
 

ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET 
SZENIOROK ÉS TISZTELETBELI TAGOK 

TANÁCSA 
 

 
„Nem tudok felelős beosztásban dolgozó embert elképzelni,  

aki csapatsportokban nem vett részt..” 

Balsay Miklós  

okl. erdőmérnök, 

ny . vezérigazgató 

VADEX Zrt. 

 

 

MEGHÍVÓ 

 

 

Az Országos Erdészeti Egyesület Szeniorok és Tiszteletbeli Tagok Tanácsa soron következő 

rendezvényét  

2022. március 31-én (csütörtökön), 10.30 órától tartja a 

 Nemzeti Földügyi Központ Erdészeti Főosztály tanácstermében,  

1023 Budapest, Frankel Leo u. 42-44. szám alatt, 

melyre ezúton meghívlak. A még mindig veszélyeztető vírusra, a veszélyhelyzetre való 

tekintettel a rendezvényt virtuális módon tartjuk meg.  

 

Napirend: 

Erdész dinasztiák 

Előadók: Balsay Miklós, Nahóczki László erdőmérnökök 

 

„ÉRTÉKŐRZÉS” kiadvány bemutatása 

Előadók: Schmotzer András elnök, Káldy József titkár 

 

Szakmai tanulmányutak  

Előadó: Káldy József titkár 

 

 

Eger, 2022. március 31. 

 

 

 

 

                     Erdészüdvözlettel: 

  

                                                                                                      Schmotzer András  

                                                                                                                  elnök 

 

 

 

 



A BALSAY CSALÁD                                                                        Erdész dinasztiák sorozat 

 

A Balsay család erdész, bányász hagyományokkal rendelkezik anyai és apai ágon egyaránt. 

Őseink között azonban más foglalkozásúak is voltak: Napóleon főhadnagya, Achen - München 

vasútvonal tervezője, a Szuezi csatorna építésvezetője, stb 

Mindkét nagyapám Selmecbányán végzett: 

Balsay ( Blaschek ) Aladár bányamérnök, magyar királyi bányafőtanácsos, Erdély Zsil-völgyi 

szénbányák, majd a Mecseki Kőszénbányák vezetőjeként elismert, nagy tekintélyű 

személyisége volt a szakmának. 

Vitéz Dr. Szabó István, anyai nagyapám erdőmérnök, A Kalocsai Érseki Uradalom 

főerdészeként a Szekszárd, Hajós térségi erdészeti munkákat (köztük Gemenc északi részét) 

irányította. Ő állíttatta a gemenci vadászház elé, a Duna partjára azt a fehér keresztet, amely a 

hajósok, erdészek, turisták részére mai is a Teremtőhöz szóló gondolatokat és tiszteletet 

sugallja. Az 50-es évektől Székesfehérváron a Mezőföldi Állami Erdőgazdaság erdőművelési 

és fahasználati osztályát vezette és részt vett az ERTI kutató munkájában. Anyai nagyanyám 

Divald Piroska az erdészeti egyetemi képzés és az egyesületi lapok selmecbányai alapító 

családjából származik.  

A Balsay erdészeti vonal két ágon futott tovább a háború után: 

A kapuvári ág Balsay László erdőmérnök személyéhez kötődik, aki a hansági erdészeti fafajok 

és erdészeti technológiák alkalmazásában teljesen újat alkotott. Három fia szintén erdőmérnöki 

végzettséget szerzett. László a Budapesti Erdőgazdaság, Endre és Sándor a Győri 

Erdőgazdaságnál – édesapjuk példáját követve – alkottak maradandót! 

A székesfehérvári ág édesapám, Balsay Miklós erdőmérnök személyével indul, aki Sopronban 

végzett. 

A háború előtt több helyen szolgált, a háború után Devecserben, ahol nemcsak a térség 

erdeinek, hanem a világhírű Somlói borvidék állami szőlőinek kezelésében is kimagasló 

eredményeket ért el az általa irányított gazdaság. Az emberek nagyon szerették: jellemző, hogy 

amikor az 50-es években Fehérvárra költöztünk 3 hivatásos erdész is követte. Az 

erdőművelésben fejtette ki tevékenységét, így részt vett Az Erdészeti Tipológia 

megszerkesztésében is Mayer Professzor felkérésére. A Mezőföld széttagolt erdeinek minden 

részletét ismerte, évtizedek után is el tudta sorolni minden erdőrészlet adatait (fafaj, kor, fekvés, 

talaj), mely alapján meg lehetett tervezni az aktuális beavatkozást. Részt vett az M7 autópálya 

kísérő fásításának tervezésében. A vadászat kedvelt időtöltései közé tartozott, melybe beavatta 

gyermekeit és unokáit is, részt vett a hajtóvadászatokon és a trófeabírálatban. 

