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A z erdőrendezés magyar nyelvű szakirodalmáról 
Erdőrendezés1 témakörében - a tankönyveket és 

jegyzeteket leszámítva - négy összefoglaló szakkönyv 
jelent meg. 

Az első, kiemelkedő, magyar nyelvű szakkönyv az 
Országos Erdészeti Egyesület megbízása alapján Bel-
házy Emil2 tollából Az erdőrendezéstan kézi könyve I. 
rész címmel Budapesten 1895-ben jelent meg. Az elő
szóban a szerző írja, hogy a kézikönyv nagyon lassan 
készült el, mert súlyos betegsége akadályozta munká
jában, de még így is fontosnak tartja az I. rész kiadását, 
mert az, ha hiányosan is, de segíti a témában való 
eligazodást. (Az erdőgazdasági üzemtervek készítése 
című II. rész a szerző halála miatt nem is készült el!) 

A 688 oldal terjedelmű, erdőrendezést taglaló könyv 
három nagy fejezetre bontva tárgyalja az erdőrendezés 
elméletét és gyakorlatát, úgymint: 

a/ Az erdőrendezés alapját képező tényezők tárgya
lása 

- a tényleges állapot felvétele (birtokviszonyok, erdő
állapot, felmérés, térképezés, területszámítás, erdő
becslés, részletes erdőleírás); 

- a megoldandó feladatok és elérendő célok megál
lapítása. 

b/A tulajdonképpeni erdőrendezés, üzem- és hozam
szabályozás 

- a tényleges és tervezett állapot összevetése, 
- üzemtestek és -osztályok kialakítása, 
-fafajmegválasztás, 
- üzemmód megállapítása, 
-vágásforduló meghatározása, 
-felújítási mód kijelölése, 
- erdőterület állandó gazdasági beosztása, 
- hozamszabályozás. 
cl Az erdőterv folyamatos aktualizálásával kapcsola

tos tennivalók 
- a szükséges adatok feljegyzése, 
- üzemnyilvántartás, 
- időszaki üzemátvizsgálás. 
A könyv az erdőrendezés mellett a kapcsolódó disz

ciplínák magyarázatát is megadja, pl. a fafajmegválasz
tásnál azok használhatóságát vagy a mesterséges fel
újításnál a mag. minőségi, gyűjtési adatait stb. 

Bund Károly3 1905-ben írta az Értekezések az erdő
rendezés köréből című 156 oldalas összeállítását, s 
ebben a külföld erdőrendezési eljárásainak ismertetése 
mellett megadta a magyar erdőrendezés kritikáját is, 
valamint javaslatait a fejlesztésre. 

A második összefoglaló munka a Selmecbányán 
1903-ban kiadott Fekete Lajos: Erdőrendezéstan című 
szakkönyv. Ennek a műnek a felépítése követi a Bel-
házy-féle könyv vezérfonalát, de már számos kisebb 
példát és az üzemterv összes mintalapját is ismerteti. A 
412 oldalnyi terjedelem - 27 szövegbe nyomott rajzzal 

és sok táblázattal-jelzi, hogy a tárgykör ismeretanyagát 
a szerző tömören, de ugyanakkor érthetően adta közre. 

Selmecbányán, 1911-ben került ki a nyomdából 
Muzsnay Géza4: Erdőrendezésünk fejlesztéséről című 
könyve. A 210 oldal terjedelmű kiadvány foglalkozik a 
Magyarországon honos erdőrendezési rendszer hibái
val, az egyes erdőgazdálkodási munkákhoz való kap
csolatával, mint pl. a felújítóvágások, gyérítések, feltárás 
stb. Részletesen taglalja a vágásszabályozásban meg
lévő hibákat és javaslatait azok kiküszöbölésére. Mon
danivalóját a szerző külföldi példák bemutatásával is 
alátámasztotta. 

A harmadik átfogó szakkönyv Muzsnay Géza: Erdő
rendezéstan című, Budapesten, 1912-ben kiadott mun
kája, amit 20 évi erdőrendezői munkássága - gyakorlat 
és oktatás - , tapasztalatai után adott közre. A 410 
oldalas, áttekinthetően tagolt könyv az elméleti és az 
alkalmazott (gyakorlati) témakörrel külön foglalkozik. Az 
elméleti rész tárgyalja az erdő szabályos állapotával 
kapcsolatos tudnivalókat, az erdőrendezési előmunká
latok tennivalóit, az erdőgazdaság szabályozására vo
natkozó ismeretanyagot, a nyilvántartási és revíziós 
munkálatokat. Az alkalmazott rész a gazdasági tervek 
készítésével (leírások, táblázatok, részletes tervek), a 
nyilvántartással (munkálatok nyilvántartása) és az üze-
mátvizsgálási munkálatok végzésével foglalkozik. A 
könyv végén a külföldi erdőrendezési eljárások rövid 
ismertetése található. 

A legújabb Erdőrendezés című szakkönyv Bondor 
Antal szerkesztésében 1986-ban, a Mezőgazdasági Ki
adó gondozásában jelent meg. A 230 oldal terjedelmű, 
kilenc szerzőt felsorakoztató munka tárgyalja az erdő
rendezés helyét az erdőállomány-gazdálkodásban, a 
munkaeszközöket, az erdőterv felépítését, az erdőter
vezés munkafolyamatát (az előkészületektől a kész terv 
elkészültéig), a korszerű erdőrendezési módszereket. 
Külön foglalkozik a vadgazdálkodási üzemterv készíté
sével, majd ismerteti az erdőterv szerinti gazdálkodás 
felügyeleti rendszerét, valamint az erdőrendezés fej
lesztésének lehetőségeit. 

