
A befejezettként átadott erdőfelújítások területe mind az öt évben kevesebb, 
mint a véghasználati redukált terület. 

Az 1972. évi erdőgazdálkodási munkákról összefoglalóan megállapítható, 
hogy fakitermelés vonatkozásában a kitermelt fatömeg a felszabadulás után 
ebben az évben érte el a legnagyobb mennyiséget. A 6,5 millió m 3-ró'l a kiter
melés tovább növelhető. Ezt a lehetőséget az erdőgazdasági üzemtervek adatai 
alátámasztják. Elsősorban véghasználatban kell a fakitermelés mennyiségét to
vább növelni a kitűzött fafajpolitikai elvek figyelembevételével. 

Erdőfelújítások vonatkozásában igen fontos feladat az üres vágásterületek 
csökkentése, az erdősítési hátralékok felszámolása. Elmaradása veszélyeztetné 
azt az eredményt, amelyet az erdőgazdálkodó szervek az erdők területének, fa-
termésének növelésében s azok következményeként a fakitermelés terén elértek. 

„Erdők a közjóért" 
ORSZÁGOS TANÁCSKOZÁS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIÁN 

Egyesületünk a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztálya Erdé
szeti Bizottságával az erdők környezetvédelmi szerepének távlati tervezésével foglal
kozó tanácskozást rendezett. Ezen mintegy háromszáz erdészeti, továbbá e témakörben 
érdekelt más szakember vett részt. A hallgatóság soraiban az Egyesület vendégeként 
üdvözölhettük D. Filizov erdőmérnököt (Bulgária), a Vitosa Erdőgazdaság igazgatóját. 

Király Pál főtitkár megnyitója után dr. Madas András miniszterhelyettes, egyesüle
tünk elnöke a környezetvédelem erdészeti feladatairól tartott előadást. Részletesen 
tárgyalta a környezetvédelmi fogalmi meghatározásokat, az ezzel kapcsolatos elvi meg
állapításokat, a környezetvédelem feladatait, az erdők szerepét a környezetvédelemben 
és az erdők környezetvédelmi funkcióit. Nyomatékosan hangsúlyozta az erdészeti szer
vek feladatait. Nélkülözhetetlenül fontos ezen a területen az előrelátás, ezért az erdő
gazdálkodó szervek készítsenek hosszú távú terveket. Ezekben az erdők környezet
védelmi funkcióival külön fejezetben kell foglalkozni. Jelentős szerep hárul most mind 
az erdőgazdaságokra, mind az erdőrendezőségekre. Fel kell mérni az összes jelentkező 
igényeket és koordinálni kell megyei, tájegységi méretekben. Kívánatos, hogy az erdé
szek a társadalmi munka területén az Országos Erdészeti Egyesületen keresztül és a 
MTESZ megyei szervezeteiben fejtsenek ki aktív tevékenységet, vegyenek részt a Ter
mészetvédelmi Bizottságok, a Hazafias Népfront, a KISZ és az úttörők munkájában, 
mindenütt arra törekedve, hogy a környezetvédelmi feladatok ellátását segítve érvé
nyesítsék az erdők megfelelő szempontjait. A Minisztérium a rendelkezésre álló cél
csoportos beruházási kereteket a nagyvárosok, ipartelepek környékére koncentrálja 
annak érdekében, hogy az új funkcióknak megfelelően egyre inkább tudja a nagykö
zönség által érzékelhető módon előtérbe állítani az erdők hasznos, a környezetet javító 
szerepét. 

A miniszterhelyettes előadásában kapott irányelveket szem előtt tartva a tanács
kozás résztvevői munkaértekezlet jellegűen tárgyalták, vitatták meg az e téren meg
oldandó feladatokat. Mészöly Győző az erdőállomány-fejlesztés távlati célkitűzéseivel 
foglalkozott. A tervezés gyakorlati kérdései közt részletesen tárgyalta azt, hogy az 
erdők közjóléti szerepének érvényesítéséhez hol, milyen jellegű és mekkora erdőterület 
kijelölésére, telepítésére van szükség. Hangsúlyozta a források, élővizek védelmének 



fontosságát, a komplex talajvédelemben az erdők szerepét, a természetvédelem és kör
nyezetvédelem kapcsolatát. Ezt követően dr. Héder Sándor ismertette D. Filizov: „A 
városon kívüli üdülés és hétvégi pihenés, valamint a parkerdészet megszervezésének 
korszerű irányai"; Kiss Frigyes pedig H. Tomiczek: „ A bécsi üdülőerdők"; és Varga 
Imre Iuraj Turosik: „A Tátrai Nemzeti Park berendezése" c. tanulmányát. D. Filizov 
vetített képekkel szemléltette a vitosai parkerdőt. 

