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TUDOMÁNYOS ISKOLÁK A MAGYAR ERDÉSZETBEN 
Összeállította dr. Márkus László segítségével

Gólya János

Tudományos iskolának nevezhető egy irányzat, szokás vagy 
módszer, amely többnyire gazdasági, politikai, illetve társa
dalmi változások nyomán alakul ki.
Más megfogalmazásban olyan módszer, vagy pedig a szükséges el
méleti és gyakorlati ismerjetek módszeres közlése, amely lehető-

Ivé teszi valamilyen tudás illetve készség megszerzését.
A tudományos iskola meglétének feltétele egy zseniális, kiváló 
mester, aki magas fokon műveli tudományágát, ugyanakkor irányít
ja, támogatja tanítványai ugyancsak magasszintü munkáját. Fon
tos. hogy úgy alakítsa a munkákat, hogy ne epigonokat neveljen. 
Sajnos nem minden zseniális embernek van iskolateremtő hatása 
illetve képessége. Ugyanakkor előfordulnak negatív, visszafej
lődő iskolák is.
Az erdészet területén két igen határozott iskola alakult ki, a 
Fehér Dániel féle talajbiológiai és a Magyar Pál és Kiss Ferenc 
nevével fémjelezhető, kétágú alföldfásitási iskola.
Kitapintható iskolateremtő hatás Fekete Lajos munkásságában er— 
dőrendezési—faterméstani, erdővédelmi, termőhelyismerettani és 
növényföldrajzi vonalon. Az erdőművelés, az erdőhasználat és az 
erdészeti politika területén mutatható lei még tudományos iskola 
jellegű vonulat.

A magyar erdészet legkülönösebb, egyúttal nemzetközileg 
leginkább elismert iskolája a Fehér Dániel /I89O-I955/ vezetésé-
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vei működött és máig hatással biró talajbiológiai iskola. Fehér 
Dániel munkatársa volt Varga Lajos /I89O-I963/, tanítványa töb
bek között Manninger Ernő /1924- /. A szinte egyedülálló is
kola hatása messze túlterjed az erdészet területén,

A magyar erdészet egyik legnagyobb /egyúttal nagy hatású/ 
egyénisége Fekete Lajos /l837—1917/ volt,
Wagner Károly hivása nyomán került a selmeoi Akadémiára, kiváló 
képességei mellett elsősorban azért, mert lelkes hive volt az 
erdészeti oktatás és szakiirodalom magyarrá tételének.
Munkássága kiterjedt az erdészet majd minden szakágára. Téglás 
Károly irja róla nyugdíjazásakor: "Nincsen szakunknak egyetlen 
olyan speciális tudományága sem, amelyben tevékenysége ne ha
gyott volna maradandó nyomokat,,,".
Elsősorban német forrásokra támaszkodva kidolgozta az erdészeti 
növénytan, erdővédelemtan, erdészeti talajtan, erdőrendezéstan, 
erdőértékszámitástan alapjait, és hatalmas munkát végzett szá
mos más területen is: növényföldrajz, tölgytermesztés, csemete
termesztés, erdőfelujitás, erdészeti rovartan, erdészeti statisz
tika, erdészeti nyereségszámitástan, stb. Iskolateremtő hatása 
fentiek miatt több szakágban is érvényesült.
Az erdőrendezés-faterméstan vonalán Belházy Emil /1840—1898/, 
Muzsnay Géza /1865-I935/, Fekete Zoltán /1877-1962/, Rónai György 
/1880-1932?/, Kovács Ernő / - / é s  Magyar János /l911- / 
folytatta, illetve fejlesztette tovább az általa megalapozott 
iskolát.
Az erdővédelem terén Kelle Artúr /1882-1945/, később pedig Győr- 
fi János. /1905—1966/ indult az általa megkezdett utón, A mai
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termőhelyfeltárás alapjait íjjárt Ervin foktette le.
A talajtan, majd termőhelyismerettan továbbfejlesztői Bencze 
Gergely /l854-1925/ és Botvay Károly /1897-1958/ voltak. Botvay 
talajtani munkásságára épült a II. világháború utáni magyar er
dészeti termőhelyfeltárás és kutatás, melynek ma is kiváló kép
viselői vannak.
A növényföldrajzi kutatásokban, tanítványa volt Blattny Tibor 
/I883-I969/, ez a vonal azonban később megszakadt, de hasznosult 
az Alföldfásitásban.

