


T A R T A L O M 

Váncsa Jenő: Erdészetünk és faiparunk a fejlődés útján — — — — — — — — 285 
Dr. Királyi Ernő: A magyar erdőgazdálkodás szolgálatában — — — — — — 288 
175 éves az Alma Mater (dr. Gál János) — — — — — — — — — — — — — — 291 
Mindnyájan voltunk egyszer az akadémián (dr. Madas András) — — — — — — — 295 
Köszöntünk, Alma Mater! (Király Pál) — — — — — — — — — — — — — — 298 
Az egyetem, mint a hivatásra nevelés kohója (dr. Igmándy Zoltán) — — — — — — 299 
Az egyetem, mint erdészeti kutatási műhely (dr. Rónai Ferenc) — — — — — — — — 301 
TDK-munka az Erdészeti és Faipari Egyetemen (Balogh László) — — — — — — — 302 
Egyetemtörténeti kutatásaink nemzetközi kölcsönhatásai (dr. Hiller István) — — — — 303 
Az erdőmérnöki kar tanszékeinek történelmi alakulása (dr. Moór Arthur—dr. Roxer 

Egon, dr. Szendrey István, dr. Sodfridt Isiván, dr. Gencsi László, dr. Bácsatyai 
László, dr. Gál János, dr. Majer Antal, dr. Igmándy Zoltán, dr. Herpay Imre, dr. 
Pirkhoffer János, dr. Király László, dr. Kőhalmy Tamás, dr. Somkúti Elemér, dr.Vár-
helyi István — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 311 

A Tanulmányi Erdőgazdaság az oktatás szerves része, a gyakorlat fő bázisa (Obermayer 
György) - _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ — — — — — — _ _ 322 

Dr. Molnár Sándor: A sűrűség szerepe a fa anyagminősítésében — — — — — — — — 325 
Címkép: Az egyetem főépületének bejárata 
A hátlapon: Soproni e r d ő . . . 

(EFE fotószolgálata) 

c o AÍE p >K;A H H E 

Barna Pl.: JlecHoe x03flfíCTBo H AepeBooőpaöaTbiBaiomafl npoMbirujieHHOCTb BeHrpHH Ha n y r n pa3BHTHfl 285 
JJ-p Kupa/ibu 3.: Ha cny>K5e BeHrepcKoro jiecHoro xosatiCTBa 288 
JJ-p ra/i Pl.: YHMBepcTHTeTy JiecHoro xo3^HCTBa H AepeBooőpaöaTbmaiomeH npoMbuiuieHHOcTH — Ajrbjwa-

MaTep — 175 jieT 291 
JJ-p Madam A.: OnHawAbi M M Bee ŐWJTH Ha aKafleMHH 295 
JJ-p Xunnep M.: MewflyHapoflHbie BsaMMOfleiíCTBHH HCCjieflOBaHHíi no MCTopHH yHHBepcHTeTa 303 
OopMopoBanHe Kaíjjenp j i ecoTexHHHecKoro (|iaKyjibTeTa B x o A e H C T O P H H 311 
OOepMaüep JJb.: y » i . n e c x o 3 flBjineTCfl opraHHqecKoíi qacTbio o 6 y q e H H « , O C H O B H O Í Í 6a30il npaKTMKH 322 
AÍOylbHÖÍ? í í / . : POAb ryCTOTbl B KBajTHC[)HKaUHH ApeBecHHbi 325 

C O N T E N T S 

Váncsa Z.: Forestry and timber industry marching on towards a higher development 285 
Királyi E.: Serving the benefit of the Hungarian forestry 288 
Gál J.: The Alma Mater—the University for Forestry and Timber Industry—is 175 years old 291 
Madas A.: We all used to spend some years at the University 295 
Hiller I.: International interrelations oi the research work concerning the history of our University 303 
Past development of the departments of the Forestry Faculty up to now 311 
Obermayer Oy: The Forestry State Model Enterprise as an important component of teaching work and a 

base of practical education 322 
Molnár S.: The importance of density for qualifying the wood 325 

A Z E R D Ö 
Az Országos Erdészeti Egyesület kiadványa. Szerkeszti: dr. Sólymos Rezső. A szerkesztőség címe: 
Budapest V. Kossuth L . tér 11. Levélcím: Budapest, Pf.: 1., 1860 M É M . EFH. Kiadja:a Lapki
adó Vállalat, Budapest, Lenin krt. 9—11. Levélcím: Budapest, Pf.: 223., 1906. Felelős kiadó: 
Siklósi Norbert. Kapják: az Országos Erdészeti Egyesület tagjai; előfizethető még: a Posta 
Központi Hírlapiroda (Budapest, József nádor tér 1., 1900) és a lapterjesztéssel foglalkozó 
egyes postahivatalok útján. Előfizetési díj egy évre 120,— Ft, félévre: 60,— Ft, egyes szám 
ára: 10,— Ft.Külföldön terjeszti: a „Kultúra" Könyv és Hírlap Külkereskedelmi Vállalat 

(Budapest Pf.: 149. H—1389). Az évi előfizetés ára: 7 dollár. 

Révai Nyomda Egri Gyáregysége, Eger. 83 7. 1269. Igazgató: Horváth Józsefné. 

I Index: 25 208 | | HU ISSN 0014—0031 | 



Erdészetünk és faiparunk 
a fejlődés útján 

VÁNCSA JENŐ 

mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter é0 
A magyar erdőgazdálkodás és faipar történetének legeredményesebb szaka

szát jelenti az a csaknem négy évtizedes időszak, amely hazánk felszabadulása 
óta eltelt. Joggal büszke az erdésztársadalom az eredményekre, amelyek el
érésében szerepet vállalt. 

A felszabadulást követően az elsők között sikerült kialakítani az erdőgazda
sági nagyüzemeket. A z ország újjáépítéséhez gyors segítséget adtak az erdé
szek és mindezt úgy valósították meg, hogy az erdőgazdálkodás érdékeit f igye
lembe vették. Gyors ütemben sikerült begyógyítani azokat a sebeket, amelye
ket erdeinkben a háború okozott. Ezt követően elindulhatott az erdőgazdálko
dás és a faipar az erőteljes fejlesztés útján. 

-
Megkétszereződött az élőfakészlet 

Szakembereink munkásságát fémjelzi, hogy az elmúlt három évtized folya
mán erdeink területe 1,2 millió ha-ról 1,7 millió ha-ra nőtt, az élőfakészlet 120 
milhó m 3-ről 257 millió m 3 -re emelkedett. A termelési erőforrásokkal való he
lyes gazdálkodás tette lehetővé a fakitermelés 145%-os növekedését. A fafeldol
gozás, az elsődleges faipar némi lépéshátránnyal indult, mert a fában való sze
génységünk hirdetése olyan felfogást alakított ki, amely szerint alapanyag hiá
nyában indokolatlan a faipar fejlesztése. 

1960-ban már a gyakorlatban élt az a felismerés, hogy a rendelkezésre álló 
favagyon hasznosításának új lehetőségeit ígéri a farost- és a faforgácslapgyár
tás és megindult a fejlesztés, amelynek eredményét több, korszerű üzem ter
melése igazolja. 1970-ben a fűrésziparra került sor, amelynek elmaradását fo
kozott erőfeszítések árán viszonylag rövid idő alatt sikerült behozni. 

A z erdőgazdálkodás és a faipar fejlődésének csupán néhány eredményét em
lítettem. A szakemberek jól ismerik az egyes üzemágak fejlesztésének és gond
jainak részletkérdéseit. A fejlődésnek számos problémája mellett megvoltak és 
vannak a műszaki-technikai-kutatási és ökonómiai forrásai, amelyek jelentős 
részét az ágazat maga teremtette meg. Igen számottevő volt azonban — és az 
ma is — a társadalmi elismerésnek, anyagi és erkölcsi támogatásnak az erdő
gazdálkodást és a faipart segítő része. 



A fejlesztés a szakemberek, a jól képzett erdőmérnökök és faipari mérnö
kök százait igényli, akikkel a korábbiakban és jelenleg is rendelkezik az ága
zat. A z erdő- és fagazdaságban is nyilvánvaló, hogy az oktatás, a szakember
képzés mindenkor meghatározó tényezője a termelésnek, a fejlesztés színvona
lának. 

Ünnepi alkalommal mindenekelőtt azokat az eredményeket szokás kiemelni, 
amelyekre méltán büszke az ágazat. Mégsem hallgathatjuk el, hogy napjaink 
erdőgazdálkodása és faipara számos gonddal küzd és nehéz feladatok előtt áll. 
Ezek megoldása a korábbiaknál nagyobb szakismeretet és több erőfeszítést, a 
szakma hatékony összefogását igényű, az erdészeti és faipari kutatás haszno
sítható eredményeinek növelését követeli meg. A z oktatást és a továbbképzést 
ezek figyelembevételével kell továbbfejleszteni. A jelen gondjai és a jövő fel
adatai közül néhány külön szót is érdemel. 

A legfőbb tennivalók 

A társadalom fokozottan igényli az erdők több célú hasznosítását. Tovább 
kell javítanunk — hazai forrásból — az ország faellátását. Ugyanakkor véde
nünk, javítanunk kell az emberi környezetet. Tovább kell bővítenünk az erdei 
turizmus, a pihenés lehetőségeit. 

Feladataink megvalósításának egyik alapja az erdészeti ökológiai potenciál 
jobb kihasználása, s ennek megfelelően a biológiai tényezők, kutatási ered
mények jobb hasznosítása. 

Kiemelt célunk a meglévő erdők termőképességének a javítása, erdeink ál
lapotának, egészségének a gazdálkodás által megkövetelt magas szinten tartása. 

A z erdőterület bővítésére nagyobb lehetőségek nem ígérkeznek. A z ezred
fordulóig várható 120—150 ezer ha erdőt úgy kell — a területek és a fafajták 
helyes kiválasztásával a fatermesztési technológiák kialakításával — telepíte
ni, hogy a terület a lehető legjobban hasznosuljon. 

A korábbiaknál jobb összhangot kell teremteni az erdőkben megtermelt fa 
szerkezeti összetétele és a faipar fejlesztése között. A faipari lemaradás ugyanis 
kérdésessé teheti a fatermesztés eredményeit, ha a vágásforduló folyamán ki
termelt fa kellő hasznosítása elmarad. 

A fatermelési kutatás eredményeinek hasznosításával ma már a korábbiak
nál pontosabb erdőrendezési, üzemtervi adatsorok állnak rendelkezésünkre, 
amelyek a faipari fejlesztés megalapozását is szolgálják. 

A z előbbiekből is következik, hogy javítani kell a megtermelt fa és a fel
dolgozás közötti összhangot. Törekedni kell a teljes fa hasznosítására. A piaci 
igények figyelembevételével növelni kell a fatermékek feldolgozottsági fokát. 

A faimport és export, a fenyőellátás gondja egyaránt megköveteli a fenyő
helyettesítés ütemének fokozását, s az exportlehetőségek bővítését — a lom
bos fafajok fájának magas szintű feldolgozása útján. 

A z erdőgazdálkodás és az elsődleges faipar technikai színvonalát tovább kell 
javítani. A z erdészeti termelés gépesítése, a korábbiakkal ellentétben, ma már 
jelentősen, legalább egy évtizeddel elmaradt a mezőgazdaságétól. A hazai és a 
KGST-keretben rendelkezésre álló gépeket az eddigieknél jobban kell haszno
sítani, takarékoskodva a nélkülözhetetlen tőkés importtal. 

Valamennyi ágazat alapvető törekvése kell legyen az export növelése. Ked 
vező volt és ma sem rossz az erdészet exportgazdaságossági mutatója és jó a 
fűrész-lemeziparé is. Bár az is igaz, hogy az elmúlt év nyomott fapiaca az ex
porttervek megvalósítását jelentősen hátráltatta. A népgazdaság más ágazatai
hoz hasonlóan új fatermékekkel újabb piacokat kell keresni. 



Az ezredforduló felé 

A z erdőgazdaságnak és az elsődleges faiparnak az ezredfordulóig szóló 
hosszú távú fejlesztési programja főbb célkitűzéseiben a jelen gazdasági ne
hézségek próbáját is kiállja. Ezért nincsen szükség az erdő_ és fagazdaság 
termeléspolitikai átértékelésére. Nyilvánvaló, hogy a tervek merevségével szem
ben olyan dinamikus alkalmazkodásra van szükség, amely lehetővé teszi az 
ágazat népgazdasági szerepének fenntartását, sőt javítását. A z ezredfordulóig 
várható fafelhasználás, az erdők jelentőségének növekedése parancsolóan kö
veteli ezt tőlünk.. 

Helytelen lenne ezért az erdészet és faipar fejlesztéséről lemondani. Gazda
sági lehetőségeink, a piaci igények és az európai, valamint a hazai faellátás 
alakulása miatt meg kell teremteni a szükséges erőforrásokat az indokolt fe j 
lesztéshez, mert ezek hiányában további problémákat kell hamarosan megol
dani. Jelen erődgazdasági eredményeink jó részét a korábbi fejlesztéseknek 
köszönhetjük. A jövő erdőgazdaságáért és faiparáért ma kell cselekedni. 

A haladás szolgálatában 

A legfőbb feladatok megoldása, a műszaki-tudományos fejlődés által igé
nyelt szakmai színvonal jelentős követelményeket támaszt a szakemberekkel, 
a szakoktatással szemben. A magyar erdőmérnökök képzése 175 éves, a faipari 
mérnököké 30 éves múltra tekint vissza. 

Meggyőződésem, hogy a 175 éves jubileumát ünneplő soproni Erdészeti és 
Faipari Egyetem képes ma is és képes lesz a jövőben is kitűnő szakembere
ket nevelni. Ez a nemzetközileg is elismert intézmény büszke lehet professzo
raira, akik a szaktudással együtt a szakma szeretetére is eredményesen neve
lik a hallgatókat. A verseny világszerte folyik a felsőoktatásban is. Európa 
erdészeti és faipari egyetemein gyors az előrehaladás. Nemzetközileg tapasztal
ható a törekvés: a jövő szakemberének átfogóan alapos ismereteket kell nyúj
tani ha meg akar felelni a közeli jövőben és az ezredforduló táján reá váró 
kemény feladatoknak. 

Feladataink és gondjaink mellett büszkék vagyunk azokra az eredményekre, 
melyeket a magyar erdészet és faipar jna felmutat. Köszönet illeti ezért szak
ember gárdánkat és az őket tanító-nevelő oktatási intézmények dolgozóit. Mi 
közben az erdészeti felsőoktatás 175 éves jubileumán oly jogos elismeréssel 
említjük a múltat, a megtett szép utat, a figyelmünk a holnap tennivalóira 
irányul. Ez a gondolkodás és szemléletmód az egyedüli, amely méltó a soproni 
egyetemhez, amely mindig a holnapra nevelt. Ezért lehetett oly elismerésre 
méltó a rangja a hazai oktatásban. Ez élteti alkotó erőinek szellemét a jövő
ben is. 



A MAGYAR ERDŐGAZDÁLKODÁS SZOLGÁLATÁBAN 

Dr. KIRÁLYI ERNŐ 

a MÉM Erdészeti és Faipart Hivatal vezetője 

A korszerű erdőgazdálkodás a természeti erőforrások céltudatos hasznosítá
sára törekszik. Ezek az erőforrások — ésszerű hasznosítás esetén — tartósan 
szolgálják azokat az igényeket, amelyeket a társadalom vár az erdőktől. Mind
ez az ökológiai adottságok átfogó feltárását és az erdő mélyreható ismeretét 
és erre az ismeretre épülő gyakorlatot követel meg. 

A z erdő — a növények, mindenek előtt a fák — bonyolult életközössége 
csak akkor nyújt nagy teljesítményt az ember számára, ha kellő szakismeret
tel telepítik, nevelik, gondozzák gyakran egy évszázadon át. Ha ez igaz —már 
pedig igaz —, akkor megállapíthatjuk, hogy erdőgazdálkodásunk nemzetközi
leg is elismert színvonalát a magasfokú tudás hasznosítása révén érhette el. 

Lépést tartani a műszaki haladással 

A z égy és háromnegyed százados egyetemi szintű erdészeti, majd faipari 
képzés egykori megalapozói nagyszerű munkát végeztek. Olyan örökséget hagy
tak utódaikra —, akik folyamatosan gazdagították azt —, ami nagyszerű ha
gyomány forrása lett. Ezek a hagyományok is ösztönzik a professzori kart, hogy 
tudásuk legjavát nyújtsák hallgatóiknak és formálják bennük a szakmai tu
dás mellett a hivatástudatot is. 

A z elmúlt 175 év során a műszaki-tudományos fejlődés segítése, követése 
végigkísérte az erdészeti felsőoktatást, amely sokat tett azért, hogy a tudo
mányos eredmények jól érvényesüljenek a gyakorlati erdőgazdálkodásban. A z 
induláskor Wilckens Henrik progfesszor munkájának legalább akkora volt a j e 
lentősége, mint azoknak, akik korunk számos erdészeti újdonságát oktatják. 

Akkor a bányák és a kohók faellátása volt az az elsődleges feladat, amelyet 
folyamatosan meg kellett oldani. Jórészt ebből eredtek az erdészeti feladatok. 
A tartós megoldás volt a fő cél. Ennek eléréséhez kellettek a felsőfokú képzett
séggel rendelkező szakemberek. Így alakultak ki a gyakorlatban a fahaszná-
lat adta feladatok után az erdőművelés, az erdőrendezés tennivalói. 

A z Erdészeti Tanintézet, majd az akadémia kellő időben felismerte ezeknek 
a feladatoknak a szerepét, összegyűjtötte az ide vonatkozó európai ismereteket, 
saját kutatással bővítette őket és igyekezett valamennyit a magyar erdőgaz
dálkodás szolgálatába állítani. 

A z erdészeti felsőoktatásban a legsúlyosabb gondok az első világháború után 
jelentkeztek. Ekkor a főiskola költözködési gondjaival együtt az erdőgazdálko
dás megváltozott helyzetéhez kellett az oktatást igazítani. Az erdő- és fabősé-



get, a hegyvidéki erdőgazdálkodást felváltotta az erdő- és fahiány, valamint 
a zömmel sík- és dombvidéki erdőgazdálkodásra való áttérés. A z új igény az 
erdőmérnököket, a képzést is új feladatok elé állította. 

A szegénység, a nagybirtok, a gazdasági-társadalmi viszonyok nem kedvez
tek a szakemberek törekvéseinek. Ennek ellenére sikerült törvényt alkotni az 
erdők védelmére, kezelésére és tartamos fenntartására, a fátlan Nagy-Alföld 
fásítására. Sikerült féket vetni az erdők nagyarányú kizsarolásának, annak a 
gyakorlatnak, amely a pillanatnyi hasznot a távlati célok elé helyezte. A szak
emberek kiszolgáltatottsága közismerten súlyos helyzetet teremtett. A több
ség azonban tudott nemet mondani. Minderre igazolásként szolgálnak azok, a 
bár kis arányban meglevő 80—100 esztendős faállományok, amelyeket nem
csak a jó termőhely, hanem elsősorban a kitűnő szakemberek formáltak olyan
ná, hogy példának tekintjük ma is és ország-világ előtt büszkén mutogatjuk 
őket. 

Megújulás a felszabadulás után 

A felszabadulás utáni magyar erdőgazdálkodást számos rontott, a háború 
alatt pedig erősen károsult erdő jelemezte. Ujabb időszak kezdődött ekkor er
dészeti szakoktatásunk történetében is. A szakemberek most már az államo
sított erdőkben végzett szolgálattal tehettek egyre többet a sikeres erdőgaz
dálkodásért. A z erdőmérnökök számára az első nagy feladat az állami nagy
üzem, az új tulajdonviszonyok által nyújtott lehetőségek hasznosítása és a há
borút követő gazdálkodási igények kielégítése volt. Ehhez kellett igazodnia a 
szakoktatásnak is. Közel négy évtizede szolgálja egyetemünk a szocialista erdő
gazdálkodás ügyét. A z eredményes munkát az erdőterület, a fakitermelés, a fa-
termés jelentős növekedése igazolja. 

Napjaink erdőgazdálkodása és faipara az ismert eredmények mellett jelen
tős gondokkal, ellentmondásókkal küzd és a feladatok megoldása az eddigi
eknél újszerűbb munkát kíván valamennyi szakemberünktől. A kialakított és 
elfogadott erdészeti politikánk céljai változatlanok, a megvalósítás módszerei 
a korábbiaknál nagyobb szaktudást igényelnek. 

A biológiai alapok korszerűsítése 

Korunk jellemzője a biológiai tudományok robbanásszerű fejlődése. A komp
lex problémák megoldása ezen a területen is az interdiszciplináris munkához 
vezetett, amelynek számos átfogó felismerés köszönhető. K i kell emelni közülük 
azt a felfogást, amely szerint az erdők ökológiai rendszerek (szisztémák). E 
magasan szervezett életközösségek valamennyi tényezője kölcsönhatásban van 
egymással. A tudománynak, az erdészeti oktatásnak, az erdőmérnök gyakor
lati tevékenységének éppen az a feladata, hogy ezen hatások alapos ismereté
ben a termelés optimális útját meghatározza és a gyakorlatban megvalósítsa. 
Elegendő, ha a genetikai kutatás eredményeire utalok úgy, hogy egyúttal a 
hazai termőhelyeknek leginkább megfelelő, a betegségekkel szemben rezisztens 
fajták létrehozását és elszaporítását sürgetem. 

Termőhelyi adottságaink jobb kihasználása érdekében erdeink fafajössze
tételét tovább kell javítani a gyorsan növő nyarak és fenyő ésszerű felkarolá
sával. A z eddigieknél céltudatosabban kell hasznosítani az erdőnevelés, vala
mint az erdők várható fatermésének a biológiai alpjait. 



A termelési technológiák fejlesztése 

A biológiai alapok és a mindenkor rendelkezésre álló technika összehangolá
sával kell a technológiai fejlesztést megoldani és e fejlesztésre kész erdőmér
nököket képezni.A csemetetermelésben gyorsabb előrehaladásra van szükség 
mindenek előtt a burkoltgyökérzetű és a nagyobb méretű csemeték megterme
lésének, majd racionális felhasználásának területén. A z erdősítések gépesítése 
a hegyvidék kivételével megoldott feladat. A z optimális csemeteszámot és az 
egységes ültetési hálózat rendjét úgy kell meghatározni, hogy az az ápolási és 
az erdőnevelési munkákra is kedvezően hasson. 

