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Konzultáció az MTESZ-ben 

Érdekes és hasznos konzulatációt rendezett múlt év decemberében az MTESZ fő
titkára Budapesten, a szövetség Kossuth Lajos téri székházában, a tagegyesületek 
főtitkárai és a megyei MTESZ-szervezetek elnökei részére. A rendezvény HORGOS 
GYULÁnak, a szövetség ügyvezető elnökének vezetésével folyt le, s azon részt vett 
BORBÉLY SÁNDOR, az MSZMP Központi Bizottságának titkára, valamint BONI-
FERT ÁDÁM, a KB osztályvezető-helyettese. 

HORGOS GYULA megnyitója után DR. KOVÁCS SÁNDOR MTESZ-főtitkár tartott 
rövid beszámolót a szövetség feladatairól, munkájáról, törekvéseiről — különös te
kintettel a múlt évben lezajlott, XII. közgyűlés határozataira és az 1985-ig szóló 
cselekvési programban foglaltakra. 

A főtitkárt követően BORBÉLY SÁNDOR szólalt fel. A KB titkára alaposan, 
sokoldalúan, részletesen foglalkozott az MTESZ munkájával, összefüggésben az or-
ezág előtt álló gazdasági feladatokkal, problémákkal. Az MTESZ-ben dolgozó, ott 
társadalmi munkát végző párttagok szempontjából fontos megállapítása volt, hogy 
az MTESZ-ben végzett munka: egyértelműen pártmunka. Felhívta a figyelmet arra, 
hogy mérje fel alaposabban a szövetség: milyen eszközökkel rendelkezik a szövetség 
céljainak eléréséhez, mert megítélése szerint, még nem merítette ki a lehetőségeket. 
Az eszközök közül külön megemlítette a sajtó, a porpaganda fontosságát és behatóan 
tárgyalta a rendezvények körül szerzett tapasztalatokat. A KB titkárának megítélé
se szerint az MTESZ rendezvénynaptárában több a központi rendezvény a kelleténél. 
Ezért felhívta a figyelmet a szelektálás szükségességére és a kooperációra, vagyis 
arra, hogy nem szükséges mindenkinek minden témában rendezvényt csinálnia. 
Ezek viszont legyenek jobban átgondoltak, adjanak választ az egyes kérdésekre, 
lezárásuk hozzon konstruktív megoldást a tárgyalt témában. Az egyesületekben 
folyó munkával kapcsolatban rámutatott arra, hogy közéletünkre napjainkban az 
aktivitás a jellemző. Ez új, minőségi követelményeket támaszt az emberekkel szem
ben. Erősödnie kell a kapcsolatnak a gyakorlat igényei és az egyesületek elképzelései 
között. Felhívta az egyesületeket arra, hogy a gyakorlatban fellelhető és tudományos 
eredményeket produkáló embereket karolják fel. s a fiatalokat ugyancsak. Pozitívan 
értékelte a KB titkára az MTESZ nemzetközi munkáját. Ezzel kapcsolatban kifej
tette azt a kettős igényt, ami szerint egyrészt a külföldi szereplések alkalmával kép
viseljük méltóan a magyar műszaki-tudományos értelmiséget, másrészt fokozott gon
dot fordítsunk a nemzetközi konferenciák rendezésére, azok színvonalára, eredmé
nyességére. 

Felszólalásának második részében időszerű gazdaságpolitikai kérdésekkel foglal
kozott, részben az 1977. évi eredmények tükrében (különös tekintettel a gazdasági 
növekedésre, a beruházásokra és korszerűsítésekre, a munkaerő-gazdálkodásra, a vál
lalatok belső irányításának fejlesztésére és a vállalatok közötti együttműködésre, s a 
jobb munka egyéb feltételeire). Vázolta az 1978. évi feladatokat, ennek során is meg
ismételve, amit felszólalása során többször is megemlített: a feladatok megoldásában, 
a nehézségek leküzdésében növekszik az ész, vagyis a műszaki-gazdasági értelmiség 
szerepe. 