A középfokú oktatás - mind az erdészeti szakiskolák, 
technikumok, szakközépiskolák, mind a szakmunkás
képzők - részére többféle sokszorosított anyag jelent 
meg az erdőrendezéssel kapcsolatban. 

1952-ben került kiadásra a Tankönyvkiadó gondozá
sában Sali Emil5 Erdőrendezéstan című tankönyve. A 
84 oldalas kiadvány mindazokat az erdőrendezési isme
reteket tartalmazza, amire egy erdészeti középkáder
nek szüksége volt. Az Erdészeti Technikumok Tan
könyvei sorozatban jelent meg Gál István6 Erdőrende
zéstan című tankönyve 1960-ban, 125 oldal terjedelem
ben, majd 1973-ban újra kiadták (A/5 formátumban, 365 
oldalon). A szerző az anyag elsajátítását segítendő, az 
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egyes témaköröket kérdésekkel zárva teszi lehetővé a 
tanulás hatékonyságának ellenőrzését. 

A felsőfokon erdészetet tanulók részére, az 1907/8-
as tanévben, még Selmecbányán tette közzé Schudich 
Nándor7 III. éves erdész 531 oldalas, kézírásos, kőnyo
matos kéziratát Jegyzetek az erdőrendezéstanból cím
mel, melyet Muzsnay Géza főiskolai tanár előadásai 
alapján készített. 1943-ban jelent meg egy 50 oldalas 
stencilezett sokszorosítás Erdőrendezéstan címmel, 
melybe belekötöttek egy 11 oldalas mellékletet Ajtay 
Viktor8: Vágásérettségi arányszám és az ennek elvére 
alapított hozadékszabályozási módszer leírása nevű 
szakanyagot. 

Sopronban a Jegyzetsokszorosítóból 1946-47-ben 
került ki Bezzegh László összeállítása Erdőrendezéstan 
címmel Fekete Zoltán előadásai alapján. A 190 oldalas 
I. rész 1946-ban készült kézírásos formában. Tárgya az 
erdőrendezés elmélete és az erdőgazdasági üzemterv 
összeállítása. A II. rész 1947-ben jelent meg, és 45 
oldalnyi megjegyzést tartalmaz az 1920-as Üzemrende
zési utasítással kapcsolatban, a Függelék 93 kézzel írott 
oldalon a 14.500/1920. sz. F.M. rendeletet (Erdőgazda
sági üzemtervezési utasítás) ismerteti. 

1950-ben jelent meg Fekete Zoltán előadásai alapján 
az Erdőrendezéstan című kézirat 133 oldal terjedelem
ben, valamint az Erdőrendezéstan I. rész 127, a II. rész 
119 oldal terjedelemben. 1951 -ben adták ki az Erdőren
dezéstan II. rész módosítását, 144 gépelt oldalon. Király 
László: Erdőrendezéstan I. munkája 1985-ban jelent 
meg 203 oldal terjedelemben az erdőmérnök-hallgatók 
részére, 1986-ban a szakmérnökök részére a 194 olda
las A fatermesztés üzemtervezése című kézirat. 

A különböző erdőrendezési utasításokkal (melyek
nek feladata az érvényben lévő előírások ismertetése a 
szakközönséggel, illetve az üzemtervkészítés kötelező
en használatos módozatainak keretbe foglalása - az 
egységes üzemtervezés érdekében) az 1986-ban ki
adott Erdőrendezés című könyv Az erdőrendezés fejlő
dése nevű fejezetében foglalkozik megjelenésük időbe
ni sorrendjében. 

Rácz Józsefné dr. 

JEGYZETEK 
1/ Erdőrendezé s olya n hosszab b időr e érvénye s ter v készítése , 

mely megszabja , hog y a z erdő rendeltetés e szerin t milyen munkáka t 
kell abba n végezn i úgy, hogy az élőfakészlet bővítet t újratermelés e 
biztosított legyen. 

21 Belházy Emi l (1840-1898 ) 
1858-ban iratkozott a Selmecbányái Akadémiára. 1862-ben Bécs -

ben államvizsgázott ó s szerzett erdőmérnöki oklevelet. Szakma i gya -
korlatát 1862-be n kezdte , 1871 -tői erdőrendező. 1880-tó l a Földmíve-
lési Minisztériu m munkatársa . Erdőrendezés i gyakorlat i ó s szakiro-
dalmi munkássága kiemelkedő . 

3/ Bun d Káro l y (1869-1931 ) 
1887-1890 közöt t a Selmecbányái Akadémi a hallgatója . Erdőmér -

nöki gyakorlatát 1891-be n kezdte , 1894-tő l a Földmívelési Minisztéri -
umban a  kincstári erdő k erdőrendészet i ügyeive l foglalkozott . 1900 -
1924 közöt t és 1928-ba n a z Országos Erdészet i Egyesüle t titkár a és 
az Erdészet i Lapo k szerkesztője . Munkájá t szaklapun k híve n őrzi . 