A családban hat gyermek nevelkedett: a három fiú édesapját követve erdőmérnök lett, a három 

lány édesanyja példája nyomán tanári diplomát szerzett. 

Balsay Miklós Lásd Önéletrajz. 

Balsay Antal erdőmérnök kiváló képességű, igazi biológiai, természetvédelmi beállítottságú 

személyiség volt, leginkább Ő követte édesapját, erdőművelési, fásítási munkakörökben. 

Vezetésével és tevékeny részvételével valósult meg a Velencei tó térségében mintegy 1200 ha 

erdő, az M7 autópálya útmenti fásítása Bp - Zamárdi között, számos fehérvári városi és tavak 

környéki pihenő park. Pályájának második részét az FM erdészeti hivatalában töltötte, ahol 

nagy érdemeket szerzett a szakmai jogszabály-alkotásban. Az erdészeti kisvasutak gazdája volt. 

Sajnos már sok éve nincs közöttünk. 

Balsay István erdőmérnök két bátyját követte Sopronba. Végzés után azonban – sokszor 

elhangzott mondását idézve: nincs annyi erdő a térségben, hogy ennyi Balsayt eltartana - más 

pályát választott. A közvélemény, számos fontos személyiség szerint a KPM helyi 

igazgatóságánál eltöltött idő után Fejér megye és Székesfehérvár város a fejlődésének 

legnagyobb, legdinamikusabb időszakát élte meg vezetésének idején, melyben döntő érdemeket 

szerzett! 



Lásd: erd. senior kiadvány: ”A vidékfejlesztés múltja, jelene és jövője” c. anyag 

Balsay Zsolt fiam erdőmérnök, a fehérvári ág tagja, a VADEX erdőművelési és fahasználati 

igazgatója, a hagyományos erdőgazdálkodási munkák irányítója. 

A felkészültsége, jó szakmai színvonalat, tisztességes eredményes munkát jelent, jelentős 

érdemeket ér el a város erdőterületeinek növelése tekintetében. Az erdészhagyományok méltó 

követője! 

A Balsay család az 1950-es évektől tevékenyen részt 

vett Székesfehérvár életében. Minden tagját: erdészt, 

tanárt, orvost a hit, a szakmai helytállás, a folyamatos 

fejlődés, a kiemelkedő minőségi feladatellátás és a 

sportszeretet jellemezte. 

Az igazi örömöt a munkák színessége, az új erdők és 

műszaki létesítmények létrehozásában az alkotás 

öröme, a gyógyításban a sok hálás meggyógyult beteg 

fémjelezte.  

 

Testvéreim, gyerekeink, unokáink aktívan részt vettek 

és vesznek a város (és Sopron, Pécs egyetemi) 

kosárlabda sportjában, női és férfi vonalon egyaránt, 

hozzájárulnak a hagyományos magas színvonal 

tartásához. 

Büszke vagyok családom múltjára, jelenére és bízom 

utódaink jövőjében. Én magam is nagyon sokat 

köszönhetek a meleg családi környezetnek. Attól 

eltekintve, hogy sokszor a munkáim miatt sok együtt 

töltött időt elraboltam gyermekeimtől, mindegyik 

boldog gyermekkort élt meg, tanult, alapított családot 

és felelősségteljes, hivatásának élő munkát végez! 

 

 

Balsay Miklós 

erdőmérnök 

2022.máciusában 

 

* 

Balsay Miklós okleveles erdőmérnök 

Cím : 8000 Székesfehérvár, Móricz Zsigmond u. 32. 

Az oklevél száma: 8 – 1964, kelte:1964. június 22., kiállította : Erdészeti és Faipari Egyetem, 

Sopron 

1941. július 25-én születtem Szekszárdon. 

A székesfehérvári József Attila Gimnáziumban érettségiztem 1959-ben és ezután felvételt 

nyertem a Soproni Erdészeti és Faipari Egyetem Erdőmérnöki Karára. 

Erdőmérnöki diplomámat 1964-ben kaptam meg. A soproni egyetemi élet, az aktív sport 

(kosárlabda), a kialakított emberi kapcsolatok egész életemre szóló hatással voltak végig a 

pályámon! 

1964. augusztus 1-én a Mezőföldi Állami Erdőgazdaság alkalmazottja lettem.  

A Mecséri és Műszaki Erdészetnél eltöltött gyakornoki idő után először műszaki vezetői 

beosztást kaptam, majd 1966-ban központi műszaki csoportvezetőnek neveztek ki. 