A konzultáció több jelenlevő felszólalásával ért véget. 



Egyesületünk, valamint a MÉM erdészeti és faipari főosztálya, a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom 60. évfordulója tiszteletére, 1977. november hó 25-én, Buda
pesten, a Szovjet Kultúra és Tudomány Házában, jubileumi ünnepélyt rendezett. 

A magyar és a szovjet himnusz elhangzása után VLAGYIMIR ILJICS GALANOV, 
az SZKT Háza igazgatóhelyettese az igazgatóság nevében köszöntötte az ünnepélyen 
megjelenteket. Ezt követően VIKTOR VASZILJEVICS OROSZ, a Szovjetunió buda
pesti nagykövetségének tanácsosa, megemlékező előadást tartott a nagy októberről. 
A következőkben DR. KERESZTESI BÉLA akadémikus, az ERTI főigazgatója, elő
adásában a „Szovjet—magyar erdészeti kapcsolatok"-ról adott mélyre ható ismer
tetést, majd DR. CSONTOS GYULA, a FAGOK vezérigazgatója adott tájékoztatást 
„A magyar erdészeti és faipari dolgozók jubileumi munkaversenyének eredményei"-
íől. 

Az ünnepély előadói szakaszát az Internacionálé zárta be, amely után a résztvevők 
megtekintették a „Századokkal egyenlő út" és az SZKP X X V . kongresszusa alkal
mával készült, színes filmet. 

Az ünnepségen részt vett az OEE országos választmánya, a MÉM felügyelete alá 
tartozó erdészeti és faipari szervek, gazdaságok, vállalatok és intézmények képviselői. 
A vendégek között üdvözöltük HUNYA ISTVÁNt, a MEDOSZ elnökét, DR. KOVÁCS 
SÁNDORt, az MTESZ főtitkárát, DR. SALI EMILt, a MÉM erdészeti és faipari fő
osztálya vezetőjét. Az ünnepélyt DR. MADAS ANDRÁS ny. miniszterhelyettes, az 
OEE elnöke vezette. 

Az erdőhasználati szakosztály a műszaki fejlesztési bizottsággal és a FATE fűrész-
és lemezipari szakosztályával közös rendezésben tartotta kihelyezett ülését Lentiben. 
A tapasztalatcsere programja az alábbi volt: 

1. Üzemlátogatás a fejlesztés alatt levő lenti fafeldolgozó üzemben. A bemutatót 
ANDOR JÓZSEF szakosztályvezető vezette. 

2. Ismertetés és vita a fűrészipari feldolgozás V. ötéves tervi fejlesztésének hely
zetéről és a feladatokról. Az előadást DESSEWFFY IMRE, a FATE fűrész- és 
lemezipari szakosztályának vezetője tartotta. 

Az előadás részletesen foglalkozott a rekonstrukció előzményeivel, céljával. Az elő
adáshoz hozzászólt: ZÁGONI ISTVÁN, RADNÓTI ALFRÉD, HORVÁTH LAJOS, 
FARKAS PÁL, OTT JÁNOS, BARTUCZ FERENC. 

- • -

A vadgazdálkodási szakosztály Tatabányán tartott ülésén részt vett KIRÁLY PÁL 
főtitkár, akinek jelenlétében került sor a szakosztály titkárának megválasztására. 
E tisztségre egyhangúlag ÁDÁMFI TAMÁSt, az MA VOSZ vadgazdálkodási főosztá
lyának helyettes vezetőjét választották meg. A szakmai kérdések megvitatása után 
kialakították az 1978. évi munkatervet. A választmány tagjai a helyszínen tanulmá
nyozták a kialakítás alatt álló vértestolnai vaddisznós kertet. 

