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A szervezett erdészeti kutatás 
75 éves jubileuma 

Egyetemünk alapításának korábbi 150., majd szaklapunkénak és egyesületün
kének 100. évfordulója után újabb jeles alkalommal ünnepelhet szakmánk — 75 
évvel ezelőtt hozott miniszteri rendelet intézkedett a szervezett erdészeti kuta
tás megindításáról Magyarországon. A nemzetközi viszonylatban is f igyelemre 
méltó jubi leum ünneplését az első kísérleti állomások mai utóda, az Erdészeti 
Tudományos Intézet szervezte a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium, 
valamint a Magyar Tudományos Akadémia Agrár tudományok Osztálya véd 
nöksége alatt. 

Jubileumi ülés 

Szeptember 26-án ünnepi ülésre gyűltek össze a fagazdaság és a vele kapcso
latos ágazatok kutatási intézményeinek vezetői, munkatársai, a szakterület főbb 
termelésirányítói, a társadalmi szervek képviselői. A külföldi intézetek igazgatói 
közül személyesen vett részt az ünnepségen Herbert Egger udvari tanácsos, a 
bécsi Erdészeti Kutatóintézet igazgatója, Jan Jindra kandidátus, a Zbraslav-

A jubileumi ülés elnöksége — dr. Madas András, dr. Keresztesi Béla, 
dr. Unk János, dr. Cselőtei László 

Strnady-i Erdőgazdasági és Vadászati Kutatóintézet igazgatója, Dusán Zachar, a 
tudományok doktora, a zólyomi Erdőgazdasági Kutatóintézet igazgatója, Viljo 
Holopainen professzor, a helsinki Erdészeti Kutatóintézet főigazgatója, Györgye 
Panic, a tudományok doktora, a belgrádi Erdészeti Kutatóintézet helyettes igaz
gatója, Vojan Vasilic, az újvidéki Nyárfakutató Intézet nyugalmazott igazga
tója, Ottó Zunko, a zágrábi Erdészeti Kutatóintézet igazgatója, Boleslav Saczuk, 
a tudományok doktora, a varsói Erdészeti Tudományos Intézet igazgatója és 
Manfréd Schütze professzor, főerdőmester, az eberswaldei Erdészeti Tudomá
nyos Intézet igazgatója. 



A Magyar Tudományos Akadémia nagy előadótermének előterében gondosan 
összeállított kiállítás szemléltette az alapítás körülményeit, a 75 év rövid törté
netét, majd az Erdészeti Tudományos Intézet mai munkáját. Magában a terem
ben a Budapesti Fúvósötös előjátéka keltett emelkedett, ünnepélyes hangulatot. 

A Budapesti Fúvósötös 

Lavotta: Régi magyar táncai elhangzása után általános figyelem közepette 
nyitotta meg dr. Unk János, a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium 
Tudományos Kutatási Főosztályának helyettes vezetője az ünnepi ülést.' Üdvö-



zölte a résztvevőket, felhívta a figyelmet az ünnepség jelentőségére, elismerés
sel szólt az Intézet jelenlegi munkájáról, és röviden rámutatott azokra a m ó d 
szerekre, amelyek a kutatást egyre inkább kell, hogy jellemezzék. 

A megnyitót követően dr. Madas András mezőgazdasági és élelmezésügyi mi 
niszterhelyettes a miniszternek, valamint a Minisztérium dolgozóinak üdvözle
tét tolmácsolta, majd ünnepi előadásban ismertette a fagazdaság helyzetét, j ö 
vőbeni alakulását, a feladatokat, amelyeket a termelésben a népgazdasági célok 
megvalósítása érdekében teljesíteni kell, és rámutatott arra az útra, amelyen a 
kutatásnak, tudománynak járnia kell ahhoz, hogy termelőerőként támogathassa 
a gyakorlatot feladatainak ellátásában. 

Dr. Dimény Imre mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter látogatáson 
az ERTI Sárvári Kísérleti Állomásán 

A jövőbe nézés után a magyar erdészeti kutatás történetéről dr. Keresztesi 
Béla, az Erdészeti Tudományos Intézet főigazgatója tartott előadást. Rendkívül 
érdekes adatokat ismertetett a szervezettet megelőző spontán kutatás időszaká
ból, majd részletesen foglalkozott a kutatószervezet kifejlődésével, a második 
világháború okozta szinte teljes megsemmisülésével, majd a felszabadulás utáni 
hatalmas méretű felvirágozásával. Teljes elismeréssel adózott a fagazdaság 
egyéb kutatási intézményeinek múltbeli és mai munkáját illetően. 

A felszólalók sorát dr. Cselőtei László, a Magyar Tudományos Akadémia A g 
rártudományok Osztályának helyettes elnöke nyitotta meg. Elismeréssel köszön
tötte a 75 éves tudományágazatot, annak művelőit, akik az Akadémia Erdészeti 
Bizottságában jelentős munkásságot fejtettek és fejtenek ki. Külön megemléke
zett dr. Fehér Dánielről és Fekete Zoltánról. A z ágazatot az Akadémia is min
den eszközzel támogatja. Rámutatott arra, hogy az elmúlt 25 évben az Akadé
miai Kiadó sorozatban jelentette meg a főbb fafajokat tárgyaló monográfiákat, 
és a Magyar Erdők c. műnek második kiadása ritka sikernek számít az akadé-
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miai kiadványok között. A z ágazat továbbra is mindig számíthat a legfelsőbb 
erdészeti tudományos intézmény támogatására. 

Dr. Deli István titkár a MEDOSZ elnöksége nevében üdvözölte az erdészeti 
tudományos intézményeket. Rendkívül nagyra értékelte azt a munkát, ami az 
Erdészeti Tudományos Intézetben folyik az erdészeti dolgozók munkakörülmé
nyeinek jobbá tétele érdekében. Megszűnt az időszakos foglalkoztatás, emelke
dett a munkások szakmai színvonala, a gépek csökkentették a nehéz fizikai 
erőkifejtést, mérséklődött a balesetveszély. Mindez nem lehetett volna elérhető 
a kutatók odaadó közreműködése nélkül. Elismerését és köszönetét az Elnökség 
oklevélben rögzítette. 

A kutatási társintézmények közül Stróbl Kálmán, a Faipari Kutatóintézet 
igazgatója köszöntötte a jubileumot. Rámutatott arra, hogy a faipar az erdé
szeti kutatás alapján indult el, eredményei közvetlenül érintik az erdészeket is. 
Bizakodással nézhetünk valamennyien a jövő elébe, mert a cél a hazai faanyag 
maximális feldolgozása. Dr. Cziráki József, az Erdészeti és Faipari Egyetem rek
tora figyelmeztetett arra, hogy az egyetemen idén már a 165. évfolyam indult, 
és itt alapozódott az az erő, ami a kutatást felvirágoztatta. A z oktatás és kuta-
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tás közös talajból táplálkozik — a szebbet és jobbat keresésből. Az egyetemen 
arra igyekszenek nevelni a hallgatókat, hogy a szakma ne csak foglalkozás, de 
hivatás legyen. Az egyetem azonban nemcsak oktató, de jelentős kutatási in. 
tézmény is. Dr. Vámos György, a Papíripari Vállalat Kutatóintézetének igaz
gatója baráti együttérzéssel gratulált a jubileumhoz és kívánt további sikere
ket. A gyakorlat üdvözletét az Erdő- és Fagazdasági Egyesülés küldötteként 
dr. Marjai Zoltán tolmácsolta. 

A megjelent külföldi vendégek felszólalásai általános nemzetközi elismerést 
tükröztek. Sokan hivatkoztak számos történelmi kapcsolatra, és valamennyien 
további szoros együttműködésre nyilvánítottak készséget. Levélben köszöntötte 
az intézetet a bolgár, francia, a román és több szovjet kutatóintézet. , 

A felszólalások után dr. Madas András miniszterhelyettes átnyújtotta a me
zőgazdasági és élelmezésügyi miniszter által a Magyar Tudományos Akadémia 
elnökének egyetértésével — a magyar erdőgazdaság és fafeldolgozás fejlesztését 
elősegítő, kiemelkedő tudományos és oktatási tevékenység elismeréséül — ado
mányozott „Vadas Jenő" emlékplaketteket. Ez alkalommal kilencen részesültek 
ebben a kitüntetésben, a részletes indoklást a lap 511—513. oldalán közöljük. 

B. Saczuk, a varsói Erdészeti Tudo
mányos Intézet igazgatója és dr. Ke
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Intézeti ünnepség 

A jubileumi ünnepségek keretében dr. Keresztesi Béla főigazgató házi ünnep
ségre hívta meg az Erdészeti Tudományos Intézetbe azokat, akik annak mun
kájával a múltban szorosabb kapcsolatban álltak, akik a jelenben közvetlenül 
támogatják azt. 

Megjelent az ünnepségen dr. Dimény Imre mezőgazdasági és élelmezésügyi 
miniszter. A megjelentekhez intézett néhány közvetlen szóval elismerését fejez
te ki az intézmény dolgozóinak eddig elért eredményeikért, jövő tevékenysé
gükre nézve felhívta a figyelmet a társintézetekkel való kapcsolatok szorosabb
ra fűzésének jelentőségére, a nemzetközi munkamegosztásban rejlő jelentős le
hetőségekre és különösen a közgazdasági irányú munka elmélyítésének fontos
ságára. A z intézet egyes kiemelkedő teljesítményt felmutató dolgozóit „Erdé
szet Kiváló Dolgozója" kitüntetésben, illetve miniszteri dicséretben részesítette. 

A z ünnepség alkalmat adott az új központi elhelyezés bemutatására, az ott 
folyó munka részletesebb megismertetésére, valamint a különös érdemeknek az 
intézet részéről való ünnepélyes elismerésére. 



A z Erdészeti Tudományos Intézet Tanácsa a társ kutatóintézetek, oktatási in
tézmények, erdészeti vállalatok és egyéb intézmények egyes vezetőinek és be
osztottjainak, akik az erdészeti kutatást és az erdőgazdálkodás fejlesztését nagy 
mértékben támogatták és támogatják, az intézettel szoros kapcsolatban állnak, 
értékes közreműködésükért az „Erdészeti Tudományos Intézet emlékérme"-t 
adományozta. A z Intézet főigazgatója ez alkalommal az 514. oldalon felsorol
taknak nyújtotta át az emlékérmet. 

Ezeken túlmenően az Intézet főigazgatója még számos intézeti „Kiváló Dol 
gozó" kitüntetést és „Kiváló Dolgozó" oklevelet nyújtott át intézeti dolgo
zóknak. 

A bajti fenyőmag plantázs bemutatója 

Bemutató 

A külső bemutatókkal az intézet az évente megrendezendő Fagazdasági Mű
szaki Napok keretébe illeszkedett a Sárvári Kísérleti Állomáson keresztül. Az 
elmúlt évben adta feladatul a mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter, hogy 
ez, a fagazdaság műszaki fejlesztését szolgáló rendezvény évente megrendezésre 
kerüljön. Idén a minisztérium Termelési- és Műszaki Fejlesztési Főosztálya 
irányításával a Szombathelyi Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság, a Nyugatmagyar
országi Fűrészek és az ERTI Sárvári Kísérleti Állomása rendezte a műszaki 
napokat a jubileumi ülést követő két napon Sárvárott és Szombathelyen. 

Sárvárott a Kísérleti Állomás a bajti csemetekertet mutatta be. A kert az er
deifenyő, nyár és fűz nemesítés első számú bázisa, szaporítóanyag telepe. A 64,7 
ha teljes területből fenyő magplantázs 15 ha, nyár—fűz fajtagyűjtemény 1,5 
ha, nyár—fűz fajtafenntartó telep 4 ha, nyár törzsanyatelep 4,0 ha, populé-
tum 15 ha, csemetetermelő terület 20 ha. A z impozáns területkomplexum
ban általános tetszést, sőt feltűnést keltő kezelőépület helyezkedik el, benne 



A bajti fenyőcsemete-nevelési kísérlet bemutatása 

minden korszerű igényt kielégítően felszerelt dugványkészítő és csomagoló, dug
ványfertőtlenítő, hűtőtároló berendezéssel, öltöző és étkezési helyiségekkel, kü
lön méregkamrával, gépszínnel. 

Élénk érdeklődést keltett a kertben az EFAG által bemutatott finn PAPER-
POT fenyőcsemete-termelő gépsor. Az EFAG kezeli egyben a csemetetermelő 
területet is. 

A csemetekert közelében fekvő rakodón mutatta be a Gazdaság a véghaszná
latból származó lombos hosszúfa felkészítésére jelenleg rendelkezésre álló gépi 
eszközöket, rendkívül szemléletes módon, működés közben. 

Csipkereken az intézet bemutatta az erdeifenyő nevelési kísérleteit. Nagy ha
tást keltettek az egyre nagyobb feladatot jelentő fenyőtisztítási munkák gépesí
tésére irányuló kísérleti megoldások, figyelemkeltő volt a fenyőtű-hasznosítás 
fokozására irányuló elgondolás. A csipkereki rakodón az EFAG mutatta be a 
fenyő nevelővágásokból származó hosszúfa közelítésére és feldolgozására ren
delkezésre álló gépeket, gépsorokat. 

A bemutató másnapján a Nyugatmagyarországi Fűrészek telepén ismerkedtek 
meg a résztvevők a forgácslap-, fűrész-, építőelem- és mozaikparketta-üzemek
kel. Különösen az idén befejezett beruházás, az I. számú forgácslapüzem nyű
gözte le a látogatókat a valóban világszínvonalú megoldásával. 

A műszaki napokat lezáró szombathelyi kiértékelő ülés után dr. Dimény 
Imre mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter külön látogatást tett az ERTI 
Sárvári Kísérleti Állomásán. Részletesen megtekintette az állomás elhelyezését, 
tájékozódott az állomás munkakörülményeiről, munkájáról, törekvéseiről. Meg
tekintette a bajti csemetekertet, a csipkereki fenyő erdőnevelési kísérleti terü
letet és a közvetlen hangú megbeszélés során elismeréssel nyilatkozott a látot
takról, biztatott továbbra is hasonlóan eredményes munkára. 



Dr. Unk János: 

ELNÖKI MEGNYITÓ 

A jelen jubileumi ünnepség nagy eseménynek számít a hazai és nemzetközi 
erdészeti tudományos közéletben. Kevés ország dicsekedhet az erdészeti kutatás 
75 éves megünneplésével. Hazánkban az erdészeti kutatás szükségességének 
már a múlt évszázad derekán sok fórumon hangot adtak, ez a kívánság azon
ban csak 1897-ben vált valósággá, amikor az akkori földművelésügyi miniszter 
elrendelte a minisztériumhoz tartozó kísérleti állomási hálózat létesítését. Az 
első kísérleti eredményekről — amelyek az így létrehozott szervezeten belül 
születtek — már két évvel később egy új, önálló tudományos folyóirat, az „Er
dészeti Kísérletek" adott számot. 

Hosszú lenne felsorolni a hetvenöt év alatt megtett utat. Magam részéről csu
pán két eseményre szeretnék kitérni. Egyik a jelenlegi intézet megszervezése 
1949-ben, amely az elmúlt közel negyedszázad erdészeti kutatásának rohamos 
fejlődését alapozta meg, a másik, az MSZMP Központi Bizottsága tudomány
politikai irányelveinek megszületése, amelyek az Erdészeti Tudományos Intézet 
részére is beláthatatlan távlatokat nyitottak. 

Az 1949-ben megjelent alapító rendelet még 70 főben, s ezen belül 34 kutató
ban állapította meg az intézet létszámát. A z erdészeti kutatásnak megnöveke
dett jelentőségére, a fagazdaság-fejlesztésben elfoglalt egyre fontosabb helyére 
utal, hogy ma az intézet létszáma meghaladja a 300 főt, ezen belül pedig a ku
tatók száma 65 fő. A jelenlegi intézetnek két tudományos főosztálya, négy tudo
mányos osztálya, s hét kísérleti állomásból álló országos kutatási hálózata van. 
Egyre szorosabb a kapcsolat az intézet és az erdőgazdálkodással foglalkozó vál
lalatok között. Évről évre fejlődnek az intézet külföldi kapcsolatai is. 

A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága 1969 júniusában fo
gadta el a tudománypolitikai irányelveket. A z irányelvek megjelenésével lezá
rult a kutatásfejlesztés extenzív szakasza, s célul lehetett kitűzni a tudományos 
kutatás és a kutatási eredmények hatékonyabb felhasználását a szocializmus 
építése érdekében. Az irányelvek részletesen foglalkoztak a tudományos kutatás 
szinte valamennyi területével. így kitértek — többek között — új típusú, hosz-
szabb távra szóló kutatási tervek kidolgozására; a kutatás finanszírozási rend
szerének fejlesztésére; a személyi állomány felfrissítésére és az itt-ott meglevő 
merev állapotok feloldására; a kutatás korszerűbb eszközökkel való ellátására; 
a hazai és a nemzetközi tudományos kapcsolatok fejlesztésére. Célul tűzték ki 
a kutatóintézeti dolgozók anyagi érdekeltségének fokozását, a kutatás és a rea
lizálás meggyorsítását, a gyakorlattal való kapcsolat fejlesztését. Rámutattak a 
megfelelő tudományos közélet kialakításának, a kutatási eredmények objektív 
értékelésének, az egészségtelen tudományos monopóliumok felszámolásának 
szükségességére. Alapelvként mondták ki, hogy a kutatások a jövőben élvezze
nek jelentős kedvezményeket, de ugyanakkor hathatósabban biztosítsák a nép
gazdaság gyorsabb és dinamikusabb fejlődését is. i 

Az irányelvek megjelenése után a Minisztertanács, a Mezőgazdasági és Élel
mezésügyi Minisztérium több rendeletben írta elő az említett célkitűzések rea
lizálását. Ennek egy részét képezték — többek között — az Erdészeti Tudomá
nyos Intézet jogállásának és feladatának szabályozásával kapcsolatos intézke
dések. A mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter 29/1970. sz. utasítása ennek 
megfelelően az intézet feladatkörét „a fatermesztés és a fakitermelés fejleszté
sére irányuló komplex kutatás"-ban határozta meg, s a tudománypolitikai 



irányelvek szellemében több éves időszakra rendelte meg az intézettől — az új 
finanszírozási rendszer alapján — egy célprogram és öt feladatterv kutatását. 

A program, illetőleg a kutatási feladattervek kitérnek a fenyők termesztésé
nek és faanyaguk felhasználásának fejlesztésére, a fafajok célszerű kiválasztási 
módszereinek kidolgozására. Foglalkoznak az erdővédelem elvi rendszabályai
nak — valamint az erdőkárok megszüntetési módozatainak — kidolgozásával, 
a fatermesztés közgazdasági feltételeinek és ösztönzőinek vizsgálatával, s nagy 
súlyt helyeznek a fakitermelés és a faanyagmozgatás komplex műszaki, vala
mint a fahasználat és a mechanikai feldolgozás vertikális fejlesztésére. 

Ma már biztonsággal megállapítható, hogy a tudománypolitikai irányelvek, s 
az ennek alapján hozott intézkedések hatására nagyobb lett az összhang a nép
gazdasági célkitűzések és az intézeti kutatási tervek, valamint a népgazdasági, 
intézeti, és egyéni érdekek között. A nagy szellemi kapacitást és energiát kon
centráló kutatóhelyek ma már jobban hasznosítják lehetőségeiket. Bővültek és 
hatékonyabbak lettek a különböző szintű kapcsolatok, jelentősen fejlődött a 
külföldi, elsősorban a szocialista országokkal való együttműködés. A szerződéses 
munkák vállalásának lehetősége — a dolgozók aryagi érdekeltségének növelése 
mellett — javította az intézetek pénzügyi helyzetét, s az élettel való kapcsolat
tartás, a kutatások realizálása, a gyakorlat által felvetett kérdések gyors meg
válaszolásának irányában hatott. 

A z említettek teljes mértékben vonatkoznak az Erdészeti Tudományos Inté
zetre is. Megállapítható, hogy az. ERTI-ben a tudománypolitikai irányelvek rea
lizálása jól halad előre. Nőtt a gazdasági célú kutatások aránya, a rendelkezésre 
álló erőket sikerült a legfontosabb kérdésekre koncentrálni, s javult az intézet 
realizáló tevékenysége is. A további feladatok között elsőnek a különböző szintű 
és mélységű tudományos együttműködést emelném ki. A legnagyobbfokú nép
gazdasági hatékonyság csak intézeten belüli és intézetek közötti együttműkö
déssel valósítható meg. Fontos feladat továbbá, hogy a tudományos kutatás in
tenzívebben és koncentráltabban folyjék az egyes területeken. A kutatások kon
centrálását a nemzetközi együttműködés nagyban elősegítheti, de a koncentrá
láshoz szelektálni is tudni kell a megoldásra váró problémák nagy tömege 
között. 

Reméljük, hogy az erdészeti kutatás — amelyet az előző 75 év eredményei 
kellőképpen megalapoztak — az eddigi sikerek nyomán lendületesen halad 
előre, s elősegíti a tudománypolitikai irányelvek realizálását. 

