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Keresztesi Béla
(Kiskunfélegyháza, 1922. január 3. — 

Budapest, 2001. január 15.)

Bedõ-díjas erdõmérnök, az Országos Erdészeti Egyesü-
let lapjának, Az Erdõnek 25 éven át szerkesztõje, az
Erdészeti Tudományos Intézet fõigazgatója, a Magyar

Tudományos Akadémia tagja   

Erdõmérnöki okleve-
lét 1944-ben szerez-
te meg a budapesti
Mûegyetem soproni
Bánya-, Kohó- és Er-
dõmérnöki Karán.
1946-tól 1949-ig a
miskolci erdõgazda-
ság erdõrendezõje
volt, majd 1949-50-
ben az Alföld-fásítás
országos felügyelõsé-
gének titkáraként tevékenykedett. 1950 és 1953 között as-
piránsként dolgozott a Leningrádi Erdészeti Akadémián.
Hazatérését követõen, 1953-ban az Országos Erdészeti Fõ-
igazgatóság fõigazgató-helyettesévé nevezték ki, ahol fõ fel-
adata az erdõgazdálkodás és faipar fejlesztését célzó orszá-
gos program kidolgozása és megvalósítása volt. 1960 és
1987 között az Erdészeti Tudományos Intézet munkáját irá-
nyította mint fõigazgató. Ezt követõen 1995-ös nyugdíjazá-
sáig kutatóprofesszorként dolgozott tovább az intézetben.
Elméleti és gyakorlati erdészeti érdeklõdése homlokteré-
ben az általános erdõmûvelési kérdéseken túl az akácfa-ne-
mesítés és -termesztés, az akácméztermelés, az akácerdõk
nevelési és felújítási problémái álltak. Nevéhez fûzõdik
nyolc jó faminõségû, egyszersmind a méhészet szolgálatába
is állítható akácfajta kinemesítése és a hazai erdõmûvelés-
be való bevonása. Az erdõgazdálkodás fejlesztésére töre-
kedve behatóan foglalkozott az erdõvagyon gépesített, több-
célú gazdasági hasznosításának lehetõségeivel, a jóléti er-
dõgazdálkodással, az erdõesztétikával és a parkerdõ-gaz-
dálkodással is. Az Erdészeti Tudományos Intézet vezetõje-
ként megszervezte a nagytáji kutatóállomásokat, s a kutató-
intézetet a nemzetközi erdészettudományi intézményháló-
zat és együttmûködési programok aktív résztvevõjévé tette.
Mintegy tizenöt általa írt vagy szerkesztett könyv mellett
több mint kétszáz szakdolgozata jelent meg.

1954 és 1979 között negyed századig Az Erdõ, 1960 és
1988 között az Erdészeti Kutatások címû folyóiratok felelõs
szerkesztõje volt. Rövid ideig az Országos Erdészeti Egye-
sület alelnöki tisztét is betöltötte.

Sírhelye: Keresztesi Béla sírja a Farkasréti temetõben
található (7/9. parcella 1-39 sírhely).

Jérôme René
(Nagyszentmiklós [ma Románia], 1910 — 

Budapest, 1998)

Bedõ-díjas erdõmérnök, az Országos Erdészeti
Egyesület lapjának, Az Erdõnek, majd az Erdészeti
Lapoknak évtizedeken át fõmunkatársa, helyettes

szerkesztõje.

Erdõmérnöki okle-

velét Sopronban

szerezte meg 1934-

ben. A végzés után

elõször a Gödöllõi

Erdõigazgatóságon

dolgozott, majd Ti-

s z a b o g d á n y b a n

(Kárpátalja) lett er-

dõgondnok. A keleti fronton katonáskodott a II. világhá-

ború alatt, majd Monostorapátiban lett erdõgondnok

1946-49 között. Innen került a Földmûvelésügyi Mi-

nisztériumba, majd az Országos Erdészeti Fõigazgató-

ságra, ahol hosszú idõn keresztül dolgozott különbözõ

beosztásokban. Fõ feladatköre az erdészek körében a

szakmai ismeretek terjesztésének elõsegítése volt. Eh-

hez kapcsolódott az a négy évtizedes szerkesztõi, cikk-

írói, ismeretátadási tevékenység, amit társadalmi mun-

kában Az Erdõ, majd az eredeti nevét visszanyerõ Erdé-

szeti Lapok munkatársaként végzett. A lapnál 1954—79

között fõmunkatársként, majd helyettes szerkesztõként,

1980—98 között, egészen haláláig ismét fõmunkatár-

sként tevékenykedett. Ilyen hosszú ideig még a lapala-

pító Divald Adolf sem volt az Erdészeti Lapok fõmunka-

társa, aki 28 éven keresztül viselte ezt a tisztséget.

Rendkívül szerteágazó, több száz cikket tartalmazó

munkássága a biológiai, mûszaki fejlesztés hazai és

nemzetközi eredményeinek ismertetésétõl az egyesületi

élet eseményeirõl való tudósításig felölelte a korabeli

erdõgazdálkodás, erdészet szinte minden területét, tör-

ténéseit. Munkássága elismeréseként 1984-ben meg-

kapta a Bedõ-díjat.

Sírhelye: Jérôme René a Farkasréti temetõben nyug-
szik (801. parcella, 991. urnahely).