 



1971-től 1974-ig a csoportvezető, majd osztályvezetői beosztás mellett a Műszaki Üzem 

vezetését is rám bízták. A gazdaság dinamikus fejlődése 1970-ben kezdődött, amely 

valamennyi hagyományos ágazatát érintette, tevékenységi köre új üzletágakkal bővült. Ez 

megsokszorozta a műszaki feladatokat is. Az általam vezetett sokoldalúan képzett mérnök, 

technikus és munkásgárda saját tervezésben és kivitelezésben valósította meg a létesítmények 

egész sorát - 1970 és 1986 közötti időszakban - megteremtve ezáltal az erdő- és 

vadgazdálkodás, fafeldolgozás, vadfeldolgozás különböző szolgáltatások magas szintű 

viteléhez szükséges műszaki feltételeket. 

E feladatok megfelelő ellátása csak úgy volt lehetséges, hogy folyamatosan tovább képeztem 

magam. Építész, statikus, belsőépítész terveim alapján valósult meg, saját kivitelezésben, a cég 

területén és Székesfehérváron belül: 

 6 vadászház 

 15 lakóépület 

 3 üzem (soponyai Vadfeldolgozó üzem, soponyai szárnyas vadtenyésztő telep, 

mezőfalvai fűrészüzem) 

 8 egyéb építmény (kilátótorony, iroda, szociális épület, múzeum, stb… 

Saját tervezésemben, más megbízások alapján további vadászházak, és lakóépületek épültek az 

ország különböző térségeiben. Valamennyi létesítmény egyedi megoldásokkal készült, ma is 

funkcionál! 

Az Egyetem nagyszerű képzést nyújtott nemcsak építészethez (Winkler, Kubinszky), hanem 

az útépítésekhez is (Pankotai, Rácz). Nagy élményt nyújtott a Kelet-Bakony erdeiben történt 

erdőfeltárási utak megvalósítása is. 

1987-ben az Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium - a benyújtott pályázatom elbírálása 

és megvalósult munkáim felülvizsgálata alapján - vezető építésztervezői jogosultságot állapított 

meg. 

A műszaki vonalon eltöltött idő alatt, a csapat verseny-sportban eltöltött 15 évnek köszönhetően 

kialakult bennem egy olyan felfogás és gyakorlat, hogy a feladatokat konkrétan meg kell 

fogalmazni, a legjobb megoldásokat kell alkalmazni, vannak határidők és pénzügyi 

lehetőségek, biztosítani kell a kollégák érvényesülését is (csapatjáték). 

Ezek a későbbiek során is nagy hasznomra szolgáltak. 

1986. december 29-től megbízottként, 1987 november 1-től az akkori MÉM által kinevezve 

termelési igazgató-helyettesi (főmérnöki) beosztásban dolgoztam. 

 

A Mezőföldi Állami Erdő- és Vadgazdaság nyugdíjazás miatt megüresedő igazgatói 

munkakörére a Földművelésügyi Minisztérium pályázatot hirdetett 1990-ben, melyet elnyertem 

és ennek alapján 1990. december 5. óta a gazdaság igazgatója, majd 1993-tól a jogutód VADEX 

Mezőföldi Rt. vezérigazgatója voltam.  

Az elsőszámú vezetői beosztásban lehetőségem volt a cég sokszínű tevékenységi körének, 

arculatának kialakítását irányítani, közvetlenül részt venni a vadhúsfeldolgozás, vadászat, 

környezeti tudatformálás, ökoturizmus témakörökben, ezekkel kapcsolatos szereplésemet 

számos konferencián elhangzott előadás, kiadvány 

jelzi. 

2000.júniusában nagy megtiszteltetésben volt részünk: 

Székesfehérvár rendezte az Erdészeti Vándorgyűlést! 

(Erről szóló tudósítást Dr. Király Pál erdőmérnök 

nagyszerűen leírta.)  A VADEX Mezőföldi Zrt a 

Millennium jegyében lezajlott találkozójának 

programja – mint ahogy a cég a többitől teljesen eltérő 

tevékenységi köre is – abszolút új, egyedi, a résztvevők 

számára osztatlan elismerést aratott! 



 A négy szakmai program, a kelet-bakonyi túra zárásaként felszentelésre került a Hosszú-

kígyósi Erdei Szentély, amely az ember és az erdő mélyebb kapcsolatára hívja fel a figyelmet. 

