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Jegyzőkönyv az 1995. j a n u á r 
25-én tar to t t elnökségi ülésről 

Jelen vannak: Schmotzer András 
elnök, Rakonczay Zoltán alelnök, Ste-
iner József alelnök, Valentin Károly 
alelnök, dr. Szikra Dezső főtitkár, dr. 
Czerny Károly r.eln.tag, dr. Gőbölös 
Antal r.eln.tag, Bús Mária r.eln.tag, 
Haraszti Gyula r.eln.tag, Pápai Gábor 
SZB elnöke, dr. Marjai Zoltánné 
ügyv. titkár. 

Késve érkezett: dr. Anda István EB elnöke, Szőnyi János r. eln. tag. 
Napirend: l/a. Választmányi ülés napirendjének ismertetése 

(Schmotzer András) 
1/b. Állásfoglalás-tervezet (dr. Szikra Dezső) 
2. Az elnökség 1995. évi munkaterve (dr. szikra Dezső- 1. mell.) 
3. Egyebek: a/ bizottsági összetételre előterjesztések (bizottságok 

vezetői) 
b/ hirdetésszervezési jutalék 
cl Tibay által rendezendő konferencia 

Ha tá roza tok 

1/b. Az ismertetett (1/b melléklet) ,,Állásfoglalás-tervezet" a vá
lasztmány elé terjesztendő. 

2. Az elnökség a csatolt munkatervet elfogadta. 
3/a. Az elnökség a bizottságok vezetői által javasolt tagtársaink ne

vét a választmánynak jóváhagyásra ajánlja. 
b/ Az elnökség úgy döntött, hogy az „Erdészeti Lapok"-ban megje

lenő hirdetések után 20% jutalék illeti meg azt a személyt, aki a hirde
tést szerzi. A jutalék negyedévenként kerül kifizetésre, de alkalmazot
tak esetében a főtitkárhelyettesen kívül az EB elnöke alkalomszerűen 
felülvizsgálja. 

c/ A konferencián két fő vegyen részt, és képviselje egyesületünk 
állásfoglalását. 

K.m.f. 
Dr. Marjai Zoltánné sk. Dr. Szikra Dezső sk. Schmotzer András sk. 

jkv. főtitkár elnök 

Az ErdészettÖrténeti Szakosztály Budapesten tartotta idei máso
dik ülését. A rendezvény elején a közelmúltban elhunyt Nagy Imre vas
okleveles erdőmérnökről emlékeztünk meg néhány percben. 

Dr. Petercsák Tivadar: „A népi erdőbirtoklás formái az Északi-kö
zéphegységben" címmel tartott előadást. Előszóra volt úrbéresek köz
birtokosságairól hallhattunk néhány szót, majd a juttatott, aztán a kö
zösen vásárolt és használt erdőkről beszélt az előadó. Végül a magán
erdők múltbéli helyzetéről, és ezen erdőbirtokok kezeléséről kaptunk 
tájékoztatást. 

Ezt követően dr. Nagy Domokos Imre az 1945 - 49 között műkö
dött vadászati felügyeletről tartotta meg előadását. A nem kevés levél
tári és egyéb kutatómunkát igénylő feladat eredményeként betekintést 
nyerhettünk az igen nehéz helyzetben levő, számos feladattal ellátott 
vadászati felügyelők munkájába, életébe. 

Harmadik napirendi pontként a szakosztály ügyek megbeszélésén 
kívül a Bedő Albert és a Kaán Károly emlékérmek odaítélésére tettek 
javaslatot a jelenlévők. Az ülést dr. Oroszi Sándor szakosztályelnök a 
részvételt megköszönve zárta be. 

Borsó Zoltán 
ifjúsági titkár 

M u n k a t e r v 

A keszthelyi helyi csoport az alábbi rendezvények megszervezését 
tervezi 1995-ben: 

Január: Erdőrendezés és fahasználat ausztriai bükkösökben. Elő
adás és konzultáció az Osztrák Államerdészet képviselőivel. 

Április: Kiscsoportos Buda-vidéki tanulmányút. 
Május: Észak-magyarországi tanulmányút 40-45 fő részvételével. 
Június: Ápolási problémák és lehetséges megoldásuk. Erdőművelé

si bemutató. 

