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A PANNÓNIA.'83 (a jugoszláv, osztrák és magyar erdészeti szakemberek ez évi, 
tizenegyedik határmenti szakmai tanácskozásának) soros rendezője egyesületünk 
volt. A tanácskozást és az ahhoz kapcsolódó szakmai tanulmányutat Zala megyé
ben bonyolítottuk le a Zalai EFAG, a Zalaegerszegi Állami Erdőfelügyelőség és a két 
helyi csoportunk részéről dr. Páll Miklós és Molnár József titkár rendezésében. 
A tanácskozáson részt vevő négytagú burgenlandi delegációt Martinkovics Antal 
egyesületi alelnök, a hattagú szlovén delegációt Nemesszeghy Ladislav erdőigaz
gató-helyettes vezette. Egyesületünk vezetőségét dr. Herpay Imre elnök, Király Pál 
főtitkár és Fekete Gyula főtitkárhelyettes képviselte. 

A résztvevők érkezésük után megtekintették a lenti fafeldolgozó üzemet. A két
napos tanulmányút témája a tölgy- erdőgazdálkodás volt. A szervezők bemutatták 
Toronyszentmiklós és Kerkateskánd községek határában a tölgy és bükk makkter
mő állományokat, kocsányostölgy-, éger- és kőrisállományokat, természetes és mes-
Tornyiszentmiklós és Kerkateskánd községek határában a tölgy és bükk makkter
mő állományokat, tisztítási korú éger- és kőrisállamányokat, természetes és. mes
terséges erdőfelújításokat. Bak. Pölöske és Söjtör határában szlavón tölgy mag
termő állományokat, törzskiválasztó gyérítést, Nagykapornak határában pedig termé
szetes kocsánytalan tölgy fiatalosok és makktermő állományok bemutatására került 
sor. A tanulmányút végén megtekintették a zalaegerszegi parkerdőt. 

Az 1984. évi tanácskozásra a Burgenlandi Erdészeti Egyesület hívta meg a határ
menti egyesületek képviselőit. 

* 
Az erdészettörténeti szakosztály ülését Sopronban, az Erdészeti és Faipari Egyetem 

műemlék könyvtárában tartotta. Ezen dr. Hiller István, a szakosztály elnöke üd
vözölte a megjelenteket, majd megtartotta előadását a műemlék könyvtár történe
téről. Az előadó bemutatta az egykori S e l m e c b á n y á i könyvtár anyagának egy-egy 
nevezetes példányát, valamint ismertette a könyvtár anyagának Sopronba kerü
lését. 

Az ülésen megtárgyalták az Erdészettörténeti Közlemények kézirattervezetét, s 
az újraindításhoz szükséges intézkedéseket. 

Ezt követően Oroszi Sándor, a szakosztály ifjúsági titkára tartott előadást az 
alföldfásítás témaköréből, a nagykunsági erdőtelepítések első korszakáról, a XVIII 
—'XIX. századi erdőtelepítésekről. Az ülés dr. Kovács Jánosnak, a szakosztály 
titkárának összefoglalójával ért véget. A szakosztály tagjai ezek után az OEE köz
gyűlésén, illetve az EFE nemzetközi konferenciáján vettek részt. 

* 
Az erdőhasználati szakosztály Andor József szakosztályelnök vezetésével a Zalai 

EFAG Lenti Fafeldlogozó 1 Üzemében tartotta ülését. A rendezvény programja a 
ZEFAG fahasználati gépeinek műszaki ellátása volt. A témakörben Mátrabérczi 
Sándor műszaki-fejlesztési osztályvezető és Bencsics János üzemvezető tartott elő
adást. Ezt üzemlátogatás követte. A hallottakat és látottakat Andor József értékel-

• te, illetőleg foglalta össze. 

A műszaki fejlesztési bizottság- Jablonkay Zoltán elnökletével „A műszaki fej
lesztés hatáskörrendszere" c. ERTI-kutatási jelentést vitatta meg budapesti ülé
sén. A vitát Tibay György, az ERTI tudományos munkatársa vezette be. 



Az ifjúsági bizottság Szegeden, a „Kiss Ferenc" Erdészeti Szakközépiskolában 
tartotta ülését. Az ülés résztvevői tájékozódtak a szegedi helyi csoport ifjúsági te
vékenységéről; megbeszélték az OEE 1983—86. évi cselekvési programjából adódó 
ifjúsági feladatokat; értékelték az ifjúsági bizottság tevékenységét az 1975—1983. 
közötti időszakban és javaslatot készítettek az ifjúsági bizottság új összetételére. 

* 

A szerkesztő bizottság harmadik negyedévi ülését szeptember 15-én, Budapesten, 
a helyi csoport rendezésében tartotta. Rakonczay Zoltán csoportelnök köszöntötte 
a bizottságból megjelenteket, majd átadta a vezetést dr. Sólymos Rezső bizottsági 
elnöknek. 

