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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. 

Stl ti ÁllANDÓFŐFOGLALKOZÁSÚ D01G01ÓK LFFS/ÁM 

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 

Milíl A! OSSmoeiMU JILUTCSÍK HAHA 
íiM'M W1-TÖL 1971-is 

13. ábra: A kutatási összefoglaló 
jelentések száma 1951-től 1971-ig az 

ERTI-ben 



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 
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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. 