Augusztus: Vadgazdálkodás, trófeabírálat. Bemutató és verseny ke
rületvezető erdészek és vadászok részére. 

Október: Kiscsoportos lengyelországi tanulmányút csere alapon. 
Kíméletes közelítési technológiák. Fahasználati bemutató. 

Horvá th Iván 

• 
Ez év áprilisában dr. Tompa Károly az Erdészeti és Faipari Egye

tem Központi Könyvtárában elhelyezte az idén 75. életévünket betöltő 
nyolc erdőmérnök - dr. Madas László, dr. h. c. dr. Majer Antal, Mar-
tinkovics Antal, Öttős Gusztáv, Tana Álmos, Vitus Géza, Zelnik István, 
Zilahy Aladár - életútjának méltatását 20 kéziratoldal terjedelemben. 
Az anyagot a felsoroltak életrajzi adatközlése, illetve az EFE-n rendel
kezésre álló dokumentumok és közvetlen munkatársi élmények alapján 
állította össze. Címe: „Köszöntjük a 75 éves erdőmérnököket, a sopro
ni alma mater veteránjait". Az érdeklődők számára a méltatásokat a 
könyvtár kikölcsönzi. Cél a háromnegyed évszázadot megélt firmáink
rój való megemlékezés évenkénti összeállítása, a hagyományos szak
mai összetartozás ápolása, öregjeink megbecsülése az idei vándorgyű
lésünk alapgondolatának szellemében. 

Reméljük, hogy adódik majd lehetőség a nyomtatásban való meg
jelentetésre, természetesen a még élő 75 évnél idősebb kollégáinkról is 
megemlékezve és az arany-, vas-, gyémánt- és rubindiplomásokat is 
felsorolva. 

Jó volna, ha idős erdésztechnikusaink életútjáról is megemlékezne 
valamelyik munkatársunk. 

Dr . Tompa Károly 
ny. egyetemi tanár 

• 
Az Erdőfel tárási Szakosztály 1995. március 17-én 25 főrészvéte

lével megtartotta szokásos évi első Összejövetelét Budapesten a 
MTESZ székházban. 

Az ülés témája az erdészeti útügy helyzete a megváltozott körülmé
nyek között, az alkalmazkodás lehetősége egy új erdészeti útügyi rend
szer kialakításával. A vitaindító anyagot dr. Kosztka Miklós szakosz
tályvezető állította össze. Ebben elemzi a kialakult helyzetet és megol
dási javaslatot ad a hálózattervezés, építéstervezés, útépítés és útfenn
tartás egységes rendszerének kialakítására. Ez a rendszer lehetővé ten
né az állami támogatás megadásának indokolását és az odaítélt támo
gatás felhasználásának ellenőrzését. Ennek előfeltétele az erdőfeltárás 
és az erdészeti útügy teljes rendszerének korszerűsítése, amelyet a kor
szerű tervezési irányelvek kidolgozásán keresztül lehet megvalósítani. 

A szakosztály tagjai tájékoztatót kaptak Wisnovszky Károly főtaná
csostól (FM Erdészeti Hivatal) azokról a tárgyalásokról, amelyeket a 
vissztehermentes állami támogatás megteremtéséért folytattak. A kor
mány takarékossági intézkedései miatt ennek megadására kevés esély 
látszik, amely tovább rontja az erdőfeltárás helyzetét. A szakosztály 
tagjai megállapították, hogy az erdőfeltárás további szüneteltetésének 
következményeként az erdőgazdálkodást csak jelentős önköltségnöve
kedéssel, a környezeti károk drasztikus megjelenésével lehet folytatni, 
az erdő védelmi és védő szerepének nem tud eleget tenni, közjóléti fel
adatait pedig már nem fogja ellátni. A gazdálkodásnak ezt a formáját 
a társadalom nem fogadja el, ami újabb konfliktusokhoz vezethet. 

Az Erdőfeltárási Szakosztály korábbi állásfoglalásának (Erdészeti 
Lapok 1994. július-augusztus p. 255.) fenntartása mellett döntött, majd 
megfogalmazott egy egyeztetett véleményt, amiben a helyzet tarthatat
lanságára hívja fel a figyelmet. 

