
Dr. Babos Imre, a mezőgazdasági tudományok doktora, az Erdészeti Tudományos 
Intézet osztályvezetője nyugalomba vonult. Erdőművelésünk kiemelkedő egyéniségének 
nyugalomba vonulása nem jelenti a munkából való kikapcsolódást. A mindig újat al
kotó szelleme ma is aktív és nyugdíjasként folytatja a termőhely és az erdő kapcsola
tának feltárását. 

Már erdőgondnok korában többet, jobbat akart alkotni, ennek bizonyítékai a kun-
adacsi—kunpeszéri erdőtömbök, amelyek kifogyhatatlan tárházai a homoki ismeretszer
zésnek. Szervező ereje azonban a felszabadulás után teljesedett ki, amikor közreműköd
hetett a magyar erdőművelés modern alapokra felktetésében. Nevéhez fűződik az első 
erdőművelési utasítás, de legátfogóbb alkotása a nagy szakembergárdával együttes 
munkában készült Magyarország erdőgazdasági tájbeosztása. Ma ez az üzemi szakem
berek vérében van épp úgy, mint a homoki termőhelyláncok és azokhoz kapcsolódó 
tesztfafajok. A z egész ország erdőgazdálkodását átalakító kezdeményezésekben mindig 
szerepe volt, legyen az a termőhelyi alapon való gazdálkodás, a fenyvesítés vagy nyárfa
termesztés. A fejlettebb módszereket, új gondolatokat mindig kész volt befogadni, mun
kájában hasznosítani és egyben tovább is adni. 

A magyar erdőművelést nemcsak sajátmaga fejlesztette, hanem felismerte a többre 
hivatott fiatal szakemberekben rejlő nagy erőt és segítette, irányította, ösztönözte őket. 
Ma kerületvezető erdésztől egyetemi tanárig számtalan szakemberünk mondhatja őt 
tanítómesterének. 

Tudását, eredményeit lebilincselő előadásokon és gazdag irodalmi munkásságán ke
resztül adta át. Könyveinek, dolgozatainak felsorolása oldalakat tenne ki, hisz számuk 
meghaladja a százat. Munkája beletartozik a magyar erdőgazdálkodás történetébe. 

Nyugalomba vonulásakor nem búcsúzunk tőle, hanem kérjük, átfogó tudásával se
gítse tovább a magyar erdőket szebbé, értékesebbé tenni. 

Dr. Járó Zoltán 



Nádor István, az Országos Erdészeti Főigazgatóság főelőadója nyugalomba vonult. 
1915. november elsején kezdte meg erdészeti szolgálatát, és azóta egészen 1967. február 
végén történt nyugdíjazásáig megszakítás nélkül államerdészeti szolgálatban dolgozik. 
Fél évszázadot meghaladó erdészeti tevékenységének legnagyobb részét erdészeti igaz
gatási munkakörben töltötte. Békéscsabai és orosházi erdőfelügyelőségi működése az 
alföldfásítási törvény végrehajtási idejére esett. Mint Tessedik Sámuel leszármazottja, 
éppen ezen a vidéken tevékenykedett, fáradozott az új erdők és fásítások létesítésén 
nagynevű őse nyomdokain haladva. Alapos és sokoldalú erdészeti igazgatási ismeretei 
révén 1941-ben a Földművelésügyi Minisztériumba került és azóta rövidebb megszakí
tásokkal egészen nyugdíjazásáig az erdészeti főhatóságon dolgozott. Mint korábban, 
ebben a munkakörében is minden tevékenysége arra irányult, hogy a nem állami erdők
ben folyó gazdálkodás színvonalának emelését a rendelkezések betartására irányuló in
tézkedéseivel elősegítse. A z 1961. évi erdőtörvény életbelépte után mintaszerűen készí
tette elő és szervezte meg a több mint 300 erdőbirtokossági társulat felszámolását, segít
séget nyújtva ezzel az erdők kezelési és használati viszonyainak rendezéséhez. Kevesen 
érhették meg, hogy fél századon át munkálkodhassanak folyamatosan, közel ugyanabban 
a munkakörben az erdőgazdálkodás fejlesztésén, majd azon a roppant változáson, ami a 
szocialista erdőgazdálkodásunk megteremtéséhez vezetett. Nyugalombavonulása ezért 
méltó befejezése egy küzdelmekben, de eredményekben is gazdag életpályának. Munkás
sága elismeréseként megkapta a Mezőgazdaság Kiváló Dolgozója, két ízben az Erdészet 
Kiváló Dolgozója kitüntetést és a Szocialista Munkáért Érdemérmet. 

Fekete Gyula 

Egyesületünk vezetősége rendkívüli ülé
sen tárgyalta és jóváhagyta az 1967. évi 
költségvetést. 

A finnországi Suomen Autoteollisuus 
gyár újszerű megoldást fejlesztett ki a ne
héz terepen való szállításra. A szakközön
ség előtt SISU néven ismert hidraulikus 
kerékagy motor működésének, alkalmazá

sának hazai ismertetésére Egyesületünk a 
Gépipari Tudományos Egyesülettel közös 
rendezésben előadást szervezett. A nagy 
érdeklődéssel kísért előadást Harald G. 
Kraatz finn mérnök (Helsinki) tartotta s 
ezt filmbemutató, majd számos hozzászó
lás, kérdés követte. A finn vendégek fo
gadásán megbeszélték az erdőgazdasági 
szállítójárműbe épített motor hazai fel
használásának a lehetőségeit. 

