
Megemlékezés Dr. Márkus Lászlóról

Stift László

Dr. Márkus László a kiváló elméleti és gyakorlati szakember, 
az OEE Erdészettörténeti Szakosztályának egyik alapító tagja, az 
erdőgazdasági ökonómia kimagasló művelője, 2007-ben 88 éves 
korában hunyt el. Az Erdészettörténeti Szakosztály elmúlt év feb
ruár 14-én tartott ülésén azt a megtisztelő feladatot kaptam, hogy 
mint a Szakosztály volt tagjáról, az erdészettörténet kiváló műve
lőjéről és oktatójáról, megemlékezést tartsak. A mai megemléke
zéssel is szeretnénk kifejezni iránta és az általa létrehozott életmű 
iránti tiszteletünket és megbecsülésünket. Ismerjük meg ennek a 
nagyszerű embernek az életét, szakmai tevékenységét.

Szombathelyen született 1919. június 28-án. Édesapja Márkus 
László, m. kir. százados, édesanyja Móser Erzsébet. Egy Zoltán 
nevű testvére volt, aki tizenéves korában meghalt. Elemi és gim
náziumi tanulmányait Szombathelyen végezte. 1937-ben az itteni 
Faludi Gimnáziumban reál érettségi vizsgát tett. Városi gyerekként 
családi kapcsolatai révén ismerkedett meg a mezővel, az erdővel 
és annak növény- és állatvilágával. Alsós középiskolás korában
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már tudatos volt az erdő iránti érdeklődése. Közvetlenül érettségi 
után szüleinek anyagi helyzete nem tette lehetővé, hogy a soproni 
egyetemre beírassák. Érettségi után -  az akkori gazdasági válság 
hatása miatt -  volt osztálytársaival együtt munkanélküliként, al
kalmi munkával foglalkozott. Egy évig fizikai munkás volt, egy, 
főleg dísznövényprofilú kertészetben. Ez a munka tanulságos volt 
számára, egy életre szóló tapasztalatokat szerzett. Olvasmányai 
kapcsán ebben az időben tárult fel előtte az önszabályozó, harmo
nikus ökoszisztéma tökéletes képe. Hitvallásában írja: „Megtanul
tam, hogy oszthatatlan egész az erdő, a maga állati és növényi éle
tében -  a legapróbbtól a legnagyobbig -minden összefügg, semmi 
sem lényegtelen, semmi sem fontosabb a másiknál.

Márkus László életének erre az időszakára esik, amikor is 
1938-ban, attól tartva, hogy a nagyhatalmak a mi határmódosítási 
igényeinket nem fogják támogatni és azok megvalósítása a csehek 
ellenállása miatt is meghiúsulhat, azt a látszatot keltve, hogy spon
tán hazafias megmozdulásról van szó, a Honvédelmi Minisztérium 
részéről önkéntesek országos méretű toborzásához kezdtek. Szom
bathelyen az ifjúság körében történt szervezés eredményeként a 
szabadcsapatnak Márkus László is tagja lett. Ekkor még alig múlt 
tizenkilenc éves. Édesanyja nem akarta elengedni, de ő az össze
szokott társaival, 1938. nyár végén kiment a vasútállomásra, hogy 
a budapesti vonatnál találkoznak. Ceglédre érkezve jöttek rá, hogy 
egy nagy szabadcsapat tagjai lettek. Cegléd után Vásárosnamény 
volt a következő állomáshelyük, ahol letették az esküt, és átala
kultak a XVIII. honvéd lövészzászlóaljjá. Október 10-én érkezett 
parancs értelmében az ő zászlóaljuk is bevetésre került volna, de 
még aznap este közölték velük, hogy a támadás elmarad. A Vas 
megyei XVIII. lövészzászlóaljat néhány nappal a bécsi döntés után 
riadóztatták és részt vettek a Felvidék visszacsatolásában.

November 19-én, édesanyja névnapján került haza Szombat
helyre. Az önkénteseket 1938. december 10-én leszerelték. Már
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kus Lászlóék, a XVIII. zászlóaljának tagjai is megkapták a „Fel
vidéki Emlékérmet”, ezenkívül „Nemzetvédelmi Kereszt”-tel is 
kitüntették őket.

