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Előszó 

 

Számomra megtisztelő, hogy én írhatom az előszót, prof. dr. Gál Jánosnak, 

Egyetemünk egyik legeredményesebb vezetőjének életrajza elé. Talán bi-

zonyos szempontból utódjának is tekinthetem magam, miután a valami-

kor Ő általa vezetett Erdőtelepítéstani majd Erdőműveléstani Tanszék, ma 

az általam vezetett Erdőművelési és Erdővédelmi Intézet része. 

Gál János egy végtelenül tehetséges ember volt, aki tudott élni ezzel a te-

hetséggel és ki is tudta aknázni az ebből adódó lehetőségeket. Ragyogó 

emberismerete alapján, hihetetlen biztonsággal választotta ki azokat az 

embereket intézményen belül és kívül - egészen az állami vezetőkig - 

akikre Neki, mint vezetőnek és az intézménynek szüksége volt. Igyekezett 

a legjobb szakembereket megnyerni és az oktató-kutató munka fejlesz-

tése érdekében az intézménybe hívni. Képes volt e kiválasztottakkal haté-

konyan működő kapcsolatokat kiépíteni és ezeket az általa oly nagyon sze-

retett Alma Mater érdekében gyümölcsöző módon használni. A kitűzött 

célok elérése érdekében óriási energiákat tudott mozgásba hozni és moz-

gásban tartani, legyen az pénz, tudás, vagy ember. 

Sportember volt, a szó legjobb értelmében. Mindig sportszerűen „ját-

szott”, nem csak kedvenc sportjában, a focipályán, hanem a munka front-

ján is. Következetesen haladt a cél felé, az annak eléréséért folytatott 

munkából ő is mindig tevékenyen kivette a részét. Nem csak diktált és kö-

vetelt, hanem tett is a dolgok érdekében. A közben időnként óhatatlanul 

bekövetkező félresikerült helyzeteket pedig többnyire humorral fogadta 

és viselte.  
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Nem csak saját, hanem munkatársai jó ötleteinek megvalósítását is pozití-

van kezelte. Az arra érdemes dolgokat mindig segítette, eszközzel, pénz-

zel, ha kellett emberrel. Megfelelő érvek alapján sokszor a sajátjával ellen-

kező álláspontot is elfogadta, és ha kellett támogatta. 

Ő volt az Erdőmérnöki Főiskola utolsó igazgatója, és az Erdészeti és Faipari 

Egyetem első rektora. 

Alakját ma is mélységes tisztelet övezi Sopronban, az Alma Materben, az 

ország számos vidékén és erdészkörökben egyaránt. 

 

 
 
Sopron, 2017. július 27. 
 
 Prof. dr. Lakatos Ferenc 
 dékán 
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GÁL JÁNOS 
 élete és munkássága 

 

GÁL JÁNOS 1928. november 8-án született a Nógrád megyei Hont 

településen. Édesanyja Vanda Mária, édesapja Gál János volt. 

Középiskolai tanulmányait Ipolyságon kezdte, majd Balassagyarma-

ton folytatta, ahol 1948-ban érettségi vizsgát tett. Egyetemi tanulmányait 

a soproni Agrártudományi Egyetem Erdőmérnöki Karán végezte 1948-1952 

között. Kiváló tanulmányi eredményéért és az ifjúsági mozgalomban vég-

zett jó munkájáért az Egyetemi és Főiskolai Tanulmányi Arany Érdemérem 

kitüntetésben részesült. 

Egyetemi tanulmányainak befejeztével először a Diósjenői Állami Er-

dőgazdasághoz került, ahol üzemegységvezetőként dolgozott, majd az Ál-

lami Gazdaságok és Erdők Minisztériumában előadói tisztséget töltött be. 

