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Az Erdészeti Kísérleti Állomás mai szervezete és össze

tétele sem a korszerű követelményeknek, sem pedig azoknak az 
igényeknek meg nem felel, amelyeket vele szemben a magyar 
erdőgazdaság ma már felette magas színvonalon álló menete és 
igényei megkövetelnek. Nem felel meg pedig azért, mert a mai 
felépítésében és szervezetében nem érvényesülhetnek azok a 
magasabb szempontok és a tudományos kutatás belső lényegé
vel elválaszthatatlanul összefüggő követelmények, amelyek 
nélkül az erdészeti kísérletüggyel szervesen összefüggő tudo
mányos működés számára a légkört és annak előfeltételeit 
megteremteni képtelenek vagyunk. 

A továbbiak folyamán a kutatásokat a kísérletektől elvá
lasztani nem fogom. Nem.fogom pedig azért, mert a tudomá
nyos előrehaladásnak ez a két fegyvere ós eszköze, mint az 
óramű kerekei egészítik ki egymást. Amit a kutatás elméleti 
téren produkált, azt a vele szorosan összefüggésben lévő kísérle
teknek kell megerősíteni, vagy fordítva, a kísérletek által ki
mutatott és beállított összefüggéseket és törvényszerűségeket a 
tudományos kutatás eszközeivel kell megfelelő szilárd, exakt 
elméleti alapokra helyezni. 

Az Erdészeti Kísérleti Állomás a mai szervezetében kép
telen ezeknek acéloknak megfelelni, a következő okok folytán: 

1. Dacára annak, hogy az Erdészeti Kísérleti Állomás a 
mostani vezetőjének céltudatos, körültekintő vezetése alatt az 
utóbbi években rendkívül sokat fejlődött, sőt az erdészeti 
kísérletügy számos terén számottevő eredményeket is ért el, 



mégis a most meglévő berendezései még egyelőre hiányosak 
és kiegészítésre szorulnak. Hiányzanak ugyanis azok a labora
tóriumi berendezések* amelyeknek a segítségével az erdészeti 
kísérletüggyel szoros összefüggésben lévő a) talajtani, b) nö
vényélettani, c) növénykórtani és erdővédelemtani és d)- fa-
technológiai problémákat megoldani lehetne. 

2. A Kísérleti Állomás ma már megfelelően kiképzett, 
munkaképes tisztviselői gárdával rendelkezik, amely — mint 
a fenti pontban már említettem — sok tekintetben felette ered
ményes működést végzett. Ennek dacára azonban a most meg
lévő személyzet felhasználhatósága a tudományos problémák 
sokoldalúsága következtében meglehetősen korlátolt, miután 
hiányzanak közülük azok a szakemberek, akik az első szakasz 
a) és d) pontjai alatt jelzett problémák megoldására megfelelő 
szakképzettséggel bírnának, vagy ha vannak is ilyenek, hiány
zik számukra a kellő szervezet hiánya folytán az a működési 
terep és azok a laboratóriumi berendezések, amelyek nélkül 
tudományos munkásságot kifejteni nem tudnak. 

3. A Kísérleti Állomás mai szervezetében, a mindenkori 
vezető egyéniségéhez mért és attól szervesen függő felépítése 
következtében még akkor sem teheti lehetővé a fenti megjelölt 
tudományágak önálló, egyéni felelősség mellett való művelését, 
az abban való elmélyedést és az ezekkel összefüggő tudomá
nyos kutatások kifejlődését, ha az 1. és 2. pontok alatt fel
sorolt feltételek teljesítve is lennének. 

Ez utóbbi ponthoz ugyanis meg kell jegyeznem, hogy a 
Kísérleti Állomás mostani vezetőjének minden jóindulata és 
ügyszeretete mellett sem lehet ezt az állapotot kielégítőnek és 
a modern tudományos kutatás céljaival összeegyeztethetőnek 
találni, ha a Kísérleti Állomás alkalmazottai elvben akkor; 
amikor tudományos kutatómunkát végeznek, a Kísérleti Állo
más mindenkori vezetőjétől nemcsak adminisztrative, hanem 
tudományos szempontból is teljesen függő helyzetben vannak. 

Rá kell itt arra is mutatnom, hogy azokban az államok
ban, ahol az erdészeti kísérletügy a legnagyobb fejlettségét 
érte el, így Svédországban és Finnországban, ott ezzel a hely 1 

zettel már régen szakítottak és a Kísérleti Állomást önálló tudo
mányos kutatóintézetté építették ki, amelynek nemcsak in toto 



biztosították az önálló tudományos intézményekel megillető 
önrendelkezési és autonóm intézkedési; jogot, hanem az állo
más keretén belül az ott működő egyes kutatók számára is 
mélyreható egyéni felelősség mellett járó cselekvési szabadsá
got biztosítottak. 

A következőkben most már arra is rá kell mutatnom. 
hogy véleményem szerint teljesen lehetetlen lesz 1936-ban a 
mostani Kísérleti Állomásunkkal a nem kielégítő primi
tív és az erdészeti tudományos kutatás mai színvonalának 
már meg nem felelő szervezetével és teljesítőképességével a 
világ közvéleménye előtt kiáltanunk. 

Ügy érzem, kötelességem azokat a tapasztalatokat, ami

lyeket a magyar állam áldozatkészsége révén hosszú külföldi 
tartózkodásaim alatt nyertem, a magyar kultúra érdekében 
hasznosítani és másrészt felelősségem tudatában indíttatva is 
érzem magam arra, hogy ennek, az általam kielégítőnek nem 
tartott intézménynek megjavítása érdekében szót emeljek és 
javaslatot tegyek. Azért a következőkben nemcsak arra akarok 
rámutatni, bogy hogyan lehet a Kísérleti Állomást a mai felépí
tésében, kellő átszervezéssel modern, haladó szellemű, a világ 
összes erdészeti kísérleti állomásai között vezetőszerepre hiva
tott intézménnyé alakítani, hanem ezenfelül részletekre ter
jeszkedő szabályzatot is dolgoztam ki és terjesztek elő, amely 
a Kísérleti Állomás jövendő szervezetét, annak tagolódá
sát, az egyes szervek munkakörét és kötelességeit teljes részle
tességgel írja elő. 

A tervezett átszervezés ellen sokan, köztük még azok is, 
akik egyébként elvileg álláspontomhoz hozzájárultak, főleg 
azon aggályuknak adnak kifejezést, hogy a tervezett szervi 
változásokat az ország mai nehéz pénzügyi helyzetében nagyon 
nehéz lenne megvalósítani, mert hiszen nagyobbmérvíí tűi-
kiadások elkerülhetetlenek lennének. Ehhez a felfogáshoz a 
magam részéről nem tudok csatlakozni. Elsősorban azért nem. 
mert ezeknek a szervezeti változásoknak a kiépítését és keresz
tülvitelét annyira alapvetően fontosnak tartom, hogy vélemé
nyem szerint ezeknek a fokozatos, lépésről lépésre való keresz
tülvitelétől még abban az esetben sem szabad visszariadnunk, 
ha azok átmenetileg bizonyos költségtöbblettel is járnának. 



Átmenetileg azonban mindezeket a változásokat minden külö
nösebb költségtöbblet nélkül meg lehet valósítani, ha kölcsönös 
megértéssel és jóindulattal sikerülne a Főiskola és az újonnan 
fokozatosan életbeléptetendő szervezet között olyan átmeneti 
kooperációt létesíteni, amely lehetővé tenné, hogy egyrészt a 
Kísérleti Állomás egyes osztályaiban működő szakemberek a 
Főiskola már meglévő kiváló berendezéseit és intézeteit hasz
nálhassák, másrészt a Főiskola erdőmérnöki osztályának sze
mélyzete a Kísérleti Állomás munkájába bekapcsolódjon. 

A magam részéről teljesen igazat kell adnom azon véle
ménynek, amely nem óhajtja a Kísérleti Állomás szervezetét, 
annak osztályait kizárólag a főiskolai tanárokkal és tanár
segédekkel vezettetni. Nem is lehet ez a célja az újonnan fel
állítandó, illetve átszervezendő kutatóintézetnek. A cél inkább 
az legyen, hogy az erdészeti tudományos kutatás és kísérlet
ügy ma meglehetősen pangó tevékenységének oly erőt, frisse
séget adjunk, új eszméket vigyünk bele s másrészt lehetővé 
tegyük, hogy az arra alkalmas, kiváló szakembereink a főis
kolán kívül is megtalálják a tudományos munka és kísérlet
ügyi munkásság lehetőségét és alapfeltételeit. 

Amikor tehát arról beszélek, hogy a Főiskola intézményeit 
és laboratóriumait, illetőleg azok használatát az átmeneti 
időre az líjonnan felállítandó szervezet részére biztosítani kell, 
nem is arra gondolok, hogy az ilyen laboratóriumok haszná
lata fejében a kutatóintézet megfelelő osztályai élére feltétlenül 
főiskolai professzort kell állítani, hanem tervem az, hogy egy
más jogainak kölcsönös tiszteletbentartásával, de főleg azon 
belátás és megértés alapján, amellyel ma, az ország nehéz 
helyzete iránt minden magyar állampolgár viseltetni tartozik, 
lehetővé tegyük ezeknek az intézményeknek közös használatát, 
a tanári függetlenség és a Főiskola szervezeti és ügyviteli sza
bályzatában lefektetett felelősség teljes figyelembentartásával, 
— ismételteri hangsúlyozom: az átmeneti időre. Ebben az eset
ben komolyabb anyagi kérdésekről nem lehet szó, legfeljebb 
csakis arról, hogy az életbeléptetendő szélesebb keretek követ
keztében bizonyos nagyobbmérvű anyaghasználat lehetősége 
fog fellépni, amelyet természetesen fedezni kell. 