A vitában részt vettek: Bak Júlia, Bogár István, Fábián Gábor, dr. 
Horváth Sándor, Marosi György, Práger István, dr. Rácz József Sza
bados János." 

Dr. Kosztka Miklós 

A baranya i erdészek a hagyományos erdészbált Pécsett, a Szliven 
Étteremben tartották. 

A bált vadászkürtök hangja íyitotta meg. A vacsorán kétféle menü 
között lehetett választani. Éjfélkor Jókai-bablevest tálaltak. A tombolán 
csak erdei termékeket vagy az erdővel kapcsolatos tárgyakat lehetett 
nyerni. A tánc hajnalig tartott, és a bál végét is kürtszó jelezte. 

Tóth Aladár 



• 
A Gépesítési Szakosztály 1995. március 22-23-án tartott ülést a 

Szombathelyi Erdészeti Rt. területén. 
Az első napi téma a fahasználati gépesítés (ezen belül elsősorban a 

kiszállítás) helyzetének tanulmányozása volt. A tárgykör tanul
mányozását gépbemutató vezette be, majd a látottak kiértékelése követ
kezett. A gépbemutatón a Szombathelyi Erdészeti Rt. alábbi gépei vol
tak láthatók, üzem közben: 

- kihordok (MTZ-82 + DRP-40; Zetor-12145 + D R P - 8 0 ; VAL-
MET-872; LOKOMO-919; LKF-6); 

- kiszállító gépcsoport (3 db KAMAZ-43101 összkerék-hajtású te
hergépkocsi + 2 db traktoros rakodógép: Zetor-12245 + HJAB-071); 

- szállítójárművek (IFA-W50 tehergépkocsi + KBP-8 pótkocsi). 
A jól szervezett gépbemutatót - köszönet érte a rendezőknek - ér

tékelés követte, amely túlnőtt a napirendi témán. A bevezetőben dr. 
Pethő József vezérigazgató és Markó Gyula műszaki ágazatvezető tá
jékoztatást adott az Erdészeti Rt. és gépesítésének jelenlegi helyzetéről. 
A beszámolók nemcsak a kiszállítást, hanem az egész erdészeti verti
kum helyzetét is áttekintették. A gépesítésre vonatkozóan helyi sajátos
ságként jellemző, hogy a gépek zöme - a meghatározó gépek kivétel 
nélkül mind - az rt. tulajdonában és üzemeltetésében fennakadás nélkül 
működnek jelenleg is. 

A vitaindító előadások után a hozzászólók elismeréssel méltatták a 
látottakat, illetve a hallottakat, esetenként hangot adva a helyi törekvé
sekkel ellentétes, privatizált gépüzemi gyakorlatnak is. A vitában a na
pirenden túli, aktuális kérdéskörök is megfogalmazódtak, nevezetesen: 

- az új gépberuházásoknál bizonyos összefogásra lenne szükség, 
egységesítésre törekedve, inert így a gyártók, illetve a kereskedők felé 
közösen lehetne fellépni, ami kedvezőbb árakat eredményezne; 

- azokon a helyeken, ahol a gépüzemet vállalkozók viszik, hogyan 
lehetséges az elhasználódott eszközök pótlása, tekintettel arra, hogy a 
vállalkozók önerőből általában erre nem képesek (jelenleg megoldás
nak látszik az rt. általi gépberuházás, majd a gép bérbeadása a vállal
kozónak); 

- a hazai erdészeti gépgyártás az elmúlt időszakban gyakorlatilag 
leállt, bizonyos területeken újraindítása kívánatos (ilyen irányú lépések 
a MEFI Rt.-nél, illetve a kaposvári ERDŐGÉP Kft.-nél már történtek); 

- a szakosztály a hazai gépgyártás jelenlegi helyzetének áttekintése 
végett szükségesnek tartja, hogy készüljön egy mindenki számára hoz
záférhető felmérés arról, hogy ki mit gyárt, illetve milyen termék gyár
tására lenne képes (e felmérés a szakosztálytagok adatszolgáltatása 
alapján készül el úgy, hogy az adatokat az EFE Erdészeti Géptani Tan
széke összegzi, és juttatja el az erre igényt tartókhoz).; 

- a különböző helyekről beszerzett gépek megfelelnek-e a munka
védelmi és biztonságtechnikai előírásoknak, rendeleteknek? (megfogal
mazódott, hogy e területen jelenleg elég nagy a káosz); 

- a folyamatos műszaki fejlesztés szükséges akkor is, ha a pillanat
nyi gazdasági helyzet adott időszakban éppen ez ellen hat. 

