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PARTOS GYULA SZÜLETÉSÉNEK CENTENÁRIUMA 
dr. Kollwentz Ödön

A második világháború utáni magyar erdészet történetének egyik vezető egyé
nisége volt Partos Gyula, aki a romokban heverő ország erdőgazdálkodásának 
szakmai újraszervezésénél meghatározó szerepet vállalt, akitol volt kartár
sai "a hivatástudat, a kötelességtudás, a munka, az emberi alkotótevékenysé
gen túl mély humanizmust tanultak. Elmélyült tudásával párosult szerénysége 
példamutató volt".

Partos Gyula élete gyermekkorától fogva az erdővel szorosan kapcsolódott. A 
természet iránti szeretete már kisgyermek korában megnyilvánult, amely haj
lamot a meleg családi légkör hathatósan táplálta.

Partos Gyula 1889. november 13-án a Temes vármegyei Jerszegen erdész család
ba született. Atyja Partos /Pischl/ Vilmos m. kir. közalapítványi, anyai nagy
atyja j_anderer_Arthúr szekszárdi erdőgondnok voltak. Anyai dédapja Landerer 
Ferdinánd a szászországi Weimarból került a Selmecbányái Bányászati és Erdé
szeti Akadémia hallgatójaként Magyarországra, ahol mint bányageológus szerzett 
nevet magának.

A szász és a cipszer tulajdonságok szerencsésen keveredtek, és biztosították 
a nem mindennapi személyiség kialakulását. A szülői házban a rendszerességet 
a humanizmust és a munka megbecsülését szívta magába, édesapjától a természet 
iránti vonzalmat örökölte. Aprócska gyermekként játék helyett is inkább kertész
kedett, s már 4 éves korában ismerte a kerti növények és virágok neveit, és 
azokat szeretettel ápolta.

Elemi iskoláit Bátaszéken végezte, ahol édesapja az erdőgondnokság vezetője 
volt. 7 éves korában súlyos vörhenyen esett át, melynek hatását egész életén át 
érezte, mindvégig törékeny testi felépítésű, érzékeny gyomrú ember maradt, s ez 
hangulatát, magatartását nagymértékben befolyásolta. Gimnáziumi tanulmányait 
Szekszárdon és Nagykőrösön végezte, ahol matematikai érzékével is kitűnt. Még 
nem volt 18 éves, amidőn 19o7-ben kitűnő eredménnyel leérettségizett. 19o7. 
őszén a Selmecbányái m. kir. Bányászati és Erdészeti Akadémia erdészeti fakul
tására nyert felvételt, amit ösztöndíjasként hallgatott.
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Gyakorlati szolgálatát 1911-ben a zsarnócai erdőrendezőségnél a vele együtt 
végzett Pászthory Ödönnel kezdte. A gyakorlati idő letelte után sikeresen ál
lami szsgázott, ami után kincstári szolgálatba lépett. Kinevezése Nagybocskóra 
szólt, ahol az ottani faraktár vezetésével bízták meg. Itt érte az első világ
háború kitörése, majd az 1914-es orosz betörés, aminek következményeként szol
gálati helyét minden ingóságának a hátrahagyásával munkatársaival együtt el 
kellett hagynia. Az orosz hadsereg kiverése után szolgálati helyére visszatér
ve lakását is teljesen kifosztva találta.

1915-ben megbízást kapott a havasmezői erdőgondnokság vezetésére. Itt látta 
elérkezettnek az időt arra, hogy családot alapítson. Házasságából 3 leánygyer
mek született, akik közül a legkisebb néhány hónapos korában torokgyíkban meg
halt.

