
Az erdömérnök jövő feladatairól. 
Irta: Huszár Károly. 

Ország-, sőt világszerte arról tárgyalnak, beszélnek, hogyan és 
mint lesz a nagy világégés után, a békét is meg kell nyerni, át-
menetgazdálkodasról, a béke feladatairól esik sok szó. Minden szak, 
minden társadalmi szerv, minden munkás elme, hivatalos és ma
gánszemélyek ezt a kérdést vetik fel lépten-nyomon, hogy a kellő 
felkészültséggel, a megvitatott tervekkel, előrelátással kezdjenek 
neki a nagy feladatok megoldásának, ha majd eljön az óra, amikor 
a fegyverek dörejét az építő munka éneke váltja fel. 

M i erdőmérnökök szerénytelenség nélkül mondhatjuk, hogy 
a minket megillető munkát becsületesen, erőnk teljes latbavetésé-
ye l végezzük a mostani háborüs megieszíte^eK kozepecte, annak 
ellenére, hogy sok esetben fájó szívvel áldozzuk fel olyan erdeinket 
is, eddigi munkánk gyümölcsét, amelyeket békés viszonyok között 
soha sem adnánk oda. 

Büszkeséggel tölt el bennünket a tervezet, amelyet hallot
tunk az erdészet jövő feladatairól, az átmenetgazdálkodásban ránk 
váró munkákról és tudjuk, hogy bármilyen kevesen is vagyunk, 
bármilyen nehézségek állnak előttünk, bármennyi támadásban 
lesz is részünk, az erdészet feladatait meg kell oldanunk és meg 
is fogjuk oldani. 

Kevesen vagyunk, a feladatok sokfélék és sokoldalúak, de 
szakképzettségünk alapján jogunk van ahhoz, hogy az erdővel kap
csolatos munkában a vezetés, az irányítás, felügyelet a mi felada
tunk legyen. M i erdőmérnökök pályánkra hivatásból jövünk, szeret
jük az erdőt és a ve le járó munkát. Ez a hivatásszeretet hozza 
magával azt az akarásunkat is, hogy az erdőtől, annak termékétől 
a fától — a zöld aranytól — távoltartsuk csak a haszonra éhes 
elemeket és ezért igyekszünk arra, hogy a zöld arany elsősorban az 
erdőgazdaságot gazdagítsa és az erdőn, mint közkincsen keresztül 
szolgálja az ország és a magyar nép boldogulását. 

A z erdőmérnök feladata az adott körülmények között más 
és más irányú lesz. Ezek szerint három fő munkakört tudok meg
különböztetni, amelyek egymástól nem választhatók el élesen, bár 
a munkakörök természete szerint az erdömérnök fontosabb felada
tai mások lesznek. 

A z első fő munkakört így nevezem: erdőt, fát telepíteni ott, 
ahol nincs. Ez a feladatkör az Alföldfásítás, kopárfásítás, erdőtele
pítés. Itt az erdőmérnöknek a növényvilág, talajélet, talajtan, 
éghajlattan, stb. tudósának kell lennie, mert ezek ismerete nélkül 
nem tud eredményes munkát végezni. I t t erdőt kell létesítenie! 
Ez a fő cél, mert az új erdő egy jövő erdőgazdaság csírája. 

A második főmunkakör a feltárt, berendezett erdő, amely
ben lehetőség van erdőgazdaságot folytatni, azaz az erdő j ő v e -



delmét, hozadékát az erdőmérnöki szaktudás alapján szabályozni. 
Ilyen erdőkben már a múltban is folyt gazdálkodás, hol jól, hol 
rosszul- Itt az erdőművelési feladatok, gyérítés, tisztítás, a termé
szetes felújítási módok, állományátalakítások rontott erdők javí
tása, a szálaló vágások, stb., stb. játszák a főszerepet, és a leggaz
daságosabb belterjes gazdálkodás a fő cél. 

A harmadik főmunkakörnek tartom a fel nem tárt őserdő
ket, ahol a műszaki feladatok elvégzése a legfontosabb, hogy 
ezek után rá lehessen térni a belterjes erdőgazdasághoz vezető 
útra. Itt legfontosabb teendő a szorosan vett mérnöki munka, 
felmérés, feltárás, út, vasút, üzemi épületek, lakások építése. 
Ezeken kívül természetesen a külterjes kihasználások, tarvágá
sok, hatalmas mesterséges erdősítések feladatait is el ke 1 ! végezni. 

