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Könyvespolcra és kezekbe: Surányi Dezső Lyra florae
— A növények örök himnusza — c. kötetét (Tankönyvkiadó 1987)
Erdő és költészet. Növények és költészet.
Olyan könyvet ajánlok olvasóink figyelmébe, amely
közel áll hivatásunkhoz és ahhoz a gondolathoz, amit
lapunk áprilisi számában boncolgattam.
— Gombáktól a tölgyekig — egy-egy növény —
hogyan pendít érzelmi húrokat ismert és ismeretlen
költők lelkében.
— Egyúttal, rendhagyó botanika. Jobb, teljesebb nö
vényismeretre, a természet és művészet mélyebb sze
retetére, növényi motívumok iránti fokozott érdeklődés
re ösztönözhet.
— Olyan példákkal szolgál, hogy a botanikai fajleírá
sok és azok művelődéstörténeti vonatkozásai szerve
sen összetartoznak. A mesterkélten elkülönített tudo
mányágak „össze'-találkozásában is segíthet.
— E kötetből közöljük: Hölderlin, Tölgyek c. versét,
Hajnal Gábor fordításában.
Hölderlin 1770-ben Würtenberg mellett született.
Teológiát tanult, de nem lelkész. 1843-ban halt meg.
A XIX. század legnagyobb vallásos költője. Hölderlin
a Természet végtelen nagyságát, szépségét és mindent
magába fogadó voltát éltette. A Természet számára az
egyetemes Titok, belőle fakad a legbelsőbb lényünket
érintő felhívás és ígéret, amely teljes odaadásra sürget.
Kertész József

ROVATSZERKESZTŐ: BARÁTOSSY GÁBOR
Ágazati megbeszélé s Bugaco n
Egyesületünk elnökség e a z FM Erdészeti Főosztál y közreműködéséve l a Kis kunsági E F A G - n á l 1991 . április 1 7 - é n és
1 8 - á n Bugacon , valamenny i erdőfelügye lőség é s erdőgazdaság bevonásáva l közös szakma i megbeszélés t tartott . A megbeszélés célj a a z erdőgazdálkodási ága zat elkerülhetetle n átalakulásáva l kapcso latos időszer ű kérdése k kötetle n megbe szélése, szakma i véleménycsere , konzul táció, a z átalakulással kapcsolato s közö s álláspon t kialakításána k
elősegítése volt .
Schmotzer Andrá s elnök , bevezetőjébe n megállapította , hog y a
jelenlegi gazdaság i helyzetbe n a z ágazaton belü l a változások elke rülhetetlenek. Mé g a jószándékú közvélemén y i s sokszor elmarasz taló a z erdészetrő l (pl . a 3 0 - 5 0 h a - o s tarvágások , stb . miatt). A
privatizáció kérdésébe n Egyesületün k álláspontj a az , hog y a termelő
eszközök és a nem alapvető ágazati része k privatizálhatok, d e az erd ő
és a hozzátartozó infrastrukturáli s része k nem . Sajnos a költségveté s
jelenlegi helyzetébe n a fontos szakma i tevékenysé g is , az oktatás, a
kutatás, a felügyelet, a rendezés válságo s helyzetb e került . Az e r d őés a vadgazdálkodás kérdés e változatlanul neuralgiku s pontj a napja inknak. A jelenlegi igazgatás i hierarchiába n sajno s ninc s a legszerencsésebb helyzetbe n a z erdészeti ágazat .
A bevezet ő utá n Daune r Márto n erdészet i é s faipari főosztályve zető tartot t tájékoztat ó előadást . Előadásába n kihangsúlyozta , hog y
a jövőbe n i s rendszere s konzultatí v típus ú megbeszéléseke t kívá n
tartani az ágazat i vezetők részére . A kölcsönös tájékoztatás t szolgál ó
megbeszéléseket rendkívü l fontosna k tartja .