Sikeres felvételi vizsga után 1953 szeptemberében, mint aspiráns került a 

Harkovi Mezőgazdasági Főiskola D.V. Vorobjov professzor által vezetett Er-

dőmeliorációs Tanszékre. Fő feladatát az öntözött területek fásítása, a fa- 

és cserjefajok kiválasztása, a védőfásítások tervezése, az alkalmazandó ag-

rotechnológiai, és öntözési módszerek kiválasztása, valamint a normák és 

időpontok meghatározása jelentette. Kandidátusi fokozatát 1957 áprilisá-

ban szerezte meg, majd az Erdészeti Tudományos Intézethez került, mint 

igazgatóhelyettes. 1957 őszén pályázat útján került a soproni Erdőmérnöki 

Főiskola Erdőtelepítéstani Tanszékére, mint tanszékvezető egyetemi do-

cens; 1962. augusztus 12-én pedig kinevezték egyetemi tanárrá. Akadémiai 

doktori értekezését 1965-ben védte meg. 
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Kinevezése után rögtön nagy lelkesedéssel kezdett bele terveinek 

megvalósításába. Az Erdőtelepítéstan tantárgyat számos új fejezettel bőví-

tette; szétválasztotta az Erdészeti növénynemesítés és az Erdőtelepítéstan 

tantárgyakat, valamint elkezdte az új tantárgyi programoknak megfelelő 

jegyzetek elkészítését is. 

Különösen nagy figyelmet fordított a gyakorlati oktatásra, melynek 

során a tantárgy üzemi oktatást bemutató, szemlélődő jellegét megváltoz-

tatva az egyéni, illetve kiscsoportos foglalkozások és feladatok kiadásával 

biztosította a hallgatók fokozottabb és aktívabb részvételét továbbá a gya-

korlati ismeretek elsajátítását. 

Gál János 1959-1962-ig az Erdőmérnöki Főiskola igazgatója, majd 

1962-1966 között az Erdészeti és Faipari Egyetem első rektora, 1966-1969 

között oktatási rektorhelyettese, majd 1969-1972, 1981-1984, 1984-1989 

között az rektora volt. Azaz 6 cikluson keresztül, összesen 18 éven át volt 

elsőszámú vezetője a hazai erdészeti felsőoktatás intézményének. 

A főiskola egyetemmé válása érdekében kifejtett tevékenysége el-

évülhetetlen. Ennek során mozgósítani tudta az egyetemi kollégákat az ok-

tató-nevelő, valamint a kutató tevékenyégük fokozására, melynek elisme-

rése volt, hogy 1962-ben megalakulhatott a soproni Erdészeti és Faipari 

Egyetem. 

Kutatói tevékenységének gerincét a védőfásítások hatásvizsgálata, 

tervezési irányelveinek kidolgozása és azok a szakmai közönséggel való 

megismertetése, valamint elfogadtatása képezte. Nagyszámú mérési 

adatra támaszkodva sikerült meggyőzően igazolnia, hogy a védőfásítások 

hazai körülmények között is kiemelkedően fontos szerepet töltenek be a 
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termőtalajok védelmében, a terméshozamok növelésévben, a tájkép for-

málásában, a biológiai növényvédelemben. 

Kiemelkedő és meghatározó szerepe volt az egykori szocialista orszá-

gok első, 1967-ben Magyarországon szervezett, erdőmeliorációval foglal-

kozó értekezletének megszervezésében. 

Kutatói tevékenységének másik nagy tématerülete új erdősítési tech-

nológiák kidolgozása; célkitűzése olyan módszerek, eljárások meghatáro-

zása volt, melyekkel különböző termőhelyeken, különböző fafajokkal a leg-

eredményesebben és költségkímélő módon lehet az erdőtelepítéseket és 

a mesterséges felújításokat létrehozni. Kísérlete elsősorban a terület- és 

talajelőkészítésre, tápanyagutánpótlásra, vegyszeres gyomkorlátozásra, az 

alkalmazandó gépek és géprendszerek meghatározására irányultak. Kuta-

tásai segítségével sikerült meghatározni az erdősítések érdekében feltétle-

nül elvégzendő valamint az ajánlott műveleteket a termőhelytípusok és a 

célállományok függvényében. Mindezeken túl kísérleteket folytatott a 

nyár- és fenyőültetvények telepítési, ápolási feltételeinek vizsgálatára. 

