
Néhány kiegészítő megjegyzés 
a „Természetes és mesterséges felújí

tás problémájának biológiai vonat
kozásai 6 6 c. cikkemhez 

írta: dr. Fehér Dániel. 

Mindenekelőtt ismételten hangsúlyozni óhajtom, hogy úgy 
mint eddig, a mostani cikkemben is a személyes vonatkozások 
tárgyalását a legmesszebbmenő mértékben kerülni óhajtom. 
Kerülni óhajtom pedig azért, mert véleményem szerint ebben 
a kérdésben pozitív eredményre csak akkor juthatunk, ha a 
személyes vonatkozások teljes kikapcsolásával a legszigorúbb 
tárgyilagosság útján maradunk. 

A magam részéről rendkívül nagy örömmel látom azt a 
közeledést, amely a most lefolyt eszmecserénk terén az általam 
végzett vizsgálatok eredményeiből kialakult felfogás és a kísér
leti állomás vezetőjének véleménye között mind határozottabbá 
válik. Teljes mértékben osztom és vallom én is azt a véleményt, 
hogy a természetben folyó megfigyelések csak akkor válnak 
exaktakká és biztosakká, ha ezeket a független és tárgyilagos 
tudományos kutatás minden vonatkozásában megfelelő fizikai, 
kémiai és biológiai vizsgálatokkal megerősítjük. Itt mindjárt 
rá kell azonban mutatnom arra, hogy ezeknek a vizsgálatoknak 
nem kell okvetlenül laboratóriumban történniök, miután az 
ökológiai kutatási módszerek újabban annyira tökéletesedtek, 
hogy nagyon sok vizsgálatot a helyszínén is el lehet végezni. 
Nyomatékosam, szcfetnék azonban arra ramuténi, hogy ma, az 
exakt természettudományi kutatás korában alapvető tételeket az 
erdőmííveléstan terén helyeseknek és jóknak csak akkor ismer
hetünk el, ha azokat számszerűleg beigazoljuk. 

Éppen ezért bizonyos fokú óvatosságot ajánlanék annak a 
megjósoMsában, hogy vájjon azok a tételek, amelyeket az erdő
müveléstan tudománya csupán gondos ; megfigyelések alapján 
állított fel, kivétel nélkül mind beigazolást nyerhetnek. Ezen a 
téren a meglepetések nincsenek kizárva. Hiszen éppen a tar
vágás problémájának beható vizsgálata mutatta meg legújab
ban azt, hogy milyen nagy mertékben szorulnak rá az erdőmű
veléstannak tisztán megfigyelésekből felállított tételei a beható 



természettudományi kutatás vizsgálatára, ellenőrzésére és iga
zolására. Ez a tétel különben nem új, 1878-ban a tudományos 
erdészettudományi kutatások egyik legkiválóbb tudósa Hartig 
már megmondotta ezt „Anatomie und Physiologie der Holz-
pflanzen" c. munkájában. Hartignak ezen kitétele, amelyet szó
szerinti fordításban közlök, a következő: 

„Minden termelési ág észszerű üzemének alapja és táma
sza az élet és a fejlődés feltételeinek ismerete, beleértve annak 
keletkezési és fejlődési folyamatát, valamint azoknak az élő
lényeknek táplálkozási és növekedési, továbbá tenyészeti és kór
tüneteinek élettani ismeretét, amelyek a növény- és állatte
nyésztés tárgyát képezik," 

„A jelenlegi erdőművelés szabályai legnagyobb részben az 
erdőgazdaság üzemérnek gyakorlati eredményei, amelyek a ve
tésre és az ültetésre oktatnak, továbbá az állomány védelmére 
és kihasználására, hogy a tapasztalatoknak megfelelő jó ered
ményt várhassunk. Egymagukban azonban ezek a tapasztalati 
szabályok, amelyeken a mai erdőgazdasági üzem felépült, meg^ 
kötik az ember kezét és azonnal cserben hagyják, amint még ki 
nem ptóbált termőhelyi-, állomány- és felhasználási viszonyok
ról van szó; sohasem biztosítják azt, hogy az üzem feltétlenül a 
legjobb-e és hogy a tapasztalat alapján elért jó eredménynél 
nincs-e még jobb. Nagyobb biztonság, az erdőgazdaság jövedel
mezősége terén jobb eredmény, egyedül az állomány életjelen
ségeinek '(biológia), alkotóanyagának (kémia) és alakbeli szer
kezetének (anatómia, histológia) ismeretéből eredhet, amelyek
ben, illetőleg amelyek útján az életműködés megnyilvánul, mint 
az óra szerkezeti megismeréséhez feltétlenül szükséges az óra 
szerkezetét képező kerekek^ rugók és láncszerkézetek anyagá
nak és összeállításának ismerete." 

Hartig annyira világosan beszélt és tétele annyira igaz, 
hogy ezekhez további megjegyzést nem óhajtok hozzáfűzni. 
Hiszen, amint később ki fogom fejteni, az erdészeti kísérletügy 
átszervezését és exakt természettudományi alapokra való fek
tetését is elsősorban azért óhajtom és szorgalmazom, hogy végre, 
az elméleti élvont kutatás és a gyakorlati megfigyelések által 
nyert eredményeket összehasonlíthassuk és közös munkaterv 
álapján kidolgozhassuk: 



Itt félreértések elkerülése végett mindjárt ki akarom fej
teni, hogy mit értek én az erdőművelési tudománynak és az 
egész kísérletügyi munkásságnak exakt természettudományi ala
pokra való fektetése alatt. Ezalatt én röviden azt értem, hogy 
úgy az erdőművelés, mint általában az ezzel a tudománnyal ösz-
szefüggő kísérletügyi problémák terén biztos és megfelelő ered
ményeket csak akkor érhetünk el, ha a, megfigyelésekkel párhu-
za/mosán elsősorban feltárjuk az erdő talajának mindazon bio
kémiai, biofizikai és biológiai sajátságait, a bioklimatológiai 
faktorokkal szerves összefüggésben, amelyek a kérdéses terület 
talaján élő fák életviszonyait és növekedését döntően befolyá
solják. Csakis így érhetjük el azt, hogy a nyert eredmények ki
fogástalanok és ami a legfontosabb és amelyre csakis a talaj és 
az élettani tényezők együttes vizsgálata képesíti őket, más termő
helyi viszonyok számára is alkalmazhatók legyenek. Különben 
ezekre a gyakorlati megfigyelésekre kénytelen vagyok mégegy-
szer Hartig szavait idézni, aki világosan megmondja, hogy azok 
a tapasztalati szabályok, amelyeken a mai erdőgazdasági gya
korlat felépült, megkötik az ember kezét és azonnal cserben 
hagyják, amint még ki nem próbált állomány, termőhelyi és fel
használási viszonyokról van szó. Sohasem biztosítják azt, hogy 
az üzem feltétlenül a legjobb-e és hogy a tapasztalatnál elért jó 
eredménynél nincs-e még jobb. 

Az exakt természettudományi vizsgálatokhoz természete
sen hozzátartozik még az állományok életjelenségeinek és a ta
lajt borító növényzetnek teljes és részletes feldolgozása, mert 
arról legyünk ma már mindannyian meggyőződve, hogy az át
toló és famagasságmérő és egyéni megfigyelések még a leggon
dosabb és leglelkiismeretesebb kivitel mellett, sem fognak exakt 
és biztos eredményeket szolgáltatni az erdőműveléstani problé
mák terén. 