Hölderlin: Tölgyek
Hozzátok kertből jövök én, hegyek ifjai: tölgyek!
Kertből, hol a vad természet megszelídítve
otthonos, ápolják szorgos kezek emberi körben.
Ám ti, Csodálatosak! ti csak álltok, mint a titánok,
itt e vidéken szép szelíden s csakis önmagatokhoz
tartoztok s táplál, nevel ég és Földanya gonddal.
Emberi iskola zord küszöbét tölgy át sose lépte,
együtt, s felfele nő izmos, szívós gyökereikből
mind bátran, szabadon, s mint vad, zsákmányra törő sas,
úgy tör a térbe erős karotok s felhőkbe nyomulva
lombkoronátok felmosolyog naposán derűjével.
Egymaga büszke világ mind és köti össze szövetség,
mint a nagy isteneket s mint égen a csillagok útját.
Bárcsak az elnyomást eltűrném, — nem irigyelnék
én erdőt soha és társas lét lenne világon.
S hogyha a társas lét nem béklyózná a szívemet meg,
mely szeretet fele von, hát köztetek élni szeretnék!
Elmondta, hog y a z erdészet i főosztál y a minisztériumo n belü l
döntéselőkészítőként, javaslattevőkén t szerepel , valamint végrehajt ó
szervként. A z FM megállapodást kötöt t a K T M - m el a z erdővagyonvédelmi szempontok fokozottab b érvényesülése érdekébe n az Állam i
Erdők Vagyonfelügyeleti Kollégiumána k létrehozásában . A Főosztály
legfontosabb feladata i köz é tartozi k a z új erdőtörvény előkészítése .
Az előzete s tervezete t a minisztériu m vezetés e néhán y észrevéte l
megtétele mellet t támogatta . A z elhangzott észrevétele k átvezetés e
után széleskör ű szakma i vitár a kerü l a törvénytervezet , valószín ű
május h ó végén. A törvényterveze t célja , hog y a z erdő a többcél ú
tartamos gazdálkodá s biztosítás a mellet t elege t tegye n a z egyé b
társadalmi elvárásokna k is . Az állam i erdő k jelenleg i részarányá t
lehetőleg me g kel l őrizni, bár valószínű, hog y részesedésü k a z erdő területből minteg y 10%-ka l i s csökkenhet. A tervezés, nyilvántartás ,
ellenőrzés továbbr a is törvényben rögzítette n állam i felada t marad .
A terveze t szerin t létrehozand ó ú j államerdészet i szerveze t a z
erdészkerületekre épül ő erdőgondnokságokr a é s eze k működésé t
összefogó erdőigazgatóságokra épü l fel. Az erdőgazdaságok munká ját a minisztériu m közvetle n irányítás a al á tartozó Főigazgatósá g
végzi majd . A z átalakulá s é s privatizálá s folyamatai t rendezette n
irányítva kel l ellátni . A vállalatok privatizációjáva l bizonyo s vagyono k
már mos t privatizálhatok , irányítottan , vállalati hatáskörben .
Meg kel l határozni , hog y m i az, am i tartósa n szüksége s a z állami
erdők üzemeltetéséhe z é s m i az , am i privatizálható .
A tulajdonos i é s kezelési feladatoka t egyértelműe n szé t kel l választani. A z erdőgazdaságokat enne k megfelelőe n államigazgatás i
irányítás al á kel l vonni . Me g kel l oldan i a kutatás é s oktatás gondjai t
is. A z oktatá s (felső , közép , alap ) legnagyob b gondj a a túlképzés.
A tájékoztat ó utá n élén k szakma i konzultáci ó alakul t ki , amelyne k
során so k fontos szakmai részletkérdé s tisztázódot t a számos hozzá szólás é s Dauner Márto n főosztályvezet ő válasza i alapján .
B a r á t o s s y Gábo r