Hogy minden további felesleges vitának, vagy félreértés-



nek elejét vegyem, mégegyszer hangsúlyozom, célom nekem 
is az, hogy idővel, ha erre mód és lehetőség nyílik, személy
zeti és anyagi tekintetben a főiskolától teljesen független és 
vele párhuzamosan, kölcsönös egyetértésben működő intéz
ményt létesítsünk, amelynek segítségével a tudományos kuta
tás és az erdészeti kísérletügy céljaira idővel megfelelő, kellő 
szakképzettséggel bíró tisztviselői kart képezhessünk ki, amely 
úgy a főiskolai tanári utánpótlás szempontjából, mint pedig a 
tudományos élet terén szükségszerűen kifejlődő egészséges ver
seny tekintetében a magyar erdészettudománynak fejlesztésé
ben jelentékenj' szerepet fog játszani. 

Személyzeti téren nem hiszem, hogy az elkövetkezendő 
pár évben nagyobb nehézségek merülnének fel, mert hiszen 
amíg a szükséges új állásokat megszervezni nem lehet, átmene
tileg az állami erdészet tisztviselői karának, továbbá a Főiskola 
és a Kísérleti Állomás tisztviselőkarának felhasználásával 
lehetne az osztályok megszervezését minden különösebb pénz
ügyi nehézség nélkül megoldani. 

Mindenesetre hangsúlyoznom kell, hogy a jövőben az ál
lami szolgálatban általában bevezetett eddigi útiszámla
rendszert az Erdészeti Kutató- és Kísérletügyi Intézet szem
pontjából alapvetően revideálni kell és addig, amíg az ország 
pénzügyi helyzete meg nem engedi, rá kell szorítani a kísérlet
ügy minden munkását, hogy kísérletügyi munkásságánál a 
magasabbrendű cél érdekében csak a tényleges kiadásait szá
molja el. Ennek a berendezésnek és intézkedésnek meg lesz a 
haszna és meg lesznek a gyümölcsei. Mert ha tudatára ébre
dünk annak i— és kell, hogy minden magyar kultúrember, 
aki tudományos munkát végez, ennek a legrövidebb időn belül 
tudatára ébredjen —, hogy a tudományos kutatómunkát és a 
vele összefüggő tevékenységet nem lehet a hivatali kötelesség
teljesítés mértékével mérni, — abban az esetben a rendelke
zésre álló hitelösszegeket helyesebben, racionálisabban tudjuk 
kihasználni és véleményem szerint azoknak kismértékű emelé
sével és helyes szétosztásával az eddigieknél többszörösen foko
zottabb tevékenységet fogunk tudni kifejteni. A Kísérleti Állo
más átszervezését elodázni egj'ébként már annál kevésbé sem 
szabad, mert azt már a magyar erdészeti közvélemény is szor-



galmazza; és másrészt ismételten hangsúlyozom, hogy a 
kongresszus sikere tekintetében a felelősséget csak abban az 
esetben vállalhatjuk, ha ezeket az általam javasolt változásokat 
keresztülvisszük. 

Egyet azonban már most hangsúlyozok: én ügyet szolgá
lok és nem embereket. Tehát minden, a következőkben általam 
javasolt berendezéseknél és változásoknál a személyes tekinte
teket mellőztem és mellőzni fogom, mindössze csak annak ki
fejezésére szorítkozom, hogy a Kísérleti Állomás vezetőjének 
személyében a kongresszusig és a kongresszus tartama alatt 
változtatás semmiesetre sem lenne kívánatos és okszerű. Az 
állomás mostani vezetője ugyanis kétségbevonhatatlan nagy ér
demeivel a magyar kísérletügy számára pótolhatatlan nagy 
értéket jelent és másrészt teljes mértékben kell méltányolnunk 
azt a megtisztelő kapcsolatot, amely az ő személyén keresztül 
hazánk és az Erdészeti Kutató Intézetek Nemzetközi Szövet
sége között fennáll. Ezzel a kijelentésemmel az alább következő 
szervezeti változással összefüggő személyi kérdéseket egyszer 
és mindenkorra kikapcsoltnak tekintem. Hogy határozottan, 
minden félreértést kizáróan körvonalazzam álláspontomat. 
mégegyszer összefoglalom a következőket: 

Az újonnan megszervezendő Erdészeti Kutató- és Kísérlet -
ügyi Intézet fokozatosan állítandó fel, lehetőleg a nagyobb-
mérvű túlkiadások elkerülésével, a Kísérleti Állomás és a Fő
iskola erdőmérnöki osztályán rendszeresített intézetek és labo
ratóriumok közös munkaterv alapján való kihasználásával. 
Elvileg ki kell mondanunk már most, hogy az újonnan felállí
tandó Erdészeti Kutató- és Kísérletügyi Intézetet céljainak meg
felelő laboratóriumokkal kell kiegészítenünk és felszerelnünk. 
A Főiskola intézeteinek az igénybevétele tehát csak átmeneti 
időre szólna. 

Javaslatom megtételénél elsősorban tisztában vagyok 
azzal is, hogy a Kísérleti Állomás mostani, nagy érdemeket 
szerzett vezetőjével közös állásponton vagyok akkor, amikor az 
Állomás mostani szervezetének nagyobbszabású kiépítésével és 
legalább átmenetileg a Főiskolával való együttműködés kiépí
tésével egy olyan szervezeti változást viszünk végbe, amely 
nemcsak a kongresszusig fog már jelentékeny tudományos 



eredményt produkálni és ezenfelül kétségkívül a gyakorlati 
erdőgazdaság szempontjából is hasznos működést kifejteni, 
hanem olyan szervezetet és intézményt is fog reprezentálni, 
amely újszerűségében, felépítésének eredetisége és célszerűsége 
tekintetében még nemzetközi viszonylatban is kétségkívül kiváló 
szerepet fog vinni. Tudomásom szerint az Állomás átalakítá
sára vonatkozó javaslatot a Kísérleti Állomás vezetője már 
ismételten hivatalból megtette és a magam részéről csak segít
ségére és támogatására akarok szolgálni akkor, amikor önzet
lenül, minden személyes érdek teljes kizárásával, tudásom és 
tapasztalataim legjavát bocsátom a rendelkezésére, az Állomás 
további fejlesztése érdekében. 

A következőkben most már a magyar erdészeti kísérletügy 
átszervezésére vonatkozó részletes javaslataimat és szervezeti 
szabályzattervezetemet vagyok bátor közzétenni. 

JAVASLAT A MAGYAR ERDÉSZETI KÍSÉRLETÜGY ÉS 
TUDOMÁNYOS KUTATÓMUNKÁK ÁTSZERVEZÉSÉRE ÉS 
ÁTALAKÍTÁSÁRA. 

I. Az intézmény címe. 

Az intézmény címe: M. kir. Erdészeti Kutató- és Kísérlet
ügyi Intézet. 

( A z o k u tán , ami t a kísérletekről és a kutatás viszonyáról mondot
tam, újból és kifejezetten kell hangsúlyoznom, h o g y akkor, amikor e g y 
intézményt kutató intézetnek nevezünk, abban a kísérlet és a kísérlete
zés f o g a l m a m á r bennefoglal tat ik , mivel a kísérlet és a kísérletezés 
sohasem képezhet különálló célt. Önálló :cél egyedül az emberiség fe j lő
désének szolgálatába állított tudományos kutatás, amely nem egyéb, 
mint va lamely gazdasági ágazatban lejátszódó fontos események, hely
zeti kapcsola tok, v a g y reakciók közöt t mutatkozó fizika-kémiai, v a g y 
egyéb természetű összefüggéseknek kiderítése o ly célból, h o g y ezek meg
ismerése ál tal az emberiségnek, v a g y a társadalom e g y részének lehe
tőség nyújtassák arra, h o g y ezeket a fo lyamatokat gazdaság i tevékeny
ségében fe lhasznál ja és ezáltal az eddigieknél j o b b és az emberiség, 
v a g y a társadalom e g y részének j a v á r a kedvezőbb eredményeket érjen 
el. E cél érdekében természetesen különösen a gyakor la t i i rányú tevé
kenységnél a kísérlet és a kísérletezés mellőzhetetlen, mer t hiszen akár
milyen jó l van mega lapozva e g y kutatási e redmény, csak megfelelő 
kísérlet derítheti ki a gyakor la tba való átültetés lehetőségeit és módo
zatait. A kísérletügyet és a tudományos kutatást egymástól elválasztani 
tehát nem célszerű. A kettő szorosan egybekapcsolódik , ezeket egymás
tól elválasztani nem lehet, a különbség közöttük csak minőségbeli , mert 
mindenki, aki valaha ezeknek a problémáknak a belső taglalásába 
bocsátkozott , t isztában van azzal, 'hogy a tudományos kutatás, mint 
elsőrendű szellemi tevékenység keli, h o g y a vezetőszerepet v igye , m í g a 



kísérletezés a kutatásnak a technikai, gyakorlati eszköze. Természetesen 
egy pillanatra sem állítom, hogy különösen az erdészeti kísérletügy 
terén a minden gyakorlati vonatkozás nélkül való tudományos kutatást 
öncélnak tekinteném. Ellenkezőleg, az Erdészeti Kutató és Kísérletügyi 
Intézet egész reformját és átalakítását a magam 'részéről csakis úgy 
tudom elképzelni, hogy mint elsőrendű közgazdasági feladatot teljesítő 
termelő ág szolgálatában álló kutató intézmény, olyan kérdésekkel kell 
hogy foglalkozzon, amelyek a gyakorlati erdőgazdaság jövedelmezősége 
és termelésének fokozása szempontjából döntő szerepet játszanak.) 