Elsőnek is megtárgyalták a soron következő lapszámok összeállítását, majd ki
alakították a jövő év első negyedének lapterveit. A 11. számmal kapcsolatban 
felmerült a vándorgyűlés résztvevői névjegyzékének közlése. Vita után szavazás
sal úgy döntött a bizottság, hogy a rendkívül nagy terjedelem és a jegyzék nem 
egész teljessége miatt, attól eltekint. A 12. szám nagy része mellékhasználati vo
natkozású (dr. Csötönyi József szervezésében). Az 1984-es 1. szám fő témájául az 
idei tsz-napon elhangzottakat (dr. Balázs István) és az IUFRO erdőnevelési kon
ferencia főbb tanulságait (dr. Bondor Antal) tervezik. A 2. szám laptervét rendel
kezésre álló kéziratokból állították össze, a 3. szám tengelyébe pedig a természet
védelem—erdőgazdálkodás kérdéseit (dr. Bartucz Ferenc) állították. 

Az ülést megelőző három lapszámot dr. Firbás Oszkár bírálta. Megállapításai el
lenvéleményre is találtak a vita során. Ezt követően dr. Csötönyi József csoport-
titkár ismertette a budapesti helyi csoport állásfoglalását a lapszerkesztéssel kap
csolatban. A szerkesztés általában elismeréssel találkozik. Többet kívánnak hallani 
az egyesületi életről, több, a mai élettel kapcsolatos („hogyan tovább?") rövid írást, 
élénkebb vitákat, jobb képanyagot és főleg pontosabb megjelenést kérnek. Helyes
lik a célszámokat, az erdővédelem kérdésének erőteljesebb felkarolását javasolják. 
Célszerűnek tartanák a különböző helyi rendezvényeken elhangzó előadásoknak 
legalább kivonatos közreadását. Felvetették külföldi kapcsolatok szakosztályának 
szervezését az egyesületen belül. 

Az ülésen is felmerült a szakoktatásnak állandóan forrongó és újra kritikus 
ponthoz érkezett kérdésében társadalmi állásfoglalás szükségessége. A bizottság 
készségét nyilvánította ez ügyben, az oktatási bizottság által teendő lépés meg
erősítésére. Végül úgy határozott, hogy negyedik negyedévi ülését decemberben 
Egerben tartja. Ezen főként az erdőfelügyelet kérdéseivel kíván ismerkedni, hogy 
sajátos eszközével támogatni tudja annak munkáját. 

A HELYI CSOPORTOK ÉLETÉBŐL 

A budapesti csoport szeniorok bizott
sága ülésén foglalkozott a bizottság fel
adataival. A bizottsági tagok között el
osztották a teendőket. Ennek keretében 
négy csoport működik majd: a szociá
lis, a szervezeti és ifjúsági ügyek, a 
szakmai múlt, valamint a különböző in
formációk feldolgozására. 

* 

A szakmai továbbképzés keretében a 
helyi csoportoknál a következő előadá
sokat tartották. 

BUDAPESTEN: 

Dr. Madas László „A kreativitás sze
repe a Pilisi Állami Parkerdőgazdaság 
kockázatvállalásaiban, döntéseiben és 
•eredményeiben"; 
Vidovszky Ferenc „Erdőgazdálkodás 
Franciaországban" címmel. 

Új tagfelvétel 

Kardos Sándor erdésztechnikus, Döb-
rönte; Kiss Éva üzemgazdász, Keszthely; 
Mátyus Árpád gépésztechnikus, Deve-
cser; Péterfalvi József erdőmérnök, De-
vecser; Reiner András képesített könyve
lő, Farkasgyepü; Süle József erdésztech
nikus, Nyirád; Tóth Zsuzsanna okleveles 
közgazda, Sármellék; Varga László er
dőmérnök, Devecser. 

Halálozás 

Életének 58. évében, hirtelen elhunyt 
Ernyei László erdőmérnök Budapesten. 
Az ERFATERV halottjaként, megrendül
ten vettek búcsút a Farkasréti temetőben 
munkatársai, barátai. Emberi magatar
tásáért közszeretetnek örvendő kollé
gánkat, tagtársunkat az ERFATERV dol
gozói nevében Zágoni István igazgató
helyettes, pályatársai nevében Gönczöl 
Imre főosztályvezető, pályatársai nevében 
búcsúztatta. 



30 ÉV ÓTA 

végzi munkáját J É R ö M E RENÉ, la
punk rovatszerkesztője, a szerkesztő bi
zottság főmunkatársaként. Első ízben for
dul elő ilyen évforduló lapunk 120 év
nyi történetében. 

Három évtized folyamán 360 lapszámot 
és mintegy 4000 kisebb-nagyobb cikket 
kelleit nyomdára kész kézirat formájá
ban előkészíteni. Mindez megközelítően 
35 ezer gépelt oldalnak legkevesebb 
kétszeri átolvasását jelentette. Ezekhez 
járult még a megfelelő betűminták ki
választása, a „forgatókönyv" összeállí
tása és a tördelés sok körültekintést 
igénylő munkája. 

