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vitéz Tam á s  J ózsef

aranydiplom ás erdöm érnök 

(1896-1979)

1896-ban Gyergyószentmiklóson született, középiskolai tanulmányait is itt 
végezte. Az I. világháborúban vitézségi érmet kapott. Egyetemi tanulmányait 
1918-ban a M. Kir. Bányászati és Erdészeti Főiskolán kezdte Selmecbányán 
és 1923-ban fejezte be Sopronban.
1923-1944 között Sopronban mint I. o. erdőtiszt tevékenykedett, majd erdő
tanácsos lett. Ezen idő alatt igen sokat tett a Sopron környéki erdők 
állapotának javításáért. 1945-ben a Csapodi Állami Erdőgazdasághoz került 
mint fahaszná-lati, majd termelési előadó. 1951-től a soproni Tanulmányi 
Állami Erdőgazdaságnál dolgozott fahasználati előadóként, majd szakfel
ügyelőként. Az 1950-es években kezdett foglalkozni azzal a gondolattal, hogy 
tanulmányt ír a soproni hegyvidéki erdők történetéről, mely erdőket és 
tájegységeket annyira szeretett. Rengeteg időt és energiát fektetett ebbe a 
kutatómunkába.

1956-ban nyugdíjba vonult, de az aktív munkát nem hagyta abba, tevékenyen 
dolgozott az Állami Földmérési és Térképészeti Hivatalnál, a szentgotthárdi 
Állami Gazdaságnál, az Országos Erdészeti Főigazgatóság 3. sz. Erdő
rendezőségénél. 1974-ben egészségi állapota megromlott, az aktív munka
végzéssel fel kellett hagynia.
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E l ő s z ó

Mióta a Tanulmányerdő az Erdőmérnöki Főiskola, a gyakorlati 
oktatás céljait szolgálja, igen sok szó esik arról, hogy vajon melyek voltak 
Sopron város erdeinek ősfafajai, milyen elegyarányban és milyen részeken 
helyez-kedtek el azok, milyenek voltak a korosztály viszonyai, hogyan 
javultak fatömeg és kor adatai stb.

Sallay Ferenc a Tanulmányi Erdőgazdaság Igazgatója vetette fel 
először ezt a gondolatot s ő érezte meg először azt, hogy egy ilyen irányú 
az erdőgazdaság múltját, történetét magába foglaló leírás elkészítése 
sürgős és minél előbb megvalósítandó.

Hogy ez a leírás elkészült az ő fáradhatatlan, akadályt nem ismerő 
kitartó buzdításának eredménye.

Fogadja ezért mindannyiunk hálás köszönetét.

Sopron, 1956. február hó.

Tamás József.

7