4/ Muzsna y Géz a (1865-1935 ) 
1883-86 közöt t tanult erdészetet Selmecbányán . 1888-ba n állam -

vizsgázott. 1887-9 0 közöt t Lippá n dolgozott, 1891-be n és 1905-1906 -
ban a Földmívelési Minisztériumba n teljesítet t szolgálatot. 1891-190 1 
között a zsarnócai erdőrendezősé g vezetője , maj d 1905-i g a kolozs-
vári kincstár i erdésze t erdőmestere . 1906-11-i g Selmecbányá n az 
Erdőrendezési Tanszé k tanár a és vezetője. 1911-tő l nyugdíjazásáig , 
1918-ig a zsarnócai erdőhivata l vezetője . Jó tollú, termékeny szakíró . 

5/ Sal i Emi l (1921-1985 ) 
1943-ban szerzet t erdőmérnök i oklevele t Sopronban . Rövi d gya -

kornoki idő után a Földméréstani Tanszé k adjunktus a lett . 1944-194 6 
között katona , illetv e hadifogoly , maj d ezután a MÁLLERD, későb b a 
Földművelésügyi Minisztériu m munkatársa . 1952-tő l az Erdőrendezé -
si Intéze t igazgatója , maj d a z Országos Erdészet i Főigazgatósá g 
vezetőhelyettese, illetv e a Mezőgazdasági é s Élelmezésügy i Minisz -
térium főosztályvezetője . Erdőrendezés i kutatása i é s szakírói mun -
kássága közismert . 

6/ Gál Is tván (1923-1986 ) 
Erdőmérnöki oklevelé t katona i szolgálat a miat t csa k 1948-ba n 

szerezte meg . Végzése utá n a szombathelyi erdőrendezősége n dol -
gozott. 1952-197 8 közöt t a  soproni Erdészet i Techniku m elismert , 
jónevű tanára . Súlyo s agyműtétj e 1978-ba n szakított a me g szakma i 
pályafutását. 

71 Schud ich Nándo r (1887-1955 ) 
1909-ben végzett Selmecbányán, 1912-be n államvizsgázott. Vég -

zése után a besztercebányai erdőigazgatóságnál gyakornokoskodott , 
majd 1913-ba n a borgói erdőgondnokság vezetője. Katonai szolgálat a 
után a  füzérradvány i uradalo m erdőrendezője , maj d a  ranglétrá n 
felfelé haladva végül főerdőtanácsosa. 1950-be n megbízták az Állami 
Erdőrendezési Intéze t sátoraljaújhely i kirendeltségéne k megszerve -
zésével, melyne k halálái g főmérnök i volt . 

8/ Aj ta y Vik to r (1891-1971 ) 
Erdőmérnöki tanulmányai t 1913-ba n fejezt e b e Selmecbányán . 

f „Erdőmérnök-vezetők szomatikus státusza néhány élettani, illetve pszichológiai paraméter tükré
ben" címmel figyelmet érdemlő tanulmányt közöl az Ergonómia 1991. évi 4. száma Jereb Katalin é% 
dr. Völgyesi Pál szerzőpáros tollából. Az erdőgazdaságok közép- és felsőszintű vezetőit vizsgálták. A 
választás már eleve rendhagyó volt. Az erdészet „egészséges" szakmaként él a köztudatban, és így 
különösen jellemzőnek lehet tekinteni azokat az ellentmondásokat, amelyek a szakmai és a szomatikus 
státus között feszülnek. A vizsgálat - szociológiai és pszichológiai módszerek alkalmazásával - arra 
irányult, hogy feltárja a vezetői munkakörhöz kapcsolódó sajátos terhelő tényezőket. A szerzők meg
állapításaikkal a vezetői munkakörben dolgozók önismeretét akarták - úgymond - „provokálni" azzal, 
„...hogy saját pszichoszomatikus státusuk védelme, karbantartása nagymértékben növelheti életesé
lyeiket". Európához való felzárkózásunk óhatatlanul megnöveli az emberi tényező, nem kevésbé a 
mentálhigiénés kultúra szerepét és fontosságát az erdőgazdálkodásban is. 

Dr.Csötönyi József 
V J 
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DR. TOMPA KAROLY: 

A FA ALAKÚ FÜZEK 
(Akadémiai Kiadó, Budapest, 1991.) 

A fűz mindig is egy kicsit elhanyagolt fafaj volt nálunk. 
Talán azért, mert jószerivel csak a hullámtéri galériaer
dők állományalkotója volt, és jelenléte nagyon szűkre 
szabott termőhelyi adottságokhoz kötődött. 

A fehér foltokat az illusztris szerző összefoglalója 
segít eltüntetni. Korabban már megjelentetett, kosárkötő 
fűzfélékkel foglalkozó könyve után most az erdészetileg 
is nagyon érdekes fa alakú füzekről foglalta össze, amit 
róluk dióhéjban tudni lehet. 

Nem szeretném a fejezeteket sorra venni, hisz a 
kismonográfiák tartalmi felépítése nagyrészt megegye
zik: botanikai ismertetés, termőhelyi igények, erdőtele
pítések, nemesítés, csemetekerti termesztés, erdőne
velés, fáhasználat, gépesítés, a fafelhasználást befolyá
soló szerkezeti tulajdonságok, a fűzgazdálkodás ökonó
miája. Speciális fejezet a füzek és a méhészet kapcso
lata. Erről a témakörről eddig keveset tudtunk, többnyire 
csak az akác jelent meg előttünk, ha a méhekről került 
szó. Érdekes és új fejezet még a Füzek szerepe a 
tájalkotásban. A munka nem kizárólag a közel 70 éves 
szerzőé, több munkatársa is akadt, szakterületük jeles 
értői. (Tóth József, Palotás Ferenc, Walter Ferenc, Ba
bos Károly, Márkus László) 

Talán nem ünneprontás, ha ezért néhány bíráló meg
jegyzést is kapcsolok az ismertetőhöz. A bevezetőben 
említett genetikai érték miatt szólni kellene arról, miként 

mentsük meg a még meglévő fűz-génkészleteinket, ho
gyan kezeljük ahhoz, hogy a populációnemesítés esz
köze lehessen még az utánunk következő generáció 
számára is. Ez nagyon időszerű, és a nagy tapasztalatú 
szerzőtől várjuk a kérdésre a választ. 