A kidolgozott erdőnevelési modell-táblák széles körű hasznosításában szin
tén sokat várunk az oktatástól. A fakitermelés és a faanyagmozgatás munka
rendszerei és a gépek a szakembertől jól szervezett munkát igényelnek. A 
több célú fakitermelő gépék jelentik a jövő útját, az egyszerű eszközök, a mo
toros láncfűrészek és közelítőberendezések azonban még hosszú ideig a leg
jelentősebb segítőink maradnak. 

Az ökonómia, a szervezési és kereskedelmi ismeretek bővítése 

Gyors ütemű szemléleti és ismeretbeli haladás is szükséges ahhoz, hogy az 
erdőgazdaság és a faipar ökonómiai és szervezési feladatait a jelen és a jövő 
gazdasági környezetében a kívánt szinten megoldhassuk. A számítógépek kor
szakában hallatlanul nagy lehetőségek nyíltak. Ezeket a lehetőségeket azonban 
csak a hozzáértő szakemberek tudják kellően hasznosítani, örvendetes az er
dőrendezés (üzemtervezés) területén elért helyzet. A további fejlesztés a vál
lalati szervezet, az üzem- és munkaszervezés egybehangolását kívánja meg ah
hoz, hogy az ökonómiai eredmények növekedhessenek. A felsőfokú képzettsé
gű szakember csak akkor válik jó vezetővé, ha készsége mellett széleskörűen 
megalapozott ökonómiai, szervezési és kereskedelmi ismeretekkel is rendelke
zik. 

Feladataink, lehetőségeink, terveink ismeretében egyértelmű, hogy a szak
oktatás színvonalának folyamatos fejlesztése elengedhetetlen követelmény. Er
dőgazdasági és faipari vállalataink továbbra is várják a jól képzett szakem
bereket. A kezdők beilleszkedése érdekében az egyetemnek az eddigieknél is 
többet kell tennie. 

A szaktudományok nemzetközi és hazai eredményeinek megismertetésén 
kívül nagyobb gonddal kell oktatni azokat az eljárásokat, szabályozókat és 
irányelveket is, amelyek a mindennapos munkához szükségesek. 

Az erdőmérnök tervező-alkotó munkáját évtizedeken át hirdetik a létre
hozott •erdők. Móra Ferenc azért tartotta boldog embernek Kiss Ferencet, a 
„szegedi erdők atyját", mert tudományos megalapozottsággal „álmodta" meg 
az általa létesített erdőket, amelyek túlélték őt. A hivatás, az erdőmérnök, a 
faipari mérnök munkája így válik a társadalom hosszú távú szolgálatává, 
amelynek a szakosítás rakja le az alapjait. 

Köszöntöm 175 éves egyetemünket, megköszönve professzorainak, tanárai
nak áldozatkész és eredményes munkáját, kérve, neveljék ezután is népünk 
és fagazdaságunk elkötelezett szolgálatára a jövő erdő- és faipari mérnökeit, 
a jövő kutatóit, gyakorlati és vezető szakembereit. Tanítsák meg őket arra, 
hogy életük és tevékenységük során hogyan kell a Soproni Erdészeti és Fa
ipari Egyetemen szerzett, szilárd tudásalapra — egy életen át — építeni, f e j 
leszteni az egyre korszerűbb szakismereteket, a honi erdészet-faipar megbe
csülését, fejlesztését! 



175 éves az Alma Mater 
A Selmecbányái Erdészeti Tanintézet működését az 1808 1809. tanévben kezd

te meg, pontosan 1809. február 12-én, 10 órakor, amikor a tanintézet első ta
nára, az erdészeti tanszék megszervezője, az oktatási anyag kidolgozója, dr. 
Wückens Henrik Dávid, a selmeci Főbányagrófsági Hivatal minden tag jának 
és az egész hallgatóság jelenlétében ünnepélyes keretek között kezdte m e g elő
adásait. A jeles polihisztorral a Bányászati Akadémia tudományos rangja és 
tekintélye is erősödött, most először az erdészeti oktatás révén. 

Az Erdészeti Tanintézet első tanárának emlékkövén olvashatjuk az utód
nemzedékek számára szóló tanítást: 

Vita est labor et stúdium 

A z Erdészeti Tanintézetet bányász- és erdészhallgatók akkor még egyaránt 
látogatták. Az eredeti tanterv szerint a hallgatók kiképzési idejét két évre 
szabták, 1811-ben azonban a kiképzési időt már három évre emelték. A z el
méleti oktatás mellett nagy súlyt fektettek a hallgatóság gyakorlati képzésére. 
Wückens halálával — 1832. május 25^ével — lezárult a magyarországi erdésze
ti felsőoktatás első hősi korszaka. 

1835. április 30-án, Rudolf Feistmantel osztrák erdőhivatali mérnököt ne
vezik ki bányatanácsosi ranggal az Erdészeti Tanintézet tanárává. Feistmantel 
Wückens nyomdokain haladt és méltó utóda lett. Vezetése alatt kapott az Er
dészeti Tanintézet botanikus kertet Kisiblyén, melyet már Wückens is szor
galmazott, új épületet és értékes gyűjteményeket. 

1846-ban az Erdészeti Tanintézetet akadémiai rangra emelték, és egyesítet
ték a Bányászati Akadémiával „Bányászati és Erdészeti Akadémia" néven. 
A z 1846. évi tanterv szerint a bányászati szak tanfolyama négyéves, az erdé
szetié pedig hárméves lett. 

A z 1848-as magyar forradalom és szabadságharc az akadémiára is igen nagy 
hatást gyakorolt. A hallgatók „szívük sugallatát követve, lelkesedéssel keres
ték fel a magyar nemzeti zászlót, amely alatt vitézül küzdve, a dicső névtelen 
hősök számának emeléséhez járultak". A z Akadémiát 1849. március 14-én az 
önkényuralom bezáratta, működését újból csak 1850. január 2-án kezdhette 
meg. 

. Még 1848-ban. erősödött meg az a törekvés, amely az oktatási nyelvet fel
tétlenül magyarnak kívánja. A z erdészet magyar nyelvű oktatását a bécsi 
szakemberek lehetetlennek tartották. 1867-ben mégis jelentős változások tör
téntek. 1867. októberében megkezdődtek a magyar előadások, az 1868—69. 
tanévben pedig a magyar nyelv mindhárom szakon — bányászat, kohászat, 
erdészet — mint kizárólagos nyelv lép életbe. 

A magyar erdészeti szaknyelv megteremtésében különösen a Bányászati és 
Erdészeti Akadémia akkori öt erdész tanárának, Wagner Károlynak, Fekete 
Lajosnak, íilés Nándornak, Lázár Jakabnak és Szécsi Zsigmondnak vannak el
évülhetetlen érdemei. Lázár Jakab már 1848. december 18-a után magyar 
nyelven tartotta előadásait, de ez az akadémia bezárása miatt nem sokáig 
tarthatott. 



1872-ben az akadémián az általános erdészeti tanfolyam mellett erdőmérnö
ki tanfolyam indult. A hallgatóknak az általános erdészeti tanfolyam végezté
vel elsőfokú, az erdőmérnöki tanfolyam végeztével pedig másodfokú államvizs
gát kellett tenniük. 

A z 1872-es év azért is nevezetes volt, mert ebben az évben létesítette Illés 
Nándor az akadémia első csemetekertjét Kisiblyén. 

1892-ben az akadémia új épületet kapott, majd egy évvel később először me
rült fel az erdészeti kísérletügy szervezésének terve. A terv készítője, majd 
kivitelezője a nagy hírű professzor, Vadas Jenő volt, aki 1899-ben jelenttette 
meg az „Erdészeti Kísérletek" c. folyóiratot. 

1904-ben a hároméves általános erdészeti tanfolyam megszűnt, attól fogva 
kizárólag az erdőmérnökképzés folyt tovább. A z akadémia új nevet is kap: Ma
gyar Királyi Bányászati és Erdészeti Főiskola. A végzett hallgatók számára az 
oklevelet nem a főiskola adta ki, hanem a Budapesten székelő állami vizs
gáztató bizottság. 

A z első világháború alatt a főiskola mérhetetlen károkat szenvedett. Sel
mecbányán az utolsó előadások 1918. október 6-án kezdődtek meg, de a tan
évet már nem lehetett ott befejezni. A z első világháború utáni békeszerződé
sek értelmében Selmecbánya Csehszlovákiához került. A főiskola tanácsa úgy 
döntött, hogy a főiskolát Magyarországra telepíti. Több elképzelés után (pl. 
Gödöllő) a főiskolának végül is Sopron városa nyújtott otthont. A z első Sel
mecbányái csoport 1919. március 4-én érkezett meg Sopronba, Réz Géza rek
tor vezetésével. Április 28-ra a Károly-laktanyában a tanári kart és a hallga
tóság egy részét elhelyezték és megkezdődtek az előadások. 

A Tanácsköztársaság kikiáltása után a proletárállam a legmesszebbmenőkig 
támogatta és segítette a főiskolát. Kellner Sándor kormányzótanácsi biztos áp
rilis 18-i felterjesztése alapján próbálkozások történtek arra vonatkozóan, hogy 
a főiskola megkapja a soproni katonai főreáliskola épületcsoportjait. Erre 
azonban nem került sor, de az előadások a Tanácsköztársaság ideje alatt meg
szakítás nélkül biztosítottak voltak. Diákszociális ügyek intézésére ebben az 
időszakban szinte állandóan sor került. Menza üzemeltetése, pénzügyi támo
gatás formájában igyekeztek segíteni a leszegényedett hallgatóságot. Igen ak
tív tevékenységet folytatott az 1919. május 2-án megalakult Főiskolai Ifjú
munkás Szervezet. A Soproni Vörös Újság 1919. június 7-én arról ír, hogy a 
szocialista selmeci diákok részt vettek a proletárhatalom védelmében is. 

A Tanácsköztársaság megdöntése után több hallgatót kizártak a főiskolá
ról, többet vád alá helyeztek, mások ügyét büntető bírósághoz tették át, vagy 
igazoló eljárást folytattak ellenük. 

A soproni népszavazás után a város és az egyetem képviselői sokszor meg
ragadták az alkalmat, hogy a szoros kapcsolatot, összefogást és elszakíthatat-
lanságot hangoztassák. Miután véglegesen Sopron lett a főiskola székhelye, 
megindult a főiskola fejlesztése is. A soproni Honvéd Főreáliskolát a minisz
tertanács 1922. február 3-i határozatával véglegesen a főiskola rendelkezésére 
bocsátotta. A város pedig 1922. március 11-én hozott határozat alapján a vá
rosi, brennbergi és ágfalvi vadászterületet, összesen 6896 kh terjedelemmel 
10 évre bérbe adta a főiskolának. Tanulmányi erdőként felajánlották az ág-
falvi erdőgondnokságot a gazdasági terv szerint hozzá tartozó területeivel 
együtt, összesen 3367 kh terjedelemmel. A terület átadása 1923. július 23—26. 
között megtörtént. 

A z erdészprofesszorok ebben az időszakban következetesen azt hangoztat
ták és tanították, hogy erdőgazdaságunk a legintenzívebb művelésre érdemes, 



hogy minden talpalatnyi földet termővé és használhatóvá kell tenni. Sop
ronban hangoztatták először az alföldi szikesek és futóhomokos területek be-
fásításának rendkívüli fontosságát, az erdőgazdasági többtermelésnek fejlet
tebb gazdasági eljárásokkal való biztosítását, valamint az ezekhez szükséges 
jogi és közgazdasági előfeltételek megteremtésének szükségességét. 

Ennek hangsúlyozására 1923-ban a főiskola ,,Bányamérnöki és Erdőmérnöki 
Főiskola" nevet kapott. Ettől kezdve az államvizsgás rendszer helyébe a szi
gorlatos rendszer lépett, mégpedig két szigorlattal. A második szigorlat sike
res kiállásának eredményeképpen a főiskola erdőmérnöki oklevelet adott ki, 
amely teljesen egyenrangú volt a Műegyetemen szerzett mérnöki diplomával. 
Űj tanterv lépett életbe és új tanszékek alakultak. 

1926-ban ismét megjelent az 19184>an megszűnt erdészeti folyóirat, az „Er
dészeti Kísérletek", amely lehetővé tette az első világháború következtében 
megszakadt nemzetközi kapcsolatok felvételét. Bizonyítható, hogy a soproni 
Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskola már 1927-ben, többek között a Szov
jetunió több felsőoktatási intézményével és tudományos intézetével is folyta
tott tudományos cserekapcsolatokat. 

A Főiskola 1931-ben jogot nyert doktori cím adományozására és magánta
nárrá való képesítésre. A doktori vizsgálatot sikeresen kiálló erdőmérnököt 
az erdőmérnöki tudományok doktorának ismerte el. 

1934-ben a Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskola önállósága megszűnt és 
a budapesti József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egyik ka
rává: a Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Karrá vált. Ettől kezdve az egyetem, 
illetve a kar a doktori szigorlat sikeres kiállójának műszaki doktori oklevelet 
adott ki. A z erdőmérnökképzés időtartamát négy évről négy és fél évre, a szi
gorlatok számát pedig kettőről háromra emelték. 

A második világháború óriási károkat okozott a főiskolának, a kitelepítést 
azonban sikerült elkerülni és megakadályozni. A tanári kar a Műegyetemmel 
karöltve határozottan lépett fel minden kitelepítési kísérlettel szemben. Így 
sikerült megmenteni a könyvtár felbecsülhetetlen értékű könyvállományát, és 
a főiskola különböző értékes gyűjteményeit, műszereit, felszerelését. 

A felszabadulást követő első években rohamos fejlődésnek indultak az er
dészeti tudományok. 1950-ben a bányamérnök- és kohómérnökképzéstől telje
sen elkülönült az erdömérnökképzés és az Agrártudományi Egyetem szerveze
tébe tartozó Erdőmérnöki Kar feladatává vált. 1949-től 1954-ig két tagozaton 
folyt az oktatás: erdőgazdasági és erdőipari, majd ezeknek megszüntetésével 
ismét általános lett. 

1952-ben az Erdőmérnöki Kar az Agrártudományi Egyetemből kivált és Er
dőmérnöki Főiskola néven, mint önálló, műszaki egyetemi jellegű főiskolai 
intézmény működik. Ujabb eredmények születtek a tudományok művelésében, 
az oktatásban, nő a tanszékek száma, a tananyagok bővülnek, bevezették a 
dialektikus materializmus alaptételeinek oktatását és a hallgatók száma is 
emelkedett. 

A rohamos fejlődést azonban megakadályozták az ellenforradalmi esemé
nyek. A z ellenforradalom okozta károk helyrehozásához egyetemünk már 
1956. november 5-én hozzákezdett. Nagy jelentőségű tény volt, hogy egyete
münk az országban elsők között kezdte meg az oktatást. 

A z 1957/58. tanévtől a képzési idő 10 félévre emelkedett és ugyanezen tan
évben kezdődött meg az önálló faipari mérnökképzés. A z 1952/53. tanévtől 
bevezetett levelező oktatást 195743en a faipari szakra is kiterjesztették. 



Az önálló Erdészeti és' Faipari Egyetem avatásának történelmi pillanata 

A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1962. évi 22. számú törvényerejű ren
delete alapján 1962. szeptember 1-től az addig egyetemi rangú Erdőménöki 
Főiskola, mint Erdészeti és Faipari Egyetem működik. Keretében két kar szer
veződött, az Erdőmérnöki Kar és a Faipari Mérnöki Kar. 

A z Erdészeti és Faipari Egyetem előterjesztésére a mezőgazdasági és élel
mezésügyi miniszter 1971. áprilisában hozott 40 512 1971. számú rendeletével 
bevezette egyetemünkön a faipari üzemmérnökképzést. A faipari mérnöki szak 
ötéves képzési idővel okleveles faipari mérnököket, a faipari üzemmérnöki 
szak hároméves képzési idővel okleveles faipari üzemmérnököket képez. A z 
oktatás azóta is folyamatos. 

A Minisztertanács 1032 1972. számú határozatával a soproni Erdészeti és 
Faipari Egyetemen Földmérési és Földrendezői Főiskolai Kart létesített, amely 
Székesfhérvárott működik. 

Az egyetem három karán jelenleg 28 tanszéken 139 oktató látja el a mérnök
képzés felelősségteljes feladatát. A tanulóifjúság létszáma 797 fő. Oktatásunk 
továbbfejlesztéséhez elsősorban az M S Z M P Politikai Bizottságának 1981. feb
ruár 3-i határozata szolgál iránymutatásul. 

Mi, erdészek — foglalkozásunknál fogva — talán jobban tudjuk, mint má
sok, hogy mindaz, amit ma elvégzünk, megalapozunk, azzal a jövőt formáljuk, 
a jövőt szolgáljuk. Amikor fát ültetünk, erdőt telepítünk, tudjuk, hogy a jövő 
generáció érdekében tesszük. A múlt kapcsán is a jövő jut eszünkbe, illő dol
gunknak és most már elodázhatatlan kötelességünknek tartjuk, hogy szakjaink 
múltját megfelelően feltárjuk és közkinccsé tegyük. Talán az egyetlen gaz
dasági-oktatási ágazat a miénk, amelynek nincs központi múzeuma. Pedig 
múltunk és ebben a múltban elért eredmény, a haza és a nép javára tett szol
gálat nem csekély. Bizonyítja ezt az a rendkívül értékes muzeális anyag, ame
lyet már eddig összegyűjtöttünk. Amikor ebbéli szándékunkat kinyilvánítjuk, 
Vadas Jenő professzorunkkal együtt valljuk, hogy csak a történelem lehet 



egyedül a nemzeti lelkesedésnek és emelkedésnek valódi kútforrása. Meggyő
ződésünk, hogy múltunk ismertetésével —, melyhez annyi nagy és szép em
lék, de kudarc és szomorúság is fűződik — a buzdítás, önismeret és lelkiis
meret felkeltésével, a jelenben folytatott és még inkább folytatandó becsüle
tes, fáradhatatlan munkával is jövőnket fogjuk szolgálni. 

Jövőnkről a jelenlegi gazdasági helyzetben is bizakodóan szeretnék szólni, 
és reménykedőén, mert ismerve a 175 éves Alma Mater történetét, minden
kori lakóinak szorgalmát, ügybuzgalmát és lelkes tenniakarását, csak optimis
tán ítélhetem meg jövőnket is. Ebben a szellemben kérem szakunk valamennyi 
munkásának összefogó készségét, egységes akaratát a következő feladatok 
megvalósításához. 

Dr. Gál János 
rektor 

MINDNYÁJAN V O L T U N K EGYSZER AZ AKADÉMIÁN 

Dr. Madas András 

ny. miniszterhelyettes 

Tisztelettel és szeretettel köszöntjük, egykori diákok, a jubiláló Alma Ma
tert, annak tanárait, hallgatóit, az intézmény ember- és jellemformáló, a kö
zösségi munkára, hivatástudatra nevelő szellemét, amely egyéniségünk, maga
tartásunk kialakulására döntő hatással volt. 

Visszagondolva mindarra, amit tanárainktól szellemi útravalóként kaptunk 
és hasznosítottunk, az erdészeti felsőfokú oktatás- három jelelmző vonását em
líthetjük meg. 

A z oktatást, fennállásának hosszú időszaka alatt, a magas elméleti színvo
nal jellemezte. Ennek nemzetközi elismerését jelentette például, hogy az Erdé
szeti Kutatóintézetek Nemzetközi Szövetségének két ízben volt elnöke a Fő
iskola egy-egy kiváló professzora: Vadas Jenő és Róth Gyula. 

A z elmélet a gyakorlati életben jelentkező feladatok megoldását alapozta 
meg és nem nagy tömegű, enciklopédikus jellegű adathalmaz rögzítésére ösz
tönzött elsősorban. Célja az volt, hogy a hallgatók olyan alapösszefüggéseket, 
elveket, ismereteket sajátítsanak el a szükséges gyakorlati ismeretek mellett, 
amelyek mindenekelőtt alkotó gondolkodásra késztettek és egységes szakmai 
nézetek kialakulására vezettek. 

A z oktatás másik sajátossága abból adódott, hogy a gyakorlatban megoldan
dó feladatok arányából következően az erdőmérnökképzésben nagyjából azo
nos súllyal szerepeltek a biológiai és műszaki jellegű tárgyak; ezeket magas 



színvonalon egészítette ki a közgazdasági jellegű tárgyak oktatása. Ez a kép
zés ilyen szempontból egyedülálló volt a magyar felsőfokú oktatás történeté
ben és ennek egyik eredménye volt az erdőgazdálkodás magas színvonala, me
lyet nemzetközi elismerés kísért és kísér mai napig. 

Ezzel kapcsolatban szeretném személyes tapasztalataimat elmondani. Vá l 
tozatos pályám során a legkülönbözőbb területeken jelentkező feladatok meg
oldásában a racionális mérnöki gondolkodásmód mindig arra késztetett, hogy 
tárgyilagosan, sokoldalúan, szakmailag helyesen vizsgáljam, elemezzem a kü
lönböző jellegű erdészeti, mezőgazdasági, vízgazdálkodási, közgazdasági és 
egyéb kérdéseket, és erre alapozzam véleményemet; ez a — mérnöki gyakor
latban kötelező — megalapozottságra és pontosságra törekvés adta meg a 
szükséges biztonságot, az elérni kívánt eredményt. A műszaki oktatást nem 
azért kell továbbra is megtartani az erdőmérnökképzésben, mert enélkül nem 
épülnének megfelelő erdei utak, vagy az erdőmérnökök nem tudnának elhe
lyezkedni, hanem azért, mert így az erdőmérnökök jobb erdőművelők, ökoló
gusok is lesznek és biztosabban találják meg a gyakorlatban ésszerűen keresz
tülvihető, legjobb megoldást a biológiai jellegű problémák területen is. 