1919-ben Havasmező román megszállás alá került és az ott maradt alkalmazottak
tól a román állam a hűségeskü letételét kívánta. Minthogy ezt letenni nem volt 
hajlandó, Havasmezőt el kellett hagynia. Döntenie kellett, hogy a megcsonkított, 
erdeitől megfosztott, menekülőktől elárasztott Csonkamagyarországra jöjjön-e, 
vagy pedig a Felvidék erdeiben teljesítsen szolgálatot. Ez utóbbit választotta, 
mert életét a Kárpátok erdei nélkül nem tudta elképzelni. így 192o-ban a cseh 
uralom alá került, akkor szervezett rahói erdőigazgatóság tiszabogdányi erdő- 
gondnoksága vezetőjének nevezték ki. Itt hamarosan alkalma nyílt emberi együtt
érzésének bizonyítására. A tutajozást végző munkások nagyobb munkabért követel
ve sztrájkba léptek. Igényüket jogosnak tartotta, a munkavállalókkal kiegyezett, 
akik a munkát újból felvették. A központ a megegyezést azonban csak az általa 
nyomatékosan megindokolt körülmények hatására fogadta el.

1921-ben Terebesfehérpatakra nyert áthelyezést. Mint erdőgondnok fontosnak tar
totta gondnokságának cserkészutakkal való behálózását, ami egyrészt az erdő 
könnyebb ellenőrzését, másrészt a munkaalkalmat biztosította. Itt nyílt alkalma 
arra, hogy műszaki képességei!, is kibontakoztassa. Megtervezte és megépítette a 
Tisza üstyenkai medrén átvezető, elsősorban erdészeti anyagszállítást szolgáló 
rácsos tartójú fahidat. Ez szakmai körökben akkora feltűnést keltett, hogy ennek 
a makettje a prágai erdészeti múzeumban kiállításra került. Mindezek szakmai te
kintélyét erősen megnövelték.

1924-26 között kőrösmezői székhellyel felügyeleti tiszti beosztással bízták meg,
hogy az általa ellenőrzött erdőgondnokságok gazdálkodási és feltárási munkáit 
szakmai irányítással segítse.
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1926-ban a bustyaházai erdőigazgatósághoz nyert áthelyezést, ahol a Taracvöl- 
gyi Állami Erdeivasút üzem vezetésével bízták meg Királymező székhellyel. Itt 
munkáját azzal kezdte, hogy megszervezte a forgalmi személyzet rendszeres for
galmi szolgálati oktatását és a vasútüzem hálózati és műszaki fejlesztését. 
Vezetése alatt épültek meg a németmokrai és a bruszturai szárnyvonalak. Meg
szervezte a korlátolt forgalmú személyszállítást, amihez megfelelő gördülő-par
kot szerzett be, és biztosította a menetrend szerinti közlekedést. Ezzel a mint
egy 80 km hosszú, völgyekkel tágolt vidék és környékének lakói bekapcsolódthat- 
tak a környező és a távolabbi települések életébe, vérkeringésébe.

1934-ben építésvezetői beosztásba a bustyaházai központba helyezték. Munkájához 
az erdőigazgatóság épületeinek és útjainak felügyelete mellett az erdei vasút 
ellenőrzése és a gépkocsipark fölötti felügyelet is tartozott. Ebbéli beosztá- . 
sában a központ és az erdőgondnokok külső szolgálatának jobb ellátása céljából 
fürdőszobával ellátott szállószoba-hálózatot létesített az erdőőri házaknál man
zárd ráépítésével. Ezzel egyrészt az erdész asszonyok részére némi keresetet, 
az erdőőrök családja részére pedig a kultúrált tisztálkodási lehetőséget bizto
sította.

Munkásaival, munkatársaival és feljebbvalóival közvetlenül tudott értekezni, 
mert négy nyelvet, a magyart, a németet, a ruszint és a cseh nyelvet folyékonyan 
beszélte, a cseh nyelvből a megkívánt állami nyelvvizsgát is megszerezte.

Az 1939-es mozgalmas nemzetközi helyzet következtében az erdőigazgatóság cseh 
alkalmazottai Csehországba evakuáltak. Partos Gyula volt az, aki eltávozásukat 
úgy segítette, hogy ingóságaikat magukkal vihették, amit cseh kollégái nem fe
lejtettek el.

