
A SZERZŐK ÉLETRAJZI ADATAI

Briedl Fidel
Feltehetően benedekrendi szerzetes volt a XIX. század közepén.

Bright, Richard (1789-1858)
1789-ben Bristol városában született kereskedő- és bankárcsaládból. Orvosi tanulmá

nyait az edinburghi egyetemen kezdte, majd Londonban folytatta. Sokat utazott. Magyaror
szág területén az 1814-15. évi európai útja során járt, melyről naplót írt. Ez hűen tükrözi az 
ország korabeli állapotát. Badacsony és Szigliget címen önálló földrajzi művet is írt. Később 
egyetemi tanár és klinikai professzor Londonban.

Eötvös Károly (1842-1916)
Politikus, ügyvéd, író, hírlapíró. 1842-ben az akkor Veszprém megyei Mezőszentgyörgyön 

született. 1852-től a pápai református kollégiumban tanult. 1865-től jogakadémiai tanár Pá
pán, egyidejűleg Veszprém vármegye tiszteletbeli aljegyzője, majd a vármegye ügyésze. A 
Függetlenségi Párt vezéregyénisége, 1872-től országgyűlési képviselő, neves szabadelvű po
litikus. Műveiben szívesen és sokat írt szülőföldjéről, a Balaton-felvidékről és a Bakonyról 
(Utazás a Balaton körül, A Bakony).

Földváry Miksa (1877-1945)
Erdőmérnök, a hazai természetvédelem ügyének egyik úttörője. Siklóson született. A 

Selmecbányái Erdészeti Akadémia elvégzése után 1901-től állami szolgálatba lépett. Volt er
dőőri szakiskolai tanár, erdőgondnok, majd erdőfelügyelő. 1927-től miniszteri tanácsosként 
a kaposvári erdőfelügyelőség vezetője lett. Az Országos Természetvédelmi Tanács egyik lét
rehozója, majd 1938-tól ügyvezető alelnöke. A szovjetek ölték meg Balatonfenyvesen 1945- 
ben.

Hajdú István (szül: 1931)
Erdőmérnök. 1957-től a Veszprém központú erdőgazdaság fahasználati előadója, ezután 

az Úrkúti Erdészet előadója, majd erdészetvezetője. 1960-tól erdőfelügyelő Somogy megyé
ben.

Hamvas Béla (1897-1968)
író, filozófus. 1919-ben családját Pozsonyból kiutasították, Budapestre költöztek. 1923- 

ban Budapesten magyar-német szakos egyetemi diplomát szerzett, majd a Zeneművészeti
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Főiskolán is tanult. Hírlapíró, majd könyvtáros. Kerényi Károllyal megalapította a Sziget 
szellemi műhelyt és folyóiratot. Mindkét világháborúban harcolt. 1945-től résztvett a kultúra 
megújulásában, de 1948-1968-ig, haláláig szinte száműzik a szellemi életből. Legjellemzőbb 
műfaja az esszé. Esszéiben a tradíció, a humor és a szabadság eszme magas szinten érvénye
sül.

Havas Ágoston (1857-1905)
1857-ben Cegléden született. 1877-1880 között járt a Selmecbányái akadémiára. Fiatalon 

került a zirci apátsági erdőbirtok élére mint uradalmi erdőmester. Tagja volt az OEE választ
mányának és az államvizsgáztató bizottságnak is. 1903-ban Budapestre költözött, rövid ideig 
dolgozott a földművelésügyi minisztérium erdőrendezési ügyosztályán. Fiatalon, tragikusan 
halt meg.

Héder Sándor Dr. (1932-1997)
Bedő-díjas erdőmérnök, aki munkájának jellege miatt a kertészmérnöki képesítést is 

megszerezte. Munkásságát a Balatonkörnyéki Fásító Erdészet tervező mérnökeként kezdte. 
A balatonfüredi Zöldövezet Tervező Iroda vezetőjeként munkatársaival együtt több mint 
60 város zöldövezeti tervét gondozta, kastélyparkok, arborétumok rekonstrukciójának ter
vezési rendszerét dolgozta ki. Az OEE Közjóléti Szakosztályának alapító tagja. Az Erdészeti 
és Faipari Egyetem meghívott oktatója volt. 1986-tól a Balatoni Intéző Bizottság (BIB) fő
mérnökeként tevékenykedett. Üttörő munkát végzett az erdészeti ágazat településfejlesztési, 
tájrendezési ágazatközi kapcsolatainak kiépítésében.