Végül az oktatás harmadik sajátosságát a konkrét gyakorlati életre nevelés 
jelentette. Szemünk előtt megjelennek egykori tanáraink, Bokor Rezső, Bole-
man Géza, Fehér Dániel, Fekete Zoltán, Kellé Artúr, Kövesi Antal, Lesenyi Fe
renc, Modrovich Ferenc, Róth Gyula, Sébor János, Solt Béla, Stasney Albert, 
Vági István, Vendl Miklós, Walek Károly felejthetetlen alakjai, akik az elméleti 
órákon, a soproni erdőkben folyó gyakorlatokon, tanulmányutakon, a szakes-
télyek fehér asztala mellett együtt éltek velünk, megtanítottak tantárgyaik 
gyakorlati fogásaira, felkeltették bennünk az alkotó készséget, megszerettet
ték velünk választott hivatásunkat, példát mutattak, hogyan kell támogatni a 
fiatalokat és egymást, miképpen válhatunk hasznos, alkotó tagjává társadal
munknak. 

A felszabadulást követő alapvető politikai, társadalmi, gazdasági vál
tozások új, sokrétűbb követelményeket támasztottak az azóta önállósult 
Erdészeti és Faipari Egyetem elé. Ezeket az Alma Mater sikerrel oldotta meg; 
a ma kikerülő fiatal erdőmérnökök azt a korszerű képzést, ami szükséges az 
életben jelentkező feladataik megoldásához, ma is megkapják. 

A z Alma Mater oktató-nevelő munkája mellett az ifjúsági szervezetek, min
denekelőtt az Ifjúsági Kör, az abban folyó élet volt a másik meghatározó ere
jű formálója az életre készülő diákoknak. A „selmeci szellem" emlétésekor a 
külső szemlélők általában csak a diákszokásokra gondolnak; valójában ezek 
egy belső összetartó erőnek csak külső megjelenési formái voltak. A z Ifjúsági 
Kör a bánya-, kohó-, és erdőmérnök-hallgatók olyan önálló, független szerve
zete volt, amelynek vezetőit a diákok maguk közül választották és amelyik 
őszinte légkörével, nyílt vitáival, az elhatározások fegyelmezett végrehajtásá
val, a szakmai tradíciók ápolásával éppen olyan fontos fóruma, tere volt az 
életre, a jövendő hivatásra, a közéletben való aktív cselekvésre való felkészü
lésnek, mint maga az oktatás. 

A z ifjúsági élet jelentős, maradandó hatású ember- és jellemfonmáló ere
jét három sajátosságával lehet jelelmezni. 

A tradíciók a bányászélet körülményeiből nőttek ki; a föld alatti munka 
nehézségei, az állandó életveszély kifejlesztette az egymáson való feltétlen segí
tés nemes tulajdonságát, ami az élet más területein is értelmesebbé, vonzób
bá teszi az emberek közötti kapcsolatokat. Ennek nyomán az egyetemi évek 
alatt kifejlődött az egymást kölcsönösen megbecsülő, segítő baráti szellem, 



amelyik elsősorban az emberi jellem értékeit ismerte el mércének, és ez az 
életben erősebbnek bizonyult rangoknál, magas beosztásoknál, kicsinyes egyé
ni érdekeknél. 

A z ifjúsági élet másik sajátsága az volt, hogy a kezdeti szakmai érdeklődést 
fokozatosan hivatássá nemesítette és egy életre szóló elkötelezettséggé fejlesz
tette ki. A szakmai tradíciók át-meg átszőtték a diákszokásokat, a szórakozá
sok különböző formáit és ezzel vonzóvá tették azt a szakmát, amelyre készül
tek és amelynek előbbrevitelét, fejlesztését teljes erejükkel készültek szolgálni. 

A z ifjúsági élet harmadik sajátságát a haza szolgálata iránti, komolyan vett 
elkötelezettség jelentette. A selmeci, majd soproni ifjúságtól mindig távol állt 
a hangoskodó, külsőségekben megnyilvánuló hazafiaskodás, de cselekedett, 
amikor a helyzet azt követelte. A közvélemény például alig tud arról valamit, 
hogy a soproni főiskolásoknak jelentős szerepük volt abban, hogy 1921-ben — 
a trianoni békeszerződés döntésével ellentétben — Sopron magyar maradt. 
Azt pedig valószínűen még a mai diákok sem tudják, hogy 1938 áprilisában, 
egy hónappal azután, hogy a Német Birodalom Ausztriát bekebelezte, az Ifjú
sági Kör — amelynek akkor elnöke voltam — nehéz viták u^án, de egyhan
gúlag megszavazta a két évszázadon át német nyelven folyt diákszokások ma
gyar nyelven történő folytatását. Végül említsük meg, hogy amikor az ország 
végveszélybe került a nyilas uralom idején, az egyetemi ifjúság nyíltan foglalt 
állást a háború, a német megszállás ellen és megakadályozta az egyetem nyu
gatra telepítését; ez az ellenállás mártírokat is követelt az ifjúságtól. 

Nem tudtunk arról, hogy volt más olyan magyar felsőfokú intézmény, ame
lyik ilyen egységesen helyezkedett szembe a hitleri megszállással, a nyilas ura
lommal és akadályozta meg az intézmény nyugatra telepítésére vonatkozó kor
mányrendelet végrehajtását. 

A z oktatási-nevelési és diákhagyományokban sok az időtálló elem; ezt ismer
te fel helyesen az Erdészeti és Faipari Egyetem tanári kara, diáksága, a párt
szervezet, a helyi,majd országos KISZ-szervezet, amikor fokozatosan felújí
totta, illetve elősegítette, a kor igényeinek megfelelően továbbfejlesztette a 
tradíciókat. 

Köszöntjük az ősi Alma Matert, az ifjúság szervezeteit, kívánjuk leljék sok 
örömüket választott hivatásukban, a ma élő diákéletben, szokásokban és ápol
ják későbbi életükben is azokat az itt szerzett emberi értékeket, kapcsolato
kat, amelyek tartalmasabbá, szebbé tehetik életüket. 



KÖSZÖNTÜNK, ALMA MATER! 

A születésnap — ünnep a családban. Különösen az az édesanyáé, az életet 
adóé, a felnevelőé, a családi fészek melegét fenntartóé. Születésnapján össze
gyűlünk, hogy kifejezzük hálánkat annak, akinek létzésünk kapcsán a leg
többet köszönhetjük. 

Régi iskolánkat gyakran nevezzük hol második otthonunknak, hol pedig 
szerető szóval alma mater-nek, vagyis gondos anyának. Ebben az évben en
nek az alma maternek, szellemi létünk szülőjének, soproni egyetemünknek 
a 175. születésnapjáról emlékeznek meg gyermekei, egykori tanítványai és 
egyidejűleg az egész magyar erdésztársadalom. 175 éve már annak, hogy 
Magyarországon megkezdődött az önálló felsőfokú erdészeti szakoktatás. 

Tiszteletre méltóan magas kor ez egy tanintézet életében, még társadalmi mé
retben, t,rténelmi léptékkel mérve is! A z éveknek eme igen hosszú láncolata 
során ezer és ezer lelkes, az életnek szép reményekkel induló fiatalt fogadott 
falai közé a gondos anya, hazánk, sőt Európa és a világ különböző tájairól. 
Befogadta, hogy tanítsa, nevelje, formálja és elindítsa őket a szellemi élet 
magasabb szférái felé. Gazdag útravalót kapott a tarisznyájába minden gyer
meke: a tudás kincseit, de a „második otthon" melegébe, fényébe, derűjébe 
csomagolva. Mert ez az iskola mindig azzal tűnt ki más intézetek közül, 
hogy itt nemcsak kiválóan felkészített mérnököket képeztek, hanem embert, 
jellemet is formáltak. Formálta a képlékeny, fiatal emberanyagot a tanárok 
s a hallgatók együttes közössége és közben kialakultak azok a kedves, ro
mantikus diákszokások, amelyeket „selmeci—soproni hagyományok" néven 
szaktunk említeni. A kemény tanulmányi munka mellett ezek a nemes ha
gyományok bearanyozták fiatalságunkat, egyetemi éveinket, s azután ma
gukkal víve az életbe, az egész erdésztársadalom sajátos, roppant összetartó 
erőt képviselő szokásaivá szélesítettük őket. 

A z édesanyák sorsa azonban nem könnyű; nem volt könnyű a mi alma 
materünk sorsa sem. Volt idő, amikor az idegen uralom nézte rossz szemmel 
működését és bizony belső küzdelmek árán tudott csak a magyar földön mű
ködő, de német nyelvű tanintézet valóban magyarra válni. Volt idő, amikor 
a gondos anyának gyermekeivel együtt menekülnie kellett az ősi, meghitt 
falak közül és a földönfutókká váltak nem tudhatták, hogy hol lelnek ismét 
biztos hajlékra. A legnagyobb megpróbáltatás és fájdalom azonban az a szülő 
számára, amikor egyik-másik hálátlan gyermeke tör ellene, számításból, os
tobaságból vagy gonoszságból. 

Alma materünk azonban kibírta 175 súlyos esztendő minden megpróbál
tatását, sőt volt idő, amikor (a megfelelő állami szervek redukált működése 
miatt) a magyar erdészet vezető erejét jelentette. Ma is a szakma világító 
szellemi központja, műszaki értelmiségünk utánpótlásának el nem apadó, 
friss forrása. 

Ősi egyetemünk 175. születésnapján az Országos Erdészeti Egyesület 5600 
fős tagsága tisztelettel emlékezik azokra, akik felsőfokú szakoktatásunk meg
teremtésén, majd a zsenge palánta megerősítésén és felvirágoztatásán fáradoz
tak. Tisztelettel gondol az egyetem régi és mai tanáraira, oktatóira, akik a 
szaktudás lángját úgy adták generációról generációra, hogy az egyre nagyobb, 
egyre fényesebb lett és meleg szeretettel köszönti az Alma Matert. 

Király Pál 
az OEE főtitkára 



AZ EGYETEM MINT A HIVATÁSRA NEVELÉS KOHÓJA 

A hazai és külföldi felsőoktatási intézmények ezreinek feladata, hogy a rábí
zott ifjúságot a kor színvonalának megfelelő tudású szakemberré formálja. 
Ezenkívül az intézményeket fenntartó közösség mindig elvárja azt, hogy az 
oktatás mellett az ifjúságot nevelje is az iskola. A nevelés célkitűzései mindig 
az uralkodó társadalmi-gazdasági viszonyoknak megfelelőek. 

Államunk, a Magyar Népköztársaság felsőoktatási intézményeitől elvárja, 
hogy a gondjaira bízott ifjúságot marxista—leninista világnézetű szakemberek
ké nevelje. Ezen az alapvető célkitűzésen kívül azonban még egyéb nevelési 
feladatok megoldása is az iskolára vár. Ezek a hivatásra, közéletiségre törté
nő nevelés, hogy csak a legfontosabbakat említsem. 

Alma materünk mérnöki és főiskolai karain évente mintegy 800 hallgató 
tanul. A 3—5 éves képzési idő során — eltekitnve a levelező hallgatóktól — 
18—24 éves ifjak nevelését kell ellátnia az oktatói karnak. Jellemző erre a 
korosztályra a széles körű érdeklődés, a válaszkeresés az időszerű szakmai, 
politikai kérdésekre, az új iránti fogékonyság, nemes fellángolások, gyors le
törések, fejlett és kíméletlen kritikai érzék, túlkapásokra való hajlam stb. 

A nevelést végző három csoport közül a család hatása fokozatosan csökken, 
hiszen a hallgatók többsége kiszakad ebből a környezetből. Meghatározóvá 
válik az iskola és a társadalom szerepe. Sajátos módon a társadalmi hatások 
a hallgatói közösség részéről a legerősebbek. Ezenkívül természetesen az Alma 
Maternek otthont adó'város, a kommunikációs eszközökön keresztül pedig az 
egész ország, esetleg más társadalmi rendszerűek hatása is érvényesül. 

A z oktatói kar hivatásra nevelő törekvését az oktató és kutató munkáján, 
valamint személyes példamutatásán keresztül valósítja meg. Egyik a másik
tól elválaszthatatlan és csak egységbe ötvöződve érheti el a kívánt hatást. A z 
előadásokon, gyakorlatokon ismertetett bármilyen tárgy anyagának átfogó tu
dása, a még megoldatlan problémák felderítésére tett erőfeszítések és a szak
ma művelése iránti feltétlen elkötelezettség teszi csak az oktatót a hallgató kö
vetendő eszményképévé. Ez a példamutatás kelti fel, vagy erősíti meg a hall
gatóban a hivatástudatot, választott pályája igazi értékének, szépségeinek fel
ismerését. 

A hivatásra nevelésben fontos szerepet tölt be egyetemünkön a diákközös
ség is. A KISZ által szervezett és a tanszékektől irányított tudományos diák
körökben nyílik lehetőség a szakmák problémáinak mélyebb megismerésére. 
Kitartó munkával pedig a hallgató eljut az első komoly szakmai szerepléshez, 
a helyi, azután esetleg az országos konferencián tartandó előadáshoz. A z itt el
ért sikerek gyakran a kezdő lépéseket jelentik egy későbbi oktatói vagy ku
tatói pályán. 

Alma materünk évszázadra visszatekintő diákhagyományai is a közösséghez 
való tartozás elmélyítésével jelentősen előmozdíthatják a hivatás megbecsü
lését. 

A z intézményen belüli hatáson kívül még fontos szerepük van a hivatásra 
nevelésre a hallgatókkal kapcsolatba kerülő külső szakembereknek is. A meg
hívott előadók, a tanulmányutakon, a nyári gyakorlatokon az ifjúságot foga
dó, irányító szakemberek megértő- és segítőkészsége a pályával ismerkedők
kel, őszinte beszédük a szakma szépségeiről és árnyoldalairól, sikerekről és ku
darcaikról nagymértékben hozzájárul a hivatástudat kialakításához. 

A hivatástudat elmélyítésén túl fontos nevelési célkitűzése még intézmé
nyünknek a közéletiségre való nevelés. Szeretnénk elérni, hogy ifjúságunk — 



Kémiai gyakorlat 

eddigi eredményeink örököse és továbbfejlesztője — alkotó résztvevő legyen 
a szocialista társadalom kulturális feladatainak elvégzésében, a szocialista élet
mód kialakításában. Ez a törekvés is, hasonlóan, mint az előbbi, több, külön
böző helyről jövő hatás eredőjeként lesz eredményes. 

A z oktatói kar ilyen jellegű példamutatása, a KISZ különböző bizottságainak 
együttes munkálkodása mutatja meg hallgatóinknak az elérni kívánt viselke
désformát. 

A KISZ-szervezet és bizottságainak egyre növekvő szerepe a felsőoktatási in
tézmények munkájában fontos tényezője az ifjúsági önállóságra és közéletiség-
re való nevelésnek. A z egyre fokozódó hatáskörű, esetenként önálló döntésű 
bizottságok munkája az ösztöndíjak elosztásában, a kollégiumi élet irányítá
sában stb. nagyon jó eredménnyel járt egyetemünkön. A kisebb közösségek 
irányítása, problémáik megoldása, vagy az ezek megoldásáért folytatott szívós 
és kitartó munkálkodás, olykor küzdelem, nagyon jó előkészítő iskola. 

A közösségre való nevelés fontos lépcsőjének tartjuk az intézménynek ott
hont adó városok életébe való bekapcsolódást is. A hallgató ne átutazó ide
gen, hosszabb időt a városban töltő üdülő legyen. Gondjait, bajait megoldan
dó feladatait érezze sajátjának és váljon a városnak — ha átmeneti időre is 
— igazi „polgárává". 

Amikor a nevelésben ilyen célkitűzéseket akarunk megvalósítani ne felejt
sük el, hogy ezzel a munkánkkal nemcsak szocialista társadalmunk jövőjét 
biztosítjuk. Ugyanakkor ifjúságunk életének egyik legszebb szakaszát is tar
talmasabbá, emlékezetesebbé tesszük. 

Dr. Igmándy Zoltán 



AZ EGYETEM MINT ERDÉSZETI KUTATÁSI MŰHELY 

A z erdők gazdasági és jóléti funkciójának mai életünk fokozódó követel
ményeihez való igazítása, a népgazdasági igények korszerű biológiai és mű
szaki elveken nyugvó kielégítése, a környezet védelme és fejlesztése, valamint 
számos, a hazai erdészet adottságaiból következő teendők felelőségteljes mun
kát kívánnak a tudományos kutatástól. 

A nemzetközi együttműködés és tapasztalatcsere — különösen a szomszédos 
szocialista országokkal — számos területen nagy segítséget nyújt az erdészeti 
szakembereknek és kutatóknak; a konkrét feladatok megoldása, a magyar er
dészet specifikumait is figyelembe vevő céltudatos fejlesztés, a hazai állomá
nyok gazdasági potenciáljának növelése azonban csakis a korszerű színvona
lon álló hazai tudományos kutatás segítségével és eredményeivel oldható meg. 

Figyelembe véve, hogy az erdészeti szakképzés kívánatos szinten tartása, 
megújítása és folyamatos fejlesztése sem képzelhető el a kutatási eredmények 
nélkül, nyilvánvaló, hogy az erdészeti kutatásnak a magyar erdőgazdálkodás 
egészében meghatározó szerepe van. 

A z erdészet felsőoktatása 175 éve bizonyítja az oktatás és kutatás egységét, 
mindenkori szoros összetartozását. A z egyetemi kutatás mindig képes volt ar
ra is, hogy a gazdálkodás napi problémáin túltekintve olyan alapvető elvi. 
módszerbeli, azaz alapkutatási jellegű kérdésekkel is foglalkozzon, amelyek a 
távolabbi jövőt is szolgálták és számos későbbi gyakorlati fejlesztési probléma 
megoldásának képezték az alapját. A z ilyen alapkutatásokat az egyetem ma is 
kiemelkedő feladatai közé sorolja. 

A z ágazati igények kielégítése mellett az erdészeti alap- és szaktudományok 
fejlesztését is szolgálják azok a kutatási témák, .melyeknek a kidolgozása öt
éves program keretében,. évenként jóváhagyott operatív tervek alapján folyik. 
Ez az intézeti szinten kiemelt — IP—6 jelű — program felöleli 

— az erdei ökoszisztémák vizsgálatát, 
— a fatermesztési eljárások korszerűsítését, különös tekintettel a fűz és 

hárs génmegőrzésre, klónvizsgálatokra, a gyorsan növő fafajok fatermé-
sének és a szennyvíz hasznosításának a kapcsolatára, a szenyvíziszappal 
javított homoktalajokon alkalmazható fatermesztési eljárásokra, a rövid 
vágásfordulójú aprítéktermelési faültetvényekre, az erdészeti szaporító
anyag-termelés gépesítettségének fejlesztésére, 

— továbbá a fakitermelési és anyagmozgatási rendszerek komplex vizsgála
tát, 

— a nagyvadgazdálkodást, 
— a gyökérszimbióta és szaprofita mikroszervezetek, valamint erdei fák 

kapcsolatának vizsgálatát és 
— az erdőrendezés fejlesztésére irányuló kutatásokat. 
E munka során fontosnak tartjuk a közös cél megvalósítására kialakult és 

egyre gyümölcsözőbb együttműködési kapcsolatainkat. Így pl. az ERTI-ve l és 
az OKTH-va l , valamint a M T A Botanikai Kutatóintézetével közösen munkál
kodunk a környezetvédelemmel, a Fertő-tó bioszféra ökológiai kérdéseivel to
vábbá e terület fotogrammetriai feldolgozásával kapcsolatos problémák meg
oldásán. 

Említést érdemelnek a tananyag fejlesztését szolgáló, kisebb volumenű disz
ciplináris kutatások mellett a Központi Könyvtár gondozásában és nemzetkö
zileg is jelentős levéltári szakirodalmi anyag birtokában folyó erdészettörténeti 



kutatások is. Fontos feladata tanszékeinknek az erdészeti és faipari szakembe
rek segítése a doktori cím vagy akadémiai tudományos fokozat megszerzé
sében. 

Örvendetes tény, hogy a számítógép segítségével kutatásaink hatékonysága 
is megnőtt, sőt e téren — úgy tűnik — még kihasználatlan tartalékaink is van
nak. A számos egyéb technikai korszerűsítés kutatásunknak nemcsak a haté
konyságát, hanem minőségi fejlesztését is szolgálja, ami fokozatosan ugyan, 
de kihat hallgatóink tudományos diákköri munkájára is. 

A z erdő- és vadgazdasági kutatások terén évente megjelenő mintegy 120 . . . 
140 publikáció, hazai és külföldi fórumokon elhangzó számos előadás is bizo
nyítja, hogy az egyetemi kutatási műhely a 175 éves múltból sok tapasztalatot 
merítve, az elődökhöz méltóan látja el feladatát ma is. 

Dr. Rónai Ferenc 

T D K MUNKA AZ ERDÉSZETI ÉS FAIPARI EGYETEMEN 

A Tudományos Diákkör keretében a hallgatók az Erdészeti és Faipari Egye
temen is rendszeresen bekapcsolódnak a kutatómunkába. 

Minden évben megrendezzük a házi T D K konferenciát, ahol a három kar hall
gatói 25—40 előadásban számolnak be kutatási eredményeikről, megfigyelése
ikről. A dolgozatok igényesek és színvonalasak. Azok közül 8—10 a kétéven
ként megrendezésre kerülő Országos T D K Konferencián is előadásra kerül. 
Azonban nemcsak országhatárainkon belül, hanem a külföldi testvéregyetemek 
is szívesen fogadják hallgatóink tudományos dolgozatait. A tharandti, brünni, 
zólyomi erdészeti-faipari felsőoktatási intézmények rendszeres meghívásának 
általában két-két előadással teszünk eleget. 

A z EFE állami és K I S Z vezetősége kötelességének érzi azoknak a hallga
tóknak a támogatását, akik az itt eltöltött évek alatt egy-egy szakterületen az 
átlagosnál mélyebb ismeretekre kívánnak szert tenni. Ez természetesen nem
csak szakmai segítségnyújtást jelent, hanem a TDK-munkában résztvevők az 
ösztöndíjak elnyerése, pályázatok elbírálása alkalmával, az elhelyezkedésben, 
szakmai tudományos rendezvényeken való részvétélben és egyéb erkölcsi
anyagi elismerésben is részesülnek. 