A szakmai vitát követően a szakosztályülés egyéb kérdéseket tár
gyalt, melyek között javaslatot tett az OEE 1995. évi vándorgyűlésén 
kitüntetendŐk személyére, valamint a szakosztály vándorgyűlésre dele
gált tagjára, dr. Balogh Ferenc személyében. 

A vitában Gál Imre, Godek Ferenc, dr. Horváth Béla, Horváth Im
re, Jánó Csaba, Káldy József, Majoros Gábor, dr. Mátrabérczi Sán
dor, Ormos Balázs, Szabó József Szamosi Ferenc és dr. Tóth József 
vett részt. 

A szakosztályülés másnapján az OPEL HUNGARY szentgotthárdi 
gyárában tett üzemlátogatásra került sor, ahol a résztvevők a korszerű 
személygépkocsi-gyártással ismerkedtek. 

Dr. Horváth Béla 

• 
Helyi csoportok figyelem! 

Az „Erdészportrék" videosorozat közel száz felvételéből bárki köl
csönözhet anyagot. 

Láthatja például Boross György, Csákó Antal, Nagy Imre, Lady Gé
za, Szilágyi László, Bezzegh László, Fila József Végvári Jenő, Szeder
jei Akos, Hollósy Miklós, Wolf Béla, Gosztonyi Géza kollégákat, amint 
életútjukról, hivatásukról beszélnek. Immár mégismételhetetlenül. 

Érdeklődni lehet a szerkesztőségben. 

• 
Helyreigazító 

Az Erdészéti Lapok 1995/2. számában az 52. oldal 1. oszlopában a 
„számtani átlagként" kifejezés helyett a „számtani összegként" kifeje-

' zés a helyes, erre vonatkoznak az utána felsorolt példák is. 

Az Erdészeti tagok áprilisi számának címlapján a Lachnus robo-
ris-tolgy golyvatetű szívása nyomán keletkezett torzulás látható. 

• 
Az OEE Erdőfeltárási Szakosztályának egyeztetett véleménye az 

erdészeti útépítések állami támogatásáról. 
A társadalom igényeinek megfelelő többcélú, természetközeli erdő

gazdálkodás alapfeltétele, hogy az erdő minden részét egyszerűen meg
közelítsük, vagyis az erdőket feltárjuk. Az erdőfeltárás legjelentősebb 
eleme hazai viszonyaink között az erdészeti úthálózat, amelynek fej
lesztése a források hiánya miatt évek óta szünetel. A hosszú távon fo
lyó erdőgazdálkodásban ez az önköltség és környezeti káros hatások 
drasztikus növekedéséhez fog vezetni. 

A többcélú, természetközeli erdőgazdálkodásban az erdészeti utak 
infrastrukturális szerepet töltenek be, széles társadalmi igényt kielégít
ve, ezért az erdészeti útépítések állami támogatása indokolt. Az OEE 
Erdőfeltárási Szakosztálya korábbi állásfoglalásának megfelelően csak 
akkor látja biztosítottnak a hazai erdészeti úthálózat továbbfejlesztését, 
ha azt az állami költségvetés támogatja. Az erdőfeltárás - 40%-os tá
mogatást feltételezve - 200-250 millió Ft-os vissztehermentes állami 
támogatást igényelne. 

Nyomatékosan fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy az erdészeti 
útépítések megszűnésével a teljes erdészeti útügyi tevékenység is meg
szűnik. Ennek következménye az erdészeti úthálózat rohamos leromlá
sa, a környezeti károk fokozódása, az erdő és erdőgazdálkodás védő és 
védelmi szerepének csökkenése. A korszerű erdőgazdálkodás feltétele
inek fokozatos megszűnése katasztrofális helyzethez vezethet, amit ké
sőbb csak jelentős költséggel lehet megszüntetni. 

Dr. Kosztka Miklós 

• 
1995. március 24-én a veszprémi FM csoport meghallgatta dr. Son-

nevend Imrének, a KDT Természetvédelmi Igazgatóság igazgatójának 
gazdagon illusztrált előadását a Balatonfel vidéki Nemzeti Park előké
szítésének terveiről. 

