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4&3S Cásiló 
erdész 

a Felsőtiszai Erdő- és Fafeldolgozó 
Gazdaság banki erdészetének vezetője 
1921-ben Debrecenben született. Kö
zépiskolai tanulmányainak elvégzése 
után rövid ideig erdészgyakornokként 
Debrecenben dolgozott, majd elvégez
te az esztergomi erdész szakiskolát. Ezt 
követően rövid idő múlva katonai szol
gálatra hívták be és csak a hadifog
ságból 1946-ban történt hazatérése 
után folytathatta munkáját a tiszadobi 
erdőgondnokság kerületvezető erdésze
ként, 1950-től napjainkig pedig a banki 
erdészet vezetője. 

Kiss László iskolapéldája az egy 
helyben évtizedekig kitartóan dolgozó, 
munkaterületét kitűnően ismerő ered--
menyes erdész szakembernek. Egységé
nek területén nagy gyakorlati tapasz

talattal irányítja az erdőgazdálkodás 
teljes folyamatát. Ezen belül azonban 
elsősorban az erdőművelési feladato
kat oldotta meg tudományos felké
szültséggel és nagy szakmaszeretettel. 
Bizonyítja ezt az irányításával létre
hozott mintegy 3000 hektár jó minősé
gű erdősítés (illetve ma már jól kezelt 
fiatalos) és a debreceni erdőspusztákon 
(egyébként igen gyenge termőhelye
ken) folytatott természetátalakító, jó
léti hatású erdőgazdálkodás, az erdé
szete területén megvalósított erdei 
üdülőközpont is (amelyet délután meg
tekinthetnek a közgyűlés résztvevői). 

Nemcsak sokoldalú, eredményes 
szakember azonban Kiss László, ha
nem határozott, következetes, ugyan
akkor dolgozótársai, munkatársai köré
ben népszerű, kitűnő vezető és szer
vező is. Egysége hosszú évek óta az 
élen jár eredményeivel és maga mellett 
fiatal szakemberek egész sorát nevelte 
jó gyakorlati szakemberré. 

Hivatali munkája mellett aktív tag
ja Egyesületünknek is. Szakmai elő
adásokkal, számos szakmai bemutató 
kezdeményezésével és lebonyolításával 
derekasan kivette a részét a társadal
mi munkából. A pártnak 1947 óta 
tagja. 

Eredményes szakmai munkásságáért, 
önzetlen társadalmi tevékenységéért 
négy alkalommal részesült a „Kiváló 
Dolgozó" igazgatói kitüntetésben, bir
tokosa az „Erdészet Kiváló Dolgozója" 
miniszteri kitüntetésnek, a Népköztár
saság Elnöki Tanácsa pedig a Munka 
Érdemrend bronz fokozatát adomá
nyozta számára. 



í)iilin i^erenc 

erdőmémök 

a Mátrai Erdő- és Fafeldolgozó Gaz
daság igazgatóhelyettese Szilvásvára
don 1926-ban született. Erdőmérnöki 
oklevelét 1952-ben szerezte meg Sop
ronban, azóta megszakítás nélkül az 
egri erdőgazdaság területén dolgozik. 
Rövid idő alatt kitűnt munkatársai kö
zül átlagon felüli műszaki érzékével 
és szervező képességével. Eredményes 
munkája alapján mind nagyobb fel
adatok ellátására kapott megbízást. 
Volt vasútüzemvezető-helyettes, köz
ponti építési előadó, erdőgazdasági épí
tőipari kirendeltség-vezető, központi 
termelési és műszaki osztályvezető, je
lenleg pedig az erdőgazdaság igazgató
helyettese. 

Kitartó munkájának eredményei kö
zül elsősorban az erdőfeltárás terén el
ért eredményeket kell kiemelni. Részt 
vett a Bükk hegység jelentős részének 
a feltárásában, úthálózatának kifejlesz
tésében. Az ottani nehéz terepviszo
nyok között teljesen önállóan kötélpá
lyát létesített saját tervei alapján és 
ezzel jelentős fatömeg hasznosítását 

tette lehetővé. Általában úttörő mun
kát végzett a közelítő kötélpályák el
terjesztése, üzemi használata terén. 
Időben felismerte az erdészeti faanyag
mozgatás fejlesztésének fontosságát, 
kidolgozta és alkalmazta a több-dobos 
közelítő csörlők alkalmazásának mun
kamódszerét a közelítésben. Erdészeti 
vonalon először vezette be erdőgazda
sága területén az erdei utak burkolatá
nak meleg aszfalttal történő gépi kar
bantartását, ennek következtében az 
erdőgazdaság burkolt útjainak állapota 
országosan is kiemelkedően jó. Kezde
ményező, az új iránt mindig nagy ér
deklődést tanúsító magatartása, szor
galma, kitartó munkája révén ezen 
túlmenően is sok műszaki problémát 
oldott meg sikeresen. 

