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B e v e z e t é s

E tanulmány m egjelenésére az alkalmat az Országos Erdészeti 

Egyesület fennállásának 1966-ban bekövetkezett századik évfordulója adta.

Az Országos Erdészeti Egyesület Magyarország egyik legrégibb 

társadalm i egyesülete. Fontos szerepe volt az ország erdőgazdaságának 

kifejlesztésében, a mai hazai erdőlcultura megterem tésében. Működése 

gazdaság-politikai rendszerek láncolatán húzódik végig, mindenkor alkal

mazkodva egy-egy történelm i korszak gazdasági-társadalm i problémáihoz. 

Élete összefonódott a  magyar erdőgazdaság életével, igy története k icsi

ben az egész magyar erdőgazdaság utóbbi száz évének a története.

Az Egyesület vezetősége a száz éves történet m egírásával kívánt 

emléket állítani mindazoknak, akik az elmúlt évszázad alatt az Egyesület 

tagjai közé sorakozva dolgoztak a magyar erdészet felvirágoztatásán.

Ism ert szakírók, neves erdőgazdasági politikusok m ellett egyfor

mán részese  ennek a történetnek az a  sok ezer egyszerű egyesületi tag, 

akinek nevét nem jegyezte fel külön a történelem . Ők az igazi m egterem 

tői és formálói ennek a száz éves történetnek. Önzetlen, áldozatos, sokszor 

reménytelen munkásságukért ez utón kivánja kifejezésre juttatni megbecsü

lését és háláját az utókor.

Különböző kerekszámu évfordulók alkalmából m ár korábban is 

születtek visszaemlékezések az Egyesület történetéről. Ezek a munkák az 

egyes események időrendi elbeszélésére törekedtek. Jelen munka az eddigi

ektől eltérni kivánt annyiban, hogy az egyes események gazdasági-társadal

mi-politikai okainak fe ltárására  igyekezett helyezni a hangsúlyt. Az esem é

nyek kiválasztásánál és értékelésénél az irányelv a  társadalm i fejlődés 

gondolata volt, vagyis az, hogy az egyesületi élet egy-egy történése 

mennyiben szolgálta vagy airariályozta a  tá rs  a Ha Tini haladás ügyét.

9899/Rné
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E szempont fényénél sok csillogónak tűnő esemény közönbössé halványult.

E törekvés eredményeként kellett az egyes korszakok tárgyalása során 

az általános gazdaságpolitikai helyzetet vázolni és az egyesületi esem é

nyeket e háttér mozgató erőivel kapcsolatba hozni.

Megnehezítette a munkát az a körülmény, hogy a magyar erdőgaz

daság kapitalista fejlődésének egységes, korszerű feldolgozása hiányzik.

A munka megírásánál felhasználásra került az Egyesület Erdészettörténe

ti Szakosztálya részérő l Kolossváry Szabolcsné, Dr. Ágfalvi Imre,

Dr. Csőre Pál és Dr. Reuter Camillo tárggyal kapcsolatos korábbi adat

gyűjtése az "Erdészeti Lapok” c. folyóirat 1862-1950. évfolyamai "Az 

Erdő" c. folyóirat 1952-1965. évfolyamai. Az általános gazdaság-törté

neti részek megírásához alapvető munkát jelentettek a budapesti Marx 

Károly Közgazdaságtudományi Egyetem "Magyar gazdaságtörténet" c. 

egyetemi jegyzetelnek kötetei (1957-1962. közötti különböző évszámu kia

dások Bach Zsigmond Pál, Berend T. Iván és Sándor Pál tollából). A téma 

iránt részletesebben érdeklődők e forrásokban találhatnak bőségesebb 

anyagot az Egyesület történetére vonatkozóan.

1866. december 9.

A helyszín: Pest, Üllői ut, az Országos Magyar Gazdasági 

Egylet "Köztelkén" álló épületének tanácsterm e. 43 főnyi kis gyülekezet, 

az emelvényen komoly férfiak ülnek az elnöki asztalnál.

A Magyar Erdészegylet rendkívüli közgyűlése ez. Az előadó,aki 

éppen beszél, középkorú, szakállas férfi: Díváid Adolf. Vékony, finom 

kissé sápadt arcá t most az Izgalom átheviti. Az Erdészegylet eddigi m ű

ködését vázolja.

. .  .Tizenöt évi fönnállása folytában az egyesület német-ajkú erdész- 

iskolák alapítása körül fáradozott s a tagok évi járulékaiból folyt eddigi

9899/Rné
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összes jövedelem legnagyobb részé t oly folyóirat fönntartására fordította, 

melyet a német irodalom sem fogadott el gyöngyének s mely annak belbe

csét és terjedelm ét legfeljehb annyival emelhette, amennyivel a  tenger 

színét egy-egy belébulló csöppecske képes.

Az alatt pedig az egyesület pénztárából az erdészeti magyar 

irodalom előm ozdítására de még egy árva garasocska sem került, sőt ha 

feladatomul tarthatnám a feledés fátyoléval letakart m últakról megem lé

kezni, még többet és még gyászosabbat kellene elmondanom.. . "

(Erdészeti Lapok, 1867.40.o .)

Javasolja beszédében az Egylet alapszabályainak gyökeres módo

sítását, elsősorban a  magyar erdészeti szakirodalom kifejlesztésének fe l

vételét és az Egylet székhelyének Pozsonyból azonnali Pestre való áthelye

zését, m ert " . .  .rem éljük, hogy idővel kormányunk is  állandóan sokkal 

közelebb leend Pesthez, mint Pozsonyhoz.. .  “ (Erdészeti Lapok,

1867. 4 3 .o .).

Beszédét a  jelenlévők nagy éljenzéssel fogadják. A hangulat 

egyébként is Izgalomtól fűtött, mindannyian tudatában vannak cseleke

detük jelentőségének. Nem kevesebbről van szó, mint a  magyarnak neve

zett, de osztrák szellemű Erdészegylet átszervezéséről, az önálló 

magyar Országos E rdészeti Egyesület m egterem téséről.

Az uj egyesület másnap, december 10-én tarto tt első rendes 

közgyűlése az Alapszabályzatot jóváhagyta.

9899/Rné
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I.

Az Országos Erdészeti Egyesület megalakulásának 

történelmi előzményei.

A politikai helyzet a XIX, század közepén.

A virágzó magyar középkort és nemzeti önállóságot derékbatörő 

150 éves török uralm át a kialakuló középeurópai Habsburg-birodalom be

folyása váltotta fel Magyarországon. A nagyhatalmi terveket szövő 

Habsburg-uralom a legyengült Magyarországot minden tekintetben ur alma 

alá hajtotta és nemzeti önállóságát lényegileg megszüntette. Ez volt a 

társadalm i fejlődés megrekedésének, a középkori feudális viszonyok kon- 

rválásának legfontosabb oka.

A? országot azonban az osztrák elnyomás nem tudta légm entesei 

elzárni a világtól és ezért - habár Nyugat-ILurópához képest egy félévszá

zados dőeltolódással - de a XIX. század elején a gazdasági-társadalmi fej

lődés hazánkban is újra megindult. Kezdett kibontakozni a gyenge hazai ka

pitalizmus és nyomában a társadalm i problémákat uj formában falvető 

munkásosztály.

A magyarság politikai érzékét, éber szabadságvágyát a hosszú 

idegen uralom nem volt képes elsorvasztani. Kezdetben az önálló magyar 

.nemzeti irodalom létrehozásáért megindított reform -mozgalom élesztette 

fel a maga frissességében a nemzeti önállóság gondolatát. Ez azután gyor

san áthelyeződött valódi, társadalm i- politikai alapjaira.

A XIX. század közepére az ország a robbanásig túlfűtött kazán

hoz volt hasonló, melyet a társadalm i és gazdasági fejlődés szükségsze

rűségének felism erése, a kibontakozni, a feudális megkötöttségektől 

szabadulni akaró magyar kapitalizmus erői és a nemzeti függetlenség kivi-

9899/Rné
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▼ásának Ugye hevített. A polgári átalakulás vágya az egész korabeli m a

gyar társadalm at áthatotta.

Európa az 1840-es évektől kezdve forradalmi válság felé haladt.

A nyugati államokban a  fennálló rendszerek keretei szűknek bizonyultak 

az ipari fejlődéssel megjelenő uj erők: az ipari burzsoázia és a munkás

osztály szám ára. Kelet- és Közép-Európában a megmerevedett feudaliz

mus állott a term előerők útjában. E rre  az ellentétekre szaggatott 

Európára 1845-ben évekig tartó  éhínség zudult, 1847-ben pedig gazdasá

gi válság következett. A társadalm i, gazdasági és kormányzati válság 

talaján 1848-ban a forradalmak sorozata zudult végig Európán és hazánk - 

bán is kirobbantotta a polgári forradalm at. A forradalom ra kettős feladat 

hárult: a társadalm i átalakítás m ellett a nemzeti függetlenség kivívását 

is el kellett volna végeznie.

Az eredmény ism eretes: az európaszerte felülkerekedő reakció 

a m agára m aradt magyar forradalm at is elfojtotta.

Azokat a problémákat azonban, melyeket az 1848-as forradal

mak felvetettek, csak ideig-óráig lehetett elodázni. A történelm i fejlődés 

fő irányvonalát felism erni nem akaró Bach-korszak az osztrák birodalom 

elerőtlenedéséhez vezetett. A nyugateurópai terveit m ár korábban elejteni 

kényszerülő Ausztria ezen idő alatt állandó rázkódtatásnak volt kitéve 

és 1859-66 kOzött Itáliai és németországi hatalmi helyzetét is elvesztette. 

Ha nagyhatalmi helyzetét és tőkés fejlődésének viszonylag gyors lehetősé

gét meg kívánta tartani, nem m aradt más hátra, mint utolsó jelentékeny 

alárendeltjét, Magyarországot egyezkedéssel a  maga oldalán megőrizni, 

így jött lé tre  az 1867 évi úgynevezett kiegyezés, mely Magyarországot 

továbbra is a soknemzetiségű Habsburgblrodalom keretein belül tarto tta .

9899/Rné
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Mint látható, a magyarság szorult helyzetének bizonyos mérvű 

tágítását az általános európai helyzet alakulása tette lehetővé, term észete

sen nem nélkülözve a nemzeti erők belső erőfeszítéseit sem.

A magyar társadalm i -gazdasági élet fejlődése eddig is és ezután 

is csak a roppant nagybirtokok fennállása és az Ausztriától való állami 

függőség által szabott korlátok között mehetett végbe. Ez a két körülmény 

a magyar gazdasági és politikai fejlődésnek egészen sajátságos jelleget 

adott.

A magyar erdőgazdaság helyzete a XIX. század közepén.

A magyar erdők pusztítása tulajdonképpen m ár a középkor végén 

megkezdődött és újkori történelmünk gyakori háborúskodásai következté

ben a XVm. század második harmadára m ár igen előrehaladott volt.

A kapitalista fejlődés megindulása ezt a kedveződen alaphelyzetet nem javí

totta, hanem ellenkezőleg, minden eddiginél nagyobb pusztítást okozott.

A fára, mint fontos nyersanyagforrásra az ipar és a mezőgazdaság tőkés 

kifejlesztésének egyre nagyobb szüksége volt.

A bányászat és kohászat, a nagy építési beruházások, üveggyár

tás . szappangyártás, a borászat karó- és dongaszükséglete, a közlekedés 

fejlesztése során a hídépítés, gőzhaj őzás, végül a papírgyártás és főleg 

a vasútépítés, s tb . , stb. - ó riásira  növelték a fafelhasználást. Erdő és 

fa, valamint az ezekkel való kereskedés is jó üzletnek bizonyult.

Mindez a rra  vezetett, hogy a legjobban és leggyorsabban értéke

síthető erdőkben gyors tömegkitermeléseket: tarvágásokat végeztek.

Mivel a  mezőgazdaság is hasznosította az erdőterületeket, a tarvágások

ban végzett legeltetés akadályozta azok felujulását, sőt gyakran mezőgaz

dasági művelés alá is vonták őket.
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Fokozta a bajokat a feudális maradványok lassú felszámolása.

A jobbágyi falzás helyébe lépő erdőelktllönitések következtében a  

községi erdők pusztulásáról szóló híradások mindinkább elszaporodtak.

De ugyanerre a  pusztulásra jutottak a kapitalista fejlődés viszonyai kö

zött mindjobban felmorzsolódó gentry középbirtok erdei is . Az anyagi 

csőd felé sodródó gentry a  pusztulás elkerülése végett hitelezői kielégí

tésére  minden kényszereszközt megragadott, igy elsősorban kéznél levő 

fatőkéjének áruba bocsátását. A faállománv.ineő jellegénél fogva a hitele

ző pénzintézetek a r ra  jelzálog-kölcsünt nemigen adtak. Különben is a 

XIX. század első felében hazánkban a hitelforgalom még igen gyenge volt 

a feudális korlátok m iatt. Így az erdő értékesítése túlnyomórészt annak 

kiterm elését jelentette. Ha nem volt pénz az erdő 'm egőrzésére, még 

kevésbé volt annak szakszerű felújítására. Így a  középbirtokok erdeje 

is a pusztulás so rsá ra  jutott.

A kapitalista versengésben is fennmaradó nagybirtokok erdei 

voltak azok, amelyek az erdőpusztitás ezen első korszakát viszonylag 

épségben átvészelték.

A bajokat tetézte még az a körülmény, hogy tulajdonképpeni e r 

dőgazdálkodásról a  XIX. század első felében beszélni nem lehetett.