Kárpátaljának az anyaországhoz történt visszatérése után eddigi beosztását meg
tarthatta, főerdőtanácsosi rangját azonban nem ismerték el és erdőtanácsossá 
minősítették vissza. Miután munkáját megismerték, alig fél év múlva megkapta 
m. kir. főerdőtanácsosi kinevezését, egyben esetenként az igazgatót is helyet
tesítette. Az erdei vasúti hálózat fejlesztését továbbra is elengedhetetlennek 
tartotta. Ebben kiváló segítséget jelentett a soproni főiskolát akkor végzett 
Pankotai Gábor bustyaházai kinevezése, aki a Taracvölgyi Erdei Vasút üzemvezető 
helyetteseként, majd üzemvezetőjeként a mintegy lo km hosszúságú dombói szárny
vonal építését irányította.
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1941. októberében Partos Gyulát az FM megbízta a bustyaházai m. kir. erdőigaz- 
oatósáa vezetésével, miután elődjét Blickhardt Józsefet központi szolgálatté
telre az FM-be áthelyezte. Az új igazgató a háborús gazdálkodásban is biztosí
tani tudta az üzemterv szerinti gazdálkodást, a vasútüzem továbbfejlesztését, 
a tervszerű anyagszállítást és új, modern erdőőri lakások építését.

Igazgatói posztját 1944. májusáig látta el, amikor is a Faforgalmi Központba 
Budapestre helyezték át. Budapest ostromát Budán vészelte át és az ostrom be
fejeztével az első adandó alkalommal az FM Erdészeti Főosztályán szolgálatté
telre jelentkezett. 1945 nyarától a pécsi m. áll. erdőigazgatóság igazgatóhe
lyettese, 1946-tól a MÁLLERD déldunántúli erdőigazgatóságainak központi felü
gyeleti tisztje volt.

Az állami tulajdonba került volt uradalmi erdőkben folyt eltérő gazdálkodás 
ráirányította figyelmét az erdőgazdálkodás alapját képező erdőművelési munkák: 
a minőségi magtermelés, a csemetetermelés, az elmaradt erdősítések és az ápolá
si munkák fontosságára. A sellyei erdészetnél már 1945-ben megkezdte a legjobb 
habitusú állományoknak magtermelőként való kijelölését, gyakorlati oktatást tar
tott az erdőgondnokok és a kerületvezetők részére a szakszerű nevelővágásokról 
és praktikus erdőművelési szerszámokról. A Duna és a Dráva árterein a nemesnyá- 
rak telepítésére és nevelővágására rendelkezést adott ki és a munkákban szemé
lyesen is részt vett. így került Koltalj Györggyel szoros szakmai barátságba.

1948-ban a Mállerd központi szolgálatra rendelte Budapestre, ahol az erdőművelé
si és fatermesztési, majd az ellenőrzési osztály vezetője volt. Ekkor kapott 
megbízást az FM-től egy csemetetermelési könyv megírására, ami 1949-ben kinyom
tatásra került.

Az 195o-es átszervezés alkalmával az FM. Erdészeti Főosztályára erdőművelési 
osztályvezetői beosztásba kerül. Továbbra is az erdészet alapvető követelményé
nek tartja a minőségi erdők létesítését, az erdők minőségének javítását. Az er
dők természetes felújítását az erdőgazdálkodás egyik legfontosabb munkájának és 
feladatának tartotta, amellyel az erdőtalaj termőképességének állandó működését 
lehet biztosítani. Ez utóbbi miatt tartotta fontosnak az alátelepítési munkákat, 
amelyekkel egyrészt az újulatok hiánypótlását, másrészt a természetszerű felújí
tást, végül a fafajcserés állományátalakítást kívánta biztosítani. Ezeket a gon
dolatokat fejti ki "Az Erdő"-ben 1952-ben megjelent "Alátelepítés" című dolgoza
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ta és az MTA Agrártudományi Közleményekben 1954-ben közölt "Az alatelepítes és 
az állományápolás összefüggése, valamint termeleuenység fokozó hatása című cik
ke.

S o k a t  foglalkozott a talaj termőerejének a fenntartásával és növelésevel. Vala
mennyi csemetekertben megkívánta a komposzttelep létesítését, bizonyította, 
hogy a csemetetermelés öntözés nélkül is biztonsággal végezhető a talaj megfe
lelő jókarbantartásával, az időbeni őszi talajelőkészítés és a tervszerű szer
ves trágyázás által.