A füzek tájépítő szerepének részletezésébe nem fért 
bele a - Juhász Gyula megénekelte - szegedi, de 
egyáltalán a tiszai tájnak egyik legfestőibb színfoltját 
alkotó, széles üstökű botolófüzek méltatása. Ha nem 
vigyázunk rájuk, eltűnnek, és nemcsak a költészet, de a 
tiszai tájképfestészet is szegényebb lesz egy karakteres 
képpel. 

Örömmelfedeztemfel a könyvben a nagyon elhanya
golt termőhelyi kategória, a bolygatott, megzavart em
beri környezet hasznosításáról írottakat. Végre, valaki 
ezt is felfedezte, szükség lesz rá, mert területük egyre 
terebélyesedik. Ugyancsak örömmel olvastam a termé
szetes újulatok kezelésére adott tanácsokat, bár szeret
tem volna arról is tudni, milyen feltételek (öntés, vízbo
rítás stb.) szükségesek az újulat megjelenéséhez, ho
gyan tudunk a természetnek ebben segíteni. 

Nem szaporítom a szót, ajánlom ezt a könyvet az 
erdővel foglalkozó, erdőt szerető minden szakember 
könyvespolcára! 

Dr. Szodfridt István 
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ROVATSZERKESZTŐ: 
BARÁTOSSY GÁBOR 

Az 
OEE Elnökség 

1992. év 
I. félévi 
előzetes 

munkaterve 

Január 
13. hétfő 

Fő u. 68.10,00 óra Elnökségi ülés 
30. csütörtök 

Fő u. 68.10,00 óra Erdészeti Lapok szerkesztő
bizottsági ülés 

Február 
13. kedd 

Fő u. 68.13,00 óra Elnökségi ülés 
27. csütörtök 

Fő u. 68.10,00 óra Erdészeti Lapok szerkesztő-
bizotttsági ülés 

Fő u. 68.13,00 óra Elnökségi ülés 

Március 
12. csütörtök 

Csillagvölgyi út 5.13,00 Pártoló tagok tanácsülése 
19. csütörtök 

Csillagvölgyi út 5.11,00 óra Szakosztályvezetők 
ülése 

26. csütörtök 
Fő u. 68.10,00 Erdészeti Lapok szeresztőbizottsági 
ülés 

Fő u. 68.13,00 Elnökségi ülés 

Április 
9-10. csütörtök-péntek 

Bugac Titkári értekezlet 



Fő u. 68.10,00 óra Ellenőrző Bizottsági ülés 
Fő u. 68.10,00 óra Erdészeti Lapok szerkesztő

bizottsági ülés 
Fő u. 68.13,00 óra Elnökségi ülés 

Május 
21. csütörtök 

Fő u. 68.10,00 óra Erdészeti Lapok szerkesztő
bizottsági ülés 

Fő u. 68. 13,00 óra Elnökségi ülés 
Június 

9. kedd 
Fő u. 68. 10,00 óra Választmányi ülés (Kaán-, 

Bedő-díj odaítélése) 
25. csütörtök 

Fő u. 68. 10,00 óra Erdészeti Lapok szerkesztő
bizottsági ülés 

Fő u. 68. 13,00 óra Elnökségi ülés 

II. félévi előzetes munkaterv 
Július 

30. csütörtök 
Fő u. 68. 10,00 óra Erdészeti Lapok szerkesztő

bizottsági ülés 
Fő u. 68. 13,00 óra Elnökségi ülés 

Augusztus 
7-8. péntek-szombat 

Vándorgyűlés (Sátoraljaújhely-Sárospatak) 
Szeptember 

24. csütörtök 
Fő u. 68. 10,00 óra Erdészeti Lapok szerkesztő

bizottsági ülés 
Fő u. 68. 13,00 óra Elnökségi ülés 

Október 
29. csütörtök 

Fő u. 68.10,00 óra Erdészeti Lapok szerkesztő
bizottsági ülés 

Fő u. 68.13,00 óra Elnökségi ülés 
November 

10. kedd 
Fő u. 68. 10,00 óra Választmányi ülés 

26. csütörtök 
Fő u. 68. 10,00 óra Ellenőrző Bizottsági ülés 
Fő u. 68. 10,00 óra Erdészeti Lapok szerkesztő

bizottsági ülés 
Fő u. 68. 13,00 óra Elnökségi ülés 

December 
17. csütörtök 

Fő u. 68.10,00 óra Erdészeti Lapok szerkesztő
bizottsági ülés 

Fő u. 68. 13,00 óra Elnökségi ülés 

• 
Az FM-csoport 1992. január 31-én vitadélutánt tartott a 

Földművelésügyi Minisztériumban az erdőgazdálkodás finan
szírozásánakkérdésköréről 

Merkel Gábor, az Erdészeti és Faipari Főosztály (EFF) 
főmunkatársa vitaindító előadásában kifejtette, hogy az Erdő
fenntartási Alap (EFA) kintlevősége jelenleg 360 millió Ft, s 
ennek háromnegyed része valószínűleg behajthatatlan. Az 
általános likviditási gondok közepette a törvényi szabályozás 
hiánya bénítólag hat az EFA működésére. A megváltozott 
politikai-gazdasági környezetben az eddigi finanszírozási 
rendszer nem tartható, az erdőművelés összes költsége a 
jövőben nem téríthető meg. Várhatóan csak az ökológiai kü-

EGYESÜLETI HÍREK 
szöb alatti erdők felújításához vehető igénybe támogatás. 