Nagyszámú kísérletet állított be a hígtrágyák, kommunális és ipari 

szennyvizek, valamint a szennyvíziszapok elhelyezése, azok mezőgazdasági 

és erdészeti hasznosítása érdekében. A kutatási eredményei alapján kidol-

gozott műszaki irányelvek segítségével több százra tehető azoknak a me-

zőgazdasági állattartó telepeknek, vágóhidaknak, konzervgyáraknak a 

száma, hol az általa és kollégái által kidolgozott módszereket sikerrel alkal-

mazták (pl. Gyula, Kecskemét, Nyíregyháza, Hernád, Örkény, Soltvadkert, 

Kiskörös). 
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Munkatársaival kísérleteket állítottak be a külföldről származó nyár- 

és fűzklónok teljesítőképességének, termőhelyi igényének, zöldtömegének 

takarmányozási céllal történő felhasználásának vizsgálatára. 

Nagy hangsúlyt fektetett a munkavédelemre is, melynek elismerése-

képpen SZOT Aranyéremben részesült. 

Iskolateremtő munkásságát 26 diplomamunka, 14 egyetemi dok-

tori értekezés, 6 kandidátusi és 2 akadémiai doktori értekezés megalkotá-

sában betöltött konzulensi szerepe jelzi. 

Rendkívüli fontosságot tulajdonított a testi nevelés során a sportnak. 

Olyan új szakosztályokat hozott létre a SMAFC (Soproni Műegyetemi Atlé-

tikai és Futball Club) keretében , amelyekbe a város ifjúsága is bevonható 

volt. Ilyenek a tájfutó, lovas, futóvad- és agyaggalamb-lövő, sakk, atlétika, 

kézilabda, röplabda szakosztályok, valamint a kosárlabda, amely az NBI-

ben és a nemzetközi porondon is sikeresen szerepelt. A kosárlabda mér-

kőzéseknek lelkes és legendás szurkolója volt, sokszor elkísérte a csapatot 

vidéki mérkőzésekre is. 

A sportoláshoz szükséges feltételek megteremtése érdekében az 

Egyetem területén megépítette a város első többszáz nézőt befogadó tor-

nacsarnokát, amely a városi sport fejlesztését is szolgálta. Villanyvilágítású 

kézilabda pálya is készült, szintén városi használatra is. Ő kezdeményezte 

az erdei tornapálya építését valamint az erdei tanösvény létrehozását. 

A városi fedett uszoda építésére létrehozott társadalmi bizottság 

elnökeként mozgósította a város egész lakosságát és az illetékes hatósá-

gokat és sikerre vitte az építkezést. 
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A magyar erdészet, faipar, vadászat és geodézia nem rendelkezett ön-

álló Központi Múzeummal. Ennek a feladatnak a megoldására is vállalko-

zott. Legcélszerűbb megoldásnak a Templom utcai Bányászati Múzeum tő-

szomszédságában levő Eszterházi palota kínálkozott, amely a Tanulmányi 

Erdőgazdaság székháza volt. A múzeum kialakításához el kellett végezni az 

épület teljes rekonstrukcióját, valamint országos gyűjtést szervezni a mú-

zeumi tárgyakra. A múzeum ma már nemzetközi hírű, állandó és időszakos 

kiállításokkal büszkélkedő intézmény. 

Nevéhez fűződik az egyetemi épületek teljes rekonstrukciója, a bota-

nikus kerti úthálózat és bővítés, központi fűtés bevezetése és a közmű há-

lózat felújítása mellet emelet ráépítések, új kollégiumi épületek, könyvtár, 

tanműhelyek, gyakorlati bázistelepek (Bugac, Bakony) és üdülők (Zánka, 

Keszthely, Fertő-tó) szerepeltek. 