II. Az intézmény célja és feladatai. 
1. A Magyar Erdészeti Kutató- és Kísérletügyi Intézetnek 

célja és feladta az, hogy a gyakorlati erdőgazdasággal szorosan 
összefüggő biológiai, ökológiai, talajtani, erdőrendezési, erdő
használati, erdőművelési, technológiai és erdőgazdaságpolitikai 
problémákkal foglalkozzon, azokat vizsgálja és a gyakorlati 
erdőgazdaságnak az elvont tudományos kutatás és a megfelelő 

kísérletezés alapján kezébe adja azokat a megbízható elméleti 

alapokra fektetett gazdasági módszereket és eljárásokat, ame

lyeknek a segítségével az eddigi termelési módszereknek, 
továbbá az erdő életébe való beavatkozásoknak helyes megvá
lasztásával az erdőgazdasági termelés és az azzal összefüggő 
jövedelmezőség fokozását az adott körülmények között a legbiz
tosabban lehet elérni. 

2. A fenti cél érdekében az Erdészeti Kutató- és Kísérlet
ügyi Intézetet a tudományos kutatás terén való teljes szabad
sággal és az adott törvényes keretek között a lehető legnagyobb 
önkormányzati hatáskörrel kell felruházni, hogy ilyen módon 
céljának szabadon, minden idegen és gátló befolyástól mente
sen, az irányítása alá tartozó szakemberek egyéni felelősségé
nek teljes biztosítása és teljes szellemi szabadságának megóvá
sával felelhessen meg. 

III. Az intézmény szervezete. 

(Lásd 1. sz. kép.) 

1. Abból a célból, hogy az előbbi fejezetekben említett 
célok és feladatok elvégzését lehetővé tegyük, elsősorban szük
séges az, hogy az Erdészeti Kutató- és Kísérletügyi Intézetnek: 

a) meglegyen a megfelelő technikai felszerelése; és 
b) megfelelően képzett szakemberek álljanak rendelkezé

sére. 



2, Az Erdészeti Kutató- és Kísérletügyi Intézetet szerves 
egységgé kell kiépíteni, melyen belül a tudományos kutatás le
folytatása általában osztályok szerint tagozódik. Az osztályok 
a később megállapítandó kereteken belül teljes önállósággal 
rendelkeznek és egymással kölcsönös egyetértéssel szabályoz
zák és irányítják az intézmény ügyeit. 

3. Az Erdészeti Kutató- és Kísérletügyi Intézet a következő 
osztályokból áll: . . . 

I. erdőművelési osztály; 
II. erdőrendezési osztály

u l , erdőhasználati és fatechnológiai osztály: 
IV. termőhelyismereti osztály; 
V. általános biológiai osztály; 

VI. erdőgazdaságpolitikai, üzemi, gazdasági és statisztikai 
osztály; 

VII. erdővédelmi osztály és 
VIII. növényföldrajzi, alföldfásítási, szikfásítási osztály. 

, (Az Alföldfásítási. és szíkf ásítási osztályt annak különleges és 
speciális je l lege következtében el kellet t választani a többi, ál talánosabb 
célok kitűzésével dolgozó osztályoktól, min thogy annak kutatási i ránya 
különleges eszközöket és különleges tudást kíván és amely sok tekintet
ben eltér az ál talános erdőgazdasági és erdészet tudományi kutatás 
céljai tól és eszközeitől. ~iA növényfö ldra jz i megje lö lés t azért ta r tom 
szükségesnek, mivel az Al fö ld - és. szíkf ás í tás . problémái sok tekintetben 
fő l eg gyakor la t i szempontból növényföldra jz i problémákkal függenek 
szorosan össze és másodszor ezáltal lehetővé tesszük azt, h o g y az osztá ly 
később, ha az idevonatkozó szorosan vett A l f ö l d - és szíkfásítási. legsür
gősebb problémákat megoldot ta , kutatási terrénumát más i rányban is 
kiterjeszthesse.) • - - : - . - • 

4. Hogy az osztályok működése lehetővé tétessék, biztosí
tani kell azt, hogy a főiskolán már meglévő és a fenti osztá
lyok működési keretébe illő összes laboratóriumi berendezése
ket és könyvtárakat az Erdészeti Kutató- és Kísérletügyi Inté
zet is használhassa. 

5. Az osztályok élére áz alább részletesen említendő Inté
zeti Tanács javaslata alapján a "m. kir. Földmívelésügyi Minisz
ter megfelélő szakembereket nevez ki. 

6. A szükséges tudományos segédszemélyzetet az Intézeti 
Tanács javaslata álapján szintén á m. kir. Földmívelésügyi 
Miniszter nevezi ki. 
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7. Az Erdészeti Kutató- és Kísérletügyi Intézet teljes ön
állóságának gyakorlati keresztülvitele céljából az egyes osztá
lyok, illetőleg azok vezetői a főiskolai és egyetemi tanárokat 
megillető tudományos szabadsággal és függetlenséggel bírnak. 
(Csakis ezen elv teljes kimondása mellett lehet a Kísérleti Állo
más mostani, tovább fenn nem tartható hivatali jellegét meg
szüntetni és tudományos színvonalát biztosítani.) 

8. Az osztályvezetők egyeteme az Erdészeti Kutató- és 
Kísérletügyi Intézet tanácsát alkotják. E tanács 3 évről 3 évre, 
saját tagjai sorából abszolút többséggel, titkos szavazással vá
lasztja meg az Erdészeti Kutató- és Kísérletügyi Intézet 
vezetőjét. 

9. Az Erdészeti Kutató- és Kísérletügyi Intézet vezetőjének 
megválasztásánál, úgyszintén minden olyan esetben, amikor 
bármilyen okból a vezető akadályozva van, az Intézeti Tanács 
ülésén a szolgálati években legidősebb osztályvezető elnököl. 

10. A jegyzőkönyvet az üléseken a szolgálati évek szerint 
legfiatalabb osztályvezető vezeti. 

11. Az osztályok vezetésével összefüggő összes teendők és 
a kísérletügyi műveletek zavartalan lebonyolítása céljából az 
osztályokat fokozatosan önálló laboratóriumokkal és tudomá
nyos berendezésekkel kell ellátni. Addig is, amíg ez keresztül
vihető, a Kutató- és Kísérletügyi Intézett a Főiskola erdőmér
nöki fakultásának megfelelő felszereléseit és laboratóriumait 
használni jogosult, a szervezeti szabályokban megjelölt módok 
és eljárás figyelembevételével. 

12. A Főiskola egyes intézeteinek az Erdészeti Kutató- és 
Kísérletügyi Intézet által való igénybevételével összefüggő és 
általában a főiskolával való együttműködés minden egyéb más 
részletkérdéseivel összefüggő ügyekben az Intézeti Tanács be
ható tanácskozásokat folytat, részletes szabályzatokat dolgoz 
ki, azokat a Főiskola tanácsával letárgyalja, majd a föld
mívelésügyi és pénzügyminiszterekhez terjeszti fel jóvá
hagyás végett. 

13. Olyan esetekben, amikor az Intézeti Tanács munká
tervének megállapításánál a gyakorlati erdőgazdasággal szoro
san összefüggő kérdéseket tárgyal, jogában áll üléseire az 
Országos Erdészeti Egyesület és a m. kir. Földmívelésügyi Mi-



niszter által az Országos Kísérletügyi Tanácsba delegált tagok 
közül bárkit saját hatáskörében meghívni. Hasonlóképen jogá
ban áll az egyes ügyek tárgyalásánál a Főiskola egyes tanárait 
is meghívni. Az így meghívottaknak szavazati joguk nincs. 

14. A fenti szakaszokban lefektetett elvek az Erdészeti 
Kutató- és Kísérletügyi Intézet széleskörű autonómiáját és önál
lóságát állapítják meg. Ezeknek a célja az, hogy az eredményes 
kutatás végrehajtásához elengedhetetlenül szükséges vélemény
es munkaszabadság elve teljes mértékben érvényesüljön. Tekin
tettel azonban arra a szoros kapcsolatra, amelyet a Kutató- és 
Kísérletügyi Intézet egészséges és hasznothajtó működése a gya
korlati élettel megkíván, elvként kell kimondani, hogy a 
Kutató- és Kísérletügyi Intézet először is úgy az állami erdő
hivatalokkal, mint pedig a magéin erdőbirtokosokkal szemben 
a legnagyobb előzékenységgel tartozik lenni. A szakvéleménye
ket, ha ezek különösebb költségesebb vizsgálatokat, vagy ki
szállásokat nem igényelnek, díjtalanul kidolgozza és hasonló
képen mindazokkal a gyakorlati problémákkal, amelyeket az 
Országos Kísérletügyi Tanács neki kijelöl, kötelességszerűen a 
legjobb lelkiismerete szerint foglalkozni tartozik. 

IV. Hatáskörök. 

A) Az intézet vezetője. 

1. Vezeti az intézetet és ellátja az intézet igazgatását: 
a) végrehajtja a miniszteri rendeleteket; és 
b) az Intézeti Tanács önkormányzati hatáskörében hozott 

határozatait; 
c) képviseli az intézetet; 
d) intézi a pénzkezelés általános szabályai szerint az inté

zet pénzkezelését azon költségvetési kereteken belül, amelyeket 
számára egyrészt a minisztérium, másrészt az intézet részére 
megállapított költségvetési hitelösszegek felosztásáról rendelkező 
intézeti tanácshatározat előír; 

e) az intézet pénzkezelésének ellenőrzését az Intézeti Ta
nács által megbízott osztályvezető látja el; 

f) a költségvetés keretén belül az utalványozási jog az in
tézet vezetőjét illeti meg, aki azonban ezt a jogát csakis az 



intézet központi igazgatása részére megállapított hitel keretein 
belül gyakorolja közvetlenül. Az egyes osztályok számára meg
szabott hitelösszegek terhére az intézet vezetője csakis az osz
tályvezetők által utalványozott és aláírt okmányok alapján van 
jogosítva kiutalásokat teljesíteni; 

h) az Intézeti Tanács által meghatározott irányelvek sze
rint közvetlenül irányítja az Erdészeti Kutató- és Kísérletügyi 
Intézet külső hivatalait, nevezetesen az arborétumokat, a na
gyobb kísérleti telepeket, a kísérleti erdőgondnokságokat és az 
egyéb kísérletügyi berendezéseket. 