Ami most már a tarvágás és a természetes felújítás problé
májának részletkérdéseit illeti, úgy mégegyszer szeretném min
den félreértés elkerülése Végett itt leszögezni, hogy ezt a kérdést 
eldönteni csak természettudományi alapokon végzett erdőműve
lési kísérletekkel lehet. Azt egy pillanatra sem áüílovi, hiszen 
azt kifejezetten hangsúlyoztam, hogy a természetes felújítást 
elkerüljük ott, ahol az sikerült. Hiszen kétségkívül ez az ideális 



állapot azokon az erdőterületeken, ahol a tarvágást a talajjaví
tás és a humusztérdolgozás céljából imperative nem kell alkal
mazni. De másrészt az eddigi vizsgálatok alapján, amelyeket 
legutolsó értekezésemben teljes részletességgel ismertettem, 
azok az elvek és feltevések, amelyek eddig a tarvágás biológiai 
káros hatását hirdették, tóbbé fenn nem tarthatók és ha sikerül 
megoldani esetenként és gazdaságonként azokat a problémákat, 
amelyek a tarvágás szempontjából ma még nehézséget jelente
nek, úgy ezt a gazdasági eljárást bátran alkalmazhatjuk anél
kül, hogy a talaj kémiai, fizikai és biológiai állapotának bármi
nemű károsításával kellene számolni. Itt meg kell még jegyez
nem, hogy a tudományos kutatás és kísérletügynek még a közel
jövőben a tarvágás és a természetes felújítás problémájával 
kapcsolatban a mykorrhiza kérdés mikéntjével is kell foglalkoz
nia. Ez azonban részletkérdés, amelyet a többi kísérletekkel 
együtt párhuzamosan le kell és le lehet folytatni. 

Én egyébként legutolsó értekezésemben a szóbanforgó prob
lémáról egy általános összefüggő referátumot adtam és így ter
mészetesen akár egyik, akár másik üzemmód mellett vagy ellen 
nagyon nehéz állást foglalni akkor, ha ebből a kiterjedt kérdés-
komplexumból egyes részletproblémákat" ragadunk ki és azokat 
igyekszünk a magunk igazának vagy felfogásának támogatá
sára felhasználni. 

A gyomkérdés kétségkívül még megoldandó probléma már 
t. i. ott, ahol olyan mértékben jelentkezik, hogy az új ültetések 
sikerét veszélyezteti és lehetetlenné teszi. Azonban rá kell mu
tatnom arra, hogy a kifejlődő gyomok a talaj élete szempontjá
ból nem károsak, sőt, amint legutolsó értekezésemben kifejezet
ten hangsúlyoztam: „Ez a növényásszociáció a talajt közömbös 
humuszban gazdagltja, síirü hajszálgyökereivel 'átnövi és így 
porusvolumenjét nagyobbítja, sőt a talaj morzsás szerkezetét is 
előmozdítja, egyszóval a tarvágás talaját kedvezően befolyá
solja." 

Egészen más kérdés az, hogy abban az esetben, ha a nö
vényzet túlsűrűvé válik, elvonja a talaj tápanyasrait a fiatal cse
meték elől. Azonban — bár nem tartom közelebbi szoros felada
tomnak, hiszen nrogrammomon kívül esik, hogy az erdőművelési 
problémák mindén részletét tárgyatiám — rá kell mutatnom 



arra, hogy a táplálóanyagok elvonása és a gyökérkonkurrencia 
a természetes felújítás esetében is fennáll. Alig van lehetőség 
a természetes felújítás lebonyolítására anélkül, hogy a zárlatot 
meg ne bontsuk. Erre természetszerűleg itt is bekövetkezik a 
talajnövényzet elszaporodása,, de azonfelül a megmaradt anya
fák sűrű gyökérzetükkel szintén élénken konkurrálnak a cseme
tékkel. Ennek a kérdésnek megoldása természetesen már nem 
talajbiológiai feladat, hiszen kétségkívül úgy a természetes fel
újításnál, mint a tarvágásnál a mesterséges beavatkozásnak be 
kell következnie és azt hiszem, az erdőművelés meg fogja találni 
a módját annak akár alátelepítéssel, amely módszer végeredmé
nyében mégis csak a mesterséges felújítás egyik változata, akár 
pedig talajmíveléssel vagy mezőgazdasági köztes használattal, 
hogy ezt a problémát gyakorlatilag megoldja. Ezen a téren azt 
hiszem, nincsen,igen további célja és értelme a vitának. A „hic 
Rhodus, hic salta" elvénél fogva ezekte a kérdésekre vonatkozó
lag meg kell azonnal kezdeni a párhuzamos kíéértetek beállítását 
és ítéleteinket majd az üt nyert tapasztalatok alapján kell vég
legesen megfogalmaznunk. 

A probléma megoldására vonatkozólag különben én azért 
mondottam, hogy az egyszerű talajtani és erdőműveléstani kér
dés, mert ennek megoldásánál olyan alapvető nehézségekkel, fő
leg a talajéletnek el nem hárítható veszélyeztetésével már nem 
találkozunk, amellyel szemben a gyakorlati erdőgazdaság tehe
tetlen volna. Az egyszerűt tehát én nem úgy értettem, hogy 
könnyű is a megoldás, hanem szavaimat tisztán a fenti értelem
ben használtam. 

Szeretnék itt még rámutatni arra, hogy az ágfalvi réten a 
humusztartalom és általában a talaj állapota természetesen csak 
az erdőtalajokkal szemben mondható kedvezőnek. Hogy ennek a 
rétnek termőerejét műtrágyázással és más mesterséges beavat
kozással tovább is javítani lehetne, az annyira magától értetődő, 
hogy vita tárgyát sem képezheti. 

Természetesen egészen más természetű a termelt anyag 
elvitele a mezőgazdaságban, mint az erdőgazdaságban. A me
zőgazdaságban ugyanis az anyagot évről-évre elviszik, mégpedig 
elviszik a termést szárral és levéllel együtt. Ezzel szemben az 
erdőből a fát visszük ei. Már pedig közismert dolog, hogy a fa 



összetételében olyan alkotórész, amely a talaj termőerejévei 
függ össze, viszonylag nagyon kevés van. 

Hogy lássuk, hogy milyen különbség van a mezőgazdasági 
növények elvitt részeinek ásványi anyagtartalma és a fa között, 
szolgáljanak bizonyítékul a következő összeállítások: 
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Frissen döntött lűc- és jegenyefenyő ásványi anyagtartalma 
a fa száraz állapotának °/o-ában GÁÜMANN után: 
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EBERMAYER adatai 1882-ből fafajok szerint mutatják 
a hamutartalmat: 
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A levelek az élőfa minden része között a leggazdagabbak 
ásványi tápanyagokban. így maximumban a zöld levelek ásvá
nyi anyagtartalma RiesmüUer szerint a következő: 

Bükkfa levelében 11.42% 
Fiatal bükkfa levelében 6.93% 
Feketefenyő fiatal tűiben 2.25% 
Feketefenyő 2 éves tűiben 2.59% 
Feketefenyő 3 éves tűiben 3,28% 

Erdei fenyő 1, 2, 3 és 4 éves tűiben 2.08, 1.56, 1.85 és 
2.08%, a, tiszta hamu. 

