mi, hanem az, hogy a kihasználás és felújítás olyanforma módon
megy végbe, mint ahogyan azt a természet szokta csÍTidlni.
Hibáztatni való dolog, hogy némelyek azért nem tartják
alkalmasnak a természetes felújító vágást, mert annak
keresz
tülvitele nagy nehézségekbe
és sok akadályba ütközik.
Még
jobban hibáztatható az, aki ez okok miatt nem is alkalmazza
azt. Olyan elbírálás alá esik ez, mintha valaki éppen ez okok
miatt a gyérítéseket sem hajtaná végre, mert így végső ered'
menyben egyáltalában nem akarna belterjes gazdálkodást
foly
tatni. Belterjes erdőgazdaságban kevés az olyan erdőrészlet,
amelyikben, mondjuk, 10 éven belül ne volna valami tennivaló,
s'aki így gazdálkodik, az nem is gondol arra, hogy a végső
használatnál a természetes felújító vágásmódot annak
nehéz
ségei miatt mellőzze, ha különben alkalmasnak találja. Az ilyes
féle akadálynak nem szabad a köz]'elfogásban,
meggyökeresednie.
Egyébként is a természet már maga gondoskodik arról,
hogy az, erdő ott kívánja meg a természetes felújító vágásmó
dot, ahol annak végrehajtása könnyebb, t. i. nem a magas
hegységben.
Az előadottaknál következetesen csak azt tartottam szem
előtt, hogy mit kíván az erdő és annak állandó, sőt fokozódó jó
állapota. A birtokos — aki esetleg több tekintettel van a je
lenre, mint a jövőre — kívánhat mást is. az.azonban már más
lapra tartozik.
Béky Albert.

A felújítás problémása és az erdészeti
kísérletügy
írta: dr. Fehér Dániel.
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Én a magam részéről a földmívelésügyi minisztérium erdé
szeti főosztályának szinte páratlanul megértő támogatásával és
a miskolci erdőigazgatóság önzetlen baráti segítségével abba a
szerencsés helyzetbe jutottam, hogy a kérdés biológiai vonatko
zásainak elbírálása céljából széleskörű kísérleteknek
alapjait
vethettem meg, amelyekkel legalább a kérdés biológiai részét,
illetőleg az ezzel összefüggő egyéb problémákat azt hiszem, vég
érvényesen sikerül majd tisztázni.
Ami most már a Kísérleti Állomás ügyét illeti, úgy szintén
őszinte örömömnek kell kifejezést adnom, hogy mint Roth nyi
latkozatából látom, a dolgok lényegét illetőleg nincsen felfogás
beli különbség közöttünk. Ami ellentét ma még fennáll, az tisz
tán arra vonatkozik, hogy Roth az általam szükségesnek jelölt
osztáloykat, illetőleg az ezek által megadott keretet csak később
óhajtja, én pedig most is azon a határozott véleményen vagyok,
hogy az osztályok felállítása
elodázhatatlan
feladat.
Sajnos,
nem oszthatom Roth véleményét, mikor azt mondja,hogy ezek
kel csak egy nagyot mutató keretet kapnánk, amelyet tartalom
mal, ember és költség híján, nem lehetne kitölteni. Ha az élet
ben valamit alkotni akarunk, különösen, ha ezt az alkotást
nagyszabásúnak tervezzük, először a gondolatot és azzal együtt
a kereteket kell megadnunk és bármily nehéz időket is éljünk,
erős akarattal és következetes munkával a kereteket mindig ki
tölthetjük. Különben is az általam javasolt osztályoknak személy
zettel és laboratóriumokkal való ellátása rendkívül könnyű és
ennek keresztülvitele nem ütközik nehézségekbe abban az eset
ben, ha megfelelő szervezéssel a főiskola szakembereit és intéze
teit a munkába belevonjuk.
Készséggel elismerem és megerősítem, hogy Roth maga
messzemenő megértéssel és igazi liberális, vezetésre teljesen érett
magatartással kezeli az állomás ügyeit, de ez teljesen a szeszély
hez kötött szubjektív jelenség és semmi garanciát nem ad arra,
hogy személyváltozás esetén a jövőben is így lesz. Erre pedig
építeni nem lehet. Nekünk tételes jogszabályokkal kell az egész
kérdést szabályoznunk, a kereteket végérvényesen megszabnunk