Jeskó Gusztáv
A XIX. század közepén a Bakony-vidéken tevékenykedő erdőgondnok.

Jávorka Sándor Dr. (1883-1961)
A ma Selmecbányához tartozó Hegybányán született. Középiskoláit Selmecen végezte, 

a tudományegyetemet Budapesten. Élete első és egyetlen munkahelye a Magyar Nemze
ti (később Természettudományi) Múzeum Növénytára volt. Először Kitaibel Pál munkáját 
folytatta, majd Európa-szerte ismert flórakutató, főleg a Kárpát-medence és a Balkán nö
vényvilágának tudósa lett. Nevét 40 virágos és virágtalan taxon (rendszertani egység) őrzi. 
A növényvilág széles közönséggel való megismertetésében Csapody Vera rajzai voltak a se
gítségére.

Jeróme René (1910-1998)
Nagyszentmiklóson született. Bedő-díjas erdőmérnök. Volt Monostorapátiban erdő
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gondnok, majd az Országos Erdészeti Főigazgatóságon, ezután az ÉRTI-ben dolgozott. Több 
mint négy évtizeden át volt az OEE lapjának, Az Erdőnek, később az Erdészeti Lapoknak a 
főmunkatársa. Életművéből maradandó a szakma belső és külső kommunikációjának gon
dozása, színvonalának emelése.

Kabina János
1880 tájékán a Bakony-vidéken tevékenykedő erdész szakember.

Keiner Rezső
Erdőmérnök, a Magyar Mérnökök és Építészek Nemzeti Szövetségének igazgató választ

mányi tagja. 1943-ban erdészeti csemete- és magnagykereskedő Budapesten.

Kerner, Anton Dr. (1831-1898)
Osztrák botanikus. 1831-ben Mautern városában született. 1854-ben fejezte be orvosi 

tanulmányait Bécsben. 1855-től a budai reáliskola (a mai Toldy Ferenc Gimnázium elődje) 
természetrajz tanára, 1856-1860 a műegyetem botanika tanára volt. Ezek alatt az évek alatt 
alkalma nyílt a Nyugat-Európaitól eltérő magyar flóra tanulmányozására. Hosszabb érteke
zéseket írt az Alföldről és a Bihar-hegység világáról, de átkutatta a Bakonyt is. Kötetünkben 
közölt írása magyar nyelven az első közlés. 1860-tól az innsbrucki egyetemen a botanika 
tanára, 1878-tól a bécsi egyetemen a botanika professzora és a botanikus kert, valamint a 
múzeum igazgatója. Komplex florisztikai, fejlődéstörténeti, növényföldrajzi szemléletű köz
leményeivel és ökológiai fejtegetéseivel iskolát teremtett.

Kováts Béla
1899-ben feltehetően erdészeti kutató volt.

Lipka Árpád
A XIX. század végén és a XX. század elején az ugodi Esterházy-uradalom alerdésze, majd 

erdésze.

Lippenszky György (1929-1981)
Erdőmérnök. A Keszthelyi Állami Erdőgazdaság főmérnöke, azaz fahasználati igazgató- 

helyettese, később az összevont Balatonfelvidéki Erdő-és Fafeldolgozó Gazdaságban szak- 
felügyelő.
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Majer Antal Dr. (1920-1995)
Erdőmérnök, egyetemi tanár. A modern magyar erdőművelés rendszerének megalkotó

ja, a Bakony erdeinek tudós kutatója. A veszprémi piarista gimnáziumban érettségizett, majd 
Sopronban szerzett erdőmérnöki oklevelet. Végzés után a Veszprémi Erdőhivatalnál segéd- 
erdőmérnök, 1945-ben a Szentgáli Erdőgondnokság vezetője, 1946-47-ben a franciavágási 
Fűrész-és Vasútüzemet vezette. 1948-1950 az Ugodi Erdőgondnokság vezetője volt, majd 
1953-ig az erdőgazdaság igazgatóhelyettes főmérnöke. 1953-1957 ÉRTI kutató Ugodon, 
majd 1961-ig az ÉRTI Erdőművelési Osztályát vezette. 1962-1985 között az erdőműveléstan 
professzora az Erdészeti és Faipari Egyetemen Sopronban.

Márton Sándor
1892: magyar királyi főerdész.

Márkus László Dr. (szül: 1919)
Erdőmérnök, akadémiai doktor. Először Kaposváron az erdőgazdaságnál dolgozott, az 

ugodi kísérleti erdészetet 1957-1964. között vezette. Ezután az ÉRTI Alpokaljái Kísérleti Ál
lomásán folytatta kutatásait. Kutatási területe az erdőgazdálkodás ökonómiája, mely tudo
mányterületen korszakalkotó műveket írt.