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GregussZász/dmásodik előadásában a kisiblyei botanikus
Az erdők a közjóért szakosztályának tagjai a „MAGYAR
HÍD"-ban közölt két híradásból értesültek az ÁRPÁD-NAP évi kert rövid történetét vázolta. Mint tudjuk, 1900-ban a selmeci
rendszeres megrendezéséről, a honfoglalás közelgő 1100 akadémia, illetve a központi kísérleti állomás elképzelései
éves évfordulójánakelőkészítéséről és egy nemzeti emlékliget szerint telepítettek az akadémiai tanulmányi területen a kor
létesítéséről, amely reményeink szerint néhány évtized múlva legkorszerűbb elképzelései szerint botanikus kertet. Az ültet
vény az államfordulat után is fennmaradt, bár tudományos
a „VILÁG MAGYARSÁGÁNAK FÜVÉSZKERTJE" lesz.
A szakosztály tagjai önként és nagy lelkesedéssel csatla feldolgozását, kezelését a politikai megrázkódtatások mindig
koznak az Árpád-nap rendszeres megünnepléséhez és az jelentősen befolyásolták.
emlékliget létesítéséhez. Csatlakozásuknak legmeggyőzőbb
A hozzászólások közül dr. Hegyi Imre gondolatát emeljük
bizonyítéka, hogy segítséget nyújtottak a 15 hektár kiterjedésű ki, aki rámutatott, hogy a határok átjárhatóvá tételével szoro
emlékliget területének megszerzésében és vállalják a terve sabb kapcsolat alakulhat ki a soproni egyetem és egykori
zés munkáját is. Javasolták, hogy — az eredeti tervtől eltérően területe között. Ehhez azonban a személyi kapcsolatokon
— az ültetési anyagot a helyszínen kell megtermelni, mert a kívül az intézményi kapcsolatokat is szorgalmazni kell.
telepítés során számos más földrészeken élő honfitársainknak
Dr. Oroszi Sándor
nem kell beszerezni a behozatali engedélyt. Ezzel ki lehet
küszöbölni, hogy sérült, vagy csökkent értékű csemeték kerül
Az Erdők a Közjóért Szakosztály 1990. évi záró szakosz
jenek telepítésre. Szervezőmunkánk alapján két csemetekert tályülésétdecember 11-én tartotta Csillagvölgyben. Az 1990.
vállalja a külföldről küldött magokból csemeték nevelését:
évi munkaterv végrehajtásának értékelése után döntés szüle
— az egyik a Kecskeméti Erdőfelügyelőség (H-6000 Kecs tett az 1991. évi munkatervre vonatkozóan. A tavaszi kihelye
kemét, József Attila u. 2.)
zett szakosztályülés helye a Mátra, míg az őszié a Vértes
— a másik a Felső-Tiszavidéki Erdő- és Fafeldolgozó térsége lesz. A külföldi tanulmányút tervezett színhelye Jugo
Gazdaság (H-4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 61.)
szlávia-Al-Duna.
Az ajándékba szánt magvakat tehát ezekre a címekre lehet
A szakosztály elhatározta, hogy szakmai anyagot állít
postázni.
össze az erdővagyon érdekeltségi gazdálkodás lehetőségei,
Tervünk megvalósításának első lépése már a közelmúltban az erdő-önkormányzatok kérdésköre, valamint a közjóléti er
megtörtént. Tóth Ferenc úr Torontóból szakszerűen feladott dőgazdálkodásjelentősége, lehetőségei a jövőben témakörö
levélben Douglas Fic. magvakat adományozott. A küldemény ket érintve, alapvetően azzal a szándékkal, hogy azt az OEE
cs írázási tu lajdonságát már szakemberek vizsgálják és a mag elnökségének rendelkezésére bocsássa. Megalakult a mun