A menza épület és az új kollégium megépítése lehetővé tette a városi 

kisebb intézmények étkeztetésének megoldását és mintegy 300-350 fő 

rendszeres nyári szakszervezeti üdültetését is. Az Egyetem növekedéséhez 

új oktatói lakásokra volt szükség. Segítségével a Bajcsy-Zsilinszky utcában 

32 darab, a Kossuth Lajos utcában 4 darab, a Deák téren 8 db és városi 

összefogással a Várfal Lakásszövetkezet révén 65 lakás épült fel. 

Említésre méltó, hogy az ifjúság mozgósításával a lebombázott 

laktanyák romeltakarítása során nyert anyagból társadalmi munkával és 

az ő irányításával építették meg az Ifjúsági Házat két lakással együtt. Ez az 

épület volt a kapocs az egyetemi és a városi ifjúság között. 

Az új egyetemi karok működéséhez szükséges tanulmányi üzemek 

(Fűrészüzem, SOFA, Bútoripari Szövetkezet, FORFA) építése ill. fejlesztése, 

valamint a jelentősen megnőtt (120 főről 460 fő) egyetemi alkalmazotti 
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létszám nagyban növelte a városban illetve vonzáskörzetében az értelmi-

ség arányát. 

Az egyetemmé válással lehetőség nyílt a világ 14 városának egyete-

meivel az együttműködés megteremtésére, ami évente mintegy 30-40 fő 

egyetemi oktató és 120-140 fő hallgató cseréjét jelentette. Az ő kezdemé-

nyezésére indult el az 1956-ban külföldre távozott tanárokkal és diákokkal 

való kapcsolatfelvétel is. A város idegenforgalmát növelte továbbá a Nyári 

Szabadegyetemek újraindítása kb. évi 150 fő külföldi és hazai résztvevővel. 

Az Egyetem nagy rendezvényein (jubileumok, közgyűlések, kongresszusok) 

sokszor az ezret meghaladó résztvevő volt jelen. 

A hallgatókkal és kollégáival közösen elkészítették Sopron város kö-

rüli községek, majd a megye valamennyi településének községhatáros és 

belterületi fásítási tervét.  

A város belterületén és a környező erdőkben emlékparkokat és em-

lékhelyeket létesítettek, forrásfoglalásokat végeztek. A város 700 éves 

jubileuma alkalmával vezetésével az egyetemi hallgatók és munkatársak 

részt vettek a Barátság park kialakításában. Az Egyetem 175 éves jubile-

umakor pedig Emlékkövet helyeztek el a Várhelyi erdő legszebb helyén: 

„Az otthont adó városnak az Erdészeti és Faipari Egyetem” márványtábla 

felirat jól jelzi Gál professzor viszonyát a szeretett városhoz, melyhez mindig 

hűséges maradt. Az Egyetem segítette a várost sürgős geodéziai mérések, 

talajmechanikai- és faanyagvizsgálatok elvégzésével és építészeti szakvé-

lemények, fejlesztési tervek bírálatának megadásával. Az Egyetem saját 

épületei közül a Templom utcai és Szent Imre téri kollégiumainak átadásá-

val, valamint egy 8 tantermes iskola megépítésével segítette az általános 

iskolai oktatást. 
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Hazai és külföldi tudományos fórumokon, valamint szakmai tovább-

képző rendezvényeken több, mint 300 előadást tartott. Szakirodalmi mun-

kásságának egyik kiemelkedő alkotása az Akadémia Kiadó által 1977-ben 

megjelentetett, dr. Káldy József kollégájával közösen írt Erdősítés c. átfogó 

munkája. E kézikönyv nemcsak az erdőmérnökhallgatók generációinak 

egyik alapvető tankönyve, hanem a gyakorlatban dolgozó szakemberek 

számára is hasznos mű.  