Amikor a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Tudományos Kuta
tási Főosztálya, s a főosztályhoz tartozó valamennyi kutatóhely nevében gratu
lálok az erdészeti kutatás 75. évfordulójához, szeretnék erőt, egészséget és sok 
sikert kívánni az elkövetkező esztendőkhöz, az érdekelteknek ahhoz, hogy egyre 
nagyobb mértékben segítsék elő a fagazdaság-fejlesztési elképzelések megvaló
sulását; az Intézet mutasson uta't a következő évtizedek fejlesztési irányaira, 
szerezzen méltó megbecsülést a hazai és külföldi szakemberek előtt, s váljék a 
fagazdaság-fejlesztés egyik legfontosabb szellemi központjává. 



Dr. Madas András: 

A FAGAZDASÁG NÉPGAZDASÁGI JELENTŐSÉGE 
ÉS AZ ERDÉSZETI KUTATÁS 

Hetvenöt éve áll már az erdészeti kutatás a magyar erdőgazdálkodás fejlesz
tésének szolgálatában, ezzel az ERTI nemcsak hazánk, de a szomszédos országok 
egyik legrégibb erdészeti kutatási intézménye. A magyar erdészek ezzel a legel
sők között ismerték fel a szükségességét a kísérletügy, az erdészeti kutatás lét
rehozásának, amely a gyakorlati gazdálkodás állandó fejlődésének forrása lett. 
Ez a tény jogos örömmel töltheti el az erdészek szívét, akiknek munkáját, ered
ményét, hasznát sokszor csak a következő nemzedékek tagjai élvezik. 

A jubileumi ünnepség jó alkalom arra, hogy röviden áttekintsük a fagazda
ság, közelebbről az erdőgazdálkodás jelentőségét, népgazdasági szerepét és be
számoljunk arról, mit tett ennek fejlesztése érdekében a jubileumát ünneplő er
dészeti kutatás. 

A fával és a faipari termékekkel a gazdasági élet minden fontosabb területén 
találkozunk. Mint építőanyag a világ bármely részén folyó építkezés egyik té
nyezője. Mint csomagolóanyag az áruforgalmazás egyik legfontosabb eszköze. 
A kulturális élet, az emberi haladás nem képzelhető el az egyik legfontosabb 
fatermék, a papír nélkül. A világ fa és fatermék termelésének értéke ma már 
meghaladja az 50 milliárd dollárt. 

Az acél, a szén és az olaj mellett a fa a világ legfontosabb nyersanyagai közé 
tartozik; az egyetlen közöttük, amelynek mennyisége nem véges, újratermel
hető. A fa viszonylag hosszú — 30—90 évig, vagy annál is hosszabb ideig ter
jedő — termelési ciklusa, az erdők sokoldalú jelentősége már régebben is szük
ségessé tette az állami szabályozás és az üzemi tervezés különféle formáinak al
kalmazását. Ma már népgazdasági méretekben is egyre kiterjedtebben foglal
koznak — elsősorban a gazdaságilag fejlett államokban — a hosszú távra szóló 
hipotézisek és prognózisok kidolgozásával, annak érdekében, hogy ez a fontos 
nyersanyag a gyors ütemben szaporodó következő nemzedékek számára is biz
tosítva legyen. A szocialista államok most dolgozzák ki az 1990. évig terjedő 
időszakra hosszú távú terveiket; ezek egyeztetése a közeliövőben kezdődik meg. 

Európa az ötvenes évek óta növekvő mértékben fában deficites térség. A tér
ben távolodó importpiacok miatt a termelés infrastrukturális költsége, valamint 
a szállítási költség állandóan fokozódik, ami a fa és a fatermékek árának nö
vekvő tendenciáját vonja maga után. 

Ez a körülmény indokolja a hazai termelés növekedésének szükségességét, 
illetőleg a növelés lehetséges forrásainak feltárását. Iparifa-fogyasztásunk ma 
6 millió m : !, a prognózis szerint ez 2000-ig 10 millió m ; i-re növekszik. Ezért 
indokolt az erdőtelepítések és fásítások jelenlegi ütemének fenntartása, illetve 
fokozása, amelyeken belül a nyár- és fenyőtelepítést célszerű előtérbe helyezni, 
ott, ahol a termőhelyi viszonyok lehetővé teszik és jó minőségű, méretes anyag 
nyerhető a telepítésekből. A prognózisok az évezred végére világszerte a fa-
szükséglet megkétszereződésével számolnak, ugyanakkor ugrásszerű szükséglet
növekedés tapasztalható az erdő, mint az emberi környezet természetszerű álla
potában leginkább megmaradt része iránt. A z urbanizált társadalomnak az er
dővel szembeni igényei az erdőgazdálkodás történetében új korszakot nyitották. 
Ez idő szerint azt az erdőgazdálkodást tekintjük korszerűnek, amely a legna
gyobb mennyiségű, legjobb minőségű fa és egyéb erdei termék tartamos és 
gazdaságos termelése mellett következetesen számol az erdő jóléti és esztétikai 



hatásaival, az erdőt nem csupán faanyagforrásnak, hanem az ember természetes 
életkörnyezete egyik legfontosabb részének tekinti, s eszerint óvja, neveli és 
hasznosítja az egész társadalom érdekében. 

A korszerű erdőgazdálkodás és a környezet 

Szokás a korszerű erdőgazdálkodást környezetalakító erdőgazdálkodásnak is 
nevezni, ezzel aláhúzva az egész tevékenység kiemelkedő szerepét az egészséges, 
harmonikus, szép életkörnyezet fenntartásában és kialakításában, a talaj, a víz, 
a levegő tisztaságának megőrzésében. A z utolsó 50 évben az ipar robbanásszerű 
fejlődése a gépek óriási tömegét, a vegyianyagok hatalmas mennyiségét állította 
a civilizáció szolgálatába. Ebben az időszakban az ember a bioszférát — földünk 
felületének vékony burkát, ahol az élet folyik — különösen a sűrűn lakott he
lyeken megzavarta és aggasztóan elszennyezte. Ezek a változások a bioszféra 
funkcionális egységei közül eddig az erdei ökoszisztémákat, az erdőterületeket 
viszonylag a legkevésbé érintették. 

A jóléti erdőgazdálkodás lényege az erdő több célú hasznosítása. Ennek meg
felelően az erdőgazdálkodást általában az erdő három funkciójának — a terme
lésnek, a védelemnek és az üdülésnek — az egybehangolásával folytatják, s 
mindegyiket bizonyos mértékben úgy igazítják és módosíthatják, hogy a többi 
használatot ne sértse. A z erdő termelési funkciói közé soroljuk a fatermelést, va
dászatot, legeltetést és egyéb mellékhaszonvételt; a védelmi funkciók közé a ter
mészetvédelmet, a víz káros hatásai elleni védelmet és víztermelést, a szélerózió 
elleni védelmet, a levegő szennyeződése elleni védelmet és oxigéntermelést, a zaj
ártalom elleni védelmet; végül az erdők üdülési funkciója az emberek napi, heti 
szabadsága alatt, gyalogos és autós turisztikai igényeinek kielégítését szolgálja. 

A több célú hasznosítás döntő előnye az, hogy az erdővagyon a lakosság szük
ségleteinek kielégítésében anyagi, egészségügyi és kulturális szinten egyaránt a 
legtöbbet nyújtja. A helyesen alkalmazott több célú hasznosítás az egyoldalúsá
got megszünteti és lehetőséget ad az erdészetnek a lakosság jólétéhez fokozot
tabb mértékben való hozzájárulásához. 

A több célú hasznosítás igen sok kihatással jár az elkövetkező időszak kuta
tásaira is, hiszen az egyes problémák megoldását ezentúl nem kizárólag a fa-
termesztés, hanem valamennyi hasznosítási lehetőség szempontjából kell meg
közelíteni, s ez a körülmény sajátos követelményeket támaszt az erdőtelepítés
sel, erdőműveléssel, az erdőfeltárással, s a gépesítéssel szemben. 

Töretlen, gyors fejlődés 

A z erdészet az eltelt időszakban — de különösen a felszabadulás óta — töret
lenül és gyors ütemben fejlődött. Jelentősen megnőtt az erdők területe. Ennek a 
szervezett munkának az eredménye, hogy az ország erdősültsége ma már 16%-
ra emelkedett. Jelenleg az erdők 76%-a állami, 23%-a termelőszövetkezeti és 
állami gazdasági, 1%-a magántulajdonban van. A z erdők területének — a fel
szabadulás előtti időszakhoz viszonyított — 30%-os növekedésével egyidejűleg 
tervszerűbbé és intenzívebbé vált az egész erdőgazdálkodásunk. Nőtt a fenyő
félék, a gyorsan növő lombos fafajok, különösen a nemesnyárak területe és ará
nya, ugyanakkor csökkent a gyengébb minőségű faanyagot adó sarjerdők része
sedése. Jelentős eredmény, hogy sikerült megoldani az erdőterület, az élőjakész
let, a növedék és a fakitermelés egyidejű növelését. Míg a két világháború kö
zötti időszakban átlagosan 3,5 millió bruttó m 3 fát termeltek ki évente, a leg
utóbbi években a fakitermelés elérte és meghaladta a 6 millió m 3-t . A követke-



zetes és céltudatos fejlesztés eredményeképpen megteremtődtek az erdőgazdál
kodásban a bővített újratermelés alapfeltételei. 

A z elmondottak rávilágítanák arra, hogy a hazai erdőgazdálkodás — a nép
gazdasági lehetőségek határai között — igyekezett eleget tenni azon célkitűzé
seknek, amelyek a fa nép- és világgazdasági jelentőségéből, s a több célú hasz
nosítás követelményeiből erednek. A magyar erdők gyakorlatilag a hatvanas 
évekig nem játszottak lényeges szerepet az ország iparifa ellátásában. Azonban 
a nyártelepítések kiszélesítése, a fenyőerdők telepítésének fokozása, és számos 
más intézkedés lehetővé tette, hogy a hazai erdőgazdálkodás fokozatosan meg
felelő nyersanyagbázist teremtsen a feldolgozó iparágak fejlesztéséhez. 

Vizsgáljuk meg, hogyan járult hozzá a magyar erdészeti kutatás az erdőgaz
daság fejlődéséhez. 

A kutatás szerepe a fejlődésben 

A z eltelt időszak kutatómunkája — s ez különösen a felszabadulás utáni sza
kaszra vonatkozik •— az erdőgazdálkodás legfontosabb kérdéseinek megoldását 
szolgálta, s az eredmények jelentős mértékben elősegítették az erdőgazdálkodás 
nagyarányú fejlődését. 

A felszabadulás előtt erdészeti talaj- és termőhelykutatás gyakorlatilag nem 
volt. A z 1949-ben megindult talaj- ill. termőhelykutatás eredményeként az er
dészeti üzemi gyakorlat ma már termőhelyvizsgálat alapján, az intézetben ki
dolgozott értékelést alkalmazva választja meg a telepítésre kerülő célállomá
nyokat, az ehhez kapcsolódó felújítási, telepítési technológiát. 

Meghatározták a mai gépesítési, vegyszerezési lehetőségeinknek megfelelő fel
újítási technológiákat. A z erdészeti munkákban az erdőművelés gépesítése ren
delkezik a legtöbb, ERTI által kidolgozott és bevezetett munkagéppel. Ennek 
eredményeként a gépi munkában alkalmazható sortávolságokat is ki lehetett 
alakítani. A Tormona arboricid vegyszer ma már a gyakorlatban bevezetésre 
került és egyes felújítási technológiai soroknak szerves része. A 20 éves termő
helykutatás összefoglaló eredménye a termőhelytípusokra, erdőtípusokra épülő 
célállomány megválasztás, az ehhez kapcsolódó erdőfelújítási, telepítési tech
nológia, az állományok mérhető irányszámokra alapozott nevelési rendszere és 
az ezekhez kapcsolódó erdővédelmi előírások. 

A hazai cellulózipar legfontosabb nyersanyag bázisa a nemesnyár. A nyarak 
szelektálása, nemesítése, honosítása jelentős eredmény. A klónkísérletek, popu-
létumok, fajtaösszehasonlító kísérletek alapján ma már a nagyhozamú klónok
kal, főleg I—214 olasznyárral és óriásnyárral történnek a telepítések. Ezek sza
porítóanyagának koncentrált termesztési elvei és eljárásai is kialakításra kerül
tek. A cellulóznyár termesztési programnak egész termelési folyamata, gyakor
latilag az állandóan fejlődő magyar nyárfatermesztés a kutatás újabb és újabb 
eredményeire épül. 

A termelési célok gazdaságos megvalósítása érdekében kidolgozták a nevelő
vágások átfogó rendszerét, valamennyi fő állományalkotó fafajunkra vonatko
zóan. A z áttekintés megkönnyítése érdekében az erdőnevelési szempontból leg
fontosabb állományszerkezeti tényezőket táblázatokba foglalták össze. A fater
mési kutatások az állományszerkezeti kutatásokkal párhuzamosan folytak. Er
deink jelenlegi és várható fatermésének meghatározása érdekében végzett ku
tatások eredményeit új hazai fatömeg és fatermési táblák formájában adták át 
a gyakorlatnak. A fatömegtáblák az egyes fák, a fatermési táblák pedig a faál
lományok fatermési adatainak az eddigieknél pontosabb és részletesebb megha
tározását teszik lehetővé. 



A fafajok, ezen belül a fenyőfélék termőhelyigényének vizsgálata már 1953 
óta folyik az intézetben. Ennek eredményei már kellő alapot adnak a fenyőter
mesztés biológiai szempontból alkalmas termőhelyeinek meghatározására. Je
lentős eredmények születtek az erdeifenyő nemesítésében, az ültetvényes mag
termesztésben, a csemetetermelés korszerűsítésében, valamint az egzóták hono
sításában, s a 12° feletti hajlásszögű területek keskeny- és szélespadkás művelé
sének kialakításában is. A z elért eredményeket a termelő üzemek részben már 
alkalmazzák, részben fejlesztését igénylik. 

A z intézet 1961-ben kezdte el a hosszú lejáratú erdőnevelési és faterméstani 
kísérletek metodikájának kidolgozását és a kísérleti területek létesítését. Ez 
ideig az egész országot behálózó, több, mint 2000 kísérleti területet tartalmazó 
hosszú lejáratú kísérleti bázist sikerült kiépíteni, amelynek 40%-át a fenyőkí
sérletek alkotják. Ezek alapján új hazai fatermési táblák készültek többek k ö 
zött erdei-, fekete-, luc- és vörösfenyőre. Kidolgozták a fenyőállományok neve
lésére vonatkozó erdőnevelési irányelveket, s a gyakorlat által jelenleg már szé
leskörűen alkalmazott fafajonkénti erdőnevelési modelleket alakítottak ki. 
A fenyőtisztítások racionalizálására az élőmunka 30%-os csökkentését lehetővé 
tevő technológiát fejlesztettek. Törzselemzések, növekedésvizsgálatok útján 
megállapították az erdei-, a fekete- és a lucfenyő növekedési menetét, ami elő
segítette a nevelővágások és a növekedési menet közötti összhang biztosítását. 

A fenyvesek védelmének kutatásában kiemelkedő eredménynek számít a Lo-
phodermíum pinastri elleni védekezés technológiája. Jelenlegi szintjén nagy 
biztonsággal elégíti ki a gyakorlati igényeket. A rovarkártevők elleni védekezés 
terén az intézet erdővédelmi kutatóinak munkájához fűződik a forgatással egy
bekötött talajfertőtlenítés gépesített megoldása, s a fenyőtelepítéseket leginkább 
károsító cserebogár elleni védekezés részben a felszíni vegyszerezés, részben egy 
új rendszerű aerosol generátor alkalmazása révén. 

Az erdészeti gazdaságtani kutatások területén több fafajra kitermelési érték
táblázatokat, majd az állományok minőségi változásának nyilvántartására mód
szert dolgoztak ki. Kialakították az erdők ökonómiai osztályozásának egyszerű
sített módszerét, s eljárást dolgoztak ki az erdő- és fafeldolgozó gazdaságok, va
lamint az erdészetek összehasonlíthatóságára. Elemezték a csemetetermelés, az 
erdőtelepítés és felújítás területét, a létszám, a munkaidő és a keresetek alaku
lását, a vállalati általános költségek szerkezetét. Részletes vizsgálatokat végeztek 
az erdőművelési költségigénnyel kapcsolatosan, amelynek alapján kidolgozásra 
került az erdőművelési munkák finanszírozásának új rendje. Altalános beveze
tésre került javaslatot dolgoztak ki az eredmény tervezés és az eredmény javítási 
érdekeltség fejlesztésére. Vizsgálták a korszerű matematikai módszerek alkal
mazásának lehetőségeit, s a lineáris programozással, illetőleg hálódiagramos 
eljárással erdőművelési, fahasználati és anyagmozgatási problémákat oldottak 
meg. 

A fahasználati kutatások egyik legfontosabb eredményeként a méretcsoport 
választéktervezési eljárás kidolgozását lehet megemlíteni. Kialakították a fa
használati munkák munkahely, munkaszervezet és technológiai típusrendszerét. 
Mintegy 30 fahasználati munkaműveletre műszaki teljesítménytáblázatokat dol
goztak ki. Kikísérletezték több fagyártmány szalagfűrészes termelési technoló
giáját. Védősisakot, valamint munka- és védőruhákat alakítottak ki, s közremű
ködtek az erdészeti balesetelhárító és egészségvédő óvórendszabály kialakítá
sában. 

A műszaki fejlesztés egyik alapvető ágát képviselő gépesítési kutatás kidol
gozta az erdőművelés és az erdőhasználat géprendszereit, meghatározta az al
kalmazandó gépekkel szemben támasztott követelményeket. Csupán az erdő-



műveléshez mintegy 20 féle — túlnyomórészben azóta sorozatban gyártott — 
gépet és eszközt dolgozott ki. Minősítő vizsgálatokkal ellenőrizte a külföldről 
behozott, vagy hazailag kifejlesztett gépek alkalmazhatóságát, s a legmegfele
lőbb típusok bevezetésében maximálisan közreműködött. Tevékenysége szorosan 
csatlakozott a külföldi, elsősorban a KGST-országok gépesítési kutatásához, 
aniely a nemzetközi géprendszer kidolgozásában, összehasonlító gépvizsgálatok 
szervezésében nyert kifejezést. 

A további töretlen fejlődés: népgazdasági érdek 

A fagazdaság fejlődése nem volt arányos az elmúlt negyedszázad alatt. Egyen
letesen és töretlenül csak az erdőgazdaság fejlődött. A z erdőterület és az élőfa-
készlet növelésében, az erdőtelepítési, felújítási és fakitermelési technológiák, 
módszerek és eszközök kidolgozásában és bevezetésében az elmúlt időszak er
dészeti kutatása elévülhetetlen érdemeket szerzett. 

A z erdőgazdálkodás már említett sajátosságai, mindenekelőtt azonban a hosz-
szú újratermelési időszak, s az erdőkhöz fűződő népgazdasági érdekek helyes és 
következetes szolgálata szükségessé teszi, hogy az eddigi fejlődés töretlenül 
folytatódjék. Feladataink sokrétűbbek és összetettebbek lesznek, mint az elmúlt 
időszakban. Mindez egyenes következménye az egész népgazdaságunk eddigi 
fejlődésének, elért színvonalának és további fejlődési irányainak. 

Nyilvánvaló, hogy a magyar erdőgazdálkodásnak növekvő szerepet kell vál
lalnia a hazai faellátás biztosításában. Ez szükségessé teszi mind a közvetlen er
dőgazdasági munkák, mind a feldolgozás teljes korszerűsítését. A z alkalmazott 
módszereknek és eszközöknek biztosítaniuk kell a munka termelékenységének 
olyan növekedését, ami lehetővé teszi, hogy az erdőgazdaság lépést tartson a 
termelékenység általános növekedésével az országban. Ha ezt nem tesszük, az 
erdei munkások java el fogja hagyni az erdőgazdaságokat, s az egyébként he
lyes fejlesztési célkitűzések realizálása illuzórikussá válik. 

Jelenlegi elképzeléseink szerint az elkövetkező 15 évben az erdősültséget 17— 
18%-ra szeretnénk növelni, a mezőgazdasági cellulóznyárasokkal és egyéb fásí
tásokkal együtt. A fatermő bázis szélesedésével változások lesznek a fafajössze
tételben. Például a bükk és a gyertyán területe gyakorlatilag változatlan marad, 
de aránya csökken. Ezzel szemben növekszik a tölgyesek és a fenyvesek területe 
és aránya. Még nagyobb mértékű lesz a növekedés a nemesnyárasok esetében. 
A z erdők rendeltetésében a legjellemzőbb változás az üdülő (pihenő, kiránduló) 
erdők területének növelésével várható. 

Tudományos alkotó munka 

A fagazdaság fejlesztésében kezdettől fogva fontos helyet foglal el a tudomá
nyos alkotó munka. Széles körű kibontakoztatásának előmozdítására, különösen 
a felszabadulás óta, hazánk — anyagi és szellemi erőforrásaihoz mérten — je 
lentős tudományos és műszaki fejlesztési bázist hozott létre. E bázis az elmúlt 
két évtizedben alapjában véve egészségesen fejlődött és alkalmassá vált arra, 
hogy a társadalmi-gazdasági fejlődés során felmerült fontos és aktuális tudo
mányos problémákat eredményesen megoldja, s ezzel segítse elő társadalmi
gazdasági céljaink elérését. 

A Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium feladatának tekinti annak 
biztosítását, hogy az erdészeti kutatás — mind mélyrehatóbban megismerve és 
feltárva a természet és a társadalom mozgástörvényeit és fejlődési tendenciáit — 



hatékonyan szolgálja a szocialista társadalom teljes felépítésének érdekeit és 
konkrét céljait. A tudomány társadalmi szerepéből fakadóan, az erdészeti kuta
tómunkának is kettős szerepe van: egyrészt elő kell mozdítania a konkrét és ak
tuális feladatok megoldását, másrészt az előbbiekkel szerves egységben, a tu
dományok belső fejlődéséből fakadó kutatási feladatok megoldásával, a f igyel
met a távlati célokra kell irányítania, előkészítve ezek kitűzését és megoldását. 

Azt világosan kell látnunk, hogy olyan kis ország, mint Magyarország nem 
fejleszthet ki olyan kutatóbázist, amely lehetővé teszi, hogy minden ágazatban, 
teljes keresztmetszetben fejlesszük a tudományt. Itt tehát a hazai kutatások to
vábbi fokozása mellett négy irányban kell továbbfejlesztenünk eddigi eredmé
nyeinket : 

— Meg kell gyorsítanunk a külföldön már jól bevált kutatási eredmé
nyek átvételét, adaptálását. Ez a munka semmivel sem kisebb értékű, mint 
egy-egy témával 10—15 évig való önálló foglalkozás, kisebb, hasznosítható 
részeredményekkel és egy reménybeli végeredménnyel egy évtized múlva. 

— Jobban ki kell szélesítenünk a baráti államok kutatóintézeteivel való 
kapcsolatainkat, hogy kihasználhassuk a nemzetközi munkamegosztás elő
nyeit ezen a területen is. Hasznos együttműködés építhető ki a fejlett erdő
gazdálkodással rendelkező nyugati államok kutatóintézeteivel is. 

— Jobban támogatni kell a gyakorlati életben dolgozók tudományos
kísérleti munkáját és be kell vonni őket a rendszeresebb, módszeresebb 
munkába. 

Mindez a kutatóbázis jelentős kiszélesítését jelentheti, az eredmények 
gyorsabb átadását a gyakorlat számára. 

— Végül a kevés számú, de intézményben dolgozó kutatóink munkáját 
célratörőbben kell koordinálni. 

A jövő feladatai 

A jövő kutatási feladatai között fontos helyet kell elfoglalniok az ökonó
miai kutatásoknak. Ennek nincs még meg az igazi helye a kutatással 

" foglalkozó intézményeinkben. Szükséges lesz a különböző helyeken f o 
lyó, ilyen jellegű kutatásokat a jövőben határozottabban koordinálni és a nép
gazdasági távlati, valamint üzemi közép és rövid távú problémák megoldására 
összpontosítani. 

2 A z erdőgazdaságok előtt álló legfontosabb feladat a következő években 
a munkatermelékenység állandó növelése, olyan korszerű közelítési és 

' szállítási technológiák kialakítása, amelyek lehetővé teszik az egyes mun
kaműveletek gépesítéséről a teljes folyamatok komplex gépesítésére való átté
rést. Ebben a tudomány és gyakorlat most kezdi áttörni a régi technológia 
frontját. Itt határozott előremutatást, konkrét segítséget várunk a különböző 
intézményekben (ERTI, Egyetem) dolgozó kutatóktól. Nagyon fontos a kutatók 
tevékenységének koordinálása ezen a területen is. 

3 A fenyő célprogram eddigi eredményeit összesíteni kell. A program ed
digi vizsgálatai, eredményei azt mutatják, hogy a magyar erdészeti ku-

' tatás 75 éves tapasztalatai végeredményben eddig is helyesen óvtak a 
meggondolatlan méretű fenyvesítéstől és ezt az újabb vizsgálatok is alátámasz
tották. Nekünk nem mindenféle méretű és minőségű fenyőre van szükségünk 
minden áron, hanem fűrészrönk méretű, jó minűségű, elsősorban erdeifenyőre, 
vagy azzal azonos minőségű fenyőre. Ha a kutatás már annyi eredményt hozott, 
hogy a vizsgálat tervezett időtartamú volumene túlméretezett, akkor menet 



közben meggondoltan, de határozottan módosítanunk kell kutatási célkitűzé
seinket, és a kutatásokat a szükséges időpontban le kell zárni és a helyes k ö 
vetkeztetéseket le kell vonni. 

4 Fokozottabb figyelmet kell viszont fordítanunk a lombos fafajok további 
vizsgálataira. 

Alapvetően fontos feladatunk az erdei munkások képzésének fejlesztése. 
Ez is tudományos feladat. A z erdei szakmunkások versenyeinek immár 

nemzetközileg is elismert kiváló megszervezése nagymértékben öregbí
tette az ERTI hírnevét. Ezt a munkát most már szélesebb alapokon tovább kell 
folytatni. 

A keménylombos fafajokkal kapcsolatban — hosszú távon is — kiemel
ten kell kezelni a nemesítési kutatásokat. Folytatni kell a magtermelő 

' állományok ültetvényeinek értékelését, meg kell oldani a magtermést ká
rosító rovarok elleni védelmet. Foglalkozni kell a termés fokozását szolgáló és 
a terméshozam egyenletességét biztosító eljárások kipróbálásával. Vizsgálni kell 
a csemetetermelés és a trágyázás kérdéseit, folytatni kell az optimális állomány
szerkezeti mutatók meghatározását és a korszerű erdőnevelési eljárások kidol
gozását. A legveszélyesebb lombfogyasztó rovarkártevők és gombakárosítók el
len hatásos védekezési technológiát kell kidolgozni. A hosszú lejáratú erdőneve
lési és faterméstani kísérletek az, egyes időszakok végére lehetővé teszik a kü
lönböző természeti eljárások kritikai vizsgálatát, az egyes eljárások számszerű 
mérését is. Valamennyi időszakban érvényesülnie kell a gazdaságosságra való 
fokozott törekvésnek. 

A lombfatermesztésen belül a nyarak és a füzek jelentősége gyors növekedé
sük, kiváló ipari felhasználhatóságuk miatt a jövőben sem fog csökkenni. 

Kívánatos lenne, hogy a következő kutatási időszakban a „nyár célprogram" 
kerüljön kialakításra. Ennek keretében új, nagy hozamú fajták létrehozása mel
lett szárazságtűrőbb és főleg betegségekkel szemben ellenálló, extenzív gazdál
kodásban is jól növekvő fajták nemesítése az elsődleges cél. 

Ügyeljünk arra, hogy a legújabb európai tapasztalatok alapján ne lőjünk túl 
a célon. 

A fenyő és nyár fontos fafajaink, de nekünk mindenekelőtt olyan erdőket kell 
teremtenünk a meglevők helyébe, amelyek az erdő hármas funkciójának a leg
harmonikusabban felelnek meg, a betegségekkel szemben ellenállóak. 

A felszabadulással megváltozott politikai, társadalmi és gazdasági viszonyok 
korábban soha nem remélt mértékben adtak módot az erdőgazdálkodás fejlesz
tésére. A z elmúlt időszak alatt olyan jelentős eredmények születtek az erdő
gazdálkodásban, amelyekre az erdészek méltán büszkék lehetnek. Az eredmé
nyek elérésében az erdészeti kutatás felbecsülhetetlen szerepet játszott. 

A szocialista gazdálkodás nem képzelhető el a kutatás eredményeire való ala
pozás nélkül. Ez a felismerés indokolta, hogy a háború előtti, néhány gyéren fel
szerelt kísérleti állomás helyett ma már az erdészet számottevő kutatóbázissal 
rendelkezik. Napjainkban a technika, a termelőerők rohamos fejlődése idősza
kában a tudomány is forradalmibb korszakot ért meg. A szükségletek kielégíté
sének dinamikája ma már olyan fejlesztést tesz szükségessé, amelyet csakis tu
dományosan megalapozott kutatások támaszthatnak alá. 

Kérem a kutatásban működő szakembereket, tegyenek meg mindent a jövő 
elvárásainak maradéktalan megvalósításáért. A z előttünk álló bonyolultabb, az 
eddiginél jóval nehezebb célkitűzések realizálása méltó feladata lehet a fejlő
désében kiteljesedett Erdészeti Tudományos Intézetnek, s általában az erdészeti 
kutatásnak. 



Dr. Keresztesi Béla: 

A HAZAI ERDÉSZETI KUTATÁS TÖRTÉNETE 

Az erdészeti kutatás kezdetei 

A z erdészeti kutatást a szükség hozta létre, amikor az ésszerű, tartamos erdő
gazdálkodás kormányzati érdekké vált. 

A honfoglaláskor Magyarország mai területének több mint egyharmadát, s 
akkori területének még nagyobb hányadát erdő borította. Az erdők nagyobb 
mértékű pusztítása a tatárjárást követően indult meg, az ország helyreállítása, 
várak építése, a viszonylag lakatlan erdős-hegyes országrészek betelepítése ide
jén. A IV. Béla által alapított erdőirtó közösségek, soltészségek rendszere Nagy 
Lajos korára teljesedett ki. Tűzzel égették, bárddal és fejszével vágták a fákat, 
a kétkezi fűrészt csak a XVIII . században kezdték széltében használni. Kiterjedt 
erdőirtásokkal járt a bányák, kohók üzemének fenntartása. A z aknák és tárnák 
ácsolása, a szikláknak tűzzel való repesztése, a kohóknak kizárólag fára és fa
szénre utalt tüzelése igen sok fát emésztett. A mohácsi vész, az önálló magyar 
állam bukása után a törökkel vívott harcok közepette stratégiai érdekből sok 
erdőt kitermeltek, sokra tüzet vetettek, főleg az alföldi területeken, más erdő
ségek sorsát a török hódoltság zavaros közviszonyai között kialakult félvad ál
lattartás pecsételte meg. A csupasszá vált homokterületek mozgásnak indultak, 
futóhomokká váltak. A z osztrák Habsburgok uralma alá került királyi Magyar
ország dombsági és hegységi erdeit a legelőgazdálkodás térhódítása mellett a 
bányászat és kohászat fogyasztotta tovább. A török kiűzését követően viszont a 
Habsburg-uralom már mind általános gazdasági, mind hadászati szempontból a 
meglevő erdők fenntartását, valamint nagyarányú erdőtelepítés, fásítás meg
valósítását szorgalmazta, kivált a felszabadított déli területeken. 

E rövid összefoglalóból is kitetszik, hogy nálunk a bányák és kohók fával 
való ellátásának gondja, valamint bizonyos honvédelmi érdekek felismerése volt 
a tervszerű erdőgazdálkodás bevezetésének, az erdészeti szaktudomány kialakí
tásának első ösztönzője. Ennek érdekében a Habsburgok elősegítették az erdé
szeti szakoktatás, szakmai irodalom és kutatás alapjainak lerakását, elsősorban 
az általuk alapított német nyelvű intézményekben. A szakírók két irányban 
kezdtek működni: a kameralista írók elméleti, enciklopédikus ismereteket k ö 
zöltek, a gyakorlati mezőgazdászok és erdészek tapasztalataikat adták közre. 

Az alföldfásítás szükségességére Krámer János György tábori orvos hívta fel 
először a figyelmet. Medicina castrensis címmel, 1739-ben megjelent könyvében 
a „morbus hungaricus"-ról szólván, nyomatékosan rámutatott, milyen nagy j e 
lentősége lenne a közegészségügyre, de az ország védelmére is, ha kellően befá-
sítanák az Alföldet. 

Mária Terézia 1770-ben akadémiai rangra emelte a Selmecbányái bányászati 
tanintézetet és elrendelte, hogy a birodalomnak ebben az egyik legmagasabb 
fokú oktatási intézményében gondos figyelmet fordítsanak az erdészeti ismere
tek tanítására is, mert arra a bányaművelésnek feltétlenül szüksége van. 

Mitterpacher Lajos budai egyetemi tanár Von der Bindung und Benutzung 
des Flugsandes című, 1777-ben megjelent művével kezdődik a futóhomok-fásí-
tás hazai tudományos irodalma. Elementa rei rusticae című tankönyvében már 
megtalálható az erdőgazdálkodás elemeinek első rendszeres hazai összefogla
lása is. 

1791-ben egy hasonló jellegű, magyar nyelvű könyv is napvilágot lát, Nagy-
váthy Jánosnak, Festetics keszthelyi jószágkormányzójának a műve : A' szorgal-



matos mezei-gazda. Ez részletesen tárgyalja az erdőgazdálkodás alapelveit, va
lamint az erdőtelepítés, erdőművelés és erdőhasználat eljárásait. Említést tesz 
már a kanadai nyárról is: nyilván a kései nyárra gondol. 

A szikfásítás tudományos alapjainak megteremtésében Tessedik Sámuel 
evangélikus papnak vannak elévülhetetlen érdemei. Ű Szarvason 1781-ben 
„Gyakorlati gazdasági kert" néven iskolát alapított, s ott a szikesek termővé
tétele és trágyázása mellett a fatenyésztésnek és azon belül az akác termeszté
sének főbb tudnivalóit is tanította. Vad, fekete és szürke sziket különböztetett 
meg. Az utóbbira fásítási útmutatót is kidolgozott, sőt fásításának lehetőségét 
szarvasi kertjében a gyakorlatban is bemutatta. 

1784—99 között Witsch Rudolf hadmérnök felmérte a futóhomokos területe
ket és kiterjedésüket 207 ezer hektárnak találta. Gregori János orvos közegész
ségügyi szempontból szorgalmazta ezek beerdősítését, a felvilágosodás szellemé
ben uralkodó II. József királynak, illetve császárnak a támogatásával. 

A magyar erdőterületek elévülhetetlen érdemű első nagy kutatójaként tart
hatjuk számon Kiiaibel Pált, a pesti egyetem tanárát, aki 1792 és 1802 között 
„felfedező utakat" tett Magyarországon, mesteri leírásokat készített erdeinkről, 
felfedezte őshonos szárazságtűrő fafajainkat, a molyhos tölgyet és a magyar töl
gyet, s javasolta a baranyai homokterületek ezüsthárssal, erdeifenyővel való er
dősítését. 

1. ábra: A Georgikon-érem, amelyen 
tölgyfalevel, búzakalász és szőlőfürt 

látható 

A Festetics György által 1797-ben Keszthelyen alapított Georgikon, Európa 
első felső fokú mezőgazdasági tanintézete 8 szakosztálya között helyet kapott 
egy erdész- és vadásziskola is, amelyet 1806-ban egy felső és egy alsófokú isko
lára osztottak. 

I. Ferenc 1808-ban erdészeti tanintézet alapítását rendelte el Selmecbányán, 
a Bányászati Akadémia mellett. Ennek egyik első tanára volt Feistmantel Ru
dolf, akinek 1854-ben közzétett fatermési tábláit az erdészeti gyakorlat a máso
dik világháború idejéig használta. 

1808—13-ban adta ki Pethe Ferenc, a Georgikon tanára Pallérozott mezei 
gazdaság című fő művét, amelynek második kötetében igen szakszerűen, korát 
szinte megelőzve tárgyalja az erdőművelés tudni- és tennivalóit. 

Erdélyben a kiváló matematikus, Bolyai Farkas, aki a kincstári erdők fő-
inspektorságára pályázott, 1820-ban jelentős tanulmányt írt. Ebben áttekintette 



az egész erdőgazdálkodást, s meghatározta a folyamatos és tartamos használat 
alapelveit. 

A magyar erdészeti szakirodalom kialakulásának egyik legnagyobb akadálya 
az önálló magyar erdészeti szaknyelv hiánya volt, ezért az 1848—49-es forrada
lom és szabadságharc után magyar anyanyelvű erdészszakemberek megkezdték 
a magyar—német és német—magyar erdészeti műszótár összeállítását. 1862-ben 
Wagner Károly és Divald Adolf megindította az első magyar nyelvű erdészeti 
folyóiratot is, az Erdészeti Lapokat. 

A z 1867. évi kiegyezés a Habsburg-birodalmat dualista alapon szervezte újjá. 
Az Osztrák—Magyar Monarchia formailag két önálló állam volt, amelyet az 
uralkodó személye mellett csupán a közös hadügy-, külügy- és pénzügyminisz
térium kapcsolt össze. A kiegyezés után így kezdetét vehette Selmecbányán a 
magyar nyelvű erdészeti oktatás. A z első magyar tanár Illés Nándor volt, a ma
gyar nyelven előadott első diszciplína pedig az erdőtenyésztéstan. Figyelmet ér
demel illésnek 1871-ben kiadott Erdőtenyésztéstan című alapvető munkája, 
amely a termőhelynek a hazai erdészkedés szempontjából alapvetően fontos f o 
galmát már komplex felfogásban tárgyalja: „ A talaj és a klíma együttvéve ké
pezi a termőhelyet. Hogy a tenyésztendő fanemet helyesen választhassuk meg, 
szükséges, hogy ismeretével bírjunk mindannak, amiben a talaj és a klíma a 
növényzetre befolyik, valamint az egyes fanemek igényeivel e tekintetben". 

N A szervezett kutatás megindítása 

A hazai szervezett erdészeti kutatás megindítása érdekében Bedő Albert, a 
magyar erdőgazdaság akkori vezetője tett elhatározó lépést 1892-ben, amikor 
kiküldte Vadas Jenő erdészeti akadémiai tanárt Ausztriába, Németországba és 
Svájcba, az ottani erdészeti kísérletügy szervezetének a tanulmányozására. 
A hazai erdészeti kutatás megszervezésére két javaslat készült, a Vadas Jenőé 
és a Fekete Lajosé. Fekete saját személyzettel ellátott, teljesen önálló kutatóinté
zet szervezését ajánlotta Budapest székhellyel, Vadas pedig közvetlenül a Föld
művelésügyi Minisztérium fennhatósága alá tartozó erdészeti kísérleti állomás 

2. ábra: A Selmecbányái Központi Erdészeti Kísérleti Állomás 



szervezését indítványozta Selmecbányán. Hosszabb ideig tartó tárgyalások után 
az illetékesek Vadas javaslata mellett döntöttek és Darányi Ignác magyar kirá
lyi földművelésügyi miniszter 1897-ben az erdőgazdaság körében felmerülő gya
korlati és elméleti kérdéseknek kísérletek és tudományos kutatások útján való 
kiderítése végett Selmecbányán, a Bányászati és Erdészeti Akadémia mellett 
egy központi, a négy erdőőri szakiskola (Királyhalom, Vadászerdő, Liptóújvár, 
Görgényszentimre) mellett pedig egy-egy külső erdészeti kísérleti állomás léte
sítését határozta el. A kísérleti állomások igazgatójává Vados Jenőt nevezte ki. 
A Központi Erdészeti Kísérleti Állomást közvetlenül a Földművelésügyi Minisz
térium fennhatósága alá, míg a külső kísérleti állomásokat a központi állomás 
alá rendelte. Költségeik fedezésére, amennyiben nem a kincstári erdőkben vég
zett kísérletek dologi kiadásairól volt szó, az Országos Erdei Alapból biztosított 
megfelelő összeget. A kincstári erdőkben végzett kísérletek dologi kiadásai az 
illetékes erdőhatóság költségvetését terhelték. 
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3. ábra: Az Erdészeti Kísérletek 1899. évi első és 1971. évi 67. száma 

A kísérleti állomások elsősorban a kincstári erdőkben és csemetekertekben 
jelölhettek ki kísérleti területeket. A központi állomás közvetlen érintkezésben 
állt az Erdészeti Akadémia tanáraival és tanársegédeivel, közreműködésükre 
mindig számíthatott, szakvéleményüket bármikor kikérhette, a tanárok az ok
tatás érdekében viszont bármikor részt vehettek a folyamatban levő vizsgála
tokban és kísérletekben. A kísérleti állomások és az akadémia kapcsolatáról 
Bund Károly (1898) a következőket írja: „ A z Erdőakadémiával tehát csak a szo
ros szellemi kapcsolat fogja a kísérleti állomásokat összefűzni, de ez a kapcsolat 
legyen erős, az erdőakadémia tanárai teljes erővel istápolják ismereteikkel ezt 
a fiatal, a kezdet nehézségei előtt álló intézményt." A z állomások tevékenysége 
elsősorban a gyakorlati erdészetre közvetlenül kiható kérdések megoldására 
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irányult, erdészettudományi, természettudományi kísérletek és kutatások kez
detben csak olyan terjedelemben folytak, amennyire a gyakorlati kísérletek ezt 
megkívánták. 

A z újonnan szervezett kísérleti állomások önálló tudományos folyóiratának, 
az Erdészeti Kísérleteknek az első száma 1899. május 1-én jelent meg. A folyó
irat írói között gyakran szerepeltek az akadémia tanárai, Fekete Zoltán profesz-
szor 1905-től csaknem fél évszázadon keresztül a szerkesztője volt. 1903-ban az 
állomások a kormány felhatalmazásával beléptek az Erdészeti Kísérleti Á l l o 
mások Nemzetközi Szövetségébe. 