B) Az osztályvezetők. 

1. Az osztályvezetőket a tudományos kutatás terén általá
ban a főiskolai nyilvános rendes tanárokat megillető jogok és 
működési szabadság illeti meg. ök tehát — eltekintve azoktól a 
szakbeadványoktól, amelyeket a Kutató- és Kísérletügyi Intézet 
általános természeténél és rendeltetésénél fogva kidolgozni hi
vatalból kötelesek — az osztályok keretén belül való célkitűzés 
terén teljes akciószabadsággal rendelkeznek. 

2. Bár a fenti pontban említett határozmányok az osztály
vezetőknek a tudományos munkásságuk terén széleskörű ön
rendelkezési jogot biztosítanak, mégis egyúttal kötelességükké 
lesz téve az is, hogy mindazokkal a gyakorlati problémákkal 
és kérdésekkel, amelyek az erdőgazdaság jövedelmezősége és 
helyes berendezése szempontjából szükségesek, hivatalból fog
lalkozni kötelesek és azon tudományos, vagy gyakorlati irányú 
problémákat, amelyeknek kidolgozását számukra az Országos 
Kísérletügyi Tanács előírja, a legjobb lelkiismeretük szerint 
szorgalmazzák. 

3. Kötelességeik általában a következők: 

a) osztályaik leltár- és anyagszámadásait közvetlenül inté
zik és ezekért teljes és közvetlen anyagi felelősséggel tartoznak; 

b) az osztályaikhoz beosztott személyzettel közvetlenül 
rendelkeznek, kötelesek azonban a tudományos kutató
személyzet számára az önálló tudományos munkálkodás lehe
tőségét a megadott kereteken belül biztosítani; 



c) a megadott hitelkereteken belül közvetlenül javaslatot 
tesznek az Intézet vezetőjének a beszerzések végrehajtására; 

d) osztályaikat az intézeti tanácsban képviselik és a tanács
üléseken általában résztvenni kötelesek; 

e) gondoskodnak az osztályaikhoz érkező beadványok el
intézéséről, a rendeletek végrehajtásáról, illetőleg a szükséges 
szakvélemények kidolgozásáról; 

f) ha a szakvélemények kidolgozásánál a tudományos se
gédszemélyzet valamelyik tagja önállóan működött közre, úgy 
a szakvéleményt azzal is alá kell iratni. 

4. Az osztályvezetőt a tudományos segédszemélyzet rang
ban legidősebb tagja helyettesíti. A helyettes az Intézeti Tanács 
ülésein is résztvehet, de csak abban az esetben, ha az ügyrend
ben az osztálya ügyeinek tárgyalása is szerepel; szavazati jog
gal azonban nem bír. 

5. Ha valamelyik osztályvezető 8 hétnél hosszabb időtar
tamra volna szolgálata ellátásában akadályozva, az Intézeti 
Tanács javaslatot köteles tenni a földmívelési miniszterhez, meg
felelő helyettes kirendelése, illetőleg megbízása iránt. 

6. Az osztályvezetőket pályázat útján és az Országos Kísér
letügyi Tanács javaslata alapján a M. kir. Földmívelésügyi Mi
niszter nevezi ki. A pályázati feltételek között ki kell mondani 
azt, hogy a pályázónak minden körülmények között erdőmér
nöki oklevéllel kell bírnia. Azon osztályok vezetésénél (erdő
művelés, erdőrendezés, erdőhasználat stb.) pedig, ahol a gya
korlati szolgálatban való jártasságot és tapasztalatot a működés 
eredményessége szempontjából nélkülözni nem lehet, — a tudo
mányos felkészültség mellett, az előzetes gyakorlati szolgálatot 
is feltétlenül meg kell kívánni. A beérkezett pályázatok alapján 
az Intézeti Tanács titkos szavazással 3 pályázót jelöl meg, meg
felelő sorrendben és a kijelöltek jegyzékét a m. kir. földmíve
lésügyi miniszterhez terjeszti fel, aki a Kísérletügyi Tanács 
meghallgatásával, a 3 jelölt egyikét nevezi ki az osztályvezetői 
állásra. Mindaddig, amíg az ország pénzügyi helyzete az önálló 
kísérletügyi személyzeti státus felállítását és a szükséges számú 
és fizetési osztályú állások rendszeresítését lehetővé nem teszi, 
az osztályvezetői állásokat a főiskola, a jelenlegi Kísérleti Állo-



más, vagy az államerdészet személyzetéből ideiglenes megbízás 
vagy kinevezés útján kell betölteni. 

7. Minthogy az Erdészeti Kutató- és Kísérletügyi Intézet
nek és az erdészettudományi kutatásnak alapvető érdeke az, 
hogy az osztályok élére kiváló szakemberek állíttassanak, úgy 
feltétlenül szükséges arról is gondoskodni, hogy e szakemberek 
megélhetése és előmenetele minden körülmények között bizto-
síttassék. Gondoskodni kell továbbá arról is, hogy a különleges 
működéssel együttjáró nagyobb felelősségre való tekintettel e 
szakemberek a gyakorlatban működő kartársaikkai szemben 
rosszabb anyagi helyzetbe ne kerüljenek. Ezért a földmívelés
ügyi miniszter gondoskodni fog arról, hogy azok az osztály
vezetők, akik az állami erdészeti státusban vannak, ha erre 
lehetőség nyílik, megfelelő pótlékot kapjanak és megkapják 
mindazokat az esetleges pótlékokat is, amelyekben a gyakor
latban működő kartársaik a hasonló fizetési osztályban része
sülnek. Számukra természetesen az államrendészeti státusban a 
rendes előmenteli lehetőséget is intézményesen lehet bizto
sítani. 

8. Főiskolai tanár is megbízható a Kutató- és Kísérletügyi 
Intézet valamely osztályának vezetésével; ebben az esetben őt 
megnövekedett munkakörének megfelelően, ha lehetséges, kü
lön működési pótlékkal kell ellátni.1 

9. Olyan osztályokban, amelyeknek élén megbízás folytán 
főiskolai tanár áll, az illető főiskolai professzorhoz beosztott 
adjunktus, vagy tanársegéd a Kutató- és Kísérletügyi Intézet 
egyes osztályai állásainak ideiglenes betöltésére szintén meg
bízást kaphat, az ilyen megbízásokat azonban csak kivételes 
esetekben és akkor is ideiglenesen és átmenetileg kell és lehet 

igénybevenni, mivel a cél ezen a téren is az, hogy az Erdészeti 
Kutató- és Kísérletügyi Intézet idővel teljesen önálló, megfelelő 
szaktudással és kiképzéssel rendelkező segédszemélyzettel 
bírjon. 

10. Addig, amíg a költségvetési helyzet meg nem engedi, 
hogy az osztályok megfelelő felszereléssel, laboratóriumokkal, 

1 Mindazok az adjunktusok vagy tanársegédek, akik a főiskolán 
valamely tanszék önálló ellátásával vannak megbízva, a 6. szakaszban 
kimondott elv szerint bírálhatók el. 



könyvtárral és folyóiratállománnyal láttassanak el, meg kell 
engedni: 

a) hogy az osztályok vezetői és a beosztott tudományos 
segédszemélyzet tagjai a főiskola könyvtárát és folyóiratait ol
vasásra igénybevegyék, éppen úgy, mint az erdőmérnöki osz
tály tanárai és tanársegédei: 

b) hogy mindazok az osztályok, amelyek laboratóriumok
kal és felszereléssel nem rendelkeznek, átmenetileg a főiskola 
erdőmérnöki kutató intézeteit és laboratóriumait használhas
sák. A közös használatnak, az anyagbeszerzésnek és anyagfel
használás ellenőrzésének részletes szabályait az Erdészeti Ku
tató- és Kísérletügyi Intézet a főiskolával egyetértően állapítja 
meg és a szabályzatot a m. kir. földmívelésügyi miniszterhez 
megerősítés végett felterjeszti. 
Biztosítani kell azonban jövőre nézve azt, hogy az Erdé
szeti Kutató- és Kísérletügyi Intézet mint teljesen önálló kutató
intézmény működjék és ehhez képest önálló leltárral, könyv
tárral, folyóiratokkal és anyagkészlettel rendelkezzék. 

* 
N . B . A z átmenet i időre ké t ségkívül az e g y i k legnehezebb fe lada t 

és az egymás rau ta l t két fél részéről , tehát ú g y a Fő i sko la , min t az 
Erdészeti Klutató és K í sé r l e tügy i Intézet részéről a helyzet megér té sén 
alapuló belá tás t és konci l iáns m a g a t a r t á s t követe l az, h o g y a kö lcsönös 
egyetértésben, e g y m á s j o g a i n a k t i sz te le tbentar tásában meg ta l á l j ák azt 
az utat. amely a ra j tuk k ívülá l ló és az egyéni k i sebb érdekeknél sokkal 
magasabb je len tőségű közös kul turál is cél e redményes megva lós í t á sához 
vezet. N a g y o n természetesen v é l e m é n y e m szer int ez b a r á t s á g o s m e g 
értés nélkül n e m érhető el. A z e l lenkezőjét mindké t fé lnek kerülni kell, 
ha ez még i s n e m sikerülne, ú g y abban az esetben az á l l amha ta lom 
beavatkozását részemről fel tét lenül indokol tnak és szükségesnek tar
tom, miután a je len esetben a m a g y a r á l l a m v a g y o n n a k a mos tan i sú lyos 
időkben való helyes és célszerű k ihasználásáró l van szó, ami t e lőmozdí 
tani minden m a g y a r á l l ampo lgá rnak és minden ál lami t isztviselőnek 
legelső kötelessége. M a g y a r o r s z á g és a m a g y a r e rdésze t tudomány o l y 
válságos időket él át, h o g y akkor , a m i k o r a j ö v ő r e v a l ó fe j lődésnek 
lehetőségéről és annak biz tos í tásáról van szó, k ics inyes alaki , v a g y 
személyi érdekek ennek ú t jában akadályul n e m szolgá lha tnak . 