A három munkakör közül, hogy úgy mondjam, a legideáli
sabb az első. Ez van legtávolabb a pénztől, a profittól, mert áldo
zatot és befektetést kíván. Itt nem szól bele senki a munkánkba 
és nem is akarja azt helyettünk senki elvégezni. 

A második munkakörben az erdőmérnök már gazda, a zöld 
arany kezelője, itt tehát jövedelmet kell felmutatnia. Itt már 
szóvá teszik, ha erdész létére a fát a szűkebb erdészeti kérdések 
határán túl, fapiaci, faipari, sőt a fagazdasággal kapcsolatos tá
volabbi problémák terén is követi és nem elégszik meg a fa élet
tani tüneteinek vizsgálatával, felújítás stb. kérdéseinek taglalásá
val. Igenis követnünk kell a fát, mint erdeink termékét- A z lesz a 
jó erdőgazda, aki az erdő termékének, a fának e jövedelmét mi
nél nagyobb mértékben tudja a maga részére biztosítani. A jó 
erdőgazda nemcsak jó erdőt nevel, de jó kihasználást is végez, 
sőt az iparosítási és kereskedelmi térre is kiterjed a figyelme. 
Ha az erdőgazdaság olyan nagy, hogy iparosítást is elbír, akkor 
j jga van az erdőmérnöknek ezekkel a feladatokkal is foglalkozni 
és nemcsak fűrészeket, de akár furnir J vagy bútorgyárat is be
rendezni. Á l l ez a megállapításom a kincstári erdőbirtokokra is, 
amelyek végeredményben szintén önálló erdőgazdaságok, felada
tuk tehát a mennél magasabb jövedelem elérésén kívül, a példa
adás és mintagazdaságok kiépítése. 

A harmadik munkakörben az erdőmérnök feladatai között 
a legfontosabb a feltárás, felmérés. Ezek nélkül okszerű belterjes 
erdőgazdaság nem végezhető. Ilyen esetben tehát az erdőmérnöknek 
kell a már meglévő erdőt olyanná alakítania, hogy az a másod ;k 
munkakörben említett erdőgazdasági feladatok elvégzésére alkal
mas legyen. Itt a külterjes erdőgazdaság elvei uralkodnak, őserdők 
kitarmelése, tarolások, mesterséges ültetések. Itt özönlik a pro
fitra éhes tőke legjobban az erdőbe, hogy minél több zöld aranyat 
vigyen ki onnan- Itt kell az erdőmérnöknek őrködnie az iparo
sítás és a korszerű kihasználás tetszetős jelszavai alatt az erde^ 



jébe belépő idegen töke felett, amelyet nem erdészlélek kormá
nyoz, hanem busás kamatra hoznak, nem törődve az erdővel és 
szép hivaiásaval, hogy t. i. a j ö v ó nemzedékeket is kiszolgálja. 

A z erdőmérnöki képesítés nagyon sokoldalú. Ez természetes 
is, mert az erdővel és annak termékével a fával kapcsolatos teen
dők is igen sokoldalúak. És ez nagyon helyesen van így . A z erdő
mérnöki képesítésnek ilyennek kell lennie. A z a sok feladat, ami 
egy erdőnek a kezelésével jár, szükségessé teszi a sokoldalú isme
reteket. Váj jon támadták-e az orvosokat azért, mert a sebészethez 
nem száz százalékosan értett a belgyógyász vagy a fogorvos. A v a g y 
a jogászokat azért, mert a pénzügyi jogász előtt voltak olyan pl. 
kúriai döntvények a büntető bíráskodás teréről amelyeket jogász 
létére nem ismert. 