Az északi Balaton-part védelme a század első harmadában a bazalt
hegyek elbányászása elleni tiltakozással indult, majd a védett területek 
kijelöláse után a tájvédelmi körzetek alakításáig tartott, melyek rend
szeréből jöhet létre a nemzeti park. 

A leendő nemzeti park területe alaposan megkutatott, természeti ér
tékekben és népi építészeti emlékekben gazdag. 

Ezután Tóth Sándor üzemtervező tartott vetített képes előadást szi
bériai és mongóliai vadgazdálkodási és vadmegfigyelési célú expedíci
ójukról. Még erdőmérnök-hallgat óként teremtették meg hárman az 
anyagi feltételeit ennek az izgalmas útnak. Bejárták a Bajkál vízgyűjtő 
egy darabját, élményeket gyűjtöttek a tó környékén. Mongóliában a 
szibériai vadkecske és az argali szokásait tanulmányozták. Közben be
pillanthattak a nomád mongolok életébe is. 

Tasnády Péter 

• 
Az OEE szombathelyi csoportjának támogatásával a sárvári igaz

gatóság rendezésében március 21-én délután a Vas megyei erdészek 
összejövetelére került sor a hidegkúti vadászházban. 

Az érkező vendégek Wentzely Dénes élménybeszámolójára gyüle
keztek. A szakszerűen nevelt gyertyános-tölgyesek koszorúzta vadász
ház nagyterme kellemes meleggel fogadta az érkezőket. A meghívott 
előadót és a megjelenteket Borbély László, a sárvári igazgatóság igaz
gatója üdvözölte, majd Szép Tibor főerdész - aki Önzetlen lelkesedés
sel szervezte az összejövetelt - kérte fel Wentzely Dénest előadása 
megtartására. Az „Erdőzsongás" és „Üzen az e rdő ' című könyvek szer
zője életrajzának rövid ismertetése után beszélt az erdészhivatás szép
ségéről, az erdészet és vadászat elválaszthatatlanságáról, a természet 
adta csodákról és az igaz hazaszeretetről. Az előadás lángra lobbantotta 
az erdészlelkekben szunnyadó parazsat. A mély erdő- és hazaszeretetet 



sugárzó előadás jó talajra talált a hallgatóknál. A tapsot fennkölt hall
gatás követte. A komoly hangulatot oldandó Wentzely Dénes vidám, 
megtörtént esetek előadásába kezdett. Lassan megeredtek a nyelvek; 
melyek főleg a köszönetet tolmácsolták. Leghatásosabban dr. Borsos 
Zoltán adott kifejezést a jelenlévők elismerésének, amikor néhány 
mondat után „Cimbora rád köszöntöm" dallal üdvözölte az előadót. 
Majd Bejczy Péter, a helyi csoport titkára adott át szerény ajándékot 
Wentzely Dénesnek. A nemes érzéseket ébresztő délután az Erdész
himnusz és az Erdélyi himnusz eléneklésével zárult. Ezután a jelenlé
vők néhány pohár bor és pogácsa elfogyasztása mellett elevenítették fel 
élményeiket. 

Scha lkház Lipót 

• 
Újjáalakul t a Vadgazdá lkodás i Szakosztály 1995. március 8-án 

Mosonmagyaróváron. A 30 résztvevőnek Kondor Endre szakósztálytit-
tár számolt be a korábbi tevékenységről, illetve adott magyarázatot ar
ra, miért szünetelt évéig a muna. Az ülésnek két igen fontos napirendje 
volt: az új vezetőség megválasztása, illetve az FM Vadászati és Halá
szati Osztálya által a készülő vadászati törvénnyel kapcsolatos tájékoz
tatónk megvitatása. A jelenlévők elnöknek Kondor Endrét, illetve dr. 
Springár Ferencet, titkárnak Csontos Istvánt választották meg. 

