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erdőmérnök, ny. egyetemi tanár 

1890-ben született. Erdőmérnökí okle
velét 1914-ben szerezte meg. Szakmai 
munkáját államerdészeti szolgálatban 
Zalatnán kezdte, ahol 1919-ig dolgozott. 
1919-től 1921-ig tanársegéd a Bányimér-
nöki és Erdőmérnöki Főiskola Erdőhasz-
nálattani Tanszékén, ahol különösen a 
fűrésztelepek tervezésének és vezetésének 
tanulmányozásában mélyült el. 

1921-től 1945-ig az Eszterházy-urada-
lomban a lenti és a csömödérí fűrészüze
meket vezette, továbbá irányította öt er
dőgondnokság munkáját. 1938-tól 1945-ig 
az erdőbírtok központjában dolgozott. 
1945-ben az Erdészeti Kutató Intézethez 
osztották be. 1948-tól 1961-ben történt 
nyugállományba vonulásáig a soproni 
Egyetemen az Erdőhasználattani Tanszék 
vezetője volt. 

Több mint 30 esztendeig az erdőgaz
dálkodás gyakorlati kérdéseivel foglalko
zott, különösen a fakitermeléssel és erdő
feltárással, a fafeldolgozás köréből pedig 
főleg fűrészüzemek üzemeltetésével. 
Ezekben a munkákban mint tervező, ki

vitelező és személyes irányító vett részt. 
Tapasztalatai és az Erdőhasználattan 
Tanszéken tanársegédi munkája idején 
elsajátított elméleti képzettsége szolgál
tak később alapul az erdőhasználattan 
körében tartott magas színvonalú oktató 
munkájához. 

Mint tanszékvezető egyetemi tanár ve
zette az Erdőhasználattan Tanszéken az 
oktató, nevelő és kutató munkát. A tan
tervreformot megelőzően a Fakereskede-
lemtant, a Fűrészüzemtant és két évig a 
Hazai fák anatómiája című tárgyat is ta
nította. 

Tudományos és oktatói munkáját fém
jelzi a közel 30 tudományos dolgozat és 
cikk, valamint az 1953-ban kiadott Erdő
használattan I.—II., illetve az 1960-ban 
megjelent, átdolgozott és bővített Erdő
használattan I. című egyetemi jegyzet. 

Oktató-nevelő munkáját a példamutató 
lelkiismeretesség, az igényesség, a mély
reható alapos szakmai felkészültség, a 
korszerűség, elevenség és főként a me
legszívű, mély humanizmus jellemezte. 

Tagja volt a Magyar Tudományos Aka
démia Erdészeti Bizottságának, az Egye
sület soproni helyi csoportjának pedig 
több éven át lelkes elnöke. Évente rend
szeresen 6—8 előadást tartott az Egyesü
let különböző helyi csoportjainál. Vá
lasztmányi tagja volt a Faipari Tudomá
nyos Egyesületnek. A Szabványügyi Hi
vatalnak 10 éven át volt véleményező 
tagja. 

Hasznos és önzetlen munkájának elis
meréséül a Kormány a Munka Érdem
renddel tüntette ki. 

DR. MAJER A N T A L 

erdőmérnök, tanszékvezető egyetemi 
tanár 

Munkáscsalád nyolcadik gyermekeként 
1920-ban született. Erdőmérnöki okleve
lének megszerzése után a gyakorlati és 
kísérleti munka minden jelentősebb be
osztását végigjárta. Rövid segédmérnöki 
működése után megszervezte és vezette a 
Szentgáli Erdészetet, majd a Franciavá
gási Fűrész- és Vasútüzem vezetője lett. 
Ezt követően ugodi erdőgondnok, majd 
az ugodi erdőigazgatóság igazgatóhelyet
tese, később főmérnöke. Itt „Az ország 
legjobb erdőgazdaságának szakvezetője" 
címen elismerést kapott. Később az ugodi 
kísérleti állomás, majd a kísérleti erdé
szet vezetője lett. Innen került az ERTI-



be, ahol az erdőművelési és erdővédelmi 
osztály vezetője volt. 1963-tól tanszék
vezető egyetemi tanár a soproni Erdé
szeti és Faipari Egyetemen. 1961-től 
1967-ig töltötte be az oktatási rektorhe
lyettes tisztségét. 