C) Segédszemélyzet. 

1. Az intézet vezetőjének, továbbá az egyes osztályvezetők 
munkásságának a támogatására és megkönnyítésére a Kutató-
és Kísérletügyi Intézetnél megfelelő tudományos segédszemély
zetet is kell alkalmazni. 

2. A segédszemélyzet létszámát, fizetését, illetményeit és 



státusba sorozásának módozatait külön miniszteri rendeletben 
kell megállapítani. 

3. A segédszemélyzet ama tagjai részére, akik 3 évi mű
ködésükkel a tudományos munkára való hajlamukat és alkal
masságukat beigazolták, az osztályvezetők javaslatára a m. kir. 
földmívelésügyi miniszter megfelelő működési pótlékot álla
pít meg. 

4. A megüresedő állásokat pályázat útján kell betölteni 
ugyanannak az eljárásnak az alkalmazásával, mint amely az 
osztályvezetői állások betöltésére nézve fennebb már ismertetve 
van. 

5. Az Erdészeti Kutató- és Kísérletügyi Intézet tudományos 
személyzetének tagjai csak okleveles erdőmérnökök lehetnek. 
Különleges képzettséget igénylő munkaköröknél azonban meg 
kell kívánni a különleges képzettségnek főiskolai, vagy egye
temi tanulmányok alapján való megszerzését. Azok a pályázók, 
akik doktorátusi, vagy magántanári képesítéssel bírnak, más 
pályázókkal szemben előnyben részesítendők. 

6. A m. kir. földmívelésügyi miniszter a személyzet rang-
sorozásának szabályozásáról külön rendeletben gondoskodik. 

7. A személyzet létszámát a tényleges szükségletnek meg
felelően az intézeti tanács javaslata alapján a földmívelésügyi 
miniszter állapítja meg. 

8. A tudományos segédszemélyzeten kívül még altisztek, 
szolgák, illetőleg laboránsok is alkalmazhatók, akiknek létszá
mát természetesen szintén a szükségleteknek megfelelően a 
földmívelésügyi miniszter állapítja meg, az Intézeti Tanács 
javaslata alapján. 

9. Amíg a segédszemélyzet részére megfelelő állások rend
szeresítve nem lesznek, ezeket az állásokat a Kísérleti Állomás 
jelenlegi személyzetéből, vagy az államerdészeti tisztviselők 
köréből kirendeléssel, vagy a főiskola tanársegédi karából a 
IV. fejezet B) bekezdésének 9. szakaszában mondottak szerint 
kell megbízás alapján betölteni. 

D) Az Intézeti Tanács. 

1. Az Intézeti Tanács tagjai: az osztályvezetők, illetve aka- *» 
dályoztatásuk esetén helyetteseik. 



2. Az Intézeti Tanács ülésén az intézet vezetője elnököl, 
akadályoztatása esetén pedig a szolgálati évek szerint legidő
sebb osztályvezető, illetve hosszabb akadályoztatása esetén a 
földmívelésügyi minisztérium által az Intézeti Tanács javasla
tára megbízott vezető-helyettes. 

3. A tanács ülésein a szavazások rendszerint nyíltan és 
szótöbbségei mennek végbe. Akkor azonban, amikor a tanács 
az intézet vezetőjét választja, vagy az intézet vezetőjének he
lyettesítésére tesz javaslatot, a szavazás titkos s az eredmény 
számbavételénél az abszolút szótöbbség számarányát kell irány
adónak venni. Szóegyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 

4. Minden tanácstagnak jogában áll a többség által hozott 
határozattal szemben különvéleményt bejelenteni, ami sürgős 
és halaszthatatlan ügyeket kivéve, a határozat végrehajtására 
halasztó erővel bír. Ilyen esetekben a tanácsülés jegyzőkönyvét 
a különvéleménnyel együtt a földmívelésügyi miniszterhez kell 
felterjeszteni. Amennyiben a földmívelésügyi miniszter 21 na
pon belül a különvélemény ügyében külön nem rendelkezik, 
abban az esetben ezen idő elteltével a különvélemény halasztó 
hatása megszűnik és a többség határozata végrehajtható. 

5. A tanácsülések jegyzőkönyvét általában a szolgálati 
években legfiatalabb osztályvezető vezeti. A jegyzőkönyvet az 
elnök által kijelölendő 2 tanácstag hitelesíti és másolatban a 
földmívelésügjd miniszterhez felterjeszti. 

6. Az Intézeti Tanács rendes ülésén állapítja meg az el
múlt évben végzett kutatások eredményeit, továbbá az időköz
ben felmerült gyakorlati és elméleti szükségletek alapján a kö
vetkező működési év munkatervét. Miután ez a programúi 
egyúttal a költségvetésnek is az alapját képezi, szükséges, hogy 
a munkaév is egybeessék a költségvetési évvel, vagyis július 
1-től június hó végéig terjedjen. A programmot legkésőbb min
den év május 15-éig a földmívelésügyi miniszterhez kell felter
jeszteni, aki a programra jóváhagyása kérdésében az Országos 
Erdészeti Kutatás- és Kísérletügyi Tanács meghallgatásával 
dönt s a jóváhagyott munkatervet végrehajtás végett a Kutató-
és Kísérletügyi Intézetnek adja ki. 

7. Mindazokban az esetekben, amikor a kísérletügyi prog
rammot teljesen végrehajtani nem sikerült, az évi jelentésben, 



amelyet az Intézeti Tanács, illetőleg az osztályvezetők jelenté
sei alapján az intézet vezetője állít össze, ki kell terjeszkedni 
azokra az okokra és körülményekre is, amelyek a programm 
egyes pontjainak a keresztülvitelét hátráltatták, vagy lehetet
lenné tették. 

A tanács jogkörébe tartozó ügyek általában a következők: 
a) az intézet vezetőjének megválasztása; 
b) javaslattétel az intézet vezetőjének helyettesítésére; 
c) javaslattétel az osztályvezetői állások betöltésére; 
d) az egyes osztályvezetők előterjesztése alapján javaslat

tétel a segédszemélyzet kinevezésére; 
e) az altiszti személyzet közvetlen kinevezése; 
/J az osztályvezetői és a segédszemélyzet kinevezésére hir

detendő pályázat kiírása a földmívelésügyi miniszter előzetes 
felhatalmazása alapján; 

g) olyan szakvélemények kiadásánál, amely nemcsak egy 
osztályt érint, hanem annak kiadásánál és megszerkesztésénél 
több osztálynak együttesen kell közreműködnie, az Intézeti 
Tanács együttesen határoz és ilyenkor a szakvéleményt az Inté
zeti Tanács határozata alapján és arra való hivatkozással az 
intézet vezetője bocsátja ki és írja alá; 

h) minden tanácstagnak joga van indítványokat tenni, az 
indítványokat azonban a tanácsülés megkezdése előtt 48 órával 
írásban kell az intézet vezetőjénél bejelenteni. Az ülés tárgy
sorozatát az intézet vezetője állítja össze és azt a meghívóval 
együtt még az ülés megkezdése előtt legalább 24 órával az osz
tályvezetőknek kézbesítteti; 

i) a tárgysorozatba fel nem vett indítványok csak abban 
az esetben tárgyalhatók, ha a tanács tagjainak legalább két
harmad többsége ezeknek tárgyalásához hozzájárul; ellenkező 
esetben az indítványt a következő ülés tárgysorozatába kell 
felvenni; 

j) a tanács ülést rendszerint havonként egyszer, de a szük
séghez képest többször is tart; az ülést az intézet vezetője 
hívja össze; 

k) ha legalább 2 osztályvezető sürgős ügyekben rendkívüli 
tanácsülés összehívását tartja szükségesnek és ezt írásban kéri, 
az intézet vezetője az ülést 48 órán belül összehívni köteles; 



l) az Intézeti Tanács hatáskörébe tartozik a költségvetési 
előirányzat elkészítése és az engedélyezett költségvetési hitel
összegnek az egyes osztályok között való elosztása is. (A költ
ségvetési hitelösszeg elosztásánál a költségvetési előirányzatban 
megállapított elosztást kell irányadónak venni); 

m) az Intézeti Tanács intézkedik az intézet külső kísérleti 
gondnokságainak, kísérleti telepeinek stb. igazgatási és kísérlet
ügyi ügyeiben is; nevezetesen megállapítja költségvetésük kere
tét, megszabja a munkatervüket, jelentéseiket felülvizsgálja és 
megadja azokat az irányelveket, amelyek szerint az intézeti 
vezető, mint az Intézeti Tanács határozatainak végrehajtója 
ezen intézményeket közvetlenül igazgatni köteles. 

V. A könyvtár. 

1. Az Erdészeti Kutató- és Kísérletügyi Intézet könyvtárá
nak használatára szabályzatot kell alkotni. Kívánatos külön 
könyvtártermet fenntartani, ahol a könyvek és folyóiratok az 
olvasók részére rendelkezésre állanak. 

2. Azokat a költségeket, amelyeket az intézet költségveté
sének keretén belül könyvek és folyóiratok beszerzésére lehet 
fordítani, a Kutató- és Kísérletügyi Intézet rendes tanácsülésén 
az egyes osztályok között megfelelően elosztja. Az osztályveze
tők azután ezen hitelkereteken belül javaslatot tesznek a meg
felelő szakfolyóiratok és könyvek beszerzésére. 