Az Erdészeti szaporítóanyag-termelés című, a Mezőgazdasági Kiadó által, 

1976-ban megjelentetett, dr. Bondor Antal szerzőtársával írt szakkönyve 

pedig a mai napig is a témakör nélkülözhetetlen alapműve. 

 
Kitüntetések, elismerések: 

 Tanulmányi Arany Érdemérem (1952) 

 Szocialista Munkáért Érdemérem (1957) 

 Oktatásügy Kiváló Dolgozója (1962) 

 Erdészet Kiváló Dolgozója (1961) 

 Erdészet Kiváló Dolgozója (1962) 

 Munka Érdemrend arany fokozata (1967) 

 Miniszteri Dicséret (1971) 

 Szakszervezeti Munkáért arany fokozat (1973) 

 Emlékplakett (Szabványügyi Hivatal) (1976) 

 Eötvös Lóránd Díj (1980) 

 Pro Juventute (1983) 

 Április 4. Érdemérem (1985) 

 Heinrich Cotta Emlékérem (1986) 

 Magyar Népköztársaság Csillagrendje (1989) 

 Doctor Honoris Causa cím a Soproni Egyetem részéről (1997) 

 Nógrád Megye Díszpolgára cím (1997) 

 Millennium 2000 díj Sopron város részéről (2000) 
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Gál János professzor az oktatói, nevelői, kutatói munkája mellett széles-

körű szakmai-társadalmi tevékenységet is végzett: tagja volt 

 a Magyar Tudományos Akadémia Erdészeti Bizottságának (1977-1981 

között titkára, 1984 alelnöke); 

 a Tudományos Minősítő Bizottság Növénytermesztési Szakbizottságá-

nak; 

 a Fajtaminősítő Tanácsnak; 

 az Országos Erdészeti Egyesület elnökségének; 

 a Soproni Helyi Csoport elnökhelyettese; 

 a Felsőoktatási Szemle, valamint a Soproni Szemle Szerkesztőbizottsá-

gának; 

 állandó tagja volt a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Minisztérium Tu-

dományos és Szakoktatási Tanácsnak, valamint a kutatási programbi-

zottságnak; 

 elnöke az Erdészeti-Faipari és Földmérésügyi Igazságügyi Szakértői Bi-

zottságnak; 

 elnökhelyettese a Mezőgazdasági Igazságügyi Szakértői Bizottságnak; 

 a Szennyvízhasznosítási Szakmaközi Bizottságnak; 

 az Erdészeti Tudományos Intézet Kutatói Tanácsának; 

 elnöke a Veszprémi Akadémia Bizottság Erdészeti Szakbizottságának, 

 az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság több munkabizottságának. 

 
Az Erdőtelepítéstani Tanszéknek 1985-ig, majd az összevont Erdőmű-

veléstani Tanszéknek 1989-ig, nyugdíjba vonulásáig volt vezetője.  

A Soproni Egyetem 1997-ben avatta díszdoktorává, elismerve az Er-

dőmérnöki Főiskola egyetemmé válásában, majd az Erdészeti és Faipari 

Egyetem szakmai, tudományos és infrastuktúrális fejlesztésében, nemzet-

közi elismertetésében szerzett kiemelkedő érdemeit, szakmai , vezetői , 

közéleti tevékenységét , gazdag pályafutását . 

Hosszú, nagy türelemmel és méltósággal viselt betegsége után 2001. 

október 11-én hunyt el Sopronban.   
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Gál János szakirodalmi munkásságának főbb művei 
 

1. Az erdősávok hatása a szél sebességére. Erdészettudományi Közlemé-
nyek 1961. 2.sz. 3-69. 

2. A mezőgazdasági terméshozamok növekedése az erdősávok védelmé-
ben. Erdészeti és Faipari Egyetem Tudományos Közleményei 1963. 1-
2.sz. 41-83. 
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