Munkásságuk célja az egykorú megfogalmazás szerint: a magyar erdők, mint 
a nemzet vagyonosodását előmozdító kincs értékének fokozása és ennélfogva az 
erdőgazdaság jövedelmezőségének a növelése érdekében a gyakorlati erdőgaz
dálkodás tudományos és elméleti alapon való kialakítása, a felmerülő problé
máknak tudományos kutatások, kísérletek és megfigyelések útján való megol
dása volt. Működési körük kezdettől fogva kiterjedt az erdőgazdálkodás egész 
területére, a meteorológiai, talajvíz- és növényföldrajzi megfigyelésektől az er
dei vetőmagvizsgálatokon, a csemetenevelési, erdősítési, kopárfásítási, erdőne
velési és faterméstani kísérleteken át egészen az erdőhasználat és fafeldolgozás 
problémáinak a kutatásáig. A z állomásokra bízta a Földművelésügyi Miniszté
rium a gödöllői arborétum telepítését is. 
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4. ábra: Fekete—Blattny könyve 

Ezen időszak kiemelkedő egyénisége Fekete Lajos, a legnagyobb magyar er
dész polihisztor volt, akinek legkiemelkedőbb műve a Blattny Tiborral, a K ö z 
ponti Kísérleti Állomás erdőmérnök kutatójával közösen írt, 1913-ban magya
rul, 1914-ben németül kiadott Az erdészeti jelentőségű fák és cserjék elterjedése 



a magyar állam területén című kapitális munkája. Ehhez 1896 óta gyűjtötte az 
adatokat az általa megindított és irányított kollektív kutatás keretében, oly ala
possággal, hogy „szinte egyetlen erdőbirtok, egyetlen erdőgondnokság sem 
akadt, melyik adatokkal, felvilágosítással, megfigyelésekkel ne járult volna 
hozzá." 

A századfordulót követő években Vadas Jenő, Czillinger János, Fekete Lajos, 
Roth Gyula hosszú lejáratú faterméstani és erdőnevelési kísérleti területeket lé
tesítettek. E kísérletek értékelésének a matematikai statisztikai módszereit ille
tően Fekete Zoltán, Kövessi Ferenc, Rónai György, Kovács Ernő és Károlyi Ár
pád végzett európai viszonylatban is úttörő munkát. 1916-ban Rónai György 
átfogó munkatervet készített hazai fatermési tábláknak állandó kísérleti terü
letek alapján való összeállítására, hogy a Feistmantel-íéle táblákat viszonyaink
nak jobban megfelelő táblákkal helyettesítse. 

Az egzóták honosításával kezdetét vette az erdészeti növénynemesítés is. Az 
úttörők közül említést érdemel Pech Dezső, Marosi Ferenc, Pausinger József, 
Dietz Sándor, Vadas Jenő. Kísérleteik nyomán egyes fafajok olyan mértékben 
elterjedték — a már előzőleg meghonosodott akác mellett —, hogy manapság 
nem is tekintjük őket egzótáknak. Ilyen a feketefenyő, a fekete dió. Figyelmet 
érdemel a duglasz- és simafenyő meghonosítása is. 

A z erdőhasználat vonatkozásában a technológiai kérdések álltak a kutatók 
érdeklődésének előterébn. [Kaán K.: Üt-e vagy vasút? (1902). Lonkay A.: Űsz-
tatócsatorna vagy vasút? (1903) stb.] Egyre jobban felismerik a feltárás jelen
tőségét is [Mikolás V.: A mesterséges utak és az erdők jövedelmezősége (1904), 

5. ábra: A kísérleti állomások és fontosabb kísérleti területeik az első világháború 
előtt (összeállította dr. Mátyás Vilmos) 
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6. ábra: Az 1911. évi és az 1965. évi akáckönyv 

Muics 1.: Erdőbeosztás és úthálózat (1882), Pech K.: Erdei utak kis kiterjedésű 
erdőbirtokokon (1894) stb.]. 

A Kárpátok kincstári erdeiben ez idő tájt folytatott magyar erdőhasználat 
színvonalát illetően — amely színvonal a kutatási eredményeket is tükrözte — 
legyen szabad a csehszlovákiai K. Mátyást (1966) idéznem: „Akkoriban a m o -
torizálás és az erdei munkák gépesítése még a kezdetek kezdetén járt. A fa
anyagszállítás első tökéletes gépesítése az európai és egyéb országok között el
sőnek, erdei vasút bevezetésével éppen a Kárpátokban történt, valószínűleg a 
legteljesebb fejlettségben. A vasúti szállítás mellett igen jelentős volt a vízi 
szállítás, a gátak, úsztatóvályúk és gerebek eredeti építményeivel, nagy jelentő
ségű az utak kiépítése, hidak állítása és a bejáróösvények olyan hálózatának 
létrehozása, amely a vadászati célokon túl a legkisebb részletekig feltárta az er
dőt a nehezen megközelíthető helyeken. Minden szállítóberendezés szervesen 
kapcsolódott a rakodókhoz, ezek pedig rámpákkal, darukkal és minden akkori
ban használatos technikai segédeszközökkel fel voltak szerelve. A faanyagmoz
gatásnak közelítésre és szállításra való kettéosztottságát szigorúan betartották, 
és mindkettőt a legalkalmasabb módszerekkel és eszközökkel végezték. Az egész 
erdőhasználat, mozgatás és felkészítés technikája egységbe forrt és azt gazdasá
gilag a munkatechnológia alapozta m e g . . . A Kárpátokban eleitől fogva szálá
ban készítették elő tő mellett a fát, és a felkészítés a völgyben, rakodókon tör
tént a kiszállítás előtt." 

A hazai erdészeti kísérleti állomások kiterjedt és eredményes munkásságára 
az Erdészeti Kísérleti Állomások Nemzetközi Szövetsége is felfigyelt. A Szövet
ség VI. kongresszusa 1910-ben Brüsszelben határozatot hozott: a következő 
kongresszust 1914-ben, hazánkban hívják össze. A világháború azonban ezt 
megakadályozta. 



Erdészeti kutatás a két világháború között 
Az Osztrák—Magyar Monarchia összeomlása és felbomlása után Magyaror

szág független állam lett. A z 1920-ban megkötött trianoni békeszerződés az or
szág területének nagyobb részét — főleg a túlnyomóan nemzetiségek által lakott 
erdős hegységeket — a szomszéd államokhoz csatolta. A mai ország síkságainak 
és dombságainak erdei eddig csak alárendelt szerepet játszottak az erdőgazdál
kodásban és faellátásban, az ország fenyőgömbfa és fűrészáru szükségletét szin
te kizárólag a Kárpátok erdei biztosították. 1925-ben viszont az erdőterületnek 
mindössze 4,1%-át foglalták el a fenyők. A fenyőbehozatal az importlista első 
helyére került. 

Az ország egész gazdasági életét kedvezőtlenül befolyásoló faellátási helyzet 
arra indította a haladó gondolkodású erdőmérnököket, hogy Kaán Károly ve
zetésével nagyszabású erdőgazdaság-politikai programot dolgozzanak ki. Ennek 
legfontosabb tételei a következők voltak: az erdőterület növelése, az Alföld fá-
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7. ábra: Killián—Fehér könyve 

sítása; a sarj erdő-gazdálkodás felváltása szálerdő-gazdálkodásra; az üzemterv 
szerinti erdőkezelés törvényerejű kiterjesztése az ország minden erdejére. Ezt 
az új erdőgazdaság-politikát a törvényhozás is elfogadta. 

1918—19 telén a Központi Erdészeti Kísérleti Állomás a Bányászati és Erdé
szeti Főiskolával együtt Budapestre, majd Sopronba költözött, s ott telepedett 
le. Vadas Jenő 1922-ben meghalt, a földművelésügyi miniszter ekkor Roth Gyu
lát bízta meg a 'kísérletügy újjászervezésével. Munkája nyomán Sopronban meg 
is alakult az Erdészeti Kutató Intézet. Az újonnan felállított kísérleti telepek 
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közül a legfontosabbak: a 350 ha-os püspökladányi szikkísérleti telep és a há
rom részből (Csalános, Fehértó, Ballószög) álló 400 ha-os kecskeméti homokkí
sérleti telep. Megindult a háború alatt sok kárt szenvedett Gödöllői Arborétum 
helyreállítása is. A kutatást a konkrét erdőgazdasági célokhoz kapcsolva első
sorban az erdőterület növelése, azon belül is főleg az alföldfásítás szolgálatába 
állították. Nagyszámú új — főképpen homokfásítási, szikfásítási, erdőnevelési 
és természetes erdőfelújítási — kísérletet állítottak be. Megpróbálták gyors 
ütemben kidolgozni a Kaán-féle program tudományos alapjait, hogy az a ku
tatási eredmények alapján megvalósítható legyen. 

A két világháború közötti időszak kiemelkedő kutatóegyénisége Fehér Dániel 
volt, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a talajélettan és növény
élettan kiváló művelője, az első magyar erdészökológus, aki iskolát alapított. 
Intézetében számos hazai és külföldi kutató dolgozott, s eredményeire világ
szerte felfigyeltek. Talajbiológia című hatalmas kézikönyvében a legkorszerűbb 
biocönológiai képet nyújtotta a talaj élővilágáról. 1934-ben az algeri egyetem 
meghívására francia—magyar szaharai tudományos expedíciót szervezett, s azt 
1936-ban az algeri francia kormányzóság megbízásából, francia tudományos kö
rök támogatásával szélesebb keretek között megismételte.. Ez utóbbi expedíció 
felölelte a Szahara egész területét, Algertől a Csád-tó vidékéig. Eredményeit a 
párizsi Lechevalier cég kiadásában megjelent kötet ismertette. 

Fehér Dániel alapvető tudományos eredményeit sikeresen egészítették ki 
munkatársainak, tanítványainak gyakorlati jellegű kutatásai. Munkatársa és ba
rátja, Magyar Pál — Soó Rezsővel és Arany Sándorral szorosan együttműködve 
— eredményes növénycönológiai és ökológiai kutatásokat végzett. Összefoglaló 
munkája az Alföídfásífós című kétkötetes alapvető kézikönyv. Magyar Pál azon 
kevés erdészkutató közé tartozik, aki megérte tudományos eredményeinek szé
les körű realizálását: élete folyamán megduplázódott az Alföld erdősültsége. 

A kitűnő nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező Roth Gyula az élenjáró euró
pai erdőművelési — természetes erdőfelújítási és erdőnevelési — eljárások kö
zül a természeti adottságainknak leginkább megfelelőeket igyekezett meghono
sítani. Űttörő munkát végzett a természetes erdőfelújítás elveinek terjesztésé
ben, s ilyen kísérletek beállításában. Felismerte a korszerű erdőnevelés nagy 
erdő- és közgazdasági jelentőségét, és minden erejét az ügy szolgálatába állítva, 
igyekezett azt elméleti és gyakorlati téren egyaránt előbbre vinni. 1935-ben 
megjelent, több mint 1000 oldalas Erdőműveléstana a magyar erdészeti szakiro
dalom egyik legátfogóbb munkája. Bár Roth Gyula nemcsak kitűnő erdőmű
velő, hanem lelkes vadász is volt, nyíltan feltárta az erdőművelés és vadgazdál
kodás ellentéteit, s kereste a módokat, hogyan lehet a korszerűen vezetett erdő
gazdaság keretein belül helyesen méretezett vadgazdálkodást folytatni. Erdő
műveié standnak e vonatkozásban alapvető jelentősége volt. 

Fekete Zoltán kiterjedt faterméstani vizsgálatokat végzett, 1931-ben szerfa-
becslési táblázatokat, 1933-ban korszerű akác fatermési táblákat, 1937-ben pe
dig tölgy fatermési táblákat jelentetett meg. 

A fahasználati és a fatechnológiai kutatás fejlesztése Pallay Nándor és Török 
Béla nevéhez fűződik. Több tanulmányban foglalkoztak a fakitermelési költsé
gekkel, a normákkal, a munkások keresetének javítási lehetőségeivel. Hazai fa
fajaink mechanikai és száradási tulajdonságainak a feltárása szintén az ő ér
demük. 

A hazai intézet 1926-ban újra bekapcsolódott az Erdészeti Kutató Intézetek 
Szövetsége munkájába, majd 1929-ben, a svédországi kongresszuson Roth Gyula 
megismételte a szövetség Magyarországra való meghívását. A z 1936. évi kong-



resszusra való felkészülés nagymértékben hozzájárult az erdészeti kutatás fej
lesztéséhez: több erdőmérnököt osztottak be szolgálattételre az intézetbe, és szo
rosan együttműködtek az intézettel a Műegyetem Erdőmérnöki Karának a ta
nárai is. A kongresszuson 21 ország 86 képviselője vett részt, 116 előadás hang
zott el, ezek közül 31-et magyar előadók tartottak. A szikkísérleti telep eredmé
nyeit Tury Elemér ismertette, de ott találjuk az akkori kutatók között Haracsi 
Lajos és Magyar János későbbi professzorokat is. A z előadásokban foglalt javas
latok és a vita alapján a kongresszus olyan határozatokat hozott, amelyek a ké
sőbbiek során irányadóknak mutatkoztak az erdészeti kutatás és az erdőgazdál
kodás világméretű fejlődésére. 

A kongresszus után, a háborúra való felkészülés éveiben a hazai kutatás mind 
kevesebb támogatást kapott, a kutatókat az államerdészet akkori vezetősége 
egymás után helyezte át más munkakörbe. Roth Gyula ezért 1940 végén lemon
dott az intézet vezetéséről. Helyére Magyar Pál került. A háborús években a ku
tatói tevékenység szűk keretek között mozgott, majd a harctéri események kö
vetkeztében az intézet elveszítette teljes műszerfelszerelését és értékes könyv
tára számottevő részét. 

A kutatás gyors fejlesztése a szocializmus építése idején 

A Magyarországon 1944 végétől fogva kibontakozó népi demokratikus forra
dalom fokozatosan szocialista tartalommal telítődött. 1948-ban létrejött a prole
tárdiktatúra, s megkezdődött a szocializmus építése. A forradalmi átalakulás 
nyomán az ország erdőgazdálkodásában is nagymértékű haladás következett be. 

A z erdők tulajdonjogi helyzetében már az 1945. évi földbirtokreform alapvető 
változást hozott. A nemzeti érdekek figyelembevételével az erdőket nem osztot
ták fel, javarészük az állam tulajdonába került, állami erdőgazdasági nagyüze
mek kezelésébe. 1947-től fogva az ipari üzemek több menetben végrehajtott ál
lamosítása lehetővé, egyben szükségessé tette a gazdasági és társadalmi fejlődés 
egész folyamatának átfogó tervezését, a tervgazdálkodás bevezetését. A z erdé
szeti felső vezetés a Kaón-féle erdőgazdaságpolitika alapján dolgozta ki az er
dőgazdaság és faipar fejlesztésének első középtávú tervét, amelyet a továbbiak
ban következetesen meg is valósítottak. A z erdőterület gyors ütemű növelése 
mellett alapvető célkitűzés volt a meglevő erdők fatermésének, illetve hozamá
nak a növelése. A faiparban pedig egyrészt olyan hagyományos technológiával 
dolgozó ipari üzemek létrehozását tervezték, amelyek biztosíthatják a hazai 
lombos rönkféleségek gazdaságos feldolgozását, másrészt a kis méretű vékonyfa 

8. ábra: Az Erdészeti Tudományos Intézet (ERTI) kísérleti állomásai és telepei 



feldolgozására előirányozták a hazai farost- és forgácslapgyártó ipar megterem
tését. 

A háború után az Erdészeti Kutató Intézet a Magyar Állami Erdőgazdasági 
Üzemek Központi Igazgatóságának (MÁLLERD) fennhatósága alá került, és az 
újjáépítés nehéz éveiben Bokor Rezső vezetésével sokrétű, hasznos munkát f e j 
tett ki az államosított erdők fejlesztésében. A fakitermeléssel és faellátással kap
csolatos — akkoriban elsőrendű fontosságú — vizsgálatok mellett sok olyan ku
tatás kezdődött ebben az időben, amely a későbbi évtizedekre is meghatározta 
a kutatás irányát. Többek között hozzáláttak az erdei , és feketefenyő nemesíté
séhez, nyárfahibridek előállításához. A korszerű erdőgazdasági szakmunkáskép
zés alapját is az intézet rakta le, s maga bonyolított le számos tanfolyamot. 
12-en dolgoztak akkor az intézetben: 8 kutató és 4 segéderő. Kollégáink közül 
ott találjuk már Mátyás Vilmost, Szász Tibort, Kopeczky Ferencet és Fekete 
Ágnest. 

9. ábra: Az ERTI költségvetési hitel
keretének alakulása 1953-tól 1971-ig 
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A z újjáépítési periódus befejeztével napirendre került az erdőgazdálkodás 
átfogó fejlesztése. Ehhez szükség volt a kutatás megerősítésére. Fekete Lajos 
egykori javaslata most valósult meg: 1949 júniusában Erdészeti Tudományos 
Intézet (ERTI) néven Budapest székhellyel korszerű intézetet hoztak létre, 
amelynek a soproni Erdészeti Kutató Intézet egyik kísérleti állomása lett. A z 
ERTI létszámát 70 főben állapították meg, ebből 34 volt a kutatói státus. Ugyan
akkor a Faipari Kutató Intézet és a Papíripari Kutató Intézet létrehozásával a 
korszerű faipari kutatás feltételeit is megteremtették. 

A z Erdészeti Tudományos Intézet első esztendeit rendkívül szerteágazó tevé
kenység jellemezte: a témák nagy száma, súlypontok képzésének a hiánya, va
lamint a kutatók idejének jó részét lekötő, kiterjedt szaktanácsadás. A z ötvenes 
évek elején Magyar János igyekezett helyesebb mederbe terelni a kutatást. 
Ö hozta létre a mai mátrafüredi kísérleti állomás elődjét, a volt egri fenyvesí-
tési és kopárfásítási kísérleti állomást, valamint Sárvárott és Kámonban a f e 
nyő- és nyárnemesítési kísérleti állomást. Átfogó keretet és új lendületet adott 
a kutatásnak az első erdőgazdaság-fejlesztési koncepció, a Minisztertanács 1954. 
évi 1040. számú határozata, amely hosszú időszakra megszabta a kutatás súly
pontos feladatait is, megerősítette az erdészettudomány kapcsolatait a termelés
sel, biztosította az üzemi kísérletezés anyagi feltételeit. A z ötvenes évek végén 
Partos Gyula szigorú tervszerűséget, metodikai igényességet és példás admi
nisztrációs rendet valósított meg az intézetben. Ezzel zárult le a kutatásnak a 
felszabadulás utáni első szakasza, amelyben az erdészeti vezető szervek kezde
ményezték az újjáépítésnek és a tervgazdálkodás kezdeti időszakának teendői
ből fakadó feladatokat. 

A z 1961—1970 közötti periódus kutatási feladatait már az első Országos Táv
lati Kutatási Terv határozta meg, kellő összhangot és kölcsönhatást alakítva ki 
a társadalmi-gazdasági célkitűzések és a kutatómunka között, koordinálva az 



erdészeti kutatást a faipari és papíripari kutatással, valamint a mezőgazdasági 
és ipari kutatásokkal. 

A z 1968-ban bevezetett gazdasági reform körülményeit figyelembe véve a 
Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága 1969-ben új tudomány
politikai irányelveket tett közzé. A Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Miniszté
rium (MÉM) ezek alapján — a távlati tervek és a termelésfejlesztési koncepciók 
szem előtt tartásával —• új kutatásirányítási rendszert dolgozott ki. Ennek kere
tében meghatározta a fagazdasági intézetek profilját és új alapfeladatait. A z 
alapfeladatok megvalósítására az intézetek 5—10 éves komplex kutatási terve
ket dolgoztak ki. A z egyes témákban folytatott kutatás addig a termelésnek 
egy-egy részproblémáját vizsgálta. A z új komplex kutatási célprogramok és fel
adattervek komplex termelési technológiák kidolgozására irányulnak. 
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10. ábra: Az állandó főfoglalkozású 
dolgozók létszáma az ERTI-ben 

1960-tól 1971-ig 

A Faipari Kutató Intézet a viszonylag elmaradt hazai fafeldolgozó ipar re
konstrukciójában és az új, korszerű faipari üzemek létesítésében visz fontos sze
repet. Megalakítása óta foglalkozik faellátási, fahasznosítási kérdésekkel, tema
tikájában egyre nagyobb szerepet kapnak a gyenge minőségű, iparilag eddig 
nem, vagy alig hasznosított hazai fafajok. Az intézet legkiemelkedőbb kutató
egyénisége Barlay Ervin volt. Alapjában ő indította és szervezte meg a hazai 
faipari kutatást, szem előtt tartva — mai szóhasználattal — az egész magyar fa
gazdaság sajátos körülményeit és népgazdasági összefüggéseit. Tudományos 
munkásságából kiemelkedik a modern fűrészipari technológia kidolgozása: ő kí
sérletezte ki és vezette be a szinkrongyártást. Tevékenyen részt vett az új ter
melői faárrendszer kidolgozásában, amely népgazdasági tekintetben is úttörő 
munkának számít. A z inkurrens fafajok közül feltárta a jó minőségű akácfa szé
les és korszerű ipari hasznosításának lehetőségeit, eljárásait. 

