
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. 