- • -
A gépesítési szakosztály Tatabányán, a vértesi EFAG-gal közösen, „gépesítési 

napot" tartott. A rendezvényen HENZER ANTAL igazgatóhelyettes tartott bevezető 
előadást a vértesi EFAG helyzetéről, főbb termelési mutatóiról, valamint a műszaki 
fejlesztés állásáról, a fejlesztési célkitűzésekről. 

Az ezt követő tanulmányút során a 42 résztvevőnek alkalma volt tanulmányozni 
az aprítéktermelési technológiát (MORBARK 12), amely sematikus tisztítási munka
rendszerhez kapcsolódott. Az erdőgazdaság a vékony anyag döntését, közelítését, a 
teljes fa felaprítását és kamionnal való elszállítását mintaszerűen oldotta meg. A 
résztvevők a továbbiakban meddőbányák erdősítés előtti tereprendezését, végül a ta
tabányai géptelepen folyó karbantartási és javítási munkákat tanulmányozták. 

A látottak kiértékelése során élénk vita alakult ki, amelyben a következők vettek 
részt: SZŐKE MIKLÓS (Eger), SZABÓ GYÖZÖ (Eger), GÁL IMRE (Szeged), VIDA 
ZOLTÁN (Visegrád), DR. BALOGH FERENC (Budapest), HORVÁTH IMRE (Szom
bathely), CZÁGÁSCH JÓZSEF (Győr), MOGYORÓSI JÓZSEF (Keszthely), KAUF-
MANN JÓZSEF (Budapest), NAGY ANDRÁS (Baja). A vitát DR. KÁLDY JÓZSEF 
szakosztályvezető vezette és ő foglalta össze a tanulságokat is. 



Az erdőfeltárási szakosztály ülésén megtárgyalta az erdei feltáróutak jelenlegi 
helyzetét. Az előterjesztett anyagot három variációban az ÁEMI fagazdálkodási és 
technikatervezési osztálya állította össze és BOGNÁR ISTVÁN ismertette a szak
osztály és meghívott MÉM-, FAGOK- és erdőgazdasági szakemberek előtt. A terve
zethez FEJES ZOLTÁN, DR. PANKOTAI GÁBOR, PAPP ISTVÁN, WAGNER TI
BOR, CZÁGÁSCH JÓZSEF, HORVÁTH SÁNDOR, DR. HERPAY IMRE, KOCSIS 
FERENC, PRÁGER ISTVÁN, HAJAK GYULA, SIPOS ZOLTÁNNÉ és OTT JÁNOS 
szóltak hozzá. A szakosztály rendkívül fontosnak és a feltáróutak állapota miatt, 
időszerűnek ítélte az egységes szemléletű kezelést. Az elhangzott észrevételeket 
és javaslatokat BOGÁR ISTVÁN szakosztályvezető javaslatára, szűkebb körű érté
kelés alapján, az ÁEMI a továbbiakban fel fogja használni. A végrehajtáshoz az 
ÁEMI kérte a MÉM, FAGOK, az egyetem és az erdőgazdaságok szakmai és tech
nikai segítségét. 

A HELYI CSOPORTOK ÉLETÉBŐL 

A balassagyarmati csoport meghívásá
ra, HENZER ANTAL titkár és LÁSZLÓ 
GYÖRGYNÉ gazdasági felelős vezetésé
vel, a tatabányai csoport mintegy 40 tag
ja tanulmányúton, szakmai bemutatón és 
kulturális ismeretterjesztő programon vett 
részt az Ipoly vidéki EFAG területén. A 
résztvevők megismerkedtek a dejtári 
nagyüzemi csemetenevelés munkáival, a 
károsítok elleni védekezés eljárásaival. 
Balassagyarmaton megtekintették az er
dőgazdaság bútorüzemét, különös tekin
tettel az akác fafaj hasznosítására, új tí
pusú bútorgarnitúrák készítését, majd a 
Palócmúzeumot. Salgótarjánban megis
merkedtek az öblösüveggyárral, továbbá a 
szőröspusztai fafeldolgozó üzem tevékeny
ségével. 