A Papíripari Vállalat Kutató és Fejlesztő Intézetének a munkája az ötvenes 
évek elején a nyár- majd a fenyőtermesztési programmal egyidejűleg került az 
erdészeti közvélemény érdeklődésének előterébe. Később az inkurrens lombos 
fafajok cellulózipari hasznosítása is mind sürgetőbben felmerült. A klasszikus 
nemes nyárfajták cellulózipari feltárását, valamint az akác és más kemény lom
bos fafajok ilyen célú első vizsgálatát Lengyel Pál végezte. A gazdasági reform 
bevezetésekor az ERTI, a FAKI és a Papíripari Kutató Intézet koordinált közös 
program keretében hozzáfogott a fenyőfélék cellulózipari hasznosításának rész
letes kimunkálásához. Hasonló együttműködés keretébert folyik az új nyárfaj
ták és inkurrens hazai kemény lombos fafajok cellulózipari kutatása is. 

Sok irányú kutatás folyik az Erdészeti és Faipari Egyetemen (EFE), amelyet 
lehetővé tesz a közel száz főre nőtt oktatói kar,' valamint a korszerű laborató-



riumok, gazdag műszerállomány. Valamennyi tanszék folytat az előadott tan
anyag szinten tartása és fejlesztése érdekében diszciplináris kutatásokat, és vé 
gez külső megbízások keretében vizsgálatokat a termelőüzemek napirenden levő 
gyakorlati problémáinak megoldása érdekében. Két közép távú kutatási fel
adattervet is gondoz az EFE. A z elért kutatási eredményeket Az Erdészeti és Fa
ipari Egyetem Tudományos Közleményei-ben, a nagyobb jelentőségű eredmé
nyeket az egyetem különkiadványaiban publikálják. A z egyetem és az ERTI 
kutatási együttműködésének szabályozására a két intézmény szocialista szerző
dést kötött, amelynek keretében eredményes együttműködés alakult ki. Kölcsö
nösen lehetővé teszik a laboratóriumok, értékes műszerek használatát, kicseré

l i , ábra: Az ERTI kutatási hitelek várható 
megoszlása az 1971—1980. években 

Jelmagyarázó: 
Fenyőcélprogram = A fenyők termesztésé
nek, valamint faanyaguk felhasználásának és 
helyettesítésének komplex kutatása. 

1. feladat = Célszerű lombtermesztési irányel
vek kidolgozása. 

2. feladat = Az erdővédelem elvi rendszabályai 
és a károsítások megszüntetési módjai. 

3. feladat = A fatermelés finanszírozásának a 
vizsgálata. 

4. feladat = A vadgazdálkodás komplex fej
lesztése. 

5. feladat = A fakitermelés komplex műszaki 
fejlesztése. 

6. feladat = A fakitermelés és a mechanikai 
fafeldolgozás vertikális fejlesztése. 

lik a kutatási eredményeket, a rendelkezésre álló dokumentációkat, az ERTI ku
tatói bekapcsolódnak az egyetemi oktatásba, előadásokat tartanak a mérnök
továbbképző tanfolyamokon. 

összefoglalásként megállapíthatjuk, hogy az elmúlt 75 esztendő az erdészeti 
kutatás, s ezen belül intézetünk nagyarányú fejlődését eredményezte. A z 1898-
ban 2 kutatót, 1934-ben 7 kutatót foglalkoztató intézetben ma 63 kutató dolgo
zik. Korszerű, jól felszerelt táji kísérleti állomásokkal rendelkezünk, kísérleti 
területeink behálózzák az ország legfontosabb erdőtájait. Kutatómunkánk az 
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12. ábra: Az ERTI szervezete 
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13. ábra: A kutatási összefoglaló 
jelentések száma 1951-től 1971-ig az 
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eltelt 75 év alatt az erdőgazdaság-fejlesztés legfontosabb kérdéseinek a megol
dását szolgálta, eredményeink számottevő szerepet játszottak a hazai erdőgaz
dálkodás hatalmas fejlődésében. Több professzort adtunk az egyetemi oktatás
nak és sok kiváló szakembert a gyakorlatnak. Kutatóink szakcikkei, könyvei, 
előadásai jelentős szerepet játszottak a szakmai továbbképzésben. A z elért ered
mények természetesen az intézet fejlesztését lehetővé tevő, a kutatási eredmé
nyek realizálását elrendelő s elősegítő irányító főhatóságnak, valamint a kísér
leti hálózat kiépítését mindig bőkezűen támogató és a kutatási eredményeket 

ISCC 

14. ábra: Az ERTI kísérleti területek 
megoszlása 1972-ben 

gyorsan alkalmazó erdőgazdaságoknak köszönhetők. Ilyen szakmában, mint a 
mienk, a kutatóintézet viszonylag könnyű helyzetben van. A fák puszta léte
zésükkel is gondolkodni tanítanak, mindig legalább száz évre visszamenően és 
legalább száz évre előre. 



A JUBÍLEUMI ÉV „VADAS JENŐ" EMLÉKÉRMESEI 

ERDÉLYI GYÖRGY 
erdőmérnök, tudományos főosztályvezető, 
a Faipari Kutató Intézet Faipari Tudo
mányos Főosztályának munkáját irányít
ja. Az irányítása alatt végzett kutatások 
és vizsgálatok minden esetben az ország 

faanyag-gazdálkodási nehézségeinek csök
kentésére irányulnak új, korszerű tech
nológiáknak és a fokozott faanyagvéde
lem lehetőségeinek kutatása révén. Ered
ményei közül kiemelkedik a kisértékű 
faválasztékok célszerű hasznosításának 
lehetőségét magában rejtő ragasztott, 
szegezett tartók gyártási eljárása. Irá
nyítása alatt legutóbb a hazai mező
gazdaság növénytermesztési ágazata ré
szére faszerkezetű növényházak konst
rukciójának és gyártási technológiájának 
kidolgozását végezték el az intézetben. 
Számos tanulmánya jelent meg a szak
sajtóban. 

DR. KERESZTESI BÉLA 

erdőmérnök, a mezőgazdasági (erdészet) 
tudományok doktora, címzetes egyetemi 
tanár, az Erdészeti Tudományos Intézet 
főigazgatója, a magyar erdészeti kutatás 
korszerűsítésének megvalósítója. Irányí

tásával indult az intézetben az Országos 
Távlati Kutatási terv erdőgazdaságra vo
natkozó részének realizálása. Megbíza
tása alatt az 1960-ban alig 100 főt szám
láló intézményt 300 főt meghaladó, ha
zai és nemzetközi viszonylatban számot
tevő kutatóbázissá fejlesztette. Irányító 
és szervező munkája mellett kiterjedt 
kutatómunkát végez. Legfontosabb tu
dományos eredménye a hazai akác ne
mesítése keretében a fatermesztés és 
nektárhozam szempontjából egyaránt 
legjobb klánok kiválasztása, értékelése 
és tovább szaporításának m,egoldása, az 
akáctermesztés technológiájának tovább
fejlesztése. Nevéhez fűződik a magyar
országi nyárfatermesztésnek világszín
vonalra emelése. Szerkesztésében mo
nográfia készült a fenyő, a nyár, az akác 
és a tölgyek termesztéséről, nagy sikerű 
könyvet írt a magyar erdőkről. Könyvei 
mellett mintegy 120 publikációja jelent 
meg a hazai és külföldi szaklapokban. 
Személye az erdészeti kutatásnak hazai 
és nemzetközi szinten egyaránt megbe
csült, kiemelkedő egyénisége. 

DR. LENGYEL PÁL 

vegyészmérnök, a műszaki tudományok 
kandidátusa, a Papíripari Kutató Intézet 
tudományos osztályvezetője elsősorban 
cellulóz-kémiai vizsgálatokkal foglalko

zik. Jelentős érdemei vannak a hazai me
zőgazdasági növények és lombos erdei 
fák cellulózipari feltárásának és fehérí
tésének elméleti kérdései megoldásában. 
Munkássága jelentősen javította a ter
melés mennyiségét. A cellulóz-lúg re
generálására vonatkozó munkáira nem
zetközileg is felfigyeltek. Jelentős társa
dalmi munkát fejt ki a Papír- és Nyom
daipari Műszaki Egyesületben, ezen az 



úton élénk kapcsolatot tart a mi szak
mánkkal is. Mindig segítőkész, megértő 
támogatója a faanyag komplex haszno
sításának. Kutatási eredményei az erdő
gazdaság számára magukban hordják a 
termelt anyag jobb hasznosításának le
hetőségét. Számos szakcikke jelent meg 
mind hazai, mind külföldi szaklapokban. 

DR. MÁTYÁS VILMOS 

erdőmérnök, tudományos főmunkatárs, 
az Erdészeti Tudományos Intézetben 
főleg az erdészeti maggazdálkodás meg
alapozásában szerzett különös érdemeket. 
Kialakította az erdészeti magvizsgálati 
rendszert, tudományos alapon kidolgozta 
a hazai magszármazási körzetbeosztást, 
lefektette a magtermelő állományok kivá
lasztásának elvi alapjait, maga jelölte ki 
a fontosabb fajok ilyen állományait, 
irányt adott rendszeres kezelésükre és 
részletes útmutatást adott a magvak és 
termések begyűjtésére, kezelésére, fel
dolgozására, tárolására. Nagyrészt ennek 
a munkának is köszönhető az erdősítés
ben a felszabadulás után elért hatalmas 
fellendülés. Foglalkozott erdészeti virág
zásbiológiai vizsgálatokkal és meghatá
rozta a magkötés biológiai és ökológiai 
feltételeit, körülményeit a fontosabb er
dei fafajainkra vonatkozóan. Az utóbbi 
időben jelentős növényrendszertani mun
kát végez, a magyarországi tölgyfajok, 
fajták és változatok morfológiai elkülöní
tésével kialakította és a botanikai szak
irodalomban közreadta a tölgyek rend
szerét. Félszáznál több publikációja je
lent meg. 

DR. NEMKY ERNŐ 

erdőmérnök, a biológiai tudományok 
kanditátusa, tanszékvezető egyetemi ta
nár, az Erdészeti és Faipari Egyetemen 
korszerű alapokra helyezte a növénytani 
oktatást, átdolgozta ennek programját 

E m i ü l VRHB 

és megírta a tananyag jobb elsajátításá
hoz szükséges jegyzeteket. Oktató-nevelő 
munkája mellett eredményesen tevé
kenykedik a tudományos munka terüle
tén is, lezárta a tölgyek természetes fel
újításának ökológiai feltételeit tisztázó 
szakaszt. Részt vett a Magyar Tudomá
nyos Akadémia Agrártudományok Osz
tályának felkérésére és megbízásából az 
alkalmazott biológiai kutatások, valamint 
a növénynemesítés helyzetének kimun
kálásában és a Mezőgazdasági és Élel
mezésügyi Minisztérium távlati kutatási 
terveinek kidolgozásában. Szakirodalmi 
tevékenységét két tankönyv, hét kézi
könyv társszerzősége, hat egyetemi jegy
zet, 18 tudományos — elsősorban az 
ökológia és növényfiziológia tárgyköré
ben írt — dolgozat jelzi. 

DR. PAGONY HUBERT, 

erdőmérnök, a biológiai tudományok 
kandidátusa, az Erdészeti Tudományos 
Intézet tudományos osztályvezetője, az 
erdővédelem terén ért el kimagasló 

eredményeket. Ezek közé tartozik a nya
rak álgesztesedése okainak feltárása. 
Tisztázta a nyarak fülledésének okait, a 
gombafertőzés menetének feltárásával 
irányt adott a nyarak nyesésének helyes 
végrehajtására. Vizsgálta a fenyőcseme
te-termelés sikerét korábban súlyosan 
veszélyeztető fenyőtűkarc-gomba életta
nát és ennek alapján kidolgozta az ered
ményes védekezés gyakorlati módszerét. 
Az e téren tett megállapításai nemzetközi 
elismerést nyertek. A vágásterületek ki-
tuskózásának eddig megoldatlan problé
máját biológiai oldalról megközelítve je
lentős eredményt ért el a gombaoltás ré
vén történő tuskókorhasztásban. Közel 30 
publikációja jelent meg, társszerzőként 
több szakkönyv megírásában működött 
közre. 



D R . SZEPESI LÁSZLÓ 

gépészmérnök, a mezőgazdasági (erdé
szet) tudományok doktora, címzetes 
egyetemi docens, az Erdészeti Tudomá
nyos Intézet igazgatóhelyettese; nevé
hez fűződik az erdészeti gépesítési kuta
tás megteremtése és megszervezése. Ve
zetésével és irányításával folyt az erdő
felújítási, erdőtelepítési, csemetekerti, 

valamint az ápolási géprendszerek ki
alakítása, s 1970-ig közel 20, sorozatban 
gyártott gép szerkesztése. Jelentős ered
ményeket ért el a motorfűrészes faki
termelésnek és az anyagmozgatásnak 
fejlesztésében. A gépek rezgés- és zaj
hatásának vizsgálatában, értékelésében 
nemzetközi szaktekintély. Mintegy 60 
publikációja jelent meg magyar és több 
idegen nyelven. Két szakkönyve jelent 
meg és többnek megírásában működött 
társszerzőként közre. 

DR. SZÖNYI LÁSZLÓ 

erdőmérnök, a mezőgazdasági (erdészet) 
tudományok kandidátusa, címzetes 
egyetemi tanár, az Erdészeti Tudomá
nyos Intézet tudományos főosztályveze
tője; az erdőtelepítés, erdészeti növény

nemesítés, erdészeti talajvédelem és 
vízgazdálkodás területén végez kutató
munkát. A területhasznosítás fokozását 
és a környezet védelmét szolgálják a 
bányahányók fásításával kapcsolatos 

kutatási eredményei. Vizsgálva az erdők 
vízlefolyást befolyásoló hatását, kiemel
kedő eredményeket ért el a lejtős terü
letek eróziójának meggátlásában. Mint 
a „,Fenyőtermesztés" középtávú komp
lex kutatási célprogram vezetője, az új 
tudománypolitikai irányelvek megvaló
sításában rendkívüli szervezőkészség
ről tett bizonyságot. Jelentős részt vál
lal a magyar erdészeti kutatómunka 
külföldi elismertetésére irányuló erő
feszítésekből. Mintegy 50 tanulmánya 
jelent meg a hazai és külföldi szakla
pokban. 

VILCSEK JÁNOS 

erdőmérnök, tudományos főmunkatárs, 
az Erdészeti Tudományos Intézet Mátra
füredi Kísérleti Állomásának igazgató
ja; kutatói munkáját elsősorban az er
dőfelújítások, erdőtelepítések gépesítése, 
gépesített eljárásának kidolgozása képe
zi. Ennek keretében megoldotta a lejtős 

területek erdősítési munkájának komp
lex gépesítését. Tíz egységből álló gép
sort fejlesztett ki. Munkája, e téren a 
szomszédos országok viszonyait is figye
lembe véve, igen figyelemre méltó. Ku
tatómunkája napjainkban fokozott je
lentőségű, mert eredményei révén a bel-
terjesebb mezőgazdasági módszerek kö
vetkeztében sok szántó- és legelőterület 
hasznosítható gazdaságosabban, olcsó el
járások útján létesített erdőkkel. Meg
oldásait az egyszerűség és gyakorlatias
ság jellemzi. Számos publikációja jelent 
meg a szaklapokban és gyakran számol 
be eredményeiről előadásokban a szak
közönség előtt. 



ERTI emlékérmesek 

A jubileum alkalmával az Erdészeti Tudományos Intézet Tanácsa a következőknek 
adományozott ERTI emlékérmet: 

Adamkó József, a Mátrai EFAG igazgatója, Árva Józsefné, az Erd. Műsz. és Szerv. 
Iroda igazgatója, dr. Babos Imre nyugdíjas, dr. Bacsó Nándor kertészeti egyetemi 
tanár, dr. Balogh Ferenc, az AGROTRÖSZT főelőadéja, dr. Bánházi Gyula, a Me-
zőgazd Gépkísérleti Intézet igazgatója, Bánky Gyula nyugdíjas, Bárányi László, a 
Kiskunsági EFAG igazgatója, • dr. Becsey Róbert, a MEDOSZ Bpesti Biz. titkára. 
Bedő Tibor, az ERDŐTERV igazgatója, dr. Benkovils Károly nyugdíjas, dr. Bezzegh 
László, az EPE tanszékvez. egyetemi tanóra, dr. Birck Oszkár, a MÉM Tud. Kut. 
Főoszt. csoportvezetője, Bognár Antal, a Tanulmányi Áll. Erdőgazd. igazgatója, dr. 
Bondor Antal, a MÉM Termelési és Műszaki Feji. Főoszt. csoportvezetője, Csányí 
Sándor, a gödöllői arborétum vezetője, Csepregi János, a Balatonielvidéki EFAG 
igazgatója, dr. Csontos Gyula, a Gemenci Áll. Erdő- és Vadgazd. igazgatója, Cornides 
György, az ERDŐTERV oszt. vezetője, Dérföldi Antal nyugdíjas, Dessewffy Imre, a 
MEM Term. Műsz. Feji. Főoszt. Fagazd. oszt. vezetőhelyettese, dr. Farkas Vilmos, 
a Nyugatmagyarországi Fűrészek oszt. vezetője, dr. Fekete Istvánné, az MTA Ag
rártudományok Osztálya tud. titkára, Fiía József, az Erdő- és Fagazdasági Egye
sülés ügyvezető igazgatója, dr. Fuisz József nyugdíjas, Galambos Gáspár nyugdíjas, 
dr. Gál János, az EFE tanszékvez. egyetemi tanára, Gertheisz Antal, az AGRO-
INFORM tud. főmunkatársa, Halász Aladár, a MÉM Közgazdasági Főosztály vezető
helyettese, Hangyái Tibor, a Mátrafüredi SzaikmunkáSképző Intézet igazgatója, dr. 
Haracsi Lajos nyugdíjas, Harmath Béla, a Váci Erdőrend. üzemtervezője, Hibbey 
Albert, az Orsz. Vízügyi Hiv. csoportvezetője, dr. Holdampf Gyula nyugdíjas, dr. 
Igmándy Zoltán, az EFE 'tanszékvez. egyetemi tanára, Illés Dezső, a Somogyi EFAG 
igazgatója, Jaszlics Gyuláné, az ERDŐTERV főelőadója, dr. Jermy Tibor, a Nö
vényvédelmi Kut. Int. igazgatója, Káldi Katalin, a MEDOSZ titkára, dr. Káldy József 
egyetemi tanár, az EFE rektorhelyettese, Karay Gusztáv nyugdíjas, Kasza Ferencná 
erdőrendezőségi előadó, dr. Kéri Menyhért OMSZ tud. tanácsadó, Király László, az 
Áll. Erdőrendezőségek Műsz. Irodájának oszt. vezetője, Kocsis Sándor, az Orsz. 
Méhészeti Szöv. Központ igazgatója, Kókay Dezső nyugdíjas, dr. Kulcsár Viktor, &z 
OT Területtervezési Intézetének oszt. vezetője, Kutasi Dezsőné, az MSZMP II. ker. 
PB instruktora, dr. Lőcsey Mihály, a Minisztertanács Titkárságának főoszt. vezetője, 
dr. Madas László, a Pilisi Áll. Parkerdőgazdaság igazgatója, dr. Magyar János, az 
EFE tanszékvez. egyetemi tanára, dr. Májer Antal, az EFE tanszákvez. egyetemi 
tanára, dr. Marjai Zoltán, az Erdő- és Fagazd. Egyesülés szaktanácsadója, Merc2 
Károly nyugdíjas, Mihályka Gyula, a Szombathelyi EFAG igazgatója, dr. Mőcsényi 
Mihály, a Kertészeti Egyetem tanszékvez. egyetemi tanára, Murányi János, az Erdő- és 
Fagazdasági Egyesülés szaktanácsadója, Nagy Béla, az ERDŐTERV tervezőmérnöke, 
dr. Nagy József, a MAK igazgatója, Nemes József, a MEDOSZ Erdészeti Szakosztá
lyának titkára, Obermayer György, a Szegedi Erdészeti Szakközépiskola igazgatója, 
Ott János, a MÉM Közgazd. Főoszt. Erd. és Faip. Oszt. főelőadója, dr. Radó Gábor, 
a MÉM Term. és Műsz. Feji. Főoszt. főelőadója, Retkes József, a „Szombathely— 
Kámon" Kertész Mezőgazd. Tsz főmérnöke, dr. Pankotai Gábor, az EFE tanszékvez. 
egy. tanára, dékán, dr. Paris János, az ELTE tud. főmunkatársa, Schmal Ferenc, a 
Délalföldi EFAG igazgatója, Schmidt Istvánné nyugdíjas, dr. Simon Tibor, az ELTE 
tanszékvezető egyetemi tanára, dr. Sopp László, az Áll. Erdőrend. Műsz. Irodájának 
mérnöke, dr. Speer Norbert, az ÉRDÉRT vezérigazgatója, Speidler István nyugdíjas, 
dr. Stefanovits Pál, az Agrártud. Egyetem tanszékvez. egy. tanára, Stróbl Kálmán, a 
Faipari Kut. Int. igazgatója, dr. Szederjei Ákos, a Főv. Áll. és Növ.-kert főigazgatója, 
dr. Szendrey István, az EFE tanszékvez. egyetemi tanára, dr. Szíjj József, a Gödöllői 
Áll. Erdő- és Vadgazd. igazgatója, Termann István, a Felsőtiszai EFAG igazgatója, 
Tollner György, a Telki Áll. Erdő- és Vadgazdaság igazgatója, Tóth Imre, a Ge
menci Áll. Erdő- és Vadgazdaság oszt. vezetője, dr. Tury Elemér nyugdíjas, dr. Tuskó 
László, a Soproni Erdészeti Szakközépiskola igazgatója, dr. Vámos György, a Papír
ipari Vállalat Kutató Intézetének igazgatója, dr. Várhelyi István, a Nyugatmagyar
országi Fűrészek igazgatója, dr. Vlaszaty Ödön nyugdíjas, dr. Zólyomi Bálint, az 
MTA Botanikai Kutató Intézetének igazgatója. 