A második napirend során meglehetősen élénk vita alakult ki, amit 
még fokozott, hogy az ülésen részt vett Varga Béla, a Művelődési 
Szakosztály elnöke és Haraszty Gyula, az elnökség vadászati ügyekért 
felelős tagja is. A vita után a kiadott - egyébként a használhatatlanság 
határát súroló - anyaggal kapcsolatban a következő állásfoglalások 
születtek: 

1. A vadászati jog a föld tulajdonosát (kezelőjét, használóját) illes
se. 

2. A vadászterület nem azonos a vadgazdálkodási körzettel, ezért 
minimális nagysága 1000 ha alatt is elképzelhető. A nagyság meghatá
rozásnál a biztonságtechnikai szempontok kell hogy döntsenek. 

3. A vad uratlan jószág! (Res nullius) 
4. A vadgazdálkodás és a vadászat fogalma különválasztandó. (A 

vadgazdálkodás a termőfölddel és a természettel való gazdálkodás ki
egészítő része, annak egy alternatívája. A vadászat sport, szórakozás, 
rekreációs tevékenység.) 

5. A vadállomány a természetes törzsállomány-nagyság és az élő
hely által elviselhető vadsűrűség - mint két szélső érték - között gaz
dálkodás tárgya, piaci kategória. Csupán a kél szélső értéken túl a ter
mészetvédelmi, illetve erdő- (vadászati) felügyeleti hatóság kompeten
ciája. 

6. Apró- és nagyvadgazdálkodás külön kategóriaként kezelendő. 
7. A hatósági és a bérbeadói jog szétválasztandó. 
8. A vadászat - a törvényben szabott személyi feltételek teljesülése 

mellett - állampolgári, alanyi jog legyen. 
9. A vadászati jog értékesítésének bevételéből az önkormányzat adó 

tonnájában részesüljön, hasonlóan egyéb vállalkozási tevékenységhez. 
10. Önálló vadászati felügyelőség létrehozása nem szükséges. A 

meglévő hivatali apparátus (Erdőrendezési Szolg., Erdőfelügyelőség) 
megfelelő szakemberek alkalmazásával, esetleg minimális létszámnö
veléssel a funkciót tökéletesen el tudná látni. Előzőekből következik, 
hogy az erdőfelügyelőségeknek a vadgazdálkodás ellenőrzésével kap
csolatos hatáskörét növelni kell. 

Az ülés végén rövid tájékoztatást kaptak a résztvevők a házigazda 
Kisalföldi Erdő Rt. vadgazdálkodásáról. Másnap a résztvevők - az 
OEE elnökével kiegészülve - részt vettek az észak-hansági erdészetnél 
megrendezett „Erdei vadkár, hántáskár című konferencián. 

A győri helyi csopor t szervezésében Jánossomorján az észak-han
sági erdészetnél „Erdei vadkár, hántáskár" című konferencia megren
dezésére került sor március 9-én. A helyi csoport tagjain kívül a ren
dezvényen részt vettek a Vadgazdálkodási Szakosztály, az Erdőfelü
gyelőség szakemberei, valamint a Lajta-Hanság Rt. mint a térség va
dászatra jogosult vezetői. 

A konferenciát dr. Magas László köszöntője után Vajai László, az 
FM Vadászati és Halászati Önálló Osztályának vezetője nyitotta meg. 
Beszédében tájékoztatta a jelenlévőket a vadászati törvénnyel kapcso
latos irányelvek társadalmi vitájáról, illetve a törvény-előkészítés me

netéről. Véleménye szerint 1995 végén, 1996 elején kerülhet a parla
ment elé a természetvédelmi és erdőtörvénnyel egyetemben. 

Az előadások sorát Walterné dr. Illyés Valéria nyitotta. Az erdei 
vadkárokról és a lehetséges kárelhárítási módokról adott tájékoztatást. 
Dr. Molnár Sándor a hántáskárok fatestben bekövetkező hatásával 
kapcsolatos kutatás metodikájáról j e l en l eg i állásáról, az elért részered
ményekről adott tájékoztatást. A kutatás a somogyi ezüsthársasokra és 
a hansági nemes nyárasokra terjed ki. Ezt követően Fehér Sándor tu
dományos alapossággal és részletességgel ismertette a jelenlévőkkel 
azt a folyamatot, amely a fatestben a károsítás útján lejátszódik. A té
ma adta az aktualitást azon műszer bemutatásával, mellyel roncsolás-
mentesen lehet álló fákon a fatestben zajló korhadási folyamatokat 
mérni. Az ismertetést dr. Mészáros Károly, a műszer egyik feltalálója 
végezte. 

