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Dr. Szilágyi Endre geofizikus-, hidrológus mérnök, a nagyszerű hegymászó életének 

83. évében minden eddiginél magasabb hegycsúcs meghódítására vállalkozott és elindult 

az égbe vezető úton. Engedett a szerető hívásnak, Mindenszentek napján hazament a szen-

tek közé! 

A Föld mélyének és a magas hegycsúcsoknak a szeretetét Erdélyből származó Édes-

apjától örökölte, aki a Szombathely melletti Toronyi Lignitbánya vezetője volt. Az apai 

példát követve a négy fiútestvér közül hárman a mérnöki hivatást választották, egyikük lett 

orvos. 

A legidősebb, Endre elemi- és középiskolai tanulmányait Szombathelyen végezte, 

majd 1959-ben Sopronban, a Nehézipari Műszaki Egyetem Földmérnöki Kar Geofizikus 

Szakán szerzett geofizikus mérnöki oklevelet. Miskolcon a Nehézipari Műszaki Egyetem 

Mélyfúrási és Bányamérnöki Karán 1967-ben okleveles mélyfúrási geofizikus szakmérnök 

diplomát kapott, majd ugyanitt 1969-ben „dr. Technika” műszaki doktori címet szerzett. 

Szakmai pályafutását 1959-ben értékelő geofizikusként a Kőolajipari Tröszt Kőolaj-

fúrási Üzeménél kezdte Szolnokon. 1971-től a Nagyalföldi Kőolaj-, Földgáz Vállalatnál 

geofizikus mérnök, ugyancsak Szolnokon. Geofizikus voltát életének későbbi szakaszában 

sem tagadta meg, szakértőként éveken át vizsgálta a mélyfúrások geofizikai méréseit. 

1962-ben megnősült, két fia Szolnokon született. 

1973-ban családjával hazaköltözött Szombathelyre és a Nyugat-dunántúli Vízügyi 

Igazgatóságon a vízrajzi egységnél helyezkedett el. Első munkáiban grafo-analitikus reg-

ressziós előrejelzési segédletet dolgozott ki az igazgatóság legfontosabb vízfolyásaira, a 

Rábára, a Pinkára, a Répcére, a Zalára és a Murára. Ezen előrejelzési segédletek kidolgozá-

sa során is kitűnt nagyszerű problémamegoldó képessége, amellyel a gyakorlatban jól 

használható, de egyszerű segédeszközt adott munkatársai kezébe. Vizsgálta a dunántúli 

dombvidék tározási lehetőségeit, részt vett a vízrajzi adatok számítógépes feldolgozó rend-

szerének kidolgozásában. Árvízvédekezésekkor megbízható, pontos előrejelzéseket készí-
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tett, a nagyobb árvizek előrejelzési tapasztalatait dokumentálta, kisvízfolyások hidrológiai 

tanulmányait készítette el. A 70-es évek második felétől az igazgatóság időnkénti átszerve-

zéseitől függően hol csoportvezetőként, hol osztályvezetőként irányította a vízrajzi munkát, 

elsősorban az adatfeldolgozást, az elemzést és az előrejelzést. Kedves területe volt a Rába 

vízgyűjtő. Bekapcsolódott a vízügyi szakemberek képzésébe, előadásokat tartott a hidroló-

giai alapismeretekről, vízrajzi mérőgyakorlatokon mutatta be a legkorszerűbb mérőeszkö-

zöket, mérési módszereket. 

Munkatársai és a szakma egyaránt elismerte szaktudását. 1978-ban a Budapesti Mű-

szaki Egyetemen vízkészletgazdálkodási és hidrológus szakmérnöki diplomát szerzett. 

Munkáját mindig jellemezte a kollégái felé irányuló jóindulat és segítőkészség. Ezért nem 

csak közvetlen munkatársai, de a szakterület minden dolgozója elismerte tudását és szerette 

emberségét. Munkáját mindig a nagyfokú pontosság jellemezte, de átlátta a folyamatokat, 

nem veszett el a részletekben. Őszinte, bátor szókimondás jellemezte, véleménye mellett 

akkor is kiállt, amikor ezért méltatlan elmarasztalást kellett elszenvednie. Kedves, barátsá-

gos ember volt, különösen jellemző volt rá a visszafogott, fanyar humor. 1998-ban nyugál-

lományba vonult, de szakértőként továbbra is tevékenykedett. 

Szilágyi Endre egyéniségétől elválaszthatatlan volt a természet és a hegyek szeretete. 

Sziklamászóként és magashegyi túrázóként számtalan hegycsúcsot meghódított az Alpok-

ban, a Dolomitokban, a Júliai Alpokban, a Kárpátokban, a Balkánon, sőt a Kaukázusban a 

Magyar Hegymászó Válogatott tagjaként az 5 000 méternél magasabb Elbruszt is meg-

mászta. Ezt a szenvedélyét megpróbálta fiatalabb kollégáinak a lelkébe is elültetni, akik, ha 

nem is hozzá fogható módon, de követték. Mivel a hegymászás kiváló kondíciót követel, 

ezért itthon is, év közben is sokat futott. Az Ő kezdeményezésére kezdték el kollégái meg-

szervezni az Irottkő Hegyi Futóversenyt, amelynek közel 30 éven át volt szervezője és 

rendszeres indulója. 

Az 1980-as évek gazdasági változásait kihasználva munkatársaival létrehozta a 

hegymászó technikával dolgozó Alpokalja GMK-t. Ezzel a nehéz munkával nem csak a 

túrázásainak pénzügyi fedezetét teremtette meg, de családja jobb megélhetését is segítette. 

Szilágyi Endre példamutató módon szerette családját, Feleségét, két Fiát és Testvére-

it. A családján belüli tekintélyét mutatja, hogy a közelebbi ismerősök is tudhatták a bece-

nevét: Öreg. 

Dr. Szilágyi Endre élete végéig aktív, sportos életet élt, túrázott, futott és mindig 

örült, ha családja valamelyik tagja vele tartott. 

Utolsó útjára is a Mennyi Atya hívására, engedelmesen indult. Betegségét türelemmel 

viselte, bátran szembenézett a nehézségekkel. Miközben most a mennyei csúcsok között 

túrázik, szerető szemmel néz ránk, a földi élet nehézségei között küszködőkre és szeretettel 

nyújt segítő kezet bajainkban. 

 