vetés ennek alapján rövid időn belül megtörténik.
kabizottság Mészöly GyőzőVezetésével és az anyag össze
Ezzel párhuzamosan keressük azt a hivatalt, vállalatot, állításához az alábbi vélemények hangzottak el:
vagy más közösséget, amelyik legalkalmasabb lesz az emlék
Ghimessy László. Erdőlátogatottsági számok ismerete
liget kezelésére. Végül tárgyalásokat kezdeményeztünk a kör
sek,
gyógykezelési költségek csökkenése révén megfogható
nyékbeli iskolákkal és tanintézetekkel.hogy kötelező szakmai
a
hatás
a rekreatív területeken (10%-kal kevesebb a beteg
gyakorlataikat tartsák meg az emlékligetben, majd aktívan
ség). Az egészséges környezet értékének meghatározásában
kapcsolódjanak be a telepítés és az ápolás munkájába.
Ismerve a legkülönbözőbb feladatokra önként vállalkozók érzelgősségmentes reális számokat kell megadni.
Gáspár Hantos Géza: Meg kell határozni, hogy mely erdők
hazaszeretetét, hivatástudatát, szakmai felkészültségét, oda
kerülhetnek
az önkormányzatokhoz.
adó, áldozatos munkáját, bízvást reméljük, hogy az emlékliget
Mészöly Győző: lUFRÓ-konferencia 1991 májusában
megvalósításának ügye jó kezekbe került. Amennyiben várat
lan esemény nem zavarja szándékainkat, úgy idejére elkészül lesz, erdőérték-számítás, az erdő immateriális teljesítésének
a VILÁG MAGYARSÁGÁNAK FÜVÉSZKERTJE és a honfog meghatározása témakörökkel.
Dobó István: Beláthatatlan következménye lesz annak, ha
lalás korában viruló Gyümölcsény erdő helyén századokon
a
parkerdőfenntartási
források kíméletlenül csökkennek vagy
keresztül hirdeti Árpád fejedelmünk nemzetalapító erejét, és a
megszűnnek. Veszélye fennáll!
világban szétszóródott magyarok összefogását.
Hibbey Albert: Az erdő magánkézbe adása bizonyos he
Hibbey Albert
lyeken öngyilkosság. A fát fűrészáruvá kell feldolgozni.
Mészöly Győző: Az erdők önkormányzati kezelése esetén
•
nem lehet számítani arra, hogy az önkormányzatok áldozza
nak az erdőre. A város környéki erdők ne kerüljenek önkor
mányzati kezelésbe.
Az erdészettörténeti szakosztály idei harmadik ülését
A fenntartás köre tág fogalom, esetleg kezdeményezni
Sopronban tartotta. Az EFE Növénytani Tanszékével közös lehetne a parkerdő—fenntartási feladatok finanszírozását is az
rendezvényen Ing. Greguss László CSc S e l m e c b á n y á i erdő
erdőfenntartási alapból.
mérnök tartott két előadást. Az első előadásban Geschwind
Puskás Pál: Kétoldali veszély: a létszámcsökkentés, és a
Rudolf (1829-1910), egykori korponai erdőmester erdészeti
fafeldolgozás
leépítése.
növénynemesítési munkájáról szólt. Kiemelte, hogy Gesch
Az önkormányzatok kérik az erdőt, a haszonból és a hasz
wind korát messze megelőzően szorgalmazta az erdei fák
hibridizációjának kutatását, gyakorlati megvalósítását. A kor nálatból is részesedni akarnak.
Debreceni erdőspuszták 14 000 ha — ha ez kiesik a térség
ponai erdőmester— az Osztrák Birodalmi Erdészeti Egyesület
tagjaként — német nyelvű publikációiban számolt be kísérleti közjóléti gazdálkodása vész el. Nyugtalanok a kinti kollégák,
eredményeiről. Geschwind munkásságának Csehszlovákiá bizonytalan a jövő.
