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VADAS JENŐ 

SZÜLETÉSÉNEK 125. ÉVFORDULÓJA 

Mi erdészek abban különbözünk más 
szakterületek művelőitől, hogy elődeink 
munká jának gyümölcsét arat juk, saját 
munkánké r t viszont utódaink dicsérnek, 
vagy kárhozta tnak majd bennünket . Ez a 
generációs egymásrautal tság te t te szá
m u n k r a kötelezővé a hagyományok ápo
lását, az elődök tiszteletét, munká juk 
megbecsülését. Ma a nagy elődök sorából 
is kiemelkedő Vadas Jenőre emlékezünk 
születésének 125. és halálának 60. évfor
dulója alkalmából. 

Vadas Jenő 1857-ben Lil lafüred-Hámorban született. Ebben a festői tájban 
alakult ki érdeklődése a természet és az erdők iránt . Nagy hatással volt rá 
nagybátyja, Hermann Ottó, aki —• mint Vadas írta — „beleoltotta a nagy Ter
mészet iránti szeretetet és megtaní tot ta annak könyvéből olvasni". 

Ilyen indít tatással iratkozott be 1874-ben a Selmecbányái Erdőmérnöki Fő
iskolára, ahol 1880-ban tet t államvizsgát. Néhány éves erdőgazdasági és mi
nisztériumi szolgálat u tán, 1885-ben az újonnan létesített vadászerdei Erdőőri 
Szakiskola igazgató t anára lett. Az itt töltött évek alatt ezt az intézményt 
olyan szintre fejlesztette, hogy hallgatóiból az ország legkiválóbb erdészei ke
rültek ki. 1891-től egészen haláláig a Selmecbányái Bányászati és Erdészeti 
Akadémia népszerű professzora volt. A magyar erdőművelés megalapozásával 
elévülhetetlen érdemeket szerzett. Életcéljának azonban az erdészeti ku ta tás 
megszervezését és fejlesztését tekintet te . Kiváló érzékkel felismerte, hogy szín
vonalas szakmai felsőoktatás csak fejlett ku ta tás ra támaszkodva valósítható 
meg. 



A szervezett erdészeti ku ta tá s megteremtéséről az Országos Erdészeti Egye
sület közgyűlése m á r 1874-ben határozatot hozott. Az ügy legfőbb harcosa 
Vadas volt, akinek fáradozásait végre 1897-ben siker koronázta . A Selmec
bányán létrehozott Központi Kísérleti Ál lomásnak az első vi lágháború végéig 
a vezetője volt. 

A kuta tás főfeladatának a hegy- és dombvidéki erdőgazdálkodás fejlesztésé
nek megalapozását tekinte t te . Ezzel egyidőben megkezdte annak a megfigyelő, 
adatgyűj tő és kísérleti há lózatnak a kiépítését is, mely lehetővé te t te az a lap
kuta tások fejlesztését. A kuta tás i e redmények publ iká lására 1899-ben meg
alapítot ta és 1918-ig szerkesztet te az „Erdészeti k ísér le tek" című szakfolyóira
tot. Vezetésével a ku ta tók behálózták kísérleteikkel a Tr ianon előtti ország 
egész területét . Munká jukka l megalapozták a magya r erdészeti kísérletügy 
helyét a nemzetközi tudományos életben is. A Selmecbányái központi kísérleti 
állomás 1903-ban belépett az Erdészeti Ku ta tó Intézetek Nemzetközi Szövetsé
gébe (IUFRO). Vadas nemzetközi tekinté lyét fémjelzi, hogy 1910-ben a IUFRO 
elnökévé választot ták. 

Széleskörű szakirodalmat hagyot t há t ra , melyből a legjelentősebb az „Erdő
művelés tan" (1898) és „Az akácfa monográf iá ja" (1911). Vadas akácmonográ
fiáját fél évszázaddal később követ te a második, mely m á r világszínvonalat 
jelentő eredményeket foglalt össze. 

Halálával az erdésztársadalom nagy ember t veszített . Szellemi öröksége vi
szont megalapozta mai e redményeinke t is. Hato t t a szomszéd államok erdé
szeti ku ta tásá ra is. A Zvoleni szlovák Erdőgazdasági Ku ta tó Intézet is a Sel
mecbányái kísérleti állomást tekint i anyaintézetének. De hatással van ezen ál
lamok erdészetére az ott élő magya r erdész-szakembereken keresztül a mai 
ku ta tásunk is. 
• Az ország erdősültsége a felszabadulás óta 12%-ról • 17%-ra, az évente ki

termelhető fatömeg 3 millió m 3 - rő l 8 millió m 3 - r e nőtt . J avu l t az erdők minő
sége, gépesí tet tük a fatermesztést és fakitermelést . Tr ianon óta először van 
annyi fánk, hogy problémát okoz a hasznosítása. Előtérbe kerül t a többcélú 
erdőhasznosítás, a jóléti erdőgazdálkodás, mely egyre szélesebb körben igyek
szik az erdőket a mai fejlett t á rsadalom szolgálatába állí tani. Mindezekben az 
e redményekben az erdészeti ku ta t á snak alapvető szerepe volt, és a mai ku ta 
tásokkal kell megalapoznunk a jövő erdészetét is. Élenjáró ku ta tás nélkül az 
erdészet nem tud megfelelni a jövő e lvárásoknak. 

Vadas Jenő életével és munkásságáva l példát muta to t t számunkra szakma
szeretetből, kuta tó i és oktatói elhivatottságból, va lamint emberi maga ta r t á s 
ból egyaránt . Mi utódok ezért nem csak nagy elődünket , m u n k á n k megalapo
zóját, hanem pé ldaképünke t is t iszteljük benne . Ezt a t iszteletünket igyekez
tünk kifejezni a róla elnevezett emlékplaket te l is, melyet a magya r erdőgaz
dálkodás és faipar fejlesztését elősegítő, k iemelkedő tudományos tevékenység 
erkölcsi el ismerésére 1970-ben alapítot t a mezőgazdasági miniszter az MTA 
elnökének egyetértésével. 

Vadas Jenő emlékét őrizzük, az ő szellemében dolgozunk tovább az egyete
men, az ERTI-ben és a gyakor la t i erdőgazdálkodásban. Hálánk kifejezéséül 
helyezem el mély tisztelettel az emlékezés koszorúját szobránál születésének 
125. és ha lá lának 60., va lamin t a szervezett hazai erdészeti ku ta tás megalapí 
tásának 85. évfordulója a lkalmából . 
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