VI. Az Erdészeti Kutató- és Kfsérletügyi Intézet külső kísérleti 
intézménycinek vezetése és kezelése. 

1. Hogy az Erdészeti Kutató- és Kísérletügyi Intézet azok
nak a várakozásoknak is megfeleljen, amelyeket vele szemben 
a gyakorlati erdőgazdaság támaszthat, a meglevő intézmények 
felhasználásával a szikes- és a homokos talajok fásításának a 
tanulmányozására, továbbá a gyakorlati erdőgazdaság egyes 
problémáinak kísérleti megoldására a következő kísérleti intéz
mények létesítendők: 

a) egy homokfásítási kísérleti telep; 

b) egy szíkfásítási kísérleti telep; 



c) egy-egy kísérleti erdőgondnokság a gödöllői és a mis
kolci erdőigazgatóság kerületében; 

d) arborétumok, külföldi fafajok telepítési lehetőségeinek 
tanulmányozása céljából. 

2. Mindezen intézmények élére, ha terjedelmük megkí
vánja, okleveles erdőmérnökök állítandók, akik a Kutató- és 
Kísérletügyi Intézel személyzetének létszámába tartoznak és 
szolgálatikig közvetlenül az intézet vezetőjének vannak aláren
delve. A külső intézmények közvetlenül az Erdészeti Kutató- és 
Kísérletügyi Intézet vezetőjének irányítása mellett és felügye
lete alatt működnek. 

3. Ha oly kísérleti telep állíttatnék fel, amely csekélyebb 
terjedelme miatt okleveles erdőmérnök kezelése alatt nem áll
hat, úgy annak közvetlen vezetésével altiszteket kell megbízni 
és a telepet szolgálatilag a legközelebb eső külső kísérleti, erdő-
mérnök által irányított intézményhez kell csatolni. 

VII. Az Országos Erdészeti Kutatás- és Kísérletügyi Tanács 
szervezete, célja és rendeltetése. 

1. Az Országos Erdészeti Kutatás- és Kísérletügyi Tanács 
célja elsősorban abban áll, hogy a magyar erdészettudományi 
kutatás feladatait nagy körvonalakban megállapítsa és azt első
sorban a gyakorlati erdőgazdaság igényeinek és feladatainak 
figyelembevételével, azonban a fentiekben intézményesen bizto
sított kutatási szabadság és függetlenség tekintetbevételével 
irányítsa. 

2. Az Országos Erdészeti Kutatás- és Kísérletügyi Tanács 
tagjai: a m. kir. földmívelésügyi minisztérium erdészeti csoport
jának és erdőfelügyeleti ügyosztályának vezetői; az Erdészeti 
Kutató- és Kísérletügyi Intézet vezetője; a M. kir. Bányamérnöki 
és Erdőmérnöki Főiskola erdőmérnöki osztályának dékánja. 
továbbá az erdőmérnöki osztály egy delegált tagja; három 
m. kir. erdőigazgató és pedig a miskolci, továbbá a debreceni és 
a gödöllői, úgyszintén a kaposvári és győri, évenként felváltva); 
az Országos Erdészeti Egyesület elnöke, titkára és 8 kikül
döttje, akik közül háromnak az erdőbirtokosok közül, három
nak pedig a magán vezetőerdőtisztek közül kell kikerülnie, míg 
kettőt a magán erdőmérnökök közül kell választani. 



3. A magán erdőbirtokos tagok akadályoztatásuk esetén a 
tanács ülésein erdőmérnöki képesítéssel bíró vezető erdőtiszt
jükkel is képviseltethetik magukat, akik őket ilyenkor teljes 
joggal képviselik. 

4. Az Országos Erdészeti Kutatás- és Kísérletügyi Tanács 
évenként rendszerint csak egyszer tart ülést, de sürgős esetek
ben (osztályvezetők kinevezése stb.) a tanácsot rendkívüli 
ülésre kell összehívni. Az ülést a m. kir. földmívelésügyi mi
nisztérium erdészeti osztályának vezetője hívja össze; a meg
hívókat az ülésre legalább 14 nappal annak megtartása előtl 
szét kell küldeni. Tekintettel azokra a távolságokra, amelyek a 
tanács tagjainak egy részét egymástól el fogják választani, a 
tanács minden egyes tagja köteles a meghívó vétele után beje
lenteni, hogy megjelenik-e az ülésen. Ugyanerre a körülményre 
való tekintettel kell kimondani azt is, hogy az ülés az ülésen 
résztvevők számára való tekintet nélkül mindig határozatképes. 

5. Az Országos Erdészeti Kutatás- és Kísérletügyi Tanács 
véleményező szerv és közvetlen végrehajtó hatalommal nem 
rendelkezik. Határozatait szótöbbséggel hozza, azonban minden 
tanácstagnak jogában áll eltérő véleményét írásban külön beter
jeszteni. A különvéleményt az elnök a tanács határozatával 
együtt a m. kir. földmívelésügyi miniszterhez köteles fel
terjeszteni. 

6. Az Országos Erdészeti Kutatás- és Kísérletügyi Tanács 
hatáskörébe tartoznak a következő ügyek: 

a) javaslattétel a Kutató- és Kísérletügyi Intézet első osz
tályvezetőjének a kinevezésére; 

b) javaslattétel a Kutató- és Kísérletügyi Intézet osztály
vezetőinek az Intézeti Tanács előterjesztése alapján való kine
vezésére; 

c) az intézet munkaprogrammjának és költségvetésének 
véleményezése; 

d) állásfoglalás minden olyan ügyben, amelyek időközben 
felmerülhetnek és amelyek az erdészeti kutatás- és kísérletügy 
fejlesztésére s további fejlődésére jelentőséggel bírnak; 

az Intézeti Tanács által megválasztott intézeti vezetők 
megválasztását szintén tárgyalja, véleményezi és a kinevezés 
végett a földmívelésügyi miniszterhez terjeszti fel. 



VIII. Az Erdészeti Kutató- és Kísérletügyi Intézetnek a főisko
lával, az állami hatóságokkal, magánszemélyekkel és általában 
a magán erdő- és mezőgazdasággal való együttműködésére 

vonatkozó javaslat. 

A) A főiskolával való együttműködés. 

1. Az Erdészeti Kutató- és Kísérletügyi Intézetnek a főis
kola erdőmérnöki osztályával való szoros együttműködése 
olyan általános kulturális érdek, amelyet úgy a főiskola egyes 
intézeteinek vezetői, mint pedig az Erdészeti Kutató- és Kísér
letügyi Intézet egyes osztályainak vezetői teljes erejükből elő
mozdítani kötelesek. 

2. Ha a főiskola valamelyik tanára, adjunktusa, vagy ta
nársegéde az Erdészeti Kutató- és Kísérletügyi Intézettel együtt
működést óhajt létesíteni, abban az esetben közvetlenül az 
egyes osztályvezetőkhöz fordul, akikkel az esetleg tervbevett 
vizsgálat, kutatás, vagy kísérlet keresztülvitelének közelebbi 
módozatait illetőleg részletesen megállapodik. 

3. Ha a tervbevett munkálatok az osztály számára kihasí
tott rendes költségvetési hitelen belül keresztülvihetők nem len
nének, a javaslattevő köteles pontos költségvetési tervezetet is 
előterjeszteni, amelyet a Kutató- és Kísérletügyi Intézet a kísér-
letiigyi programm és költségvetés tárgyalásánál az előbbi feje
zetben részletesen kifejtett módon letárgyal és azután javaslata 
kíséretében a m. kir. földmívelésügyi miniszterhez terjeszt fel. 
Minden olyan esetben, amikor a megállapodás az osztályvezető 
és a javaslattévő között létre nem jön, a javaslattevőnek jogá
ban áll javaslatát az Intézeti Tanács útján a m. kir. földmíve
lésügyi miniszterhez felterjeszteni, amely felterjesztést az inté
zeti . tanács, illetőleg az osztályvezető véleményezésének egy
idejű becsatolásával az intézet vezetője hivatalból a legrövidebb 
időn belül továbbítani köteles. 

4. Ha a főiskola bármely tanárának, adjunktusának vagy 
tanársegédének a Kutató- és Kísérletügyi Intézet egyes kísérleti 
testületeinek, vagy egyéb berendezéseinek, leltári tárgyainak 
használatára van szüksége és ha ezen használat, illetőleg az 
ezzel kapcsolatos együttműködés egyébként anyagi nehézsé-



gekbe nem ütközik és az osztály tervbevett programmjának 
végrehajtását nem zavarja, a használatot minden osztályvezető 
megengedni köteles. Visszautasítás esetén az osztályvezető az 
ügyről véleményével és kellő indokolással az Intézeti Tanács
nak jelentést tenni köteles. 

B) Az államerdészeti hivatalokkal, vagy magán erdő

gazdaságokkal való együttműködés. 

1. Ha szüksége merülne fel annak, hogy a Kutató- és 
Kísérletügyi Intézet, vagy valamelyik osztálya a magyar állam
erdészeti hivatalokkal, vagy magánerdőgazdasággal egyes erdő
gazdasági kérdések gyakorlati megoldási módozatainak meg
állapítása céljából együttműködjék, ha ez az együttműködés a 
Kutató- és Kísérletügyi Intézet már megszabott programmjának 
és költségvetési kereteinek határain belül végrehajtható, min
den további nélkül az intézet saját hatáskörében megvalósít
ható. Amennyiben azonban az előbb megadott kereteket az 
együttműködés méretei bármilyen tekintetben túllépnék, vagy 
érintenék, abban az esetben ehhez a m. kir. földmívelésügyi 
minisztertől külön engedélyt kell kérni. 