Az erdőmüveléstan területén ugyancsak kitapintható egy meg
lehetősen határozott vonal.
A szakág gyakorlati, üzemi alapjait Illés Nándor /1836-I907/ 
fektette le, mely alapokra épitve Vadas Jenő /1857-1922/ egy, 
a magyar viszonyokat jobban figyelembe vevő erdőmüveléstant dol
gozott ki, egyben megteremtette a hasai erdészeti kutatást is, 
amely tovább erősítette a gyakorlati munkát. Roth Gyula /I873- 
1961/ üzemi felújítási és állományneveiéseket kezdett. Nemzet
közileg elismert szintre fejlesztette az állományneveiés és a 
természetes felújítás /felujitóvágások/ területén a magyar er
dőművelést. Hatása sajnos nem elég erős, de ma is érződik.

Jellegzetesen magyar az alföldfásitási iskola, melynek két 
aga v a n , a honi olt— és a s z ilc f  á s itá s *

A homolcfásitás egyik első szorgalmazó ja Hubeny József /18OO-I863/ 
volt, aki 1c335—ben már foglalkozott a futóhomok rőzsetakarással 
és sűrű ültetésü fokozatos erdősítéssel történő megkötésével.
Ü untatott ra az (5F és FF jelentősógéro is.
Illés Nándor /IC36-I9O7/ a futóhomok megkötéséről, bof ds.it ás árú 1
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és használatáról irt könyvében felveti a talajjelző növények a- 
lapján történő fafajmegválasztás gondolatát. Vele egyidőben ju
tott Ligyanerre a következtetésre Kiss Ferenc /1860-1952/ is, 
aki ki is dolgozta a módszert. Ezzel megteremtette azt a homok- 
fásitási iskolát, amelynek alapján ez a munka máig is folyik.
A homokfásitás kiemelkedő egyéniségei voltak: Ajtay Jenő /a hi— 
rés delibláti fásitás irányitója/, Kallivoda Andor /1866—1936/ 
Babos Inire és Bakkay László.
Az Alföldfásitás gondolata a történelem alakulása következtében 
az X. világháború után erősödött meg igazán, szószólója és tevé
keny élharcosa pedig Kaán Károly /1867—19^0/ volt. Megfelelő po
zícióban lévén, elgondolásait érvényesíteni is tudta, és Magyar 
Pál /1895-196.5/ személyében olyan munka.társra talált, aki tudó— 
Hiányosan is megalapozta mind a szik- mind pedig az elődök által 
már megkezdett homokfásítást. A szikfásitási vonal kiemelkedő 
képviselői Tikos Béla, Tury Elemér, majd Tóth Béla. Specifikus
ságánál fogva ez az iskola tekinthető legegységesebbnek az erdé
szet területén. Hagyományai, bár csökkent mértékben, de ma is 
élnek.

A magyar erdőhasználati tudomány megalapozója Szécsi Zsig— 
mond /l84l—1895/ volt, aki a múlt század végén európai szintű 
korszerű hazai iskolát teremtett. Az ő munkásságának nyomdokain 
indult nagy utódja Krippel Móric /l867—19^5/j aki azonban igen 
jelentősen továbblépett és bizonyos szempontból meg is előzto 
korát azzal, hogy elsőként vitt ökonómiai szemléletet az erdő- 
h&sznalatoa. Pallay Nándor /1903—1983/ végezte az első munkatu— 
dományi vizsgálatokat Török Bélával /1894-193V közösen, mig
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Lámfalussy Sándor /189O-I975/ a gépesitési szemlélettel Gazda
gította ezt a szakágat.

Érdekes vonulatot képeznek az erdészeti politika területén 
működött kiemelkedő szakemberek. Bizonyos mértékig kapcsolódnak 
ugyan egymáshoz, mégis mindegyikük önálló, más-más időben és kö
rülmények között tevékenykedő, nagy egyéniség, A Diwald Adolf 
által mutatott utón Bedő Albert /1839,—1918/ volt az első és e— 
gyik legkiválóbb erdészeti politikusunk. Elsősorban az un, magas
hegységi és a tölgyerdőgazdálkodás problémáival foglalkozott és 
nagy szerepe volt az erdészet első aranykorának kialakításában, 
Bedő nyomdokain indult — bár birálta egyes elveit — Kaán Károly 
/1867-1940/ a lecsökkent erdősültségü országra, domb— és síkvi
déki viszonyokra alakította a magyar erdészeti politikát, amit 
jó érzékkel és reme’ képességekkel oldott meg,
Barlai Ervin /I898-I967/ a teljes mértékben állami tulajdonu er
dőkkel történő gazdálkodásra végezte el az uj erdészeti politi
ka kialakítását. Az egységes erdőgazdasági irányítási rendszer 
kiformálása tekinthető érdemének,*

Erdőgazdálkodásunk történetében szerencsére akadt még jó- 
nehany nagy egyéniség, akik azonban sajnos magányos óriások ma
radtak, A ma élő és tevékenykedő szakemberek körében is fellel
hető több, kiváló képességű erdész, az időtávlat közelsége miatt 
azonban a vizsgálódást csak az erdők II. világháború utáni álla
mosításáig végeztük el.