Általában a lombfáknál a száraz anyagnak 4—10%-a esik 
a hámilalkotórészekre, a fenyőknél pedig 2—3.5%. 

Miután pedig a talaj termőereje alatt a talajnak a hamu-
alkotórészekben képviselt Ca, K, Mg, P, Fe és Sótartalmát ért
jük, világos, hogy a talaj termőerejének fenntartása szempont
jából elsősorban a lombhullás esik latba.-

A N-tartalmú tápanyagokról csak annyit- jegyzünk itt 
meg, hogy azok a hamúalkotórészek között nem foglaltatnak 
benne, de. nagyon természetesen a N, amely a fehérjéknek, te
hát az előfejtek anyagának képezi jelentékeny részét, túlnyomó
részben a zöld levelekben és az egészen fiatal hajtásokban van 
képviselve. Ebből a szempontból tehát a levelek szintén messze 
megelőzik a fákat. Egyébként a tiszta cellulóz és a fásodott cel
lulóz N és egyéb anyagtartalmát a következő adatok mutatják: 

Tisza cellulóz Elfásodot t cellulóz 

% % 
c 44.4 50.0 
H 6.2 6.5 
0 49.4 42.0 
N —• 0.5—0.1 

Hamualkotórész - — 1.0 

Egyébként az erdőtalaj N-gazdálkodása a hamualkotó
részektől eltérően más elbírálás alá esik. A N-anyagcserében 
ugyanis az erdő talajában lejátszódó biológiai, főleg mikrobio
lógiai folyamatok döntő szerepet visznek, míg a fák által el nem 
használható nitrátok állandó kimosásnak vannak alávetve és 
így természetesen ezeknek mennyiségét nemcsak a fák táplál-



kozása és felhasználása, hanem az előbb említett kimosás is sza
bályozza és befolyásolja. 

Az idevonatkozó vizsgalatok már nagyon régi keletűek, 
már Ebermayer végzett ezirányban kitűnő vizsgálatokat, ame
lyekből tudjuk, hogy a fák N-tartalma 'a levelekben sokkal na
gyobb, mint a törzsben. Hiszen általában a lombfák levelei 2%, 
a fenyők tűi pedig átlagban 1.1% N-t tartalmaznak. Ezzel szem
ben a törzsben a N-tartalom általában 0.1—0.5% között válta
kozik. Gaumann legújabb vizsgálatai szerint a N-tartalom úgy 
a szíj ácsban, mint pedig a gesztben még kevesebb. Általában a 
szíj ácsban és a fiatal levelekben rendszerint több, de Gaumann 
vizsgálatai szerint a Mc- és jegenyefenyőben a 0.08%-ot nem 
haladja túl. 

Amint ezek az adatok is mutatják, a lombnak és a levelek
nek N-tartalma majdnem 10-szerese annak, amelyet a Ja tar
talmaz. A talaj termőerejénék megítélésénél tehát a, fősúlyt a le
hulló lomb korhadaidra és megtartásáfa kett fektétmi. 

Tudjuk, hogy közepes termelés 'mellett a N-szükséglet éven
ként és hektáronként 20—40 kg között váltakozik. Schwap-
pach adatai szerint 12—17 kg N szükséges ha.-ként és éven
ként ahhoz, hogy egy 100 éves vágható állományt létrehozzunk. 

Világos tehát, hogy a fa összes nitrogéntartalma a korral 
fokozatosan növekedik. Azonban itt hangsúlyoznom kell, hogy 
miután mi a faanyagot mindenképen elvisszük az erdőből és 
legfeljebb az elhalt fiatalabb ágak révén jut vissza egy elenyé
szően csekély mennyiség a talajba, természetesen irreleváns, 
hogy szálerdőgazdaságot feltételezve, milyen vágásforduló mel
lett használjuk ki az erdőt, ha egyébként az almot békéiben 
hagyjuk, mert akár 80, akár 90, akár pedig 10*0 éves vágásfor
duló mellett termelünk, a termelt famennyiséget összes hamu
alkotórészeivel és N-tartalmávai együtt mindig teljesen kivisz-
szük a vágásterületről. 

A most mondottakból tehát kitűnik, hogy a rendszeres erdő
gazdaságban az erdő talajáról elvitt fában aránylag elenyészően 
csekély mennyiségben foglaltatnak azok az anyagok, amelyeket 
a fa a talajból mint ásványi tápanyagokat vesz fel. Az elvitt 
anyagok túlnyomó része C-ból, O-ból és H-ből áll (ez alkotja 
ugyanis a cellulózét), amely anyagot a fa az asszimiláció útján 



a talajban lévő vízből és a levegőnek CD 2-jából képezi. 
Egészen más elbírálás alá esik a sarj erdő hasonló magatar

tása, miután különösen rövid vágásforduló mellett sarjerdőnél 
kétségkívül több ásványi alkotórészt viszünk ki az erdőből, mint 
a hosszabb vágásfordulóra berendezett szálerdőüzemben, miután 
az új faanyag képzéséhez és a fiatal korbán lefolyó erősebb in
tenzitású növekedéshez természetesen sokkal nagyobb mennyi
ségű ásványi anyagra van szüksége az erdőnek. Az a határ azon
ban, hogy hol kezdődik sarjerdő esetében is a talaj kizsarolása és 
hol kezdődik az a minimális vágásforduló, ^amelynél a talaj ter
mőerejét fenntartani nem lehet, az erdőmüvelésnek szintén azon 
feladatai közé tartozik, ahol exakt természettudományi és bioló
giai kísérletek nélkül biztos ítéletet mondani nem lehet. Ezekben 
az esetekben a gyakorlati tapasztalatokon nyugvó megfigyelé
seknek legfeljebb helyi érvényük lehet, de általános és biztos 
megfigyeléseknek sohasem lesznek mondhatók. 

Tehát erre a folyamatra is áll Fekete Lajosnak az Erdé
szeti Növénytan I. kötetében már évtizedek előtt felállított té
tele, amely a következő: 

„ A z erdő által termelt fa felhasználása által aránylag ke
vés ásványi anyagot von ki az ember a talajból, úgyhogy ha az 
erdőt az erdei alom szedésétől megkíméljük, legalább a szálerdő
nél a talajnak ásványi anyagok tekintetében való kimerülésétől 
rendes viszonyok között nem keli tartanunk, mivel a tapasztalás 
szerint a talajban előforduló kőzettörmelék és az anyakőzet, ame
lyen az erdőtalaj a legtöbb esetben fekszik, elmállása által bőven 
fedezi a fában elhordott ásványi anyagokat." 

Ebből a szempontból tehát világos, hogy az erdőgazdaság
ban a talaj elszegényedésével vagy kizsarolásával, normális erdő
gazdasági viszonyok -mellett, szálerdő gazdaságban nem igen kell 
számolnunk. Egészen más elbírálás alá esik azonban az a körül
mény, hogy egyes fafajok túlzott mértékben, egyoldalúan hasz
nálják ki a talaj egyes ásványi anyagait. De azok az említett 
esetek, hogy pl. a nagyigényű tölgy egyes talajokon nem mutat 
kielégítő fejlődést, azok szintén a gyakorlati erdőművelés azon 
esetei közé tartoznak, amelyekben tisztán látni csak exakt ké
miai-fizikai vizsgálatok alapján lehet. A magam részéről szán
dékosan időztem ilyen sokáig és ilyen részletességgel ennek a 



problémának a tárgyalásánál. Elsősorban azért, hogy az Erdé
szeti Lapok olvasóinak ad oculos közvetlen iskolapéldával tud
jam bemutatni, hogy hogyan kell az erdőművelési problémákat 
természettudományi alapon tárgyalni és felfogni. A példa kitű-
nően mutatja, hogy mfnden ilyen gyakorlati probléma három 
részből tevődik össze, mégpedig a megfigyelésből és azután a 
kérdéskomplexum talajtani és élettani vizsgálatából. 