Dr. Lengye/ György: 

A TUDOMÁNYPOLITIKA ÉS A KUTATÁSSZERVEZÉS KÉRDÉSEI 

A második világháború után, 1949-ben, az Erdészeti Tudományos Intézetnek 
a korábbi kutatási intézmény jogutódaként való megszervezésével a magyar er
dészeti kutatásnak új szakasza kezdődött. 

A tervgazdálkodás soha nem tapasztalt lehetőségeket nyitott az erdészet f e j 
lesztésére — az erdőterület növelésére, korszerűbb felújítási eljárások beveze
tésére, a kitermelés, szállítás, az elsődleges faipari tevékenység műszaki színvo
nalának és szervezettségének fokozására. A z új, nagy feladatok megoldása során 
az üzemekben hirtelen számos biológiai és műszaki probléma, a korszerűsítés
nek gondjai jelentkeztek. A gyakorlat a problémák keletkezésével egyidőben 
várta a kutatástól az útmutatást, a legjobb megoldásokat. Egyszerre kellett te
hát alapozó kutatásokat végezni és a gyakorlat számára útmutatást is adni. 

A témák megválasztása elsősorban a gyakorlat kívánságára történt. A z 1960. 
év végéig beadott összefoglaló jelentések szakterületenkénti csoportosítása jó l 
tükrözi az időszak fő problémáit. A jelentések 22%-a a mag- és csemetetermelés 
kérdéseivel, 25%-a a termőhelyi követelményekkel és a telepítéssel, 19%-a a fa-
használattal és a munkaszervezéssel, 18%-a gépesíéssel foglalkozott. 

A nagyarányú kísérletek beállítása, a kutatási eredményeknek gyors és széles 
körű alkalmazásba vételére való törekvés kedvező kapcsolatot teremtett az inté
zet kutatói és a gyakorlat szakemberei között. A kutatási megállapítások nagy
részt úgy terjedtek el, hogy a kísérletekben közreműködő, azokat szemlélő, a 
sorozatos tapasztalatcseréken résztvevő gyakorlati szakemberek szinte sajátjaik
nak is érezték azokat. A z akkori közgazdasági környezetben a kutatási eredmé
nyeknek ez a közvetlen, térítés nélküli átadása kedvezően segítette elő a mű
szaki fejlesztést. A z így kialakult gyakorlat hosszú ideig fennállott és jellemzője 
volt a népgazdaság érdekeit szem előtt tartó kutatói kollektíva működésének. 

A z Intézetnek az 1950-es évek elején a budapesti központon kívül csak Sop
ronban és Budakeszin volt egy-egy részlege. Ezek mellé, fokozatosan, különböző 
céllal működő kirendeltségek kerültek önálló kutatóhelyekként. Kísérleti erdé
szetek, nyárfakutató állomások, arborétumok, izotóp laboratórium, erdővédelmi 
állomások stb. A fejlesztés eredményeként az 1960-as évek elején az Intézet egé
szére a sok, kis szervezeti egység lett a jellemző. A sokfelé tagoltság a kutató
munka szervezését, az anyagi ellátást, a pénzügyi adminisztrációt stb. rendkívül 
bonyolulttá tette, s belső változást sürgetett. A z átszervezésnek legfontosabb in
doka azonban ennél nagyobb jelentőségű volt és a kialakítandó táji kutatás 
koncepciójában gyökeredzett. A kis egységek folyamatosan összevonásra kerül
tek és kialakultak a 6—8 kutatóra alapozott kísérleti állomások. 

A kísérleti állomásokon mind önállóbb és intenzívebb munka bontakozott ki. 
A kutatási eredmények propagálása is egyre szervezettebben történt. Rendsze
ressé váltak az intézet által évente megtartott tudományos ülésszakok. Egy-egy 
ilyen ülésszakon 30—40 előadás is elhangzott. A tevékenység 1969-ben érte el 
tetőfokát, amikor is egymásután három, bemutatókkal egybekötött tudományos 
ülésszak került megrendezésre. A tudományos közléseknek ez a sorozatosan 
nyújtott, nagy mennyisége természetesen sok energiát emésztett fel és vont el 
az alapozó kutatásoktól. A z intézetvezetés felismerve ennek hátrányát, szabá
lyozta a rendezvények számát. A z intézkedést az is indokolta, hogy az évtized 
végére lezárult egy kutatási időszak. 

A Párt Központi Bizottsága a kutatómunka egészének alapos kritikai elem
zése után új tudománypolitikai irányelveket fogadott el. Ezek lényege az, hogy 



nagyobb súlyt helyez a közvetlenül realizálható kutatási eredmények kialakítá
sára. A kutatástól végeredményben üzemileg bevezetett és ellenőrzött, konkrét 
technológiákat kíván. Az új irányelvek megszüntetik a kutatómunkának ágaza
tok szerinti részekre tagoltságát és előtérbe helyezik a konkrét gazdasági célú, 
komplex kutatási feladatoknak a megoldását. A z ilyen természetű kutatás több 
ágazat összehangolt munkáját igényli. Megfelelő végrehajtásához nélkülözhe
tetlen a különböző szakterületeken dolgozó kutatóknak témakollektívákba való 
tömörítése. A kutatás tervezése még reálisan elbírálható időszakra — erdészeti 
vonatkozásban átlagosan 10 év — történik. 

Célprogram és kutatási feladattervek 

Ezek az úgynevezett közép távú kutatási tervek — feladattervek vagy cél
programok — képezik az intézetek alapfeladatait. Intézetünk vonatkozásában 
ilyen közép távú kutatási feladatok a következők: 

A fenyők termesztésének, faanyaguk felhasználásának és helyettesítésé
nek komplex kutatása. 

Célszerű fafajpolitikai irányelvek kidolgozása a termőhelyi adottságok, 
alkalmazott telepítési és nevelési technológiák meghatározása, illetve tipi
zálása útján. 

A z erdővédelem elvi rendszabályai és a károsítások megszüntetési módjai 
lombos erdőkben. 

A fatermesztés finanszírozásának vizsgálata, az erdőművelési egységárak, 
ösztönzők kidolgozása. 

A fakitermelés, az anyagmozgatás és a választékolás komplex műszaki 
fejlesztése. 

A fahasználat és a mechanikai fafeldolgozás vertikális fejlesztése. 
A közép távú kutatási feladatok az erdőgazdasági termelésnek legfontosabb 

kérdéseire összpontosítják az erőket. A kutatási témák lényegében korábban is 
és ebben a kutatásszervezési rendszerben is a gyakorlati élet kérdéseit tükrözik. 
Amíg azonban az üzemi gyakorlat problémája a fejlődés korábbi szakaszában 
egyes részletkérdéseknek a tisztázatlanságában jelentkezett, addig ma a terme
lési folyamatok egészének gazdaságos szervezése kerül előtérbe. Ez magyarázza, 
hogy miért volt korábban a kutatás is szakágazatok szerinti részekre tagolt és 
miért kellett most a komplex feladatok rendszerét bevezetni. 

A tudományos osztályok régi, szakágazatok szerint tagolt szervezetében nehéz 
lett volna a komplex feladatok kutatását megoldani. A különböző szakterülete
ken dolgozó kutatókat feladatok szerint csoportosítva, közös szervezetbe egye
sítve az erők jobban összpontosíthatok, a munka erőteljesebben összehangol
ható. Ez a csoportosítás legátfogóbban a fenyőcélprogram vonatkozásában volt 
megvalósítható, de lényegében a többi kutatási feladat esetében is megtörtént. 
A tudományos osztályok új szervezete ennek a csoportosításnak megfelelően ke
rült kialakításra. A feladatoknak vertikálisan is komplex volta elkerülhetet
lenné tette a kapcsolatok további szélesítését, az intézeti keretekből való kilé
pést és más intézetekkel, intézményekkel — elsősorban az Erdészeti és Faipari 
Egyetemmel és a Faipari Kutató Intézettel — való mind szorosabb együttmű
ködést. 

A z erdőgazdaságokkal való kapcsolatnak legfontosabb pontja a szabadföldi 
kísérlet. Erdészeti kutatás nem képzelhető el szabadföldi kísérletek nélkül. 
Alapvetően fontosak az üzemi méretekben végrehajtható kísérletek. Mivel a2 
Intézet saját területtel nem rendelkezik, az ilyenek csak a termelő munkát vég
ző erdőgazdaságok tevékenységéhez kapcsolódva bonyolíthatók le a többletkölt
ségek térítése mellett. Köztudott, de könnyen elképzelhető is, hogy mennyi ne-



hézség vetődik fel, általában milyen körülményesen szervezhetők meg ezek a 
munkák és az elkerülhetetlen megalkuvások milyen kedvezőtlenül hatnak 
vissza. 

Az új tudománypolitikai irányelveknek az a törekvése, hogy a kutatás meg-
rendeléses, megbízásos rendszerben folyjék, még az intézet alapfeladatait ké
pező munkák esetében is, különféle, a kutatás irányába illő megbízások elválla
lására ösztönöz. Ennek kettős a célja. Egyik az, hogy a gyakorlat igényei a meg
bízásokon keresztül közvetlenebbül hassanak a kutatómunkára, a másik pedig, 
hogy a megbízások elvégzése révén keletkező intézeti jövedelem fejlesztési és 
személyi jövedelem fokozási alapok képzését tegye lehetővé. A z önfejlesztésnek 
ilyen lehetősége és az anyagi érdekeltségnek a fokozása kedvezően hat intéze
tünkben is, de alapvetően megváltoztatja azt a gyakorlatot, amely az eredmé
nyeket térítés nélkül teszi közkinccsé. A z új gazdaságirányítási rendben kiala
kult közgazdasági környezet minden tevékenységben, így a kutatásban is a gaz
daságossági szemlélet erősödését hozta. 

A tudománypolitika, a kutatásszervezés e rövid áttekintés tanulsága szerint 
mindvégig összhangban volt és van a gazdasági élettel. A kutatás egyidejűleg 
kell perspektívát meghatározzon, koncepciót kialakítson és pillanatnyi problé
mákat megoldjon. A gyakorlattal való kapcsolat mind szorosabbá válása teheti 
csak lehetővé, hogy munkánk eredményei jól és gyorsan realizálódjanak és ez
által a kutatómunka ténylegesen termelőerővé válhasson. 

Dr. Járó Zoltán: 

A TERMŐHELYKUTATÁS FEJLŐDÉSE 

A termőhely mint komplex fogalom az erdészeti gyakorlatban évszázadok 
óta él. Tudatos megfogalmazásban magyarul Iliés Nándornál 1871-ben jelent 
meg, Budán kiadott „Erdőtenyésztéstan" című alapvető munkájában. Ebben kü
lön fejezetet szentel a termőhelynek és ezzel a bekezdéssel kezdi ismertetését: 
„ A talaj és klíma együttvéve képezi a termőhelyet. Hogy a tenyésztendő fane
met helyesen választhassuk meg szükséges, hogy ismeretével bírjunk mind an
nak, a miben a talaj és a klíma a növényzetre befolyik, valamint az egyes fa
nemek igényeivel e tekintetben." Érdemes felfigyelni arra, hogy mennyire a ha
zai és saját gyakorlati ismereteire támaszkodik. A talaj termőképességét befo
lyásoló tulajdonságok közül, ellentétben a német iskola ásványtartalom (táp
anyagtartalom) szemléletével, a kötöttséget, a nedvességet (vízgazdálkodás) és a 
televény tartalmat (humusz) tartja döntőnek. Ezeknek értékelése alapján adja 
meg „az erdei növények igényeit a talaj irányába". Ma is érvényesek azok a 
megállapításai, amelyeket az „Egyes fanemek tenyésztése" című fejezetben a 
tölgy, a bükk, a juhar, a szil, a kőris, a gyertyán, a nyír, az éger, a nyár, a hárs, 
az akác, a füzek, a jegenye lucz (lucfenyő), a közperesznye (erdeifenyő), a 
szurkos peresznye (feketefenyő), a havasi peresznye (cirbolyafenyő), a fésűs 
foklya (jegenyefenyő), és a vörösbojtor (vörösfenyő) termőhelyi igényéről ír. 

A fák, az erdők telepítése során a fafajok termőhelyigényének figyelembe
vételéről már a XVIII . század szakembereinek írásaiban is találkozunk. Első
sorban azoknak a tájaknak a termőhelyei esetében, ahol fás növényzet előzőleg 
nem volt. A homokfásításban Vedress István (1799) felhívja a fásítók figyelmét, 
hogy a fafajok megválasztásánál legyenek figyelemmel a fekvésre különösen a 
nyár és fenyőknél (in Magyar Pál: Alföldfásítás). Még korábbi utalás a termő
hely-talaj és a telepíthető fafajok összefüggésére Tessedik Sámueltől származik. 



1781-ben „Gyakorlati gazdasági kert" néven iskolát alapít, amelyben fatenyész-
tést és akácosok tenyésztését is tanítja a szikesek termővé tételével és a trágyá
zással együtt. Megkülönbözteti a vad és fekete vagy szürke sziket, ez utóbbira 
fásítási útmutatót is ad, sőt a szarvasi kertjében ezt a gyakorlatban is bemu
tatja (in Arany Sándor: A szikes talajok javítása). A keszthelyi Georgikon pro
fesszorai Tessedikhez hasonlóan a fatenyésztés talajtani vonatkozásaira is ki
térnek, elsősorban mezőgazdasági szemlélettel. Előadásaik és írásaik azonban 
nem hatnak és nem is kapcsolódnak az erdészek munkájához. Jellemző, hogy a 
X I X . század végétől a mezőgazdasági ágazatok szétváltak és a különben közös 
alaptudományok fejlesztése is külön-külön történt. 

A termőhellyel — talajjal — rendszerezően, figyelemmel a fafajok ökológiá
jára Fekete Lajos, a legnagyobb erdész polihisztor foglalkozott. 1882-ben jelent 
meg az „Erdészeti talajtan"-a. A bevezetésben írja: „ A z o n tudomány, mely a 
termőhelyi tényezőknek a növények, vagy azok bizonyos csoportjának tenyé-
szésére való befolyását tárgyalja, termőhelytan nevet visel. Magától értetődik, 
hogy ennek közvetlen a talaj és klímatanra kell t ámaszkodnia . . . A termőhely
tan, a fennebb meghatározott értelemben, még mindig megtestesítve nincsen 
az erdészeti irodalomban; hanem a termőhelyi viszonyoknak az erdei műnövé-
nyekre való befolyását az erdészeti növénytannak és erdőtenyésztéstannak 
megfelelő részei tárgyalják". Fekete Lajos ezen megállapítása szinte napjainkig 
érvényes. A Selmecen megjelent Erdészeti talajtan-ában az összefüggések nagy
szerű meglátását mutatja a Kárpát-medence hegységi talajainak termőréteg 
szerinti osztályozása (sekély, középmélységű, mély), valamint a következő idé
zet „ . . . azonban a gyakorlatban mindig csak a termőhely minősége jő kérdésbe, 
melyben a talaji és klímái termőtényezők érvényesülésének az azon, okszerű 
kezelés mellett évenként létrejövő fanövedék, az ún. állagos évi növedék 
szolgál a termőképesség mér t ékéü l . . . " A z erdészeti talajtan első kiadását ha
marosan 1891-ben követte „Talajtan" címen a második kiadás, amely már álta
lános és benne a német iskola hatása elnyomja a hazai adottságokra épült gya
korlati ismereteket. Fekete Lajos erdészeti talajtanánál sokkal nagyobb jelen
tőségű az ökológiai szemléletű Mágocsy-Dietz Sándorral együtt írt „Erdészeti 
növénytan"-a. A z 1896-ban kiadott kétkötetes műben az, amit a fafajokról írtak, 
így a termőhelyigényükről is, olyan magas színvonalú, hogy ma is irányadó. Fe
kete Lajos munkájának koronája a Blattny Tiborral közösen írt „ A z erdészeti 
jelentőségű fák és cserjék elterjedése a magyar állam területén". A z 1896-ban 
megkezdett vizsgálat az első nagy kollektív erdészkutatás volt, amelyet Fekete 
Lajos a m. kir. erdészeti kísérleti állomással együtt irányított. Blattny Tibor a 
központi kísérleti állomás erdőmérnök alkalmazottja volt, aki a helyszíni vizs
gálatokban, feldolgozásban és az anyag megírásában oroszlánrészt vállalt. Neki 
köszönhető, hogy ez a növényföldrajzi feldolgozás a hazai fafajok ökológiai, 
termőhelyi igényét is tisztázta a kor színvonalán. Sajnálatos, hogy az első v i 
lágháború után Blattny Tibor az igen nagy ismeretanyagát már nem publi
kálta. 

A z első világháborút követő két évtized az erdészeti termőhelykutatás elkü
lönülését jelentette. A Főiskolán, s később Egyetemen ugyan külön tanszéke 
volt a termőhelyismeretnek, de azon a hazai viszonyoktól eléggé elvontan, külön 
klimatológiát és külön talajtant oktattak. Vági István a kémiai szemlélet képvi
selője, aki a német irodalom adaptálása mellett csak kevés, gyakorlatilag is 
hasznosítható ismeretanyagot közöl. „ A talajtan elemei" a maga idejében kor
szerű tankönyv, amelyben a termőréteg mélységének értékelése hazai adatokra 
épül, a talajvízzel, mint hidrológiai tényezővel elsőként foglalkozik és a barna 



erdei talajokat magyar viszonyokra vonatkoztatva ismerteti. Rámutat, hogy ha
zánkban a CaCOj tartalmú talajra a szelídgesztenye nem való. Sajnos, szemé
lyi okok miatt nem kapcsolódik Treitz Péter agrogeológiai felvételeihez, pedig 
Treitz 1924-ben megjelent „Magyarország klimazonális térképe" illetve ennek 
elkészítése nagyon nagy mértékben termőhelyi, sőt bátran állíthatjuk, erdészeti 
temőhelyi szemléletű. A z 1918-ban megjelent térképe már a klímát is jelzi, 
mégpedig növénytársulásokkal (fenyvesek klímája, bükkösök klímája, vegyes 
lomberdők klímája és mezőségi klíma). A h o g y Vági Istvánnak a hivatalos erdé
szeti talajtan képviselőjének Treitz Péterrel, ugyanúgy 'Sigmond Elekkel és 
Kreybig Lajossal sem volt meg a kapcsolata. Így az 1:25 000 magyarországi ta
laj térképen csak ismeretlen zöld foltként szerepelnek az erdővel borított te
rületek. 