Minket erdőmérnököket most hogy erdeink megszaporodtak, 
tehát feladataink megsokasodtak és mert hogy kevesen vagyunk, 
divat lett szidni, hogy ehhez-ahhoz — ami mind az erdőhöz tartozó, 
azzal összefüggő — nem értünk jól, nem vagyunk benne szakem
berek, „doktorok". Mindenki jobban akar érteni a jeladatainkhoz, 
akinek az erdőhöz, fához valami köze van. Már hangok is hallat
szottak, hogy külön kell választani az erdészt a mérnöktől, az 
erdészt ismét erdésszé és vadásszá osztani, a mérnököt ismét több 
fajta mérnökké parcellázni stb. Mindenki minket akar megrefor
málni, ugyanakkor autodidaktikus úton szerzett erdészeti, faipari, 
vadászati és mérnöki tudásnak előnyt kívánnak nyújtani felettünk., 
azt kívánják tőlünk, hogy pl. a faipar, vadászat terén vonuljunk 
teljesen vissza és adjuk át helyeinket, az „egyedül helyes", gya
korlati úton egyoldalú szakismereteket szerzetteknek, legyen bár 
az illető két vagy húsz évi tapasztalatok alapján „szak"ember. A z 
baj, ha egy fiatal, az egyetemről kikerült erdőmérnök, aki a vadá
szattanból, fegyvertanból elméleti és gyakorlat i vizsgát tett, de 
még nem vol t alkalma nagyvadra, pl. szarvasra vadászni, nagyvad
vadászaton tájékozatlanságot árul el, amikor éppen az elméleti ok
tatás után a gyakorlatban akarja űzni a vadászatot, ellenben senki 
sem rójja fel hibának, ha egy húsz éves múltra tekintő, mondjuk 
negyven éves vadász, aki húsz év ig csak apró vadat látott és vadá
szott, az első nagyvad-vadászatán hasonló tájékozatlanságot árul el. 
Itt mindenki megértő, és nincs semmi akadálya, hogy az illető akár 
vadászati felügyelő legyen nagyvadas vidéken. 

Ha valamelyik magánvállalat fenyőfa-fűrésztelepén egy 
erdőmérnök nem tudja pontosan a „spannung"-ot, vagy Uram bo
csa', tévessze össze a jegenyefenyődeszkát a lúcdeszkával, kész a 
gúnyos mosoly, az elítélés, a faipari szakemberek részéről, akik — 
elismerem — ilyen fűrészen kiválók, de pl. fogalmuk sincs a gőzölt 
bükk-fűrészáruról, az erdő és fa más dolgaiban pedig egészen járat
lanok. 



íme ilyen és hasonló eseteket számtalanszor tapasztalunk, 
különösen most, hogy az erdőmérnöknek sok esetben egészen más 
munkakört kell betöltenie, más vidéken, másfajta erdőkben, eddig 
ismeretlen feladatkörben, mint amilyenben előbb több éven át 
gyakorlatot szerzett. 

De nincs és nem is lesz baj, ha az illető erdőmérnök komolyan 
fogja fel hivatását és rátermett, dolgos ember, mert az egyetemen 
tanultakat hamar feleleveníti és az ott lerakott alapra hamarosan 
kiépíti a kellő, részletes szaktudás tárházát és a vezetőszerepre való 
hivatottságát éppen általánosabb, magasabb szaktudása folytán ha
marosan elismerik-

A sokoldalú erdészeti feladatok lehetővé teszik, hogy minden 
erdőmérnök a neki legkedvesebb munkakörben találja meg a mun
káját. Aká r már egyetemi hallgató korában célul tűzheti ki magá
nak a jövőre, hogy melyik ágazatban fogja magát különlegesen 
kiképezni. A z előbb említett három feladatkör csak nagy vonalak
ban nyújt ilyen tájékoztatást, de mivel azi erdő természete sem 
ismer éles határvonalat, itt se lehet a hármat élesen elkülöníteni, 
mint ahogy nem lehet egy erdőmérnök annyira specialista egy ága
zatban, hogy a többi ágazatok teljesen ismeretlenek legyenek előtte. 

A magyar erdészet érdeke azonban, hogy minden erdőmér
nök abban a munkakörben teljesítse feladatát, amely neki a legked
vesebb, mert itt adja tudásának és szakszeretetének legjavát, és 
itt tud az egész erdőmérnöki karnak legnagyobb elismerést és 
tekintélyt szerezni. N e m helyes, hogy az alföldi fásítás minden 
csínját ismerő, azzal szívvel, igaz erdőszeretettel foglalkozó erdő
mérnök a magas hegységi fenyvesek világában, pl. fűrészüzemet 
vezessen, mikor ehhez semmi kedve sincs, az Alföldnek ellenben 
igazán szerelmese. 