A város megismerése után a polgármester fogadta a 

résztvevőket a városház előtt, majd katonazenekari 

felvezetéssel vonultunk a vándorgyűlés helyszínére. A 

színházi ünnepség (Wass Albert: Üzenet haza c. versét 

Szabó Gyula szavalta) magas színvonala méltó volt a 

rendezvényhez, melyek közül kiemelkedett a jubileumi 

esztendőben alapított vándorzászló felavatása, melyet 

Káldy József elnök adott át Balsay Miklósnak, aki az 

első emlékszalagot tűzte fel a rendező nevében. 

Egyedülálló volt az is, hogy az Egyesület 

támogatásával elkészült Grétsy László „A mi nyelvünk” c. könyvét – amely a magyar nyelv 

nemzetmegtartó fontosságát elemezte - minden résztvevő megkapta. 

 

2003. május 20-án nyugdíjba vonultam, de a szakmától, az erdő és vadgazdálkodástól egy 

percre sem szakadtam el: tanárként részt veszek a szakmunkás-képzésben, elnöke vagyok a 

Magyar Vadgazdálkodók Egyesületének, valamint „Az Erdőért Egyesület ” civil szervezetnek. 

A pályafutásom során kapott néhány elismerés: Pro Silva Hungariae, Fejér Megye Díszpolgára, 

Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje, Magyar Érdemrend Tisztikeresztje. 

 

Székesfehérvár, 2014. május 24. 

 

Ma – amikor Schmotzer elnök Úr felkérésre állítottam össze ezt az anyagot - 80 éves elmúltam, 

a fent leírt anyagban – erre az alkalomra tekintettel - néhány helyen kiegészítéseket tettem.  

Folyamatosan megköszönöm a Teremtőnek azt az adottságot és segítséget, hogy a vezetőimtől, 

munkatársaimtól kapott rendkívül színes, sokrétű lehetőséget és bizalmat, amit részemre 

biztosítottak, melyeknek aktív pályafutásom során meg munkámmal meg tudtam felelni.(?)  

Hitem, képességeim meghatározták magatartásomat, és minden beosztásomban nagy kedvvel, 

mindig az újat akarva igyekeztem tisztességesen helyt állni. A legnagyobb dícséretet számomra 

az alkotás öröme jelentette! 

Talán ma még több időt töltök az erdőben és a már korábban is az általam vallott és hirdetett 

igazság érvényesül, hat rám - ha valaki komolyan akarja ezt átélni, megteheti az erdei csendben, 

egyedül ülve egy magaslesen, vagy egy erdei kereszt tövében – hogy az erdő hármas funkcióját 

messze meghaladja a nem tanított, de létező negyedik ez pedig a lélekre való hatása. 

 Ezzel kapcsolatosan írásaimban, és az erdőkben létesített Erdei Szentélyek információs tábláin 

próbálom arra irányítani az egyre nagyobb számú erdőlátogató figyelmét, hogy az erdőben 

eltöltött idő a legalkalmasabb arra, hogy elmélyedve gondolatainkban közelebb kerüljünk a 

Teremtőhöz, és lelkünkben megfogalmazódjanak azok a nemes gondolatok, melyek a 

mindennapokban azonnal cselekedetekben is megmutatkoznak! 

 

A szűkebb családi körről: feleségem Kármán Katalin, aki tanári diplomát szerzett és a város 

Zentai úti Általános Iskola igazgatója volt, három gyermekünk közül Zsolt erdőmérnök, 

Miklós és Katalin orvosként dolgozik. 

Tevékenyen és örömmel veszünk részt nyolc unokánk mindennapi életében. 

 

Balsay Miklós 

erdőmérnök 

 

2022.márciusában 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hosszú-kígyósi Erdei Szentély 

AZ ERDŐ ÜZENETE 

Kedves Erdőjáró! 

Szemben a kereszttel ülj le a padra! 

A csendben percről-percre jobban érzed magad. 

A kereszt a Teremtőt jelképezi, akinek a tökéletes természetet, 

benne életünket köszönhetjük. 

A bükkerdő katedrális: mindenki számára nyitott, elmélyülésre késztet, 

az Úrral való kapcsolat megteremtésére. 

Ugye rádöbbensz: a mindennapok rohanásában, munkahelyen, 

városban és autóban rabja vagy az anyagi dolgoknak, 

áldozata a múlandó értékekért folytatott harcnak. 

Rájössz, hogy lelked is van, hogy a természet része vagy, 

attól elválaszthatatlan, az Úr határozott célja és akarata szerint. 

Látod, az erdő folyamatosan azt nyújtja, amiért teremtetett: 

véd, fát ad, oxigént termel, vigasztal, felüdít, jókedvre derít, 

minden nap megteszi a dolgát! 