Az ágazat önfinanszírozó képessége a jelenlegi költség
szint mellett megszűnt. Az államháztartási törvény előírásai 
szerint az EFA csak elkülönített állami pénzalapként működ
tethető. A jelenlegi válságból csak az jelenthet kiutat, ha az 
elmondottak figyelembevételével átalakítjuk az EFA finanszí
rozási rendszerét. 

Nemzetközi kitekintésként Szabados János (EFF osztály
vezető) Ausztria, SzabadhegyiLajos(rendszerszervező erdő
mérnök) Franciaország és Virágh Jánosig Térségi-Gazdasá
gi Főosztály főmunkatársa) Németország erdőgazdálkodásá
val kapcsolatos támogatási rendszerekről nyújtott tájékoz
tatást. 

E fejlett piacgazdálkodással rendelkező országok különbö
ző szabályozóelemekkel biztosítják, hogy ez az alacsony jö
vedelmezőségű ágazat (a sokirányú funkcióra tekintettel) kel
lőképp ösztönző legyen a gazdálkodók számára. 

Felkért hozzászólóként dr. Várhelyi József(ZEFAG vezér
igazgató) arról számolt be, hogy az EFA érvényes előírása ez 
évben gazdaságától 207 milió Ft befizetést követel, az erdő
művelésen várhatóan 100 millió Ft veszteséget kényszerülnek 
az elszámolóárakkal képzett teljesítménynél elviselni. Ilyen 
mértékű elvonást egyéb tevékenységükkel nem képesek el
lentételezni. 

Sódar Pál (KEFAG igazgató) azt hangsúlyozta, hogy az 
elmúlt évben 1803 ha első kivitelű erdősítést hajtott végre a 
Kiskunsági EFAG. Erdőművelésük napjainkra szintén több 10 
milió Ft-os veszteséget kénytelen elviselni. Amennyiben az 
EFA jelenlegi rendszerét megszüntetnénk, teljesen kilátásta
lan helyzetbe kerülne náluk az erdőfelújítás. 

A hozzászólások során kifejtette véleményét Pintér István 
(a Vadászati és Halászati Önálló Osztály főmunkatársa), Fe
jes Dénes(MEFAG vezérigazgató-helyettes), HoldampifGyu-
/a(EFFfőmunkatárs), Gerely Ferenc(EFFfőmunkatárs), Illyés 
Benjámin (ERTY-áWommás igazgató), Lengyel György (ny.), 
dr. Szász Tibor (ny.), Mőcsényi Miklós (Fagosz), Pozsgay 
Attila (Quercus JGMK), Horváth Zoltán (EFF osztályvezető), 
Halász Aladár'(ny.), Bagaméri Gáspár(Agrocom KFT), Dau-
ner Márton (EFF főosztályvezető), Barátossy Gábor (EFF 
főmunkatárs, egyesületünk főtitkára). 

Az elhangzottakból levonható következtetések: 
- Az Erdőfenntarási Alap nem a magyar szakemberek 

„szent tehene", viszonyaink közt hosszabb távon is megőrzen
dő szabályozó elem. 

- A válságos helyzet ágazatunkat is arra kényszeríti, hogy 
belső tartalékainkat maradéktalanul feltárjuk. Fejes Dénes úr 
pl. javasolta, hogy csak azok az erdőrészek kerüljenek vég
használatra, melyek a felújításukhoz fedezetet nyújtanak. 
Többen hangsúlyozták, hogy a földterülethez kötött vadászati 
jog törvényi szabályozásával elő kell segíteni a racionális 
vadgazdálkodást. Az elsősorban termelési rendeltetésű erdők 
költségtakarékos felújítását radikális nagyvadapasztással kell 
elősegíteni. Kezdeményezni kell, hogy a célcsoportos erdőte
lepítési keret finanszírozza az új erdők nevelési költségeit is. 
Fájdalmas feladat, de felül kell vizsgálni az élőmunka-felhasz
nálás mértékét, számítógépekkel ezt is racionalizálni lehet. 

Indokolt lenne, hogy a területfejlesztési alap egyszeri támo
gatással elismerje azt a 600 ezer ha új erdő létesítését, amely 
mentesíti a mezőgazdaságot a versenyképtelen termék (ko
rábban támogatott) előállításától, hozzájárul zömében e terü
leteken a foglalkoztatási nehézségek orvoslásához, ökológiai 
következményei kedvezőek a környezetükre. 

Virágh János 
csoport titkár 

• 
Egyetemi hfrek 

Rakonczay Zoltán 1992. 01. 01-től egyetemi docens, 
1992. 02. 01 -tői a Környezetvédelmi tanszék vezetője. 