A tanácskozás másnapján Csanádi Béla: „ A távlati tervezés megszervezése a dél
dunántúli erdőgazdálkodó szervek területén", Makói Oszkár pedig „ A z erdők közjóléti 
szerepe érvényesítésének állomány gazdálkodási vonatkozásai" címen tartottak vita
indító előadásokat. Csanádi Béla számos vetített képpel támasztotta alá az előadásában 
elmondottakat. 

A kétnapi tanácskozáson élénk vita alakult ki. A z elhangzott és a távlati tervezés 
munkáját elősegítő hasznos javaslatokat az Egyesület emlékeztetőbe foglalva a Minisz
térium elé terjeszti. 

A tanácskozást követő három napon kisebb csoport részére a Közjóléti Szakosztály 
tanulmányutat rendezett. Első napon a Pilisi Állami Parkerdőgazdaság területét keres
ték fel, ahol Márkosi Lajos vezetésével megvitatták a jóléti erdőgazdálkodás érvénye
sítését a távlati tervezésben. Másnap a szentgáli tiszafás erdőterületet járták be. A 
helyszínen dr. Majer Antal tartott előadást. Az M N Erdőgazdaság jóléti erdőgazdálko
dási munkáját Borsodi Imre ismertette, majd bemutatta a márkói kopárerdősítéseket. 
Délután Schneider Ferenc erdőfelügyelő ugyancsak a helyszínen tartott előadást Vár
palota—Fűzfő térségében az erdők környezetvédelmi jelentőségéről. Harmadnap az 
Állami Erdőrendezőségek Műszaki Irodája Fásítást Tervező Osztályát keresték fel Ba
latonfüreden, ahol dr. Héder Sándor tartott vitaindító előadást a távlati tervezés meto
dikájáról, egyben néhány zöldövezeti terv bemutatásával tájékoztatást adott az osztály 
munkájáról. Ezt követően bejárták a tihanyi tájvédelmi körzetet. Itt Keszthelyi István 
ismertette az Országos Természetvédelmi Hivatalnak a tájvédelmi körzet fejlesztésére 
irányuló elképzeléseit. 

Fekete Gyula 

A lapban megjelent tanulmányok szerzői: 

Fogarasi Dénes főelőadó, MÉM Erdőrendezési Főosztály, Budapest; dr. Kákosy 

Tibor tud. munkatárs, Országos Munkaegészségügyi Intézet, Budapest; Papp 

Ferenc a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság vezetője, Debrecen; dr. Szász Tibor tud. 

osztályvezető, ERTI, Budapest; dr. Szepesi László igazgatóhelyettes, ERTI, Buda

pest; Szőllősi Tibor szaktanácsadó, Erdő- és Fagazdasági Egyesülés, Budapest; 

Tavas Gyula üzemvezető, Pilisi Parkerdőgazdaság, Visegrád; Nguyen Van Thong 

aspiráns, ERTI, Budapest, dr. Tomcsányi Pál tud. osztályvezető, OM Fajtakísér

leti Intézet, Budapest; Zsombor Ferenc erdőmérnök, OM Fajtakísérleti Intézet, 

Budapest. 



Megemlékezés 
Béky Albertről 

(1907 -1973) 

Fájdalmas gyász érte május 8-án a ma
gyar erdésztársadalmat: Béky Albert er
dőmérnöknek, a Tanulmányi Állami Er
dőgazdaság nyugalmazott főmérnökének 
beteg szíve megszűnt dobogni. Egykori 
munkatársai és barátai, számos társerdő
gazdaság és a Sopronban működő erdé
szeti oktató-kutató intézmények képvi
selői május 11-én kísérték földi maradvá
nyait utolsó útjára. 