Szeretnénk elérni, hogy egyetemi éveink alatt valamennyi hallgató bekap
csolódjon valamilyen formában a tudományos munkába. A z egyetem oktatói, 
mint konzulensek mindig nagy segítséget adtak a diákköri munkák megvaló
suláshoz. Ezúton is köszönjük önzetlen segítségüket. A TDK-témák azonban 
gyakran igénylik, hogy az üzemi szakemberek is segítsenek a felmerülő prob
lémák megoldásában. Kérjük, hogy ilyen esetben ne maradjon el a „külső" tá
mogatás, hiszen ezek a kapcsolatok is megalapozzák az elmélet és gyakorlat 
összhangját, s folytonosságot teremtenek a hallgatók iskolapadja és a gyakorló 
mérnök munkaasztala között. 

Balogh László IV. é. emh. 



EGYETEMTÖRTÉNETI KUTATÁSAINK NEMZETKÖZI KÖLCSÖNHATÁSAI 

Gondolatok a 175 éves jubileum kapcsán 

A z Erdészeti és Faipari Egyetem elődintézményéről, az egykori selmeci aka
démiáról, annak történetéről könyvtárnyi irodalom szól szerte a világon. Bib
liográfiájának összeállítására csak sok intézmény közös munkájával lehetne 
vállalkozni. 1970-ben Csehszlovákiában vaskos, több száz oldalas könyv jelent 
meg, öt nyelvű címmel, Csehszlovákia erdészeti tanügyének történetéről 1850— 
1963-ig. A több nyelvű cím is kifejezésre kívánta juttatni, hogy népeket érintő 
és érdeklő bibliográfiáról van szó. Magvát az a különleges rész képezi, amelyben 
a selmeci akadémia szerepel. Maradjunk még északi szomszédunknál. 1982 de
cemberében a Práca című lapban a jubiláló Se lmecbányá i akadémia bányászati 
szempontból kerül elsősorban vizsgálat alá, mindenesetre szakunkra vonatko
zóan is jellemzően sokat mondó címmel; Az első a maga nemében a világon. 
Néhány kiragadott mondattal jelezni szeretnénk, hogy az említett könyvtárnyi 
irodalom ellenére is van még mit tenniök tudománytörténészeinknek. A cikk 
szerzője fel nem derített kérdésekről beszél, vitákról, melyek nemzetközi mé
retekben folynak az iskola alapításáról. Csehek, szlovákok, magyarok, jugoszlá
vok, osztrákok, románok, lengyelek és más országok kutatói foglalkoznak az 
akadémia történetével, az egykori hatalmas monarchia szakemberképzésével, 
az iskola jellegével (függetlenül elnevezésétől) stb. Figyelemre méltó a szerző
nek az a megállapítása is, hogy az akadémia alapítását a cseh és a szlovák 
nemzet szempontjából olyan nagy jelentőségűnek tartja, hogy létrehozását a 
szlovák és a cseh iskolarendszer évfordulójaként is ünnepli. A z ismert szlovák 
kutató — Jozef Vozár — joggál állapítja meg, hogy az akadémia több irány
ban is rendkívüli szerepet játszott a bányász, kohász, erdész -szakemberek 
képzése révén. E szakemberek nevelésével hozzájárult több természettudomá
nyi szak fejlődéséhez, hatást gyakorolt a műszaki jellegű felsőoktatási intéz
mények kiépítésére nemcsak Európában, hanem a tengerentúlon is. A szerző 
helyesen, élő tradíciókról beszél, amelyek termékenyítő hatásúak voltak és azok 
a mai napig is. Kívánatosnak tartja, hogy hazájának intézményei e hagyomá
nyokhoz intenzívebben kapcsolódjanak, mert ez nem öncélú, hanem segítséget 
jelent. 

A neves osztrák erdész professzor — Franz Hafner — több tanulmányában 
foglalkozik az akadémia óriási nemzetközi szerepével, melyet erdészgenerá
ciók képzésével töltött be a monarchiában, büszkén vallva, hogy milyen kima
gasló tudósokat nevelt hazája, nemzete számára. 

Ismerjük és figyelemmel kísérjük azokat az írásokat is, amelyek az Egye
sült Államokban, Kanadában, a Német Szövetségi Köztársaságban, a Német 
Demokratikus Köztársaságban és másutt a világban más-más szempontok és 
érzelmek alapján vizsgálják, boncolgatják, értékelik az Alma Mater múltját 
és jelenét. A vizsgálódások útja természetszerűleg el-, vagy visszavezetnek 
Sopronhoz, illetve az Erdészeti és Faipari Egyetemhez, az egykori akadémia 
erdészeti és faipari jogutód intézményéhez, ahová a tanítványok visszatérnek 
emlékezni és erőt gyűjteni is a világ minden részéből. Ez a gyűjtő- és erőforrás 
több irányú kötelezettséget hárít ránk. Kötelezettségek vonatkozásában min
denekelőtt azokat a munkákat és feladatokat, melyek a jubileumi szám más 
írásaiban megfogalmazást nyertek. Nem kisebb kötelességünknek tartjuk — 
más országok, népek kutatóihoz hasonlóan, akik ugyancsak utódoknak vall
ják magukat — illő tisztelettel meghajtani magunkat dicső elődeink előtt, az 



igazságnak megfelelően, tárgyilagosan feltárni szakjaink történetét, átérezve 
azt a felelősséget is, amely abból a tényből hárul ránk, hogy nagyobbrészt mi 
vagyunk őrzői és ápolói e dicső múlt. százhetvenöt év írott és tárgyi doku
mentumainak. A fentiek ismeretében talán megértésre és egyetértésre is talál 
az a megállapításunk, hogy felelősségünk és kötelességünk kettős; eleget kell 
tennünk,nemzeti és nemzetközi elvárásoknak. Ebben az írásban — terjedelmi 
korlátainál fogva — inkább csak jelezni szeretnénk kutatásaink, felfogásunk 
alakulását és irányát. 

Múltunk kutatásában az elmúlt évtized során gyümölcsöző együttműködést 
sikerült kialakítanunk csehszlovák. NDK-bel i és NSZK-bel i kutatótársainkkal. 
A z utóbbi időben megélénkültek kapcsolataink osztrák kollégáinkkal is, akik 
elsősorban a Bécsben lévő iratanyag hozzáférhetőségének biztosításával siettek 
és sietnek segítségünkre. Ez alapvető fontosságú, mert intézményünk közis
merten a kiegyezésig összmonarchiai volt, következésképpen az eredendő irat
anyag ausztriai irattárokban, levéltárakban, pontosabban a Staatsarchiv-ban 
található. Itt kell megemlítenünk, hogy magyar származású NSZK-bel i kutatók, 
akik az utóbbi évtizedben örvendetes érdeklődést kezdtek tanúsítani az Alma 
Mater múltja iránt —, nem utolsósorban kezdeményezésünkre — lehetőségeik
nél fogva rendelkezésünkre bocsátották azt a dokumentumanyagot, melyet má
solatban megrendeltek a bécsi Staatsarchiv gazdag selmeci iratanyagából. Fő
leg első professzorunk Heinrich Dávid Wilckens személyi anyagáról van szó. 
Ez érvényes arra az iratanyagra is. melyet ezek a kutatók NSZK-bel i levéltá
rak anyagából bocsátottak rendelkezésünkre. Szeretnénk azonban sorrendet 
tartani. 

1970-ben e sorok írójának lehetővé vált, hogy egyetemünk kutatására, min
denekelőtt Wilckens-kutátásra felkereste azokat a könyvtárakat és levéltára
kat, ahol ilyen anyagok lehetségesek voltak. Sikerült az akkor ismert vala
mennyi Wilckens-nyomtatványt, könyveket, cikkeket, tanulmányokat, másfajta 
írásokat felkutatni, megszerezni. Ezek ma az Erdészeti és Faipari Egyetem 
Központi Könyvtárában díszkötésben rendelkezésre állnak. Nem sikerült azon
ban egyetlen iratanyagot sem biztosítani a levéltárakból. Csupán a regisztrá
lás volt részben lehetséges. Wilckens nyomtatásban megjelent műveinek csak 
kis része került mindmáig tanulmányozásra és értékelésre. Ami megtörtént, 
azt a jubileumra megjelenő Wilckens-monográfia tartalmazza. Erre egy em
ber nem is vállalkozhat, mert kiderült, hogy első professzorunk olyan sokré
tűen foglalkozott a tudománnyal, és oly sok nyelvűén, hogy ennek vizsgálata 
legalább olyan sokoldalú műveltséget kíván, mint amilyennel a szerző rendel
kezett. Egyszóval Wilckens bírálata, munkáinak elemzése biológusok, botani
kusok, fizikusok, csillagászok, erdészek, kémikusok, vadászok bevonását tenné 
szükségessé, sőt a nyelvészek is sok érdekességet, tudományos értéket fedez
hetnének fel. (Mellékesen kell megjegyeznem, hogy az ELTE Bölcsészettudo
mányi Karának egyik ösztöndíjasa, aki N S Z K ösztöndíjjal tartózkodik hazánk
ban, Wilckens bányászati-erdészeti szóhasználatának tanulmányozása céljából 
többször meglátogatta könyvtárunkat és ilyen irányú eredményeiről máris 
hasznosan számolt be professzorainak!) E nyugatnémetországi tanulmányút 
során ismét bebizonyosodott, hogy sem az ottani helytörténeti kutatások, sem 
a tudománytörténetiek nem mutatnak semmiféle érdeklődést Wilckens iránt. 
Ezt egyébként korábban egy érdeklődő - írásunk válaszlevele egyértel
műen már előre sejttette. Bizonyíthatják ezt Lesenyi Ferenc és Kiss 
Ignác professzoraink kezdeményező lépései és negatív eredményei is. Mégis, 
mintha a konok hazai kezdeményezések, ha lassan is, megmozdítottak volna 



valamit. Nagy jelentősége volt ebben annak is, hogy egyetemünkön felavatásra 
került Wilckéns nagy méretű, méltó emlékműve. A z avatóbeszédben körvona
lazásra került, hogy milyen kötelességei vannak az utókornak egyetemtörté
neti vonatkozásban. 

Azóta a tervekből több minden megvalósult. Abból a tényből, hogy egyete
münk első professzora a mai N S Z K területén született, majd tanulmányait 
a mai N D K területén folytatta, a mai Csehszlovákiában lett professzor, ott 
van végső nyugvóhelye, valamint az, hogy elődintézményünk 1867-ig császá
ri-királyi összmonarchiai birodalmi intézmény volt, ahol sok nép fiai tanultak, 
azt a logikus következtetést kellett levonnunk, hogy egyetemünk történetének 
ismeretlen részletei csak nemzetközi összefogással, egymásrautalt, közös mun
kával dolgozhatók fel. Meg kellett tehát teremteni ennek a közös munkának 
kereteit, meg kell keresni azokat a kutatókat, akik hasonlóan gondolkodva, 
belátva ennek szükségességét és nélkülözhetetlenségét, hajlandók voltak a kö
zös ügy szolgálatába állítani lehetőségeiket és felkészült tudásukat. Ez, bár idő
be került, de ma az említett négy országban egymás kutatását támogató segí
tőtársak dolgoznak, amelynek következtében az eredmények nem maradtak el. 
Nem kerülhetjük meg a kérdést, amely a már említett fel nem derített kér
désekkel, vitákkal kapcsolatosak és nemzetközi méretűek az iskola alapítása 
vonatkozásában. E kérdések megoldása, a vélemények és a kutatások egyezte
tése elsősorban bányász kollégáink feladatkörébe tartozik, mert itt mindenek
előtt az 1735—1770-1ig tartó időszak problematikájáról van szó. Mi, erdészek 
ebben természetesen segíthetünk, kutatásaink újabb eredményeit rendelkezés
re bocsáthatjuk, sőt ez kötelességünk is, de alapkutatásaink vonatkozásában 
könnyebb helyzetben vagyunk, mert az erdészeti felsőoktatás kialakulásának 
körülményei világosabbak, egyértelműbbek és nemzetközi vonatkozásban is 
könnyebben egyeztethetők. Példaként említjük meg, hogy az említett Práca 

IflJMt irtsam 

Az archív könyvtár 



Az emlékkő 

című lapban a szerző többek között azt írja, hogy kiemelendő Prága szerepe 
Selmecbánya mellett és, hogy a bányászati tudományok tanszékét a filozófiai 
és nem a jogi fakultáson szervezték meg, miként azt a múltban tévesen állí
tották. Ennek feladata az volt, hogy szakembereket képezzen a Cseh Kirá ly
ság területe számára, mint ahogy o mai jugoszláviai Idria területén 1763-ban 
felállított bányászati tudományos intézetnek Johann Anton Scopoli vezetésével 
a krajnai, stájer és goricai területek szakemberellátását kellett biztosítani. Ér
demes felfigyelni arra a megállapításra is, miszerint csak látszólagos az, hogy 
az udvar az idriai és prágai iskolák megszüntetését utólagos intézkedéssel ren
delte el. A z irattári, levéltári anyagok mélyebb tanulmányozása azt igazolja 
—• állítja a szerző —, hogy az udvari körök kezdettől fogva azon igyekeztek, 
hogy egyetlen központi bányászati tanintézetet kell létrehozni, éspedig egy
értelműen Selmecbányán. Vozár nagyon határozottan azzal fejezi be tanulmá
nyát, hogy elgyáltalán nem védhetők meg korábbi és mai tudományos igényű 
megállapítások, miszerint az első selmeci iskola fokozatosan alakult akadé
miává 1763 és 1770 között. A Selmecbányái akadémia alapítása teljesen önálló
aktust jelentett, amelynek semmi köze nem volt a korábbi, az előző iskolához. 
Megalapításának javaslatát 1762. október 22-én tárgyalták meg és 1762. decem
ber 20-án hagyták jóvá. A z iskola keletkezésének, alapításának ezt a dátumot 
kell elfogadni, az iskolának kezdettől fogva főiskolai jellege volt, és teljesen 
mellékes dolog, hogy mi volt a neve. 

A kérdés bonyolultságát és a nézetkülönbségeket csupán jelezni kívánjuk, 
éspedig alapvetően egy lényeges ténnyel. Közel ötven évvel ezelőtt, 1935. jú
nius 22-én, a M . Kir . József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Kara nagyszabású emlékünnepély keretében 
emlékezett meg a bányászati szakoktatás megindulásának 200. évfordulójáról, 
Sopronban. Ezen az ünnepségen a nagy tekintélyű tudós professzor, dr. Mi-
halovits János felolvasta bizonyító erejű tanulmányát „ A z első bányatisztképző 
tanintézet alapítása Magyarországon" címmel. Ebben többek között a követ
kező megálalpítások szerepeltek. Ha az iskola fogalmi körének ismérvei gya
nánt elfogadjuk a szisztematikusan összeállított fix tanrendet, az együttesen 
hallgatott elméleti előadásokat, rendszeres vizsgákat és ezek ellátására meg
bízott tanszemélyzetet, akkor az első magyar bányászati tanintézet alapítását 
I I I . Károly királyhoz, székhely vonatkozásában pedig Selmecbányához kell köt
ni. A vonatkozó legfelsőbb elhatározás 1735. június 22-én kelt, amelynek ki-



egészítő részét alkotta az ,,Instructio"-nak nevezett szervezeti és tanszabályzat, 
melyet Lauern János Ferenc kamarai tanácsos szerkesztett, és melyet elküldtek 
báró Mitrowski Jánosnak, selmeci udvari biztosnak, azzal a meghagyással, 
hogy ennek egy-egy példányát minden egyes expectánsnak külön-külön kézbe-
síttesse. Mihalovits részletesen szól az intézet céljáról, a tanszemélyzetről és 
felügyeleti hatóságról, a hallgatók felvételéről, a tanidőről és tananyagról, a 
tanítási módszerről, a vizsgákról, versenyvizsgákról, az erkölcsi magaviseletről, 
fegyelemről, az iskola felszereléséről, a végzett praktikánsok alkalmazásáról, 
bányatisztekké való kinevezéséről és a bányaiskola utolsó éveiről. Ez utóbbi 
részben találjuk a számunkra leglényegesebb, ugyancsak határozott és kuta
tásokon alapuló megállapítást, miszerint: , ,A bányaiskola most előadott teljes 
szervezetében 1763-ig folytatta bányatisztképző tevékenységét; ekkor vette kez
detét a dicső emlékű nagy királynő Mária Terézia által alapított „Selmeci Bá
nyászati Akadémiá"-nak fokozatos kiépítése, melynek rendes tanszékei közül 
az első a vegytan—kohászati 1763, a második a mathematica—mechanikai 
1765-ben és a harmadik a bányamíveléstani, 1770-ben állíttatott fel. Ezek a ka
tedrák szaktudományainkat immár széles alapon, egyetemi nívón, de egyúttal 
a gyakorlati készség fontosságának érvényre juttatásával kezelték. A bánya-
iskola azonban kiegészítőlég hét éven át még tovább működött, majd 1770-
ben az új intézet organizációjának teljes befejezése után végleg megszűnt és 
minden ingó és ingatlan felszerelése természetszerűleg a Bányászati Akadémiá
ra szállott". Ehhez most csak annyit kívánunk hozzáfűzni, hogy ez utóbbi meg
állapítás legjobban hazánk egyetlen és első műszaki műemlék könyvtárának 
anyagával bizonyítható, amely helyileg Sopronban az Erdészeti és Faipari 
Egyetemen és Miskolcon, a Nehézipari Műszaki Egyetemen tekinthető meg. 

A fentiek részletezése számunkra azért fontos, mert ez az iskola, intézmény 
oktatta kezdettől fogva az erdészet tudományát is. A z iskola neve nem téveszt
het meg bennünket; nemcsak a bányászati tudományokat oktatta, hanem a 
montanisztikumot! A tudományos világ egyöntetűen elfogadta a világhírű pro
fesszor, Tárczy Hornoch Antal — egyetemünk díszdoktora — 1941-ben meg
jelent egyik nagy tanulmányának megállapítását, amely szerint Selmecen 
1735-től a legmagasabb szinten oktatták a „montanisztikumot". Ebbe a keret
be tartozott az erdészet is. Mihalovits idézett munkájából is tudjuk, hogy a 
végzett praktikánsok közül kerültek ki többek között a bányászat számára 
fenntartott erdők erdőmesterei is. 

Gyulay Zoltán megállapítja, hogy a selmeci bányaiskola, amely alapításának 
idején a legmagasabb szakiskola volt és amely az 1763—1770-es években bányá
szati akadémiává fejlődött, bölcsője volt Magyarországon nemcsak a bányásza
ti-kohászati és geodéziai-kartográfiai, hanem a kémiai, a geológiai, sőt erdé
szeti tudományoknak is. 

Ami most már endészeti felsőoktatásunk létrejöttének kérdését illeti, ebben 
sincs kikristályosodott egységes vélemény, bár —, mint említettük — itt alap
vető nézetkülönbségek nincsenek, csupán nézőpont és talán érzelmi vonatkozá
sú dolgok kérdése, hogy a magyarországi erdészeti felsőoktatás kialakulásának 
folyamatából mit emelünk, vagy mit emelnek ki az utódintézmények kutatói, 
tudománytörténészei. Ismét példával világítanánk meg a kérdést. A ' bécsi ud
varban 1807-ben született elhatározás arról, hogy a bányászati akadémián er
dészeti tanintézetet kell létesíteni. 1807-ben ki is nevezik Wilckenst a taninté
zet, illetve a Forstkabinet élére. A z intézkedés 1808 elején válik hatályossá és 
az első előadás 1809 elején hangzik el. 



A fényképen szereplők nevei és beosztása: Alsó sor, balról jobbra — dr. Simon Béla gazdasági főigazgató, dr. Moór Artúr tanszékvezető egyetemi tanár, dr. Rónai Ferenc tanszék
vezető egyetemi tanár, rektorhelyettes, dr. Herpay Imre tanszékvezető egyetemi tanár- ilékán, dr. Gál János tanszékvezető egyetemi tanár, rektor, dr. Kovács Illés tanszékvezető 
egyetemi tanár, dékán, dr. Igmándy Zoltán tanszékvezető egyetemi tanár, rektorhelyelttes, dr. Gencsi László tanszékvezető egyetemi tanár. Felső sor: dr. Király László tanszék
vezető egyetemi tanár, dr. Molnár Sándor főtitkár, dr. Majer Antal tanszékvezető egyetemi tanár, dr. Bácsatyai László tanszékvezető egyetemi docens, dr. Kubinszky Mihály tan
székvezető egyetemi tanár, dr. Szodfridt István tanszékvezető egyetemi tanár, dr. Sitkei feyörgy tanszékvezető egyetemi tanár, dr. Béldi Ferenc tanszékvezető egyetemi docens, 
M S Z M P titkára, dr. Várhelyi József tanszékvezető egyetemi docens, dr. Szendrey István tanszékvezető egyetemi tanár, Eperjesy Barna tanszékvezető testnevelő tanár. dr. Somkúti 
Elemér tanszékvezető egyetemi tanár, Kirsch Imre vezető lektor, dr. Kőhalmy Tamás tanszékvezető egyetemi docens, dr. Hiller István könyvtári főigazgató, Tóth György a személy
zeti osztály vezetője. 
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A z alapítással kapcsolatos sok száz oldalnyi eredeti dokumentum tanulmá
nyozása után teljesen jogosnak találjuk elődeink álláspontját, mindenekelőtt 
Vadas Jenő professzorunk, első történetírónk megalapozott állítását: az Erdé
szeti Tanintézet alapításának éve 1808. Ezért ünnepeljük most, 1983-ban önálló 
intézményi létünk 175. évfordulóját. 

Szeretnénk ezt a szép jubileumot azzal is teljesebbé tenni, hogy egyértelmű, 
világos és határozott álláspontunkat részleteiben is kifejtsük, erdészeti felső
oktatásunk kialakulásának időpontokhoz, határozott dátumokhoz kötésével. 
E dátumok nem önkényesek, hanem tudományosan bizonyíthatók. 

1735 Szervezett iskolai formák között, a montanisztikum elméleti és gyakor
lati oktatásának keretei között a bányászatnak alárendelten megkezdődik 
az erdészeti tudomány oktatása hazánkban. 