A talajtakaró növényzet értékére és felhasználására vonat
kozólag az Erdőgazdasági Szemlében egy minden részleteire ki
ierjedő ismertetést közlök a közeljövőben, amelyben ezt a kér
dést minden részletében kihatóan szintén meg fogom világítani. 
Éppen ezéit feleslegesnek tartom itt a kérdés további boncol
gatását. 

Rá keli még most mutatnom arra, hogy távol áll tőlem még 
csak a gondolata is annak, hogy a tőlünk oly messze eső és any-
nyira más klimatikus viszonyokkal biró erdők biológiai vizsgá
latából a mi speciális viszonyainkra messzemenő következtetése
ket vonjak le. A vezetésem alatt álló intézet kísérleti területei 
Magyarország délkörétől fel a 70. szélességi fokig egy össze
függő láncolatot alkotnak, amelyekről most már kb. egy éve 
gyűjtjük a különböző országok erdészéti kísérleti állomásának 
igazán messzemenő megértő támogatásával az adatokat. A cél 
az, hogy a magyar erdőgazdaság viszonyainak megítélése szem
pontjából általános érvényű adatokat kapjunk, mert hiszen ilye
neket csakis messzire kiterjedő, összehasonlító vizsgálatokkal 
lehet elérni. 

Még mielőtt az idevonatkozó kutatások eredményei nap
világot látnának, már itt rá kell mutatnom arra, hogy a sava
nyú humuszképződés a messze Északon nem mindenütt olyan 
nagymérvű, mint azt nálunk sokan a viszonyok kevéssé való is
merete következtéberi^elképzelik és hogy mennyire fontosak az 
összehasonlító vizsgálatok, mutatja az a körülmény, hogy éppen 
most kezdünk rájönni arra, hogy pl. Magyarország nyugati 
erdős vidékein a talajsavanyúság nagyon' gyakran még a 70. szé
lességi fokon fekvő erdők savanyúsági fokát is meghaladja. 
Éppen ezen kérdés ismerete és összehasonlító bírálat céljából 
foglalkoztunk Közép-Európa erdőgazdaságának tanulmányozása 
után Európa legészakibb erdeinek biológiai viszonyaival, hogy 



így ítéletünk biztos és lehetőleg elfogultságtól mentes légyen. 
Azt, hogy a tarvágás keresztülviteléhez óvatosság és széleskörű 
szakképzettség szükséges, az magától értetődő természetes do
log. Ugyanez talán éppen olyan mértékben a természetes felújí
tás keresztülviteléhez is megkívántatik. Eredményes gazdasági 
beavatkozást csak aKkor létesíthetünk és érhetünk el, ha azt 
természettudományi alapon a dolgok pontos ismerete mellett 
végezzük el. Igyekeznünk kell hova-tovább szintén arra: a szín
vonalra jutni, ahol ma mezőgazdaságunk áll, amely gazdasági 
szabályait végeredményben mindig a talaj pontos és beható is
meretére alapítja. 

Mégegyázer leszögezem, hogy akkor, amikor kijelentettem, 
hogy a természetes és mesterséges felújítás kérdése nem szoro
san vett talajbiológiai probléma, hanem erdőművelési kérdés, 
ennek a. kérdésnek csak a talajbiológiai részét óhajtottam égy 
bizonyos körre vonatkozólag lezárni. De hangsúlyoznom kell, 
hogy idevonatkozókig a további kísérletéket és megfigyeléseket 
csakis a talajélet ismeretére alapított exakt természettudományi 
és élettani alapon tudom elképzelni. 

Ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban most szeretnék még 
egyes, az Erdészeti Lapokban elhangzott megállapításokhoz 
szintén hasonló tárgyi alapon néhány megjegyzést tenni. 

A mai tudományos felfogás szerint nagyon nehezen tart
ható fenn az a nézet, hogy a természet az őserdőben, nem dolgo
zik tarvágással, hanem a település mindig az anyafák árnyéká
ban megy végbe. A z őserdők, főleg az északeurópai és amerikai 
őserdők az utolsó 10 évben lettek beható vizsgálat alá véve és az 
eredmények azt mutatják, hogy az őserdők űjulata az anyafák 
védelme alatt, lúc- és erdei fenyőt véve alapul, nem kielégítő. 
A vizsgálatok alapján tünt azután fel az, hogy a legtöbb őserdő 
egyenlő korú állománnyal van fedve és ezért egyáltalában nem 
adja a különböző korfokoknak azt a képét, amiről különben jó
magam is hosszú vizsgálataim alatt az északeurópai őserdőkben 
meggyőződtem, amelyet a zöldaszta! mellett rendszerint elkép
zelünk magunknak. Felvetődött már most a kérdés, különösen 
Müller és Rubner vizsgálatai alapján, hogy hogyan történik tu
lajdonképen az őserdő felújulása és a kérdés tüzetes vizsgálata 
arra az eredményre vezetett, hogy az őserdő legeredményesebb 



felűjulását a rendszerint villámcsapásból eredő tűz végzi el, 
amely nagy területen pusztítva, azt szabaddá teszi, a humusz 
beéredését elősegíti és végeredményben nagy kiterjedésű, egy
korú állományok keletkezésére vezet. A kérdés ugyan még nin
csen teljesen lezárva, de rá óhajtok itt is mutatni arra, hogy az 
örökerdővel és &z őserdővel Jsszefüggő kérdések bírálatánál és 
az. idevonatkozó hozzászólásoknál milyen óvatosan kell eljár
nunk és mennyire ismernünk kell az idevonatkozó legújabb iro
dalmi adutokat. 

Hasonlóképpen alig' indokolható meg az a felfogás is, hogy 
az erdei fák szeretik, sőt egyenesen megkívánják a talaj sava
nyú reakcióját. Amint különösen a finn erdőtípusok beható 
vizsgálata mutatja, ez a felfogás szintén túlhaladott álláspont. 
Természetesen a másik véglettől: a bázisos reakciótól el kell te
kinteni, de a savanyú reakciótói a semleges reakcióig igen hosz-
szú út vezet és ma már tudjuk, amint éppen az említett finn 
erdőtípusok növekedési viszonyai is kitűnően mutatják, hogy 
minél inkább közeledik valamely erdőtalaj reakciója a semleges 
állapothoz, annál jobb rajta a növények növekedése. Az erdei 
fák nem megkívánják, vagy szeretik, haptem alkalmazkodtak <a 
talaj savanyú reakciójához, amely végeredményben elsősorban 
klimahtításokra vezethető vissza. 