Te is megteszed mindazt, amiért vagy? Gondold végig! 

Az Úr melléd áll, ha hiszel, a szeretet hatja át lényed, 

a jót és nemeset akarod, képességed szerint keményen dolgozol, 

maradandót fogsz alkotni munkában, családodban, 

igazi értelme lesz életednek! 

Jöjj ide máskor is, a természet, az erdő mindig vár és erőt ad! 

 

Balsay Miklós 

* 

 

A Nahóczki család – egy évszázada a magyar erdők szolgálatában 

Kis hazánk erdeinek kövébe vésett "történelem" 

 

A Heves megyében élő Nahóczki család történetét, az erdészgeneráció krónikáját először az 

1988. augusztus 25-én megjelent Népújság közölte. A cikk Lőkös István újságíró tollából 

született. Személyes hangú írását nemcsak az erdő és a vadászat hatja át, hanem a nemes família 

tagjai iránt érzett tisztelet és megbecsülés. Mind a mai napig nagy tekintélynek örvendhetnek a 

még élő és sajnos elhunyt családtagok.  

Sokan sokféleképpen emlékeztek már meg róluk, ám a Heves Megyei Hírlap “elődjében”, a 

Népújságban megjelent írás viszi a prímet még azóta is. Érdemes azonban tudni, hogy azóta 

már több Nahóczki is tovább viszi ősei méltán elismert történetét.  

 

Visszatérve a '88-ban megjelent cikket most teljes terjedelmében olvashatják, ami örök, 

kitörölhetetlen emléket állít a család emlékének. 

„Fejezetek Felnémet történetéből – Három generáció az erdő szolgálatában (Népújság, 

1988. szeptember 25.) 

Mintegy száz esztendő vonatkozó emlékeit böngészve nem volt nehéz felismerni egy 

jelenséget, amelyet – jobb híján – így nevezhetnénk meg: az erdő és az erdészhívatás megtartó 

varázsa. Évtizedeken át találkozhatunk a múlt vallatása közben ugyanazon nevekkel, melyek 

viselői átlag harminc-, ha a sors engedte, negyvenévi szolgálat után váltak meg posztjuktól. S 

még valami: akit egyszer az erdő illata megcsapott, az igyekezett tovább örökíteni a 

hivatástudatot. Nem egy esetben követte az apát az erdőőri, fővadászi, pagonyerdészi állomáson 



a fiú, de némelykor még a harmadik nemzedéket képviselő unoka is. Álljon itt egy Felnémet, 

Szarvaskő és Felsőtárkány erdészeti hagyományait egyaránt érintő példa. 

Hatesztendős voltam, amikor egy hideg januári napon hosszan szóltak Felnémeten a harangok. 

Nahóczki Antal nyugalmazott pagonyerdészt temették. Amerre elhaladt a temetési menet, 

tiszteletadásként, még a kis falusi boltok ajtaját is behajtották. Fiatalon, mindössze ötvenöt 

évesen ment el. Pedig katonakorában, az első világháború idején halálhírét is költötték. Akivel 

pedig ilyesmi megesik, száz esztendeig él, tartotta-tartja a hagyomány. Nahóczki Antal 

halálának hírét s „feltámadásának” történetét annak idején még az Egri újság is megírta. A 

történet így szól: „Halottaiból csak a Biblia idejében, a csodák korszakában támadtak fel az 

emberek, de csaknem a régi feltámadások csodáival határos, amely a mi … napjainkban 

történt… Nahóczki Antal, aki érseki uradalmi erdőőr volt Felsőtárkányon, még a mozgósítás 

első napjaiban bevonult és pár nap múlva ment is a tettek mezejére, Galíciába…Egy ideig 

hűségesen írogatta haza a leveleket feleségének, de csakhamar elmaradtak a levelek, egy ideig 

bizonytalanságban voltak…sorsa felől. Azután elkezdett a halálhíre szállingózni haza különféle 

változatokban, de azért egészen megbízható hír egy sem volt, a felesége titokban már sokszor 

elsiratta Nahóczkit. Úgy négy hónappal a háború kitörése után hazakerült, mint sebesült a 

Nahóczki testvéröccse, aki egy században szolgált a bátyjával. Ez azután meghozta a bizonyos 

hírt. Elmondta, hogy ott harcolt bátyja mellett, aki vitézül verekedett, míg egyik ütközetben egy 

orosz srapnell nem érte. Azt is elmondta az ifjabb Nahóczki, hogy a srapnell teljesen 

szétroncsolta bátyját, aki azonnal szörnyet halt, és hogy a holttestet ő maga temette el a galíciai 

csatamezőn. Vége volt hát minden reménynek. Nem sokat bíztak ugyan már eddig sem abban, 

hogy Nahóczki él, de most meg oda volt az eddigi kis reménység is. Nahóczkiné gyászruhát 