A tanulmányutat PRÓKAY GYULA, il
letőleg JÁRÁSI LÁSZLÓ vezette. Közre
működtek: ZORVÁN GYÖRGYNÉ, TÓTH 
JÓZSEF, RÓZSA SZILVESZTER és BA-
RÁTH JÁNOS. 

BERT „Az erdőgazdálkodás külkereske
delmi tevékenysége és jelentősége, import 
fenyőanyag helyettesítése hazai faipari 
termékkel"; DR. KOVÁCS JENŐ „Az eg
ri erdőgazdaság tevékenysége és hatása 
Heves megyére" címmel, előadást tar
tott. A népes rendezvényen erdőgazdasá
gi, erdőrendezési, termelőszövetkezeti, ter
mészetvédelmi szakemberek vettek részt 
és találkoztunk a Dobó István Erdészeti 
Szakközépiskola tanárok által vezetett, 
felsőbb tagozatú csoportjával. Egyesüle
tünk központját RIEDL GYULA képvi
selte. 

A csoport az Észak-Szlovákiai Állami 
Erdőigazgatóság (Zsolna) területére szer
vezett tanulmányútján 47 fő részvételé
vel megismerkedett a gágyer-völgyi ter
mészetvédelmi területen végzett terme
lési munkálatokkal, a habovkai erdészet
hez tartozó fenyőfeldolgozó üzemmel és 
az anatóli erdészeti—vadászati—faipari 
múzeummal. 

* 
A debreceni csoport szakbizottsági ülé

sén NAGY ANTALNÉ közreműködésével 
megtárgyalták az 1978. évi munkatervet. 
Ismertetésre került az észak-tiszántúli ter
mészetvédelmi terület távlati fejlesztésé
nek elképzelése. 

• 
Az egri csoport, a Heves megyei mű

szaki hetek keretében, erdészeti szakmai 
napot tartott. A mintegy 250 fős hallga
tóság előtt GÁSPÁR HANTOS GÉZA „Az 
erdőgazdálkodás és az elsődleges faipar 
népgazdasági jelentősége, különös tekin
tettel a szocialista országok együttműkö
désére"; BESSENYEI JÁNOS „Termelő
szövetkezetek erdőgazdálkodása Heves 
megyében"; KESZTHELYI ISTVÁN „Az 
erdők közjóléti szerepe és a Bükki Nem
zeti Park jelentősége"; DR. SPEER NOR-

* 
A győri csoport a Szovjetunióból és az 

NDK-ból hazánkba érkezett egyetemi 
hallgatók és kísérő oktatók részére be
mutatót szervezett a Felső-Duna ártér 
erdőgazdálkodásának megismertetésére. A 
résztvevők megtekintették az ártéren al
kalmazott szálfás kitermelési módot, az 
alsórakodói munkákat, uszályberakást, to
vábbá az erdősített területeket. Ismerte
tésre került a csemetetermesztés és az 
erdősítés technológiája is. A szakmai be
mutatót vezette és a feltett kérdésekre 
választ adott PECHTOL ISTVÁN és MÁ
TÉ KÁROLY. 

A helyi csoportnál látogatást tevő nyu
gatnémet erdész—vadász küldöttséget fo
gadta a helyi csoport és részükre szak
mai bemutatót szervezett. A bemutatót 
VIDA LAJOS vadászati felügyelő vezet
te. A vendégek részére bemutatták a 
Felső-Duna ártér erdőállományait, ma



dárvilágát, az ásványrárói védett gém
fészkelőhelyet. Ismertették a fakitermelés, 
erdőfelújítás és erdőnevelés gyakorlati 
módszereit, a vadgazdálkodást. Végül a 
győri erdészet motorcsónakkal vontatott 
kompján kellemes vízi sétát tettek. 