Természetesen szintén indokolatlan álláspont az, amely a 
talajokat mezőgazdasági és erdőgazdasági szempontból vizs
gálja. Indokolatlan pedig azért, mert elméleti élettani szem
pontból, amelyet különben az idevágó kísérletek is igazolnak, 
egészen biztos, hogy tápanyag és talaj élet szempontjából az 
erdei fák éppen úgy meghálálják a j ó talajt, mint a mezőgazda
sági növények. Magyarország klímája alatt az ú. n. búzatalajo
kon nőttek a legjobb tölgyeseink és még a lúc- és erdei fenyőnél 
is kívánatos a talaj állapotának minél erőteljesebb megjavítása, 
mert hiszen ez végeredményben a növekedés emelkedésére fog 
vezetni. 

Hasonlóképen nem tartható fenn az az állítás sem, hogy az 
erdő letárolása utan valamely erdőtalaj mezőségi talajjá alakul 
át. Idevonatkozólag megint hivatkoznom kell az utolsó 10—15 
év talajtani kutatásaira. Ennek eredményeképen ma már tud
juk, hogy az erdőtalaj és a mezőségi talaj nem azzal a körűi-



mennyel van összefüggésben, hogy valamely talajon erdőt, me
zőt vagy mezőgazdasági növényeket telepítünk-e, hanem a mező
ségi és erdei talajok egyedül és kizárólag a Klíma Itatásának 
eredményei. Az északeürópai humíd területeket hatalmas erdók 
borítják, amelyek túlnvomó részben fluvioglaciális homokon ál
lanak. A homok tehát kitűnő erdőtalajjá válik ott, ahol a klima-
hatások azzá átalakítják. Általában azt, hogy valamely talaj 
erdő- vagy mezőgazdasági talaj legyen, azt Kaminsky és Moro-
sov klasszikus vizsgálatai szerint tisztán és kizárólag a nyári 
hónapok csapadékmennyisége és a relatív páratartalom évi és 
júliusi középértéke döntik el. Pl. az orosz mezőség határán erdő 
természetes úton rendszerint ott keletkezik, ahol a relatív pára
tartalom évi középértéke 68—79%, júliusi középértéke pedig 
50—64% között van és a nyári hónapok csapadéktömege leg
alább 200 mm-t ér el. Ahol a relatív páratartalom nagyobb és 
a csapadék is jelentékenyebb, ott az erdők elmocsarasodásra haj
lanak, ahol pedig ezek az értékek kisebbek, ott az erdőmentes 
mezőség alakul ki. Ugyanis mihelyt az évi csapadékmennyiség, 
továbbá a páratartalom kisebbé válik, a fokozott párolgás kö
vetkeztében a talajban alulról felfelé irányuló vízmozgások jön
nek létre, amelyek a gyokerszintekben magas sókoncentrációhoz 
vezetnek. A mellékelt ábra kitűnően mutatja ezt á jelenséget. 
Az erdei fák ugyanis a felfelé irányuló erős vízáramlással fel
hozott nagy sókoncehtráciőval szemben már érzékennyé válnak. 
Ezzel ellentétben az erdőtalaj úgy képződik, hogy nagyobb a 
csapadékmennyiség, mint a párolgás és így a felső szintekben 
bizonyos fokú kilúgzás következik be. 

A fent közölt adatok természetesen szélességi fokok szerint, 
erős változásoknak vannak alávetve. Északon az ott uralkodó 
hidegebb hőmérséklet következtében kisebb csapadékmennyiség 
is elegendő, miután itt kisebb a párolgás, míg viszont délen sok
kal nagyobb csapadékmennyiség szükséges a nagyobb hőmérsék
let következtében előálló fokozottabb párolgásra. A kérdés lé
nyege a most elmondottakból minden további nélkül kiviláglik. 

Világos tehát, hogy e két talajféleséget tisztán a klíma, ille
tőleg a csapadékviszonyok és a levegő páratartalma hozza létre. 
Magyarországon, amint tudjuk, a dunántúli dombos vidék, vala
mint északi, északnyugati és északkeleti hegyes vidékeink nem 
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A z erdőségi és mezőségi talajokban l e f o l y ó . s ó és kolloid átváltozásoknak 
változatos ábrázolása. A talajoknak vízvezető részeit merőleges vonalod 
zás jelzi . Balról j o b b r a : 1. Tipikus erdőtalaj humid klíma alatt, a ta laj
ban kilúgzás áll be és ennek következtében a felső szintek sóban elsze
gényednek. 2. Ideális állapotban levő ta laj , amely közel áll a közömbös 
reakcióhoz, úgy erdő-, mint mezőgazdasági művelésre egyarán t jól hasz
nálható. 3. Tipikus mezőségi talaj , amely már szikesedésre hajlik, csapa
dékban szegény arid klíma és a n a g y párolgás következtében alulról fel- ' 
felé va ló vízáramlás j ön létre, ú g y h o g y a felső szintekben erős sókon-

centráció keletkezik. 

esnek a mezőségi klíma hatása alá. Ezeken a területeken tehát, 
ha ki is vágjuk az erdőt, az sohasem fog mezőségi talajjá átala
kulni, mert hiszen a mezőségi talajok legjellemzőbb sajátsága á 
magas sókoncentráció, megfelelő csapadékmennyiség és a levegő 
nagy páratartalma mellett sohasem tud kialakulni, miután a 
mezőgazdasági talaj elsősorban úgy jön létre, hogy a levegő kis 
páratartalma következtében a talaj erősen párologtat vizet és 
ezért alulról felfelé irányuló vízáramlások sókat (NasCOs, NaCl, 
NasSOi stb.) visznek magukkal, amelyek a fatenyészetet lehetet
lenné teszik. 

Éppen ezért nehéz lenne indokolni azt a felfogást, hogy a 
tarvágás akár csak ideig-óráig is mezőségi talajjá alakíthatná az 
erdőtalajt. Amint tudjuk, hazánkban a Nagy Magyar Alföld je
lentékeny része mezőségi klímabehatások alá esik. Viszont tudjuk 



ma már, hogy a tényleg mezőségi alföldi talajaink erdősítése 
milyen rendkívül nagy nehézségekkel jár és az erdősítés csakis 
azokon a homokos talajokon sikerül, amelyek tápsókban annyira 
szegények, hogy dacára a levegő szárazságának és a ki nem elé
gítő csapadékmennyiségnek, ezek a sóban szegény talajok nem 
hozhatnak létre olyan sókoncentrációt, amely a fákat megölné, 
vagy tenyészetüket lehetetlenné tenné. Hiszen tudjuk, hogy a 
szikes talajainkon milyen rendkívül nagy nehézségekbe ütközik 
az erdősítés, amelyet csakis a talaj fizikai megmunkálásával, te
hát a talaj párolgás csökkentésével tudnak megfelelő színvonalon 
tartani, de csak azokon a területeken, ahol a sókoncentráció a 
fatenyészetet teljesen lehetetlenné nem teszi. 

Azok az erdőségek azonban, amelyek a mi mezőségi talajain
kon vannak telepítve ,sohasem fogják a mezőségi talajokat erdő
talajokká átalakítani, legfeljebb bizonyos mértékben megjavít
ják őket, különösen ott, ahol elszegényült, tápanyagokban hiá
nyos, homokos talajokkal találjuk magunkat szemben. Magyar
ország múltja világosan bizonyítja, hogy a Nagy-Alföldnek az 
általunk ismert legutolsó korban humid erdőségi klímája, vagy 
ilyen talajai sohasem voltak és erdő csak ott alakult, ahol az 
áradványos területeken az évről-évre jelentkező nagymennyiségű 
víz ezt lehetővé tette. 