öltött, s ettől a naptól kezdve mindennap lehetett látni a Felsőtárkányi templomban… Most 

következik aztán a csoda. A napokban levelet kap a Felsőtárkányi érseki erdőmester, amelyen 

a legnagyobb megdöbbenésére a halott Nahóczki keze írását ismerte meg…Értesíti ebben a 

levélben Nahóczki Gesztes erdőmestert, hogy orosz fogságba került…Jól érzi magát, nincs 

semmi baja, csak a családjáért emésztik gondok. Nem tudja, ott vannak-e még Felsőtárkányon. 

Visel-e rájuk gondot valaki, s kérte az erdőmestert arra, hogy értesítse feleségét is, hogy él és 

nincs semmi baja. Nahóczki Antal a fogságból hazatért, s a háború után még közel két évtizeden 

át gyakorolta hívatását: járta az erdőt, számlálta a vadakat, kereste a megsebzett szarvast, őzet 

és vaddisznót, fizette hétvégén az ölfavágókat s hetente megjelent az erdőmester, később – a 

címek megváltozása után – az erdőtanácsos irodájában a „raporton”, s innét távozva már 

szervezte a következő heti munkát. Szakmájának és családjának élő ember volt. Magas termetű, 

határozott arcélű férfi, aki büszke volt erdőőri és később pagonyerdészi mivoltára. Lehetett is! 

Félárvaként nevelkedve, mint parádéskocsis kezdte az erdőmester mellett Felsőtárkányban a 

szolgálatot. Gesztes Lajos erdőmester megszerette a megbízható, munkaszerető fiatalembert, 

elküldte az erdőaltiszti tanfolyamra, majd kinevezte erdőőrnek. De tekintélye, becsülete volt 

később is, amikor a felsőtárkányi „védterületből” áthelyezték Szarvaskőbe – a felnémeti 

gondnoksághoz -, ahol már a pagonyerdészi címet viselte, beosztottjai voltak, s feladata volt az 

egész szarvaskői pagony irányítása.1937-ben Nahóczki Antal megbetegedett, három héten át 

gyógyították baját az irgalmas rendiek egri kórházában, de hiába. 1938 őszén elöljárói „súlyos 

szervi bajból eredő szolgálatképtelensége miatt” nyugállományba helyezték. Ekkor költözött 

családjával végleg Felnémetre. Idősebb fiát, Lászlót – aki 1930-ban végezte el Esztergomba az 

erdőtiszti iskolát, s ettől kezdve az uradalom szőlőskei erdőbirtokán dolgozott – címzetes 

pagonyerdésszé nevezik ki a felnémeti gondnoksághoz tartozó „szarvaskői pagonyba”, s 

megkapja eddigi szolgálati lakásukat is. 1939. január 13-t mutatott a naptár, amikor Nahóczki 

Antal az örök vadászmezőkre költözött. Halálakor egyetlen kívánsága volt: vadászkitüntetését 

is temessék el vele. Így történt, sírjánál – ez is munkájának elismerése volt maga az 

erdőtanácsos mondta a beszédet…Fia, László ekkor már a szarvaskői pagony vezetője, az egész 

felnémeti gondnokság egyik legmegbecsültebb szakembere. Ő negyven évig szolgált, s ha 



édesapjánál hosszabb élet adatott is neki, hetvenkettedik évében mégis korainak, váratlannak 

tűnt halála. Egykori munkatársai ma is nagy szeretettel emlékeznek rá. A szarvaskői 

erdészházban – amely még az 1840-es években épült – őt fia követte a szolgálatban. Ifjabb 

Nahóczki László immár a harmadik nemzedékbeli az erdészkedésben. Már ő is negyedszázada 

gyakorolja hivatását. Sopron volt nevelőiskolája és persze a családi tradíció. A legtöbbet itt 

tanulta: az erdő, a vadászat titkainak felfedezésében, megszerettetésében édesapja volt igazi 

tanítómestere. Számtalanszor jártuk együtt az erdőt. Télen és nyáron, napsütésben és nagy 

havazások idején, naplemente előtt és pirkadatkor egyforma odaadással, megszállottsággal teszi 

dolgát. S nemcsak a vadak járását, a tölgyesek, gyertyánosok, bükkösök titkait tudja, a növény-

és rovarvilág rejtelmeiben is egy biológus biztonságával igazodik el. Vele járva az erdőt – a 

gyerek és diákkorom barangolásának színtereit – mindig egy kedves regényalak, a cseh 

Óriáshegységbeli vadász jut eszembe Bozena Nemcová Nagyanyó c. regényének hőse. Mert ezt 

a mesterséget csak így, az erdő világával való, évszázadokon át hagyományozódott 

azonosulással érdemes csinálni. Egy téli, zsákmány nélküli cserkelésünk jut eszembe. 