1940-ben iratkozott be Sopronban a Műegyetem Erdőmémö- 
ki Osztályára, ahol tanulmányait 1945-ben fejezte be. Oklevelét 
1949-ben szerezte meg. Két évig mint erdészeti szakelőadó a Vas 
megyei Földhivatalnál, majd három évig a Szombathelyi Erdőgaz
daság Üzemgazdasági Osztályán dolgozott mint előadó, később 
mint üzemgazdasági csoportvezető-helyettes. Munkaköréhez tar
tozott az erdőgazdasági műveleti normák felvételének irányítása, 
készítési metodikájának kidolgozása, az elkészült normák beveze
tése. Az 1950. évi átszervezéskor egy évre behelyezték Budapest
re az Erdőközpontba, és e munkaterület országos irányítója lett. 
Innét a Soproni Tanulmányi Erdőgazdasághoz, majd főmérnöknek 
Sárvárra került. 1953-ban szintén főmérnöki teendők ellátására a 
Kaposvári Erdőgazdasághoz kapott megbízást. Mindkét gazdaság 
az ő kiváló szakmai irányítása mellett többször nyerte el az élüzem 
címet. Ezért több alkalommal miniszteri dicséretben és jutalomban 
részesült.

Kaposvári tartózkodása ideje alatt súlyos üzemi balesetet szen
vedett. 1957-ben, mikor lehetővé vált, kérte áthelyezését az Erdé
szeti Tudományos Intézethez. Az ÉRTI keretében először Dr. Majer 
Antal utódaként az Ugodi Kísérleti Erdészet vezetője lett. A kísérleti 
erdészet megszűnése után az ÉRTI Alpokaljái Kísérleti Állomására 
kért és kapott beosztást, Sopronba. Itteni beosztásai, tudományos 
munkatárs, főmunkatárs, osztályvezető, majd nyugdíjazása után is 
mint tanácsadó, szerződéses kutató fejtette ki hasznos tevékenysé
gét. Sopronban végzett munkája elismeréseként háromszor kapta 
meg az „Erdészet Kiváló Dolgozója” címet, és a „Munkaérdem
rend” bronz fokozatát is. A kutatás területén végzett munkájáért 
„Vadas Jenő emlékérem”-ben részesítették. Az OEE kiemelkedő 
szakmai tevékenységét „Kaán Károly” díjjal ismerte el.
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Dr. Márkus László szakmai pályafutását az erdészeti tudo
mányos problémák, az ökológiai és az ökonómiai összefüggések, 
törvények megismerése jellemezte. Már mint gyakorlati szakem
bert is érdekelték. A kutatási munkát -  az üzemi munka mellett -  a 
Magyar Tudományos Akadémia támogatásával 1952-ben kezdte 
el. Munkája során igyekezett az erdőt alkotó komponensek ösz- 
szefüggéseinek megismerésére. A termőhelyismeret mellett az er
dőművelés, a faterméstan lett kedves kutatási területe. Mint írja is, 
hogy „ külső egzisztenciális kényszer a szépen induló munkában 
megálljt parancsolt, és az ökonómiát kellett később közel két év
tizedig művelnem.” Az általa olvasottak kapcsán azonban rájött, 
hogy minden naturális összefüggés transzformálható ökonómiai 
összefüggésre is.

Ugodon főleg erdőnevelési, faterméstani kérdésekkel foglal
kozott. Kidolgozta az erdőnevelési munkák megalapozásához 
szükséges m inta- és ellenőrzési eljárásokat, amelyek miniszte
ri rendeletben jelentek meg. Elvégezte ezek első kiértékelését is. 
Társszerzője és készítője volt annak a metodikának, amely a hosz- 
szúlejáratú erdőnevelési és faterméstani kísérleti területek kitűzé
sének, felvételének és fenntartásának irányelveit adta meg. 1963- 
ban „Fatermési és faállomány-szerkezeti vizsgálatok az ugodi 
bükkösökben” című disszertációja alapján megkapta az egyetemi 
doktori címet.