EGYESÜLETI HÍREK 
Dr. Bondor Antal 1991. 12. 01-től egyetemi tanár (máso

dállásos), 1992. 02. 01-től az Erdőművelési tanszék vezetője. 
Az erdőmérnöki karhoz az MTA GGKI (Geodéziai és Geo

fizikai Kutató Intézet Sopron)-nál a soproni Univerzitás kere
tében kihelyezett tanszék létesült: a Földtudományi tanszék 
vezetője dr. Bencze Pál oki. geofizikus címzetes egyetemi 
tanár (ELTE), GGKI osztályvezető lett. 

• 
Ez év február 5-7. között került megrendezésre a XXIV. 

Európai Erdészeti Északi Siverseny. Színhelye Toblach 
(Dobiacco), Olaszország (Dél-Tirol) volt. A versenyen Magyar
országról 15 fős csapat vett részt. 

A versenyen a különböző korcsoportokban összesen mint
egy 800 fő indult. 

A korábbi évekhez hasonlóan adottságainkhoz mérten a 
csapat jól szerepelt. A kiemelkedő eredmények a következők: 

- Férfi ifjúsági: 
2. Kiss Csaba (Mátrafüredi Erd. Szakközépiskola) 
4. SzepessyÁron(Mátrafüred) 
- Férfi junior 
7. K/ss Zoltán (Mátiaiüred) 
- Női I. korcs. 
3. Kovács Magda (MáXxaiwed) 
- Női II. korcsoport 
8. Cser Borbála (EFE Sopron) 
- Férfi II. korcsoport 
11. SzuromiGyörgy(Budapest) 

A korábbi döntésnek megfelelően 1993-ban a versenyt 
Magyarország rendezi. 

A jövő évi jubileumi (25.) verseny, ennek megfelelően ki
emelt jelentőségű. Ennek nyomatékot azzal kívánnak adni, 
hogy felhívják valamennyi európai ország erdészeti vezetőjét, 
részben, hogy vegyenek részt a rendezvényen, részben, hogy 
támogassák. így Magyarország számára a versenynek ko
moly erdészetpolitikai jelentősége lehet. 

Hó hiányában a verseny mint száraz futóverseny kerül 
megtartásra. 

A minisztériumi szintű támogatás érdekében tájékoztattuk 
Gergátz Elemér miniszter urat a versenyről, és kértük, hogy 
vállalja el a fővédnöki tisztet. A miniszter úr a verseny megren
dezésével egyetért, és afővédnökséget vállalja. 

Tekintettel arra, hogy a résztvevők zöme Magyarországon 
még nem járt, kérték, hogy a verseny melletti szokásos szak
mai keretprogramokon kívül legyen egy látogatás a pusztára, 
és egy budapesti városnézés is. 

- A pénzügyeket tekintve részben a rendezés költségeihez, 
részben a sponzorok felkeresésében különböző országoktól 
segítséget kapunk. Erről külön beszámoló keretében szeret
nénk tájékoztatást adni. Leszögeztük, hogy minden szolgálta
tást a résztvevőknek kell megfizetniük, a verseny nem lehet 
ráfizetéses. A tapasztalat azt mutatja, hogy az elmúlt évek 
rendezvényei pozitív mérlegeredménnyel zárultak (Finnor
szág, Ausztria). 

Gerely Ferenc Dr. Marjai Zoltánná 
• 

A gépesítési szakosztály 1991. december 13-án Buda
pesten ülést tartott. Czágásch József szakosztályvezető be
vezetőjében ismertette a tagságot érintő szakmai eseménye
ket, amelyek az előző ülés óta zajlottak, elsősorban az 1991. 
november 20-án tartott „Szakmai Napon" elhangzott kérdések 
és válaszok rövid összefoglalását. Ezután ismertette az 1991. 
év munkájának értékelését, valamint az 1992. évre vonatkozó 
elgondolásokat. 

Az ezt követő tárgyalásba dr. Balogh Ferenc, Vida Zoltán, 
Horváth Imre, dr. Maros völgyi Béla, dr. Horváth Béla és Kesz-
lerGyörgykoWéga urak kapcsolódtak be nagy aktivitással. 

A leginkább vitatott kérdések az alábbiak voltak: 

- Sajnálatos tapasztalat a műszaki vonal leépülése. 
- Sok a gép, avagy nem kell gépesítés a ma erdőgazdál

kodásában? 
- A műszaki osztályok létszámcsökkenésével, esetleges 

megszűnésével ki foglalkozik a törvényekben elő-írt vizsgála
tok elvégzésével, vagy a termelésben a munkavédelem nem 
kérdés ma? (Pl.: motorfűrészek, egyéb gépek zaj- és rezgés
vizsgálata.) 

- Ki finanszírozza a gépkezelő-képzést? 
- Előfordulhat, hogy az erdőgazdaságok elveszítenek egy 

jól képzett műszaki gárdát. 
- Javaslat: azok a vállalkozók, akik környezetkímélő anya

gokat használnak, kapjanak adókedvezményt. 
-Javaslatok 1992. programjára. 
A sokrétű vita gondolataihoz konkrét választ sajnos nem 

minden esetben lehetett fűzni. Az azonban a nyugati példák 
alapján biztos, hogy a különböző nagyságrendű erdőgazdál
kodóknál más és más, de valamilyen műszaki irányításra, 
gépesítésre, megfelelő nagyságrendű modern gépekre szük
ség van a termelés minden ágazatában. Ezeket a gépeket 
pedig korszerűen képzett, egészséges, szakismeretekkel ren
delkező személyzetnek kell vezetnie, kezelnie, karbantarta
nia. Már csak azért is, mert erdeinkben, melyek a jövőben is 
ott állnak ahol ma, minden ágazat munkáját el kell végezni a 
csemetetermeléstől a kitermelt faanyag elszállításáig. 

