
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. 