Tóth Imre: Jobban ki kell emelni a magas vágáskor jelen
ban ma már komoly szakirodalma van, Magyarországon azon
ban — különösen az erdészek — nem ismerik kísérleteit. Ez tőségét (nem ERTI vágáskor) a maximális értéknövedékkel
reprezentált erdőgazdálkodásban.
az előadás felhívta a figyelmet Geschwindre.
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•
A szakosztály 1991. évi nyitó ülését február 26-án rendez
te meg Csillagvölgyben. Az 1991. évi munkaterv pontosítása
után Dobó István ismertette a munkabizottság által elkészített
állásfoglalás-tervezetet, amelyhez a következő észrevételek
hangzottak el:
Fekete Gyula: Az 1945.63-as sz. rendelet eredményekép
pen az erdők ma közösségi kezelésben vannak. A TA-ek
megszűnése után erdőbirtokossági társulatot kell létrehozni
az eredeti bevitt erdő arányrészének megfelelően. Ahol to
vább működik a TA, ott is célszerű lenne az erdőbirtokossági
társulati működtetés.
A célcsoportos keretből létesített erdők átadhatók az önkor
mányzatnak, de nem kell biztatni az önkormányzatokat az
erdők átvételére. Az 1934. évi IV. törvénycikk „Községi és
némely más erdőkben" az erdőfelügyelőségekre bízta az er
dőket. A két világháború közötti rendszer felé közelítünk!
Petkó Szandtner Aladár: A kerületvezető erdész egyben
tájvédelmi őr is legyen, amelynek alapját konkrét szakanyag
közzétételével kellene megteremteni. A termé
szetvédelemmel való kapcsolat meghatározó.
Ifj. dr. Sólymos Rezső: Az önkormányzatoknak nem sza
bad átadni az erdőket. A fővárosban nagy a városi erdők
értéke, ne kínáljuk tálcán az önkormányzatoknak a zöld terü
leteket.
S. Nagy László: Az önkormányzatoknak csak előre kikötött
feltételekkel lehet átadni az erdőt. Az erdőérték új értelmezé
sével egyetért. Konkrét témákra kell pályázati pénzeket sze
rezni.
Gáspár Hantos Géza: A községi tulajdonú erdőt határo
zottan el kell különíteni az erdőbirtokossági erdőktől, ahol
személyhez kötött a tulajdoni hányad. Miért jobb az állami
kezelés, mint az önkormányzati kezelés. Részletesen kifejten
dő. Néma kezelő fogja megvédeni az erdőt, hanem a felügye
lő.
Steiner József: Az önkormányzat lehetőleg ne szóljon bele
az erdők kezelésébe. Ha valaki erdőt vesz igénybe, a megfe
lelő szintű pótlásra törvényi szabályozás kell. A kerületvezető
erdésznek tekintélyes szerepet kell kapnia, anyagi megbecsü
lését is javítani kell.
Cserép János: Az erdészeknek meg kell győzni az önkor
mányzatokat, hogy a közjóléti erdőgazdálkodás nagyobb lép
tékű állami feladat. A leendő közösségi erdőkben a szakmai
feladatokat pontosan tisztázni kell.
Barátossy Gábor: Meg kell óvni az erdők területi integritá
sát. Sok a szélsőséges álláspont. Meg kell indokolni, hogy
miért jó az állami kezelés.
Kertész József: Az alapvető erdészetpolitikai célkitűzé
sekről állásfoglalásnak kell megjelennie az Erdészeti Lapok
ban. Az Erdők a Közjóért Szakosztály munkájáról részlete
sebbtájékoztató jelenjen meg a szaklapunkban.
Ghymessy László: A kerületvezető erdésznek ismernie
kell a szakmai kérdéseket, a lakóhelyén az erdő érdekében ő
tud propagandát kifejteni.