Ami most már az erdőtalaj vízgazdálkodására vonatkozó 
felfogást illeti, tudjuk, hogy az erdőtalaj mélyebb rétegei mindig 
szegényebbek vízben, mint a mezőgazdasági talajok, mert hiszen 
az állományok vízelpárologtató képessége többszörösen felülmúlja 
az utóbbiak hasonló sajátságait. Természetesen évszakom szerint 
a helyzet meglehetősen eltérő, miután tavasszal, különösen a 
lomberdőkben, a párolgás hiánya következtében az alsóbb talaj
rétegekben is nagyobb víztartalom jelentkezik, mint a szabadon 
álló, vagy már párologtató növényzettel bíró mezőgazdasági tala
jokban. Az előbb mondott tétel tehát csak ezen jelenség évi át
lagadataira érvényes. Ezzel ellentétben az erdőtalajok felső talaj
rétege, különösen a legfelső 1—2 cm-es szint, az erdőállomány 
védő hatására kedvezőbb, mint a mélyebb rétegek. Akár ültetünk 
tehát, akár pedig mesterséges úton telepítünk csemetéket, min
dig előnyös védőállományok alatt telepíteni, különösen akkor, ha 
fiatal csemetékkel dolgozunk. 



Egyáltalában az újabb kutatások, amelyek között szeretném 
hazai vonatkozásban Magyar jelentős vizsgálatait is megemlí
teni, ennek a kérdésnek egy másik vonatkozását is mindjobban 
megvilágítják. Nevezetesen a természetes felújítás esetében az 
anyaállományok gyökérkonkurrenciája, úgy látszik gyakran a 
tarvágás gyomnövényzetével egyenlő, vagy azt esetleg felülmúló 
hatást is gyakorolhat a csemeték fejlődésére. Ezen a téren nyílik 
a kísérletezésnek egyik leghálásabb tere, már csak azért is, mert 
itt aránylag egyszerű eszközökkel, de gondos megfigyeléssel,, a 
gyakorlati szakemberek is szép eredménnyel dolgozhatnak. • 

Ezek után még röviden a kísérleti állomás ügyével óhajta
nék foglalkozni. Azonban mindjárt bevezetésképen szeretném 
megjegyezni, hogy a most elmondandók a legkisebb mértékben 
sem érintik a kísérleti állomás mostani vezetőjének általam iga
zán őszintén nagyrabecsült személyét. Legyen meggyőződve róla, 
hogy mi mindannyian tudjuk és ismerjük azt a szeretetet és oda
adást, amellyel a mostani nehéz viszonyok közepette is az Állo
más ügyeit végzi és intézi. Hiszen a hiányok túlnyomó része 
olyan, amelyért nem is őt egyénileg terheli a felelősség, hanem 
a rendszer elégtelensége és az azzal összefüggő eűyéb körülmé
nyek hozták őket magukkal. Természetesen azonban a magam 
részéről egyenesen erkölcsi kötelességemnek tartom a tárgyila
gos kritika jogának minél szélesebb körben való gyakorlását. Jó
magam ugyanis tagja, még pedig ugyancsak tevékeny tagja vol
tam annak a magyar delegációnak, amely annak idején az 1935-
ben nálunk megtartandó kongresszus ügyét szorgalmazta és az 
eredményt kivívta. 

A vezetésem alatt álló intézet az erdészeti tudományos ku
tató intézetek nemzetközi szövetségének az erdészeti kísérleti ál
lomással teljesen egyenrangú tagja. Ez a körülmény is mutatja, 
hogy az erdészeti kisérletügy mennyire eltolódott a tudományos 
kutató intézetek hatásköre felé. Hiszen a Stockholmban megtar
tott nemzetközi kongresszus egyik legfontosabb eredménye volt 
annak a kimondása, hogy az eredetileg a kísérleti állomások nem
zetközi szövetségét jelentékenyen kibővítik és ide az elméleti ku
tató intézeteket is, mint teljesen egyenjogú feleket felveszik. 

Éppen ezért rám nézve egyáltalában nem közömbös, hogy 
milyen felkészültséggel és milyen állapotban fogunk mi 1935-ben 



megjelenni. Újólag kijelentem: mindnyájunk óhaja, hogy a kí
sérleti állomás mostani vezetője mai pozíciójában megmaradjon 
és a kísérleti ügyet annak idején, mint a nemzetközi kisérlet-
ügyek szövetségének elnöke képviselje és a tárgyalásokat vezesse. 
Erre képesítik őt kiváló szellemi és egyéni kvalitásai és elsősor
ban nemzetközi összeköttetései. 

Azonban, személyétől teljesen függetlenül, vallom azt az el
vei, hogy a kísérleti állomás mostani szervezete, programmja és 
munkateljesítménye egyaránt elégtelenek és ebben az állapotuk
ban és ebben a szervezettségükben a nemzetközi erdészeti kisér-
letügy fóruma előtt 1935-ben meg nem jelenhetünk. Ezért pedig 
legkevésbé az erdészeti kísérleti állomás mostani vezetője felelős, 
hisz a mostani rendszer mellett a legjobb tudásával sem fog ered
ményeket elérni, mert a hiba nem személyében, hanem a rend
szerben rejlik. 

Természetesen a kisérletügyet és a tudományos kutatást a. 
továbbiakban el szeretném határolni egymástól. Mind a kettőnek 
be kell tartani a maga határait és feladatukat nem abban látom, 
hogy egymás hatáskörébe beleavatkozzanak, hanem abban, hogy 
a gyakorlati kísérleteket az ezekre hivatott szervek és szakembe
rek végrehajtsák és a tudományos kutatás ezeknek az eredmé
nyeit tárgyilagos bírálat és igazolás alá vonja. Másrészt pedig 
azt is feltétlenül szükségesnek tartom, hogy az elméleti kutatá
sok által felszínre hozott eredményeket gyakorlati kísérletekkel 
igazoljuk be. A kísérleti állomás feladata tehát abban áll, hogy 
a gyakorlati problémák megoldását és az elméleti kutatást egy 
eredménnyel dolgozó szerves egységbe foglalja össze. . 

Éppen ezért szükségesnek tartom a kísérleti állomás teljes 
átszervezését egy független és önálló kisérletügyi és kutató intéz
ménnyé, amely önálló szakemberek vezetése alatt levő osztályok
ból állva, széleskörű, az erdészeti tudományok minden ágára 
kiterjedő programmot állít össze és azt meg is valósítja. 

Teljesen függetlenül ugyanis a kísérleti állomás mostani ve
zetésétől, tovább fenn nem tartható rendszernek vagyok kényte
len minősíteni azt, amelynél egy teljesen egyoldalulag orientáló
dott szakember vezeti és irányítja döntő hatáskörrel az állomást, 
anélkül, hogy intézkedései felett az állomás tagjai közül bárki 
egyenjogú kritikát gyakorolhatna. így sohasem alakulhat ki egy 



egészséges kisérietügyi intézmény, mert hiszen annak munkás
sága mindig a vezető egyoldalú tudásának és szakképzettségének 
lesz az eredője. Az erdészeti kisérletügy munkásságának össze 
kell fognia és meg kell ismernie az ország erdőgazdaságának 
összes függő problémáit és olyan szakemberekkel kell rendelkez
nie, akik ezen probléma megoldását tőle függetlenül, önállóan 
meg tudják valósítani. 

