy ha Is-
tennek az volt a terve, hogy neki csak ennyi
adasson, akkor meg fog minket vígasztalni,
segít a gyász terhét elhordozni a családjá-
nak, a barátainak.

Azzal köszönök el tõled, amit a búcsúzta-
tón is énekeltünk:

…S ha az, ki elment közülünk,
Eszedbe jut megint,
Köszönts reá „jó szerencsét”…
Kedves barátom Isten Veled! Jó szeren-

csét!
Czanka Gábor 

Obermayer György
(1932–2015) 

1932. november 15-
én született Budafo-
kon. Nyolcgyerme-
kes munkáscsalád-
ban, hét nõvére után.
Szeretetteljes, egysze-
rû környezetben ne-
velkedett; az elemi
után elvégezte a pol-
gári iskolát is. Hajda-

ni osztálytársaival idõs korában is, élete vé-
géig jó barátságban voltak. A középiskolát
az Oleg Kosevoj Intézetben végezte, ahol
alapvetõen meghatározódott világnézete,
sorsa. Ösztöndíjjal a Szovjetunióba, Harkov-
ba küldték tanulni. Az ottani Mezõgazdasági
Akadémia Erdészeti fakultásán szerzett er-
dõmérnöki oklevelet, amit honosítottak. 

Hazatérve, az Ugodi Erdészetnél beosz-
tott, majd vezetõ, az Erdõmérnöki Fõiskolán
adjunktus. 1960. januártól 1977. április végé-
ig a szegedi Erdészeti Technikum igazgatója,
ahol 1959-ben újraindították a mezõgazda-
sági képzést is. Ugyanekkor az Ásotthalmi
Erdészeti Szakiskolának is igazgatója 1963-
ig, annak önállóvá válásáig. 

Az erdõmûveléstan tanítása mellett a gya-
korlati oktatás fejlesztése volt a szívügye. Sa-
ját csemetekert, gépmûhely, mezõgazdasági
gyakorlóállomás, faipari mûhely segítette az
ásotthalmi erdõ mellett az erdészeti, a té-
eszek, állami gazdaságok területeinek szom-
szédságában az oktatást. 1977 áprilisától
visszatért a gyakorlati erdõgazdálkodáshoz.
A Soproni Tanulmányi Erdõgazdaság igaz-
gatójaként 1991 júliusáig szintén szívügye
volt a mérnök- és technikushallgatók oktatá-
sa. Mûködése alatt épült az új fûrészüzem,
és létesültek vadászházak, közjóléti, idegen-
forgalmat is szolgáló létesítmények. Bekap-
csolta a gazdaságot a külkereskedelembe. 

Kapcsolatai az irányító hatóságokkal már
szegedi mûködésétõl jók voltak, azokat az
általa vezetett intézmények, munkatársai,
beosztottjai javára használta. 

Közösségi ember volt. Társadalmi élet-
beli tevékenységét jól jelzi, hogy vezetõ lé-
tére a MEDOSZ Szakszervezet elnökségi
tagja volt. Nem törekedett elismerésekre.
Kapott Erdészet Kiváló Dolgozója, Vadas
Jenõ Emlékérem, Pro Juventute, Ifjúságért
Érdemérmeket. Legbüszkébb a gyakorlati
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oktatást díjazó Nagyváthy János-emléké-
remre volt. 

Nyugdíjasként hajdani iskolatársai, volt
munkatársai, szomszédjai barátságát keres-
te. Egyszerûen, visszavonultan élt. Nem vá-
gyott közéletre, hívságokra. Hajdani tudo-
mányos kutatásai kéziratban maradtak. 

Búcsúzunk Tõle; az egykori iskolatársak,
munkatársak, barátok, szomszédok. Búcsú-
zik sok-sok tanítványa; erdész- és mezõgaz-
dász-technikusok, vadásztársak. 

Mi is, akárcsak felesége, gyermekei, uno-
kái, rokonai, õrizni fogjuk emlékét. Elvhû
munkásként, küzdõ évtizedeket élt, nyu-
godjon békében! 

Hamvait szûk családi körben szórták a
Sopron-Szárhalmi erdõ fái közé. 

Dr. Bársony Lajos

Szente László                
(1940–2015)

„Szeretnék néha visszajönni még                
Ha innen majd a föld alá megyek, 
Feledni nem könnyû a föld ízét,                 
A csillagot fönn és a felleget.” 

Az 1964-ben végzett
aranydiplomás évfo-
lyam nevében szeret-
nék tisztességgel bú-
csút venni Szente
Lászlótól, aki Sopron-
ban 5 évig évfolyam-
társunk volt. Nehéz a
búcsú szavait elmon-
dani egy olyan em-

berrõl, akivel jó barátságban voltunk, és aki
mindig nagyon közel állt hozzánk. Szomorú
szívvel hajtunk fejet a hamvait õrzõ urna
elõtt. Halála nem ért bennünket váratlanul,
élete hosszú idõ óta ádáz küzdelem volt élet

és halál között. Tudtuk, éreztük, hogy köze-
ledik életútjának végállomása, mégis szíven
ütött bennünket a szomorú hír: Szente Laci
meghalt. Mérhetetlen sok szenvedés után
végül a halál került ki gyõztesen, õ pedig el-
költözött egy másik világba, ahova egyszer
mindannyian megérkezünk.