Az OEE Erdők a Közjóért Szakosztályának állásfoglalása
(Kivonat)

Az állásfoglalás elöljáróban felvázolja az erdők jelenlegi
helyzetét.
Az erdők és fásítások sokoldalú környezetvédelmi hatásá
nak ellenére az erdőállományok leromlása, a különböző célú
védőfásítások kiirtása, a települési környezet elsivárosodása,
a zöldövezeti és kopárfásítások, rekultivációs fásítások meg
torpanása tapasztalható. Az ország természetvédelem alatt
álló területeinek 50%-a erdő, az erdőgazdálkodásban még
sem érvényesül kellő súllyal a természetvédelem, a növekvő
szociális üdülési igény ellenére az üdülőerdei létesítmények
pusztulnak, fenntartásuk, felújításuk költségeire nincs kellő
fedezet.
A bekövetkezett társadalmi-gazdasági megújulás folya
mán az erdők közjóléti szerepének érvényesítésére a Szak
osztály javaslatokat dolgozott ki, három kérdéskörhöz csopor
tosítva.
1. Az erdőgazdálkodás rendszere a vagyonérdekeltségi
alapra helyezett erdőgazdálkodás bevezetését tartja szüksé
gesnek, amely a legnagyobb értéknövedékhez igazodó vá
gáskorok alkalmazására ösztönöz, ami az erdők közjóléti sze
repét is növeli. Felvázolja ennek feltételeit:
— az erdészeti igazgatás autonómiája,
— a pénzügyi feltételek biztosítása,
— decentralizált erdészeti szervezet kiépítése,
— a tulajdonosi szemlélet érvényesítése,
— az erdővédelem biztosítása a védkerületvezető erdész
kulcsszerepének hangsúlyozásával.
2. Az erdő önkormányzat kérdéskörében jelzi azt a kétféle
érdekeltséget, amely szerint az önkormányzatok az erdők
feletti rendekezési jog megszerzésére anyagi forrásaik bőví
tése, gyors haszonszerzés érdekében törekednek, ugyanak
kor az önkormányzatoknak a lakossági igények kielégítését
szolgáló település környéki üdülő és védelmi rendeltetésű
erdők átadása indokolt; ezek azonban haszonszerzésre nem
alkalmasak, sőt fenntartásuk költségigénnyel jár. Ilyenek át
adásánál is szigorúan érvényesíteni kell az erdőkre vonatkozó
előírásokat (erdőterv, felügyelet, szakembertartás stb.).
3. A közjóléti erdőgazdálkodás kérdéskörével foglalkozik
az állásfoglalás a legrészletesebben. Taglalja az erdők közjó
léti szerepe fokozódó növekedésének okait, az egyes üdülő
erdőkben tapasztalható túlterheltséget, a fenntartásra szolgá
ló források elégtelenségét, melynek következménye a lerom
lott eszközállomány, a szemét és hulladék felhalmozódása, az
erdő, a természeti értékek károsodása.
Az ellentmondások