A csoport a győri patkányosi erdész
kerületben bemutatta a szálfás kiterme
lési módszert. Az állományokról, a mun
kaszervezésről és a teljesítményekről MÁ
TÉ KÁROLY erdészetvezető és BOGNÁR 
ERNŐ, kerületvezető erdész tartott tá
jékoztatást. A helyszíni bemutató után 
DR. HERPAY IMRE egyetemi tanár tar
tott előadást a győri erdészetnél. A je
lenlevők nagy figyelemmel hallgatták a 
kutatáson alapuló fejtegetéseket. Az elő
adás legérdekesebb része, amit a gyakor
lat a maga számára hasznosíthat, az az 
egyenletrendszer, amelybe a helyi ténye
zőket behelyettesítve, megtudhatjuk a 
leggazdaságosabb megoldást, illetve meg
oldásokat. A hozzászólások során az a 
kívánság jutott kifejezésre, hogy az EFE 
minél előbb adja át a gyakorlatnak a 
hasznos kutatási eredményét. 

* 
A kaposvári csoport a Nyugat-magyar

országi Fagazdasági Kombinát területére 
kétnapos tanulmányutat szervezett. A 
résztvevők a szombathelyi erdészet terü
letén dolgozó BOBCAT döntő-rakásoló 
gépet, a sárvári erdészet területén a 
VALMET-forwardereket és a Jeli Ar
borétumot tekintették meg. A bemutató
helyeken a tájékoztató előadásokat PE-
THÖ JÓZSEF, a szombathelyi helyi cso
port titkára tartotta, aki egyúttal a ta
nulmányút szombathelyi programját is 
szervezte. Másnap a Kámoni Arborétu
mot, a szombatnelyi magtárolót és a 
kombinát forgácslapgyárát látogatták 
meg. A kombinát fafeldolgozási munkái
ról, fejlesztési elképzeléseiről HONFI 
FERENC fejlesztőmérnök tartott tájékoz
tató előadást. 

* 
A kecskeméti csoport vezetőségi ülé

sén SIPOS SÁNDOR titkár beszámolt az 
1977. évi munkáról, majd kialakították 
az 1978. évi munkatervet. A titkár be
jelentette, hogy év közben természetvé
delmi felelősnek KONTRA LÁSZLÓt, 
gazdasági felelősnek KOVÁCS ZSIG-
MONDot választották meg. Bejelentette 
továbbá, hogy az OEE ellenőrző bizottsá
ga a csoport tevékenységét megvizsgál
ta, azt rendben találta és a végzett mun
káért elismerését fejezte ki. Végül meg
emlékeztek halottaikról: CSALA LAJOS 
és SZABÓ BÉLA kollégákról, illetőleg 
REILE GÉZA megyei MTESZ-titkárról. 

A csoport nyugdíjastalálkozóján SIPOS 
SÁNDOR titkár ismertette az elmúlt évi 
egyesületi munkát, abban a nyugdíjasok 
részvételét. BÁRÁNYI LÁSZLÓ igazga
tó, a Kiskunsági EFAG eredményeit, 
gondjait foglalta össze tájékoztató elő
adásában, míg VRBINSZKI ISTVÁN 
vszb-titkár a szakszervezeti munkáról 
adott tájékoztatást. Ezután a résztvevők 
DR. HORVÁTH LÁSZLÓ erdészetvezető 
kalauzolásával megismerkedtek az új bu
gaci központi rakodóval és fafeldolgozó 
üzemmel. A nyugdíjasok nevében PÁL-
MAFFY ISTVÁN mondott köszönetet a 
találkozó szervezéséért. 