Félméteres, frissen hullott hóban indultunk el. Templomi fenségű volt így a derengésben az 

erdő. Mintha egyetlen óriás karácsonyfává merevült volna a táj. Egy-egy madár riadtan röppent 

fel, s a süppedő friss hó, mint puha szőnyeg terült az úton. Aztán néhány riadt őz tekintett ránk 

egy tisztás szélén. Nem először jártam erre életemben, de néha mégis elbizonytalanodtam: 

valóban jó úton járunk? Bámultam magabiztosságát a tájékozódásban, az útirány 

megválasztásában. Megcsodáltam a gondoskodás nála mindig tetten érhető gesztusait: ahogy a 

vadetetőket körüljárta s megnézte, ahogy megállást intett egy-egy nem zavarható vad láttán a 

menedéket jelentő etető közelében. A téli csend e pazar, ezernyi szépséget rejtő birodalmában 

ő volt a gondoskodás, a gondviselés szimbóluma. Valójában örültem is, hogy aznap – már 

déltájban – úgy tértünk haza, hogy nem piroslott elejtett vad vére a csend és a hó e mesébe illő 

országában…Egy nyári hajnalon, amikor a napkorong lassan, méltóságteljesen, mint ébredő 

óriás bukkan fel a keleti horizontot szegélyező hegykoszorú mögül, egy vágás szélére értünk. 

Madárdal, a lombok között itt-ott neszezés, repülő bogarak a friss nyári levegőégen: mindez – 

az előbbi látvánnyal – a hajnal elmondhatatlan áhitatot parancsoló pillanata volt. Némán álltunk 

egymás közelében. Aztán egyszerre nyargaló vad zajára figyeltünk. Száguldva jött az őz, 

karcsú, szép tartású bak, fején nemének koronája: az agancs. Egy kisebb szakadék szélén 

megtorpant, nézett ránk gyanútlanul, egykedvű tekintettel. Pedig nem fiatal volt már, talán 

tudhatta is: nem veszélytelen élőlény az ember. Vártam, mi lesz. Tudtam: László pillanatok 

alatt ítél, majd dönt, s most végül már bólint is: a bak lőhető. A többi – noha számomra 

örökkévalóság – a pillanat tört része alatt megy végbe: emelem a puskát, a távcső szálkeresztje 

pont a jobb lapocka táján, nincs több idő a fontolgatásra, cselekedni kell. Apró mozdulat e 

cselekvés, a jobb kéz mutatóujja végzi, s eldördül a lövés. Nagyot ugrik a bak, bukfencet vet, s 

hanyatt esve ott marad a szakadék alján. Párpercnyi néma csönd, feszült figyelemmel várunk, 

de a vad nem mozdul. Most látom csak, László levette kalapját, homlokát törli s elindul a bak 

felé. Kezében tölgyágacska (nem tudom mikor törte le), lehajol a vad mellé, az ágacskát 

megmártja a sebből folyó vérben s a „töretet” immár kalapjára téve nyújtja felém. Nem tudom, 

melyikünk a megilletődöttebb. Mindkettőnk szeme fátyolos kissé, halkan beszélünk, ahogy e 

pillanathoz évszázadok óta illik, hisz szertartás ez, talán az ember legősibb szertartásainak 

egyike. Megint az Óriáshegység vadásza jut eszembe, aztán az apa és a nagyapa, idősebb 

Nahóczki László és néhai Nahóczki Antal, az elődök, akik e szertartást tán épp itt végezték 

maguk is valaha, harminc, negyven, ötven vagy hatvan év előtt…” 

 

A család életét több tragédia árnyékolta be, ifj. Nahóczki László 1999-ben hirtelen 

bekövetkezett halála nemcsak a családot, hanem az erdésztársadalmat is megrázta.  