1964-től a megalakuló Erdészeti Gazdasági Osztály keretében 
dolgozott. Az erdészeti ökonómia területén főleg az erdőművelés, 
erdővédelem és az erdőértékelés ökonómiai problémáival foglal
kozott. Feltárta a különböző erdőművelési munkák költségszük
ségleteit és azok összefüggéseit, és az egységáras finanszírozási 
rendszer alapjait. Megállapította a fatermelés teljes ciklusának 
költség-hozam összefüggéseit, és ezeknek a termőhelyhez, a gaz
dálkodáshoz való kapcsolatait. Kimunkálta a hazai korszerű er
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dőértékelési eljárásokat, amelyek segítségével megállapította a 
hazai erdőterületek differenciált talajértékét, valamint a különbö
ző faállományok jövedelmezőségét. Foglalkozott a fahasználati 
fatömegbecslés korszerűsítésével, amely a matematikai statisztikai 
módszerek erdészeti alkalmazhatóságának feltárására hívta fel a 
figyelmét. A csemeteszámbecslésre új, pontosabb módszert dolgo
zott ki. Nevéhez fűződik a teljes talajelőkészítésre szánt területe
ken alkalmazott tuskórobbantásos, valamint a koronarobbantásos 
technológiák kidolgozása.

1977-ben „Az állami erdőgazdaságok élőfakészlet- 
gazdálkodásának alapjai” című értekezése alapján elnyerte a kan
didátusi fokozatot. 1980-ban ment nyugdíjba. Utána is aktívan dol
gozott és oktatott. 1990-ben „A természeti erőforrások ökonómiai 
vizsgálata a hazai erdőgazdaságban” című értekezése alapján az 
akadémiai doktori címet is megszerezte. Az erdészeti oktatásban 
végzett munkáját az egyetem címzetes egyetemi tanári, majd h.c. 
tiszteletbeli doktori címmel ismerte el.

Tagja volt a MTA Erdészeti bizottságának, és a Veszprémi Aka
démiai Bizottságnak, ahol különböző tisztségeket viselt. Felkérés
re a Tudományos Minősítő Bizottság keretén belül többször volt 
bíráló, illetve bizottsági tag. A FAO részére ismételten készített 
előadásra kerülő tanulmányokat. Az általa írt könyvek, jegyzetek, 
illetve könyvrészietek száma 22 db, nyomtatásban megjelent tudo
mányos értekezéseinek száma 160 db, amelyek magyar, német, an
gol, orosz, bolgár és kínai nyelven jelentek meg itthon és külföldön.

Nyugdíjas korában is több ízben kapott megbízást -  a mérnök
továbbképzés keretében -  az erdészeti ökonómiai kérdések egye
temi előadására. Mint szerződéses kutató „A vad szerepe az erdei 
ökoszisztémában és az erdőgazdaságban” című kutatási program
ba dolgozott be, és megszakítás nélkül folytatta az erdészeti gazda
ságtannak és ezen belül főleg a fatermés ökonómiai problémáival 
kapcsolatos kutatómunkáját.
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Dr. Márkus Lászlót a széleskörű tudásvágy és a munkaszere
tet jellemezte, éppen ezért sokoldalú, gazdag tevékenységet fejtett 
ki, melynek nem elhanyagolható területe volt az erdészettörténeti 
kutatás, oktatás. 1963-ban, negyvenhat évvel ezelőtt Dr. Ágfalvi 
Imre vezetésével néhány történelem iránt érdeklődő egyesületi tag 
elhatározta, hogy az OEE-en belül megalakítják az Erdészettörté
neti Szakosztály. Az alapító tagok közt volt Dr. Márkus László is. 
Már a Szakosztály megalakulása előtti időben szolgálati területe
in foglalkozott erdőgazdálkodás- és erdőtörténettel. Feldolgozta a 
sárvári Farkas- erdő- erdőtörténetét, melyet egy előadásban ismer
tetett. Keresztesi Béla annak egyes megállapításait őrá hivatkozva 
a sárvári erdőkről szóló munkájában nyomtatásban is ismertette. 
Foglalkozott a zselici erdők történetével. Ezen anyag egy része a 
kaposvári vándorgyűlés ismertetőjében jelent meg. Az ugodi erdők 
történetével a már említett doktori disszertációjában foglalkozott.