A központi szakosztályok munkája 
A műszaki fejlesztési bizottság ülést 

tartott. Nyirádi Lajos titkár ismertette a 
bizottság 1966. évi munkáját, valamint az 
1967-re összeállított munkatervet. Dr. Pan-
kotai Gábor javaslatára a bizottság kiegé
szítette a munkaprogramját a szakmér
nökképzéssel kapcsolatos kérdések megvi
tatásával. A téma kidolgozására az okta
tási bizottságot kérték fel. 

Az ülésen megtárgyalták Sitkey János: 
A z ipari jellegű fakitermelés lehetőségei 
című tanulmányát. A vita megindulása 
előtt dr. Pankotai Gábor diaképeit vetítet
ték le, amelyek a témával kapcsolatosak 
és a tárgyalt anyagot szemléletesebbé tet
ték. A vita folyamán felmerült kérdések 
tekintetében a bizottság javasolta az el
nökségnek, hogy a fahasználati termino
lógiát, a vágástéri, a Vágástér szélén és a 
feladóállomáson történő feldolgozás tech
nológiájához leggazdaságosabban megfe

lelő gépsor kialakítását a helyi adottsá
gokra figyelemmel, valamint a gépesítési 
fokok mérésének metodikáját a fahaszná
lati szakosztály a gépesítési szakosztállyal 
közösen dolgozza ki. 

* 
Az erdészeti gazdaságtani szakosztály 

ülésszaka jelentőségteljes anyagára való 
tekintettel kibővített ülést tartott. Ezen 
az új gazdaságirányítás rendszerének az 
erdőgazdálkodást érintő néhány kérdését 
vitatták meg. A vitatéma lényege a terve
zés, irányítás változásai s az erdőművelés 
realizálásának kérdései voltak. Részletei
ben vitatták meg a fatermékek értékesí
tése, az értékesítési hálózat, a választék
tervezés és elosztás, az iparifa irányítása, 
programozás, a fafaj politikai irányelvek, 
az erdőművelés dotálásának és az erdő
fenntartási alap szükségességének kérdé
sét. A vitában részt vett Halász Aladár, 



Kozma Béla, dr. Madas András, Fila Jó
zsef, Schmal Ferenc, Varsányi Imre, dr. 
Bondor Antal, Kassai Imre. 

* 
Az erdei vasutak szakosztálya a parád-

fürdöi csoport meghívására Gyöngyösön 
ülésezett és ott dr. Juhász Lajos (Miskolc): 
Az erdei vasutak üzemszervezési felada
tai az új gazdasági irányításban című elő
adását vitatták meg. A vitában részt vett 
Király Pál, Bőgér András, Hangyái Tibor, 
Ipsits Lajos, Jáhn Ferenc, Hajak Gyula, 
Fodor Péter, Békefi Mihály, Csutkái Jenő. 

* 
A fásítási szakosztály ülésén dr. Tóth 

Sándor: Az erdő közjóléti szerepe címen 
tartott előadását nagy érdeklődés kísérte 
és élénk vita követte, amelyben Ghimessy 
László, Héder Sándor, Varga Domokos, 
Varga Imre, Mészöly Győző, Borsos Zol
tán, Halász Tibor és Fekete Gyula vett 

részt. A szakosztály ezen az ülésén szer
vezte meg az erdők közjóléti szerepével 
foglalkozó szakcsoportot és kialakította az 
új csoport munkatervét is. 

* 
Az erdőművelési szakosztály a termé

szetes fafajok különlegesen értékes állo
mányainak és a rendkívüli méretű, vala
mint értékes idős fák 1966. évi összeírásá
ból begyűjtött anyagot értékelte. 

*_ 

A szerkesztő bizottság ülésén megtár
gyalta Az Erdő e negyedévi laptervét, va
lamint a Magyar Erdészeftudományi 
Szemle 1966. évi kiadásának tématervét. 

* 
A mikológiái szakosztály a szaktanács

adói és megfigyelő hálózat elmúlt évi ta
pasztalatait értékelte, majd a további 
szükséges szervezési kérdéseket vitatta 
meg. 

A helyi csoportok életéből 

A gyulai csoport klubnapot szervezett 
Sass János: A z állóeszközfenntartás elszá
molási rendszere, kihatása az eredményes 
gazdálkodásra címen tartott előadást, s 
utána élénk vita alakult ki. 

* 
A gödöllői csoportban előadást tartott 

Ipsits Lajos és Pálházi Erika: Az opti
mumszámítások alkalmazásának lehető
ségei az erdőgazdaságban címmel. A meg
nyilvánult érdeklődésre való tekintettel 
úgy határoztak, hogy a témát tovább foly
tatják. A csoport klubnap keretében dr. 
Marjai Zoltán: Magtermelő plantázs léte
sítése címen tartott előadást. 