1758 Megjelenik az első írásos rendelkezés, amelyben az erdészet oktatását 
kötelezően előírják a praktikánsoknak. 

1770 Mária Terézia a Selmecbányái Bányászati Akadémia szervezési statútu
mát csak úgy hagyja jóvá, hogy az erdőművelés oktatására is megfelelő 
gondot kell fordítani, mivel ez a bányászat számára nélkülözhetetlenül 
szükséges. 
Korábbi állításokkal szemben ma már bizonyítható, hogy a Bányászati 
Akadémián Christoph Traugott Delius az erdészet tudományát teljes rész
letességgel, a kor tudományának megfelelően elméletben és gyakorlatban 
felsőfokon oktatta. A magyar erdészeti felsőoktatás 1770-ben veszi kez
detét. 

1808 A magyar erdészeti felsőoktatás nyilvános Erdészeti Tanintézetet kap, az 
Alma Mater innen, ettől az időponttól számítja önálló létét, az Erdészeti 
és Faipari Egyetem elődintézményének alapítását. 

Dr. Hiller István 

Légifénykép kiértékelési gyakorlat 



AZ ERDŐMÉRNÖKI KAR TANSZÉKEINEK TÖRTÉNELMI ALAKULÁSA 

A Matematikai Tanszék a selmeci Bányászati Akadémia keretében, 1765-ben 
alakult meg Mennyiségtan, Fizika, Mechanika Tanszék néven. Első tanára 
Poda Miklós volt, aki 1765—1771-ig vezette. Kezdetben kizárólag elemi mate
matikát adtak elő, a cél a hallgatók műszaki gondolkodásának fejlesztése és a 
szakmai irodalom megértéséhez szükséges alapok elsajátítása volt. 

1821-ben megengedték Schitkó professzornak, hogy a magasabb analízisből 
fakultatív órákat tartson a kiválóbb hallgatók részére. 

Kötelező tananyagként Walek Károly professzor (1901—1952) oktatta elő
ször a mérnöki stúdiumokhoz szükséges alkalmazott felső matematikát és a 
valószínűségszámítás elemeit. A matematikai statisztikát és a lineáris progra
mozást Roxer Egon docens 1964-ben kezdte oktatni. 

A tanszéken mindvégig jelentős kutatómunka folyt; kezdetben ez meglehető
sen szerteágazott, mert az akkori tanszékvezetők a tudomány több ágával is 
foglalkoztak. Például Poda Miklós munkáiban foglalkozott bányagépekkel, ás
vány- és földtannal is. Vagy éppen Doppler Cristián (1847—50) elsősorban a 
fizikában végzett kutatásai révén tett szert világhírre. 

A X X . század közepén a tanszék professzorai és oktatói közül Walek Károly 
differenciálegyenletek kutatásával és Kiss Ignác közelítő szárm'tásokkal foglal
kozott. Roxer Egon docens a matematikai statisztika erdészeti alkalmazásaiban 
ért el eredményeket. Századunk 70-es éveiben a tanszéki kutatások — Moór 
Arthur professzor révén — a differenciálgeometriai terek elméletének vizs
gálatával bővültek. Erre az évtizedre esik a tanszék könyvállományának és kü
lönösképpen folyóiratállományának jelentős fejlődésé. Ez az irány azonban saj
nos, a 80-as évek elején, a nehezedő gazdasági helyzet következményeként 
megállt, sőt részben visszafejlődött. Ujabb céljainkban elsősorban KGST- fo lyó -
iratok beszerzését szorgalmazzuk. 

A fiatal nemzedék részben a differenciálgeometriai, ezen belül a variációszá
mítási problémákat kutatja, részben a számítógép alkalmazási lehetőségeit fe j 
leszti, ugyanakkor faipari mérnöki-fizikai témák kutatásával is foglalkozik. így 
a további eredményes oktatói és kutatói munka biztosítottnak látszik. 

Dr. Moór Arthur—dr. Roxer Egon 

A z erdészeti tudományok kémiai alapozásának szükségességét már Selmec
bányái elődeink felismerték. A kémiát az erdészek eleinte a bányászokkal 
együtt hallgatták. A bányászok szemszögéből összeállított tematika a dolog ter
mészeténél fogva nem tartalmazhatta azokat a kémiai ismereteket, amelyek a 
szerves világban, vagy az erdőtalajban uralkodó törvényszerűségek megértésé
hez szükségesek. A kérdés megoldására 1885/86-ban létrehozták az Erdészeti 
Vegytani Tanszéket, amely több, mint hat évtizeden át nemcsak a kémiai, hanem 
a termőhelyismerettani tárgyak oktatását is ellátta. A tanszék tanárai, Bencze 
Gergely, Vági István és Botvay Károly az erdészeti talajtani kutatási irány ki
építésével hosszú időre behatárolták a kémia szerepét az erdészeti tudomá
nyokban. 

A második világháború után a helyzet gyökeresen megváltozott. A vegy
ipar rohamos fejlődése nyomán meginduló vegyszerezés az erdészet területén 
is utat tört magának. A fafeldolgozás terén ugyanakkor a nagy teljesítőképes
ségű műgyanta ragasztók olyan új iparágak létrejöttét tették lehetővé, mint a 
forgácslap- és a farostlemezgyártás. A gyakorlati életben bekövetkezett fejlő-



dés nyomán a kémiai oktatással és kutatassa] szembeni igények is jelentősen 
megváltoztak. Ennek figyelembevételével 1951-ben a szorosan vett kémiai tár
gyak művelésére Romwalter Alfréd vezetésével külön kémiai tanszéket létesí
tettek. A régi tanszék Botvay Károly vezetésével Termőhelyismerettani Tan
szék néven, átmenetileg szűkebb profillal, majd később a talajbiológiai irány
nyal bővülve folytatta működését. Botvaytól dr. Pántos György vette át, majd 
az 1983. év elejétől dr. Szodfridt István vezeti a Termőhelyismerettani Tanszé
ket. 

A z önállóvá vált kémiai tanszék 1957-től kezdve napjainkig két fő irányban 
fejlődött. A bioaktív vegyületek alkalmazása az erdészeti biokémiai ismeretek 
fejlesztését tette szükségessé. A faipari kemizációs törekvéseknek megfelelően 
ugyanakkor ki kellett építeni a faipari kémiai technológia tárgykörét, amely 
a fa kémiáján és a fa kémiai technológiáján kívül a faiparban használatos 
ragasztó- és felületkezelő anyagok kémiáját és kémiai technológiáját is ma
gába foglalta. A z utóbbi témakörből évente három-négy diplomamunka ké
szül a tanszéken. Átlagosan ugyanennyi a diákköri dolgozatok száma is. T é 
makörük az oktatott területet teljesen átfogja. A kutatómunka eredményei le
hetővé tették két erdészeti és egy faipari szakmérnöki tárgy kifejlesztését, to
vábbá két kandidátusi és két egyetemi doktori értekezés megírását. 

A kémiával szemben támasztott újabb igények az erdei ökoszisztémákban 
uralkodó törvényszerűségek kémiai vonatkozásainak a feltárására, továbbá az 
erdei biomassza kémiai hasznosítására irányulnak. 

Dr. Szendrey István 

A Termőhelyismerettani Tanszék munkája az erdőmérnökképzés ökológiai 
megalapozását, azoknak a tényezőknek ismertetését szolgálja, amelyek meg
határozzák az erdőgazdálkodás biológiai vonatkozású tevékenységét. Nemcsak 
tárgyi ismeretanyag oktatását tűzzük ki célul, hanem olyan szemléletet kí
vánunk hallgatóinkba plántálni, amely az erdőt egységes egésznek, életközös
ségnek tekinti és a részfolyamatok egymáshoz kapcsolódásának tudatában 
igyekszik az erdőgazdálkodást megoldani. 

A tanszéki munkát két kiváló előd példájának ötvözetében igyekszünk v é 
gezni, Vági István kiváló kutató, míg a generációkat nevelő Botvay Károly 
kiváló pedagógus volt. E két példa nyomán szeretnők a tanszék munkáját úgy 
szervezni, hogy oktatóinknak kutatómunkára is lehetőségük legyen, ugyan
akkor a kutatói státusban álló munkatársainkat is bevonjuk az oktatásba. A 
tanszék munkáját két külön részre lehet tagolni. A z oktatással elfoglalt szak
embereken kívül a Magyar Tudományos Akadémiához tartozó mikrobiológiai 
kutatórészleggel is rendelkezünk. 

Kutatási területen az erdészeti vonatkozásnak kívánunk nagyobb hangsúlyt 
adni, tehát pl. talajtani vonatkozásban olyan, erdészetileg fontos talajtípusok 
megismerését szolgálni, amelyeket a hazai talajtan is kevéssé ismer (pl. réti er
dőtalajok, öntés erdőtalajok stb.), e mellett az erdő tápanyag-körforgalom 
vizsgálatához is hozzájárulni nemcsak talajtani, de mikrobiológiai vonatkozás
ban is. A z avarbomlásban részt vevő és a tápanyag feltárásában fontos he
lyet foglaló mikroszervezetek munkájának megismerése, az erdei fák mikor-
hiza kapcsolatainak feltárása, a laskagomba- termesztés gombanemesítési és 
termesztési vonatkozásainak kidolgozása lesz a feladat. A szennyvízhasznosí
tás és hígtrágyafelhasználás erdészeti, talajtani vonatkozásaihoz szakértői te
vékenység keretében járulunk hozzá. 

Dr. Szodfridt István 



A Növénytani Tanszéket dr. Fehér Dániel 1923-tól korszerű kutatóbázissá, 
,,Növénytani Intézet"-té fejlesztette, s ez széles körű nemzetközi elismerést és 
tudományos együttműködést eredményezett. A hallgatók képzése és a bota
nikuskert kialakítása a kutatásokkal párhuzamosan folyt. 

1952-ben a talajbiológiai részleg dr. Fehér Dániel vezetésével az M T A köte
lékébe került, az oktatási részleg pedig dr. Nemky Ernő vezetésével Növény
tani Tanszék néven működött tovább. Ekkor történt meg a korábbi, majdnem 
enciklopédikus jellegű növénytan több önálló tantárgyra való szétválasztása, 
és a kiscsoportos oktatási módszerre való áttérés, s ezért az oktatói létszám 
hét főre emelkedett. Ebben az időszakban az egyes disciplínák kifejlesztése, 
jegyzetek írási, a gyűjtemények és szemléltető eszközök gyarapítása képezte 
az oktatók fő feladatát, s a kutatás háttérbe szorult, amit a műszerek és se
géderők hiánya is hátráltatott. 

A tanszék oktatói •— a kutatási munka további szerény arányának fenntar
tása mellett — elsősorban a megkezdett oktatásfejlesztési feladatokat folytat
ják. Feladatukat képezi ezenkívül a 10 ha-ról 14,5 ha-ra növekedett botanikus 
kert gondozása és fejlesztése is. 

A jövőben terveinket illetően, az oktatás korszerűsítése meleltt, szeretnénk 
az alapkutatások intenzívebb művelésével segítséget nyújtani. Ehhez az len
ne az ideális (a tudományos utánpótlás szempontjából is), ha tanszékünk ku
tatókkal és segéderőkkel növekedne (esetleg intézetté fejlődne). Ennek realizá
lását a mindinkább felismert társadalmi igény kedvezően, az óraszám reduká
lásához és csak a hallgatói létszámhoz igazodó és így a tanszéki létszámot 
Csökkenteni igyekvő szemlélet, valamint az integrálási tendencia kedvezőtlenül 
befolyásolja. Ez utóbbi érvényesülése esetén csak más kutatókkal és jól fel
szerelt intézetekkel való szerencsés együttműködés jelenthet kiutat. 

Dr. Gencsi László 

A földméréstan oktatása jelentős múltra tekinthet vissza egyetemünkön. 
A z oktatás eleinte más tantárgyak keretén belül folyt, a tanszék a századfor
dulón szerzett önállóságot. Akt ív részese volt az 1949-ben soproni keretek kö
zött megindult földmérőmérnök-képzésnek. Olyan neves elődök, mint Jankó 
Sándor, Sébor János, Bezzegh László alatt erdészek, erdőmérnökök százai ala
pozták meg geodéziai tudásukat. 

A tanszék gazdag múltjáról beszél országos viszonylatban egyedülálló, féltve 
őrzött műszergyűjteménye. 

Jelenlegi műszerellátottságunk, sajnos, már csak gazdasági okok miatt sem 
tudja követni a rohamosan fejlődő geodéziai és fotogrammetriai műszertech
nika újdonságainak beszerzését. Így legfontosabb beszerzéseinket az erdészeti 
gyakorlatban véleményünk szerint a közeljövőben elterjeszthető, hasznos be
szerzésekre kell korlátoznunk. Ilyenek a Kern DM—502 elektrooptikai táv
mérő és a Wild cég AVIOPRET APT—2 légifénykép-interpretációs műszere. 

Tanszékünkön jelenleg három oktató és egy tanszéki főmunkatárs látja el 
az oktatás—nevelés—kutatás feladatait. , 

A közeljövőben nem számolhatunk tanszéki létszámunk bővülésével. Kitű
zött feladatainkat a jelenlegi felállásban kell elérnünk. A messzebbi jövőt i l
letően azonban, mivel oktatóink életkora szinte év pontossággal azonos (40 év) , 
számolnunk kell az utánpótlás problémájával is. 

A jövő céljai: az oktatás megújítása a geodézia és fotogrammetria korszerű 
eredményeire alapozva, elméleti és gyakorlati jegyzetírási tervünk időarányos 
teljesítése, a hallgatókkal való hagyományos jó kapcsolataink ápolása, s ezen 



keresztül tárgyaink jó elsajátítása. Amit a kutatásban feltétlenül tennünk 
kell: rohamosan fejlődő tudományágunk legújabb eredményeinek adaptálása, 
népszerűsítése az ágazaton belül, s ez irányban — elsősorban diszciplináris 
jellegű — kutatások végzése. 

Dr. Bácsatyai László 

A z erdőműveléstan az erdészeti felsőoktatásunk megindulásával egyidős. 
A z 1815-ből ránk maradt WiZc/cens-jegyzet igazolja, hogy az „erdőtenyésztés" 
már jelentős szerepet kapott az erdészettan taglalásában. (A jegyzet legterje
delmesebb H/ l része!) Még ÍZlés Nándor 1871-ben írt első magyar nyelvű er
dőműveléstanának címe is erdőtenyésztéstan. A z erdőműveléstan elnevezés 
először az 1872-es reorganizáció során olvasható; a tantárgy magába foglalta 
az erdészeti állattant és az erdővédelemtant, valamint az erdőtelepítéstant 
és a vad- és halgazdaságtant is. Ezek a diszciplínák 1923-tól 1970-ig váltak le 
a tanszékről. A tömbösítés során jelenleg külön fatermesztési tanszékcsoport 
feladata az alkalmazott bio-technikai ismeretek összehangolása, a fejlődés so-
márpedig ismét nagyobb egység, az Erdőműveléstani Tanszék van kialaku
lóban. 

Mind az oktatás, mind a kutatás során az Erdőműveléstani Tanszék jelenleg 
két nagy témára összpontosít. A z általános részben az erdőművelés alapjait az 
erdő ökoszisztéma szemléltetésére és ismertetésére igyekszik fektetni. Alakí 
tott ki erdei ökoszisztéma-vizsgálatokat, oktatás során pedig az erdőt környe
zeti rendszerként fogja fel, a fő meghatározó faállományt, a növénytársulást 
és az állatvilágot, mint biocönózist vizsgálja, és az anorganikus környezet élő
helyével, a biotoppal szoros kölcsönhatás kapcsolatba, és fejlődésbe állítja. A 
meghaladott tipológia helyett a hazai táji egységek ökoszisztéma hierarchiáját 
építette ki és az erdőművelési eljárásokat ezekhez szabja. 

A z erdőművelés alkalmazott részében hazánk fő állományainak fatermési és 
állományszerkezeti feltárását végezzük. Hosszú időtartamú kísérleti területe
ken adatokkal alátámasztható tapasztalatok nyújtanak lehetőséget az erdő
nevelési és erdő felújítási tevékenység racionalizálásához. A természetes erdő
felújítás és a faállomány-átalakítás tárgyalása során a fafajmegválasztás meg
oldása a kiemelt feladatunk. Különösen a bükkösök és a tölgyesek fatermesz
tési folyamatainak korszerűsítését tartjuk fő feladatunknak. A magtermelő 
állományok kialakításától a korszerű nevelővágások bevezetéséig tartjuk kéz
ben és fejlesztjük ezt a témát. 

A z erdőesztétika és a természetvédelem hagyományosan kapcsolódik az er
dőműveléshez. A z első esetben gyűjtemények kialakításával, a második eset
ben pedig fél Dunántúlra kiterjedő szerződéses kutatási munka végzésével, az 
irányelvek kidolgozásával segítjük a védett területek kezelését. 

A z erdőműveléstan természetéből eredően igazából csak a terepen, az erdő
ben sajátítható el. Ezért nagy súlyt helyezünk a gyakorlatok kihasználására; 
a pontos és lelkiismeretes munkára és a természetszeretetből fakadó hivatás
tudat elmélyítésére. 

Dr. Májer Antal 

A z erdőtelepítéstan 1951-ig az erdőműveléstan részfejezeteként került e lő
adásra. Szocialista hazánk nagymértékű erdősítési célkitűzései szükségessé tet
ték, hogy tartalmában kibővítve olyan tantárggyá fejlődjön, amely az erdő
mérnökhallgatóknak megadja mindazon maggazdálkodási, csemetetermelési, 



erdősítési, védőfásítási, zöldövezeti, homok-, szik-, ártér-, láp-, kopárfásítási 
elméleti ismereteket és gyakorlati tudnivalókat, amelyekre az erdőmérnökeink
nek munkakörük eredményes ellátásához szükségük van. Annak bizonyításá
ra, hogy erdőmérnökeink e feladatoknak megfeleltek, büszkén számolhatunk 
be közel félmillió ha új erdő telepítéséről és mintegy 600 ezer ha mester
séges erdőfelújításról. 

Erdőgazdaság-fejlesztési terveink egyértelműen az erdőterület további nö
velését, a belterjes erdőgazdálkodást, a fának racionális, komplex hasznosí
tását irányozzák elő. Ennek érdekében tovább kell fejlesztenünk és tudomá
nyos alapokra helyeznünk az erdősítések célállomány-megválasztási módszereit, 
amelyek a termőhely termőképességét ökonómiailag és ökológiailag legkedve
zőbben hasznosítják és sikeresen valósítható meg gazdaságos gépesített erdő
sítési technológiákkal. 

Tovább kell folytatni elődeink nemzetközileg is elismert tevékenységét az 
erdészeti melioráció (kopár-, szik-, homok- és védőfásítások) területén, kap
csolódva az országos meliorációs irányelvekhez és környezetvédelmi előírá
sokhoz. A z ökológiai feltételrendszer kidolgozása (energia- és anyagforgalom 
folyamatvizsgálata, ökológiai és élettani összefüggések megismerése, hidrológiai 
kutatások fejlesztése) a jövőben elvégzendő legfontosabb kutatási feladatunk. 
Ehhez az erdősítéshez kapcsolódó diszciplínák fokozottabb integrációja szük
séges. 

A fatermesztés fokozásának egyik legfontosabb eszköze a növénynemesítés. 
Az erdészeti növénynemesítést 1967-től önálló tárgyként oktatjuk a tanszé
ken. Előadó dr. Tompa Károly egyetemi tanár. 

A jelenleg nemesítéssel érintett fafajok az ország erdeinek mintegy 70%-át 
adják. További feladataink új fajták kinemesítése, nagy teljesítményű külföldi 
fajták átvétele, a gyenge hozamú klónok termelésből való kizárása, a szövet-
tenyésztéses kutatások hazai megteremtése. 

Dr. Gál János 

A z Erdővédelemtani Tanszék oktató-, nevelő- és kutatómunkáját a fatermesz-
tési tanszékcsoport keretében, az erdőműveléstani, erdőtelepítéstani és vad
gazdálkodási tanszékekkel összehangoltan végzi. 

A tanszék ma is oktatott tárgyai közül az álattan és erdővédelemtan az Er
dészeti Tanintézet alapításától, illetve a felsőoktatás megindulásától szerepel az 
előadott ismeretanyagban. 1865-től pedig már, mint önálló tárgyat oktatják 
ezeket az akadémia nagynevű tanárai (Illés Nándor, Fekete Lajos, Vadas Je
nő, Téglás Károly). Az erdei fák betegségeinek (erdészeti növénykórtan) ön
álló tárgykörként történő oktatása Kövesi Ferenc kinevezésétől (1904) a N ö 
vénytani Tanszéken folyt. 

A z önálló tanszék felállítására 1922-ben került sor. A földművelésügyi mi
niszter rendelete úgy intézkedik, hogy 1922. március 1-től az Erdőművelésta
ni Tanszékből kiválik az „Erdővédelemtani", amely az erdészeti állattan és 
erdővédelemtan c. tárgyakat oktatja. A tanszék vezetésével Vadas Jenőt bíz
ta meg a miniszter. A növénykórtan oktatása viszont 1923-tól kezdődően a 
Növényélet- és Kórtan Tanszéken folyt. 

Vadas Jenőnek az új tanszék alapítása évében bekövetkezett halála után a 
tanszék élére Kellé Artúr került. Öt követően Györfi János (1945—1951), Ha-
racsi Lajos (1951—1968) és Igmándy Zoltán (1969—) látták el a tanszék veze
tését. 1933-ban, a Növényélet- és Kórtaninak a Növénytani Tanszékkel törté-



nő összevonása után a kórtan oktatása is a tanszékre hárult. 
A faipari mérnökképzés megindulásától (1957) a tanszék látja el a kitermelt, 

tárolt anyag, a félkész és késztermékek, illetve beépített szerkezetek védelmét 
ismertető diszciplína (ipari favédelem majd faanyagvédelem-tan) oktatását. 

Minőségileg új és egyetemünkön úttörő feladatot jelentett a posztgraduális 
képzés keretében az első szakmérnöki szak megindulása. A z erdészeti növény
védelmi szakmérnökök kiképzése 1974-ben indult meg és az első szakmérnöki 
diploma kiadására 1976 februárjában került sor. 