Befejezésül a szakosztály ülés összeállította és elfogadta 
az 1992. éviprogramotazza\, hogy a következő esztendőben 
nagymúltú egyesületünknek és ezen belül szakosztályunknak 
is mindent el kell követni a fiatal és középkorú kollégáink 
megnyerésére, eredményes munkánk érdekében. 

Czágásch József 

• 
Egyesületünk új tagjai: 

Borbély Tamás Budapest 
Csepreginé Borostyán Anna Visegrád 
Bánlaki Ottó nyugd. Budapest 

• 
Megkésett tisztelgés 

Sztupák János Bedő-díjas erdész emlékére 

Immár háromnegyed éve, hogy a Borsodi Erdő- és Fafel
dolgozó Gazdaság szendrői erdészetének nyugalmazott er
dőművelési műszaki vezetőjét 1991. július 6-án nagy részvét
tel kísérték el utolsó útján hozzátartozó, rokonai, barátai, mun
katársai, ismerősei, tisztelői: erdészek és bányászok. 

Sztupák János Izsófalván 1920. április 5-én született. A 
bányászatban vasipari munkát végző édesapa nyolc gyermek 
eltartásáról gondoskodott. Az elemi és polgári iskola elvégzé
se után az 1936 és 1938 közötti években bányanapszámos
ként dolgozott. Ezt követően sikerült erdészgyakornokként 
elhelyezkednie, majd 1940-ben felvételt nyernie az esztergo
mi erdészeti szakiskolára, melyet 1942-ben sikeresen elvég
zett. Még ebben az évben katonai szolgálatra hívták be. 1945-
ben történt leszerelése után a miskolci erdőigazgatóság véd-
kerületvezető-erdésznek nevezte ki az ormosbányai erdész
kerületbe. 1950-től különböző beosztásokban dolgozott: be
osztott erdész, főerdész, üzemegységvezető-helyettes. 1954-
ben elbocsátották és csak fizikai dolgozó lehetett. Egy év 
múlva ismét alkalmazták. 1957-től erdészeti szakelőadó. 
1960-ban a szendrői erdészethez került erdőművelési műsza
ki vezetőnek. Ebből a beosztásból vonult nyugdíjba 1980-ban. 

Sztupák János képessége teljes egészében Szendrőben 
bontakozhatott ki. Itt tudta értékesíteni szakmai ismereteit, 
tudását. Itt kapott teret a benne szunnyadó ambíció, az erdőért 
való tenniakarás. Az ő irányítása mellett adott át 20 év alatt 
3000 ha-t meghaladó befejezett erdősítést - jó minőségben -
az erdészet. 



Magát állandóan képezve igyekezett új ismereteket elsajá
títva új technológiákat és erdőnevelési elméleteket alkalmazni. 

Tudását önzetlenül megosztva szervezett az erdészet te
rületén tapasztalatcseréket. Tanulmányutak szervezésével ki
vette részét a fiatalok tanításából is. Munkatársai, beosztottai 
szerették, tisztelték a mindig igazságot kereső, nagy szociális 
érzékkel rendelkező kollégát, főnököt. 1955-től volt az OEE 
tagja. 1960-tól a szendrői erdészet csoportmegbízottjaként a 
miskolci csoport legjobb sejtjét alakította ki. 

Sztupák János nemcsak szakmai téren nyújtott kiemelke
dőt, hanem fiatalabb korában atlétaként is ért el nagyszerű 
eredményeket. Kiválóan sakkozott. Már mint nyugdíjas is rész
vételével és eredményes játékával erősítette az erdőgazda
ság sakkcsapatát. 

Munkásságát az erdőgazdaság többszöri igazgatói dicsé
rettel, vállalati kiváló dolgozó kitüntetéssel ismerte el. 1974-
ben elnyerte az „Erdészet kiváló dolgozója" miniszteri kitünte
tést. 1979. évben, élete munkásságának elismeréseképpen, 
Bedő Albert-díjban részesült. 

A borsodi dombok lankáin díszlő tölgyesek és fenyvesek 
még sok évtizeden keresztül tiszteletet kérve emlékeztetnek 
Sztupák Jánosra, a felejthetetlen szakemberre, kollégára, ba
rátra. 

Pihenjen békében! 
Schalkház Lipót 

• 
Dr. Baditz Imréné, született Fehér Kati erdésztechnikus -

nagyhírű erdésztudósunknak, dr. Fehér Dánielnek leánya -
1991 októberében Budapesten elhunyt. Hamvait a kelenföldi 
Szent Gellért plébánia altemplomában helyezték el. Ide temet
tette el 1989-ben elhunyt Péter nevű erdőmérnök fiát ós itt 
helyeztette el szüleinek ugyanekkor Sopronból felhozott ham
vait, így most ez az egész család örökös nyughelye. 

(Jérőme R.) 

• 
Ismét elveszítettünk egyet a száza

dunkat kis híján végigküzdő erdészkol
légák közül: 1992. február 17-én el
hunyt Buzer Antal erdész, a Budake
szi Erdészet nyugalmazott erdőműve
lési szakelőadója. 