Nem vonatkoztatom természetesen ezeket a megállapításokat 
a kezdő — hogy úgy nevezzem: a gyakornoki — évekre, sőt igen 
helyesnek tartom, ha a kezdő, az egyetemről kikerült, erdőmérnök 
minél többet láthat az erdőből, pályája feladataiból. Sokakban 
éppen az első évek alatt alakul ki az erdészeti szolgálat egyes ága
zataihoz való kedv. Ennek helyes felismerése már a vezetők fe l 
adata. Így nevelhetünk jó és lelkes szakembereket, akik későbbi 
szolgálatuk alatt a mindig alkotó és a szaktudományokat a gyakor
latban előrei v ivő munkát fogják életcéljuknak tekinteni. 

Nekünk erdőmémököknek nagy és szép munkakörünk van. 
Minden erdőmérnök álljon arra a helyre, ahol szaktudását legjob
ban érvényesítheti, dolgozzon ott teljes erővel, akarással és hittel, 
akkor mind az átmenetgazdálkodásban, mind a jövő felépítésében 
nagyot és szépet fosunk alkotni. Szakképesítésünk folytán elfog
laljuk a minket megillető helyeket, az erdővel összefüggő minden 
ügvben döntő szavunk lesz, a vezetés és irányítás a mi kötelessé
günkké fog válni minden vonalon; ezt mindenki el fogja ismerni, 



•és mindenki tőlünk várja majd az erdő- és fagazdaság terén a 
döntést. Én hiszem, hogy ez így lesz! A magyar erdészt nem fer
tőzte meg az elmúlt évek bacillusa, ha dolgozni tud, nagyot fog 
alkotni! 

* 
Die künftigen Aufgaben des Forstingenieurs. Von K. Huszár. 
Nach dem K r i e g e w e r d e n v ie le ror t s neue Bestánde zu grundén sein, 

die Bewirtschaftung muss eine Intensivierung erfahren und die Erschües-
sung abseits ge legener Wa ldgeb i e t e ist d ie Vorbed ingung der restlosen 
Bedarfsdeckung an Holz . 

D e m Forst ingenisur gebührt eine führende Ro l l e in der Fors t -
und Holzwir tschaf t , Spezialisten seines Faches sollen aber auch für die 
nötige Entwicklung einzelner Te i lgeb ie te sorgen. 

• 
Sur les táches futures de l'ingénieur des foréts. Pa r Ch. Huszár. 
L e s principales táches du temps d 'aprés-guerre consisteront á plan-

ler de nouveaux peuplements, á augmenter le degré d'intensité de 
l 'exploi tat ion et á utiliser des foréts aujourd'hui inaccessibles. L a solu-
tion des questions de détai l demandera des ingénieurs des foréts spéciale-
rnent instruits. 

* 
The Future Tasks of the Forest-Engineer. B y K. Huszár. 
Foundation of n e w stands, increasing the intensity of management 

and opening up of woods not wi th in reach w i l l be the most important 
tasks after the w a r ; for solving questions of detai l special ly trained 
forest-engineers are alsó wanted . 

Köri vki tűzés hűrbosszabbítással. 
Irta: Tuskó Ferenc m. kir. erdőmérnök. 

Erdeink feltárása terén még igen sok munka vár a magyar 
erdőmérnöki karra és a dolgos munkáskezekre. Ez a megállapítás 
nemcsak a visszakerült, elsősorban magashegységi erdeinkre vonat
kozik, hanem a régi Csonkaország középhegységi és dombvidéki 
gazdaságaira is. Feladatunk igazi nagysága azonban csak akkor 
lesz világos előttünk, ha nemcsak a használatok alapján gazdasá
gossá vál t vagy válható vontató és közelítő utaknak, hanem az 
erdőművelés — tehát a jövő — érdekeit is szolgáló általános út
hálózatnak a kiépítésére is gondolunk. 

Üzemeink életképességének az utak épp olyan szerves és nél-
külözheteden alkotórészei, mint az erek a fák leveleiben. A z erdei 
utak tulajdonképpen a levélereknek, illetőleg a fatest szállító
berendezéseinek a folytatásai. A kiindulási pontok itt is, ott is a 
legkisebb termelési egységek: a chlorophyl-testecskék, illetőleg az 
erdőrészletek. Nekünk is hasonló szellemben kell a természet szál
lítóberendezésének a szerves rendszerét továbbépítenünk. 