feloldására

előadott

javaslatok:

al pénzügyi természetű tennivalók
— a védelmi és szociális üdülési funkciót betöltő erdők
környezetvédelmi,
természetvédelmi, vízgazdálkodási,
egészségvédelmi, településvédelmi stb. feladatokat is betöl
tenek, ebben az érdekelt tárcáknak azonos véleményt kellene
alkotniuk, és a fenntartás anyagi gondjaiban is osztozniuk;
— az erdők közjóléti funkciójának növelése regionális, sőt
európai
érdek, ezért e program megvalósításához nemzetközi
A hozzászólások után a szakosztály felkérte a munkabizott
ságot az állásfoglalás-tervezet véglegesítésére és továbbítá támogatást (pl. Nemzetközi Környezetvédelmi Alap) is meg
sára az OEE elnökségének. Egyben felhatalmazta a szakosz kell pályázni;
—az erdők kisajátításakor a kártérítés körébe az erdő kieső
tály a munkabizottságot az állásfoglalás rövidített kivonatának
elkészítésére az Erdészeti Lapokban való megjelentetés jóléti szolgáltatásait is figyelembe kell venni és Erdőjóléti
Alapot képezni.
szándékával.

EGYESÖLETI HÍREK
b/ a vagyonérdekeltségű erdőgazdálkodás kereteiben
— az erdők környezetvédelmi és szociális üdülési funkció
jának a termelési funkcióval azonos súllyal kell szerepelnie —
a többletköltséget nem a fa árába beépítve, mert a közjóléti
szolgáltatások dimenziója messze túlmutat a nyersanyagár
funkción —, az ebből eredő többletköltség fedezete össztár
sadalmi teher legyen; a közjóléti erdők létesítési és fenntartási
munkáinál elsőként a pénzügyi keretek csökkenését kell meg
akadályozni; ha a jó színvonalú folyamatos fenntartásra a
pénzügyi keretek nem adnak lehetőséget, úgy a szolgáltatá
sok számát kell csökkenteni, a változatlan minőség megőrzé
se végett;
— az erdők közjóléti funkcióinak biztosításával kapcsolatos
feladatok bővülése megköveteli ennek tudatosítását és propa
gálását az erdészeti politikában, továbbá az erdőgazdálkodás
intézményi rendszerének ez irányú megerősítését (szervezet,
személyi, anyagi feltételek);
— az erdőtervekben hangsúlyozottabb szerepet kell kapnia
az erdők közjóléti funkcióinak.
cl egyéb fontos feladatok
— az erdők közjóléti szolgáltatásai értékének meghatáro
zása az erdő mint az emberi lét meliorálója alapgondolattal;
— a különböző fogalmak egységes értelmezése, pl. az
erdők közjóléti funkciója magába foglalja az erdők védelmi és
szociális üdülési szerepét is;
— az ifjúság környezetvédelmi nevelése (már óvodáskor
tól) az erdészeti szakoktatásban a környezetbarát gazdaság
termelési módszerek elsajátíttatása;
— az ágazat vezetői fejtsenek ki propagandát az erdők
közjóléti hatásainak elismertetésére a politikai és gazdasági
vezetéssel és a közvéleménnyel.
Az állásfoglalás teljes anyaga Dobó István szakosztály
titkárnál megtalálható, illetve postán megkérhető. (2025 Vi
segrád, Mátyás kir. u. 4. Telefon: 26-28-133). Az évnyitó
szakosztályi ülés végén Hibbey Albert ismertette az ópusztaszeri Árpád-nap (június 16.) eseményeinek, illetve a nemzeti
emlékkert (Füvészkert) létesítésének körülményeit. A szak
osztálytagok közül többen (Szemerédi Miklós, Gőbölös Antal)
konkrét feladatvállalással csatlakoztak a Füvészkert munkái
hoz.

Dobó István sk.

•
Halálozás:
Dr. Kiss Rezső erdőmérnök nyugalommal viselt hosszú
betegség után 1991. április 2-án Budapesten elhunyt. Mint
egyesületünk egyik neves tagjától vettünk Tőle a soproni Új
Szent Mihály temetőben búcsút.
Mohácson, 1925-ben született, gyermekkorában lett sop
ronivá. Itt tanult, szerzett erdőmérnöki oklevelet, majd textil
gyári munkásként várt elhelyezkedésre. Szakmai munkáját
1949-ben, az egyetem Erdőrendezéstani Tanszékén tanárse
gédként kezdte, 1956-ban Székesfehérvárra került a Mező
földi Erdőgazdasághoz termelési felügyelőnek, majd 1961ben Budapesten, az Erdészeti Tudományos Intézet kutatója
lett.
Bárhol is dolgozott, mindig lelkes munkása volt egyesüle
tünknek. Tudományos eredményeit nagyrészt ezen át, ennek
segítségével adta át a gyakorlatnak. Egyik alapító tagja volt az
erdőrendezési szakosztálynak. Számos előadást tartott, külö
nösen a 60-as években több szakcikket írt az egyesületi