A tanszék oktatóinak az a törekvése, hogy a nagynevű elődök oktató- és 
kutatómunkájának méltó örökösei legyenek. Megismertessék a hallgatóságot 
az erdei ökoszisztémák fontos összetevőjével: az állatvilággal, valamint az er
dőt fenyegető betegségekkel az ezek elleni védekezés korunk színvonalán álló 
módszereivel. 

Kutatásainkkal az erdő, a talaj állatvilágának az ökoszisztémákban betöltött 
szerepét és erdővédelmi kérdéseket kívánunk tisztázni. Ezek közül fontosab-
bak a kocsányos és kocsánytalan tölgy betegségfolyamatainak és károsítóinak 
felderítése és a védekezési eljárások kidolgozása; ezenkívül pedig a gyomirtá
si eljárások vizsgálata csemetekertekben és fiatalosokban. 

Dr. Igmándy Zoltán. 

A 175 éve alapított Erdészeti Tanintézet oktatási anyagában az erdőhaszná
lat már külön fejezetként, később külön félévként szerepelt. A tanintézet 
1872-ben három önálló tanszékre oszlott, ezek közül az egyik az Erdőhasználat-
tani Tanszék volt. Első tanára Szécsi Zsigmond Erdőhasználattan c. könyve 
ma is értékes forrásmunka. A z 1923. évi reorganizáció során az érdekelt tan
székek tehermentesítésének céljával jött létre az Üt- Vasútépítéstani Tanszék, 
amely az Erdőhasználattani Tanszéktől az erdészeti szállítóberendezések, az 
Építéstani Tanszéktől az út- vasútépítéstan tárgyakat vette át. Első vezetője 
Modrovich Ferenc. A racionalizálásra és hatékonyságra való törekvés vezetett 
az Erdőhasználattani és az Erdészeti Szálítástani Tanszékek rendszerszemléleti 
alapon történő egyesítésére (1982. ápr. 1.). így a tőtől a feldolgozásig terjedő 
munkafolyamat ismertetését, tervezésének és végrehajtásának oktatását egy 
tanszék végzi. 

A z új felfogásnak megfelelő kutatást már 1975-ben megkezdtük. Ebben már 
komplexen jelent meg az erdőhasználat és az anyagmozgatás. A z erdőfeltárás 
új elmélete azon a kutatómunkán alapult, amelyet a mezőgazdasági úthálóza
tok terén végeztünk. A munkarendszerek komplex műszaki-ökonómiai vizsgá
lata címmel az ötéves terv végére már átfogó jelentést tudunk adni 10 éves 
munkánkról. 

Fő témánkkal szorosan összefüggenek a termelési függvények terén elért 
eredményeink, amelyek mind országos szinten az ötéves tervek készítésénél, 
mind a munkarendszerek fejlesztéséről hozott döntéseknél jól használhatóknak 
bizonyultak. 

Oktatásunk az erdőhasználattan tárgyban 1976 óta a korábbitól gyökeresen 
eltérő program szerint folyik, kialakításánál kutatási munkáinkra támaszkod
tunk. Témakörünkből szakmérnökképzés is volt. Legfontosabb feladatunknak 
tekintjük az erdőhasználat, az anyagmozgatás, a feltárás és útépítés egységé
nek megteremtését. Oktatási anyagunkat nem tekintjük még teljesen kifor
rottnak, egyes fejezetek még kiegészítésre, i l letve átdolgozásra várnak, de tár
gyunk karunkon így is azok közé tartozik, amelyek az üzemek és a j övő kö-



Földméréstani gyakorlat 

vetelménye szerint a legnagyobb változáson mentek át. Hallgatóságunk hagyo
mányosan nagy érdeklődést mutat a tanszék témaköre iránt. Jelemző, hogy 
az évfolyam 30—40%-a nálunk szeretné készíteni diplomatervét. Ma már min
den évfolyamon van három-öt hallgató, aki a számítástechnikát témakörünk
ben is alkotó módon tudja alkalmazni. 

Dr. Herpay Imre 

A z erdőfeltárás és gépesítési tanszékből választották le 1957-ben az Erdésze
ti Géptani Tanszéket. A kezdeti gyors személyi változások után a nagy 
gyakorlati tapasztalatokkal és szakmai tudással rendelkező dr. Káldy József 
egyetemi tanár szervezte meg a tanszéket, majd látta el vezetését haláláig, 
1983. február 24-ig. 

A tanszék három tárgyat gondoz, amelyek oktatási céljai a következők: 
— A termelékenység emelése, amely az alapvető jelentőségű gépek kiterjedt 

használata nélkül elképzelhetetlen. 
— A z oktatás során utalás történik a gépekkel elérhető teljesítményekre, a 

legcélszerűbben alkalmazható technológiákra, annak érdekében, hogy a kike
rülő mérnökök képesek legyenek a gépek helyes kiválasztására, működésének 
ellenőrzésére, az egyes szerkezeti részek beszabályozására. 

—• A gépek fokozottabb használata növeli az üzemi veszélyforrások számát, 
amik baleseteket okozhatnak. A tanszék foglalkozik a balesetelhárítás tenni
valóival, eszközeivel, egyszóval a biztonságtechnikával kapcsolatos teendőkkel. 

Érezve a gyakorlat igényét, hogy a hallgatóink minél jobban megfeleljenek 
a gyakorlat által támasztott követelményeknek az elsőéves hallgatókat a nyári 



Gyakorlati oktatás csemeterekben 

szünidő alatt egy hónapon át a vépi Mezőgazdasági Szakmunkásképző Intézet
ben tanítjuk az erdőgazdaság legfontosabb erő- és munkagépeinek alkalmazásá
ra betanított munkás szinten. 

A rendkívül gyors műszaki fejlesztés szükségessé tette, hogy a kizárólag gé
pesítéssel foglalkozó erdőgazdasági szakemberek számára tanszékünk poszt
graduális képzés keretében több céltanfolyamot szervezzen, valamint más tan
székek által beindított tanfolyamokon a gépesítés racionalizálását oktassa. 

A tanszék kétféle kutatást végez. Egyrészről részt vesz az egyetem IP-kuta-
tási témáiban, az E R T I témavezetésével középtávú kutatási téma résztémái
nak kidolgozásában, valamint más intézmények által kért speciális gépesítési 
problémák megoldásában, másrészt diszciplináris kutatást végez az oktatás 
anyagának szinten tartása érdekében. 

Érezve a tanszék a gyakorlat sürgetését, szeretné a közeljövőben a nappali 
hallgatók számára beindítani külön tárgyként az „Erdőgazdasági gépek üze
meltetése" című tantárgyat. 

Dr. Pirkhoffer János 

A z Erdőrendezéstani Tanszék feladatköre az elmúlt évtizedben nagymérték
ben bővült. A korábban is oktatott erdőrendezéstan és dendrometria mellett a 
könyezetfejlesztés és tájrendezés, valamint a számítástechnika tananyagának 
kialakítása, fejlesztése és oktatása is a tanszék feladatává vált. Valamennyi 
tantárgynak reformtanterv szerinti érvényes oktatási programja van. 

A tananyag fejlesztését és oktatását széles körű kutató-fejlesztő tevékenység 
támasztja alá. A dendrometria, faterméstan és számítógép-alkalmazás terén 
diszciplináris kutatás folyik, a környezetvédelmi és erdőrendezési tudományos 
munkára egy-egy kutatócsoportot állítottunk be a M É M és az O K T H támo
gatásával. 



A társtanszékek kutatómunkájában együttműködőként veszünk részt, első
sorban a számítógép-alkalmazás terén. 

A nappali képzésen kívül részt veszünk az egyetemi belső továbbképzésben, 
a levelező faipari üzemmérnökképzésben, a faipari mérnöki kiegészítő képzés
ben, a mérnöktovábbképzésben és a szakmérnökképzésben. A Környezetvédő 
és Táj rendező Tagozatot, valamint a rendszeres erdőrendezési továbbképző 
tanfolyamokat a tanszék irányítja. 

Nevelőmunkánkban nagy segítséget jelent a hallgatókból, oktatókból és ku
tatókból álló számítástechnikai szakkör, ami — elsősorban tudományos diák
köri, diplomatervkészítési és egyéb feladatmegoldó tevékenység keretében — 
lehetővé teszi a közvetlen, kötetlen tanár—diák viszony kialakulását. Elősegíti 
ezt az a körülmény is, hogy tanszékünk az erdőmérnökhallgatók valamennyi 
évfolyamát oktatja. 

A közeljövőben tervezzük: 
— valamennyi tantárgy 1982-ben korszerűsített oktatási program szerinti 

oktatását, 
— az erdőrendező szakmérnökképzés bevezetését, 
— a számítógéppark bővítését, 
—. a számítástechnikai szolgáltatások kiterjesztését, 
— a számítástechnikai ménöktovábbképző tanfolyamok rendezését, 
— az országos szintű erdészeti és faipari modellezésben való részvételünk 

fokozását, 
—• külső megbízásos kutatómunka kiterjesztését, 
— a jegyzetellátottság javítását, 
— korszerű dendrometria és adatgyűjtő műszerpark kialakítását. 

Dr. Király László 

A vadgazdaságtan oktatásának ismertetését pontosan „Ádámnál" kezdjük: 
Johann Adam Wentzel Selmecre érkezett vadásztanítónak 1780-ban, tehát 203 
évvel ezelőtt Bajorországból. A címszavakban is hosszú sort Wilckens Henrik 
Dávid 1808-as tantervével kell folytatnunk, amelyikben megtaláljuk az „erdé
szeti vadászattan"-t. Három év múlva az udvari kamara kérésére a vadászat 
külön, rendes tárgyként kerül előadásra. Wilckens utóda, Feistmantel Rudolf a 
vadászat tudományának nagy teret adott annak ellenére, hogy az erdészetet 
nem tartotta a bányászattól elkülöníthetőnek, önállónak. 

Vadászattan címen heti négy órában oktatta a tárgyat egy-egy félévben 
Belházy Jenő (1865), Szécsi Zsigmond (1868) és Illés Nándor (1872) is. Vadá
szattan és fegyvertan volt a tárgy címe 1896-ban, amelyet Csiby Lőrinc adott 
elő heti három órában, de „ . . . a vadászattan gyakorlati előmozdítása céljából 
az akadémia vadászterületén vasárnaponként vadászati gyakorlatot tarta
nak . . . " 

Századunk elején 1904-ben heti két órát kap a tárgy előadója, de ha az 1934-
es reform-tantervet nézzük akkor ott különböző szemeszterekre elosztva 
1 + 3 + 3 , azaz 7 elméleti, és 3X2, azaz 6 gyakorlati órában hallgatják a diákok 
a vadászati, halászati és mezőgazdasági ismereteket. Ez idő alatt Téglás Ká
roly és Roth Gyula neve fémjelezte a vadászati oktatás múltját. A z intézmény 
egy jól kezelt tanulmányi területen maga vadgazdálkodott a soproni hegyvi
déken, akárcsak hajdan, a Selmecbányához tartozó Kisiblyén. A z 1969-ig Er-
dőműveléstani Tanszék állományából gondozott diszciplína ekkor önálló tan
széket kapott, melynek az 1979-es nyugállományba vonulásáig Bencze Lajos 
volt a vezetője. 



A tanszéken folyó tevékenység és a tantárgy tartalma iránti érdeklődésre 
mutat a nagy létszámú diákkör, vagy a végzős évolyamok 10—15%-át kitevő 
diplomatervezői jelentkezés. A diszciplínát — mely a vadgazdálkodástan I—II. 
nevet viseli, de a mezőgazdasági és halgazdasági enciklopédiát is tartalmazza 
— a II. és V . évfolyamon oktatjuk heti három, illetve négy órában. Tanszéki 
létszámkeretünk négy fő felsőfokú végzettségű és három kisegítő. Kis előadási 
óraszámunk miatt jelentős az erdő—vad témában folyó komplex kutatásunk. 
Évente négy tanulmányi vadászatra kapunk lehetőséget a Tanulmányi Állami 
Erdőgazdaság üzemi vadászterületén. v 

És, ha végül három kívánságot kellene megfogalmazni, azzal máris készen 
vagyunk: 

— szeretnénk legalább fele annyi órában oktatni ugyanazt a három tárgy
kört, mint amennyi rájuk biztosítva volt az 1934-es reformtantervben; 

— szeretnénk mindössze egyharmadnyi területen önállóan vadgazdálkodni, 
mint Roth professzor 1927-ben; 

— szeretnénk, ha utódainknak nem az elmarasztalás hangján kellene ró
lunk szólni 175 év múlva, 2158-ban. 

Dr. Kőhalmy Tamás 

Egyetemünk 175 éves jubileuma mellett az Üzemtani Tanszék is jubilál. Er
dőgazdaság-politika Tanszék néven 60 éve alakult meg Kaán Károly kezde-
ményezésére,Lesenyi Ferenc vezetésével. Lesenyi 26 éven át oktatott erdésze
ti politikai, gazdaságtani és jogi ismereteket. Szakirodalmi munkáiban kiemel
kedik a hazai erdőgazdálkodás, a Selmecbányái erdészeti tanintézet történeté
nek feldolgozása. 

1949—52 között a tanszéki oktatás szünetelt. A tanszék 1953-ban alakult 
újjá. Vezetője dr. Farkas Vilmos kidolgozta az erdőgazdasági üzemtan I. és II. 
tárgyak tananyagát és megírta jegyzeteit. A z állandó és változó költségek elmé
letének erdészeti vonatkozásait kutatta. 

19i58-tól a tanszék vezetésére dr. Somkúti Elemér kapott megbízást, aki új 
tárgyként bevezette az erdészeti gazdaságföldrajz oktatását. 

A z 1957-ben megindult önálló faipari mérnökképzés 1961-től már a tanszé
ket is érintette. A tárgyak oktatására Herneczki István kapott megbízást. Ö 
látta el 1966—75. években a tanszék vezetését. A tanszéki tárgyak súlya az ok
tatásban — a gazdaságirányítás átfogó reformja következtében — erőteljesen 
növekedett. Herneczki továbbfejlesztette a tananyagot és oktatott mindkét ka
ron. Elindította az operációkutatás oktatását. A fagazdaság rendszerére vonat
kozó kutatásokat végzett. 

. A reform-tanterv bevezetésének évében, 1976-ban dr. Somkúti Elemér ka
pott megbízást a tanszék vezetésére. Első ízben kerülnek oktatásra az ágazati 
gazdaságtan, operációkutatás, vezetési ismeretek tárgyak. A tanszék bekapcso
lódik — a szakmai továbbképzés mellett — a szakmérnökképzésbe is. 1981-ben 
beindul a gazdasági szakmérnökképzés. A két karon, három szakon oktatott 
14 tárgy, a továbbképzés és a kutatási feladatok alapján a tanszék már ma 
is intézet jelegű szervezeti egységnek tekinthető. Bővülnek a tanszék nemzet
közi kapcsolatai. Több neves szakember címzetes tanári, docensi kinevezést 
nyer a tanszékre. A gazdálkodásban évről évre nő az ökonómiai, szervezési, 
operációkutatási, vezetési ismeretek felhasználásának szükségessége, aminek 
hatására az utóbbi öt é v alatt általunk megírt jegyzetek száma 20 fölé emel
kedett. 



Reméljük, hogy amilyen mértékben növekszik a vállalati gazdálkodásban az 
erdő- és faipari mérnökeinkkel szemben a gazdaságtani tudásuk iránti köve
telmény, olyan mértékben kap lehetőséget tanszékünk az oktató-, nevelő- és 
kutatómunka személyi és tárgyi feltételeinek a javítására. 

Dr. Somkúti Elemér 

A marxizmus—leninizmus oktatása 31 évvel ezelőtt kezdődött az Erdőmér
nöki Főiskolán. Tanszéke a politikai gazdaságtan, a filozófia, a tudományos 
szocializmus és a magyar munkásmozgalom története tárgyakat, valamint 
egyes speciális kollégiumi témákat oktat — egyidejűleg 14 erdő-, faipari és 
üzemmérnöki évfolyamon. 

A z egyetem hallgatóinak többsége marxista világnézetű, rendszerünk iránt 
elkötelezett, de vannak kiforratlan, sőt idealista világnézetűek, illetve tapasz
talható a polgári ideológia befolyása is. A z előadásokon és gyakorlatokon jó 
légkör alakult ki. Többféle módszerrel segítjük a nehezebben tanítható anyag
részek elsajátítását. Diaképek, fóliák, hallgatói referátumok, filmek alkalma
zásával is sikerül az érdeklődést erősíteni. 

Oktató-nevelő munkánk során a figyelmet a társadalom fejlődésének leg
fontosabb kérdéséire összpontosítjuk. Nyíltan és őszintén szólunk az alapvető 
gazdasági problémákról, igyekszünk megmutatni azok megoldásának legcél
szerűbb, a szocialista építést szolgáló útját és módjait. A tanszékre a négy 
alaptárgyon és a bevezetésre kerülő szociológián, valamint a speciális kollé
giumokon kívül nagy feladat hárul a továbbképzésekben is. Szinte valameny-
nyi mérnököt továbbképző tanfolyamon, valamint a szakmérnök képzésben 
oktatunk. 

A marxizmus—leninizmus egyes alkotórészeihez, az egyes tárgyakhoz hét 
témában kapcsolódó diszciplináris kutatást végzünk. A kutatási tevékenység 
az igényeknek és az oktatók érdeklődési körének megfelelően alakul. A ku
tatási témákból két évtized alatt összesen 209, az elmúlt öt évben 76 cikk, ta
nulmány jelent meg. A tanszéki TDK-munkában az elmúlt hat évben 56 hall
gató vett részt és 43 témából készült dolgozat. Hat hallgató országos fórumo
kon vett részt. 

Dr. Várhelyi István 

A tükörrelaszkóp feltalálója — dr. Waltér Bitterlich — február 19-én töltötte be 75 
életévét. Az erdőrendezésben ma már nélkülözhetetlen műszer szerkesztője a bécsi 
BODENKULTUR főiskolán kitüntetéssel végzett, majd az osztrák államrendészet
ben szolgált. Már kora ifjúságától kísérletező hajlamú volt. 1931-ben jött rá, hogy 
szögszámlálás segítségével optikai erdőbecslés lehetséges. Eljárását a gyakorlatban 
fejlesztette ki és felfedezését 1947-ben hozta nyilvánosságra. Az általa szerkesztett 
relaszkóp különböző változatait egy salzburgi finommechanikai vállalattal fejlesz
tette és gyártatta. 1967-ben kapott meghívást a BODENKULTUR-ra rendes egye
temi tanárnak és 1978-ig vezette a faterméstani tanszéket. (AFZt 1983. 11.). 

A vállalat 1962-óta már több, mint 25 000 relaszkópot állított elő és szállított a 
világ minden tájára; alapítóját — dr. Benno Hesske-t — a salzburgi kereskedelmi 
kamara most ezüstéremmel tüntette ki. (AFZg 1983. 4.). 

(ReL: Jérőmé R.) 



A TANULMÁNYI ERDŐGAZDASÁG AZ OKTATÁS SZERVES RÉSZE, 
A GYAKORLAT FŐ BÁZISA 

A tanítás—tanulás folyamatában a gyakorlatiasságra való törekvés igen ré 
gi. Ezt bizonyítja a X V I I . században Sárospatakon Komensky gondolata: meg
tanítani a hallgatókat a mezőgazdasági gyakorlati fogásokra. Hasonló elkép
zeléssel találkozunk Apáczai Csere János reform-tantervében. Hazánkban az 
erdészeti jellegű gyakorlati oktatási lehetőség kialakításával majd két évszá
zada találkozunk. 

Mikor í. Ferenc császár „nyilvános tanintézetté" nyilvánítja a Bányászati 
Akadémiát, „elrendeltetett bel, külföldi fanemek nevelésére szolgáló csemete
kertek létrehozása". A z 1807. december 17-én kinevezett dr. Wilckens Henrik 
Dávid akadémiai tanár 1809-ben „hallgatóival már erdészeti gyakorlatot is 
tartott, mely célra a szászkői bányakincstári uradalomba fekvő szklenói erdők 
voltak kijelölve. Itt különösen a különböző erdősítési módokat mutatta be 
hallgatóinak úgy, hogy mindég beerdősítendő területeket választott ki, s eze
ken hallgatóival rendszeresen erdősítéseket és erdőtenyésztési kísérleteket 
végzett". 1814. évben az udvari kamara a szklenói és repistyei erdőrészeket 
Wilckensnek, mint erdészeti intézeti igazgatónak kezelésére bízta meghagyva 
„Minthogy ezek az erdőrészek az erdészeti növendékek gyakorlati kiképzésé
nek megkönnyítésére adattak át, azokban az összes munkálatokat: favágatást, 
szénégetést, erdősítést stb. Wilckens útmutatásai, .s rendelkezései szerint vé 
gezzék". Ezeknek az erdőrészeknek összes területe 1294,87 ha volt. 

Wilckens halála után utóda Feistmantel Rudolf 1835-ben a szklenói erdők 
helyett a Selmecbányához közelebb fekvő Kisiblye-be kéri a gyakorlatok át
helyezését, ettől kezdve itt folynak az erdészeti gyakorlatok. 

A z I. világháború után a Bányászati és Erdészeti Főiskola Sopronba költö
zött. Ezt követően 1922. március 11-én "Tanulmányi erdőül pedig a város fel
ajánlotta az ágfalvi Erdőgondnokságot a gazdasági terv szerint hozzátartozó 
területeivel együtt, összesen 3,366 hold és 265 n. öl terjedelemmel, vezetésével 
a Földművelésügyi Minisztérium Muck Endre erdőtanácsost bízta meg". 

Ez a kicsiny kiterjedésénél és Sopron városával fennálló anyagi függősé
génél fogva nem elégíthette ki az egész ország részére szóló erdőmérnökkép
zés igényeit. A városi erdőnek 1945-beni államosítása után a város egész erdő
gazdaságát Tanulmányi Erdőgondnoksággá alakították. Szervezetileg és üzemi 
szempontból az Állami Erdőgazdasági Üzemekhez, míg tanulmányi szempontból 
az Erdőmémöki Főiskolához tartozott. 