és a kérdést gyökeresen megoldanunk. Teljesen tarthatatlan ál
lapot pl., hogy a Kísérleti Állomás az erdőrendezéstani, növénykórtani, erdővédelemtani és talajtani dolgokban ma úgyszólva
teljesen munkaképtelen, holott pl. a talajtan jelentőségre nézve
ma már domináló szerephez jutott.
Az, hogy a tanszékek és a kísérleti állomás hogyan segítik,
hogyan támogatják egymást az új rendszer keretein belül, tel
jesen mellékes részletkérdés, amelyet esetről-esetre kell letár
gyalni. Jelenleg a főiskola kiválóan képzett tanársegédekkel és
adjunktusokkal rendelkezik, akiket átmenetileg kitűnően fel le
hetne használni a kísérleti állomás munkásságának céljaira is.
Ehhez azonban rendszer, egységes elv és minden problémát át
ható programm szükséges. Hasonlóképpen feltétlenül szükséges
nek tartom a gyakorlati szakembereknek az általam javasolt kí
sérletügyi tanácsba való meghívásával a gyakorlat megfelelő be
folyásának biztosítását is.
Ami pedig azt illeti, hogy az osztályok felállítása esetén egy
két intézet nem lehet önálló tagja az erdészeti kísérleti állomá
sok nemzetközi szövetségének, az annyira mellékes dolog, hogy
ezzel a kérdéssel még foglalkozni sem óhajtok.
A kísérletet és a kutatást én sem választom el egymástól a
gyakorlatban, hiszen a vezetésem alatt álló intézet, amely par
excellence kutató intézmény, állandóan messze kiterjedő kísér
letekkel is foglalkozik. Az elválasztás jelentősége inkább elméleti
és a célkitűzések megbírálásánál játszik szerepet.
Az pedig, amit a kísérleti állomás hivatalszerű jellegéről
mondottam, az természetesen éppen nem vonatkozik arra, hogy
az erdészeti főosztály befolyását kikapcsoljuk. Adminisztratív
és gazdasági függést itt természetesen sohasem kerülhetünk el,
de ezek keretén belül a kísérleti állomás önálló, tehát célkitűzé
seinél, azok megvalósításánál minden, a felettes hatóság részéről
jövő imperatív beavatkozástól mentes tudományos kutató inté
zetté kell átalakítanunk. Nem egy példa a múltban világosan
megmutatta, hogyha az erdészeti főosztály mindenkori vezetője
tudományos szempontból befolyást óhajt gyakorolni, azt minden
további nélkül döntő hatáskörrel megteheti. Ilyen körülmények
között pedig önálló tudományos kutatás és kísérletügy ab ovo

