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2011-ben ünnepeltük Schmidt Egon 80.
születésnapját, amely kapcsán a Madártávlat idei zárószámában néhány méltató
sort szeretnénk közzétenni madarász kollégáktól, tagtársaktól. Egon Bátyánknak
ezúton is köszönetet kívánunk mondani az
elmúlt évtizedekben végzett szerteágazó
és hatékony munkájáért, amellyel rengeteg
embernek szerzett örömet és adott tudást.

1970 tavaszán ismerkedtem meg Schmidt
Egonnal. A Madártani Intézetben találkoztunk
először, ahová én akkoriban kezdtem bejárni.
Előbb az érdeklődés vitt oda, később már egyértelműen azért mentem, hogy vele beszélgethessek. Ekkoriban még Keve András is ott dolgozott
az Intézetben. Ahogy ők ketten „összebeszélés
nélkül” bátorítottak, tanácsokkal segítettek – az
eldöntötte pályámat. Addig csak madarász akartam lenni, ettől kezdve már azt is tudtam, hogy a
Madártani Intézetben szeretnék dolgozni. Bár ez
később bekövetkezett, sőt én voltam az intézet
hivatalosan kinevezett utolsó igazgatója, addigra már Egon nem dolgozott ott, mert írói tehetsége révén új lehetőséget kapott az Állatvilág
magazinnál. Az intézetnek pedig akkor már csak
a neve volt „madártani”, kutatói tevékenysége
megszűnt.
A közelmúltban ünnepeltük baráti körben
Egon 80. születésnapját, egy terepen töltött délután végén. Két dologra ragadott meg ebből a
közelmúltbeli eseményről. Az egyik az volt, hogy
Egont 41 évi barátság után, ugyanolyannak láttam, mint amikor megismerkedtünk. Szerény,
közvetlen, magabiztos tudású, tanítani, segíteni
mindig kész embernek, igazi barátnak. A mások
dolog pedig az volt, hogy milyen szeretettel és
tisztelettel vették őt körül barátai, akik Oxfordtól
Budapestig terjedő körből jöttek össze erre a pár
órára, hogy mesterüket, barátjukat köszöntsék.
Az MME tagságának meghatározó része könyveiből, rádióműsoraiból kapott tőle természetismeretet, természetszeretetet. Megszámlálhatatlan
olvasója és madarász barátainak nagy száma
nem az életkorából, hanem sugárzó egyéniségéből és műveiből következik.
Barátaid és távolabbi ismerőseid nevében még
egyszer köszöntelek, és kívánom, hogy még sokáig tudjunk együtt madarászni.
Haraszthy László

Kedves Egon! Nyolcvanadik születésnapod alkalmából szeretném megköszönni azt a segítőkészséget és türelmet, amit
ifjú madarászként az irányomban és valamennyi, a madártan
iránt érdeklődő fiatal iránt tanúsítottál. Ezzel sok egyetemi
oktatót megszégyenítő igazi iskolateremtő tevékenységet
folytattál sok évtizedes aktív munkád során, amely nélkül ma
sokkal kevesebb hivatásos és amatőr ornitológus, madárvédő
tevékenykedne Magyarországon.
Magyar Gábor

Schmidt Egon számomra is fogalom. Egész kicsi
korom óta azok közé tartozott, akikről nem gondoltam, hogy valaha személyesen is találkozhatok
vele. Ezért is volt különösen nagy élmény, amikor
megismerhettem és megtapasztalhattam a végtelenül barátságos és szerény személyiségét. Arról
nem is szólva, hogy milyen különleges érzés volt,
amikor együtt dolgozhattam vele a Magyar madárvonulási atlaszon és egymás mellé került a nevünk
szerkesztőként. Mindent köszönök!
Halmos Gergő

Egy óvodáskori diavetítés széncinegés emléke mellett
Egon bácsihoz kapcsolódik gyerekkorom másik madaras
emléke. Az egyik könyvét lapozgattam otthon, amikor
feltűnt egy kézben tartott madár fotója, amelynek felirata, ha jól emlékszem „Eljegyzés a tudománnyal” volt, s
a képen a madár lába egy csőből nyúlt ki. Hosszú évekig
nem értettem, hogy mi lehetett az, aztán az első gyűrűzőtáborba eljutva beugrott: az a furcsa cső egy szemből
fotózott gyűrű volt a madár lábán. Schmidt Egon könyveinek hatására sokak jegyezték el magukat a madártannal!
A madárbarátok nevében szeretnék ezúton is jó egészséget kívánni és köszönetet mondani Egon bátyámnak!
Orbán Zoltán

