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egyetemi tanár, Sopron 

Erdészeti szolgálatát 1924-ben, mint er
dőrendező kezdte. Ezt követően 1927-ig 
az Erdőmérnöki Főiskolán tanársegéd 
volt, majd a miskolci és a kaposvári er
dőigazgatóságon dolgozott. 1937-ben 
doktori oklevelet szerzett az állattan
növénytan és vegytan tárgykörökből. 
Ismereteit 1945-ig a soproni Erdészeti 
Kutatóintézetben hasznosította. Időköz
ben az erdőmérnöki karon magántanári 
képesítést szerzett és az erdővédelem 
tárgykörből előadásokat is tartott a fő
iskolán. 

A felszabadulás után 1950-ig erdőigaz
gató volt, majd a Földművelésügyi Mi
nisztériumban teljesített szolgálatot. 
1951-től a Főiskolán tanszékvezető 
egyetemi tanár, majd dékán és igazgató. 
1951-ben a Magyar Tudományos Aka
démia eddigi tudományos munkássága 
elismeréseként a mezőgazdasági kandi
dátusi fokozatot adományozta részére. 
Több éven át az Erdészeti Egyesület el
nöke volt és társadalmi munkásságát az 
erdészet területén eredményesen érvé
nyesítette. 

Mind gyakorlati, mind kutatói, illetőleg 
oktatói munkássága alatt az erdővéde
lem és erdőművelés szakterületén vég
zett elsősorban kutatómunkát. Szaktár
gyainak oktatásában következetesen a 
dialektikus oknyomozó módszert köve
ti. A gyakorlat tapasztalatát a tudomá
nyos munkával mindig összhangba hoz
za. 
Több mint 40 éves munkássága alatt 
számos tudományos és gyakorlati tanul
mánya jelent meg. Kiemelkedőek a 

csertapló, a cserebogarak károsítása, a 
nyarak károsítóira vonatkozó kutatásai, 
valamint hazánk erdőtájairól, erdőtípu
sairól, a főbb fafajok erdőgazdasági je
lenségéről írott tanulmányai. Tanul
mányaínak mindegyike úttörő jelen
tőségű. Elmélyült szakmai tudásra, mint 
alapra építi fel a természetben kitűnő 
érzékkel következetesen feltárt össze
függéseket, majd ezeket a gyakorlat 
számára átfogó útmutatással adja át 
írásaiban, előadásaiban és szaktanács
adásaiban. 
Oktatói munkásságának ideje alatt a 
hallgatók százait nevelte az erdő meg
ismerésére, szeretetére és a hivatástu
datra. 



Horváth László Hédi András 

erdészetvezető, Kiskunsági Áll. 
Erdőgazdaság 

1950 óta a kiskunsági homokon dolgo
zik. Kezdetben mint szakelőadó, erdő
művelési előadó, később pedig erdészet
vezetői beosztásban. Másfél évtizeddel 
ezelőtt fiatalos lendülettel fogott neki a 
homoki erdőgazdálkodásban felmerült 
kérdések megoldásának. Tompa-Kele-
bián 1952-ben kezdeményezte a rontott 
nyárállományok átalakítását erdei- és 
feketefenyő alátelepítéssel. Bugacon az 
ő kezdeményezésére 1956 óta folyik a 
sekélyárkos és a mélyárkos fenyőcse

mete ültetés. Alj-lrágyázásos erdeife
nyő csemetenevelési módszere már tel
jesen biztonságosnak tekinthető. Nagy 
érdeklődéssel foglalkozik tíz év óta a ta
lajban levő vízereknek az állományfej
lődésre gyakorolt hatásával. Úttörő 
munkának számít az általa 1958-ban 
megkezdett hosszú, egy-két méteres si
ma dugványokkal való nemesnyár ülte
tés. Kezdeményezéseit házi laboratóriu
mában tudományos módszerekkel is fo
lyamatosan vizsgálja. 

erdészeti műszaki vezető, Sopron, 
Tanulmányi Áll. Erdőgazdaság 

1939-ben, mint erdészgyakornok kezdte 
meg erdészeti szolgálatát. 1945-ben a 
brennbergi kerület vezetésével bízták 
meg. Jó munkája és rátermettsége elis
meréseképpen 1953-ban abonyi erdész-
szé, majd 1955-ben szakelőadóvá, illet
ve fahasználati műszaki vezetővé lépte
tik elő. 
Szolgálati idejének első órájától kezdve 
fegyelmezett, szorgalmas, a lelkesen 
dolgozó erdész mintaképe. Jó műszaki 
felkészültsége ellenére, állandóan képe
zi magát és keresi az újat. 
Körültekintő szervezőmunkája eredmé
nyeként a termelés gépesítése, a kötél
pályahasználat, a termelés-szállítás 
koordinálása rövid idő alatt meghono
sodott a reábízott területen. 
A Tanulmányi Erdőgazdaság feladat
körébe tartozó egyetemi gyakorlati ok
tatás előkészítésében és lebonyolításá
ban tevékenyen közreműködik. 