Emléke, szakmai alázata és természetszeretete fiában, Lászlóban 

öröklődött tovább. Az akkor még legifjabb László 2002-ben felvételt 

nyert a Soproni Erdészeti és Faiipari Egyetem Erdőmérnöki Karának 

erdőmérnök szakára, amelyet rektori dicsérettel végzett el. Így ő lett az 

első szarvaskői származású erdőmérnök. Ősei nyomdokaiba lépve, az 

Egererdő Zrt. Egri Erdészeténél kezdte pályafutását először fahasználati 

műszaki vezetőként, majd 2014-től erdészetvezetőként. Dédapja, 

nagyapja és édesapja példáját követve igyekszik a fiainak tovább 

örökíteni a természet szeretetét, a magyar erdők tiszteletét, a vadászat 

hagyományait, hogy László és Lóránt vihessék tovább a család több mint 

100 éves hagyományait.  

 

 

 

 

 

 
1. kép Nahóczki László édesapa 
2. kép  Nahóczki László nagyapa 
3. kép balról Nahóczki László édesapa 
4. kép Nahóczki László édesapa 

5. kép Nahóczki László nagyapa 
6. kép Nahóczki László dédapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eger 2022. 03. 17.                                                                    Nahóczki László erdőmérnök 

 

 

 

 

 

 



„ÉRTÉKŐRZÉS” kiadvány bemutatása 

 

 

ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET 
SZENIOROK ÉS TISZTELETBELI TAGOK 

TANÁCSA 
 

 

„2021-2022 években fontos történelmi eseményekre emlékeztünk” 

Schmotzer András elnök 

 

 

 
 

 

 
„BEDŐ ALBERT ERDÉSZPALOTA” 

 

Az Országos Erdészeti Egyesület 

Szeniorok és Tiszteletbeli Tagok Tanácsa kiadványa 
a koronavírus okozta - még mindig - szorongató 2021-2022 évi 

időszak programjairól,  

az Erdészettörténeti Közlemények sorozat részeként 
Budapest 

2022 



Tisztelt Szenior Társak! 
 

A Szeniorok és Tiszteletbeli Tagok Tanácsa a koronavírus járvány okozta nehézségek ellenére 

töretlenül folytatja betervezett és jóváhagyott programjainak megvalósítását. A programokról 

rendszeres tájékoztatást adtunk az egyesület tagságának is az Erdészeti Lapokban és ősszegzést 

készítettünk könyv formájában az utókor, a könyvtárunk számára. Ezt az elképzelésünket 

folytatni szeretnénk, hiszen vannak bőven történelmi információk, melyeket meg kell őriznünk 

és megosztanunk a tagtársainkkal. 

A következő könyvünk első borító tervezetét bemutatjuk, melyben több értékes információ is 

található. A könyv címének az „ÉRTÉKÖRZÉS” címet gondoltuk, hiszen tevékenyégünket ez 

jellemzi a legjobban. Ebben benne foglaltatik a tárgyi, szellemi értékek megőrzése, de 

ugyanúgy a barátságunk, a közösségi életünk is, mely példaértékű.  

Továbbra is az egykori Székházunk áll gondolkodásunk középpontjában, hiszen a Kárpát-

medencei erdészek összetartozásának jelképe. Nem véletlen, hogy javasoltuk, hogy kapja a 

„BEDŐ ALBERT ERDÉSZPALOTA” megnevezést, mely minden lényeges üzenetet magában 

hordoz. 

„Tégy jót és tudasd másokkal” mondja a kommunikáció alaptézise. Ezért meg kell tennünk 

mindent, hogy a Szeniorok által kiadott könyvek, akár az Erdészettörténeti Közlemények 

sorozat részeként, digitalizálásra kerüljenek, hiszen a fiatalok, de a kutatók és érdeklődők 

számára így válnak elérhetővé a bennük rejlő értékes információk. 

Javasoljuk, hogy a ránk zuhant nehéz társadalmi, gazdasági környezet, a közelgő egyesületi 

választás miatt is, a 2021 és 2022 évi könyvünket egybe szerkesztve jelentessük meg.  

Köszönjük az eddigi értékes anyagokat, számítunk a programunkban meghatározott további 

beszámolókra is, hogy minél tartalmasabb kiadványt nyújthassunk át Szenior társainknak és az 

utókornak. 

 

Eger – Pécs, 2022. március 31.  

Schmotzer András elnök    Káldy József titktár    

* 

 

Szakmai tanulmányutak 

 

Tisztelt Szenior Társak! 

A szakmai tanulmányutak részvételi szándékot jelző kiküldött körlevélre a jelentkezés sikeres 

volt. Mindhárom tanulmányútra (Zemplén, Zala, Mátra) több mint tíz fő jelentkezett. A 

tanulmányutak szervezése folyamatban van. A tervezet elkészülte és a fogadó fél 

visszaigazolása után közkinccsé tesszük. 

 

Pécs, 2022. március 31. 

 

Káldy József titkár 
 