A két világháború közti időnek kiemelkedő erdészegyénisége Fehér Dániel, 
aki ugyan az erdészeti növénytani tanszék professzora volt, de gyakorlatilag az 
erdészeti ökológia kiváló művelője. A termőhelykutatás prófétája és a talaj
fiziológiai és mikrobiológiai kutatás világhírű úttörője. A z első olyan erdész 
ökológus, aki iskolát alapított. Számos külföldi kutató dolgozott intézetében és 
eredményeit ma is világszerte idézik. Állandóan újabb és újabb munkaterüle
teken ért el korát megelőző eredményeket és nagy tekintélyével, átfogó isme
reteivel ösztönözte, irányította a hazai ökológus kutatókat. Sok utánzója ma is 
csak az ő vizsgálatait ismétli. Általában az alaptudományokat művelte, de soha
sem elszakadva a gyakorlattól, ezt bizonyítja, hogy munkatársait, tanítványait 
kivétel nélkül gyakorlati munkára buzdította. Példa erre Ijjász Ervin, aki 
„ A fatenyészet és az altalajvíz, különös tekintettel a magyar alföldi viszonyok
ra" című 1939-ben megjelent dolgozatával a termőhely harmadik tényezőjének 
a hidrológiai viszonyoknak el nem hanyagolható fontosságát bizonyítja. Ugyan
csak ő, Fehér Dániel irányításával, készítette az első magyar erdészeti talajtér
képet a királyhalmi szakiskola erdőterületéről és szervezte meg az erdészeti me
teorológiai és talajvíz megfigyeléseket az 1930-as évek elején. Amint Fehér Dá
niel nem volt termőhelykutató, mégis elévülhetetlen érdemeket szerzett a ter
mőhelykutatás fejlesztésében, éppúgy írhatjuk ezt Roth Gyuláról. A z erdőmű
velést oktatta, de ami ezzel jár, az erdei fák ökológiájának kiváló ismerője volt. 
„Erdőműveléstan"-ának első kötete szinte kaphatta volna ezt az alcímet: „erdé
szeti ökológia". A termőhely feldolgozása is sok, ma is újszerűen ható megfogal
mazást tartalmaz: „egész sorozata a fajoknak megköveteli a párateltségnek bi
zonyos fokát (bükk, jegenye-, luc- veresfenyő), viszont mások bámulatos ellen
állást tudnak tanúsítani a párahiánnyal szemben (fekete-, erdeifenyő, akác, fe 
hér-, rezgőnyár, nyír)" 

A hivatalos erdészeti termőhelyoktatási kutatás mellett a gyakorlatban talá
lunk kiváló termőhelyi megfigyeléseket hasznosító szakembereket. Ezek közül 
ki kell emelni az ismeretlenségből Tóber Samu főerdőmérnök, szakiskolai ta
nárt. 1926-ban Esztergomban jelent meg Erdőművelésének II. része az „Erdé
szeti talajtan alapfogalmai". Munkája gyakorlati, elméletileg korszerű és a né
met elvontságtól mentes. Érdemes idézni termőhely-meghatározását: „ A termő
hely nem más, mint a növények gyökérzete és koronája által a talajból, illetve 
légkörből elfoglalt terület." A hazai főbb fafajaink talaj igényéről, rendkívül ta
láló meghatározásokat közöl. A másik kiemelkedő gyakorlati szakember, akit 
már jobban ismertek, Szántó István. Az „éghajlatjósági görbéit" évtizedeken át 
vitatták, de ettől függetlenül igényes szakemberek sikerrel alkalmazták. 1940-
ben „Erdőtenyészet, éghajlat és lecsapolás a Kárpátok medencéjében az Alföldre 
való tekintettel" címen megjelent önálló monográfiája ma is gondolatkeltő o l 
vasmány. 



A két világháború közötti idő legeredményesebb erdész ökológusa Fehér Dá
niel barátja és munkatársa Magyar Pál. Növénycönológiai vonalon iskolát ala
kított ki, de valójában ennek elsősorban ökológiai részét művelte. A soproni 
elszigetelésből kilépett és szorosan együttműködött a botanikusokkal, főleg Soó 
Rezsővel és a talajtanosokkal, elsősorban Arany Sándorral. Munkájának még 
vázlatos ismertetése is oldalakat venne igénybe, hisz a kétkötetes összefoglaló 
műve az „Alföldfásítás" sem öleli fel eredményeit, még kevésbé azt a hatást, 
amit a termőhelykutatásra gyakorolt. A második világháború alatt és közvetlen 
utána alkotott munkatársa, Botvay Károly. Az első tudatos erdész termőhely
kutató, akinek „Talajaink mint dinamikus rendszerek" című, az Erdészeti Zseb
naptárban 1943-ban megjelent összefoglalója általánosan elismerten a legjobb, 
legrendszeresebb és legkorszerűbb talajtan volt az 1960-as évekig. A termőhely
kutatás megalapozásában is elévülhetetlen érdemeket szerzett. A kétórás kapil
láris vízemelés termőhelyjellemzése, a talajvíz hatás az akác növekedésére és 
a hasonló témák bizonyítják erdész termőhelyszemléletét. 

A második világháború után teljesedett ki az erdészeti termőhelykutatás. 
Botvay Károlynak, Magyar Pálnak nyomdokain haladva Tury Elemér majd 
Babos Imre vezetésével egész termőhelyfeltáró gárda folytatott intenzív termő
helykutatást szorosan együttműködve a Bacsó Nándor vezette klimatológusok-
kal Stefanovits Pál vezette talajtanosokkal és a Soó Rezső, Zólyomi Bálint által 
irányított növénycönológusokkal. Először a Majer Antal vezette erdőtípológiai 
szemléletű termőhelykutatás fejlődött ki, ami az 1960. évektől az erdő ökológiai 
megismerését döntő módon elősegítette. A z 1963-ban Danszky István szerkesz
tésében „Magyarország Erdőgazdasági Tájainak erdőfelújítási, erdőtelepítési 
irányelvei és eljárásai" című munka rendeleti jellege elősegítette a magyar er
dőművelésnek erdő és termőhely-tipológiai alapokra fektetését. Időközben a 
fontosabb fafajok korszerű termőhelyigény kutatása alapján kialakították azt 
a termőhelytípus rendszert; amely a klíma, a talaj és a hidrológiai viszonyok 
együttes értékelésén nyugszik. A sokezer termőhelyvizsgálat tette lehetővé, 
hogy valamennyi fontosabb hazai termőhelytípus célállományát megállapítsák. 
A hazai termőhelytípus-változatokra épülő célállomány megválasztási irányelv 
és az ehhez kapcsolódó várható növekedés és vágáskor ma már az erdőművelés
nek és a magyar fafajpolitikának egyik alapját képezi. 

Dr. Szósz Tibor: 

AZ ERDŐHASZNÁLATI KUTATÁS 75 ÉVES MÚLTJA 

A z erdőhasználat fejlesztése érdekében végzett magyarországi kutatómunkát 
alapjaiban a fahasználatok mértéke, a munkaerőhelyzet és a szükségleteknek 
nagysága határozta meg. 

A z erdőhasználati kutatás múltja az 1809. évre nyúlik vissza, amikor 
dr. Wilckens Henrik Dávid a Selmecbányái bányászati akadémián megkezdte az 
erdészeti ismereteknek, ennek keretében az erdőhasználattannak az oktatását. 
Ezt megelőzően kiküldték a cserpataki, a háromvízi és más nevezetesebb vágás
területeknek a tanulmányozására. Elsősorban a bányászat és a kohászat céljait 
szolgáló választékokkal, azok kitermelési és szállítási módszereivel és a szení-
téssel ismerkedett meg. 

1897-ig, az erdészeti kutatás intézményessé tételéig a fahasználati kutatás el
sősorban az oktatható anyagok felkeresésére, a külföldi ismereteknek hazai vi-



szonyaink között is hozzáférhetővé tételére szorítkozott. Ennek a korszaknak 
legkiemelkedőbb állomása Szécsi Zsigmond „Erdőhasználattan" című könyvének 
1885. évi megjelenése volt. A z első kiadás előszavában a szerző kifejezésre is 
juttatta, hogy könyve felépítésében és jórészt tartalmában híven követte Gayer 
Károly: „Forstbenutzug" című könyvét. Törekedett azonban arra, „hogy a hiá
nyokat pótolja, az idegent hazaival cserélje ki, az elveket viszonyainkkal egyez
tesse össze, a reánk nézve különösen fontosat kibővítse, aminek ellenben nálunk 
jelentősége nincsen, a szükséges mértékre szállítsa le". Szécsi munkája tehát 
tulajdonképpen az annakidején legkorszerűbb külföldi ismeretek hazai adap
tálásából, az országon belül alkalmazott, bevált módszerek felkutatásából és 
rendszerezéséből állt. Ez az alapos és gazdagon illusztrált mű évtizedekre vezér
fonala és meghatározója lett a magyar erdőhasználatnak. 

Ez volt az oka annak, hogy az intézményessé tett erdészeti kutatás hosszú 
időn keresztül elsősorban az erdőművelési munkák feltárására koncentrált. 
A második világháború végéig csak szórványos, inkább egyéni kezdeménye
zésű fahasználati kutatásokról beszélhetünk. Ebben a munkában nemcsak a Ku
tató Állomás munkatársai, hanem az erdészeti felsőoktatásban dolgozó tanárok 
is kivették a részüket. 

A kutatás az alábbi területeket ölelte fel : 
Erdőbecslés, kitermelt fatömeg számbavétele. Az erdőbecslésre vonatkozó első 

kísérletekről a Vadászerdei Kísérleti Állomás tevékenységének leírása emléke
zik meg. A z Erdészeti Kísérletekben Fekete Zoltán, Rónai György és Bartha 
Ábel a különböző vágásbecslési eljárások pontosságáról már 1906-tól 1920-ig 
több ízben közölt tanulmányt. Külön meg kell emlékeznünk Rónai kísérleteiről, 
amellyel a fatömeg-alakulásba be akarta vinni a matematikai összefüggéseket. 
Fekete 1931-ben már túllépte a fatömeg megállapítás kereteit és szerfabecslési 
táblázatokat adott közre. Kríppel Móricz nevét a számbavételi apadékok meg
határozása érdekében 1928—30-ban végzett kísérleteiért kell megemlítenünk. 

Munkaracionalizálás a fahasználatban. Az 1930-as években Pallay Nándor és 
Török Béla együtt és külön-külön részletes elemző kísérletekről több ízben is 
beszámolt az Erdészeti Kísérletekben. Foglalkoztak a fakitermelési költségekkel, 
a normák fajaival és jelentőségével, a munkások keresetének javítási lehetősé
geivel, a különböző faválasztékok és a munkások anyagi érdekeltsége közötti 
összefüggésekkel. Figyelemre méltó, hogy Pallay már 1937-ben elvégezte a 
„Rinco" típusú motorfűrésznek és a hazánkban akkor alkalmazott kézi fűré
szeknek összehasonlító vizsgálatát. 

Fatechnológiai vizsgálatok. Miként a felsőoktatásban, úgy a kutatásban is el
választhatatlan volt a fafeldolgozás és a fa tulajdonságainak az ismerete a fa
használati kutatástól. Bencze Gergely 1900-ban és 1901-ben tanulmányt írt a 
bükk és a gyertyán fűtőhatásáról. Illés Nándor 1900-ban az akác fájának tartós
ságát fejtegette. Vadas Jenő 1907-ben már az akác bányászati célú használha
tóságát vizsgálta. Tuzson János 1903-ban a bükk fájának tulajdonságait, fülle-
dését és korhadását ismertette. Erről a témáról 1904-ben nemzetközi elismerést 
kiváltó könyve is megjelent. A cellulóz kérdésről először 1913-ban, Zemplén Gá
bor tollából olvashatunk. 1928-tól a harmincas évek végéig Pallay és Török a 
fontosabb fafajaink mechanikai vizsgálataikról több tanulmányban adtak szá
mot. Utalnunk kell még Krippel vízvesztési vizsgálataira és Roth Gyulának az 
1916—17-es gyantászási kísérleteire. 

Ilyen előzmények után vette kezdetét a felszabadulás után 1947-ben a szer
vezett erdőhasználati kutatás. 

Első feladatunk az újjáépítéshez szükséges fatömeg kitermeléséhez megfelelő 
szerszámok kialakítása, sorozatgyártásuk megszervezése és a munkásképzés 



megindítása volt. 1950-től a volt Budakeszi Kísérleti Telepen a fahasználati ku
tatórészleg 2 fő kutatóval és 6 fő kutatási segéderővel, jól felszerelt laborató
riummal már jelentősen bővíthette munkaterületét. Foglalkoztunk a fahaszná
lati munkaműveletek technológiájának racionalizálásával, a nehéz fizikai mun
ka kiküszöbölésével a gépek alkalmazása révén, megkezdtük a fa döntés köz
beni felhasadásának és felszakadásának a kiküszöbölésére irányuló kísérleteket, 
elvégeztük a munkaegészségügyi helyzetet meghatározó első felmérést az Or
szágos Munkaegészségügyi Intézet közreműködésével, foglalkoztunk a balesetek 
okainak és a fiziológiailag szükséges pihenőidők nagyságrendjének meghatáro
zása érdekében a munka közben veszített energia meghatározásával. Progra
munkon szerepelt a még Pallay és Török által nem érintett hazai fafajok me
chanikai tulajdonságainak vizsgálata és új gyantászási eljárás kialakítása. 

A fahasználati kutatás 1955-től újabb lehetőségekkel bővült, amikor budapesti 
központtal osztály rangra emelkedett. 1962-től az Észak-Középhegységi, a Dél
dunántúli Kísérleti Állomásokon és a Lillafüredi Kísérleti Bázison kialakított 
fahasználati részlegek és a Budakeszi Kirendeltség budapesti központi irányí
tással már átfogta az egész fahasználat fejlesztését. 

Foglalkoztunk az erdőnevelést elősegítő és az anyagtakarékosságot biztosító 
fahasználati módszerek kialakításával, vágásbecslési módszerekkel, átszámító 
tényezőkkel, állófától a vagonba rakásáig valamennyi művelet racionalizálásá
val, műszaki normák készítésével,, munkaszervezéssel, balesetelhárítással, mun
kásegészségvédelemmel, az erdőgazdasági elsődleges fafeldolgozással, az új gaz
daságirányítási rendnek megfelelő fahasználati kérdések feltárásával, az opti
mális üzemnagyságnak és a korszerű fahasználat által az üzemtervek felé tá
masztott követelményeknek a meghatározásával. 

A felsorolt kutatási munkák eredményei hathatósan segítették a fahasználat 
fejlődését. 

A primer választékok árrendszerének az átalakítása érdekében kidolgozott 
javaslatunk megalapozta az anyagtakarékos fakitermelést és az erdőgazdaságok 
jövedelmének fokozását. A papírfára, rostfára, rúdfára, tűzifára, bányadeszkára, 
szőlőkaróra kidolgozott átszámítási tényezők reális alapokra helyezték a terve
zést, az ellenőrzést és a számbavételt. Ugyanezt a célt valósította meg a terme
lési és a kéregapadékoknak fafajonkénti meghatározása. Mind a központi terv-
lebontásos rendszerben, mind az új mechanizmusban hézagpótló rendszert kap
tak az erdőgazdaságok a méretcsoportos választéktervezési eljárásban. A fa
használat — erdőgazdaságonkénti — eszközigényének a meghatározása érdeké
ben munkahely, munkaszervezet és technológiai típusrendszert alakítottunk ki. 
28 fahasználati munkaműveletre kidolgoztuk a műszaki teljesítménytáblázato
kat. Kikísérleteztük a bányadeszka, a fűrészelt szőlőkaró, a parkettfriz — átmé
rőtől függő — kihozatali sémákra alapozott szalagfűrészes termelési technoló
giáját, és a szalagfűrészek optimális teljesítményt és energiafelhasználást bizto
sító élesítési technológiáját. 

Az új gazdasági mechanizmus erdészeti megalapozása érdekében kidolgoztuk 
az erdőhasználat részéről az üzemtervekkel szemben támasztott követelménye
ket, továbbá az üzemtervek és a népgazdasági tervek közötti összhang megte
remtésének a módját. Javaslatot tettünk az erdőfenntartási járuléknak árbevé
telt és közvetlen fahasználati költségeket figyelembe vevő, fafajonkénti és erdő
gazdaságonkénti differenciálására. 

A munkás-egészségvédelem terén említésre méltó a munka- és a védőruhák 
kialakítása. A sisak eddig több, mint 30 szakmunkás életét mentette meg. Köz
reműködtünk az Erdészeti Balesetelhárító és Egészségvédő Óvórendszabály ösz-



szeállításában. A nehéz fizikai munkát követelő munkaműveletekben meghatá
roztuk a munkások energiafelhasználását. 

1971-től a fahasználati kutatás „ A fahasználat és a mechanikai fafeldolgozás 
vertikális fejlesztése" című 10 éves kutatási terv alapján folyik. Ennek kereté
ben célul tűztük ki az erdei és a faipari választéktermelés összhangjának meg
teremtését, a választékok értékesítési lehetőségei és az üzemi termelési tervek 
előirányzatai közötti kapcsolatoknak a feltárását, a faválasztékok kialakításá
nak és felhasználási körének a vizsgálatát. Nem nélkülözhetjük az álló fától a 
faipari választékokig terjedő termelési folyamat gazdaságossági kalkulációjára 
célszerű módszer kialakítását, a mechanizált közbenső és alsó rakodók melletti 
felkészítő telepek és a feldolgozó üzemek üzemvitelének megfelelő felépítését, 
az alapanyag és a faipari választékok közötti méreti, minőségi kapcsolatoknak 
gazdaságossági kalkulációra alapozott feltárását és új választékok tervezését. 

A termelésnek vállalaton és üzemen belüli fokozott tervszerűsége, irányítása 
és ellenőrzése érdekében olyan tervezési és programozási módszereket alakítunk 
ki, amelyek kielégítik a gazdasági reform által a fahasználattal és a fahaszná-
lathoz komplexen kapcsolódó faipari üzemmel szemben támasztott követelmé
nyeket. Vizsgáljuk az információ, a számbavétel és a nyilvántartás hatékonysá
gának a növelését. A munkáslétszám további csökkenésének a megakadályozása 
érdekében a fahasználatban foglalkoztatottak munkafeltételeinek a jobbá téte
lén kívül, kiterjesztjük az egészségügyi helyzetük javításához alapul szolgáló 
munkás-egészségvédelmi kutatásokat. 

A fahasználati kutatás múltjának és a középtávú kutatási terveknek az isme
retében megállapítható, hogy a kutatói munka általában a gyorsan bevezethető, 
a gyakorlatot közvetlenül segítő eredmények elérésére törekedett és törekszik. 
Ennek ellenére az 1971. évet megelőző és követő idők kutatása között alapvető a 
különbség. 1971 előtt a kutatást a részletproblémák — gyakran egymástól elkü
lönült — megoldása jellemezte. A most folyamatban levő 10 éves középtávú 
kutatási munkában viszont az erdőgazdasági termelés komplex egésze jelenik 
meg. Űj vonás még a gazdaságosság kérdésének a hatványozott előtérbe he
lyezése. 

Dr. Szepesi László: 

A 75. ÉVES ERDÉSZETI KUTATÁS ÉS AZ ERDŐGAZDASÁGI MUNKÁK 
GÉPESÍTÉSE 

A korábbi századokban használt erdőgazdasági gépekről és eszközökről kevés 
feljegyzés maradt. Sok esetben csak következtetni lehet az alkalmazott eszközök 
némelyikére. Így 1272-ben, V. István király, a csuti monostor részére adott meg
erősítő levelében említi a „bárdalja erdő" kifejezést. Feltételezhető, hogy az-
időben a bárd volt az egyedüli fakitermelő eszköz, s az azzal kivágható mennyi
ség területi fogalmat takart. A későbbi iratok már fejszéről is tesznek említést. 
A pécsváradi konvent 1395-ben kelt bizonyságlevele a fejsze elzálogosítását he
lyezi kilátásba, ha valaki idegen erdőben termelne. Werbőczy 1514-ben készített 
hírhedt Tripartituma pedig az erdők felsorolásakor „fejszés" erdőt is megnevez 
a makkos és egyéb erdők között. 

A fejsze mellett lehetséges más fakitermelő eszközök megjelenéséről csak a 
XVIII. század okleveleiben olvashatunk. Egy bécsi újság* 1770-ben egy fairtó 

* Kais. König. Realzeitung 1770. dec. 17. 104—105. oldalak. 



eszközről tesz említést. Mária Terézia 1771. július 20-án rendeli el favágásban 
fejsze helyett a fűrész használatát. A z 1857. június 24-én kelt nyílt parancs, ami
vel az erdőtörvényt Magyarországra is kiterjesztették „fejszére, fűrészre és min
dennemű kéziszerszámra" utal.** 

1860—80 között a szaksajtóban a döntésen kívül az úsztatással, s rendhagyó
ként kötéldaruval, erdei vasúttal foglalkoztak. 1880-tól a századfordulóig igen 
sok tanulmány található az erdőfeltárás és a szállítás kapcsolatáról. Gyakorlati
lag azonban egészen a felszabadulásig a robbantásos tuskótermelés, a csúszdák, 
a kötéldaruk, a kisvasutak foglalták el a döntő helyet a szakirodalomban. Meg 
kell egyúttal említeni, hogy a rendelkezésre álló technikai eszközök (csúszda, 
kisvasút, kötéldaru stb.) kihasználása viszonylag magas szervezettségi fokon, 
sokszor a mai értelemben is korszerűnek számító módszerekkel történt (pl. hosz-
szúfás termelés). 

A z erdőgazdasági munkák gépesítése hazánkban tulajdonképpen a felszaba
dulással, az erdők állami tulajdonba vételével vette kezdetét. Fejlődésére első
sorban a szomszédos, az erdőgazdasági technikában jártasabb országok tapasz
talatainak átvétele volt nagy hatással. Csehszlovák és szovjet gépek voltak az 
úttörői a fahasználat gépesítésének (KT—12 traktor, Janvarec daru, RINCO 
motorfűrész stb.), míg az erdőművelés gépesítésében a lelkes erdész szakembe
rek munkája teremtette meg a jelenleg használt csemetekiemelő, ültető, ápoló 
stb. gépek őseit. 

A tulajdonképpeni kutatás az erdőgazdasági munkák gépesítésében az ötve
nes évek közepétől vette kezdetét. A gépesítettség csaknem minden területen — 
a szállítás és a döntés-darabolás kivételével — ekkor még igen alacsony szinten 
mozgott. Az első vizsgálatok a fakitermelő eszközök korszerűsítésére, a közelítés 
és kiszállítás gépesítésének fejlesztésére irányultak, s később terjedtek ki az er
dőgazdasági munkák valamennyi területére. 