A kísérleti állomás mostani rendszerének főbb hibáit a kö
vetkezőkben látom: 

1. Hiányzik az egész intézmény függetlensége és önálló mun
kaképessége. 

2. Hiányzanak azok a természettudományi laboratóriumok 
és berendezések, amelyek nélkül komoly tudományos munkát 
végezni ma már teljesen lehetetlen. 

3. Hiányzik az egész intézmény megfelelő, a kor szelleméhez 
idomult szervezettsége. 

4. Hiányzik egy olyan átfogó, minden részletre kiterjedő 
programm felállítása és következetes végrehajtása, amely nélkül 
általános érvényű eredményeket elérni nem lehet. 

5 . Hiányzik végül az egész kisérletügy irányítására és ellen
őrzésére hivatott országos kisérletügyi tanács, illetőleg ha van 
ilyen, annak eredményes működése és főleg ezen kérdés kapcsán 
a magán erdőgazdaságok képviselőinek és kiváló szakembereinek 
a kísérleti állomás programmjába való gyakorlati befolyása. 

őszintén ki kell jelentenem, hogy ezekért a hiányokért a kí
sérleti állomás mostani vezetőjét senki sem óhajtja felelősségre 
vonni. Ezek a rendszernek a hibái, amelyeket szervezéssel ki kell 
és ki lehet küszöbölni. 

Természetesen távol áll tőlem annak a gondolata is, hogy 
amikor a fentebbi kritikát gyakoroltam, napirendre térjek a kí
sérleti állomás egyes téren elért úttörő és szép vizsgálatai előtt, 
így ugyancsak jelentékeny munkát végzett a kísérleti állomás 
mostani vezetője a kísérleti állomás folyóiratának megindítása, 
adminisztrációja, azután az erdőművelés körébe eső kisérletügyi 
problémák megoldása terén. Magyar pedig közismerten növény
ökológiai téren, a szikes talajok és az Alföld fásításánál nagyje
lentőségű úttörő munkát végzett, néha bizony elég jelentékeny 
nehézségek árán. És az volna az ideális állapot, ha a kísérleti 



állomás minden munkaterére hozzá hasonló, kiváló szakembere
ket lehetne nevelni és szerezni. Épen azt célozza a kritikám, 
hogy ezt tegyük lehetővé és könnyítsük meg. 

De ezzel ellentétben rá kell mutatnom, hogy Worschitz né
hány munkájától eltekintve, az erdőhasználattan és fatechnológia, 
továbbá a talajtan, az erdőrendezés és védelem, valamint a bio
lógiai problémák terén a kísérleti állomás, mint olyan, teljesen 
munkaképtelen, mert hiszen úgy az emberei, mint a laboratóriu
mai hiányzanak. Ami ezen a téren történt, azt tisztán a főiskola 
tanárai és tanársegédei produkálták, amiben természetesen a kí
sérleti állomás mostani vezetőjének az iniciativa, a támogatás és 
a megértő együttműködés terén jelentős szerep jut. De ez ter
mészetesen szubjektív jelenség, amelynek alapján a jövőt felépí
teni nem lehet. Ide olyan szervezés és olyan rendszer kell, amely 
a kísérleti állomás munkásságát az egyéntől függetlenül, minden 
téren biztosítani képes. 

Hogy azután a fennálló hibák kiküszöbölése hogyan mehetne 
végbe, arra vonatkozólag nagy vonásokban a magam részéről is 
megteszem javaslatomat, miután a probléma megoldását sürgős
nek és alapvetően fontosnak tartom. 

Az idevonatkozó javaslatot teljes részletességgel külön fo
gom még tárgyalni, most annak előzetesen csak a főbb pontjait 
bocsátanám a nyilvánosság elé. 

Mindenekelőtt meg kell alkotni az országos kisérletügyi ta
nácsot, amelynek tagjai legyenek a kísérleti állomás vezetője, 
azután a főiskola erdész-professzorai, az erdészeti főosztály dele
gált szakemberei és végül az előzőkkel teljesen egyenlő jogon, a 
magánerdőgazdaság prominens képviselői. 

Ehhez a ponthoz közelebbi indokolást, azt hiszem, nem is 
kell fűzni. Ez annyira magától értetődő dolog és a külföldön is 
úgyszólván minden erdőgazdaságilag fontosabb országban így 
van, hogy ennek a szervezetnek működését tovább halogatni nem 
lehet. 

A kísérleti állomás mostani teljesen hivatalszerű és a mi
nisztériumtól függő jellege megszüntetendő. Az egész intézményt 
át kell alakítani egy önálló tudományos és kisérletügyi kutató 
intézménnyé. • • . • • • • 



Ezen célból haladéktalanul meg kell szervezni ezen intéz
mény önálló osztályait, amelyek a következők lennének: 

erdőművelési osztály, 
erdőhasználati és fatechnológiai osztály, 
erdőrendezési osztály, 
talajtani osztály, 
növénytani osztály (élettan, biológia), 
növényökológiai és növényföldrajzi osztály, 
erdővédelemtani osztály. 
Mindezen osztályok élére a főiskola megfelelő professzoraiból 

vagy a kísérleti állomás szakembereiből önálló munkakörrel biró 
osztályvezetőket kell állítani, akik a kísérleti állomás vezetőjét 
maguk közül 5 évről 5 évre választják és egyébként kísérleti 
ügyeik és tudományos munkaprogrammjuk megvalósításánál tel
jes önállósággal rendelkeznek. 

Az osztályok felállításánál merül fel most annak a szüksé
gessége, hogy a kísérleti állomás és a főiskola között szoros kap
csolat létesíttessék, anélkül, hogy ennek az intézménynek önálló
sága a legkisebb mértékben is veszélyeztetve volna. A kísérleti 
állomás ugyanis mostani összetételében csak egy-két megfelelő, 
kiváló szakemberrel rendelkezik. Már pedig megfelelően képzett 
szakemberek nélkül a kísérleti állomás feladatait megoldani nem 
lehet. Az osztályok élére tehát addig, amíg erre a célra meg
felelően képzett szakemberek állanak majd rendelkezésre, a fő
iskola megfelelő szakembereinek kell kerülniük. 

A legnagyobb hiánya'azonban' a kísérleti állomásnak az, 
hogy tudományos vizsgálatokhoz szükséges láboratóriumokkal 
egyáltalában nem rendelkezik. Ezeknek felállítása pedig olyan ha
talmas összeget igényel, hogy arra belátható időn belül gondolni 
sem lehet. Éppen ezért szükséges, hogy az erdőmérnöki osztály 
kitűnően felszerelt kutató intézeteit haladéktalanul vonjuk be a 
kísérleti állomás munkakörébe. Hiszen ma az a helyzet, hogy a 
kísérleti állomás mai formájában képtelen a legegyszerűbb talaj-
analyzisek, vagy akár'növénykórtani, vagy védelemtani, sőt ren-
dezéstani szakvélemények adására is. Ez pedig — mindnyájunk
nak be kell látnunk •— annyira tarthatatlan és lehetetlen állapot, 
hogy sürgősen orvosolni kell. Egyenesen irracionális dolog volna 
azonban a mai súlyos nehéz időkben egymástól alig pár száz lé-



pésre fekvő intézetekben párhuzamosan működő laboratóriu
mokat berendezni és fenntartani, amelyeket a mai csonkaország 
pénzügyi viszonyai amúgy sem engednének meg. 