Felkért hozzászólóként elsőként dr. Kőhalmy Tamás a vadkárokról, 
a vadlétszám-alakulásról, a rendelkezésre álló tápanyag alapján megha
tározott vadeltartó képességről tartott előadásnak is beillő tájékoztatót, 
majd dr. Springár Ferenc a SEFAG Rt. vadgazdálkodásáról tájékoz
tatta rendkívüli részletességgel a jelenlévőket. 

A délután folyamán a résztvevők a terepi bejáráson győződhettek 
meg arról, mit eredményezhet az, ha az erdő- és vadgazdálkodást mes
terségesen szétválasztják. A vad által teljesen tönkretett folyamatos 
fűz- és nemesnyár-erdősítéseket, illetve jó fejlődésű, erősen hántott, fe-
hérnyáras ('Villa Franca') megtekintése szerepelt a terepi bemutatón. 
A Hanságon végígautózva - a tavaszi vízviszonyok láttán - jó ízelítőt 
kaptak vendégeink a térség erdőgazdálkodásának nehézségi fokáról. A 
program záróakkordjaként a gyakorlatban is láthattuk a korhadásvizs-
gáló műszert, mivel a vizsgált faegyed ledöntésre is került, így az ered
mény helyességét azonnal kontrollálhatták a jelenlévők. 

• 
Wit t Lajos 
1898-1994 

Földünk túlsó oldaláról - a kanadai Vancouverből - érkezett a hír, 
hogy november 18-án, 96 éves korában elhunyt Wit t Lajos gyémánt
okleveles erdőmérnök. 

Erdőmérnöki oklevelét 1925-ben Sopronban szerezte meg. Csak
nem 20 éven át szolgált gr. Esterházy Tamás pápa-ugodi uradalmában 
különböző beosztásokban. Itt szerzett gyakorlati tapasztalatait haszno
sította a háború után erdőművelőként a Győri Állami ErdŐigazgatóság-
ban és mélyítette kutatómunkájával 1951-től az ERTI Kísérleti Állo
másán, Sopronban. Ettől kezdve találkozhatunk irodalmi munkásságá
val, amelyben mint korszerű erdei maggazdálkodásunk egyik elindítója 
mutatkozik meg. Különösen a fenyőmagvak terén végzett értékes mun
kát és adott a velük való gazdálkodásra értékes iránymutatást. Szívügye 
volt az általa jól ismert bakonyi erdeifenyvesek fenntartása és elszapo-
rítása. Értékes vadgazdasági ismeretei is voltak. Soproni tartózkodása 
alatt meghívott előadóként oktatta is, és tantárgyából két jegyzetet is 
írt. 

1956-ban Kanadába távozott és ott az University of B.C. zoológiai 
intézete múzeumában vállalt munkát. 1972-ben ment nyugdíjba, de ad
dig az emlős- és madárgyűjteményt több ezer példánnyal gazdagította. 
Itteni munkája során kapcsolatot tartott a Magyar Madártani Intézettel, 
valamint a budapesti Állatkerttel. 

Sz.O. - J.R. 

• 
In m e m ó r i á m dr . Szepesi László 

Mindig örömmel olvasom az Erdészeti Lapokat, az októberi szám
ban azonban szomorú hír érkezett. Meghalt d r . Szepesi László erdő
mérnök, sok éven keresztül az ERTI volt igazgatóhelyettese. 

Leningrádban ismertük meg egymást, évtársak voltunk az Erdőmű
szaki Akadémián. 1948 novemberében egy pár külföldiből álló (3 ro
mán, 1 bolgár, 1 cseh, 1 albán hallgató) csoporton belül tanultuk napi 
hat órán keresztül az orosz nyelvet, amikor bejött hozzánk az Akadé
mia igazgatója egy fiatalemberrel és bemutatta nekünk mint jövendő 
kollégát, Szepesi Lászlót Magyarországról. Magyarul szóltam neki, né
metül válaszolt, nehéz volt neki hirtelenjében elhinni, hogy valaki ott 
tud magyarul. 

Megbarátkoztunk, egy otthonban is laktunk az első évben, később 
már nem volt a „grupa inosptráncer" (külföldiek csoportja) és mind-