A gépesítési kutatás feladatául már kezdetben is a nehéz erdei munka meg
könnyítését, a munkatermelékenység növekedését, az önköltség csökkentését és 
a munkaviszonyok korszerűsítését tűzték ki. Ennek érdekében vizsgálták az er
dőgazdasági munkák gépesítésének lehetőségeit, megállapították az alkalma
zandó gépekkel szemben támasztott követelményeket, kidolgozták az erdőmű
velés és a fahasználat géprendszerét. Vizsgálták és minősítették a bevezetésre 
szánt gépeket, s feladatuknak tartották az egyszerűbb erdőgazdasági gépek ki
alakítását, módosítását és fejlesztését, a gépek üzemeltetésének tökéletesítését. 
Tevékenyen igyekeztek közreműködni az erdőgazdasági gépek bevezetésében és 
szakszerű használatában. 

A gépesítési kutatás az eltelt időszak alatt nemcsak a száznál több kutatási 
jelentéssel s kb. ugyanennyi szakcikkel, mintegy 300 vizsgálattal, hanem közel 
30, sorozatban gyártott és a gazdaságokban eredményesen alkalmazott géppel is 
jellemezhető. A hetvenes évekig gyakorlatilag eredményesen megoldódott a sík
vidéki erdőfelújítás-telepítés, a csemetekerti munkák, s részben a lejtős terüle
tek erdőtelepítésének komplex gépesítése. A gépvizsgálatok lehetővé tették az 
ötvenes évek végén több százra rúgó típusnak a szükséges mennyiségre való 
redukálását, a tipizálást, míg az e téren végzett fejlesztő munka pótolta a hiány
területek gépesítését, s nemzetközileg is elismert géptípusok kialakításához ve
zetett (függesztett gödörfúró, egy- és kétsoros csemeteültető, csemete-suháng-
kiemelő, sorközművelő tárcsa, talajmaró, gyökérfésű, a lejtős területek gépsora 
stb.). El lehet mondani, hogy az erdőművelésben jelenleg az eddig elért eredmé-

* * 55 . § (2) bek. 



nyek finomítása, kiegészítése a feladat, a komplex gépesítés keretei alapjában 
biztosítottak. 

A fahasználatban a kutatás egyik csomópontját a fakitermelő-eszközök kivá
lasztása, s a melléktermékként jelentkező rezgés- és zajártalmak csökkentése 
képezte. Mintegy 40 motorfűrész vizsgálata, az ezzel kapcsolatos mérési módsze
rek fejlesztése nemzetközileg is jó visszhangra talált. A vágásterületi munkában 
a fogatok munkáját az intézetben kifejlesztett közelítő kerékpárral korszerűsí
tették. Egyedül ebből közel 1000 db-ot gyártottak. A vágásterületekre feltárási 
rendszert dolgoztak ki, amely elviekben alapul szolgált a traktoros közelítés f e j 
lesztéséhez is. Mintegy 10—12 traktor alkalmassági vizsgálatára került sor, a 
fontosabbak között a TDT—40, TDT—55, Unimog—411, LKT—75-öt lehet emlí
teni. Közel 20 rakodógép, több szállítóeszköz minősítését végezték el, utat mu
tatva a legkedvezőbb típusok használatához. 

Az ERTI fahasználati gépesítési kutatását más területeken (kérgezés, hasoga-
tás, telepi felkészítés, hosszúfás anyagmozgatás, szállítás, feltárás stb.) szeren
csésen egészítette ki az Erdészeti és Faipari Egyetem több tanszékének tevé
kenysége. Mindezek ellenére a fakitermelés- és anyagmozgatásban nem sikerült 
az erdőművelés gépesítéséhez hasonló, viszonylag egyértelmű eredményeket biz
tosítani. Ez magyarázható a fahasználati gépek lényegesen magasabb eszközigé
nyével, a beszerezhetőség, az üzemeltetési feltételek biztosításának nehézségei
vel, de azzal is, hogy a kutatás e területen nem tudott a szükséges mértékben 
kibontakozni, s hiányzott a megfelelő kapcsolat az érdekelt szervek és részlegek 
között. 

Talán utóbbival indokolható, hogy az Országos Távlati Kutatási Terv két öt
éves időszaka után (1961—65 és 1966—70) a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi 
Minisztérium az Erdészeti Tudományos Intézettől megrendelte „ A fakitermelés, 
az anyagmozgatás és a választékolás komplex műszaki fejlesztése" c. tízéves ku
tatási feladat kidolgozását. A z e téren levő kutatási lemaradáson túl a feladatot 
a munkaerő rohamos csökkenése, a fahasználati feladatok növekedése, s ezek 
fokozódó ellentmondásának új, termelékenyebb módszerek és eszközök beve
zetésével való feloldási igénye is indokolta. 

A z intézet gépesítési kutatása 75 év alatt, de különösen az elmúlt 10—15 éves 
időszakban általában eredményesnek ítélhető. Alátámasztják ezt a kutatás nem
zetközi téren elért sikerei is. A K G S T nemzetközi gépvizsgálatoknak jelentős 
része — mintegy 20—25%-a — intézetünkben került lebonyolításra. Az, erdő
felújítás-telepítés géprendszerét a KGST-országokra az intézet dolgozta ki. 
A vizsgálati módszerek — akár a motorfűrészre, az erdőművelő gépekre, akár a 
rezgésszint vizsgálatára gondolunk — általános elismerésre találtak. De ezekkel 
nem lehetünk elégedettek. A nehezebb feladat most áll előttünk. 

A gépesítési kutatás fejlesztésének első szakasza befejezés előtt áll. Előzetes 
tervek szerint 1975-ig megépül az intézet gödöllői kísérleti állomása, a Mező
gazdasági Gépkísérleti Intézet szomszédságában. A remélhetőleg korszerű, jól 
műszerezett állomás biztosítani fogja a formai kereteket a fahasználati munkák 
fejlesztéséhez, a viszonylag kezdetleges módszereknek korszerűbbekre való át
váltásához, eleget téve az ágazat jogos kívánalmainak. Az ezután következő 
évek, évtizedek feladatai ma még homályosak. A technikai forradalom elején 
vagyunk, sok váratlan megoldás születhet. Annyi talán remélhető, hogy a gépe
sítési kutatás az intézet következő, 100. évfordulójára már olyan eszközöket és 
munkakörülményeket dolgoz ki, amelyek ma még el nem képzelhető teljesít
ménnyel, a technikai ártalmak minimálisra csökkentésével teszik lehetővé a 
népgazdaságnak fával való jobb ellátását, s kedvező körülményeket teremtenek 
az erdők többoldalú, elsősorban közjóléti hasznosításához is. 



Környezetvédelmi kutatás 
a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium kutatóintézeteiben 

A Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztériumban nagy figyelmet fordítanak a 
természeti környezet védelmére. A Közgazdasági Főosztály munkabizottságot hozott 
létre a környezetvédelemmel kapcsolatos tárcafeladatok és intézkedések kidolgozá
sára. A Tudományos Kutatási Főosztály áttekintette a minisztérium kutatási prog
ramját abból a célból, hogy a munkabizottság által tervezett feladatok és intézke
dések megvalósításához szükséges kutatások szerepelnek-e abban. Megvizsgálták, 
hogy a minisztérium kutatóintézeteiben és oktatási intézményeiben jelenleg milyen 
kutatás folyik, amely szolgálhatja a környezetvédelmet, a jelenleg kutatott témákba 
milyen további, környezetvédelemmel kapcsolatos vizsgálatok illeszthetők be, és 
milyen új kutatási témák szükségesek a minisztérium legfontosabb környezetvédelmi 
feladatainak a megvalósításához. Kitűnt, hogy a kutató és oktatási intézményekben 
a jelenleg művelt témák keretében számottevő kutatómunka folyik, ami jól szolgál
hatja a környezetvédelmet. Nagyon figyelemreméltó az intézmények és a kutatók 
készsége további, ilyen kutatások vállalására. A jelenleg folyó kutatásokat és a ja
vasolt új témákat kutatási feladattervbe foglalták össze, amelyet az ügy fontosságára 
való tekintettel Váncsa Jenő miniszterhelyettes elnökletével a minisztérium Tu
dományos Tanácsa és Közgazdasági Tanácsa együttes ülésén tárgyalt meg. Ezen az 
ülésen kialakították a mezőgazdasági környezetvédelmi kutatások tartalmát és az 
1973—80 évekre szóló környezetvédelmi kutatási feladatterv elkészítésének irányel
veit. Ennél azt tartották szem előtt, hogy a környezetvédelmi kérdések vizsgálata ál
talában szerves része kell legyen a korszerű technológiák, géprendszerek kialakítá
sára szolgáló kutatásoknak. A tárca keretében folyó környezetvédelmi kutatások 
koordinálását az Erdészeti Tudományos Intézetre bízták. A koordinálást szükségesnek 
ítélték nemcsak a tárca kutató és oktatási intézményei kutatómunkája, hanem a más 
tárcáknál és a Tudományos Akadémián folyó ilyen célú kutatások vonatkozásában is. 
Hiszen az ország földterületének 90%-át kitevő mezőgazdasági földek védelme a 
környezeti károktól össztársadalmi érdek, és a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Mi
nisztérium feltétlenül számít az Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium támoga
tására, amely az országos környezetvédelmi kutatási célprogram gazdája, és a Ma
gyar Tudományos Akadémia támogatására, amely „Az ember és természeti környe
zetének a védelme" című kutatási főirányt gondozza. 

MÉM Tudományos Kutatási Főosztály 



P Á L Y Á Z A T 

Az Országos Erdészeti Egyesület Vasúti Szakosztálya pályázatot hirdet az Állami 
Erdei Vasutak üzemvitelének fejlesztésére, korszerűsítésére és gazdaságosabbá téte
lére, az alább felsorolt témakörökben: 

1. pályafenntartás, különös tekintettel a repülővágányokra; 
2. forgalmi szolgálat; 

a) személyszállítás, 
b) áruszállítás; 

3. vontatás: 
. a) vonóerők, 

b) egyéb járművek és azok 
c) javítása; 

• 4. könyvelés és egyéb vasúti adminisztrálás; 
5. vasúti utasítások, jogszabályok. 

A fenti 5 pont bármelyikére be lehet adni a pályázatot 1973. január 31-ig az 
OEE Vasúti Szakosztály (Budapest V., Szabadság tér 17.) címére. A pályázat jeligé
sen küldendő be, a szerző neve és lakcíme külön borítókban csatolandó a pályázat
hoz. A pályázatot a szakosztály elbírálása után megadott napon és (helyen a beadó
nak fel kell olvasnia és javaslatát a bírálatokkal szemben is meg kell védenie. 

A legjobb eredményt elért pályázókat az OEE 800—800 Ft pénzjutalomban fogja 
részesíteni. 

Vasúti Szakosztály 

Az öregdiákok ünneplése a Róth Gyula Erdészeti 
Szakközépiskolában 

A soproni Roth Gyula Erdészeti Szak
középiskola tanévnyitó ünnepségén dr. 
Tuskó László igazgató ünnepélyes kere
tek között adta át az Erdőgazdasági 
Szakiskolában, Tatán 1922-ben oklevelet 
szerzett öregdiákok számára a jubileumi 
elismerő oklevelet. 

Az 1919-ben Vadászerdőn létrehozott, 
majd 1924-ben előbb Tatára, később Esz
tergomba áthelyezett hároméves iskolá
nak mintegy 150 tanulója volt összesen. 
A végzett öregdiákok közül mintegy het
venen élnek, 1971-ben első ízben Molner 
József és Maurer Ágoston nyugalmazott 
erdészek kapták meg a jubileumi okle
velet Budapesten, baráti találkozó kere
tében. 

Az idei tanévnyitón Gróf József, Ko
vács Ferenc, Nagy M. Leó, Próder Ist
ván, Schmuk Rezső, Simon Ferenc és 
Tóth Pál kapták kézhez a díszes kivitelű 
emléklapokat. 

A jubiláló öregdiákokat az Egyesület 
mikrobusszal hozta Budapestről Sopron
ba. Itt az iskola vendégeiként a tanév
nyitó előtti estén közös vacsorán vettek 
részt. 

Az eléklapokért a jubilánsok nevében 
Nagy M. Leó mondott köszönetet, majd 
a tanulóifjúság számára szólt néhány 
szót. 

Az öregdiákoknak ezután Sopron vá
rosát és környékét mutatták be. 



E G Y E S Ü L E T I 

K Ö Z L E M É N Y E K 

Rovatvezető: Király Pál 

Az Erdők Közjóléti Szakosztálya és a Baranya megyei Helyi Csoport Pécsett kö
zös rendezésben tartotta üléséit. A mintegy 100 résztvevő előtt az ülést Kasza Ferenc, 
a Helyi Csoport elnöke nyitotta meg. Az egyesületi tagokon kívül is számos érdek
lődő jött össze, a Megyei Természetvédeilmi Bizottság, a Pécsi Városi Természet
védelmi Bizottság, a Baranya megyei Természetbarát Szövetség képviseltette magát, 
de részt vett az ülésen Pécs város vb-elnöke, a megyei tanács vb mezőgazdasági és 
élelmezésügyi osztály vezetője i'S. Solymosi József munkabizottsági beszámolója nagy 
érdeklődést váltott ki. A szakosztályon belül dolgozó munkabizottság az erdők köz
jóléti értékének gazdasági meghatározását tűzte ki célul. A föld és a kitermelt fa 
értékén túlmenően az élőfa értékmeghatározására van szükség, mégpedig olyan 
módszerrel, amely értékeli mindazt a funkciót, amellyel az erdő rendelkezik. Soly
mosi József az erdő értékének összetevőit a következő öt csoportba sorolta: a fa, az 
erdei melléktermékek, a vad, az erdő védelmi funkciói, az erdő üdülési és kulturális 
funkciói. Az értékelés módjára is vetett fel elgondolásokat. 

A szakosztályülés következő előadója Molnár István, a (helyi csoport titkára volt, 
az erdei üdülés múltját, jelenét és jövőjét ecsetelte a Mecsekben. Ezt követően 
Csanádi Béla, a Pécsii Állami Erdőrendezőség igazgatója tartott átfogó előadást a 
jóléti erdőgazdálkodásról. Az ülés résztvevői a további program keretében bejárták 
azokat a közjóléti célú objektumokat, melyeket részben a városi tanács kezelésében 
levő parkerdőkben, résziben pedig a kirándulók általi leglátogatottabb erdőrészletek
ben a Mecseki EFAG az utóbbi időkben helyreállított, vagy fejlesztett. 

Az Erdőhasználali Szakosztály „Szaikmunkás és betanított munkás képzés a fa
használati és fafeldolgozási ágazatokban" témakörben munkaülést tartott. A téma 
felelőse Murányi János és dr. Kovács Illés volt. Az ülésen terjesztette elő Andor 
József szakosztályvezető azt a tanulmányt, amelyet Halász Aladár MÉM főosztály
vezető-helyettes kért a forgóalap feltöltéssel kapcsolatban állásfoglalás és javaslat
tétel céljából társadalmilag megbírálni. 

Az Erdei Vasutak Szakosztályának ülésén megvitatták az erdei vasutak szak
felügyelőinek, üzemvezető-vonalfőnökeinek továbbképzésére vonatkozó tananyagot. 
Az ismertetést Tóth Gyula és Bajcsy Endre tartotta. 

A MTESZ megyei szervezetei az egyesületeik bevonásával szeptember—október 
hónapban Műszaki Napokat, Műszaki Heteket és Műszaki Hónapot rendezett. A ren
dezvények során Debrecenben Fekete Gyula „Kedvezőtlen adottságú mezőgazdasági 
területek fásítási lehetőségei", Balogh Béla „Jóléti erdőgazdálkodás szerepe a kör
nyezetvédelemben", illetőleg „Beszámoló a lengyelországi tanulmányútról"; Balassa
gyarmaton dr. Szepesi László „Technikai és technológiai újdonságok a fahasználati 
munkák gépesítésében", dr. Szász Tibor „Munkaegészségvédelem a fahasználatbaa"; 
Nyíregyházán Szemerédy Miklós „Fenyőcsemete-nevelés a Felsőtiszai Erdő- és Fa
feldolgozó Gazdaságnál"; Keszthelyen dr. Keresztesi Béla „Parkerdőgazdálkodás 
irányelvei a Keszthelyi hegységben"; Pápán Fekete Gyula „Erdőtelepítés és környe-



zetvédelem"; Veszprémben (MÉM) dr. Halupa Lajos „Cellulóz nyárasok nevelése", 
Vilcsek János „Lejtős területek erdősítési és ápolási munkáinak gépesítése", (MN) 
dr. Majer Antal „Erdő a művészetben" címmel tartott előadást. 

Az Oktatási Bizottság ülése megtárgyalta eddigi tevékenységét, megszabta az év 
hátralevő feladatait és megkezdte az 1973. évi munkaterv előkészítését. Az év folya
mán foglalkozott a bizottság a fagazdasági szakmunkásképzés fejlesztésével, amely 
témában elnökségi előterjesztés is történt dr. Dimény Imre mezőgazdasági és élelme
zésügyi miniszterhez. A MÉM Szakoktatási Főosztályától az előterjesztésre érkezett 
választ a bizottság nem tartotta kielégítőnek, ezért további eljárást tartott szükséges
nek. Hátráltatja az ügy előrehaladását az is, hogy az Egyesülés Igazgató Tanácsa az 
elnökség felkérése ellenére a témát még nem tűzte napirendre. 

A Szervezési és Propaganda Bizottság Szabó Károly előadásában a nyilvántartási 
rendszer gépi adatfeldolgozásának lehetőségeivel, Hibbey Albert előadásában az er
dészeti propaganda kiterjesztésének módozataival foglalkozott. A bizottság a téma
körök alapos megvitatása után előterjesztést tett az elnökségnek. 

Az Erdőhasználati Szakosztály ülését „A szakmunkás- és betanított munkás-kép
zés a fahasználati és fafeldolgozási ágazatokban" címmel tartotta. 

Murányi János ismertette a szakma fejlesztésének ezen igen fontos kérdését. 
Nemes József MEDOSZ szakosztálytitkár javaslatára a szakosztály bizottság fel

állítását határozta el, az eddig különböző fórumokon megtárgyalt anyag koordinálá
sára, és a végleges anyagnak az elnökség és MÉM elé terjesztésére. 

A helyi csoportok életéből 

A Baranya megyei Csoport Erdélybe 
szervezett tanulmányutat. Nagyvárad, 
Nagybánya, Borszék, Bicaz, Csíkszereda, 
Székelyudvarhely, Marosvásárhely, Ko
lozsvár, Arad érintésével betekintést 
nyertek a résztvevők az erdélyi erdő
gazdálkodásba és bővítették ismereteiket 
az ott szerzett tapasztalatokkal. 

Az ÉRDÉRT Csoport a Nyíregyházi 
Csoporttal közösen az ÉRDÉRT tuzséri 
telepén vitadélutánt szervezett. Dessew-
ffy Imre „Korszerű fűrészipari techno
lógia" címmel tartott vitaindító előadást. 
Az elhangzottakhoz Csötönyi József, 
Dombrádi Lajos, Kaproncay József, Cs. 
Kovács Sándor, Kozma Károly, Szilágyi 
István szóltak hozzá. 

A Mátrafüredi Csoport a Gyulaji és 
a Gemenci, valamint a Mecseki EFAG 
területére tanulmányutat szervezett. Bu
dapesten átutazóban a Magyar Tudomá
nyos Akadémia Mezőgazdasági Kutató 
Intézete botanikus kertiének nevezetes
ségeit tekintették meg Takács Ottó kalau
zolásával. Gyulajon a szakvezetők Beák 
István és Kretter Károly voltak, a Mecsek

ben Gyurisics Tamás. A közjóléti er
dőgazdálkodás eredményeiről előadást 
Óbert Gyula tartott, Pécs város műem
lékeit dr. Kollwentz Ödön ismertette. 
A gemenci gazdaság területén, Pörbö-
lyön a korszerű fafeldolgozást Osztrogo-
nácz János, majd Peíz Lajos a híres ge
menci vadgazdálkodást mutatta be. 

A szakmai továbbképzés keretében elő
adást tartott: 

Budapesten dr. Szabó László „A gom
bák nitrogéntartalmú metebolitjai"; Ka
posváron Nyirády Lajos „Finnországi ta
nulmányút tapasztalatai"; Nógrádverő
cén (fagyártmánytermelő üzem) Zágoni 
István „A fafeldolgozás és az erdőgaz
dálkodás kapcsolata és újabb irányzatai" 
címmel. 

Ujabb egyesületi tagok felvétele: 
Az ÉRDÉRT Vállalat központi dolgo

zói közül legújabban a következők léptek 
be az OEE-be: Greiner Béla oki. közgaz
dász, Pataki József oki. faipari mérnök, 
Sípos Zoltán mérlegképes könyvelő, re
vizor és Szabó Péter oki. faipari mér
nök. 
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