2. Egyébként a Kutató- és Kísérletügyi Intézet erdőgazda
sági kérdésekben bármely állami, vagy magánerdőgazdaságnak 
köteles díjtalanul szakvéleményt adni. Amennyiben a szakvéle
mény kidolgozása, vagy a megadott problémának helyes meg
oldása csak kiszállási költségekkel volna végrehajtható, vagy 
egyébként is olyan költséges műveleteket igényelne, amelyeket 
a Kutató- és Kísérletügyi Intézet költségvetési keretein belül 
megoldani nem lehet, abban az esetben a szakvéleményt kérő 
állami, vagy magán hatósággal a költségek fedezetét illetően 
megfelelő megállapodást kell létesíteni. A Kutató- és Kísérlet
ügyi Intézet vezetőjének és minden osztályvezetőjének azonban 
egyik legfontosabb és leghalaszthatatlanabb kötelességét képezi 
az, hogy úgy az állami, mint a magánerdőgazdaságok ügyeiben, 
amennyiben ezek szakvéleményért hozzájuk fordulnak, lehető
leg a legnagyobb készséggel és ezen intézmények minden kü
lönösebb megterhelése nélkül álljon rendelkezésére. 



A JAVASLATBAN FOGLALT SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK 
KERESZTÜLVITELÉRE, ILLETŐLEG AZ INTÉZMÉNY ÉLET
BELÉPTETÉSÉRE VONATKOZÓ KONKRÉT INTÉZKEDÉ

SEKNEK A TERVEZETE. 

Aki az általam most teljes részletességgel felállítani java
solt intézményt a maga összességében áttekinti és ennek első 
pillanatra kissé nagyszabású szervezetét és belső felépítését az 
ország mai nehéz helyzetével hasonlítja össze, úgy, ha a viszo
nyokat nem ismeri, kétségkívül az a vélemény alakul ki benne, 
hogy bár a javaslatban lefektetett jószándék minden esetre az 
ország érdekében való, mégis a mai nyomasztó anyagi viszo
nyok mellett ennek a megvalósítása lehetetlen, minthogy meg
lehetős pénzáldozatot követel. 

.4 következőkben ezt a tévhitet óhajtom eloszlatni és 
konkrét formában rá fogok mutatni arra, hogy az egész szerve
zetet működő, aktív formában, úgyszólván máról holnapra 
életbe lehet léptetni anélkül, hogy az Erdészeti Kísérleti Állo
más jelenlegi költségvetési kereteit a legkisebb mértékben is 
bővíteni kellene. Ellenkezőleg, ha átmenetileg a Kísérleti Állo
más jelenlegi tisztviselői karából és a főiskola egyes tanszékei
nek és intézeteinek a vezetőiből s az ott alkalmazott tanársegédi 
karból az osztályokat betöltjük, abban az esetben helyes szerve
zéssel, a meglevő szellemi erőknek és a szintén már meglevő 
anyagi felkészültségnek egy oly célszerű és racionális egybe-
fogását érjük el, amellyel a Kísérleti Állomást minden költség
többlet nélkül egy kiváló munkateljesítménnyel dolgozó és ami 
a legfontosabb, elsőrangú, gyakorlati szempontból kiválóan 
hasznos eredményeket felmutatni tudó intézménnyé alakítjuk 
át. Ilyenmódon meglesz a lehetősége annak, hogy az eddig 
kétirányban, de ugyanazon célra felhasznált beruházásokat 
okosabban, racionálisabban használjuk fel, sőt véleményem 
szerint ezáltal módot találhatunk arra is, hogy a racionális fel
használás és a célszerű egyesítés mellett bizonyos megtakarítá
sokat is érhetünk cl. 

Ahhoz azonban, hogy ez létrejöjjön, a magam részéről 
tisztelettel javasolom, a következőket: 

1. Mindaddig, amíg az osztályvezetői és az egyéb tisztvise-



lói kinevezések megfelelő állások rendszeresítése útján lehetővé-
téve nem lesznek, a m. kir. földmívelésügyi miniszter léptesse 
életbe mindenekelőtt a fenti szervezeti szabályzatot, hívja össze 
az Országos Erdészeti Kutatás- és Kísérletügyi Tanácsot és 
kérje ezt fel arra, hogy az osztályok ideiglenes vezetésére és 
továbbá a személyzeti ügyek átmeneti elintézésére tegyen meg
felelő javaslatot. 

2. Ezen javaslat alapjául szolgáljon az az elv, hogy 
mindaddig, amíg az osztályok tudományos működéséhez szük
séges állások rendszeresíthetők nem lesznek, a tervezetben meg
jelölt egyes osztályok személyzete a Kísérleti Állomás mostani 
tisztviselői karának, továbbá a főiskola erdőmérnöki karában 
működő egyes intézetek tanári és tanársegédi személyzetének, 
esetleg az államerdészet körében alkalmazott egyéb, arra alkal
mas tisztviselőinek figyelembevételével ideiglenes megbízás 
alapján állítassék fel. Ez a kezdetben való ideiglenes megbíza
tás különben még más szempontból is nagyon előnyös lesz. 
Az átmeneti idő alatt ugyanis az osztályok vezetésével meg
bízott szakembereknek mód és alkalom adatik arra, hogy egy
részt számol vessenek önmagukkal, hogy a vállalt feladat meg
felel-e céljaiknak, munkaerejüknek, továbbá munkabírásuknak, 
másrészt pedig különösen a fiatalabb megbízottak ez alatt az idő 
alatt tanújelét adhatják a vezetésre és a tudományos munkára 
való teljes érettségüknek és rátermettségüknek, hogy i lyenmódon 
a végleges pályázatnál már megfelelő emberanyag álljon a ren
delkezésre, amely a pár év múlva bekövetkezendő végleges be
töltésnél az erre legkiválóbb és legalkalmasabb szakemberek 
kinevezését fogja lehetővé tenni. 

3. Az ideiglenesen megbízott osztályvezetők osztályaikat 
azonnal átveszik, az intézményt mint olyat életbeléptetik és 
munkásságukat megkezdik. 

4. Amennyiben a későbbiek folyamán az ország anyagi 
helyzete megengedi, a m. kir. földmívelésügyi miniszter az osz
tályvezetői és az egyéb szükséges állásokat rendszeresíti és 
azoknak betöltésére a pályázatokat kiírja. 

5. A pályázatok elbírálása azonban a végleges megalaku
lásig nem az ideiglenes megbízatás alapján működő osztály
vezetőkből álló Intézeti Tanács feladata lesz, hanem a jelen 



szabályzatban az Országos Erdészeti Kutatás- és Kísérle.tügyi 
Tanács részére megállapított javaslattételi joghoz fog tartozni, 
amely az első és végleges osztályvezetői kinevezésekkor a jelen 
tervezetben lefektetett módok és szabályok alapján a megfelelő 
előterjesztéseket a m. kir. földmívelésügyi miniszternek meg 
fogja tenni. 

6. A Kísérleti Állomás jelenlegi vezetője az erdőművelési 
osztály vezetése mellett az intézet vezetésével is megbízatik. 
Ezen állást 1936 december 31-ig megtartja, azután pedig az 
intézet vezetői állásának betöltéséről a jelen szabályzat értelmé
ben, továbbá a tényleges helyzet figyelembevételével az Orszá
gos Erdészeti Kutatás- és Kísérletügyi Tanács javaslatára, az 
intézet akkori tanácsának a meghallgatásával, a m. kir. föld
mívelésügyi miniszter rendelkezik. 

Indokolás. 

Az Erdészeti Kísérleti Állomás jelenleg a következő sze
mélyzettel rendelkezik: 

A központba a vezetőn kívül be van osztva 5 okleveles 
erdőmérnök, 1 gépírónő és 2 altiszt, ezenfelül hatáskörébe tar
tozik 1 homokkísérleti és 1 szíkkísérleti telep, 1—1 okleve
les erdőmérnök vezetésével. Mindkét helyen ezenfelül már a 
megfelelő altiszti személyzet is be van osztva. Hasonlóképen 
rendszeresítve van a gödöllői kísérleti Arborétum, szintén meg
felelő altiszti személyzettel, amelyet adminisztratív úton teljesén 
a Kísérleti Állomás rendelkezése alá lehet bocsátani. Rendelke
zésére áll ezenkívül egy kísérleti csemetekert, ugyancsak meg
felelően berendezve. Emellett a Kísérleti Állomás már most is 
saját helyiségekkel is rendelkezik, könyvtárának és folyóirat
állományának alapjai is megvannak és az utóbbi időben, ha 
bár nagyon korlátolt mértékben, de egyéb beruházásait is gya
rapította. Ilyenmódon sikerült megalapítani a meteorológiai ál
lomások egész sorozatát, továbbá rendelkezése alá tartoznak 
az ország egész területén elhelyezett talajvízmegfigyelő állomá
sok, ezeken felül az Erdészeti Kísérleti Állomás mostani veze
tője által igen nagy ügyszeretettel, buzgalommal és odaadással 
megalapított és létesített kísérleti területek egész sorozata. 



Ezzel szemben a főiskola erdőmérnöki fakultásán ma már olyan 
intézetek vannak, amelyek egymás érdekeinek kölcsönös szem
meltartásával minden további nélkül az országos erdészeti kísér
letügy szolgálatába állíthatók annyival is inkább, minthogy 
ezeknek egy része már most is többé-kevésbé a Kísérleti Állo
mással együtt működött s az utóbbi években a kísérletügy te
rén jelentős munkásságot fejtett ki. Ezek az intézetek egyéb
ként a következők: 1. Növénytani Intézet, 1 2. Erdészeti Kémiai 
és Talajtani Intézet, 3. Erdő vedel emtani laboratórium és 4. az 
Anyagvizsgáló Intézetnek azok a berendezései, amelyek az ide 
vonatkozó megállapodások alapján az erdőmérnöki fakultás 
egyes tanszékei által szükség esetén használhatók. 