Igaz, hogy az 1758-ban Mária Terézia által alapított Selmecbányái 
bányászati akadémián erdészettant I s  tanítottak, 1808-ban pedig megszü- 

1 etett az akadémia keretében az önálló erdészeti tanintézet. Azonban ré s z 

ben a végzett szakembereknek az összes erdőterülethez viszonyított száma 

bizonyult igen kevésnek, részben a német nyelvű oktatás következtében a 

tanintézet a gyakorlati erdőgazdaság fejlesztése terén , mint intézmény, 

nem tudott még ebben az időben döntő szerephez Jutni.

A gyakorlatban zömmel a nagybirtokokon működő kevés erdésze

ti szakember között sok volt az Idegen szárm azású, aki tisz te le tre  méltó
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kivételtől eltekintve - a magyar erdők Jövőjével nem sok sorsközösséget 

érzett. A k is- és középbirtok erdeinek pusztulására ezek egyébként sem 

lehettek befolyással. A nagybirtokon alkalmazott erdészek feladata 1a 

gyakran ct>upán a vadászat teendőire, továbbá a  fakitermelésnek mechani

kus lebonyolítására korlátozódott és ritkán terjedt VI a gazdálkodás irányí

tására .

Máshol meg éppen minden erdészeti szakképzettség nélküli szem é

lyeket: gazdatisztek, vadászok, péuzszámvevők, stb. végezték az erdőgaz

daság irányítását. Egy-egy udvari vadász azután rendszerint többre érté

kelte  kenyéradó gazdája kegyét és megelégedettségét, mint akár tízezer 

hold erdő sorsát.

A kevésszámú, jó  szakképzettségi! magyar erdésznek többnyire 

az volt a feladata, hogy az erdőbirtokbóJ egy meghatározott összegű pétué- 

jövedelmet a tulajdonos szám ára előterem tsen. Hogy hogyan? Ez az ő gond

ja ira  lett blzw>. Hogy mennyit? E té re r  az étvágy kielégítheted ennek bizo

nyult.

Fentiek után nem csoda, hogy az erdőpusztulás hatalmas m érete

ket é rt el és az erdőgazdaság terén  a XIX. század közepére kialakultak 

mindazok a problémák, melyekkel a  jelen kor erdőgazdasága küszködik.

Az ország központi területei erdőben rendkívül elszegényedtek, m ert itt 

helyezkedtek el a legnagyobb fafogyasztó központok és a mezőgazdasági mű

velés terjeszkedésére itt volt leginkább lehetőség. Az Alföld teljesen d -  

fátlanodott, megmozdult a homok. Kialakultak a különböző tipusu kopárok.

A meglevő erdőállványok is szerkezetileg leromlottak, íatennécrilc v isz- 

szaesett; értékük megcsappant.

A szakszerű erdőgazdálkodás hiányának további, közvetlenül 

érezhető, kellemetlen következménye volt az is , hogy az erdőigazdaság 

kevés pénzbeli Jövedelmet hozott. Hiába vált ugyaiils az erdő és a fa kere

sett cikké, hiába állt mind több olcsó munkaerő rendelkezésre - a  term elé-
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kenység alacsony volta jelentős mérvtl fapazarlással já r t , hiányzott a 

távolabbi fákészletek korszerű  szállítőpályákkal való fe ltárása , emelked

tek a szállítási költségek, viszonylag sztlkkörfi volt az elsődleges fafeldol

gozás, stb. Mindez odahatott, hogy a fa növekvő keresettsége és az erdők 

fokozódó pusztítása sem volt képes a  birtokos ré szé re  megfelelő hasznot 

biztosítani.

Az erdőterületek nagyarányú lecsökkentése a  kapitalista viszonyok 

kifejlődésével párosulva odavezetett, hogy a  birtokosok kényszerülve vol

tak erdejükkel csínján bánni. A föld értékének állandó növekedése, a földjá- 

radék emelkedése, a súlyos adórendszer kiépülése, az állandóan élesedő gaz

dasági harc ugyancsak szükségszerüen követelte meg a birtokosoktól erdejük

ben a szakszerű, biztos jövedelmi fo rrás t jelentő erdőgazdálkodás bevezetését.

Ez az igény term észetesen találkozott a  ez^bna legjobbjainak 

elképzeléseivel. Mind az erdőbirtokosok, mind a  szakképzett erdészek 

közös óhaja volt e cél m egvalósítását előmozdító szervezet létrehozása, 

így jött lé tre  az erdészeti egyesület.

A fenti történeti áttekintés term észetesen csak vázlatos, célja 

nem részletekbe menő gazdaságtörténeti körkép m egrajzolása, csupán 

azon fontosabb társadalm i-gazdasági rugók fe ltárása , melyek hatásaként 

az Egyesület létrejö tt.

Az okok és célok rendszerint az egyesületi alapszabályokban is 

jól tükröződnek: a gazdasági tudomány kifejlesztésének előmozdítása, 

szakirodalom létrehozása, tapasztalatcserék éo tanácskozások rendezése, 

végsősoron a gazdálkodás szakszerűbbé és ezen át jövedelmezőbbé tétele.

A vázolt fejlődési folyamat term észetesen  nem kizárólag magyar 

jelenség, hanem a XVIH. -XIX. század kialakuló kapitalizmusának k ísé rő 

je  egész Európában. Nem véletlen tehát, hogy az európai államok erdésze

ti egyesületeinek megalakulása zömmel a  XIX. század második fe lére  esik
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és a  század végén nagyjából le Is zárul. 1839-ben alakult a  bádenl,

1843-baii a  svájci, 1852-ben az osztrák, 1866-ban a  magyar, 1876-ban 

a  horvát erdészeti egyesület, érdekes, hogy több, nagyobb erdőstOtségti 

ország egyesületének megalakulása még ennél• Is későbbre esik. Így a  

skandináv erdészegyes tllet 1883-ban, a  román 1886-ban, a  lengyel 

1894-ben alakult meg. A csekély erdősültségei anyaországgal rendelkező 

Anglia egyesülete 1906-ban alakult. (Erdészeti Lapok, 1939. 410. o .)

A felsorolásból látható, hogy az Országos E rdészeti Egyesület a  világ 

egyik legrégibb erdészeti egyesülete.

Sajátos jelleget a  magyar fejlődésnek a  m ár em lített két körül

mény ad: a fejlődés az Ausztriától való függés és a  feudális nagybirtok

rendszer korlátal között ment végbe.

Az Egyesület megalakulásában a fenti két körülmény abban nyilvá- 

milt*nieg, hogy külön erőfeszítéseket kellett tenni az osztrák befolyástól 

való elszakadásra és hogy a nagybirtokos osztály kezdettől fogva szám otte

vő súllyal képviseltette magát az Egyesületben. Az uj testület belső élete 

hosszú évekig a nemzeti függetlenségért vívott harc egyik kis színterévé 

vált.

Az Egyesület keletkezésének általános történelmi előzményeit 

összefoglalva megállapíthatjuk, hogy az objektív társadalm i fejlődés ta la 

ján jött lé tre  annak egyik szükségszerű termékeként. Ez a társadalm i 

fejlődés az uj létesítmény feladatául az  adott korban azt jelölte ki, hagy az 

erdőgazdálkodás terén  a  korszerű  gazdasági fejlődés legfőbb irányítója és 

ösztönzője legyen akkor, amikor ezt a szerepet még sem az erdészeti tudo

mány fellegvára: a  Selmecbányái Akadémia, sem (a szabadverseny 

ko rszakiban) az állam betölteni nem tudta.
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Az első  m agyarországi erdész egyesület: 

az Ungarischer Forstverein.

Az Országos Erdészeti Egyesület nem az első ilyen jellegű s z e r 

vezet volt Magyarországon. Az e lső  kezdeményezés az Ungarischer 

Forstverein, magyar nevén a  Magyar Erdészegylet 1851-ben történt m eg

alakítása volt.

Ez az egyesület tekintélyes (900-1000 fős) taglétszámm al rendel

kezett. Céljául az erdőgazdálkodás fejlesztését tűzte ki és szervezeti 

életében m ár kialakította mindazokat a  funkcionális vonásokat, amelyek 

a később megalakult Országos Erdészeti Egyesület működését is  jellem ez

ték. Létrehozta saját szakmai sajtókiadványát "Mltthellungen des 

Ungarischen Forstvereines" címmel. Minden évben rendszeresen m eg

tarto tta  közgyűlését az ország m ás-m ás vidékén és a  tagság az erdőgaz

dálkodás időszerű kérdéseinek m egbeszélésével foglalkozott. Működése 

korszerű  és a  m ai szemmel nézve is méltányolható volt.

A magyar erdőgazdaság szempontjából azonban az Ungarischer 

Forstvereinnek döntő fontosságú hibája az volt, hogy az egyletben minden 

vonatkozásban a  m agyartól elütő, az Idegen elem uralkodott. Idegen volt 

elsősorban személyi összetétele. Az egylet az ország nagybirtokain dol

gozó külföldi szárm azású szakembereket töm örítetté soraiban; korabeli 

becslés szerin t a  tagságnak csak mintegy egyhatoda volt magyar.

Az idegen tanintézetekben nevelt személyzet Idegen eszmék 

alapján, m ás országok magyar viszonyoktól e lté rő  erdészetéből leszűrt 

alapelvek szerin t intézte a  hazai erdők so rsá t. Az egylet szaksajtója a 

külföldi szakirodalom nyomain haladva, idegen gondolatok és eljárások 

tárgyalásával és terjesztésével foglalkozott. Eredeti szaktanulmányt alig 

közölt. Német volt az egylet hivatalos nyelve és idegen volt alapszabály-
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r-flt-iinak- szelleme is . Maga az egész egylet is az Osztrák Biroda lmi 

Erdészeti Egyesülethez csatlakozott testület volt.

Mindez a kor történelmi eseményeinek ismeretében egészen te r 

m észetes. Magyar nyelvű és magyar szellemű egyesület alakítása és léte

zése a Bach -korszakban aligha lett volna lehetséges.

1882-ben igy emlékszik vissza e korszak viszonyaira a kori-árs, 

Roxer Vilmos:

"Erős a hitem, m iszerint az akkori kormány alatt valóságos 

magyar erdészeti egylet alapszabályai, ha azok magyarul terjesztetnek 

be s a magyar nyelv mondatott volna ki hivatalos nyelvnek, m egerősítést 

nem nyertek volna és igy kezdeményezésnek az "Ungarischer Forstverein"-t 

is az akkori nyomasztó viszonyok között üdvözölni kellett, m ert sok olyan 

egyéniség állott annak élén, akiktől a  jó szándékot, a hazafiságot kétség

be vonni nem lehetett". (Erdészeti Lapok 1882. 148.0.)

Term észetes és érthető, hogy ez a  felemás egylet fennállásának 

15 éve alatt az önálló magyar erdészeti egyesület létrehozásáért folytatott 

küzdelemben az idegen többség és a  magyar kisebbség közötti ellentét 

éleződésének volt szintere.

Ahogyan a probléma megszületését, úgy megoldását is az általá

nos politikai helyzet alakulása hozta meg. Az osztrák birodalomnak az 

1860-as évekre bekövetkezett meggyengülése a Magyar Erdészegyieten is 

tükröződött. Tagjainak száma csökkent, anyagi helyzete lerom lott. Az 

egylet fenntartásának biztosítása érdekében mindinkább szükségessé vált 

az anyagi alapot erősítő magyar nagybirtokosok bevonása a tagság soraiba.

A magyar földbirtokosok ebben az időben m ár erőteljesen érdekel

tek voltak erdőbirtokaik, erdőgazdaságaik korszerű kifejlesztésében, jöve

delmezővé tételében. A gazdálkodás hathatós kifejlesztését viszont az idegen
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talajon állő Erdészegylet megoldani nem tudta. Ezért állandóan erősö

dött az egyleten belül az önálló magyar erdészeti egyesület létrehozásáért 

küzdők tábora.

Magyar nemzeti mozgalom az Ungarischer Forstverein belül.

A magyar erdészeti mozgalom élén Díváid Adolf selmeci erdő

m ester és Wágner Károly selm eci erdőakadémiai segédtanár állott.

A nemzeti irányzat erdőgazdaságban való megvalósításának gondolata 

Wágner Károlytól eredt, akit ebben az érzületében még Inkább ösztön

zött az akadémiai hallgat óknak az a kívánsága, hogy az  előadásokat m a

gyar nyelven hallgathassák. A gondolatot nagy hévvel tette magáévá az 

ugyancsak hazafias érzelm ű Díváid és lelkesedése magával ragadta a 

nagytudásu, de m érsékelt és csendes term észetű  Wágnert.

A két úttörő első feladatának a magyar erdészeti szaksajtó 

m egterem tését tekintette. Ez érthető is ,  hiszen a  sajtó  volt a  legalkalma

sabb eszköze az azonos nézetű emberek összefogásának. 1861-ben a  

Vadász és Versenylapban, a  Gazdasági Lapokban, valamint külön füzet 

formájában "A magyar erdészeti irodalom ügyében'’ címmel felhívást 

tettek közzé, ami előfizetési felhívás volt a  megindítandó Erdészeti Lapok

ra . Ez az előfizetési felhívás nemcsak egy m agyar nyelvű és Irányú e r 

dészeti szaklap megalapítását hirdette meg, hanem egyúttal program  is  

volt az ország  erdészetének, nyelvének és szellemének m agyarrá téte lé 

hez.

Az egyik feladatnak a  "megalkotandó magyar erdész-egylet u tjá

nak üdvös eszm ecserék általi egyengetését" is megjelölték.

Díváid és Wágner, valamint az Ungarischer Forstverein közötti 

nyílt összecsapásra az 1861. évi oravicai közgyűlésen került so r.