1950-ben a Tanulmányi Erdőgondnokság tanulmányi jellegét megszüntették 
és a volt Sopron városi, s a várost környező erdőkből, a Nagycenk és Sopron
kövesd körül fekvő erdők hozzácsatolásával alakították ki a Soproni Állami 
Erdőgazdaságot. A soproni fűrészüzem is az erdőgazdasághoz tartozott. 1951-
ben ismét tanulmányi cél szolgálatába állították, Soproni Tanulmányi Erdő
gazdaság elnevezéssel. 1953-ban az erdőgazdasághoz csatolták a Röjtökmuzsaj 
és Iván községek környékén fekvő erdőket, s így alakult ki az erdőgazdaság 
jelenleg is meglevő területe, szervezete és üzemrészenkénti megoszlása. 1955-
ben új egységként erdőgazdasági gépállomás létesült Sopronban. 

A Tanulmányi Állami Erdőgazdaság célját 1951-ben a Földművelésügyi M i 
niszter rendelete a következőkben jelölte meg: „Agrártudományi Egyetem Er
dőmérnöki Kara, a Soproni Erdészeti Technikum és a Soproni Erdészképző 
Iskola részére biztosítsa az üzemi gyakorlati oktatás széles körű lehetőségeit, a 



Soproni Állami Erdőgazdaság üzemi feladatainak egyidejű elvégzése mellett". 
A z elmúlt 30 évben a célok és feladatok részben kibővültek, részben szűkül
tek, de alapvetően jelenleg is meghatározóak gazdálkodásunkban. A z elmúlt 
évtizedekben népgazdaságunkban bekövetkezett változások, a tudományos
technikai forradalom, a szocialista nagyüzemi gazdálkodás fejlődése, a horizon
tális és vertikális integráció kibontakoztatása, a specializáció, az erdészeti szak
oktatás felé is új követelményeket támasztott. 

A felsőfokú és középfokú faipari oktatás bevezetése, a mérnök- és technikus
képzés korszerűsítése, a mérnök és technikus továbbképzés bevezetése és fe j 
lődése, az oktatás tartalmi és formai változásai, a kutatómunka kiszélesítése 
szükségessé tették a gyakorlati oktatás szervezeti kereteinek továbbfejleszté
sét is. A Tanulmányi Erdőgazdaság fokozott ütemű fejlesztése mellett szüksé
gessé vált fejlett gazdálkodást folytató, gyakorló és bemutató gazdaságok ki
jelölése. 

Továbbra is fő feladatunk: 
— mint vállalatnak eredményes gazdálkodást folytatni, 
— mint tanulmányi célt szolgáló erdőgazdaságnak biztosítani az oktatási és 

kutatási feltételeket, s 
— új feladatként, mint a Soproni Fagazdasági Társulás gesztorgazdasága 

segíteni a környék erdészeti és fafeldolgozási tevékenységét. 
Erdőgazdaságunk területe jelenleg meghaladja a 17 500 ha-t. Szervezeti egy

ségei : négy erdészet, egy műszaki erdészet és egy fafeldolgozó üzem. A v i 
szonylag kis távolságon belül (Sopron járás) gazdálkodó négy erdészet igen vál
tozatos természeti körülményekkel rendelkezik. Területükön a hegyvidékre, 
dombvidékre és síkvidékre jellemző termőhelyi viszonyok gazdag skáláját ta
láljuk. 

A Tanulmányi Állami Erdőgazdaságnak megalakulásától fogva legfontosabb 
feladata vol t : 

— az erdősítési hátralékok felszámolása, 
— rontott erdők átalakítása, 
— az elmaradt és esedékes nevelővágások végrehajtása, 
— az értékes állományok túltartásával az élőfakészlet regenerálása. 
Ezen célok megvalósítása egyaránt szolgálja az erdőgazdálkodást és az ok

tatást. 
Oktató-kutató erdőgazdasági szakemberek és dolgozók, az ifjúság bevonásá

val fenti célok érdekében szép eredményeket értek el. Jelentősen megválto
zott és kedvezőbbé vált a faállománnyal borított erdőterület megoszlása kor
osztályonként. 

Gazdaságunk gazdálkodási feltételeinek fejlődése egyben a gyakorlati okta
tás feltételeinek fejlesztését is jelenti. Csemetetermelés kilenc csemetekertben 
*21 ha-on folyik különböző hagyományos és korszerű technológiákkal. A z el
múlt években jelentős eredményt ért el az erdőgazdaság a burkolt gyökerű 
csemeték termesztésében. A Paperpot-csemeték termesztése a tómalmi cse
metekertben országosan is ismert. 

Évente 40 féle fafaj csemetéjének nevelése jó lehetőséget biztosít a gyakorlati 
oktatáshoz. 

Erdőgazdaságunk termelésében jelentős helyet foglal el a feldolgozás. Á r 
bevételünk 60—65%-át adja. A három éve felépült új fafeldolgozó üzem kielé
gíti a korszerű termelési és oktatási feltételeket. Mellette jó nyereséghányad
dal dolgozik a négy erdészeti fagyártmánytermelő üzem is. 
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A 27 100 ha-os üzemi vadászterületünk magasszintű vadgazdálkodásra alkal
mas. A z évenként terítékre kerülő mintegy 650—700 nagyvad (szarvas, őz. 
vaddisznó) megfelel a kilőhető vadlétszámnak. Korszerű fácántelepünk évi 
30 000 tojás keltetésére képes. A felnevelt fácánokból évi 3—4 ezer db-ot üze
mi vadászterületen engedünk ki. Vadgazdálkodásunk az oktatás segítése mel
lett jelentős deviza-árbevételt is biztosít. Erdőgazdaságunk tagja a H U N — O R 
Fácántenyésztési rendszernek, valamint a Székesfehérvári Vadgazdálkodási és 
Vadértékesítési Külkereskedelmi Társaságnak. 

A Tanulmányi Állami Erdőgazdaság megalakulása utáni években tiszta költ
ségvetési gazdálkodást folytatott, s a törekvés az évi tervezett veszteség csök
kentése volt. Jelenleg az erdő- és fafeldolgozó gazdaságokkal azonos közgaz
dasági szabályozók szerint gazdálkodunk, de mint tanulmányi célt ellátó vál
lalat egyben nyereségérdekeltségű költségvetési elszámolást is végzünk. Fej
lesztési célkitűzéseinket főhatóságaink támogatják. 

Területünkön a sopronkörnyéki erdészetben, a műszaki erdészetben, a fa
feldolgozó üzemben rendelkezik az egyetem oktatási helyiségekkel és beren
dezésekkel, s jelenleg a hegyvidéki és röjtöfcmuzsaji erdészetben történik ilyen 
irányú fejlesztés. Egyetemistáink és szakközépiskolásaink a tanév folyamán 
tantárgyi gyakorlataik jelentős részét töltik területünkön. 

A z elmúlt év során három (csehszlovák, N D K , szovjet) hallgatói csoportot 
fogadtunk cseregyakorlatra, tanulmányútra. Második éve, hogy a motorfű
részkezelői betanított munkás tanfolyamainkon egyetemi hallgatók is részt 
vesznek szabad idejüket áldozva erre. 

Támogatjuk az egyetemi KISZ-szervezet rendezvényeit, a fiatalok helyi és 
országos sportrendezvényeit (tájfutás, díjlovaglás, kosár stb.). Segítjük a fia
talok szakköri foglalkozásait. Szakembereink évenként 660—700 órát fordíta
nak az egyetemi gyakorlatok előkészítésére és aktívan vesznek részt azok ve
zetésében is. Részt vesznek a technikusképzésben és továbbképzésben. 

A z egyetem, az ERTI Alpokaljai Kísérleti Állomásának, a szakközépiskolá
nak oktatói, kutatói számos kísérletet végeznek gazdaságunkban. 

A z egyetem és az erdőgazdaság vezetése a gyakorlati oktatási tanácsban — 
az „Együttműködési Szabályzat" szerint —• tárgyalja meg és dönt a gya
korlati oktatást érintő kérdésekben. A gyakorlati oktatási tanács közreműkö
dik az erdőgazdaság termelési, fejlesztési terveinek elkészítésében. 

Ügy véljük, hogy a gyakorlati oktatás legfontosabb bemutatóeszköze maga 
a természet, a termelő üzem. Itt minden tárgy, jelenség és folyamat valóságos 
környezetében kerülhet bemutatásra. Ugyanakkor legjobb törekvéseink elle
nére is az optimális eljárások megvalósítása a különböző nehézségek, az ok
tatók és dolgozó emberek szubjektív hatásai miatt is mindig torzul. Ezért 
csak arra törekedhetünk, hogy adott körülményeinkhez viszonyítva a lehető 
legjobb eljárásokat mutassuk be. 

Ez lehet az a reális cél, amelyet hosszabb távra is kitűzhetünk magunk elé. 
A helyi oktatási és kutatási intézmények, valamint erdőgazdaságunk 
együttes munkájával megvalósítható az oktatás további tartalmi és formai fe j 
lesztése és korszerűsítése. 

Obermayer György 
igazgató 



A SŰRŰSÉG SZEREPE 
A FA ANYAGMINŐSÍTÉSÉBEN 

DR. MOLNÁR SÁNDOR 

A faanyaggal való ésszerű gazdálkodás és fatermesztésünk mi
nőségi hatékonyságának fokozása egyaránt igénylik a minősítés 
rendszerének, módszereinek továbbfejlesztését. Ehhez azonban el
engedhetetlen a jelenlegi szemlélet és szakmai gyakorlat alapvető 
korszerűsítése és nem különben faanyagismereti kutatásaink meg
erősítése, egységesítése a vizsgálati eszközök és módszerek jelen
tős mértékű korszerűsítésével. 

A faanyag minősége a meghatározott tulaj donsági mutatók olyan összessé
ge, amely kifejezi az anyag alkalmasságát egy konkrét felhasználási célra. T e 
hát a minőség fogalma nem választható el a rendeltetéstől! Minősége van a 
fűrészipari rönknek, a papírfának stb., vagyis a konkrét választékoknak. En
nek megfelelően a hengeres faanyag minőségét a kidöntött törzsek választé-
kolásakor, ill. az egyes választékok minőségi osztályba sorolásakor határozzuk 
meg. Egyre határozottabb igényként jelentkezik azonban az állományokban 
lévő faanyag minősítési rendszerének kidolgozása. 

Ez esetben —, ha eltekintünk az ipari és az egyéb különleges rendeltetésű 
erdőktől — figyelembe kell venni, hogy a faanyag perspektivikusan többféle 
célra használható fel, ezért a minősítés csak általános minőségi mutatók alap
ján lehetséges. Ha vannak is már e területen eredményes külföldi próbálkozá
sok, kutatások, e problémakör még egyáltalán nem tekinthető feltártnak [1]. 

Hazánkban kimondottan faterméstani" (erdőbecsiéstani) oldalról közelítettük 
meg a kérdést: A z erdőállomány jellemző mennyiségi adatai mellett a törzs
fejlődés és a látható fahibák figyelembevételével készíthető el a méretcsopor
tos választékbecslés. E módszer jó alapot szolgáltathat a választéktervezéshez, 
amelyet természetesen befolyásolnak az értékesítési lehetőségek is. 

Fatermesztési szempontból hasonlóan fontos faanyag-ismerettani oldalról is 
megvizsgálnunk erdőállományaink minőségét. Vagyis a különböző ökológiai 
tényezők, erdőművelési módszerek, nemesítési eljárások stb. miként befolyá
solják a faanyag szöveti szerkezetét, sűrűségét, fizikai, mechanikai, kémiai tu
lajdonságait. Tehát, a fatermesztés során fokozottabb szerepet kell, hogy kap
janak a ma még legtöbbször nem vizsgált, külső jegyek alapján — hagyomá
nyos becslési eljárásokkal — nem megállapítható faanyag-tulajdonságok. 

A fa anyagminősítés újabb szempontjai legfontosabb iparifa-választékainknál 

A z érvényben lévő szabványok a hengeresfa-választékok minőségét a követ 
kező mutatók alapján határozzák meg: alkalmazható fafajok, méreti előírások, 
a megengedett fahibák. E szabványosított tényezők mellett egyes választékok
nál — azok rendeltetésétől függően — nagy szerepe lehet a különböző anató-



miai tulajdonságoknak (tavaszi és nyári paszta nagysága, évgyűrűszélesség, 
rosthosszúság stb.), a sűrűségnek (térfogatsúlynak), a nedvességtartalomnak, 
a keménységnek és egyéb fizikai, mechanikai tulajdonságoknak. Vizsgáljuk 
meg e szempontok alapján néhány fontosabb hengeresfa-választékunkat. 

Furnérrönk 

A közelmúltban bevezetett szabvány (MSZ 13307—79) rögzíti a hazai fafa
jainkból termelhető késelési és hámozási célú furnérrönkök méreti és minőségi 
előírásait. Sajnálatos, hogy az évgyűrűszerkezetre és -szélességre vonatkozóan 
kikötéseket nem tartalmaz. Gyűrűs likacsú fák esetében nagy évgyűrűszéles
ségnél és ehhez kapcsolódóan nagyobb edényátmérőknél minimálisra csökken 
a lehasított furnér rostra merőleges húzószilárdsága, ezért gyakoriak a repe
dések. Ilyen okból alkalmatlanok furnérgyártásra a nedvesebb alföldi termő
helyekről származó köcsányostölgy-rönkök. A tölgyfurnérrönk minőségi köve
telményeinél fontos tehát az egyenletes, átlagosan 2—3 mm szélességű évgyű
rűszerkezet biztosítása. A z egyenletes szöveti szerkezet és a keskenyebb év
gyűrűk előnyösen befolyásolják a furnér felületi minőségét is. 

Fűrészipari rönk 

A z elmúlt években, évtizedekben alapvetően eluralkodott a fűrésziparban 
a mennyiségi szemlélet. A termékek iránti óriási kereslet károsan befolyásolta 
az alapanyaggal szemben támasztott méreti és minőségi előírásokat. A korábbi 
öt szabványt egységesítő MSZ 45—79 előírásait méreti és minőségi szempont
ból egyaránt csak keretnek lehet ma tekinteni. Tehát a konkrét méreti és mi
nőségi kikötések a termelő és a felhasználó megállapodásában rögzítendők. 
A piac közelmúltban jelentkező beszűkülése egyértelműen kikényszeríti a 
vállalatokból a minőségi munka javítását. Várhatóan az iparifa rönkhányada 
ennek eredményeképpen csökkenni fog. A szabványban rögzített minőségi mu
tatók mellett vizsgálat tárgyává kell tenni magasabb szilárdsági igényű fű
részáruk termelése esetén (pl. szerkezeti fűrészáru) az évgyűrűszélesség, a tér
fogati sűrűség, egyes műszaki tulajdonságok előzetes meghatározását. Hasonló 
megfontolások miatt ragaszkodtak egyes külföldi rönkvásárlók az óriás nyár
hoz az egyéb, lazább szövetű nyárfajtákkal szemben. A sűrűség és a műszaki 
tulajdonságok vizsgálatának előtérbe kerülését eredményezi a külföldön egy
re inkább elterjedő fűrészáru-szilárdsági osztályozás is (az automatikus osztályo
zást a hajlító rugalmassági modulus meghatározásával végzik). 

Papírja 

Itt is a még nem szabványosított, alapvetően fontos tulajdonságokra muta
tunk rá. A papírfa minősége szempontjából döntő jelentőségű a szöveti szer
kezet és a sűrűség. A vékonyfalú tracheidák (rostok) finomabb minőségű pa
pírt eredményeznek. Hasonlóan kedvező szerepe van a rosthosszúság növelésé
nek. A nagyobb térfogati sűrűség főzéskor magasabb cellulózkihozatalt ered
ményez. Tehát növeli a főzőtartályok kapacitását, s csökkenti az önköltséget. 
A magasabb sűrűségi érték kedvezően befolyásolja a papír szakítószilárdságát 
is. E szempontok alapján egyes nyugati országokban alapvető minősítési mód
dá vált a térfogati sűrűség és a szállítmány homogenitásának vizsgálata. 

A felsoroltakban a teljesség igénye nélkül törekedtünk érzékeltetni néhány 
fontosabb erdei választék újabb minőségi összetevőit. Most pedig vizsgáljuk 
meg, milyen kapcsolat van az egyes tulajdonságok között, ill. melyek azok az 
újabb tényezők, amelyeket a vizsgálat tárgyává kell tennünk? 



A faanyag főbb minőségi mutatói 

A gyakorlatban az elmúlt évtizedek során a faanyagismeret-tani kutatások 
két irányba szétváltak: 

— a felhasználási cél, a faanyaggal szemben támasztott szilárdsági, esztéti
kai és egyéb követelmények kielégíthetőségét vizsgáló műszaki-technoló
giai és 

— biológiai (fatermesztési) faanyagismer et-tanra. 
A z első általában nem foglalkozik a feltárt tulajdonságok fatermesztési ösz-

szefüggéseivel, de sokrétűen elemzi a faanyag alkalmasságát egy konkrét fel
használási célra. E területen egyre inkább kibontakoznak a roncsolásmentes 
vizsgálati eljárások, a nagy méretű, megengedett fahibákat tartalmazó próba
testek vizsgálata és a vizsgálat tárgyát képezik a különböző technológiai tulaj
donságok (pl. forgácsolási ellenállás) és a fa természetes - tartóssága is. A ta
nulmány bevezetőjében aláhúztuk, hogy a faanyag minősége nem absztrakt fo
galom: konkrét termékhez, használati célhoz kötődő. Tehát akkor járunk el 
helyesen, ha törekszünk az elkülönülő vizsgálati irányok egységét fenntartani. 

A faanyag legkedvezőtlenebb adottsága —• a vele konkurráló egyéb anyagok
hoz (műanyagok, fémek) viszonyítva — tulajdonságainak nagymértékű válto
zékonysága. Kollmann F. [2] vizsgálatai szerint a kőris főbb tulajdonságai a 
következő arányok között váltakoznak: évgyűrűszélesség 1:36, űtő-hajlító szi
lárdság 1:35, egyéb szilárdsági mutatók 1:4,2-től 1:1,6-ig, a rostok hosszúsága 
1:3,6. a sűrűség 1:2,0. A különböző fahibák is jelentősen befolyásolják a tulaj
donságok változékonyságát. 

A faanyag homogenitásának fokozása elősegíti a feldolgozó iparágak mun
kájában a termelékenység növelését és a jó minőségű termékek gyártását. Ho
gyan biztosítható a homogenitás? A faanyagok feldolgozása során nagyfokú 
homogenizálást biztosítanak a cellulóz-, a forgácslap- és a farostlemezipari 
technológiák. A változékonyság jelentős mértékű csökkentése érhető el a kü
lönböző rétegelt, ragasztott szerkezeteknél és a faanyagok modifikálásánál. 

A természetes faanyagok mechanikai feldolgozása során alapvető szempont 
az alapanyag megfelelő méreti és minőségi osztályozása. A faanyagok termé
szetes inhomogenitása azonban egyetlen módszerrel sem szűntethető meg (pl. 
a geszt és szíj ács eltérő tulajdonságai), ezért fontos szempont annak mérséklé
se a különböző fatermesztési eljárások alkalmazásakor. Ilyen szempontból nagy 
jelentősége van a szaporítóanyag azonos genetikai származásának, a nemesí
tett fajták elterjesztésének, a fatermesztési célokat szem előtt tartó, következe
tes állománynevelésnek. 

A faanyag minőségi mutatói között alapvető szerepe van a fafajnak és a 
különböző fahibáknnak (ággöcsök, alaki hibák stb.). Mivel ezek szerepe többé-
kevésbé feltárt, a jelen tanulmányban elemzésükre nem térünk ki. 

A faanyag sűrűsége (térfogatsúlya) ez ideig nem szerepel a minőséget meg
határozó szabványosított jellemzők között. Jelentőségét a következők emelik ki: 

1. A sűrűség szoros összefüggésben van a különböző fizikai-mechanikai tu
lajdonságokkal. Tehát ismeretében azok jelentős része számítható. Példaként 
ismertetem az Omboly 43 c erdőrészlet mageredetű akácállományából szárma
zó próbatestekkel végzett vizsgálataink (próbatestek száma 96—96 db) néhány 
eredményét: 

Statikus hajlítószilárdság: 

ai2=3,16-p12—807 (r=0,68) 



Hajlító rugalmassági modulus: 
Ei2=242-o 1 2_18 910 (r=0,58) 

Ütő-hajlító szilárdság: 
Wi2=0,015 ei2+5,91 (r=0,61) 

ahol: ón — stat. hajlítószilárdság 12% nettó nedvességtartalom mellett, 
« 105 N / m 2 

Q12 — sűrűség kg/m 3 

E12—hajlító rugalmassági modulus, 10 5 -N/m 2 

W12 — ütő-hajlító szilárdság, J/m 2. 

A regressziós egyenletek korrelációs együtthatói (r) arra utalnak, hogy a sű
rűség alapján megfelelő pontossággal számíthatók a szilárdsági értékek. M e g f 
kell jegyezni, hogy egyéb vizsgláatainknál az ütő-hajlító szilárdság esetében 
sokkal lazább volt az összefüggés ( r=0, l—0,2) és Kollmann F. vizsgálatai is 
azt mutatták, hogy a dinamikus hajlítószilárdságot megbízhatóan nem számít
hatjuk a sűrűségből. 

Polubojarinov erdeifenyőre végzett hasonló vizsgálatainál [1] megállapítot
ta, hogy a legszorosabb a kapcsolat a sűrűség és a nyomószilárdság (oldalnyo
más) között, de elfogadható pontossággal számítható a sűrűségi értékek isme
retében a stat. hajlítószilárdság, a hajlító rugalmassági modulus és a kemény
ség is. 

Vizsgálati eredményeink, Kollmann F. és más szerzők adatai is azt támaszt
ják alá, hogy az évgyűrűszélesség alapján bár következtetni lehet az egyes 
szilárdsági értékekre, de lényegesen pontosabb eredményt kapunk a sűrűség 
alapján végzett számításokkal (az évgyűrűszélességből levezetett összefüggéstől 
valamivel megbízhatóbb eredményt adnak a kései paszta szélessége alapján 
végzett vizsgálatok is). 