Ezek a most megnevezett intézetek szintén részben teljes 
felszereléssel és könyvtárral, részben pedig megfelelő tanári és 
tanársegédi, továbbá altiszti személyzettel rendelkeznek. Ez a 
körülmény rendkívül fontos, miután így elkerülhetővé válik az, 
hogy az átmeneti idő alatt a Kísérleti Állomás részére ugyan
azon műszerek, anyagok, könyvek és folyóiratok még egyszer 
beszereztessenek. A közös használat lehetővé fogja tenni az 
ilyen összegeknek egyéb, racionálisabb célokra való fordítását. 

Hasonlóképen pedig az osztályok mellett a központi igaz
gatás számára is rendelkezésre áll a megfelelő tiszti és altiszti 
személyzet és ha a miskolci és gödöllői erdőigazgatóságok terü
letén egy-egy kísérleti gondnokságot sikerül az igazgatóság 
költségvetésének a keretén belül megszervezni, abban az eset
ben az egész szervezet egy fillér túlkiadás nélkül, sőt előre
láthatólag bizonyos téren megtakarítások eredményezése mel
lett rendelkezésünkre áll. 

Ismételten hangsúlyozom azonban, hogy a cél az, hogy a 
Kísérleti Állomást önálló, laboratóriumokkal és felszereléssel 
bíró, teljes autonómiával rendelkező, a főiskolától lehetőleg 
minél függetlenebb kutató intézménnyé építsük ki. A fenti ja
vaslat tehát csak átmeneti és ideiglenes jellegű és azon átme
neti időre vonatkozik, amíg az ország anyagi helyzete ezen 

1 A Növénytani Intézet a szorosanvett növényélettani, anatómiai 
és rendszertani berendezéseken kívül még biokémiai és talajbiológiai 
laboratóriummal is rendelkezik, kiegészítve kb. 50, a 46—70 szélességi 
fokig terjedő kísérleti területsorozattal. 



íentyázolt nagyobb költségbefektetéssel járó pénzügyi művele
tet lehetővé nem teszi. Azonban a jelenlegi helyzetben feltét
lenül kötelességünk egyrészt a magyar erdőgazdaság gyakor
lati problémáit megfelelő tudományos kutatás segítségével 
megoldani, másrészt pedig megakadályozni azt, hogy amikor a 
már meglévő intézmények fenntartása is nehéz anyagi áldoza
tokkal jár, ugyanakkor ugyanazon célú és ugyanazon rendel
tetésű, párhuzamos intézmények állíttassanak fel és tartassa
nak fenn. 

Ezt a célt átmeneti időre csakis a Főiskola intézeteinek 
és laboratóriumainak a Kísérleti Állomás most meglévő beren
dezésével való szoros együttműködésével lehet elérni. Az álta
lam most tett javaslat alapján a szervezeti szabályzatban felso
rolt összes osztályok, továbbá az osztályok működéséhez szük
séges laboratóriumok és könyvtári berendezések rendeleti úton 
minden anyagi áldozat és költségtöbblet nélkül, a legrövidebb 
időn belül az erdészeti tudományos kutatás szolgálatába állít
hatók. Ha pedig ezeknek a működése a jelen szabályzatban le
fektetett elvek alapján történik és mindkét fél részéről a teljes 
jóindulat és áldozatkészség meglesz, úgy kétségkívül az állam 
pénzügyi gazdálkodása szempontjából a meglévő költségeket 
racionálisabban kihasználva, sőt helyenként az ugyanazon 
célra szolgáló, párhuzamos kiadásokat megtakarítva, úgy elmé
letileg, mint pedig főleg gyakorlatilag rendkívül hasznos ered
ményeket fogunk a legközelebbi jövőben elérhetni. 

Már pedig ezek a gyakorlati eredmények, különösen az 
ország mai megcsonkított erdőbirtokait véve figyelembe, az 
ország egész pénzügyi gazdálkodása szempontjából rendkívül 
fontosak. Hazánk, sajnos, oly nagy faínségben szenved, hogy 
a faimport által felemésztett összegek a kereskedelmi mérle
günk passzív oldalának egyik legjelentékenyebb tételét teszik 
és értékre nézve mezőgazdasági kivitelünk cikkei közül bár
melyiket meghaladják. Ilyen körülmények között tehát a ma
gyar erdőgazdaság produktivitásának fokozása elsőrendű 
feladat, amely később az ország pénzügyi gazdálkodáséi szem
pontjából jelentékeny anyagi előnyökkel fog járni. Ezt a célt 
pedig csakis a most meglévő gazdasági eljárásoknak kísérleti 
úton való továbbfejlesztésével érhetjük el. Elegendő itt akár az 



alföldfásítás, akár a szikfásítás problémájára rámutatnom, 
vagy akár a mai magyar erdőgazdaság számos oly, még meg
oldatlan kérdésére, amelyeknek eldöntése pénzügyi szempont
ból rendkívül fontos és az ország gazdasági helyzetének szem
pontjából szintén döntő jelentőségűvé válhatik. 

Az bizonyos, hogy a jelenlegi költségvetési keretek mellett 
az intézmény nem fog tudni minden feladatának maradék-
nélkül megfelelni. Azonban nem marad más hátra, mint a 
feladatok közül a legfontosabbakat és a legsürgősebbeket ki
választani. Kijelölni azokat, amelyek a gyakorlati erdőgazdaság 
szempontjából kiválóan fontosak és amelyek a közeljövőben jó 
pénzügyi eredmények elérésére is vezethetnek. Ezeket kell erő
vel szorgalmazni és feldolgozni. Én meg vagyok győződve ar
ról, hogy ha az egyes osztályok eredményes gyakorlati műkö
dést tudnak kifejteni és a gyakorlati élet mindennapi gond
jait magukévá tudják tenni, úgy tudományos működésüket a 
magán erdőgazdák áldozatkészsége is bizonyos mértékben tá
mogatni fogja. Ezen a téren nincs helye a kétkedésnek és 
tétovázásnak, csak egy megoldás van: akarni és törhetetlen 
akaraterővel a cél érdekében dolgozni. 

A fentiekben voltam bátor úgy a részletes javaslatokat, 
mint azoknak a végrehajtására vonatkozó tiszteletteljes előter
jesztésemet megtenni. Befejezésül még egyet szeretnék kifeje
zetten hangsúlyozni. Magyarország és vele együtt a magyar 
kultúra nehéz, válságos időket él át. Ebből a nehéz helyzetből 
a kivezető utat csakis erős élniakarással és törhetetlen ener
giával s életerővel lehet megtalálni. Helytelen tehát az a felfo
gás, amely anyagi okok miatt állandóan a lemondást és a meg
lévő értékek leépítését hirdeti. Azokat a hibákat és mulasztá
sokat, amiket mi a helyzettel való kicsinyes megalkuvás követ
keztében kulturális téren elkövetünk, talán már egynéhány év
tized múlva a most előretörő generáció számon fogja tőlünk 
kérni és ha állandóan a lemondást hangoztcdjuk és élni akarni 
nem tudunk és nem akarunk, abban az esetben nemcsak a 
ránkbízott kultúra pusztulását és lezüllését fogjuk előidézni, 
hanem nemzeti létünk és önállóságunk biztos vesztébe roha
nunk. A nehéz idők és a nyomasztó anyagi gondok sertkit nem 
mentesítenek attól, hogy hazájának és a magasabbrendű célok 



érdekében való küzdelmének erejének, tudásának a legjavát 
adja oda. 

Az emberi kultúra legnagyobb vívmányai és eredményei 
rendszerint az emberiség legnehezebb, küzdelmekkel és nélkü
lözésekkel tele korszakában születtek meg. Éppen a megpró
báltatások és a szenvedések kohója az, amely az emberi aka
ratot és tudást erősebbé teszi, megedzi, hogy a reáváró felada
tokkal nemcsak az eddiginél eredményesebben birkózhasson 
meg, hanem a kultúra fejlődése szempontjából a további előre
haladás útját megtalálja. Éppen ezért ezek a nehéz idők azok, 
amelyek kétszeresen megkövetelik tőlünk, hogy a reánk
bízott kulturális kincsek és fajunknak fennmaradása érdeké
ben élni akarjunk és alkotni tudjunk. Ennek az élniakarásnak 
és alkotnitudásnak nevében terjesztem a magyar erdészeti 
kultúra érdekében az ország közvéleménye elé a fenti 
javaslatomat. 

Á r n y a l á s , vagy g y ö k é r k o n k u r r e n c i a ? 
írta: dr. Magyar Pál. 

Többnyire a fény és a talajnedvesség az a két tényező, ame
lyen a természetes felújítás áll, vagy bukik. Közülök bárme
lyik kerül minimumba, elpusztul az újulat. De az erdő életében 
egyébként is főleg e két tényező körül mozog a fafajok és az 
egyes fák harca, egyikért a levegőben, a másikért a talaj fel
színe alatt. A harc egyik felének többé-kevésbé szemtanúi lehe
tünk, a másikat természetesen nem láthatjuk. Innen van, hogy 
míg az utóbbiról alig tudunk valamit és éppen ezért jelentő
ségét alig ismerik, illetve alig ismerik el, addig a fényért foly
tatott küzdelemnek, általában a fény szerepének szinte túlzott 
jelentőséget tulajdonítanak más tényezők rovására is. Így az 
újulatnak az anyaállomány alatti sínylődését kizárólag fény
hiánnyal magyarázták. Ha pedig az anyafáktól felszabadított 
újulat gyors fejlődésnek indult, azt szintén csak a több fény 
hatásának tulajdonították. Innen származnak különösen a né
met szakkifejezések, mint: Lichtung, Lichthieb, Nachlichten 
stb. 