9899/Rné



- 14 *

Ezzel kapcsolatban a Bécsben megjelenő Allgemelne Forst und 

jagd Zeitung 1862. évi 4. számának ism eretlen cikkírója a 21. oldalon 

J*y lr:

" . . .  Divald és Wágner urak irányzatától egyáltalában nem kell 

félni, mivel az erdészeti szakemberek között az uj magyar erdészeti 

egyesülethez kevés hívet fognak találni és egyedül a  nagybirtokosok 

pénzével - erdészeti értelm iség nélkül - ez nehezen valósítható meg. "

Hiába becsülték le az osztrák körök a magyar nemzeti törekvé

seket, alapítóinak határozott kitartása nyomán az Erdészeti Lapok 

m égiscsak megjelentek. Már a  megjelenés puszta ténye csattanóé válasz 

volt az egyletbe tömörült idegen erdészeknek a r ra  a  gúnyos kérdésére , 

hogy: léteznek-e egyáltalán magyar erdészek? De ezen túlmenően, a  m a

gyar függetlenségi törekvések gócpontjává és zászlójává vált az első pilla

nattól fogva, amely köré az önálló magyar erdészeti egyesület gondolatá

nak lelkes hívei tömörülhettek. Ez az oka annak, hogy bár a lap hivata

losan csak 1873-ban vált az Egyesület tulajdonává, a köztudatban az 

Erdészeti Lapok és az Országos Erdészeti Egyesület évszázados történe

te egymással elválaszthatatlanul összeforrt.

A politikai helyzet 1866-ban fejlődött odáig, hogy az egyleten 

belül a magyar függetlenség hívei nyíltan a Habsburg birodalom céljait 

szolgáló többség arcába vághatta a  keserű  igazságot: a  germanizált 

Magyar Erdészegylet 15 éves, erőfeszítésekben nem szegény működése 

ellenére sem tudta a  magyar erdőgazdaság ügyét előmozdítani, m ert 

mindig német céloknak volt alárendelve.

Az Ungarischer Forstverein vezetősége, látva a  politikai helyzet 

változása következtében beállott szellem i és anyagi bomlást, m egkísérelte 

helyzetét magyaros színezet felvételével m egszilárdítani. 1862-ben 

nevét Magyar Erdész -Egyletre magyarosította, uj vezetőséget választott
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és alapszabályait is  magyar nyelven készítette el. Mindez inkább 

csak sie tte tte, m intsem feltartűztatta a  felbomlást.

Igaz, hogy a hivatalos hatalom igyekezett a mozgalomnak gátat 

vetni és e célból Wágnert Selmecbányáról Nagyváradra helyezte, s 

Divald is Vukováron kényszertilt magánszolgálatba lépni. A m ozga

lom azonban ekkor m ár szélesebb alapokon állott ahhoz, hogy ilyen sze 

mélyi manőverekkel kifejlődését meg lehetett volna akadályozni.

A z  Országos E rdészeti Egyesület megalakulása.

1865-ben a politikai helyzet kedvezőbbre fordulásával Wágner, . 

Divald és Bedő Albert Pestre jöttek az ügyek közvetlen irányítása végett.

A választmányban helyet foglaltak rajtuk kívül lelkes Ugybarátaik:

Baxtha Béla és Gervay Nándor jogászok Is. Mozgósításukra még nagyobb 

számba léptek be az  önálló magyar egyesület hivei és az  uj mozgalom 

felülkerekedésének arányában csapatostól váltak ki az egyletből ellen

feleik.

1865-ben lemondott az  egylet elnöke, Eszterházy Pál. Utána a 

függetlenségi mozgalmat megértőleg figyelő Pálffy István első alelnök 

vitte tovább az egylet irányítását. 1866-ban a  titkári tisztség  betöltésére 

Bedő A lbertet választották meg.

Sz ív ó s  é s  lelkes munka eredményeként igy érett meg a helyzet az 

utolsó lépés szám ára, Pálffy alelnök hozzájárulásával Divald és Bedő ké

szítette  elő az 1866. decemberi rendkívüli közgyűlést, amely a  m últtal 

való leszám olást és az Országos E rdészeti Egyesület m egalakítását e red

ményezte.

Az egyesületünk szempontjából történelm i jelentőségű a laku lj köz

gyűlés 1866. december 9-én, vasárnapi napon folyt le az OMGE Üllői úti 

székházának tanácsterm ében, az úgynevezett "Köztelken".
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Divald, Wágner és Bedő a  közgyűlés előtti héten személyes agitáció utján 

igyekeztek a ima Ír sikerét biztosítani. A közgyűlés előtti este 37 tag meg

jelenése látszott biztosnak. Végül is 43-an jelentek meg.

Itt áll flgoimair a személyeknek a  neve. akik száz évvel ezelőtt 

uj irányt adtak az egész magyar erdészetnek:

Pálffy István 

Lőnyay Gábor 

Bérczy Károly 

Barta Béla 

Gervay Nándor 

Wágner Károly 

Brenner Miklóp 

Divald Adolf 

Haske Emil 

Ivánka Zslgmond 

Inkey József 

Kalkánt Jakab 

Kádár István 

Keglevlch Béla 

Korizmics László 

Krug József 

Loósz József 

Prindl András 

Pillér Gedeon 

Strobel János 

Sporzan Pál 

Szentkirályi Albert

Tisza László 

Tisza Lajos 

Gombossy János 

Hideghéthy Antal 

Olgyay Zslgmond 

Balás Árpád 

Kende Kanut 

Meiercsik Nándor 

Hindy Árpád 

Kállay Béni 

Prugberger József 

Szumrák Frigyes 

Németh Samu 

Ragály Ferdinánd 

Losonczy Dénes 

Pap Lajos 

Roller Adolf 

Csiky Sándor 

Gubody Sándor 

Berzeviczy Tivadar 

Bedő Albert 

(Erdészeti Lapok,

1867. 35. o .)
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A közgyűlésen - melyem Pálffy István elnökölt -  megjelent a  hiva

talos hatóságok kiküldötte is , Kada Mihály királyi biztos.

A közgyűlés a szokásos Ügyviteli formaságokkal kezdődött. Ezek 

után került so r  uj vezetőség választására , vagyis Egyesületünk első veze

tőinek m egválasztására. Rnnelr eredménye a  következő volt:

Elnök: Keglevich Béla

Első alelnök: Pálffy István 

Második alelnök: Wágner Károly

Választmányi tagok:

Pillér Gedeon 

Bérczy Károly 

Németh Samu 

Zichy Nép. János 

T isza Lajos 

Barta Béla 

T itkár: Bedő Albert

Midőn a napirend az egyébként is szokásos "az egyleti célok elő

m ozdítására teendő javaslatok" cimü ponthoz é r t,  lépett elő Divald Adolf 

és mondta el rövid, de a komor és keserű  Igazságoktól terh es, történelm i 

jelentőségű beszédét, melynek lényegét m ár ism erjük.

A m últra való visszatekintés után a  Jövő tennivalóira nézve két 

dolgot látott lényegesnek aláhúzni eddigi tapasztalatai alapján az eredm é

nyes munka érdekében:

1. Az elnök, alelnök és választmányi tagok egyesületi ügyekkel 

kapcsolatos utazásainak és egyéb költségeinek m egtérítését.

2. Az Egyesület székhelyének Pozsonyból Pestre való mielőbbi 

áthelyezését.

Gervay Nándor 

Hideghéthy Antal 

Inkey József 

Prindl András 

Divald Adolf 

Has ke Emil
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Divald után Barta Béla szólalt fel és hosszabb beszédben a 

Magyar Erdészegylet keletkezésének és működésének tárgyilagos ism er

tetését adta.

Végül a  rendkívüli közgyűlés határozatot hozott az uj Alapszabályok 

azonnali kidolgozására és az elnök javaslatára külön kihangsúlyozva az 

Alapszabályokba felveendőnek mondta ki: "az egyesület semmi nemű 

politikai kérdésnek taglalásába nem bocsátkozik." (Erdészeti Lapok 1867. 

43. o .)

Az Alapszabályok a rendkívüli közgyűlés után azonnal kidolgozást 

nyertek és azokat másnap, 1866. december 10-én az Országos Erdészeti 

Egyesület első rendes közgyűlése jóváhagyta.

Az Alapszabályzat 1867. junius 25-1 dátummal m iniszteri jóvá

hagyást nyert (Földművelés, -ip ar- és kereskedelmi magy. k ir. M inister 

2657. sz. é rtesítése  szerint). Ennek alapján tehát most m ár megkezd

hette működését az újonnan alakult, mintegy 759 fő tagságú Egyesület. Az 

alakuláskor elhatározott székhelyváltoztatást 1867. márciusában hajtotta 

végre a vezetőség és az Egyesület székhelyét Pozsonyból Pestre tette 

ál. F.imtrk kettős célja volt: a valóban hatékony egyesületi munka kibonta

koztatása mellett a  független magyar Jelleg klhangsulyozása, a  Bécstől 

való eltávolodás.

Mindezekkel az Országos Erdészeti Egyesület létrejötte fé lreé rt

hetetlen ténnyé vált.

Az Egyesület létrejöttének egész folyamata az Országos Magyar 

Gazdasági Egyesület szoros támogatásával ment végbe.
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n.

Az Egyesület működése a  m egalakulást61 a századfordulóig.

A politikai és gazdasági helyzet az 1867-es kiegyezés után.

Az európai történelm i fejlődés eredménye a Magyarország és 

Ausztria közötti kiegyezés, ami az 1867. évi 12. t . c . , az úgynevezett 

kiegyezési törvényben öltött form át.

Anélk(llf hogy e törvény részleteivel behatóbban foglalkoznánk 

- bár az legujabhkori történél műnkre döntő kihatással volt - tekintsük 

át röviden a kiegyezésnek történetünk szempontjából lényeges következ

ményeit.

A kiegyezés a  magyar nagybirtokos arisztokrácia és a  középbirto

kos nemesség egyezménye volt az osztrák nagybirtokos és nagytőkés osz

tállyal, amelyet a  m agyarországi polgárság is támogatott. Az osztrák 

és magyar uralkodó osztályok szövetkeztek a birodalom területén élő 

nemzetiségiek elnyomására. A magyar vagyonos osztályok ugyanakkor 

beletörődtek abba, hogy az osztrák uralkodó osztályok is résztvegyenek 

M agyarország népeinek kizsákmányolásában.

A kiegyezés értelm ében a nyílt osztrák önkényuralom és m agyar- 

országi kormányzati szerve: a Helytartótanács megszűnt, s átadta 

helyét a  magyar kormánynak. Az osztrák és magyar kormányt kiegészí

tette  a bécsi székhellyel működő közös hadügyi, külügyi és pénzügyi k o r

mányzat. A kiegyezéssel az osztrák-m agyar monarchnia olyan kétköz- 

pontu, dualista államalakulattá vált, amelyben a  vezető szerep továbbra 

is Ausztriáé m aradt.

A kiegyezés nem tere lte  uj utakra a hazai gazdasági-társadalm i 

fejlődést, csak jelentősen előrelenditette azon a  pályán, am elyre a 

johbágyrendszert felszámoló, a tőkés viszonyokat uralkodóvá tevő
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1848-49-es forradalom és szabadságharc vitte s amelyet a feudális 

maradványok és a gazdasági-politikai függés viszonyai oly nehezen tettek 

járhatóvá.

Ausztria és Magyarország között az áruforgalmat tehát vámok 

továbbra sem korlátozták. Ez azt jelentette, hogy a  közös vámterület a 

magyar nagybirtok szám ára biztosította Ausztria terménypiacát, a magyar 

ipar tőkés fejlődését azonban továbbra is korlátozta. A valutaközösség a 

nagybirtok szám ára megkönnyítette az Ausztriából való hitelszerzést.

Így az osztrák nagytőke és a  magyar nagybirtok vezető szerepén és érdek- 

közösségén alapuló tőkés fejlődés elsősorban a mezőgazdaság és a hitelügy 

előrehaladását jelentette. A gyáripar viszont csupán a mezőgazdaság fejlő

désétől és a hitelrendszer kibontakozásától függően, az osztrák gyáripar 

érdekeitől korlátozva haladhatott előre.

A magyar gazdasági életben tehát egyenlőre a  mezőgazdasági 

tőkés fejlődésé volt az uralkodó szerep a  kiegyezés után.

A nemzet életének mozgalmas korszaka volt ez az idő, a  XIX. szá

zad második fele. Ha félévszázados késéssel is , ha kelet-európai színezet

tel is, de kibontakozott az ipari forradalom, a  klasszikus kapitalizmus. 

Gyárkémények kezdték ontani a  füstöt szerte  az országban. Gomba-módra 

szaporodtak a  malmok, ipari üzemek, bankok. Mind több- és több vasút

vonal hálózta be az országot és mint a  szervezet é r hálózatában, úgy áram 

lott rajtuk szakadatlanul az ember és az anyag; a szélrózsa minden irányá

ba. Uj tájak, uj szokások, uj eljárások tárultak fel a  figyelve utazók sze 

me előtt. Egyik vállalkozás a másik után alakult, s ha egy elbukott a  v e r

senyben, tiz  másik lépett a  nyomába. A feudalizmus szemlélődő századai 

után az emberek lázas sietséggel vetették magukat az anyagi világ értékei

re . Részvénytársaságok alakultak a nyersanyagforrások kiaknázására. 