Mészöly Győző (1922-1991)
Bedő-díjas erdőmérnök, az erdőtelepítés és a fásítás, az erdei közjóléti beruházások fá

radhatatlan fejlesztője volt. Faddon született. Az erdőmérnöki oklevél 1949-es megszerzése 
után hat évig üzemtervező. 1956-ban a Balatonfelvidéki Állami Erdőgazdasághoz kerül Ba- 
latonfüredre, ahol a Balaton környéki zöldövezet tervezési munkákban vesz részt. 1963-tól 
az OEF, 1967-1982 között a MÉM főelőadója, majd osztályvezető-helyettese. Nagy súlyt he
lyezett az erdőkkel kapcsolatos társadalmi tudat formálására, az ifjúság természetszeretetre 
való nevelésére.

Mészáros Gyula (szül: 1929)
Bedő-díjas erdőmérnök, közíró. Szentesen született. Erdőmérnöki képesítését 1952- 

ben szerezte meg. 1956-ig az Északi-középhegységben teljesített szolgálatot. Politikai okból 
áthelyezték, 1957-től az FM Veszprémi Erdőrendezőség dolgozója. 1971-től a Veszprémi 
Erdőrendezőségnél kirendeltség-vezető, 1979-től az Erdőrendezési Szolgálat Veszprémi 
Üzemtervezési Iroda vezetője, majd 1989. évtől igazgatója az 1990. évi nyugdíjba vonulásáig. 
Kiemelkedő munkái: Bakony útikalauz szerkesztése, turistatérképek szerkesztési munkájá
ban való részvétel, a Bedő Albert-féle 1896-os térkép kiadásának kezdeményezése, előké
szítése. Több jelentős erdészettörténeti munkát írt. Az utóbbi évtizedben az elmúlt 60 év 
történetét kutatja, és több könyvben publikálta az időszak egyes Veszprém megyei vonat
kozásait.
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Mikolás Vince
(Mikulás Vince) Azonos nevű apa és fia meghatározó egyénisége volt a 

XIX. század közepétől a XX. század elejéig a Bakony-vidék erdőgazdálkodá
sának. Biztosan tudjuk, hogy id. Mikolás Vince 1899-ben uradalmi főerdész a 
nagyvázsonyi Todesco-birtokon.

Mikolás Vince iíj.
ifj. Mikolás Vince 1904-ben magyar királyi erdész.

Molnár Ferenc (1787-1855)
Újkéren született. A gróf Esterházy család cseszneki ágának uradalmi ügyészeként mű

ködöt Cseszneken, Bakonyszombathelyen, Bakonybánkon Bakonyszentlászlón. Cikkei a Tu
dományos Gyűjteményben jelentek meg. Magát táblabíróként említette.

Ovecska Antal
(Anton Ovecska) 1861-től Waldstein János gróf várpalotai uradalmához tartozó gond

nokságban főerdész. Részt vesz az egyesületi életben, az 1863-as veszprémi vándorgyűlés 
egyik hozzászólója.

Paget, John (1808-1892)
Az angliai Loughborughban született. Orvosnak tanult, majd utazott, végül magyar ál

lampolgár és erdélyi földbirtokos lett. 1836-ban ismerkedett meg Magyarországgal, melyről 
könyvet írt, megörökítve a nemzetiségi, gazdasági, kulturális viszonyokat. Széchenyi tiszte
lője, a haladás bajnoka. Az erdélyi Aranyosgyéresen mintagazdaságot alakított ki.

Papp Gyula (szül: 1935)
A Balatonfelvidéki Erdő-és Fafeldolgozó Gazdaság központjában az erdőművelés irányí

tója volt.

Papp János
1899-ben törvényhatósági erdőőr a Balaton-felvidéken.

Rédl Rezső Dr. (1895-1942)
A Bakony-vidékről származva (Nagygyón-pusztán született) nagy érdeklődéssel fordult 

a hegység növényvilága felé. Kegyesrendi szerzetes, aki a veszprémi piarista gimnáziumban
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természetrajzot tanított az 1922-23. tanévben, 1926-1937 között és az 1938-1942. időszak
ban. A „Bakonyhegység és környékének flórája” című könyve a Magyar Flóraművek sorozat
ban jelent meg. Ugyanebből a témakörből több értekezést publikált az iskola évkönyveiben 
és a helyi lapokban. A bakonyi erdészekkel jó kapcsolatokat ápolt. Növendékei közül soknak 
ébresztette fel botanikai érdeklődését.

