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H E S S Z F E R E N C 

a Dunaártéri Áll. Erdőgazdaság 
erdőművelési műszaki vezetője 

Erdészeti szolgálatát 1929-ben 
kezdte meg a Dunaártéri Erdőgazda
ság Béda-i területén, azóta mindvé
gig az erdőgazdaság területén szol
gált, kezdetben kerületvezető er
dész, majd üzemegységvezető, 1953-
tól pedig műszaki vezetői beosztás
ban. Hosszú ártéri szolgálata alatt jó 
gyakorlati szakemberként az erdő
sítési, erdőnevelési és csemetekerti 
munkák lelkiismeretes irányításá
val tűnt ki. 1958-ban a homokos te
rületekre átkerülve hamarosan an
nak is kiváló ismerőjévé vált és az 
akác, valamint a nyárállományok te
lepítésével és ezek gazdaságos tisz

tításával különösen kitűnt. Jó mun
káját az irányításával erdősített és 
nevelt fiatalosok számottevő sora bi
zonyítja. 

Az újnak maximális mértékig tör
ténő alkalmazásával, a munkák jó 
megszervezésével, kezdeményező és 
egyre tökéletesedő munkájával — az 
ékásós, majd az eke utáni erdősítési 
módszerekkel, a csemeteigény le
csökkentésével — számszerűen is ki
magasló és kiváló eredményeket ért 
el. 

Dr. M A G Y A R P Á L 

a biológiai tudományok doktora 
az ERTI nyugalmazott főmunkatársa 

Személye szorosan összeforrott a ma
gyar erdészeti tudományos kutatás hír
nevével. Neve tudományos munkássá
ga révén hazánk határain túl is jól is
mert. Tudományos munkássága három
irányú : szikfásítás, homokfásítás és er
dőtipológia. Mindhárom irányú munká
jában mérföldkövet állított. Fáradha
tatlan munkássága révén, leküzdve a 
nehézségeket létrehozta a püspökladá
nyi szikfásítási telepet és megteremtet
te a szikfásítás tudományos alapjait. 
Nagy elismerés illeti a homokfásítás te
rén elért eredményeiért is. Mindkét te
vékenysége úttörő volt és az Alföld-fá
sításnak alapját képezte. Megállapítá
sai ma is komoly elméleti és gyakorlati 
értékkel bírnak. 

Elévülhetetlen érdemei vannak az er
dészeti vegetáció kutatása terén is. Ti
pológiai munkásságával lefektette a 



korszerű erdészeti vegetációs kutatás 
alapjait és annak gyakorlati alkalmazá
sa terén különösen a természetes felújí
tás és az aljnövényzet vizsgálatával 
szerzett hervadhatatlan érdemeket. 

Több évtizedes fáradhatatlan kutató
munkája eredményeit összefoglaló, az 
„Alföldfásítás" c. könyve nemcsak egy 
eredményekben gazdag életpálya mun
kásságát dokumentálja, hanem a ma
gyar erdészeti kutatás hősi korszaká
nak is maradandó emléket állít. 

P A L O T A Y I S T V Á N 

a zalaegerszegi erdőrendezőség 

vezető főmérnöke 

Erdészeti szolgálatát 1931-ben kezd
te meg. 1940-ben már erdőrendezőségi 

vezető. Több mint három és fél évti
zedes szakmai tevékenységét a szakma 
odaadó szeretete és a példás munka jel
lemzi. Irányításával 1950-től a zalaeger
szegi erdőrendezőség több tízezer hek
tár erdő üzemtervét készítette el. Mun
kájában állandóan kereste és keresi a 
jobb megoldásokat és kezdeményező 
lendülete munkatársait is magával ra
gadja. Napi munkája mellett az erdé

szet tudományos kérdéseivel is rendsze
resen foglalkozik, több elgondolását, 
kezdeményezését bevezették. Különö
sen a faállományszerkezeti kérdések
ben, erdőbecslési vonalon és a szálaló 
erdőgazdaság hazai lehetőségeinek kér
désében fejtett ki irodalmi munkássá
got. 