Egyszeriben értékké vált és uj jelentőséget nyert minden, airdvel valaha
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alig törődtek, a kőtől kezdve a trágyáig és a fától a patakok vizéig. Eldugott 

falvakban is malmok, szeszgyárak és fűrészüzemek épültek, kocsmák és 

vegyeskereskedések nyiltak. Ahol nem volt vasút, ott utak épültek és 

a vállalkozó széliemü kereskedők mindenhová eljutottak. Adás-vétel t á r 

gyát képezte minden: a vágott állatok bőre, húsa, vére és csontja; az 

erdők fája, alomja, gyümölcse és talaja; a szén, a vasérc , a gabona, a 

bor, a len, minden-minden, am ire csak a gazdasági életnek szüksége volt.

A fejlődésben nem volt megállás: magának követelte az emberi ész te rm e

lését is. Tudósok, feltalálók, szakemberek serege fürkészte a dolgozó- 

szobák, laboratóriumok csendjében és a géptermek dübörgésében a term é

szet titkait, hogy ujabb és ujabb erőket szabadítson fel a term elés szám ára, 

hogy a tudomány ujabb és ujabb vívmányaival fejlessze tovább a technikát.

Az anyagi javak hihetetlen m értékű felhalmozása magával vonta a 

szellem i, a kulturális javak felhalmozódását is . Színházak, hangverseny- 

term ek, könyvtárak, képtárak, muzeumok épültek, kulturális testületek 

alakultak a fővárosban és a vidéken is. A pénz, a vagyon m ellett az emberek 

a szépet és az élet örömeit is b im i akarták. Dúsgazdag emberek gazdag 

mecénásként kívánták megörökíteni nevüket a nemzet történelmében. A tudo

mány és a technika újdonságai m ellett az irodalom, a zene, a képzőművé

szetek izgató szépségei ejtették csodálatba az embereket.

Országos és világkiállítások nyiltak, hol az anyagi és szellem i világ 

felvonultatta minden vívmányát az ámulő tömeg szemei előtt, a kereskedők, 

vállalkozók, szakemberek pedig vizsla szemmel járták  a kiállítások csarno

kait, megállapították és értékelték a változásokat és siettek haza gyáraikba, 

birtokaikra és laboratóriumukba, hogy a látottak alapján fejlesszék tovább

gazdálkodásukat. Az élet ragyogó fényei m ellett azonban feltűntek annak árnyé
kai is.

Földjüket vesztett parasztok, kisbirtokosok, leszegényedett neme

sek tömegei indultak meg uj reményekkel telve a városok, az üzemek felé, 

hogy azután felszívódjanak, beleolvadjanak az ipari munkások és kishivatal- 

nokok szürke tömegébe.
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A sajtó egyre gyakrabban adott hírt sztrájkokról, tüntetésekről, 

nagy panamákról, öngyilkosságokról. Megszületett a modern szociális 

probléma és a fejlődés arányában terebélyesedett, hogy azután az embe

riség  központi problémájává s majdan a XX. század történelemformáló 

erejévé váljék.

A kibontakozó kapitalizmus viharos ütemben, néhány évtized alatt 

átalakította az ország és a társadalom képét.

Az erdőgazdaság helyzete a kiegyezés után.

A gazdasági fejlődés vázolt menetéből az erdőgazdaságra nézve 

több igen fontos következmény fakadt. Ezek:

1. A gazdasági és politikai hatalom élén a mező- és erdőgazdasági 

nagybirtokosok álltak. Az ország politikájának irányításában tehát övéké 

volt a döntő szó.

2. Egyenlőre rejtve bár, de m ár ekkor felism erhető az az 

ellentét, amely a mezőgazdaságban érdekelt tőke és az iparban érdekelt 

tőke között felmerült. A két érdekcsoport közötti birkózás, mely a követke

ző évtizedekben állandóan folyt, kimenetelének alakulásától függően m eg

szabta az erdőgazdaság lehetőségeit.

3. Az általános gazdasági fejlődés továbbra is napirenden tartotta 

az erdőgazdálkodás fejlesztésének a szükségességét is.

Az általános gazdasági fellendülés felfokozott fafogyasztással já rt 

(a vasútépítési láz, mezőgazdasági beruházások, szénbányászat rohamos 

fejlődése, vasgyártás, stb .) Megnövekedett a fa iránti kereslet, emelkedtek 

a faárak. Fokozódott az erdei melléktermék ■•termelés jelentősége is 

(Cserzőkéreg, gubacs, legeltetés, alomgyüjtés s tb .). A közép- és kisbirtok 

felmorzsolódása az erdők további fokozott kihasználásához, leromlásához, 

pusztulásához vezetett. Mindinkább közérdekké vált az erdőgazdálkodás 

szakszerűbbé és jövedelmezőbbé változtatása, szabályozása.
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Az Egyesület előtt álló feladatok.

Amikor az Egyesület létrejöttének történelm i okait vizsgáltuk, 

láthattuk, hogy abban milyen alapvető szerepe volt a magyar nemzet tá r s a 

dalmi és politikai fejlődésének.

Az önálló magyar erdészeti kultura létrehozása és a társadalm i 

haladás ütemének megfelelő erdészeti technika m egterem tése: ez a kettős 

feladat állt a fiatal egyesület előtt.

Valóban, e feladatok megoldásán való fáradozás, valamint az a 

viharos ütemü fejlődés, melyet az egész kor életének felidézésével é rez 

hetünk, jellem zi az Egyesület életének első évtizedeit.

Az alsófoku erdészképzés m egterem tése.

A tőkés fejlődés sodrásába került magyar erdőgazdaság korszerű 

kialakításának egyik legnagyobb kerékkötőjét a jól kiképzett magyar szak

emberek hiánya jelentette.

A kiegyezés utáni években Magyarország erdőterülete kerekszám 

ban 9,131.000 hektár volt, ebből állami erdő 2,009.000 hektár. A két

m illió hektár állami erdő so rsát 1878-ból szárm azó adatok szerin t 

1805 fő intézete, beleértve ebbe az 1349 erdőőrt és az adm inisztrációs 

személyzetet is .

Lényegesen rosszabb volt a helyzet az erdőbirtokok 78%-át k ite

vő magán-, községi-, közalapitványi-, stb. erdőkben. Itt az erdők keze

lésével megbizott személyzet vagy teljesen hiányzott, vagy pedig igen 

gyakran a mezőgazdaság és a vadászat kezelése m ellett m ellékesen kezel - 

te az erdészeti ügyeket. A meglevő szakemberek jelentékeny része  külföldi 

szárm azású volt, akik idegenül álltak szemben a helyi gazdasági körülm é

nyekkel és nem tudtak valódi gazdáivá válni a kezelésűkre bizott erdőknek.
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A kérdéssel foglalkozó Fekete Lajos erdőakadémiai tanár 

1877-ben 10.000 főre becsülte az országban minimálisan szükséges erdész- 

létszámot. Ezzel szemben az ország erdőterületének csaknem negyedré

szét felölelő és személyzet szempontjából legjobban ellátott állami erdők

ben is csak 1349 erdőőr teljesített szolgálatot.

A korabeli állapotok érzékeltetése végett álljon itt egy megtörtént 

példa, Bedő Albert közlése nyomán:

Egy hevesmegyei földbirtokos hallomásból tudomást szerzett a 

cserkéregterm elés jövedelmező voltáról. Minthogy birtokán csertölgy 

(Quercus cerris) erdő is volt, elhatározta erdejében "cserkéreg term e

lését". Több ezer forint előleg felvétele után levágatta és lehántatta 

300 kát. hold cserfáerdejét és a nyert kérget Egerbe küldte vevőiének.

Ekkor derült csak ki az óriási tévedés. " . . .  .hiába, a magyar ember m ár 

nemcsak született gazda (?), de született erdész is akar lenni!" - jegyezte 

meg irónikusan az esettel kapcsolatban Bedő. (Erdészeti Lapok, 1878.

635.o.)

A laikusok és kontárok ügyködése nyomán keletkezett hatalmas 

károk egyaránt veszélyeztették a közérdeket és a magánérdeket. A kapi

talizmus szabadversenyében egy vállalkozó sem követhetett el büntetlenül 

súlyos gazdasági baklövéseket.

A bajok gyökere ott volt, hogy az országban mindössze egy szakis

kola működött, a Selmecbányái Akadémia, amely felsőfokú képzettségű 

szakembereket bocsátott ki. Ezeknek száma távolról sem fedezte a szükség

letet. Fokozza a bajt, hogy ez az egyetlen erdészeti iskola sem tudta betöl

teni maradéktalanul azt a szerepet, amelyre a független magyar erdészet 

m egterem tése érdekében szükség lett volna. Az 1867. évi kiegyezésig az 

Akadémia hivatalos nyelve német és az erdészeti tantárgyakat a megalaku

lás (1808) óta mindössze egy tanár adta elő, egy tanársegéd részvételé-
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vei. A bécsi felügyeleti hatóság egyébként sem nézte jószemmel műkö

dését és semmit sem tett az intézet k ifejlesztésére. Az Akadémia elsőd

leges célja a bányászat és a kohászat szakember-igényének kielégítése 

volt, az erdészati szak és ennek függvényeképpen jött lé tre . Az erd é 

szeti hallgatók összlétszám a az 1848/49-es szabadságharc bukása és a 

kiegyezés közötti másfél évtizedben átlagosan évi 50-60 fő, ezek között 

is sok a nem magyar szárm azású. Az erdész tanárok (Wilckens, 

Feistmantel, stb .) , - becsületükre legyen mondva, - igyekeztek legjobb 

tudásuk szerin t szakembereket nevelni, de csak a német utat járták  oktató 

munkájuk során is.

A Selmecbányán végzett magyar erdőmérnökök, ha számuk csekély, is Volt, 

zömmel az államerdészetnél és a legjelentősebb uradalmakban helyezked

tek el. így a felsőfokú képzettséggel rendelkező, irányitó munkakörben 

dolgozó szakem berellátás terén  nem érződött olyan égető hiány, mint az 

alsófoku végrehajtó személyzetnél.

Az Egyesület életében, vitáiban, program jaiban éveken keresztüli 

központi kérdés a szakemberképzés problémája. Az Erdészeti Lapok 

1867-1882. évi évfolyamait lapozva sorozatosan ennek a kérdésnek a v ita 

tásával találkozunk. Az Egyesület számtalan választmányi ülése, közgyű

lése, szakbizottsága foglalkozott a problém am egoldásával. A legkülönb- 

félébb felvetések, javaslatok születtek. Végül is kikristályosodott a vég

következtetés: az úgynevezett házilagos kiképzés nem jelentheti a m egol

dást (átmenetileg csak az állami birtokokon jöhetne szóba), önálló állami 

alerdész iskolát kell felálU***«-^a kiképzést intézményesen megoldani.

Az Egyesület fáradhatatlan, törődő gondoskodása nem m aradt 

eredmény nélkül. Az Erdészeti Lapok 1883. októberi száma az első oldar 

Ion ünnepélyesen jelenthette be a nagy h irt, hogy október 10-én Szeged- 

Asotthalmán megnyílt az első erdőőri szakiskola.
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Az első alsőfoku szakiskola megalakulását gyors Ütemben követte 

egy évtizeden belül még másik három megnyitása. 1885-ben Temesvár 

mellett VadáBzerdőn, 1886-ban Liptóujvárott, 1893-ban pedig Görgényszent- 

imrén alakult kétéves erdőőri szakiskola. Ezek az állami tanintézetek évente 

összesen kb. 80-100 erdőőr kibocsátására voltak alkalmasak. így az alsőfoku szak

emberképzés Ugye megnyugtató módon nyert megoldást.

Az alsőfoku szakoktatás m egteremtésén kivttl sokat tett az Egyesü

let az akadémiai oktatás reform álása érdekében is. Ez a tevékenysége ösz- 

szefonődott a következőkben tárgyalásra kerülő irodalmi tevékenységgel.

A magyar erúéeesti swknyeÍv m egterem tése alapfeltétele volt az Akadémián 

a német helyett a magyar oktatási nyelv bevezetésének. Pályázatok kiirása 

révén létrehozott alapvető szakmai tankönyvek rendelkezésre bocsátása 

szintén ennek a reformálásnak volt egy fontos lépése. Az uj nyelvű és uj 

szellemű Akadémia megteremtői egyben az Egyesület legismertebb és leg

intenzívebb vezetői: mint pld. Wágner Károly, az Egyesület egyik alapítója 

az Akadémia tanára, a tanterv egyik fő reform átora; Fekete Lajos az 

Akadémia tánára, az Egyesület választmányi tagja; Bedő Albert mint az 

Egyesület titkára igen tevékenyen vett ré sz t a tanrend újjászervezésében;

Hl és Nándor volt akadémiai tanár az Egyesület egyik legbuzgóbb tagja és 

még többen mások. Az Egyesület és a tanári kar összefogásának döntő 

szerepe volt abban, hogy az 1879. évi erdőtörvény létrejötte után az erdő- 

mérnöki pályára tömegesen jelentkező fiatalokat m ár magyar és a kor 

színvonalán álló tanintézet fogadta falai közé.

A magyar erdészeti szakirodalom m egterem tése.

Az erdészeti szakismeretek széleskörű elterjesztésének alapvető 

akadálya az volt, hogy magyar nyelvű szakkönyvek nem léteztek. Volt ugyan 

egy-két erdészeti tárgyú magyar könyv a régebbi időkből, mezőgazdasági 

müvek is tárgyaltak erdészeti alapism ereteket, ezek a szétszórt közlések
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azonban a tőkés term elés technikai színvonalának 'követelményeit meg 

sem közelitették.