A csoportnak a Nagykunsági EFAG te
rületére szervezett tanulmányútján a 
résztvevők megismerkedtek a ceglédi er
dészet albertirsai magtermelő plantázs-
telepével, a pusztavacsi erdészet sarjról 
történő akácfelújítási munkálataival, va
lamint a fafeldolgozó üzemmel, amely 
mintegy 60 millió forint termelési érté
ket produkál és főleg akác faanyaggal 
dolgozik. A tanulmányút sikerét elősegí
tették: NAGY JÓZSEF, KURDI ISTVÁN, 
CSERI SÁNDOR, FAJTH GYÖRGY, 
KOZMA SÁNDOR. 

• 
A keszthelyi csoport tapasztalatcserén 

vett részt a Nyugat-magyarországi Fa
gazdasági Kombinát erdőgazdaságánál. 
A résztvevők üzemszerű körülmények kö
zött tanulmányozták a VALMET kihordó 
vontatókra, DHP-szerelvényre alapozott 
erdei és felkészítő rakodói technológiát, a 
kapcsolódó kisegítőgépek (Cambio kérge
zőgép, TH hasítógép stb.) munkáját, va
lamint megismerkedtek a munkaszerve
zési, üzemeltetési körülményekkel, a tel
jesítménnyel és a költségjellemzőkkel. 

* 
A mátrafüredi csoport erdőfelügyelősé-

gi munkabizottsága MIKLÓSI LAJOS ve
zetésével, tanulmányutat rendezett a 
kiskörei vízlépcső megtekintésére. A ta
nulmányút célja a víztározó területén je
lentkező fakitermelés és védelmi erdősí
tés problémáinak megismerése volt. ME
ZŐSI GYULA, a kiskörei szakaszmér
nökség csoportvezetője ismertette a víz
lépcső jelentőségét. Kitért a víztározó te
rületére eső állományok fakitermelési és 
kiszállítási problémáira, valamint a dús 
növényzet — sarj, cserje — feltöltés előt
ti eltávolításának nehézségeire. KADLE-
CSIK FERENC erdőfelügyelő, a kiskörei 
védelmi erdősítés tervezője bemutatta a 
tározó jobb partján, a szivárgócsatorna és 
a gát közötti 17 km hosszú sáv fásításá
nak tervezési és kivitelezési problémáit. 



A tanulmányút végén MIKLÓSI LAJOS, 
az erdőfelügyelőség vezetője, a tanul
mányút tapasztalatait értékelve, meghív
ta a szakaszmérnökség dolgozóit mátrai 
tanulmányútra. 

• 
A pécsi csoport vezetőségi ülésen érté

kelte 1977. évi munkáját és elkészítette 
javaslatát az 1978. évi munkatervére. 

• 
A sárospataki csoportnál FARKAS 

SÁNDOR titkár, taggyűlés keretében 
számolt be a csoport 1977. évi munká
járól és ismertette az 1978. évi munka
tervet, amelynek végrehajtásához kérte 
a tagság támogatását. Ezt követően DA
LA LÁSZLÓ ERTI tudományos munka
társ tartott előadást „Az erdő és az ide
genforgalom, a közjóléti erdőgazdálkodás" 
címmel, amelyet diafilmvetítéssel tett szí
nessé. 

• 
A szakmai továbbképzés keretében, a 

helyi csoportoknál a következő előadá
sokat tartották: 

Budapeste/i BOGÁR ISTVÁN „Auszt
ria erdőgazdálkodása"; 
Budapesten (MN) DR. GÁL JÁNOS 
„Erdészeti szaporítóanyag-termesztés új 
módszerei", „Intenzív erdősítési rendsze
reik" ; 
Debrecenben CORNIDES GYÖRGY „A 
XVI. IUFRO-kongresszus tapasztalatai", 
„Norvégiai útibeszámoló"; 
Egerben DR. KÁLDY JÓZSEF „A fa
anyagmozgatás gépesítésének jelenlegi 
helyzete és fejlesztési lehetőségei hazánk
ban"; 
Győrzámolyban DR. HERPAY IMRE „Fa
használati és anyagmozgatási munkarend
szerek fejlesztésének lehetőségei"; 
Jánossomorján és Kapuvárott GÁSPÁR 
HANTOS GÉZA „Egységes szemlélet ki
alakítása az erdősítések átvételénél"; 