Mindig a szemem előtt van – kék borítóján a vezetéken ülő fecskékkel – gyerekkorom egyik legfontosabb szakkönyve, amelyből megismerhettem
a madárvonulást és a madárgyűrűzést. Nagy öröm
számomra, hogy ma a munkám része a Madárgyűrűzési Központ adatbankjának és archívumának a
kezelése, amelyekben ott sorakoznak azok a megkerülések is, amelyeket feldolgoztál ebben a számomra fontos könyvben. Legutóbb pedig Csiripről
olvastam a kislányomnak. Köszönjük, kedves Egon,
és jó egészséget kívánok az újabb könyvekhez,
amelyek utat mutatnak a gyerekeknek.
Karcza Zsolt
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1975 nyarán Kisorosziban a gyűrűzőtábor
lelkes résztvevője voltam. Onnan az egyik nap
felutaztam a Madártani Intéztetbe, a XII. kerületi Költő utcába, hogy találkozhassak Schmidt
Egonnal, akivel már korábban leveleztem. Egon
bácsi türelmesen végighallgatta kérdéseimet, és
sok hasznos tanáccsal látott el. A Sváb hegy és
a Jókai kert engem mint vidéki gyereket akkor
teljesen elvarázsolt, és nagyon rendjén valónak
tartottam, hogy egy ilyen helyen van az Intézet
és annak munkatársai. Tíz év elteltével, 1985-től
mint az MME alkalmazottja van szerencsém itt
a Jókai kertben a munkámat végezni, ahova
Schmidt Egon most látogatóba jön – remélem
még nagyon sokáig!
Harangi István

„Ja, te faunisztikás vagy…” – legyintett lemondóan budaörsi sváb gyűrűzők közt „nevelkedő” barátom, amikor középiskolás diákként lelkesen kerestem a csonttollúak váci gyülekezőhelyeit. A megfigyelési adatok gyűjtését haszontalan
szórakozásnak tartó legyintés elismerő csettintésre váltott,
amikor a Madártani Egyesülethez beküldött adatokra válaszul egy levelezőlapot kaptam a következő felirattal: „Az Ön
által küldött faunisztikai adatot hálásan köszönjük!” Az egyszerű kis sablonlap alján pedig az aláírás: Schmidt Egon. Ezt
a lapot ereklyeként őrzöm, mint a madarak megfigyelése és
az adatok rögzítése iránti érdeklődésem jelentős megerősítőjét, s talán ezúton küldhetek Egon bátyámnak egy rövid
üzenetet, miszerint: az Ön által küldött levelezőlapot hálásan
köszönöm!
Selmeczi Kovács Ádám

Elmondhatom, hogy – még iskolásként
– Schmidt Egon „szárnyai alatt” láttam meg, mi
a tudományos munka. Az ő példája, tanítása és
bátorítása segítségével végeztem első ösztönös
tudományos kísérleteimet, madárodú-telepítést
és költéssiker-vizsgálatokat, s nyertem ezzel országos biológiai tanulmányi versenyt. Már mint
egyetemista, az első tudományos cikk, amelyben társszerző lehettem, baglyok táplálkozásvizsgálatával foglalkozott, ennek előkészületei
során nem csupán az anyaggyűjtésben vettem
részt, de Schmidt Egontól megtanultam a koponyákból, fogakból történő fajhatározást is,
és láttam, milyen fontos az elmélyülés és a belső
szenvedélyes kíváncsiság a tények és összefüggések tisztázásában a tudományos haladáshoz.
A vele való megismerkedés és kapcsolat sorsot
meghatározónak bizonyult, s személye számomra egy életre emberi példa maradt. Kívánok neki
boldog, harmonikus, szeretetben gazdag életet
a legjobb egészségben.
Somogyi Péter (Oxford)

Mit jelent számomra Schmidt Egon? Gyermekként az összes könyvét elolvastam (majd sokszor újraolvastam), kedvenc olvasmányaim voltak az Állatvilág magazinban és más folyóiratokban megjelent írásai, az általa szerkesztett
Madártani Tájékoztatóban jelent meg első publikációm, első könyvemet abban a témában írtam, amire ő irányította
bagolytáplálkozás-vizsgálataival a figyelmemet, a Madártávlat szerkesztésével pedig szintén az általa járt utat folytattam. Schmidt Egon képes a tudományosan hiteles információkat nagy tömegekhez eljuttatni, képes motiválni a
legkülönfélébb olvasókat, és ezáltal egyre több hívet szerezni a madár- a természetvédelemnek. Valamennyiünk nevében ezúton is hálás köszönet mindezért!
Ujhelyi Péter