A feladat világos volt: részben át kellett venni a haladottabb külföld

től mindazt, amit ott a tudomány számunkra is használhatőan produkált, 

részben össze kellett gyűjteni hazai földön a gyakorlat által m ár kidolgozott 

és s ikerre l alkalmazott legfejlettebb m ódszereket és mindezt közkinccsé 

kellett tenni. Az is világos volt az Egyesület előtt, hogy csupán a gyakor

lati tapasztalatok összegyűjtése a term elés továbbfejlesztéséhez nem elég. 

Az egyre bonyolultabbá váló term elési módszerek pontos elméleti m egala

pozottságot, a tudománynak az erdészeti gyakorlatba való bevezetését kö

vetelték meg.

Néhány példa az elmondottak alátám asztására: a mind távolabbi 

területekre kitolódó fahasználatok egyre inkább lehetetlenné váltak volna a 

term elési terü let áttekintése, feltérképezése, gazdasági beosztása nélkül.

A földmérés tan. az erdőrendezést an fontossága előtérbe lépett. A gazda

ságos üzletkötés és kalkuláció megkívánta a k iterm elésre, értékesítésre  

kerülő faállományok fatömegének kielégítő felbecsülését, az élőfatőke és a 

növedék, valamint a talaj értékének k iszám ítását. Fejleszteni kellett te 

hát az erdőbecslést é s erdőérték-szám ítást. A tőzsdei harcok, a gyors és 

biztos, üzletkötések érdekében töm egszállitásra alkalm as, korszerű  szá lli- 

tópályákat kellett létesíteni. A mechanika, a m agas- és m élyépítés, a gép

tan összes alap- és segédtudományaikkal nélkülözhetetlenné váltak. A nagy

tömegű fa gyors leterm elése önmagában is megkívánta a műszaki fe jlesz

tés t. Érdekes, hogy m ár 1878-ban például az Erdészeti Lapok fák döntésé

re  szolgáló gőzfürész k ísérle ti alkalm azásáról ad h irt.

A gyorsan fogyó erdőterület és fakészlet az erdőművelés terén  is 

felfokozott követelmények elé állította a szakembereket. Napirendre került 

a fátlan területek beerdősitésének szükségessége, a hozamfokozás mennyi

ségben és értékben egyaránt. Különös érdeklődés k iséri pl. az exóta fa
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fajok betelepítésének lehetőségét, hogy az erdők teljesítőképességét még 

jobban fokozzák. A biológia, a talajtan és növénytan, a fiziológia szintén 

helyet követelt tehát magának. A korábban nem sokra becsült erdőrenge

tegek nagy értékké váltak. Az értékes élőfakészletben rejlő  tőke károsítá

sokkal szembeni megvédése az erdővédelemtan megteremtését kívánta.

A nagyarányú cserkéregterm elés és egyéb melléktermékek gazdálkodás 

alá vétele, feldolgozása, az erdei ipar kifejlesztése vegytani és egyéb t e r 

mészettudományi ism eretek nélkül nem lett volna lehetséges. A felsorolt 

példákból is látható a megoldandó feladat nagysága.

A fiatal gyesület tétovázás nélkül fogott munkájához. Az első és 

talán legnagyobb akadálya a kivitelnek az volt, hogy magyar erdészeti szak- 

nyelv egyáltalában nem is létezett. Számos létező szakmai fogalomnak nem 

volt nyelvi kifejezése. Már az Ungarischer Forstverein is azzal próbálta 

indokolni az általa tervezett erdészeti tanintézetek német tanítási nyelvét, 

hogy magyar erdészeti szaknyelv nincs. Minthogy a német erdészeti tudo

mányos müvek legalább részbeni átültetése elkerülhetetlen volt, de csu

pán sovinizmusból kifolyólag nem is lett volna értelm e az Európában leg- 

haladottabb német erdészeti vívmányok mellőzésének: az Egyesület 1868- 

ban Divald Adolf és Wágner Károly "Magyar-német és német-magyar 

erdészeti mtlszótár" könyvének kiadásával kezdte el a munkát.

Mai szemmel tekintve talán kissé kezdetlegesnek tűnő munka ez, 

értéke azonban a maga korában jelentős volt. Sok m esterségesen gyártott, 

nyakatekert kifejezés is született a jószándékból.

Egy további mozgalom a rra  irányult, hogy népünk ajkán meglevő 

eredeti kifejezések összegyűjtésével és közhasználatra emelésével alakít

suk ki hivatalos, magyar erdészeti szaknyelvünket. Ez a mozgalom évtize

dekre kiterjedt és rengeteg értékes adattal gazdagította azután úgy erdésze

ti, mint általános nemzeti kultúránkat.
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Az első lépéseket impozáns gyorsasággal, határozottsággal 

és eredménnyel követte a többi. Sorra jelentek meg magyar nyelven e r 

dészeti szakkönyveink. Kezdetben a mindennapi élet szám ára legszüksé

gesebb, legelemibb munkákat adták ki az Egyesület teljes vagy részbeni 

tám ogatásával. így:

Divald Adolf-Wágner Károly: Erdészeti segédtáblák, 1871. 

ülés Nándor: Erdőtenyésztéstan, 1871.

Lázár Jakab: Erdészeti kézikönyv, 1871.

Fekete L ajos-ülés Nándor: A közerdész, 1873.

Hoffmann Sándor: Szaknaptár, 1874.

Fekete Lajos: Erdőértékszám itástan, 1874.

Bedő Albert: Erdőőr, 1874.

Belházy Emil: Egy uj szerkezetű távm érő, 1875.

Az Egyesület látva a sikert és az eredményeket, melyek ezeket 

az első alapvető könyvkiadásokat követték, még szervezettebb formában 

akarta a magyar erdészeti szakirodalom m egterem téséért vivott erőfe

szítéseit folytatni. Az alkalmat ennek m egvalósítására 1876-ban Deák 

Ferenc halála szolgáltatta.

Deák Ferenc a kiegyezés korának politikusa, központi alakja 

volt a kornak, mivel az uralkodóosztálynak és magának az uralkodónak a 

rokonszenvét élvezte és bizonyos fokú tömegtámogatást is magáénak vall - 

hatott. Halálát nemzeti gyász követte. Az Erdészeti Lapok 1876. februári 

száma is gyászkerettel jelent meg. A nagy államférfi emlékét a különféle 

testületek valamilyen formában meg kívánták örökíteni. Az Országos 

Erdészeti Egyesület elérkezettnek látta az időt, hogy a magyar erdészeti 

szakirodalom további rendszeres fejlesztésére állandó pénzügyi alapot lé 

tesítsen és az alkalommal élve, ezt az alapot Ma haza bölcséről” Deák 

Ferenc-alapítványnak nevezte el.
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Az Egyesület nevében az alapítvány célját és mértékét Bedő 

Albert egyesületi titkár igy fogalmazta meg: Az alapítás célja "az, hogy 

az egyesület szellemi működésére és illetőleg a magyar erdészeti iroda

lom fejlesztésére szükséges alaptőke e célra folytonosan rendelkezésre 

álló és évenkénti jövedelmet szolgáltató kamatot hozzon. Ezen alapítvány 

10.000 Ft-bán lett megállapítva, melynek évenkénti kamata 550 Ft, 

mely körülbelül 100 db aranynak felel meg. Ezen alapítvány létesítése 

által 100 db arany vagy 550 Ft pályadij lesz évenkint kitűzhető, ami két

ségkívül lényeges befolyást fog az erdészeti irodalom további fejleszté

sére  gyakorolni. " (Erdészeti Lapok, 1877. 51. o. - Bedő Albert titkári 

közgyűlési beszámolójából.)

Az alapítvány létesítésével egyidejűleg azt is félreérthetetlenül 

körvonalazta az Egyesület, hogy mindenek előtt kézi- és tankönyvek lé t

rehozása az alapítvány célja. Úgy látta ugyanis, hogy amig megfelelő 

magyarnyelvű tankönyvek nincsenek a Selmecbányái Akadémia hallgatói

nak kezében, addig az Akadémia megreformálásáról igazán beszélni nem 

lehet és csak az összefoglaló, alapvető kézikönyvek megjelenése után sza

bad a rendelkezésre álló szerény anyagi erőket részletkérdések kidolgo

zására fordítani.

Az élet igazolta a titkár jövendölését és az Egyesület koncentrá

cióra való törekvését is. A Deák Ferenc-alapítvány pályázataiból olyan 

müvek születtek, mint Fekete Lajos-Soltz Gyula: Az erdőbecsléstan kézi

könyve (1882), Szécsi Zsigmond: Az erdőhasználattan kézikönyve 

(1885.), Fekete Lajos- és Mágocsy-Dietz Sándor: Erdészeti növénytan 

(1891, 1896), Belházy Emil: Az erdőrendezéstan kézikönyve (1895.), 

Tagányi Károly: Magyar erdészeti oklevéltár (1896.), Fekete Lajos: A 

tölgy és tenyésztése (1888.), Sobó Jenő: Erdészeti épitéstan (1898-99-), 

Cséti Ottó: Erdészeti földméréstan, jfl888.^stb.
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Bár m ár 70-80 év telt el e könyvek megjelenése óta és a techni

kai jellegű Írások igen gyorsan elavulnak, mégis szakirodalmunk jelentős 

alkotásai ezek a könyvek. Némely szakterületen az erdészetnek azóta sem 

jelent meg különb összefoglaló mü. De még ha uj, a megváltozott kor kö

vetelményeinek megfelelő szakkösyvek váltják is fel a régieket, mindig 

büszkén tekinthetünk vissza szakirodalmunk ezen első term ékeire, egyben 

az Országos Erdészeti Egyesületben testet öltött alkotó szándék eredményé

re .

Ezen szakmai alappillér jellegével biró könyvek m ellett figyelem

re  méltó kezdeményezése volt az Egyesületnek az elsőizben 1882-ben kiadott 

Erdészeti Zsebnaptár m egjelentetése. A Zsebnaptár praktikus alakú és mé

retű könyvecske volt, amelynek tartalm a minden olyan vonatkozásra k ite r

jedt, am ire a gyakorlatban dolgozó, erdőgazdasági term eléssel foglalkozó 

embernek szüksége lehetett. Szerkesztése 37 éven keresztül Horváth 

Sándor egyesületi titkár, majd alelnök nevéhez fűződik. Kitűnő szolgálatot 

tett az alsőfoku erdészeti szakszemélyzet szám ára, de jó haszonnal forgat

ták mások is.

Ism eretterjesztő és "ponyva" kiadványok.

A komoly, kézikönyv és akadémiai tankönyvek létrehozásán kívül 

volt még az Egyesületnek egy m ásik, m éreteiben kisebb, de igen érdekes 

irodalmi kezdeményezése: az erdészeti ism ereteket népszerűsítő ism ere t- 

terjesztő  sorozat kiadása és az úgynevezett'ferdészeti ponyvairodalom"

kibocsátása.

Vezető erdészeti szakembereink, erdészetünk alkalmazottai 

m ár ebben az időben meglátták, hogy számos, az erdőt a társadalom  ré sz é 

ről érintő problémát csak úgy tudnak megoldani vagy tompítani, ha az e r 

dőt, mint gazdasági és erdészeti objektumot a laikusok ism eretkörébe á llít

ják. A megoldásnak két útját látták. Az egyik: az átlagos műveltséggel re n 

delkezők részé re  egy igényesebb, de nem kimondottan szaktudományos i s 
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m eretterjesztő sorozat kibocsátása olcsó áron. A másik: a kevésbé 

müveit dolgozó tömegek, különösen a parasztság részé re  a legelemibb e r 

dészeti tudnivalókat a lehető legközvetlenebb népnyelven és elmesélő s tí

lusban közlő, a kor egyéb, külsőségeiben hasonló termékeirőT'erdészeti 

ponyvának" elnevezett füzetek ingyenes elterjesztése. Jó meglátás volt 

ezzel kapcsolatban az is, hogy az erdő szeretetére, kímélésére m ár a 

korai gyermekkortól kell az embereket ránevelni. Ezért az Egyesület a rra  

helyezett nagy súlyt, hogy az "erdészeti ponyvafüzetekből" elsősorban az 

elemi népiskolák és azok tanitói kapjanak, hogy igy népünk nagy tömegei, 

sajnos a számukra a műveltség legmagasabb szintjét és utolsó állomását 

jelentő elemi iskolai tudnivalókkal együtt kapják meg a legszükségesebb 

erdészeti ism ereteket i s .

Az'Erdészeti ponyvairodalom" létrehozásának gondolata 

Arató Gyulától eredt. Arató szándékát Bedő Albert igy jellem ezte: "Kiirtani 

óhajtja azt a sokféle tévhitet, s erkölcsi szempontból tekintve legalább is 

laza felfogást, ami a népben úgy a saját, mint az idegen vagy közös va

gyont képező erdők felől többé-kevésbé minden vidéken meggyökerezve 

van, megkedveltetni és értéke szerint becsültetni kívánja az erdőt és az 

erdőgazdaságot, hogy aztán lassanként a köztudatba menjen át és meggyő

ződéssé érlelődjék azoknak a tanításoknak és intelmeknek a hasznos és 

üdvös volta is, melyeket a hatóságok és szakemberek a gazdasági érdekek

re  és a törvény rendelkezéseire hivatkozva a néphez intéznek". (Erdészeti 

Lapok 1894. 521. o .)

A gondolat nem talált m indjárt osztatlan lelkesedésre, szép 

számmal akadtak, akik kétkedéssel, sőt ellenszenvvel nyilatkoztak ellene. 