Fila Józse i 

a Gödöllői Áll. Erdőgazdaság igazgatója 

1934 óta teljesít folyamatosan államer
dészeti szolgálatot. Pályájának kezde
tén az alföldfásítás terén tevékenyke
dett. Jó szervezőmunkáját már ott is 
eredménnyel hasznosította. 
A felszabadulás utáni időben, mint ve
zető vette ki részét az erdészet fejleszté
sében. Irányítómunkáját a szakmai és 
közgazdasági elméleten alapuló előrelá
tás, tervszerűség jellemzi, melynek 
eredményei a különböző munkahelyein 
lemérhetők. 
Szabadszállási erdőgondnoki működése 
alatt erdei szakmunkásképző iskolát 
szervezett és vezetett. Ezzel megterem
tette a szervezett erdei szakmunkáskép
zést, amit későbbiek során magasabb 
beosztásában kiszélesített és továbbfej
lesztett. Főigazgatósági szolgálata ide
jén a fagyártmánytermelés és az erdő
sítések mélyforgatásos talaj előkészíté
sének bevezetésével ért el jelentős ered
ményt. Munkaterületein különös gon
dot fordított a műszaki fejlesztésre, en

nek keretében különösen kiemelkedő 
szervezőmunkát végzett a motorfűré
szek kellő kihasználásáért indított or
szágos mozgalom érdekében. Idejében 
felmérte az erdőgazdasági munkák ész
szer űsítésének szükségszerűségét, s eb
ben a körben a komplexbrigádok össze
állításával és ennek eredményeként a 
termelés növelésével ért el kiemelkedő 
eredményeket. 
Elsők között teremtette meg a szakosí
tás feltételeit és bevezette a szakosított 
munkavezetést. 
Erdőtelepítő tevékenységében minden 
munkaterületén nagy súlyt helyezett a 
felújítatlan vágásterületek felszámolá
sára, a rontott erdők átalakítására és az 
új erdők telepítésére. 
Az államerdészeti területen kívül talaj
védelmi fásítási munkák kiterjesztésé
vel Pest megyében úttörőmunkát vég
zett és ennek megvalósításához széles
körű propagandát fejtett ki társadalmi 
úton is. 

Dr. K o p e c k y Fe renc 

ERTI tud. főmunkatárs, Sárvár 



Erdőmérnöki oklevelét 1939-ben sze
rezte meg, azóta kutatói munkakörben 
dolgozik. 1952-től foglalkozik a nyarak 
nemesítésével. 1963-ban „Nyárfajhib
ridek és erdőgazdasági jelentőségük" 
címen megvédi kandidátusi disszertá
cióját. Ugyanebben az évben az ERTI 
sárvári északdunántúli kísérleti állomá
sának vezetésével bízzák meg. A kuta
tással töltött éveinek utolsó idejében 
nyolc különböző állam számos nemzet
közi értekezletén képviselte a magyar 

Kasza Ferenc 

a Mecseki Áll. Erdőgazdaság igazgatója. 

1929 óta dolgozik az erdészet területén. 
Felszabadulás után az erdők állami tu
lajdonbavételének végrehajtásába kap
csolódott be, majd 1949-ben a pécsi er
dőgazdasági nemzeti vállalat vezérigaz

erdészeti növénynemesítést és a nyár
fatermesztést és szerzett elismerést az e 
téren folyó munkáknak. Különös jelen
tőségű az a honosítási munka, amelynek 
eredményeként számos, elsősorban az 
olasz és több más nagyteljesítményű 
nyárfajtát ma már a gyakorlati telepí
tésben is bevezettek. Irányításával léte
sültek a populétumok, amelyek a táji 
nyártermesztési irányelvek kidolgozá
sához szolgáltattak jó alapot. A nagyho
zamú nyarak sorát saját keresztezései 
is gazdagították. 

gatója lett. Ezután a Bács megyei ES 
vezetésével bízták meg, majd Budapes
ten az Eszakmagyarországi Erdőgazda
ságok Igazgatóságát vezette, ezt köve
tően megbízták az OEF Tervgazdasági 
Főosztályának vezetésével. 1955 óta a 
Mecseki Áll. Erdőgazdaság igazgatója. 
1945 előtti erdészkerületvezetői ered
ményes munkásságát az orfüi középko
rú mageredetű bükkállományok tanú
sítják. 1945 óta minden igyekezete az ál
lami tulajdonba került erdőkben folyó 
gazdálkodás minél tervszerűbbé és gaz
daságosabbá tételére irányult. Igazga
tói tevékenységét az erdőgazdálkodás 
eredményesebbé tétele és az erdőgazda
sági munkák erőteljes gépesítése jel
lemzi. A gazdaságosságra törekvő ki
váló szervező munkáját az erdőgazda
ság évről évre növekvő gazdasági ered
ményei bizonyítják. Igazgatói működé
se alatt az erdőgazdaság üzemi terüle
tén közel 3000 ha sikeresen beállt új er
dőtelepítés történt. Az erdőgazdaság 
szakmai irányításával a megyében 5400 
ha fásítás létesült. 

Messzemenően törekedett a vezetése 
alatt álló dolgozók szociális helyzetének 
megjavítására. Elérte, hogy az erdő
gazdaság területén minden erdésztele
pítésre eljutott a villany. 