Jáhn Ferenc a napi termelő munkát 
mindig tudományos alapossággal, gon
dos szellemi felkészüléssel végezte. 
Számos cikke jelent meg a szaklapok
ban, magas színvonalú előadásokat tar
tott szakterületéről az Erdészeti Egye
sület helyi csoportjainál. A kötélpá
lyák alkalmazása területén szerzett 
több évtizedes gyakorlata alapján az 
Erdészeti és Faipari Egyetemen folyó 
fahasználati és faanyagmozgatási szak
mérnökképzés egyik oktatója. 

Egyesületi munkája az említetteken 
felül is kiemelkedő. Csaknem két év
tizede az Egyesület egri helyi csoport
jának eredményesen működő titkára, 
az erdőfeltárási szakosztálynak is régi, 
tevékeny tagja. Ezen túlmenően aktív 
társadalmi munkát végzett erdőgazda
ságának szakszervezeti tanácsában és 
munkaügyi döntőbizottságában. 

A kitűnő emberi tulajdonságokkal is 
rendelkező, munkatársai körében nép
szerű, országosan is komoly szaktekin
télyt élvező Jáhn Ferencet eredményes 
munkájáért eddig a Munka Érdemrend 
bronz fokozatával tüntették ki, továb
bá az „Erdészet Kiváló Dolgozója" mi
niszteri kitüntetés és a „Kiváló Űjító" 
bronz fokozatú kitüntetés birtokosa és 
három alkalommal részesült a „Kiváló 
Dolgozó" igazgatói kitüntetésben. 



1)r. 'fóusleó Qászló 
erdőmérnök 

a soproni Roth Gyula Erdészeti Szak
középiskola igazgatója 1920-ban Sze
geden született pedagógus családból. 
Középiskolai tanulmányait is Szegeden 
végezte, erdőmérnöki oklevelét pedig 
1943-ban szerezte meg Sopronban. 
Utána rövid ideig adjunktusként az 
egyetem Erdöhasználattani Tanszékén 
dolgozott. Katonai szolgálatát követő 
hadifogságából 1946-ban hazatérve a 
szegedi erdőigazgatóság erdőgondnoka
ként teljesített szolgálatot, majd az 
ásotthalmi erdész szakiskolát vezette. 

Szakmai pályafutásának igazán ter
mékeny korszaka 1950-ben kezdődött, 
amikor a soproni erdészeti technikum, 
a mai szakközépiskola igazgatója lett. 
Kitűnő érzékkel, fáradtságot nem is
merve fejlesztette ki a tanintézetet, 
teremtette meg a színvonalas közép
fokú szakember-képzés személyi és 
tárgyi feltételeit. Nehéz helyzetekben 
is megingathatatlan erkölcsi alapokon 
álló, kemény, hajthatatlan, kötelesség
tudó vezetője volt mindig az iskolá
nak, s ugyanakkor melegszívű, elsősor
ban a saját példájával, szorgalmával, 
udvariasságával nevelő, okos pedagó

gus, akiről mindig szeretettel és meg
becsüléssel emlékeznek meg volt tanít
ványai. Az irányítása alatt álló tanin
tézet az elmúlt 27 év során jellem és 
szakértelem dolgában egyaránt kitű
nően csiszolt erdésztechnikusok egész 
generációját adta a magyar erdőgazda
ság számára és ez a generáció ma már 
meghatározólag rányomja bélyegét 
szakmánk szellemi arculatára. Tuskó 
László mindig nagy súlyt helyezett a 
termelő gyakorlattal való szoros kap
csolattartásra és az oktatás gyakorla
tiasságára. Ugyanakkor mind pedagó
giai, mind erdészeti szempontból tudo
mányos felkészültséggel folytatta mun
káját: az erdészeti tudományok kandi
dátusa és okleveles erdőmérnök-tanári 
képesítést is szerzett. Jelentős kutató
munkát folytat, melynek tárgya a vö
rösfenyő nemesítése és (részben) a vö
rösfenyő-állományok racionális műve
lése. Kutató munkája során olyan 
klón-gyűjteményt hozott létre a szá
mos vörösfenyő-fajta utódvizsgálatára, 
amely a nemzetközi elismerést is ki
vívta a magyar erdészeti növényneme
sítés számára. Jelentős a szakírói te
vékenysége is. Szerzője az Erdőhasz
nálattan III. című tankönyvnek, társ
szerzője az Erdőműveléstan I—II. c. 
műnek, számos tanulmánya jeleni meg 
a szaksajtóban. 

Munkálkodása mellett tevékeny ré
szese a szakmai és a társadalmi köz
életnek. Tanácstag, tagja a Magyar Tu
dományos Akadémia Nemesítési Albi
zottságának és igen aktív tagja Egye
sületünknek. Számos szakelőadást és 
gyakorlati bemutatót tartott már az 
egyesületi szakmai továbbképzés kere
tében, de még ennél is nagyobb jelen
tőségű az a munka, amelyet az után
pótlás körében Egyesületünk érdeké
ben kifejt. 

Eredményes munkájának elismeré
séül a ..Mezőgazdaság Kiváló Dolgo
zója" miniszteri kitüntetésben része
sült, a Népköztársaság Elnöki Tanácsa 
pedig a Munka Érdemrend ezüst és 
bronz fokozatát adományozta részére. 