Kaposvárott DR. MAROSVÖLGYI BÉLA 
„Erdőgazdasági gépek hidraulikus rend
szerei és üzembiztonságuk fokozása"; 
Mátrafüreden BOGÁR ISTVÁN „Auszt
ria erdőgazdálkodása", DALA LÁSZLÓ 
„Barangolás az Alpokban", KIRÁLY 
LÁSZLÓ „Üzemtervi adatok aktualizálá
sának kérdései"; 
Keszthelyen FEKETE GYULA „Az er
dőtörvény gyakorlati végrehajtása, új er
dőtörvénnyel kapcsolatos javaslatok"; 
Szegeden BOGÁR ISTVÁN „Tanulmány
út Ausztriában"; 
Vácott DR. SZAPPANOS ANDRÁS „Új 
állomány nevelési modell a kocsány talán 
tölgyesek nevelésében"; 
Zalaegerszegen DR. RÁCZ JÓZSEF „Bio
technikai megoldások alkalmazása az er
dészeti vízépítésben" címmel. 

• 
Személyi hírek 
A népköztársaság Elnöki Tanácsa, a 

Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. 
évfordulója alkalmából, eredményes mun
kája elismeréseként, DEBRECENI IM
RÉNEK, a Felső-tiszai Erdő- és Fafeldol
gozó Gazdaság igazgatóhelyettesének, a 
Munka Érdemrend arany fokozata ki
tüntetést adományozta. 

• 
Halálozás 

Fájdalommal vettük a hírt, hogy SIT-
KEY JÁNOS erdőmérnök, egyesületünk 
hosszú időn át volt aktivistája, életének 
63. évében elhunyt. Szeretett kollégánk
tól Budapesten, a Farkasréti temetőben, 
a barátok nevében DR. MADAS ANDRÁS 
vett búcsút. A borsodiak nevében SZI-
GETHY BÉLA, ny. erdőmérnök mondott 
búcsúztatót. 

Életének 85. évében, Zamárdiban, el
hunyt MAGYAR JÁNOS, aranydiplomás 
erdőmérnök. Életútja főbb állomásai Far-
kasgyepü, Karád, Kisbárapáti, Sümeg és 
nyugdíjba menetele után Devecser és Za-
márdi voltak. 

A Z ERDŐ szerkesztő bizottsága : Vezető : dr. Keresztesi Béla akadémikus. Budapest; főmunkatárs: Jé-
rame René, Budapest: Tagok: Balázs István, Budapest; Boldizsár Antal, Miskolc; Botos Géza Deb
recen; Büttner Gyula. Visegrád; Deák István, Tamási; Dobay Pál, Visegrád; Erdős László, Bu
dapest; dr. Firbás Oszkár, Sopron; Gáspár Hantos Géa, Budapest; Hat'.er Rudolf, Szentbalázs; 
dr. Herpai Imre, Sopron; Jáhn Ferenc, Eger: dr. Járó Zoltán, Budapest; dr. Káldy József, 
Sopron: Keszthelyi István, Budapest: Király Pál, Budapest: dr. Kiss Rezső, Budapest; dr. Ma
das András, Budapest; Mándik Béla, Budapest: Murányi János, Budapest; Rácz Antal, Buda
pest; dr. Sali Emil, Budapest; dr. Sólymos Rezső, Budapest; dr. Speer Norbert, Budapest; 
Stádel Károly, Győr; Szegedi András, Szolnok; dr. Tóth Sándor, Budapest; dr. Varga Ferenc, 

Sopron; Vida László, Szeged; Vörösmarty Zoltán. Oroszlány. 