* 
A pilisi csoportban Ujsághy György: Az 

1965—66. gazdasági év erdőgazdálkodása 
pénzügyi szemmel címen tartott előadása 
és az azt követő vita komoly segítséget je
lentett a hallgatóság számára az 1966—67. 
gazdasági év munkáihoz is. 

A csoport fásítási munkabizottsági ülé
sén Büttner Gyula előadásában megvitat
ták a részletes fásítási technológiát. 

A soproni csoportban Madas László is
mertette tanulmányát a mellmagassági 
átmérő és a koronavetület összefüggései
ről. A z előadást vita követte. Klubdélután 
keretében hallgatták meg a csoport tagjai 
dr. Herpay Imre beszámolóját osztrák ta
nulmányút j áról. 

A szegedi csoport a Csongrádmegyei Er
dőgazdaság ásotthalmi erdészete területén 

szakmai bemutatót szervezett. A közép
korú akác és feketefenyő állományok be
mutatása előtt Torondy Kálmán: A gyé
rítések fatömegének meghatározása kör
lapösszeggel címen tartott bevezető elő
adást. 

* 
A miskolci csoport klubnapot rendezett. 

Albert Pál (Miskolc Városi Tanács): Mis
kolc város fejlesztése a I I I . ötéves terv 
keretén belül címen tartott előadását hall
gatták meg a jelenlevők. 

* 
A pécsi csoport filmvetítéssel egybekö

tött előadást szervezett. Az előadást dr. 
Szunyoghy János tartotta a magyar 
szarvasról, majd tanganyikai gyűjtő útját 
ismertette vetített képekkel. Ezt követően 
Rácz József színes vetítettképes előadása 
következett thüringiai útjának emlékei
ről. 

* 
A sárospataki csoport taggyűlést tar

tott. Ennek keretében levetítették az Egye
sület jubileumi közgyűléséről készített kis
filmet. Felhasználták a taggyűlést arra is, 
hogy megvitassák Koronkay István elő
adását a szakosított munkavezetés lehe
tőségeiről a sárospataki erdészet és az 
egész erdőgazdaság területéről vett példák 
alapján. A z előadást Pataky Pál sok új 
gondolatot felvető hozzászólása egészítet
te ki. 

A nagykanizsai csoport tanulmányutat 
szervezett az Északsomogyi Állami Erdő
gazdaság marcali erdészete területére, és 



a Délmagyarországi Fűrészek barcsi üze
mébe. 

A szakmai továbbképzés keretében a 
helyi csoportokban a következő előadáso
kat tartották: 

Budapesten Babos Lóránlné: Pillanat
képek a varsói IV. Európai Mikológus 
Kongresszusról, vetített képekkel; Schusz-
ter Viktor: Beszámoló a csehszlovák mi-
kológusok tátralomnici munkaszemináriu
máról; dr. Józsa Tivadar: Ausztráliából 
hozott gombák bemutatása; dr. Bánhegyi 
József: Visszapillantás a szakosztály 1966. 
évi munkájára; dr. Kalmár Zoltán: Előt
tünk álló, megvalósításra váró feladatok; 
Szemere László: Földalatti gombák rend
szerezése; Szántó Gvuláné: Gombák és 
más élelmiszerek liofilezése, hangos film
vetítéssel ; 

Keszthelyen Harkai Lajos: Kocsányta
lantölgy és vöröstölgy magtermelő ültet
vények létesítése; 

Debrecenben Finta István: A fűrészlán
cok és vezetőlemezek élettartamának fo-
kozási lehetősége; 

Szegeden Kollár Gyula: Élménybeszá
moló a Vietnámi Demokratikus Köztársa
ságban tett tanulmányútról; 

Pécsett Mészöly Győző: Az úi fásítási 
technológia tervezési és elszámolási rend

jéről; Fekete Gyula: Visszaemlékezés 
Egyesületünk 100 éves múltjára; 

Kecskeméten Palócz József: A hosszú
fás termelés a kollégiumi értékelés alap
ján; Hajak Gyula: A M A V rakodók össze
vonásával kapcsolatos erdészeti tenniva
lók; 

Esztergomban Szappanos András: A ter
mészetes felújítások főbb kérdései; 

Zalaegerszegen Fekete Gyula: Az Egye
sület 100 éves múltja; 

Veszprémben Benedek Attila: Faanyag
ellátásunk helyzete és az új gazdasági me
chanizmus; 

Szolnokon dr. Tóth Béla: A cellulóznyár 
termesztése; 

Miskolcon Király László: Az erdőren
dezés új irányelvei és új rendszere; 

Tamásiban Palócz József: A műszaki 
fejlesztés iránya az erdőgazdálkodásban; 

Sárospatakon Palócz József: Hosszúfás 
közelítés és rakodói anyagmozgatás; 

Nagykanizsán Fritsch Antal: A z erdő
gazdaságok anyagmozgatási problémái; 
P'ekete Gyula: Egyesületünk 100 éves 
múltja; 

Parádfürdőn Lengyel György: Erdőgaz
dálkodás Mongóliában (vetítéssel) címen. 

A Z E R D O 
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