Béky Albert olyan családban látta meg 
a napvilágot, amelyben az erdők szeretete 
és az erdészkedés hivatása állandó jelen
valóságával hagyománnyá vált. Anyai 
nagyapját, Soltész Nándort 1862-ben az 
Országos Erdészeti Egyesület alapító tag
jai sorában találjuk; édesapja, id. Béky 
Albert erdészeti közéletünk egyik repre
zentánsa, s jeles szakíró volt; ő maga pe
dig mindkét gyermekét az erdőmérnöki 
pályára irányította. A z erdészhivatás ki
fejlődésében a családi hagyományok mel
lett szerepe volt a környezetnek is: Er
dély havasainak és Szászsebes hegyeinek, 
hol születésétől négyéves koráig nevel
kedett, Kolozsvár szénafüves lejtőinek, 
ahol elemi, s részben gimnáziumi tanul
mányait folytatta, majd a bükki Avas
nak, melynek tövében, Miskolcon, a re
formátus gimnáziumban érettségizett. 

Amikor az Erdőmérnöki Főiskolára a 
húszas évek végén beiratkozott, az erdé
szeti stúdiumok végzése mellett tevékeny 
szerepet vállalt az Ifjúsági Kör életéből 
is. Mint jó muzsikus, számos hagyomá
nyos diáknóta megörökítése, lekottázása 
fűződik nevéhez, ő hangszerelte az er
dészhimnuszt is. 

1933-ban szerzett erdőmérnöki okleve
let, s pályáját Budapesten, az Országos 
Erdészeti Egyesület napibéreseként kezd
te, ahol az F. M. kedvezményes tűzifa
ügyeit intézte 1934. januárjáig. Innen gya
kornokként Inkey Pál iharosi magánural-
dalmába, majd 1935. májusában a debre
ceni Erdőigazgatósághoz került, mint na
pibéres alföldfásító. Kárpátaljának 1939-
ben Magyarországhoz történő csatolásá
val Bustyaházán találjuk, ahol az erdő
hivatalt vezeti, majd 1944 októberéig egy 

éven át Máramarosszigeten az Állami Er
dőigazgatóság felügyeleti tisztét látja el. 
A felszabadulást követő években állomás
helyei a Kisbér melletti Vadinnyepuszta, 
1947-ben Győr, 1948-ban Budapest (Erdő
központ) voltak, s két nagy időszakot töl
tött Sátoraljaújhelyen (1949—1955) és 
Sopronban (1955—1967) főmérnöki be
osztásban. 

Mint szakembert elsősorban a fahasz-
nálat és az üzemgazdaságtan kérdései ér
dekelték, ez tükröződik az Erdészeti La
pokban, majd A z Erdő c. folyóiratban 
megjelent közleményeiben. 1948-ban 
részt vett az erdőgazdaság átszervezésé
ben, majd pedig az Erdőgazdasági Tanács 
tagjaként „ A z erdőművelés elszámolási 
rendje s ügyvitele" című 25/1960. OEF. sz. 
utasítás kidolgozásában. A Tanulmányi 
Állami Erdőgazdaságnál töltött évei alatt 
hatékonyan közreműködött a gyakorlati 
oktatás hatékonyabbá tételében. Nyuga
lombavonulása után megírta a termelő
szövetkezeti erdők erdőgazdálkodásáról 
szóló kézikönyvét. 

A z üzem mellett kedves működési te
rülete az Egyesület volt. A rendezvénye
ken, előadásokon rendszeresen felszólalt, 
a helyi csoport két időszakon át titkárául 
választotta; a fennállását centenáris ju
bileummal ünneplő egyesületi vándorgyű
lés megszervezésében oroszlánrészt vál
lalt. 

De nemcsak szakember volt, hanem ér-
zőszívű, derűs, segítőkész ember is. A 
gondjaira bízottakkal apai módon törő
dött. Emlékét mindannyian, kik őt ismer
ték, kegyelettel s szeretettel megőrzik. 

Dr. Csapody István 

Az 1948-ban végzett ásotthalmi szakiskolások lakcímét kéri a 25 éves találkozó 
szervezése érdekében 
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