A szakosztály megalakulásáig nyomtatásban „A keszthelyi erdő 
és vadászati-oskola” című írása az „Erdőgazdaság”-ban /1959/, 
valamint az „Az Erdő”-ben a Dr. Fekete Zoltánról írt megemléke
zése jelent meg /1962/.

A megalakulást követően a szakosztály közleményeinek má
sodik számában „A tájképek és térképek az erdőtörténeti kutatás 
szolgálatában” című írása, és vele egyidőben „Nagyváti János az 
erdőgazdálkodás első magyarnyelvű összefoglalója” című cikke 
az „Az Erdő”-ben jelent m eg/1966/. Előző évben „Az ugodi erdők 
a XVIII. sz. második felében” című munkáját az „Erdőgazdaság és 
Faipar”-ban találhatjuk meg /1965/.

A Sárvár környéki erdők történetével nagyon behatóan fog
lalkozott. Soha nem szakadt el a Farkas-erdőtől. 1944-ben mint 
egyetemi hallgató az uradalmi gazdálkodás alatt, majd az 1950- 
es évek elején mint a terület szakmai vezetője ismerkedett meg a 
Farkas-erdővel. Feldolgozta: a Vas megyei Farkas-erdő történetét
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a nagybirtokrendszer megszűnéséig, majd az 1945 utáni időket
1969-ig. Ezen munkái alapján 1974-ben a Veszprémi Akadémiai 
Bizottság Erdészeti Szakbizottsága által kiírt pályázatára megír
ta a „ Vas megyei Farkas-erdő monográfiája” című pályamunkát, 
melyet díjjal ismertek el.. „A Vas megyei Farkas-erdő története a 
nagybirtokrendszer megszűnéséig” című munkája 1975-ben „ Az 
erdőgazdaság története Magyarországon” című tanulmánykötet
ben jelent meg. Laci bácsi javaslatára és munkálkodása folytán 
az Erdészettörténeti Közlemények 1996-os, XXVIII. számában 
jelenhetett meg Böröndy Lajos, egykori káldi erdőgondnok, kéz
iratban maradt doktori értekezésének értékes, főleg a gyakorlatot 
érintő része. 1998-ban a Farkas-erdőn ünnepélyes megemlékezés 
keretében Böröndy Lajos tiszteletére állított kopjafánál ő mondta 
az avatóbeszédet. „A magyar erdőrendezés története” című mun
kája 1999-ben, szintén az Erdészettörténeti Közlemények XLV. 
számában jelent meg. Az „Erdészettörténet” című munkája már 
betegsége alatt készült el, csak kéziratként áll rendelkezésünkre.

Hosszan tartó betegsége alatt, családi megpróbáltatásai elle
nére, munkájával, tanácsaival segítette a kutatást és az oktatást. 
Feleségét hosszas betegség után 2004-ben, két fia közül Andrást, 
aki szintén akadémiai doktor és kiváló matematikai tehetség volt, 
2005-ben vesztette el. A másik fia Svédországban él. így Laci bá
csi a közvetlen családi gondoskodást nélkülözve 2007. szeptember
26-án Sopronban hunyt el. Hamvasztás előtti búcsúztatása 2007. 
október 13-án, a római katolikus egyház szertartása szerint, a sop
roni evangélikus temető ravatalozójában volt, ahol az ÉRTI részé
ről szakmai pályafutását, emberi nagyságát Dr. Marosi György, a 
Soproni Kísérleti állomás igazgatója méltatta. Hamvait 2007. ok
tóber 18-án a komáromi temetőben, felesége mellé helyezték örök 
nyugalomra.

125



Mi, az Erdészettörténet Szakosztály tagjai szeretettel és tiszte
lettel emlékezünk Laci bácsi személyében egy önzetlen, jóindulat
tal, emberséggel megáldott, alapos elméleti felkészültséggel, ma
gas szakmai tudással rendelkező kollégánkra, tagtársunkra. Bízunk 
benne, hogy az általa felhalmozott és oktatott hatalmas tudásanyag 
szolgálja és szolgálni fogja a jelen és jövő erdésztársadalmát.

Elhangzott a 2009. február 24-i szakosztályülésen.
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