Bevallom, nehéz volt elhinnünk, hogy
egy örökké tevékenykedõ színes egyéniség-
tõl kell megválnunk, akivel együtt töltöttük
a szépséges soproni idõszakot, az egyetemi
éveket, ifjúságunk gyönyörû idejét. Emlék-
szem, Szente Laci a mozgalmas, esemény-
dús, örökké vidám diákélet részese volt,
benne volt minden tréfában, a tarokkpartik
oszlopos tagja volt, és nem utolsósorban ki-
váló kosaras volt az akkori SMAFC csapatá-
ban. Kedvenc idõtöltése volt az olvasás.
Most is elõttem van a kép, ahogy Laci - ki-
kapcsolva a külvilágot - elmerült valamelyik
olvasmányában. 

Az egyetemi évek után életútja a szegedi
Kiss Ferenc Erdészeti Technikumba vezetett,
ahol nyugdíjazásáig dolgozott. Igazi tanár-
ember lett belõle, akinek kezei alól meg-
számlálhatatlanul sok fiatal erdész került ki.
Sokan közülük hozzánk, egriekhez jöttek,
valamennyien elismeréssel és jó szívvel em-
lékeznek Szente tanár úrra. Azok közé a pe-
dagógus vénával megáldott tanárok közé
tartozott, akiket diákjai megtartanak jó emlé-
kezetükben. Az erdõmérnöki diploma mellé
erdõmérnök-tanári oklevelet szerzett.

Soproni éveinkben még nem tudtuk,
hogy létezik egy másik énje, amely a taná-
ri hivatás mellett kinn a gyakorlati évek so-
rán bontakozott ki: ez pedig a vadászat,
amelyet szintén magas színvonalon mû-
velt, és igazi szenvedélyes vadász vált be-
lõle. Az e téren betöltött tisztségei, a kitün-
tetések – Nimród Érdemérem, Hubertus-
kereszt –, valamint az általa írott Vadgaz-

dálkodás c. tankönyv fémjelzi munkálko-
dását. Mindezeket kiegészíti a vadgazdál-
kodási szakmérnöki oklevél.

Szakmai pályafutásának csúcsára érke-
zett, amikor 2003-ban megkapta az erdészek
egyik legmagasabb kitüntetését, a Kaán Ká-
roly-díjat. Azt hiszem, erre bõségesen rászol-
gált.

Évfolyamunk, a 64-esek csapata az utób-
bi évtizedben minden évben találkozót tart
változó helyszíneken, ezekre az élõk szinte
teljes létszámban eljönnek. A sort Szente La-
ci indította el, amikor bejelentette, hogy Sze-
gedre invitálja az évfolyamtársakat, és az it-
teni kollégákkal megszerveztek egy igen si-
keres összejövetelt. Sajnos, az utóbbi évek
találkozóin az egyre elõretörõ betegsége
miatt már nem tudott részt venni, legna-
gyobb szomorúságára tavaly az aranydiplo-
mát sem tudta átvenni személyesen.

Idei találkozónkat május végén tartottuk
Baján. Laci nagy akarattal tervezte, hogy ide
mindenképpen eljön, azt mondta akkor,
hogy találkozni szeretne évfolyamtársaival,
lehet, hogy ez az utolsó alkalom. Ekkor
azonban már nagyon beteg volt, nem tudott
eljönni.  Állandó telefonkapcsolatot tartot-
tam vele, utolsó alkalommal elhaló hangon
ennyit mondott: „nagyon rosszul vagyok, ne
haragudj”, és letette a kagylót. Ezek voltak
az utolsó szavai hozzám.

Ma 2015. június 17-ét írunk és nyár van.
A gyorsan múló idõben hamarosan itt az
õsz, a karácsony, az újév, és tavasszal újra
kizöldülnek az erdõk. Az öreg erdõk fái alatt
megjelenõ újulat magában hordozza a jövõ
hitét és reménységét. Az idõs erdészeket fel-
váltják a fiatalok és helyébe lépnek az eltá-
vozóknak. Ez az élet rendje. Szente Lászlót
közelrõl ismertem, tudom, hogy egyénisé-
géhez, szelleméhez az áll közel, ha a tragé-
dia után nem a szomorúság vesz rajtunk
erõt, hanem újra visszaköltözik szívünkbe a
derû és a remény.  

És most a családtagokhoz szólok, akik a
legnehezebb idõket élik, tudom, hogy ez a
szomorú történet még hosszú ideig beárnyé-
kolja napjaikat. Szívbõl kívánom vala-
mennyi hozzátartozónak, legyenek erõsek,
legyen erejük felülemelkedni a történteken,
térjenek vissza az élet hétköznapjaiba. Ha a
gyermekekre, unokákra, a bennünket köve-
tõ nemzedékek sorára gondolnak, akkor ta-
lán könnyebben, lelki megbékéléssel fogják
viselni a gyász fájdalmát.

Kedves Laci! Alias Kopasz és Alias Kály-
hás!

Most egy életút végére érve az évfolyam-
társak, barátok nevében mondhatom és
ígérhetem, hogy kedves lényedet szívünkbe
zárjuk, emlékedet elsõsorban nem a szavak,
nem a hideg márvány és csillogás fogja õriz-
ni, hanem életünk, munkánk és szívünk me-
lege.

Búcsúzóul szeretném letenni a sírra - jel-
képesen, mint virágcsokrot – az õsi selmeci
dal néhány sorát:

„ha béke nem jutott Neked,
míg nap sütött Reád,
megadja Néked most e sír,
Pajtás, jó éjszakát!”
Elhangzott 2015. június 17-én, Szegeden.

Wágner Tibor
Fotó:Werner Jacobi