lapba. Főleg fatermésvizsgálatokkal foglalkozott, figyelmét fő
ként a kocsányos tölgy ragadta meg. Hazánkban első ismer
tetője volt a szögszámlálós fatömegbecslésnek. PARVUS el
nevezésű famagasság-, körlapösszeg és távolságmeghatá
rozó zsebműszerét 1961-ben adta közre. OPTAT néven op
tikai átlalót, JANUS elnevezéssel famagasság-mérő, házilag
is előállítható, egyszerű, de hasznos műszereket szerkesztett.
A gyakorlatot segítő munkáját több „KIVÁLÓ ÚJÍTÓ" éremmel
ismerték el.
A 80-as évek első felében a szerkesztőbizottságban lek
torként és korrektorként működött közre. Ennek a ritkán hálás
feladatnak ellátásában végtelen tapintata és emberszeretete
segítette Ót. Pontos tárgyismeretének és fejlett lelkiismereté
nek a lap sokat köszönhetett. Súlyos betegsége 1982-ben a
hivatali szolgálat letételére kényszerítette, de az egyesületi
munkát — gyakran betegágyában — tovább folytatta egész
ségének végső fogyásáig. Szerette a tréfát. Derűs lelkületét
végig megőrizte. Szinte az utolsó napokig rendezgette az
erdővel, erdészettel kapcsolatban itt-ott megjelent élceket,
tréfás rajzokat magában foglaló gyűjteményét...
Jéröme René

•
Kocsis Ferenc erdőmérnök, az Erdőfeltárási Szakosztály
tagja 1991. március 27-én 63 éves korában Budapesten
váratlanul elhunyt. Sopronban 1950-ben szerzett oklevelet.
Pályafutása rövid kezdési időszak kivételével az erdőgazdál
kodás műszaki fejlesztésével volt összekötve. Zamárdiban az
Észak-Somogyi Állami Erdőgazdaságnál, Budapesten az ERDŐTERV-nél és a HM Erdő, Vad- és Mezőgazdaságban
dolgozott, ahol kiemelten az erdőfeltárási alaptervek készíté
sében vette ki részét, élete főműve azonban a kaszói erdő
feltárása és a szemtai fafeldolgozó üzem létrehozása volt.
1972 óta rendszeresen résztvett a szakosztály ülésein és
aktívan közreműködött a szakmai kérdések megvitatásában
és a jókedvű, hagyományőrző selmeci hangulat megteremté
sében. A szakosztály jó felkészültségű, kiváló szakembert,
őszinte, mindenkor segítőkész barátot és kollégát vesztett el
halálával. Évfolyamtársai és az Erdőfeltárási Szakosztály ne
vében Bogár/stván szakosztály vezető vett búcsút temetésén
a rákoskeresztúri temetőben.
ü

Desits Bálint aranydiplomás erdőmérnök, az Egri Erdőren
dezőség nyugalmazott vezető főmérnöke életének 87. évé
ben, 1991. március 12-én, Egerben rövid szenvedés után
örökre eltávozott közülünk. Hamvait az egri Hatvani temető
ben helyezte örök nyugalomra a család az erdésztársadalom
őszinte részvéte mellett.

•
Temesi Géza erdészkerület vezető, aki 1972-ig, nyugdíj
bavonulásáig a Veszprémi Erdőgazdaság dolgozója volt,
1991, március 28-án 80 éves korában elhunyt.
Kedves halottaink emlékét megőrizzük.

VÁNDORGYŰLÉS
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Lehetőség van a készüld egyesületi zászlórúdra
zászlószegek készítésére 1.000,- Ft/db áron.
A zászlószegen az igénylő nevét és születési évszámát
tüntethetjük fel. (Hosszú név esetén keresztnév rövidítéssel.)
Amennyiben az igényelt zászlószegek száma meghaladja
a rúdra felhelyezhető' számot (300-350),
úgy a zászlószegeket egy erre a célra készített tablón helyezzük el.
A zászlószeget igénylók az OEE központjában
június 10-ig jelezzék
(1027 Budapest, Fóu. 68.) igénylési szándékukat.
A kapott utalvány hátuljára írják fel nevüket, születési évüket,
és postafordultával a befizetést tegyék meg.
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Karancs
Karancslapujtő,
Ügyintéző:
erdészeti
Telefon:

T

Jjj LKT-81. típusú
közelítő traktorunkat
tartós használatra
bérbe adjuk
vagy értékesítjük."

MgTsz
Rákóczi
Saródi

út
Péter

ágazatvezető
32-11-577.
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