Az erdészek szakmai tudásának bővítése céljából az akkor megindult Mezőgazdasá
gi Kiskönyvtár sorozatban két műve is napvilágot látott: 1931-ben az"Erdőápolás',' 
1952-ben Járó Zoltánnal és Ihrig Dénessel közösen megírt "Hullámtéri fásítás 
kérdései" című könyvecskék.

Az FM 1953. évi átszervezése kapcsán az ÉRTI központjába helyezték át kutatónak, 
ahol főként a csemetekerti munkákkal, azok racionalizálásával, a hazai- és a 
külföldi nemesnyár szaporítóanyagnevelés kutatásával foglalkozott.

Az 1956. évi októberi események után az ÉRTI vezető nélkül maradt. Az OEF veze
tője ekkor Partos Gyulát bízta meg az Intézet vezetésével, amelynek élén 196o- 
ban történt nyugdíjazásáig állott. 1957. júliusában erdész delegációt vezetett 
Prágába, ahol volt munkatársaival is találkozott, akik megkülönböztetett előzé
kenységgel fogadták és szeretettel emlékeztek vissza a kárpátaljai közös szol
gálati időkre.

Erdészeti tudományos intézeti ^unkáját az alábbiak szerint értékelték: "Az in
tézet vezetését meglehetősen nehéz körülmények között vette át. ...Vezetése alatt 
formálódott ki az addig elaprózott erdészeti kutatás egységes rendszerré, amely 
megalapozta az 1961-ben indult első erdészeti távlati kutatási tervet..., meg
teremtette a kutatás és az intézeti gazdálkodás adminisztratív kereteit. Nyugdí
jaztatásakor mondott testamentszerű búcsúbeszéde megdöbbentő előrelátással muta
tott irányt a következő időszak kutatási feladataira. Elmondta, hogy a következő 
évtizedek, de talán évszázadok legnagyobb gondja lesz a talaj és az emberi termé
szetes környezetének védelme és az erdészeti kutatást is ennek a szolgálatába 
kell állítani.
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...Szakmaszeretetén, szorgalmán, kutató és kutatásszervezői munkáján túl pél
damutató marad szerénysége, munkatársaihoz, kollégáihoz való jó viszonya, se
gítőkészsége, s általában az erdészeti ügyek szolgálata, támogatása, fejleszté
se minden ponton, minden időben, egész életében. Élete, munkássága az utókor ré
szére példamutató marad."

Nyugdíjazása után sem maradt tétlen. Budapestről Pécsre költözött, ahol a Me
cseki Állami Erdőgazdaság igazgatója felkérésére az erdőgazdaság csemetekertjei
nek törzskönyvezési munkáit, üzemterveit és a csemetetermelés fafajonkénti költ
ségelemzését végezte. Élete végén aggodalommal figyelte az erdőművelési munkák 
lazulását, visszaszorulását, aminek az okát a nyereségcentrikus vállalati gazdál
kodásban látta.

1967-ben felköltözött Budapestre, ahol mint nyugdíjas az ERTI-nél munkálkodott, 
de érezve testi gyengülését egy év múlva munkáját abbahagyta. 1972. december 17- 
én hányt el és 1973. január 5-én a Megyeri úti temetőben az ÉRTI halottjaként he
lyezték örök nyughelyére.

Partos Gyula 5o éves szolgálatának legnagyobb részét az erdőgazdálkodás szaksze
rűségének emelésével és modernizálásával töltötte el. Nem specializálódott, ha
nem mindig az aktuálisnak tartott feladattal kapcsolatosan képezte magát tovább.
A problémák egésze mellett azok részleteibe is belekerült, így gyakorlati meg
állapításainak, intézkedéseinek mindig meg volt a tudományos magyarázata is. 
Gyakorlati tapasztalatait és kutatási eredményeit 38 dolgozata és 3 szakkönyv 
tartalmazza.