2. A sűrűség hatással van az élő fák szárazanyag-produkciójára. A sűrűségi 
mutató ismeretében objektív értékelést adhatnak azon erdőnevelési beavat
kozásokról, amelyek célja a fatermés fokozása. (Pl . egy trágyázott, gyorsan 
növő nyárültetvényről nem ad megfelelő képet a folyónövedék ismerete, mert 
a laza szöveti szerkezet alacsony sűrűségi értékkel párosul, ez pedig mérsékel
tebb mechanikai tulajdonságokat és alacsonyabb cellulózkihozatalt eredmé
nyez). 

3. A faanyagsűrűség fontos szerepét a cellulóz-papíriparban az előbbiekben 
részleteztük, hasonló jelentősége van a farostlemez és a forgácslapgyártásban 
is. A fűrésziparban, de más tömegtermelést folytató fatermékgyártó iparágak
ban is egyre jobban elterjednek a műszeres faanyag minősítési módszerek (pl. 
a fűrészáru szilárdsági osztályozása), ez pedig aláhúzza a faanyagsűrűség is
meretének fontosságát. 

A z összefüggések alapján megállapítható, hogy a faanyagok sűrűsége alap
vetően meghatározza a gyártható termékek körét, minőségét, használati ér
tékét. A faanyagok tömeges és objektív minősítése céljából szerepét feltétle
nül indokolt növelni. A z élő fák sűrűségének megállapításával következtetni 
lehet az egyes erdőnevelési beavatkozások hatékonyságára is. 

I R O D A L O M 

[1] Polubojarinov O. J.: Ocenka kacsesztva dreveszinü v naszazsdemii. Leningrád, 1981. 
[2] Kollmann F.: Die Esche und ihr Holz. Berlin, 1941. 



MIÉRT LETTEM ERDŐMÉRNÖKHALLGATÓ ? 

. . . és ráadásul lány létemre? Talán nem kerültem volna erre az egyetemre 
és erre a pályára, ha nem erdész családból származnék, és ha nem töltöttem 
volna el gyermekkoromban hat évet egy zalai erdőben. Korábban ismertem 
meg az erdei élet és munka nehézségeit, mint az általa nyújtott szépséget. 
Mindig tiszteltem az erdőt hatalmas volta és csodálatos sokszínűsége miatt, 
ugyanakkor bonyolult volt számomra. Szerettem volna megismerni valamit a 
„titok"-ból, amely az egész rendszert irányítja. 

Középiskolás koromban sokkal elvontabbnak képzeltem az egyetemet — ál
talában. Az t hittem, hogy nap-nap után csodálatos felfedezésekről, a tudo
mány legújabb világra szóló eredményeiről hallunk, és mostanra kiderült, 
hogy még a „kisebb" kutatások is elméletiesek a gyakorlathoz képest. 

Milyennek képzelem el a munkámat a végzés után? — Szeretném, ha min
den hallgatótársam úgy fejezné be az egyetemet, hogy az erdőt ne csak nyers
anyagforrásnak tekintse, hanem a gazdasági célokkal egyenrangúan kezeljék 
a természetvédelmet is. Együttesen talán megvalósítható lenne, hogy megőriz
zük mindazt, amit a természettől kaptunk. Emiatt az erdőménök fő feladatát 
a két cél összehangolásában látom. 

Szeretném, ha 25 év múlva a mostani elképzelésem nemcsak ábránd lenne, 
hanem sikerülne majd belőle valamit megvalósítanunk. 

Szabados Ildikó I I I . é. emh. 

A soproni Erdészeti és Faipari Egyetem Központi Könyvtára egyedülálló (majdnem 
200 ezer kötetes) szakirodalmi anyagával, folyóirataival, szabványtárával évről évre 
növekvő igényt elégít ki. A könyvtár látogatottsága nő, egyre több hallgató jár ide 
olvasni, tanulni. A folyóirat olvasóban több mint 1000-féle időszaki kiadvány között 
válogathatnak, a kutatófülkékben kényelmesen, nyugodtan tanulhatnak. A könyvtár
ban hallgathatnak előadásokat (szakirodalmi ismeretek, agrártörténet, nyelvi órák), 
itt gépelik le feladataikat. Egyre többen veszik igénybe a könyvtár egyéb szolgálta
tásait (írógépek, másológépek, mikrofilmleolvasók). 1982-ben 1684 beiratkozott ol
vasója volt a könyvtárnak. 

A könyvtárközi kölcsönzések iszáma is növekszik, az elmúlt évben 186 esetben kül
dött a könyvtár, illetve 640 alkalommal kapott anyagot könyvtárközi kölcsönzéssel. 

A cserekapcsolatok révén értékes irodalomhoz jut a könyvtár, a világ 626 intéz
ményével áll cserekapcsolatban, ebből 354 szocialista országbeli intézmény. Évente 
kb. 2000 db különlenyomattal, időszaki kiadvánnyal stb. növekszik így az állomány. 

Az EFE Központi Könyvtárában működik (1980. július 1-étől az OMIKK Soproni 
Fordító Iroda. A Fordító Iroda az egyetem, a környező üzemek, gyárak, intézmények 
fordítási, tolmácsolási, lektorálási igényeit elégíti ki megbízható szakembergárdájával. 

A Fordító Iroda az erdészeti üzemek és erdőgazdaságok fordítási, tolmácsolási és lek
torálási igényeit készséggel elégíti ki. 1982-ben 794 megrendelő volt, a fordított oldalak 
száma- idegenről magyarra 14 274, illetve magyarról idegenre 1080. A gyors fordítá
sok érdekében expressz, illetve sürgős fordítások készítését is teljesíteni tudja a For
dító Iroda. 

Az Erdészeti Tudományos i Intézet kutatóinak számottevő része az elmúlt 
években nyugdíjba ment, illetőleg a közeljövőben készül nyugdíjba. Helyük
re szakmai gyakorlattal rendelkező, a kutatás iránt érdeklődő erdőmérnökö
ket keres a sárvári, kecskeméti, gödöllői, püspökladányi, kaposvári és mát
rafüredi kísérleti állomásaira. Lakások megüresedésére is számítani lehet. 
A jelentkezéseket kísérleti állomásain, illetőleg az intézet központjában várja. 



MINDEN FÁBAN SZÉPSÉG LAKOZIK 

A fa a legcsodálatosabb anyagunk egyike a természetben. Az életünk nélküle nem 
létezne. A fák élnek, lélegzenek, szenvednek, elpusztulnak, amikor kivágják, vagy 
kiszáradnak. De új életre támadnak,ha az ember megmunkálja. A fa minden esz
közünkben jelen van, szépíti, nemesíti környezetünket. A fa, mint az eszközkészítés 
legősibb anyaga már az ember megjelenésével munkája, keze ügyébe akadt. Az. 
almafa körül volt a biblia elbeszélése szerint a gonoszság, a gyümölcsevés miatt. 
A fa, mint könnyen megmunkálható anyag, a világtörténelemben az emberi kultú
rák bölcsője és koporsója volt. A természet csodája, ahogyan a csipetnyi magból 
susnyó, cserje, hatalmas törzsű fa, lomb, korona, erdő, állatok és madarak, növé
nyek és bogarak otthona lesz. A fa külső szépsége, ágai, hajtásai, levelei, virágai, 
gyümölcsei és levegőtisztító szerepe a természet őscsodája, mely áhítatával, zúgásá
val, rengetegével földkerekségünknek" az emberhez méltó társa, szolgája és barátja. 

A fa a költészet, a művészetek megihletője, mely ott van a festett képekben, szob
rokban, gerendákban, zeneszerszámokban és mindenütt, ahol szükség van rá. Az idő 
múlása áfát megeszi, elkorhaszt ja és a föld mélyén szénné alakul. A fa a melegséget 
is magában hordozza, akár a ránk való hatással, ha gyönyörködünk benne, vagy tü
zelés alkalmával. A népi mondás szerint Isten fűben, fában adta az orvosságot, mert 
a fák az ősi, de a mai gyógymódok között is ott szerepelnek kivonataikkal. Nincs 
az a technikai gépezet, amiben ne volna jelen valamilyen módon a fa. Vigyázni is 
kell rá, mert haldoklik, pusztítják, gyilkolják a fákat, amit a gondtalan természet ma
ga ültetett .A ma embere iparkodik kivágni, letarolni és elpusztítani. Addig fogunk 
élni a Földünkön, amíg a fák körülvesznek bennünket. Hai ennyi szépség adatott kör
nyezetünk fájában, akkor a legnagyobb szeretettel bánjunk vele, amíg nem késő. Ami
kor az ember belefaragott egy darabka ágba, megjelenítve társai arcát és díszítette 
a maga módján, nem gondolta, hogy életre kelti a fafaragás művészetét. A kézén ke
resztül a lélek ereje az emberből a fára varázsolta a) képzelet világát. A munka kez
dete volt az is, amikor fából szerszámot alakított ki az ember és dolgozhatott vele 
a maga módján, de felhasználta a pusztítás eszközéül is a fegyverek készítéséhez. 

Polyák István 



Az elnökség március 31-én, Budapesten, az MTESZ székházában ülést tartott dr. 
Herpay Imre elnök vezetésével. Első napirendi pontként megvitatta a Király 
Pál főtitkár által összeállított, „Az OEE cselekvési programja 1983—1986" c. terveze
tet. A program részletesen kifejti az erdőgazdálkodás fejlődését elősegítő egyesületi 
feladatokat azzal a határozott állásfoglalással, hogy a sokrétű feladatkomplexum
ból a gazdaság általános megújításához, a műszaki-gazdasági innovációhoz, való tár
sadalmi hozzájárulást állítja tevékenységünk középpontjába. A szóbeli kiegészítés 
újabb gondolatokat, javaslatokat adott. Felszólalt: dr. Sólymos Rezső, Csanádi Bé
la, dr. Herpay Imre, dr. Halupa Lajosné, Ott János, Halász Aladár, dr. Kovács Je
nő, dr. Gál János, Andor József, dr. Bartucz Ferenc, dr. Váradi Géza, Káráll Já
nos, dr. Ébli György. 

Ezt követően az elnökség az oktatási és közművelődési bizottság munkájával és 
javaslataival fogalkozott Tóth Istvánnak, a bizottság vezetőjének szóbeli ismerte
tése alapján. A bizottsági munka jelenőségére tékinettel az elnök a jelentésnek írá
sos előterjesztését kérte. 

Az elnökség végül megalakította a korábbi előkészítő munka alapján a szeniorok 
tanácsát és meghatározta feladatait. A tanács elnöke FiZa József elnökségi tag, lét
száma az elnökkel 11 fő, ebből hat fővárosi és öt vidéki. 

A kereskedelmi szakosztály az ERDÉRT-csoporttal közös szervezésben vitafóru
mot rendezett. Dr. Speer Norbert elnöki megnyitóját követően a 120 főt meghaladó 
hallgatóság előtt dr. Váradi Géza MÉM—EFH hivatalvezető-helyettes vitaindító elő
adásában elemezte a fakereskedelem helyzetét és kilátásait. Korrreferátumot tartott 
Kelemen László, a LIGNIMPEX igazgatóhelyettese és Jakab Tibor, a TSZKER 
ágazati vezetője. 

Az erdei vasutak szakosztálya Varga Gellért szakosztályvezető elnökletével ülést 
tartott. Ezen Szakács László a zalai vasutak államosításáról tartott előadást. Ezt kö
vetően időszerű feladatait tárgyalta a szakosztály. 

Az erdészettörténeti szakosztály ülésén dr. Csőre Pál szakosztályvezető a szak
osztály 20 éves működésére visszatekintő előadásban számos adattal, eseménnyel 
érzékeltette az elmúlt két évtized munkáját és tisztségéről leköszönt. A szakosz
tály nagy elismeréssel és tisztelettel méltatta dr. Csőre Pál önzetlen munkáját, szer
vezői, vezetői érdemeit. A kiküldött jelölő bizottság dr. HiZZer Istvánt, az' EFE 
könyvtár főigazgatóját javasolta a szakosztály elnöki tisztére, titkárnak dr. Kovács 
Jánost, a Közlkedési Múzeum tudományos főmunkatársát, ifjúsági titkárnak pedig 
Oroszi Sándort, a Mezőgazdasági Múzeum munkatársát. A szakosztály a javasolta
kat titkos szavazással megválasztotta. Dr. Hiller István és dr. Kovács János rövid 
programot adtak. 

KARANCS TSZ. Karancslapújtetőn keres kreatív erdőmérnököt „Fagazda
sági Társulás vezető"-nek. Tudományos fokozattal rendelkezők és akác spe
cialisták előnyben. Szolgálati lakást Salgótarján centrumában biztosít. Je
lentkezés levélben. 



A Műszaki Életnek, az MTESZ központi lapjának szerkesztősége új helyre köl
tözött. 

Címe: Budapest, II., Fő u. 68. 1027 

Telefon: 154-250, 154-090, 436-es mellék. 

A fatechnolőgiai szakosztály ülését a Mohácsi Farostlemezgyár könyvtárhelyiségé
ben tartotta. Steindl László, a MOFA igazgatója, érdekes előadásában ismertette a 
hazai farostlemezgyártás történetét, amely lényegileg megegyezik a MOFA történeté
vel. Ismertette a fejlődés egyes szakaszait, a beruházások egyes lépcsőit. Részletezte 
a termelés jelenlegi helyzetét, a külső és belső piac nehézségeiből eredő problémákat. 
Külön kitért a farostlemezgyártás várható-fejlődésére. 

Dr Kiss János MÉM-osztályvezető, mint felkért hozzászóló, nemzetközi és ágazati 
szempontból prognosztizált adatok segítségével bővítette ki az MDF lemezek gyár
tásával kapcsolatos ismertetését. Hangsúlyozta, hogy az egész fagazdaság jövőjét 
meghatározó lehet az új termék mielőbbi bevezetése és gyártása. A további hozzá
szólások és kérdések a farostlemezgyártás jelentőségét és gondjait (létszámproblé
mák, víztisztítási gondok, export stb.) elemezték. 

Bedő Tibor szakosztályelnök zárszavában megköszönte a szakszerű ismertetőt, vé
gül a szakosztály tagjai üzemlátogatáson vettek részt. 

HELYREIGAZÍTÁS. Lapunk 4. számában, a 187. oldalon, dr. Kassay Jenő neve 
tévesen, a doktori cím nélkül szerepel. A hibáért elnézést kérünk. 

A HELYI CSOPORTOK ÉLETÉBŐL 

A budapesti csoport „innovációs vita
délutánt" szervezett. Ennek keretében 
osztatlan elismerést kiváltó előadások 
hangzottak el, illetőleg filmet mutat
tak be. 

Az innováció szociológiai és közgazda
sági összefüggéseiről beszélt a téma ki
váló szakértője é s ismerője, dr. Farkas 
János, a szociológiai tudományok dok
tora, egyetemi tanár, az M T A Szocioló
giai Kutató Intézetének tudományos 
osztályvezetője. Utána dr. Kovács Jenő 
vezérigazgató, a Mátrai EFAG gyakorla
ti innovációs eredményeiről adott szá
mot filmvetítés keretében. A vitadél
utánon felszólalt Abonyi István, dr. Csö-
tönyi József, Holéczy Gézáné, dr. Kas
sai Jenő, Mersich Endre, Mőcsényi Mik
lós. 

A kecskeméti csoport összejövetelén, 
klubnap keretében tartott élménybeszá
molót Sipos Sándor csoporttitkár skan
dináviai útjáról. Az élménybeszámolót 
mintegy 50 színes diakép vetítésével kí
sérte. 

A Pest megyei Tsz-csoport, a Pest me
gyei Tanács VB. Mezőgazdasági és Élel
mezésügyi Osztályával karöltve, a me
gyében működő Állami Erdőfelügyelősé
gek részvételével a tápióbicskei. „Áp
rilis 4" Mgtsz, rendezésében és terüle
tén, megyei Fásítási Ankétot és Erdők 

Napja megyei megnyitót szervezett. A 
rendezvényt dr. Balázs István megyei 
tanácsos nyitotta meg, majd Lengyel 
János, a tsz elnöke a tsz.-t és az Erdésze
ti Gazdasági Társulást mutatta be, is
mertette tevékenységüket. Az ankéton 
Barátossy Gábor MÉM—EFH főelőadó 
előadást tartott a társadalmi fásítás és 
az üzemi gazdálkodás kapcsolatáról. A 
helyszíni erdőgazdálkodási bemutatót 
Balázs József, az Erdőgazdálkodási Gaz
dasági Társulás igazgatója vezette. 

A pécsi helyi csoport a Baranya me
gyei Tudományos Hetek alkalmával a 
FATE helyi csoportjával közös rende
zésben tanácskozást szervezett. Ezen 
Vernes István, MÉM főelőadó „Elsődle
ges faipari és a bútoripar kooperációs 
kapcsolatainak helyzete és perspektívái", 
dr. Hadnagy Árpád, a Pécsi Bútorgyár 
igazgatója „ A bútorexport helyzete és 
lehetőségei" címmel előadást tartott. 

A tatabányai csoport összevont és ki
bővített erdészetvezetői értekezletet szer
vezett. Az erdőgazdaság innovációs fel
adatainak megfelelően „ A Vértesi EFAG 
energiagazdálkodási feladatai" témakör
ben Fekete Imre energetikus tartott is
mertetést. Rapp. László gépesítési előadó 
és Galovics László gépkocsielőadó az 
1983. évi javítási és karbantartási rend
szert . ismertette. Barth Sándor techno
lógus vetített-képes előadást tartott az 
erdészetek 1982. évi benzinfelhasználá
sának alakulásáról és az 1983. évi inno-



vációs lehetőségekről. A tartalmas szak
mai vitát Henzer Antal igazgatóhelyet
tes főmérnök vezette és összegezte. 

A csoport a pusztavámi erdészet terü
letére szakmai bemutatót szervezett. Az 
erdészet területén 108 ha területen 
25 000 m 3 kitermelhető fatömeggel lé
pett be 1983-ban az erdőgazdaság ter
melési feladatai közé a pátrácosi ős-
bükkös felújítása és termelése. A terme
lés minden munkafázisát előre, gondo
san megtervezett technológia szerint, 
minden munkafolyamatot, gépesítve, az 
újulat védelme mellett igyekszik vé
gezni az erdészet. 

Színvonalas kiértékelés zárta a terme
lési bemutatót, melyen a szomszédos 
győri erdőgazdaság szakemberei is részt 
vettek. 

A bemutatón a Morbark rakodógép 
munkáját Simon József erdészetvezető 
ismertette. 

A szakmai továbbképzés keretében a 
helyi csoportoknál a következő előadá
sokat tartották. 

BUDAPESTEN: 

Dr. Várhelyi István „A hatékonyság, 
termelékenység kérdései és lehetősé
gei az erdőgazdálkodásban", 
Kiss Györgyné „ A fa komplex felületi 
védelme", 
Beretzki Albert „A faanyagvédő sze
rek gyors vizsgálati módszere", 
dr. Babos Károly—dr. Vettet János 
„Vizsgálatok a fahulladék biológiai 
hasznosításáról", 
dr. Dobolyi Csaba—dr. Nóvák E. Ká
roly „Mikroparatizmus mikofág gom
bák", 

BALASSAGYARMATON : 

dr. Illyés Benjamin „Az erdőművelés 
finanszírozási rendszerének továbbfej
lesztése", 

KAPOSVÁROTT: 

Dr. Kőhalmy Tamás „Erdő- és vadgaz
dálkodás kapcsolatának időszerű kér
dései", „Mongóliai tanulmányút", 
Rónai József „Vadgazdálkodásunk 
helyzete és eredményei Somogyban", 

MISKOLCON: 

Gáspár-Hantos Géza „ A korszerűsített 
üzemtervek tartalma és megjelenítése", 
dr. Bán István „Véghasználat-optima
lizálás 30 éve", 

SZEGEDEN: 

Halász Gábor „ A termőhelyfeltárás 
tapasztalatai az erdőrendezési gyakor
latban", 
Gáspár-Hantos Géza „Az üzemtervek 
korszerűsítése", 

VESZPRÉMBEN: 

S. Nagy László „Tájvédelem, tájgon
dozás, tájértékelés", 
Hegedűsné Lővey Ilona ,,Észak-Ame
rika nemzeti parkjai" címmel. 

Halálozás 

Ács Ferenc aranyokleveles erdőmér
nök életének 78. évében Budapesten el
hunyt. 

Életének 69. évében Keszthelyen el
hunyt Edvy Zoltán tagtársunk. 

Üj tagfelvétel 

Gergely István erdőmérnök, Sopron; 
Garamszegi István erdőmérnök, Pomáz; 
Mátray Árpád, erdőmérnök, Budapest. 

A Z ERDŐ SZERKESZTŐ B I Z O T T S Á G A . Elnök: dr. Sólymos Rezső, a mezőgazdasági tudományok 
(erdészet) doktora, Budapest; főmunkatárs: Jerome René, Budapest. Tagok: dr. Balázs István, 
Budapest; Bánszegi József, Kemencepatak; dr. Bondor Antal, Budapest; dr. Berdár Béla, Buda
pest; Botos Géza, Debrecen; Cebe Zoltán, Szombathely; dr. Csötönyi József, Budapest; Deák Ist
ván, Tamási; dr. Erdős László, Budapest; dr. Firbás Oszkár, Sopron; Gáspár-Hantos Géza, Budapest; 
Hajak Gyula, Budapest; dr. Herpay Imre, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidá
tusa, Budapest; dr. Járó Zoltán, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa. Budapest; 
dr. Káldy József, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa, Sopron; dr. Kecskés 
Sándor, a műszaki tudományok doktora. Budapest; Keszthelyi István, Budapest; Király Pál, 
Budapest; dr. Királyi Ernő, a közgazdasági tudományok kandidátusa, Budapest; dr. Kiss Rezső, 
Budapest; Lakatos Zoltán, Kaposvár; Murányi János, Budapest; Rodek Márton, Lenti; 
dr. Rácz Antal, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa, Budapest; Soós Károly, 
Kecskemét; Stádel Károly, Győr; dr. Szentkútí Ferenc, Pécs; dr. Szepesi László, a mező
gazdasági tudományok (erdészet) doktora, Budapest; dr. Szikra Dezső, Veszprém; Tóíft István, 
Vác; dr. Tóth Sándor, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa, Budapest; Varga 

Béla, Eger; Vida László, Szeged. 