Ezeknek válaszolva, e korban szokatlan emberség csendül ki Arató Gyulá

nak "Az erdészet és a népnevelés" c. cikkéből.
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Idézzük:

"Annak az ellenvetésnek m érlegelésével pedig, mely kishitüen* 

s többet mondok gúnyos, gőgös modorban magát a javaslatot cé l

jával együtt illuzórikusnak, a való világ határain tulcsapó 

idealizmusnak, lehetetlenséget, haszontalan avagy kétes s gyér 

hasznot igérő teóriának kereszteli, éppenséggel nem foglalko

zom. Az ilyen vélemény táplálója k isértse  meg saját m űveltsé

gétől önmagát megfosztani s felebaráti é rzé sre  kevéssé fogékony 

s nemes érzelem re hideg leikével süllyessze le önmagát is 

abba az em berrétegbe, melytől a m űveltség m orzsáit megtagadja, 

s mely em berréteg épp olyan emberekből áll, mint mi vagyunk, 

csak éppen terhesebb munkától kérges a tenyerük több veríték 

től áztatott a homlokuk; és^habár jobb ízű nékik a fáradt testnek 

pihenése közben elfogyasztott puszta kenyérfalat, éltüket leélik 

a nélkül, hogy az embert igazán em ber-sorba emelő szellemi 

életnek lépcsőin hozzánk képest csak botorkálni is megtanulhat

tak volna". (Erdészeti Lapok, 189.4. 603. o . )

Szomorú, keserű igazságok csendülnék ki ezekből a sorokból és 

egyúttal sejttetik azokat a nehézségeket, amelyeket az alapvetően uj, 

demokratikus izü szándéknak le kellett küzdenie. Valószínűleg Bedő roppant 

energiájának, ügypártolásának és társadalm i tekintélyének köszönhető, hogy 

az elhatározást tett, illetve az Egyesület ré szérő l pályázatok k iírása  követ

te . Ennek eredményeként születtek meg mindkét sorozat kötetei, illetve 

füzetei. Az ism eretterjesztő  sorozat köteteit Fekete Lajos ir ta  és két 

koronáért a következő munkác voltak kaphatók:

Az erdei vetésről és ü lte tésrő l.

A vágásra é re tt erdő kihasználása.

Az erdők felújítása kapcsolatosan azok rendszeres kihasználá

sával.
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Az erdők berendezése.

Népszerű erdészeti növénytan beszélgetésekben.

Az "erdészeti ponyvairodalmi" füzetek a következők voltak:

Arató Gy.: Csere Józsi és Boros Rózsi szép históriája.

Hogyan ment férjhez Gödör Julcsa.

Boros M .: Hogyan lett igazzá a bolond beszéde.

A "ponyvafüzetek" írásával kapcsolatban érdekességként em lít

hető meg, hogy az Egyesületben felvetődött a gondolat: sikeresebb lehet a 

vállalkozás, ha neves szép Írókkal íratják meg a füzeteket, kik a nép lelkű- 

letét jobban ism erik és nyelvét is fordulatosán tudják alkalmazni a szakmai 

mondanivaló "beadására". Tisza Lajos elnök tárgyalt is a kérdésről 

Mikszáth Kálmánnal, a kor ünnepelt írójával, aki hajlandónak is mutatko

zott egy ilyen füzet m egírására. Az azonban sajnos nem ism eretes, hogy 

Mikszáth ígérete m iért nem valósult meg.

Napjainkban, az általános emberi kultura magasabb színvonalán 

és az ism eretterjesztés fejlett és kiterjedt apparátusa mellett nem rokon

szenves az ism eretterjesztésnek ez az olcsó és vásári izü formája. Ne 

feledjük azonban: a XIX. század végét írjuk, a szociális elmaradottság és 

az analfabétizmus korát és a szándékot kell tekintenünk, amely kétségtele

nül haladó és becsületes. Újkori erdészettörténetünk további során céljai

ban, méreteiben talán a jelenkor fásítási propaganda-anyaga hasonlítható 

ehhez a korai kezdeményezéshez.

Szakirodalmunkban az erdőgazdaság fejlesztése szempontjából 

kiemelkedő helyet foglal el az Erdészeti Lapok.

Miként a nemzet egészének életében a XIX. század első harmadá

ban, úgy az erdészet területén a második harmadban a reform  gondolatának 

külső megnyilvánulása és eszköze volt az irodalom.
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A Divald Adolf és Wágner Károly által 1862-ben alapított 

"Erdészeti Lapok" 1864-ben vált a Magyar Erdészegylet közlönyévé. 

Tulajdonosai ugyanis csak igy látták biztosítottnak a lap fennmaradását, 

tulajdonjoguk fenntartása m ellett. 1866-67-ben "Erdészeti és Gazdászati 

Lapck" címen jelent meg a célból, hogy a "gazdászati" jelző feltünteté

sével minél több földbirtokost és agrár-szakem bert vonzon a frissen  

megalakult Országos Erdészeti Egyesület tagságába. A folyóirat 1868-tói 

jelent meg a közismert "Erdészeti Lapok" néven, mint az Országos E rdé

szeti Egyesület közlönye. A lap alapításától kezdve tiz éven át, 1873-ig 

Divald és Wágner tulajdonát képezte. A tulajdonjogot ekkor vásárolta  meg 

az Egyesület. A volt tulajdonosok és a szerkesztő: Bedő Albert egyesületi 

titkár a lap főmunkatársai lettek.

Amig a lap nem képezte az Egyesület hivatalos tulajdonát, 

1867-től 1872-ig az Egyesület belső életéről évkönyvet jelentettek meg, 

összesen öt kötetben, "Az Országos Erdészeti Egyesület Évkönyve" cimen, 

amelyet szintén Bedő szerkesztett.

Az Erdészeti Lapok oldalain az erdőgazdálkodás legkülönbözőbb 

ágazataiba vágó tanulmányok jelentek meg, szakmai nézetek csaptak össze, 

az Egyesület belső életét tükröző közlemények láttak világot. így valóban 

hazai erdészeink és az erdészet ügyei iránt érdeklődők legfőbb központi 

fórumává és leghatásosabb eszközévé vált az erdőgazdálkodás fejlesztésén 

fáradozók kezében.

A magyar erdőgazdaság szervezeti kiépítése.

Az előző fejezetekben tárgyalt egyesületi munka: a szaknyelv és 

szakirodalom létrehozása és a magyar alsófoku erdészképzés m egterem té

se, a felsőfokú oktatás m agyarrá form álása, s t b . , tulajdonképpen csak r é 

szei voltak egy nagy, átfogó erejű erőfeszítésnek, a szervezett magyar 

erdőgazdaság megterem tésének.
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Az 1867-es kiegyezés idején egységes magyar erdőgazdasági 

szervezet nem létezett. Tulajdonjogi kategóriák szerint az erdők ügyeit 

három tárca kezelte: az állami erdőket a Pénzügyminisztérium, a jogi 

személyek és magánszemélyek erdeit a Földművelés-, Ipar- és Kereske

delmi Minisztérium, a közalapítványi erdőket a Vallás- és Közoktatási 

Minisztérium. A kincstári erdőkből is a bányaerdők ügyeit külön, nem 

erdészekből álló osztály intézte. így azután az ország erdőgazdasági v i

szonyai felett minden szempontból való áttekintéssel senki sem rendelke

zett.

Ilyen körülmények között az egyre sokrétűbbé, bonyolultabbá 

váló gazdasági.életben az erdőgazdálkodás eredményes irányítását biztosí

tani nem lehetett. Ezen kivül az államhatalom alig rendelkezett olyan tö rvé

nyes eszközzel, melynek felhasználásával az erdőgazdálkodást a közérdek 

által megkívánt irányba befolyásolhatta volna. Igaz, hogy az 1852. évi 

osztrák erdőtörvény 1858-tól érvényben volt Magyarországon is, de részben 

idegen viszonyokra szabott előírásaiból eredő hiányai, részben a végrehaj

tó vármegyei közigazgatás politikai ellenszenve m iatt rendeltetését betöl

teni nem tudta.

A feladat körvonalai tehát a következők voltak: a szakirányítás 

országos szirten való egységesítése, az irányitó apparátus kiépítése, 

legfontosabb alapelveket és követelményeket magában foglaló, átfogó erejű 

jogszabály megalkotása.

A probléma egyébként nemcsak az erdészet, hanem az állami 

élet számos területén jelentkezett. Az ál lám élet helyreállítása a korsze

rű, centralizált államapparátus gyors kiépítését követelte meg a kormány

tól. A központosított államhatalom mellett azonban messzemenő sértetlen

ségben fennmaradt a megyei autonómia, a vidéki birtokosság és gazdag 

polgárság Önkormányzati rendszere.
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Ebből a hatalmas és nagyszerű feladatból: a korszert! magyar erdőgazdaság 

megteremtésének munkájából az Egyesület derekasan kivette részét.

Hatása részben közvetve, részben közvetlenül nyilvánult meg.

Közvetett hatása abban a szervezett személyi kapcsolatban állt, amely 

vezetői, tagsága, és a megalakuló állam erdészet vezető személyiségei kö

zött fennállt. Az irányitó, hangadó személyeket tekintve ugyanazokkal a 

nevekkel találkozunk az Egyesületben, mint a Földművelésügyi M inisztérium 

ban, Selmecbányái Akadémián, vagy a nagyobb érd őigazgat ós ágok élén. Közvetlen 

hatását az egység m egterem tése terén  azzal é r te  e l, hogy egyesületi 

életébe a legkülönbözőbb hivatali beosztású és társadalm i rangú embereket 

egyesítette. Négy csoport összeolvasztása jelentős e szempontból: az á lla 

mi erdészek, a magánszolgálatban álló erdészek, az erdőbirtokosok és az 

erdészethez közelállók (fakereskedők, faiparosok, jogászok, tudósok stb .) 

Ezeknek a különböző nézőpontú embereknek egy azonos irányba való össze

hangolása, a csoportoknak az Egyesületbe való bevonása, a közös problé

mák együttes feldolgozása kimagasló szerepet juttatott az Egyesületnek az 

egységes magyar erdőgazdaság m egteremtésében.

Az 1879. évi erdőtörvény létrehozása.

Legközvetlenebb és legdöntőbb tevékenységet azonban az Egyesü

let az uj erdőtörvény megalkotása terén  fejtett ki. Hazánkban m ár koráb

ban: 1790-91-ben, 1807, 1836, és 1840-ben is alkottak erdőtörvényt, am e

lyekre büszkén tekinthetünk vissza, mint koruk színvonalának megfelelő 

jogalkotásokra.

A társadalm i haladás azonban az o rszág án  végbement gyökeres 

változásoknak megfelelő, az uj követelményeket kielégítő jogszabályozást 

kívánt. A polgári forradalom több-kevesebb sikerre l történt megvalósítása 

az úrbéres erdők létrejöttét, vagyis a korábbi birtokviszonyok bizonyos 

m értékű felaprózását hozta magával. A modem tőkés gazdálkodás kialakulása
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pedig az erdőhasználat, a faipar és a fakereskedelem alapvető változásait 

jelentette. A tőkés magántulajdon saját érdekeit szerette volna jogszabá

lyok által biztosítottnak látni, a köz érdeke pedig azt kívánta, hogy tö r

vényerővel vessenek gátat a hatalmas erdőpusztitásnak.

A magyar állami jogélet folytonosságát életre  keltő kiegyezés után 

az Egyesületen belül azonnal megkezdődött az uj, korszerű erdőtörvény élet- 

rehivásáért harcoló mozgalom.

A mozgalom csirája  tulajdonképpen még az Országos Erdészeti 

Egyesület elődjének, a Magyar Erdészegyletnek az idejébe nyúlik vissza.

Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület (OMGE) Kbzgazdasági Szakosztá

lya és Erdészeti Szakosztálya 1864. m árcius 30-án közös ülést tarto tt, mely 

többek között a hazai erdők fenntartása és megóvása érdekében teendő intéz

kedésekkel foglalkozott'. Ezen az ülésen a Magyar Erdészegylet emlékiratot 

terjeszte tt elő, mely szerint az erdészet terén észlelt bajok orvoslására 

végső soron törvényhozási intézkedést lát szükségesnek és ennek előkészíté

sére  egy bizottság kinevezését javasolja. A bizottság a szakosztályi ülésen 

meg is alakult Lányay Gábor OMGE alelnök vezetése alatt. Tagjai között 

látjuk Divald Adolfot, Hajó6 Józsefet, Szathmáry Károlyt, Wágner Károlyt 

és Beiwinkler Károlyt. A bizottság 1865-66-bán kidolgozta a törvényjavas

lat alapelveit, illetve Divald Adolf magát a javaslatot. 1867-ben a m ár újon

nan megalakult Országos Erdészeti Egyesület losonci közgyűlésén tárgyalta 

azt meg és utána az OMGE-vei egyetértésben felterjesztette a kormányhoz.

A kormány részérő l Gorove István Földművelés, - Ipar és Kereskedel

mi m iniszter vezetése alatt széleskörű szakbizottság alakult az elaborátum átdolgo

zására. Ebben az Egyesület részéről Keglevich Béla egyesületi elnökön kivül 

az erdészet legjobbjai: Bedő Albert, Divald Adolf és Wágner Károly vett 

részt.
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A haladás gondolata azonban e téren is igen nehezen tudott utat 

törni. Az egyéni kapzsiság, az osztálygőg, sok egymásnak ellentmondó 

tárcaérdek, a rövidlátás és a bürokrácia útvesztőin több, mint egy évti

zedig kellett a javaslatnak bukdácsolnia, oly sokat, hogy annak leirása  

e munka kereteibe be nem illeszthető. Az, hogy teljesen el nem bukott, az 

e téren  fáradhatatlan Erdészeti Egyesületnek és elsősorban titkárának,

Bedő Albertnek nagy érdeme.