1910. december 22-én született, 
Dunaszentmiklóson, földműves csa
ládban. 17 évesen a klosteneuburgi 
papok neszmélyi és dunaalmási birto
kán dolgozott, főként csemetekerti 
munkákban. 1928-29-ben Esztergom
ban elvégezte az erdőőri és vadőri 

szdKibKoiat. A következő év elején a herceg Metternich-urada-
lom bajnai erdőbirtokán próbaidős kerületvezető erdész, a 
próbaidő leteltével, véglegesítve, az uradalom birtokán teljesít 
erdőőri szolgálatot. 1941-ben fél évig küzd a keleti fronton, 
majd - az egysége leváltása révén - szerencsésen hazakerül, 
s 1945-ig a korábbi munkaadónál dolgozik. 

Az államosításkor a kerületével együtt átvette a Budapesti 
Állami Erdőgazdaság, ahol 1950-ig dolgozott korábbi beosz
tásában. 1950-53 között a biatorbágyi erdészeti üzemegység 
vezetésével bízták meg, majd az erdészeti szervezet módo
sulásakor a Budakeszi Állami Erdészetnél erdészetvezető-he
lyettes, mint erdőművelési előadó, újabbtíz éven át. 1963-ban, 
az addigi működési terület bővülésével kerül a Budavidéki 
Állami Erdő- és Vadgazdaság budakeszi erdészetéhez, ahol 
nyugállományba helyezéséig töltötte be példamutatóan, példa 
nélkül álló szeretettel a munkakörét. 

Nyugdíjasként sem szakadt el az erdőtől, hivatásától. Nagy 
türelemmel adta át fogyhatatlan tapasztalatait. Fáradhatatla
nul dolgozott a budakeszi vadaspark létrehozásán, ahol 80 

éves koráig az üzemeltetők és a látogatók közkedvelt „Tóni 
bácsija" volt. 

A nap nap után látott alkotásai még sokáig idézik majd 
jellegzetes alakját. Egyenes tartása jellemének a kifejezője is 
volt. És bár - mint mesélte - 1941-ben, mint kerékpáros 
katonának, gyakran kellett hátrafelé is „szökellnie", a becsü
letében mindenkor a maga teremtette, kiemelkedően szilárd 
ponton foglalt állást. 

Február 25-én búcsúztattuk a torbágyi temetőben. 
Apatóczky István 

ker.vez. 

• 
In memórián 

Stefaits István 
Stefaits István 1895-ben született Somogycsurgón, az ak

kori liberális viszonyok között szokatlanul hívő katolikus, ma
gyar nemességére büszke horvát értelmiségi családból. Isko
láit Somogycsurgón végezte, majd az érettségi után Selmec
bányán az erdészeti fakultáson kezdte meg főiskolai tanul
mányait. Ekkor kitört az első világháború, és ő mint mérnök
hallgató, tartalékos utászhadnagyként harcolta végig a háború 
négy évét az olasz és az orosz fronton. A háború befejezése 
után részt vett a nyugatmagyarországi harcokban, és mint 
akkor már soproni erdészhallgatónak, része volt a soproni 
népszavazás megszervezésében, minek következtében Sop
ron a Trianon után magyar maradt. A főiskola elvégzése után 
ugyanott, Roth professzor tanszékén lett tanársegéd, és így 
része lehetett az 1935-ös nagyszabású magyarországi erdé
szeti világkongresszus rendezésében. 1938-ban, akkor már 
nősen és két gyermekkel, saját kérésére a balassagyarmati 
erdőfelügyelőségre helyezték mérnöki rangban. A Felvidék 
visszacsatolása után a Földművelésügyi Minisztérium azzal 
az indokolással, hogy „Téged nem lehet megvesztegetni", 
kinevezte Lévára, Bars és Hont egyesített vármegyék erdőfe
lügyelőjének. Innen 1944 végén felsőbb utasításra családjával 
Szombathelyre menekült, ahol a háború után először az erdő
igazgatóság gazdasági részlegénél dolgozott főmérnöki rang
ban, majd saját kérésére átkerült a szombathelyi erdőrende
zőséghez, mint erdőtanácsos. 1952-ben, hogy gyermekeit 
egyetemre járathassa, átkérte magát a váci erdőrendezőség
re, ahol egészen 62 éves koráig, 1957-ig dolgozott, mikor is 
nyugdíjba ment. Egy darabig még bedolgozott az erdőrende
zőségnek, majd napjait egyre inkább a naponta kb. 20 km-es 
erdei sétáknak és az olvasásnak szentelte. Minden nap misére 
járt, és a családi hagyományhoz híven naponta otthon is sokat 
imádkozott. Akik ismerték, tudják, hogy mindig tréfálkozott. 
Komornak ritkán látták. 1987-ig Vácott élt. Ekkor leánya ma
gához vette Budapestre. Itt halt meg életének 97. évében 
1991. október 30-án - kezében a rózsafüzérrel. 

Dr. Stefaits István 
oki. régész-történész 

A lapban megjelent cikkek 
szerzői 
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Dr. Bartha Dénes EFE - Sopron 
Bolla Sándor Fertő-tavi NP. 
Dr. Führer Ernő ERTI 
Gyöngyössy Péter Fertő-tavi NP. 
Dr. Koiiwentz Ödön ny. osztályvezető 
Pápai Gábor OEE 
Dr. Rácz Józsefné EFE - Sopron 
Dr. Tácsikné Fekete Anikó Erd. Műv. Ház vez. Szolnok 
Vértessy Sándor újságíró 
Wentzely Dénes ny. ker. vez. - Keszthely 
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