Előttem sorakozik a harminc év lap
számainak harminc bekötött kötete. Elő 
tanúsága valamennyi a magyar erdőgaz
dálkodás eddig legkiemelkedőbb korsza
kának, amelyben nagyszabású tervek szü
lettek és valósultak meg, amikor a bio
lógiai, technikai és ökonómiai ismeretek 
gyors ütemű bővüléséről lehetett hírt 
adni, amikor az Országos Erdészeti Egye
sület kiadványaként lehetett a nagyüze
mi erdőgazdálkodás fejlesztését szolgál
ni, erősíteni az erdész hivatástudatot 
és a szakmai együvé tartozást. 

Jéróme René munkásságát legméltób
ban Div ald Adolfé hoz lehet ha
sonlítani, aki az 1862-ben először meg
jelent Erdészeti Lapok főmunkatársa volt 
28 éven át, és akinek múlhatatlanok az 
érdemei a magyar erdészeti szaknyelv 
és szakirodalom terén. Elegendő, ha az 
1868-ban Pesten kiadott „Erdészeti mű
szótár"-r a gondolunk, amelyet Wagner 
Károllyal együtt szerkesztett. 

A legigazibb méltatásul a harminc esz
tendő lapszámainak harminc kötete 
szolgál. Bizonyíték arra, hogy Jéróme 
René töretlen hűséggel dolgozott a szak
mai, népgazdasági érdekeknek megfelelő 
szakirodalom terjesztéséért, a termelés-
fejlesztést segítő műszaki propaganda 
hatékonyságának növeléséért. Sok nép
szerű és népszerűtlen feladatot kellett 

közben vállalnia. A kéziratjavítás, a 
terjedelem célszerű alakítása, az egyes 
cikkek szerzőivel való jó szándékú vi
ták sorozata folyamán akarva és aka
ratlanul növekedett a barátok és a meg
bántottak tábora. Mindig az egyéni elő
nyökre való törekvéstől mentesen, igaz 
szívvel, csak egyet, a helyes szakmai ál
lásfoglalás és fejlesztés ügyét kívánta 
szolgálni. 

A negyedik évtized küszöbén a lap
szerkesztés sok örömet és gondot jelen
tő órái között most egy rövid időt arra 
szentelünk, hogy megküszönjük a 73 éves 
Jéróme René erdőmérnöknek, a fárad
hatatlan, fiatalos lendületű főmunka
társnak az áldozatos és sok önzetlen
séget igénylő munkát. Kívánjuk, hogy 
jó egészségben, sok-sok éven át legyen 
még öröme szeretett szaklapunk, AZ 
ERDŐ és erdőgazdálkodásunk fejlődé
sében, amiért egész életén át oly sok
szor emelt szót és fogott tollat. Kérjük, 
végezze tovább a harminc éve megkez
dett munkát töretlen alkotókészséggel, 
„AZ ERDŐ"-n keresztül az erdőért, az 
erdésztársadalomért. 

DR. SÓLYMOS REZSŐ 
a szerkesztő bizottság elnöke 
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1 ; S A G ^ - J l n Ö k : d r - S o l V m o s « " s ő - a mezőgazdasági tudományok 
(erdészet) doktora Budapest; főmunkatárs: Jéróme René, Budapest. Tagok: dr. Balázs István, 
Budapest; Banszegi József, Kemencepatak; dr. Bondor Antal, Budapest; dr. Berdár Béla, Viseg
rád; Botos Géza Debrecen; Cebe Zoltán, Szombathely; dr. Csötönyi József, Budapest; Deák 
István, Tamási; dr. Erdős László, Budapest; dr. Firbás Oszkár, Sopron; Gáspár-Hantos Géza 
Budapest; Hajak Gyula, Budapest; dr. Herpay Imre, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) 
kandidátusa, Sopron; dr. Jaró Zoltán, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa, 
Budapest; dr. Kecskés Sándor, a műszaki tudományok doktora, Sopron; Keszthelyi István, 
Budapest; dr. Kiss Rezső, Budapest; Lakatos Zoltán, Kaposvár; Lőcsey Iván, Budapest; Mu-
rani/i János, Gödöllő; Rodek Márton, Nagykanizsa; dr. Rácz Antal, a mezőgazdasági tu
dományok (erdészet) kandidátusa, Budapest; Soős Károly, Kecskemét; Stádel Károly, Győr-
dr. Szantkúti Ferenc, Pécs; dr. Szepesi László, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) dok
tora, Budapest; dr. Szikra Dezső, Veszprém; Tóth István, Vác; dr. Tóth Sándor, a mezőgaz
dasági tudományok (erdészet) kandidátusa, Budapest; Varga Béla, Eger; Vida László, Szeged. 