Bedő Albert eddigi történelmünk legnagyobb magyar erdésze, ak i

nek egyénisége ezekben az évtizedekben bontakozott ki igazán a maga nagy

szerűségében . Az ő vasakarata és roppant szaktudása kényszeritette ki 

végül is az erdőtörvény létrehozását, amely 1879, évi XXXI. t . c .  cim alatt 

vonult be a magyar törvénytárba.

Az uj erdőtörvény lényeges előrelépést jelentett ugyan a múlthoz 

képest, de egyes fontos célkitűzéseket - a kor társadalm i-gazdasági viszo

nyaiból kifolyólag - nem tudott elérni.

Legfontosabb eredményeinek egyike az üzemterv szerinti kezelés 

meghonosítása volt Magyarországon. A törvény fény- és árnyoldalainak 

elem zése nem lehet célja e munkásak. Azt azonban ki kell hangsúlyozni: 

az, hogy a törvény holt betűjéből élő valóság is lett, elsősorban Bedő 

Albert országos főerdőm est ernek, az Egyesület titkárának, majd első alel - 

nőkének és végül tiszteletbeli elnökének az érdem e. Ebben a munkában mindig 

maga mögött érezhette az Egyesületbe felsorakozott magyar erdészek lelkes 

támogatását. Az Erdőtörvénnyel felfegyverkezve azután a századfordulóig 

kiépült a magyar erdőgaadaság első hivatalos szervezete is: a Földművelés

ügyi Minisztérium Erdészeti Főosztálya, az alá ja rendelt királyi erdőfelügye

lőségek és erdőigazgatóságok, az állami erdőbirtokok szervezete és a magán- 

erdők felügyeleti szervei.
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Az Egyesület belső élete a századfordulóig.

Az előzőkben főbb vonásaiban vázoltuk a XIX. század utolsó harmada 

társadalm i-politikai-gazdasági fejlődésének irányát, valamint azt, hogy 

ennek a fejlődésnek sztlkségszerü következményeként létrejött Erdészeti 

Egyesület mint oldotta meg ezen haladás által lehetséges feladatokat.

Tekintsük át ezután röviden ugyanennek a kornak tulajdonképpeni 

belső egyesületi eseményeit.

Szervezeti élet.

Az egyesületi élet alapkövét jelentő Alapszabályokat és az ebből 

eredő szervezeti formákat az Egyesület lényegében a Magyar Erdészegylet

től átvette. Tagsága is zömmel az Erdészegylet meglevő tagságából tábor- 

zódott, vagyonát is átvette. (Ez a vagyon alig több, mint 100 forint kész

pénzből és tetemes tagdijhátralékből á llt.)

A tisztikart egy elnök, két alelnők, a titkár és a pénztáros alkot

ta. Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés volt, melyet évente tartottak 

az Egyesület székhelyén, de számos esetben vidéken. Két közgyűlés kö

zött felmerült ügyekben egy kisebb létszámú testület, az igazgat6-választ

mány intézkedett (kb. 30 fő). A gyakorlati ügyintézést a titkár végezte.

A Magyar Erdészegylet tulajdonképpen átalakult, anélkül, hogy 

feloszlott volna. Horváth Sándor egyesületi titkár húsz év mulve e rre  az 

átalakulásra igy tekint vissza:

M. . .a  lényegre nézve oly tökéletes volt az átalakulás, hogy össze

függést, közösséget ma m ár hiába keresnénk a két egyesület között, akár 

működésbe szellemét és irányát vizsgáljuk, akár azt a közönséget tekint

jük, melyre támaszkodtak és m elyre hatni igyekeztek” . (Erdészeti Lapok 

1886. 883.o.)
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T a g l é t s z á m .

Az Egyesületnek megalakulásakor kb. 755 tagja volt. A megalaku

lás körüli pontos helyzet nehezen tisztázható, m ert a volt Magyar E rdész- 

egylet tagságának egy része  az átalakulás tényér ól m ár csak utólag vett 

tudomást, másik része  hallgatólagosan megszűnt az uj Egyesületnek tagja 

lenni. E miatt a létszám  kezdetben némileg csökkent. A későbbiekben 

azonban a rokonszenv és a céltudatos szervező munka következtében a tag

létszám az elhalálozások ellenére állandó növekedést mutat. (1. sz. táb lá

zat. )

l . s z .  táblázat.

A taglétszám alakulása 1867-1900-ig.

Év : 1867 1870 1875 1880 1885 1890 1895 1900

Taglétszám: 755 717 760 975 1477 1879 2041 2017

A taglétszám  zömét mindig erdészeti szakemberek adták. Az 

Egyesület igyekezett ezen kivül minél több erdőbirtokost is tagjai sorába 

beszervezni. Ennek hármas célja volt: 1. az Egyesület anyagi helyzetét 

állandóan javítani; 2. az Egyesület társadalm i súlyát, tekintélyét fokozni;

3. az erdőbirtokost az erdészeti szakkérdésekkel és problémákkal közvet

len kapcsolatba hozni. - Nem szükséges e hárm as célkitűzést ré szle teseb 

ben magyarázni. Tény az, hogy valóban jelentős számú ügyszerető föld- 

birtokost sikerült megnyerni és az Egyesület ennek az adott korban csak 

hasznát látta. E haszonnal szemben kisebb súllyal esik latba az a kevésbé 

jelentkező veszély, hogy a nagybirtokos osztály az Egyesületet mint érdek- 

védelmi szervezetet igyekszik felhasználni. T erm észetes, hogy a korabeli 

társadalm i viszonyok hatása elkerülhetetlen volt, azonban az Egyesület 

szerepe, mint a gazdaságpolitikai harc eszköze, ebben az időben még nem 

nyomult előtérbe.
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Erdészeken és erdőbirtokosokon kivlll még fakereskedők, faipari 

vállalkozók, erdőbirtokos sági társulatok, term észetbarátok és term észet - 

kutatók, vadászok és egyéb rokonszakmák képviselői léptek az Egyesületbe. 

Ez a sokrétűség a tagság összetételében hasznosnak bizonyult, m ert lehető

vé tette a problémák sokoldalú megvitatását és az egyesületi munka sokirá - 

nyu kiterjesztését az erdőgazdasági érdekek védelmében.

Vagyoni helyzet, székházépités.

Az Egyesület pénzügyi gazdálkodását a legnagyobb fokú takarékosság, 

gondosság és józan előrelátás jellemezte.

A fiatal Egyesület rohamos fejlődése az anyagi megerősödésben is 

tükröződik. Törzsvagyona a megalakulástól a századfordulóig a 2. sz. 

táblázat szerint alakult.

2. táblázat.

A törzsvagyon alakulása 1866-1900-ig

Év : 1866 1867 1870 1875 1880 1885 1890 1895 1900

Törzsvagyon: 0.1 17 43 54 124 216 292 342 769 

(1000 Ft-bán)

Anyagiak terén az Egyesület - eddigi egész története során - leg

nagyszerűbb vállalkozása a saját egyesületi székház megépítése volt.

Az Egyesület fennállásának első két évtizedében bérelt helyiségek

ben székelt. A titkári hivatal a megalakulás után Pozsonyból Budára a várba 

költözött. Tíz évi ittartózkodás után 1876 novemberétől uj székhelye 

Pesten a Hold utca és a Gyapjú utca sarkán levő házban, a Hold utca 21. szám 

második emeletén volt.
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A saját székház szerzésének gondolata m ár az 1870-es években 

felm erült. A vagyoni helyzet azonban e rre  nem nyújtott reális  lehetőséget. 

Kölcsön felvételével ugyan meg lehetett volna kezdeni a vállalkozást, de 

akkor az Egyesületnek be kellett volna szüntetnie sokirányú közhasznú 

tevékenységét.

1883-ban a törzsvagyon összege elérte  a 178.000 forintot. A telek

spekuláció konjunktúrájának egy szerencsés, szélcsendes pillanatában ek

kor vetett szemet az Egyesület vezetősége egy üres telekre,, amely Budapest 

egyik legelőkelőbb pontján, az épülő Országház közvetlen közelében, az 

Alkotmány utca és a Honvéd utca sarkán feküdt (alig egy háztömbnyire az 

Egyesület akkori bérelt hivatalától.) Az 1030-as helyrajzi számú,

231.22 négyszögöl kiterjedésű telek Budapest főváros tulajdonátképezte. 

Az Egyesület a fővároshoz fordult telekvásárlási szándékával és 1884-ben 

sikerült is azt megvennie 50 F t/n .ö l, összesen 14.690 Ft beszerzési 

áron. (Budapest főváros 732/884. kgy. sz. közgyűlési határozata.)

Az épités ügye ezután az Egyesületre ebben az időben annyira je l

lemző határozottsággal folyt tovább, Czigler Győző műépítészt bizták meg 

a székház terveinek elkészítésével, aki - miután a tervezés munkáját 

m egelégedésre elvégezte - megbízást kapott a kivitelezésre és felügyeletre 

is. Czigler kora egyik legnevesebb műépítésze volt, műegyetemi rendes 

tanár és a Magyar Mérnök- és Építész Egylet elnöke. Az épités ügye igy a 

lehető legjobb kezekbe került. Meg is hozta a kívánt eredményt. A munka 

komolyabb zökkenők nélkül haladt és az épület két év alatt a végelszámolás 

szerint 194.437 forint 46 k rajcár összes építési költséggel elkészült.

A székház külső megjelenésében is stilszerü , 

impozáns háromemeletes palotaként a Belvárosnak egyik szép díszévé 

emelkedett. A 151 helyiségből álló székházat 1886. augusztus 1-én vette 

használatba az Egyesület és igy kétévtizedes jubileumát m ár a saját ottho

nában ünnepelhette.

9899/Rné



- 44 -

Az Egyesület a szép épület gondos berendezésétől sem sajnálta 

a pénzt. Jő kivitelű tölgyfabutorzattal látta el a titkári hivatalt és az ösz- 

szes helyiségeket. Méltó elhelyezést kapott itt végre az Egyesület egyik 

legfőbb értéke és büszkesége, a szépen gyarapodó könyvtár és a ritka szép, 

több száz darabból álló agancsgyüjtemény. A bútorzat, képek, stb. beszer

zésére mintegy 7.700 forintot áldozott az Egyesület.

Erdészeti muzeum.

A székházban nyert elhelyezést az egyesületi muzeum i s . Ennek a 

muzeumnak a felállítását azért érdemes külön megemlíteni, m ert tulajdon

képpen ez volt Magyarországon az első erdészeti tárgyú közgyűjtemény.

Létrehozásának gondolata Piső Kornél állami faraktár kezelőtiszt 

nevéhez fűződik, aki az *1883. évi budapesti közgyűlésen vetette fel egy 

szakmúzeum felállításának eszméjét az Egyesület részérő l. Az eszme p á r

tolásra talált és megkezdődött a gyűjtés. Több értékes gyűjtemény beérke

zése mellett az alapvető lökést a muzeum ügyének az 1885. £vi országos 

kiállítás adott. A Budapesten rendezett kiállításon az erdészet több csarnok

ban elhelyezett hatalmas anyaggal vett ré sz t. A kiállítás bezárása után egy 

egyesületi bizottság (Bedő Alberttel az élén) végig járta  az erdészeti k iállí

tókat, kiválasztotta a tervezett gyűjteménybe alkalmas tárgyakat és felkér

te tulajdonosaikat, hogy a tárgyakat adományozzák az egyesületi muzeum

nak. Ezen az utón tetemes anyag gyűlt be és megvetette a muzeum alapját.

A muzeum bán a természetrajzi tárgyú gyűjtemények mellett (kőzet-, 

növény-, mag-, fa-, rovar-, madár-, stb. gyűjtemény) számos speciálisan 

erdészeti tárgyú gyűjtemény is volt: szerszámgyüjtemények, régi térképek 

és üzemi feljegyzések, a legkülönbözőbb anyagok az erdei fő- és mellék- 

használat, a vadászat és erdőrendezés köréből.
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Roppant kára szakunknak, hogy hatév után, fenntartási nehézsé

gekre hivatkozva az Egyesület a muzeumot 1892-ben lényegében feloszlat

ta, tárgyait szétosztotta a különböző erdészeti tanintézetek között, ille tő

leg kisebb részé t értékesítette . Csak egy évtized múlva kezdett gyűjtésbe 

a Mezőgazdasági Muzeum, de m ár term észetesen nem speciálisan erdésze

ti célzattal. E rdészeti kulturánk nagy értékkel gazdagabb és egy problé

mával szegényebb lehetne ma, ha egy kicsit több k itartás és lelkesedés 

nyilvánul meg az Egyesület részérő l 70 évvel ezelőtt a szakmúzeum ügye 

iránt, amely erénynek egyébként az Egyesület nem volt hijával. Későbbi 

története során még kerültek különböző gyüjteménjfek az Egyesület tu la j

donába, de tervszerű , rendszeres, irányitott gyűjtés nem történt.

K ö z g y ű lé s e k  .