Oktató-nevelő munkáját lelkiismere
tesség, alapos szakmai felkészültség, tu
dományágának mélyreható ismerete és a 
materialista világnézet alkalmazása jel
lemzi. Előadásai újszerűek, a legkorsze
rűbb oktatási módszereket alkalmazza. 
Az általa kidolgozott nevelési terv az első 
ilyen munka volt hazánk felsőoktatási in
tézményeiben. 

Kutatási tevékenységének legkiemelke
dőbb része a hazai erdőtipológia kialakí
tása és gyakorlati előkészítése. A rontott 
erdők javítása címmel 1960-ban nyújtotta 
be kandidátusi értekezését. Részt vett a 
„Magyarország erdőgazdasági tájainak 
erdőfelújítási és erdőtelepítési irányelvei" 
c. kiadvány előkészítő szakbizottságának 
helyszíni munkáiban, valamint társszer
zője és lektora volt az említett munká
nak. Szerzője ezenkívül négy könyvnek, 
a tanszék háromkötetes Erdőműveléstan 
jegyzetének. Irodalmi tevékenysége során 
ezenkívül mintegy 60 cikke és tanulmá
nya jelent meg. 1969-ben jelent meg Ma
gyarország erdőtársulásai c. könyve. Több 
nemzetközi konferencián képviselte ha
zánkat és tartott előadást. 

Munkája elismeréséül többször kapott 

miniszteri dicséretet. Elnyerte az Erdő
gazdaság Kiváló Dolgozója, a Szocialista 
Munkáért Érdemérem kitüntetést és a 
Vadas Jenő emlékérmet. 

Tagja az MTA Erdészeti Bizottságának, 
1966—1970 között elnöke volt az Orszá
gos Erdészeti Egyesület soproni csoport
jának, tagja az Egyesület elnökségének és 
országos választmányának. Az egyesületi 
csoportokban rendszeresen tart előadáso
kat, tapasztalatcseréket, szakmai bemu
tatókat vezet. Mindezekkel jelentősen 
hozzájárul a tagság szakmai képzettsé
gének növeléséhez. 

KERESZTES JÁNOS 

erdész 

A Gyulaji Állami Erdő- és Vadgazda
ság pincehelyi erdészete jágerréti erdész
kerületének vezetője, 1914-ben született. 
Erdészpályáját 1930-ban kezdte Bakócán, 
gróf Majláth György erdőbirtokán. Szak
képzettséget 1934-ben szerzett a király
halmi erdőőri és vadőri szakiskolában. 

1934-től Bakócán segéderdőőr beosztást 
kapott. 1940-—44 között a bustyaházi er
dőigazgatóságnál kerületvezető erdész. 
1945-től a MÁLLERD Pécsi Erdőigazga
tóságának alkalmazásában, lényegében a 
mai erdőgazdaság területén dolgozott, ke
rületvezetői beosztásban. 

Szakmai munkásságára, kiemelkedő 
eredményeire 1951-től figyeltek fel fe
lettesei. Ekkor nevezték ki az Erdőtele-



pítő Állomások bázis csemetekertjeként 
létesített 30 hektáros pálfai csemetekert 
vezetőjéül, amelyet nagy gonddal, fárad
hatatlanul és kiemelkedő eredménnyel 
irányított 1967-ig. A csemetekertben va
lamennyi nemesnyár fajtából nagy 
anyatelepet tartott fenn, s évente mint
egy 1 millió db nemesnyárat, 2 millió 
db lombcsemetét, 1 millió db hazai nyár-
és égercsemetét nevelt öntözéssel az ak
kori hiányos félszeréltségű körülmények 
között ngay felelősséggel és magabiztos
sággal. Az általa termelt kiváló minőségű 
szaporítóanyag alapja lett a megye ki
terjedt, eredményes erdőnkívüli fásításai
nak, erdőtelepítéseinek. 

Széles körű szakismerete, szakmai ér
deklődése, munkatársait megnyerő ki

tartó alapossága, magánéletét a felada
toknak való feltétel nélküli alárendelte-
tése tette közismertté és megbecsültté. 

Odaadó munkája elismeréseként három 
ízben részesült kitüntetésben. A pálfai 
csemetekert megszűnésével került mai 
munkahelyére, ahol a kerület egyéb fel
adatai mellett itt is kiemelkedő munkát 
végez a jágerréti 6 ha-os fenyőcsemete
kertben. 