Hogy ideális állapot az lenne, hogy a kísérleti állomás ezen 
a téren is független legyen, azt készséggel elismerem, de akkor, 
amikor a helyzet realitása ezt lehetetlenné teszik, egyenesen az 
élniakarás diktálja azt, hogy megtaláljuk ebből a helyzetből a 
kivezető utat, hiszen így nem maradhatunk. Ezen a téren, ha 
már a hivatkozás megtörtént a svéd, norvég, finn és dán kísér
leti állomásokra, a magam részéről szeretnék rámutatni arra., hogy 
ezek közül a kísérleti állomások közül a dánt, ahol erdészeti fő
iskola nincsen, hanem az csak a mezőgazdasági főiskola egyik 
fakultása és az is térben messze elválasztva a kísérleti állomás
tól, nem lehet a mi viszonyainkkal összehasonlítani. Norvégiában 
pedig az egész erdészetet a mezőgazdasági főiskolán 3 tanszék 
képviseli. Ott nincsenek meg az erdészeti fakultásnak azok a 
nagy kutató intézetei, amelyek a mi főiskolánknak egyik speciali
tását képezik. De éppen az a körülmény, hogy ezen állomás egyik 
jövendő osztályvezetője, aki a talajtani és talajbiológiai osztályt 
fogja átvenni, állami ösztöndíjjal intézetemben dolgozott és ki
képzést nyert, bizonyítja legjobban, hogy a norvégek is ki fog
ják fejleszteni a kísérleti állomás eddigi laboratóriumait, ame
lyekre már eddig is jelentékeny összegeket kaptak. Azonban 
Norvégiában a kísérleti állomás teljesen önálló tudományos in
tézmény, amely a mindenkori államerdészettel és kormányható
ságokkal csakis a kisérletügyi szaktanács révén függ össze. Svéd
országban és Finnországban pedig a kísérleti állomás fejlődése 
főleg laboratóriumi technika szempontjából messze megelőzte az 
erdészeti szakoktatás hasonló intézményeit. Mind a két ország
ban, de főleg a finneknél a kísérleti állomások önálló kutató in
tézmények, azonban a kisérletügyi tanács mindenütt megvan, 
mert hiszen ez az a szerv, amely a felsőbb erdészeti szakoktatás, 
a gyakorlat és a kísérleti állomás között az összefüggést megte
remti. Különösen a finneknél vannak szépen kifejlesztve a kí
sérleti állomás önálló osztályai, hiszen az utóbbi időben már 6 
önálló osztálya van. 

Világos tehát, hogy teljesen félre lettem értve akkor, ami
kor rólam azt.tételezték fel, hogy én a kísérleti állomás „főiskola-



sítását" óhajtom propagálni. Ennek még a gondolata is távol áll 
tőlem. Ellenben feltétlenül híve vagyok annak a gondolatnak, 
hogy a magyar erdészeti kisérletügyet megreformálni és újjáala
kítani csak az intézmény önállósításával és az összes számbajövő 
tényezők kritikai és irányítási jogának biztosításával lehet. 

Hogy azután hogyan és miképen nevezik ki az osztályveze
tőket és kik lesznek azok, az már a további szervezés részletkér
dései közé tartozik, de a vezetőt feltétlenül időtartamban korlá
tolt periódusra kell megválasztani és hatáskörét úgy kell meg
szabni és elhatárolni, hogy a többi osztály működése és admi
nisztratív helyzete, a vezető egyéni véleményétől és meggondo
lásaitól függetlenül legyen végrehajtható. 

A személyzet-kérdés megoldása szempontjából pedig az 
átmeneti időre feltétlenül szükséges a főiskola szakember re-
zervoárjából meríteni. Mert hiszen a mostani helyzet, amikor 
az ezelőtti 20—25 év mintájára szakképzettség és előtanulmány 
nélkül való fiatalembereket rendelnek be a kísérleti állomásra, 
akiknek még éveken keresztül tanulniok kell arra, hogy a mun
kakörük ellátásához szükséges átnézetet és szaktudást elsajá
títhassák, természetesen szintén olyan állapot, amely nyilván
valóan eredménytelenségre fog vezetni. 

Természetesen távol áll tőlem az a szándék, hogy a most 
előterjesztett javaslatom minden részletéhez ragaszkodjam. 
Ellenkezőleg; célom főleg abban áll, hogy a problémára, a meg
oldás jelentőségére és sürgősségére a nagy nyilvánosság figyel
mét felhívjam és módot és alkalmat nyújtsak mindenkinek, aki 
az ügy iránt érdeklődik, hogy nyíltan, minden melléktekintetet 
félretéve, a kérdéshez hozzászóljon és az egész probléma nyilt 
letárgyalása után egy egészséges és mindenkit kielégítő meg
oldás alakuljon ki. 

A magam részéről nem óhajtanék egyelőre a részletekbe 
belemenni, ellenben tisztelettel kérem a kísérleti állomás mostani 
vezetőjét, hívja össze a fentebb említett szakemberek kollégiumát, 
üljünk le a tárgyalóasztalhoz és dolgozzuk ki végre a kísérleti 
állomás átszervezését és azt a programmot, amelynek megvaló
sítása nélkül 1935-ben felelősség mellett nem állhatunk ki a világ 
közvéleménye elé! Előre is biztosíthatom arról, hogy a napidíj 
kérdése, ha egyszer az összehívás megtörténik, előreláthatólag 



senkinél sem lesz akadály. Meg vagyok győződve arról, hogy van
nak még Magyarországon szakemberek, akik akkor, amikor ma
gasabbrendű kultúrcélok megvalósítására való együttműködésről 
van szó, nem fogják azt napidíjaik és esetleges útiköltségük meg
térítésétől függővé tenni. 

A magam részéről az első lépéseknél teljesen mellékesnek 
tartom, hogy melyik érdekképviselet, melyik hatóság hány tag
gal fogja magát képviseltetni. A legegyszerűbb megoldás, hogy 
az egész kérdéskomplexumot minél gyorsabban letárgyalhassuk 
az volna, hogy tegyünk javaslatot a kormány hatóságnak, hogy az 
1923-ban már általa javasolt szaktanácsot az erdészeti főosztály 
vezetőjének elnöklete alatt minél sürgősebben hívja össze. 

Kétségkívül ismerem a mai helyzet rendkívül "nehéz voltát, 
de éppen hazánk ezen nehéz helyzete és a mostani kritikus idő 
kétszeresen teszi kötelességünkké, hogy minden erőnket és ener
giánkat a magyar kultúra szolgálatába állítsuk. Ezekben a nehéz 
órákban, amikor bizony sokszor a csüggedés válik úrrá felettünk, 
emlékezzünk mindig Pasteur-nek, a francia nemzet egyik legkivá
lóbb biológusának lángoló hazaszeretettől diktált és nemzetének 
legkritikusabb óráiban nyilvánosságra hozott mondására: „Ne 
engedjétek, hogy sziveteket terméketlen és értéktelen kétkedés
nek betegsége befertőzze; ne engedjétek, hogy azok a szomorú 
órák, amelyek minden nemzet életében előfordulnak, valaha is 
beárnyékolják akarástokat." 