Rómer Flóris Dr. (1815-1889)
Pozsonyban született német családban, Rómer Ferenc néven. 1830-ban belép a Benedek 

rendbe. Győrben és Bakonybélben filozófiával foglalkozott, Pannonhalmán teológiát tanult, 
ősnyomtatványokat másolt. A kéziratok, régiségek és a természet szépségei érdekelték. 1848/49 
szabadságharcban kifejtett tevékenységéért négy évi börtönbüntetést kapott. Szabadulása után 
főgimnáziumi tanár Kőszegen, majd Győrben. Ezidő alatt járta a Bakony rengetegét, élményeit 
megörökítette. 1861-től Pesten főgimnázium igazgató. További munkásságával nagy szolgála
tot tett a magyar ősrégészetnek és antropológiának.

Spettmann János
1900-ban magyar királyi erdész, akadémiai tanársegéd.

Szilágyi Károly
Hírlapíró a veszprémi Naplónál

Tanka Sándor (1882-1939)
A Békés megyei Gyulavárihoz tartozó Sólymos-erdőn született. A szarvasi evangélikus 

gimnáziumban érettségizett, majd a selmeci akadémia növendéke volt. 1906-1908 erdőtiszt 
a Festeticsek keszthelyi erdőmesteri hivatalánál. 1908-ban államvizsgázott. Rövid ideig erdő
gondnok a barcsberzencei uradalomnál, majd 1909-től a veszprémi káptalanságnál uradal
mi erdész, majd erdőgondnok. A világháborúban évekig harcol a szerb és az orosz fronton, 
több magas kitüntetést kapott (Signum Laudis, Károly csapatkereszt). Főerdőtanácsosként 
ment nyugdíjba. Veszprémben van eltemetve.

Tanos Pál
1864 tájékán a Bakony-vidéken tevékenykedő erdész szakember.

Török András (szül.:1950.)
Pápán született, 1976-ban végzett erdőmérnök. Először a Balatonfelvidéki Erdő-és Fafel

dolgozó Gazdaságnál dolgozik műszaki vezetőként, majd 1985-től erdőfelügyelő a Veszpré

-  191 -



mi Erdőfelügyelőségen, illetve az Állami Erdészeti Szolgálat Veszprémi Igazgatóságán. Több 
cikke jelent meg az Erdészeti Lapokban, főleg a bükk természetes felújításáról.

Vermes Dániel (szül: 1930.)
Marcalgergelyiben született, középiskolai tanulmányait a Pápai Református Kollégium

ban végezte. Az Erdőmérnöki Főiskolát 1954-ben fejezte be. Veszprém megyében kezdett 
dolgozni, 1959-től a Veszprémi Erdészetnél, ahol harminc évig tevékenykedett, később an
nak vezetőjeként is.

Vigh Tamás (szül: 1976.)
Erdész családban született. 2000-ban szerzett a Miskolci Egyetemen bányamérnöki ok

levelet. Ezzel párhuzamosan erdésztechnikus képesítést is szerzett. A Bakony vidék erdeinek 
és erdészeinek történetével foglalkozik.

Világhy György (szül.: 1931.)
Erdőmérnök. Először az erdőgazdaságnál szakirányítóként dolgozott, majd a Veszprémi 

Állami Erdőrendezőségen, aztán a Veszprémi Erdőfelügyelőségen volt erdőfelügyelő.

Vlaszaty Ödön (1874-1927)
Selmecbányán végzett. Szolgált Léván és Lékán, 1900-ban Alsólugoson, majd Veszprém

ben. Veszprémben van eltemetve a Dózsavárosi temetőben. Azonos nevű fia is erdőmérnök 
volt (1910-1985), aki az egri püspökségnél, káptalanságon, majd az ERTI-ben dolgozott.

Wallner Ernő Dr. (1891-1982)
Méltatlanul elfeledett tudós-tanár. A Pázmány Péter Tudományegyetemen szerzett kö

zépiskolai tanári oklevelet. Érdeklődése középpontjában a Bakony és a Balaton-felvidék állt. 
Ha egyes megállapításai felett el is járt az idő, egységes szemlélete és képszerű leírása e tájak 
földrajzában máig nélkülözhetetlen. Veszprémben középiskolai tanár volt, majd 1938-tól 
egyetemi magántanár, Pécsett és Budapesten oktatott. 1952-től az ELTE Természettudomá
nyi karán docenseként gazdaságföldrajzot oktatott.
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