Csendes és megnyerő egyéniségét, szak
mai alaposságát ma is példaként állítják 
fiataljaink elé. 

Az Erdészeti Egyesületnek 1955 óta 
tagja. Többször került munkaterületén 
sor szakmai tapasztalatcserére, amelynek 
szakmai alaposságát kiváló szervező 
munkájával messzemenőkig biztosította. 

Élelmiszergazdasági és vízügyi fiatalok a műszaki tudományos haladásért 
A KISZ Központi Bizottsága, a M É M és a társadalmi egyesületek — közöttük az 

Országos Erdészeti Egyesület —, valamint a M T A Agrártudományok Osztálya 
együttesen, 1973-ban is meghirdette az „Élelmiszergazdasági és vízügyi fiatalok a 
műszaki tudományos haladásért" című országos szakdolgozati pályázatot. 

A beérkezett négy fagazdasági tárgyú pályázat közül 
— a M É M II. díját nyerte Szabó Gyuláné (Tanulmányi Állami Erdőgazdaság, 

Sopron) „ A z erdészeti szaporítóanyag-termelési módszerek elemzése, továbbfejlesz
tése" ; 

— az Országos Erdészeti Egyesület külön díját Akácos Sándor (Tanulmányi Állami 
Erdőgazdaság, Sopron) „ A pézsmapocok Fertő-tói állományának ökológiai és ökonó
miai viszonyai"; 

— az ÉRDÉRT külön díját Rumpf János (Vízgazdálkodási Társulat, Marcali) „Az 
erdészeti szállítás összes költségeinek csökkentése optimális teherbírású és tengely
elrendezésű gépkocsik alkalmazáával" című dolgozottal. 

A pályadíjak átadáára a keszthelyi Agrártudományi Egyetemen, szeptember 6—8-án 
került sor. Itt Rostás József, a KISZ Veszprém megyei Bizottságának első titkára 
megnyitója után Dr. Csizmadia Ernő, a M S Z M P KB Gazdaságpolitikai Osztályának 
helyettes vezetője, az agrár- és szövetkezetpolitikánk időszerű kérdéseiről, Illisz 
László, a KISZ KB titkára a tudományos technikai haladás érdekében a KlSZ-szer-
vezetek, a fiatalok feladatairól, Váncsa Jenő M É M miniszterhelyettes az élelmiszer
es fagazdaság műszaki fejlesztési kérdéseiről tartottak előadást. 

A konferencia alkalmával tartotta első ülését a rendszergazda vállalatok KISZ-
titkárainak értekezlete. Fekete Gyula 

Nyugdíjasok találkozója 
Az OEE Keszthelyi és Pápai Csoportja 

a szakszervezet támogatásával június 
26-án a Balatonfelvidéki Erdő- és Fafel
dolgozó Gazdaság kerületében élő nyug
díjas erdészek és erdőmérnökök részére 
tanulmányúttal egybekötött baráti talál
kozót rendezett. Á találkozón 60-nál is 
többen vettek részt, sokan magas koruk, 
vagy betegségük miatt nem jelenhettek 
meg. 

A résztvevők megtekintették a sárosfői 
perlites, hidegágyas csemetetermelést, 
ami egész újszerű, igen elmés, főleg gaz
daságos módja a csemetetermelésnek. In
nen a Farkasgyepüi Erdészet igen szép 
erdei pihenőjén elfogyasztott tízórain ala
kult ki igen barátságos tere-fere. A Ba-
konybéli Erdészetnél részt vettek a nyug

díjasok a hosszú szálfás termelés bemu
tatásán. Onnan ebédre és baráti beszél
getésre az Ugodi Erdészet huszárokelő-
pusztai ebédlőjébe vezetett az út. Itt az 
OEE helyi csoportjának elnöke, Németh 
János adott ismertetést az Erdő- és Fa
feldolgozó Gazdaság munkájáról és nagy 
beruházásáról, a zalahalápi komplex fa
feldolgozó üzemről. 

Nagy élményben volt részük az öre
geknek, kiknek igen jól esett a róluk való 
megemlékezés, ami nem csak hasznos, 
tanulságos volt, de kellemes is, mert sok 
rég nem látott jóbarát és sok jó ismerős 
találkozott, felelevenítve az idő múlásá
val bearanyozott régi emlékeket. 

Kálnay Zoltán 
ny. erdőmérnök 