lehetetlen. Nagyon természetesen szervezetileg kell biztosítani a
minisztériumnak a beleszólás, sőt véleményem szerint a nyoma
tékos beleszólás és végeredményben a döntés jogát. De ezen a
határon belül az önálló kutatás számára az eddiginél sokkal
szélesebb kereteket kell biztosítani, hogy a kutató munka függet
lenségét és pártatlanságát mindenképpen meg tudjuk őrizni.
A magam részéről, azt hiszem, mindenki tisztában van azzal
a páratlanul álló megértő támogatással, amellyel az erdészeti
főosztály jelenlegi vezetője minden igaz ügyet, személyre való
válogatás nélkül, szeretettel és hatékonyan támogat. Kötelessé
gemnek tartom itt őszintén kijelenteni, hogy az a nagy tudomá
nyos előrehaladás, amelyet az erdészeti tudományok terén a fő
iskola telt, elsősorban az erdészeti főosztály mostani vezetőjének,
gyakran bizony nagyon nehéz viszonyok között, de annál na gyobb erővel és szeretettel biztosított támogatásának köszönheti
eredetét. Ez a megértő szeretet és jóindulat az erdészeti tudo
mány alapvető nagy munkáit és ezek mellett a kutató munkás
ság értekezéseinek egy egész seregét teremtette meg az utóbbi
években. De sajnos, ezt a megértést és ezt a szeretetet akkor,
amikor évtizedekre előre építünk, nem lehet intézményesen biz
tosítani, ez személyhez kötött jelenség, nekünk pedig, amikor a
jövőt építjük, nem személyekre, hanem tételes jogszabályokban
lefektetett jogokra és kötelességekre kell építenünk. Éppen ezért
azt hiszem, hogy bizonyos fokig ez a probléma is ténykérdéssé
vált és ezért mégegyszer tisztelettel felkérem a kísérleti állomás
vezetőjét, intézkedjék a kíséiietügyi szaktanács,
illetőleg egy
olyan közgyűlés összehívására, amely a kísérleti állomás ügyét is
tárgyalja és az átszervezés problémáját megoldja. Mert azt az
egyet, bármily szeretettel és elismeréssel viseltetem is a kísérleti
állomás mostani vezetője iránt, egészen őszintén megmondha
tom, hogy 1935-ben úgy, ahogy most állunk, semmiesetre sem
állhatunk ki a világ kritikája elé. Kísérleti állomásunk szerve
zete és kiépítése annyira kezdetleges és primitív és annyira nem
áll arányban sem a főiskola nagyarányú tudományos felkészült
ségével, sem a magyar erdőgazdaság intenzitásával és magas
nívójával, hogy a magam részéről őszintén ki kell jelentenem,
hogy azt a gyökeres változást, amelyet különben elvileg Floth is

helyesel, sürgősen niegoldandónak és elodázhatatlannak tartom.
Megoldandónak tartom annál is inkább, mert ha azt*a tervet
gyors iramban megvalósítjuk, szervezettség és kiépítés tekinte
tében a finnek és svédek után vezetőszerepet biztosíthatunk ma
gunknak, ami annál nagyobb jelentőséggel bír a jövőre nézve,
mert laboratóriumok és általában természettudományi felkészült
ség szempontjából sok tekintetben még a finneknél is jobban
állunk és ezért megfelelő szervezettség esetén rövid időn belül
a szellem és kultúra fegyvereivel az erdészeti kísérletügy terén
döntő szerepet játszhatunk.

Az osztrák Mürzvidéki kincstári erdő
birtok m o d e r n úsztató és kipartoló
berendezése
írta: Modrovich Ferenc.
E lapok hasábjain három évvel ezelőtt ismertettem a Mürzvidéki osztrák kincstári erdőbirtok úsztató berendezését, és an
nak tökéletesítésére részben már akkor megindult építkezéseket,
részben az arra vonatkozó terveket. E tervek többszöri lényeges
módosítások után 1928—29. években megvalósultak és így ezidén már alkalmunk volt a hallgatóinkkal tett kirándulásunkon
a kész és teljesen modern elvek szerint épült úsztató berendezést
üzemben látni. Minthogy egész Európában ez az első ily modern
kivitelű úsztató berendezés, jó célt vélek szolgálni, ha azt a ma
gyar szakközönséggel röviden megismertetem.
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Az úsztató berendezés a neubergi kincstári erdőgondnoksá
got van hivatva feltárni. Ez az erdőgondnokság északi Steierországban, a Mürz és mellékpatakainak felső folyására hajlik;
600—2000 m magasságban fekszik a tenger színe felett. Kiter
jedése 19.000 ha (mintegy 33.000 kat. hold): Faállománya 70%
lúc,
10% vörösfenyő, 10% összefüggő állományt nem alkotó
bükk és 10% egyéb fanem. Üzemmód tarvágás mesterséges felújításásal, csak a véderdő jellegű erdőrészekben történik a haszModrovich:
A z e r d ő m é r n ö k i főiskola
L a p o k , 1928. é v f . X I . f ü z e t .
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