Még a Magyar Erdészegylettől átvett és az Alapszabályokban is 

lefektetett hagyományhoz hiven, az Egyesület évente egyszer közgyűlést 

tarto tt. A közgyűléseket nagyobbrészt Budapesten tartották meg, de cél

kitűzéseinek megfelelően igyekezett az Egyesület minél több közgyélését 

vidéken tartani. Ennek a törekvésnek több célja volt. A célokat és az 

elérhető eredményeket talán még senki nem összegezte szebben és ta lá 

lóbban, mint Fekete Lajos Selmecbányái akadémiai tanár, választmányi 

tag, midőn az 1882. évi m árm arosszigeti közgyűlés eseményeire em léke

zik v issza az Erdészeti lapok hasábjain:

" . .  .azonkívül, hogy az ily gyűléseken, mint ism eretes a felvetett 

szakkérdések feletti vélemények k icserélése által - ami a szaklapokban 

soha sem lehet oly teljes, részle tes és sokoldalú, mint élőszóval, - t is z 

tulnak a nézetek, s bizonyos kérdésekhez tüzetesen és biztosan csak a 

helyi szemle után lehet szólni; azonkívül, hogy a résztvevőknek alkalma 

nyílik ilyenkor a legkellemesebb módon megismerkedni szakjára nézve é r 

dekes s előtte többé-kevésbé uj vidékkel, intézményekkel és viszonyokkal,
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azcn erkölcsi erőt sem szabad kicsinyelnünk, melyet egyletünk minden je 

lenlévő tagja m erít ilyenkor az általa becsült és szeretett szaktársak v i

szontlátásából, újakkal való megismerkedésből, a velük való szellemi é rin t

kezésből s a kiválóbbak ügy iránt való lelkesedésének nyílvánulásából,mely 

vonz és elragad olyanokat is, kik a rra  önmagukban nem képesek.

A lelkesedés olyan, mely gyújt, mely egyik kebelből a másikba 

csap át, mig az egész társaságot elragadja, felmelegiti s egészséges é le 

tet önt a testület külön álló tagjaiba. Hisz csak ily összejövetelek alkalm á

val érezzük csak igazán, hogy mily életre  való, mily hosszú életre  méltó 

egyesületnek vagyunk tagjai. Mily jóltevő önbizalmat, mily elevenséget, és 

erőt m erit ilyen alkalommal az egyes, az ügy érdekében való munkálkodás 

ra! Valóban, főképpen az ily kedélyes lefolyású közgyűlések teszik az egy

letet egységes testületté, amilyennek lennie kell, hogy m egérdem elje az 

egyesület nevet.

Ha tehát tisztelt tag társ, kinél a nervus rerum  nem szokott 

fölösleges mennyiségben rendelkezésre állni, éveken át is kell félre rak 

ni filléreidet, hogy a közgyűlésen részt vehess, még se mulaszd el azt, 

m ert soha értékesebb portékát jutányosabb áron nem vásároltál, mint az 

"Országos Erdészeti Egyesületnek” vidéki közgyűlései által nyújtott erköl

csi előnyök.” (Erdészeti Lapok 1882. 765.o.)

A törekvés nem volt eredménytelen, m ert valóban az ország leg

különbözőbb vidékein (Székesfehérvárott, Mehádián, Pécsett, Tátrafüreden, 

Besztercebányán, stb .) sikerült tartani értékes és hangulatos közgyűléseket. 

E vidéki közgyűlések amellett, hogy a résztvevők szakmai tapasztaltságát 

növelték, a szakmai összetartozás érzetét öregbítették és a személyi baráti 

kapcsolatokat szorosabbra fűzték, még komoly tudományos eredménnyel is 

jártak, m ert fontosabbnál fontosabb szakkérdések kerültek konkrét példák 

alapján m egtárgyalásra. A közgyűlések igy hathatósan (és még ma is é re z 
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hetően) járultak hozzá a zsenge erdészeti tudomány felvirágoztatásához. 

Ezen kivtil a vidéki közgyűlések igazolásai voltak annak, hogy az Országos 

Erdészeti Egyesület nemcsak egy bizonytalan, a távolság ködébe vesző 

budapesti központi szerv, hanem az ország összes erdőgazdaságának és 

erdészeti szakemberének Slő képviselője.

Témagazdagságánál fogva valamennyi közgyűlés foglalkozási 

anyagát e munka keretében ism ertetni nem lehet. Az Egyesület legfontosabb 

működési területeit az előző fejezetekben m ár ism ertettük. Időszerűségük 

sorren  djében ezek a témák képezték a közgyűlések tárgyalási gerincét i s , 

term észetesen számos részletm ozzanattal tarkítva. Az országos jelentősé

gű kérdések m ellett nem maradhatott el a programból a helyi viszonyok által 

felvetett szakkérdések megvitatása sem. Ötletesebbnél ötletesebb felvetések 

születtek és nem egyszer éles szellem i harc után kristályosodott ki egy - 

egy közgyűlési határozat, amely azután hatékonyan vitte előre az egész 

magyar erdőgazdaság fejlesztésének ügyét.

A közgyűléseknek voltak állandó jellegű mozzanatai is. Ilyen 

volt a közgyűlés helyének és idejének megállapítása. Ezt rendszerint az 

igazgató-választmány állapította meg az előző közgyűlés határozata, e se t

leges közben érkezett indítvány, meghívás vagy a kialakult erdőgazdasági 

helyzet alapján. Ugyancsak ez a választmányi ülés határozta meg a közgyű

lés program ját is. Mindezt azután meghívó formájában közhírré tette  az 

E rdészeti Lapok hasábjain. Vidéki közgyűlés esetén megállapodtak az 

egész vándorgyűlés helyi lebonyolítása ügyintézőjének, felelősének sze 

mélyében is.

A közgyűlést az elnök nyitotta meg rövid beszéddel, amely egyben 

körvonalazta a közgyűlés szellem i program ját is . Az elnök után rendsze

rint a titkár következett, aki a maga és a választmány nevében számolt be 

az Egyesület egésze előtt a legutóbbi közgyűlés óta végzett munkáról.
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Beszámolójában kitért a múlt közgyűlés határozatainak végrehajtására, a 

választmánynak az eltelt idő alatt tett fontosabb intézkedéseire és e lő terjesz

tette azokat a problémákat, amelyek megoldásához közgyűlési határozat 

volt szükséges. Tüzetesen ism ertette az Egyesület anyagi helyzetét, a tag

létszám alakulását. E lőterjesztette az uj tagok felvételi kérelmét és ism er

tette az elhalálozott egyesületi tagok nevét. A közgyűlés határozott az éves 

zárszámadások elfogadása és a következő évi költségvetés jóváhagyása 

felől. Rendszeres időközönként a közgyűlésen történt a tisztikar megujitása.

Hagyománnyá vált a közgyűlés elején ism erkedési est rendezése 

és akár Budapesten, akár vidéken került sor a közgyűlés m egtartására, az 

kivétel nélkül a fehér asztalnál végződött. Ezek a társadalm i megnyilvánu

lások lényeges tartozékai voltak a közgyűléseknek.

Választmányi ülések, tisztviselők.

Két közgyűlés közötti időszakban az Egyesület ügyeit a választmány 

intézte. A választmány gondoskodott a közgyűlési határozatok végrehajtásá

ról és az időközben felvetődött problémák megoldásáról. Minthogy testü le ti

leg (közgyűlés) hatásos egyesületi igazgatást kifejteni m ár a XIX. század 

végén sem lehetett, az egyesületi élet tulajdonképpeni irányitója, szellem i

ségének kialakítója a választmány volt. Érthető ebből a személyi összetétel 

fontossága. Döntő jelentősége term észetesen a vezető tisztviselők személyi 

kiválasztásának volt. Tárgyilagosan és határozottan le kell azt szögezni, 

hogy az Egyesületben az elnöki, alelnöki és titkári tisztség  adományozása a 

választás során és annak betöltése nem volt társadalm i gesztus, hanem a 

legtevékenyebb, szellemileg legráterm ettebb emberek töltötték azt be 

többnyire. Mind az erdészet, mind a magyar társadalom  kiemelkedő alak

jai rendszerint egyúttal felelős, magas állami beosztásban is, akik tényle

ges motorjai és formálói voltak a társadalm i fejlődésnek. Jellem, történel

mi látószög, szellemi koncepció tekintetében nem egy közülük jóval kora
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fölött állt. (Bedő Albert, T isza Lajos, később Kaán Károly, Waldbott 

K elem en.)

A választmány szükség szerint kéthavonként vagy negyedéven

ként tartotta illéseit az Egyesület székhelyén. Létszáma változó, álta

lában 30-40 fő. Mint minden testületben, itt is  egy szükebb csoport 

vitte ténylegesen az ügyeket.

A titkár 1900-től kezdve függetlenített tisztv ise lő je  volt az Egye

sületnek. A történet során többnyire (de nem mindig) ő szerkesztette  

az Egyesület közlönyét az Erdészeti Lapokat is .

A pénztáros rendszerint társadalm i munkában látta el feladatát, 

némi tiszteletdij fejében.

A szervezeti apparátust időnként bővitették vagy szűkítették egyéb 

tisztségviselők  munkába állításával is . Pl. könyvtáros, segédtitkár, ügyve

zető, segédszerkesztő. Ezek hosszabb-rövidebb ideig működtek az Egyesü

let életében, nem egyszer súllyal (pl. Biró Zoltán ügyvezető a két v ilág

háború között).

Szociális tevékenység.

Az előzőkben ism ertetett hasznos é s  közérdekű munkásság, továb

bá saját szervezetének sikeres kiépítése m ellett volt m ég egy figyelem re  

m éltó vonása a fiatal Erdészeti Egyesületnek: a szociá lis ténykedés.

Az Egyesület, bár nem érdekképviseleti szervez étként alakult, 

m égis tisztában volt azzal, hogy mint az erdészet területén egyedüli társa 

dalmi szervezet az erdésztársadalom  szám ára nemcsak szakm ai, de sz o 

c iá lis támaszt is  kell jelentenie abban a korban, amikor a társadalom bizto

sítá si intézmény m ég nem volt általános.
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Már az Alapszabály is tartalmazott szociá lis vonatkozást, amikor 

célkitűzései közé felvette "jeles, de szegénysorsu ifjaknak az erdészet

ben való kiképeztetését". Gyakorlatilag szociá lis célkitűzéseit az 

Egyesület úgy valósitotta meg, hogy részben vagyonosabb tagjainak ado

mányaiból, részben törzsvagyonának egy részéből alapítványokat létesített 

és ezeknek az alapítványoknak éves kamatait használta fel szociá lis juttatá

sokra. A századfordulón a már em lített Deák Ferenc irodalmi alapítvá

nyon kivül az alábbi alapítványok létezését ismerjük:

Tisza Lajos alapítvány a szorult helyzetben levő magyar erdő

tisztek és erdészeti altisztek segélyezésére;

Wágner Károly alapítvány az elhalt erdőtisztek és altisztek özve

gyeinek és árváinak segélyezésére;

Bedő Albert alapítvány a magyar erdőtisztek erdészeti pályára 

készülő szegénysorsu fiainak ösztöndijazására a Selmecbányái Akadémián;

Erzsébet királyné alapítvány az erdőtisztek árva leányainak 

segélyezésére.

Ezeknek az alapítványoknak az alaptőkéje 1900-ban elérte a 

72.800 koronát, amelyből évente kb. 4 .000 koronát fizetett ki az Egyesü

let a felsorolt célzatta l. Szociális kiadások terén ehhez járult m ég évi 

2.000 korona kiadás a titkári nyugdíjalapra. (Erdészeti Lapok, 1900. 5 4 2 .0 .)  

Term észetesen ez az évi 6 .000 korona nem oldotta m eg az erdőmérnökök 

és főként az erdőőrök szociá lis problémáit. Azonban ha nagy léket nem is, 

de sok kis lyukat tömött el kis egzisztenciák bukdácsoló élethajóján.

Felmerültek javaslatok erdészeti nyugdíjintézet alapítására is , 

erre azonban nem kertüt sor.

Az egyesület több esetben indított mozgalmat az állami erdészeti 

alkalmazottak fizetési viszonyainak megjavítása érdekében. Ezek közül az
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akciók közül az érdemel em litést, amelynek nyomán az erdőmérnökökkel 

betöltendő állások közül a műszaki dijnoki intézményt, mint az igen gyen

gén fizetett beosztást, eltörölték a 80-as években.

III.

Az Egyesület története a századfordulótól az I. világ

háború végéig.

A magyar gazdaságpolitikai helyzet a századforduló körül.

Az eddigiekben láttuk azt a viharos Utemü fejlődést, amely a 

kiegyezés utáni Magyarország gazdasági életét, a szabadversenyen alapu

ló kapitalizmus feltörését jellem ezte. Láthattuk ezzel párhuzamosan az 

Országos Erdészeti Egyesület rendkívül gyors fejlődését, alkotásokban, 

kezdeményezésekben gazdag, termékeny belső életét is.

Mi lett ennek a hatalmas erőkifejtésnek az eredménye?

Mint e munka elején a gazdasági fejlődés magyar sajátságaiból 

m egismertük, a fejlődés a feudális nagybirtokrendszer fennállása és az 

Ausztriától való függés mellett ment végbe. Ez azt jelentette, hogy a sz a 

badversenyen alapuló tőkés fejlődés kereteiben azok az iparágak fejlődtek 

elsősorban, melyeknek fejlődése az osztrák érdekekkel kirívóan nem ütkö

zött. Ennek következtében hazánkban egy torz iparstruktura alakult ki: az 

ipari term elés 40%-át a könnyű- és élelm iszeripar adta, mig a fejlődés 

szempontjából döntő nehézipar legfontosabb ágai: a vas-, fém- és gépipar 

csak 21% erejéig részesültek az ipari összterm elésből.

Többször kihangsulyoztuk a m agyarországi tőkés fejlődés rendkívül 

gyors ütemét, amely európai színvonalon vizsgálva is magas. Ez igaz.

Az ország iparosodási foka azonban mégis igen alacsony m aradt.

- 51
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Magyarország, bár a kiegyezés korához képest nagyot lépett előre, lénye

gében mégis agrárállam  volt továbbra is. Az Ausztriától való függés egyik 

fontos velejárója az a közős vámterület, amely áz Osztrák-Magyar 

Monarchián belül a magyar nagybirtok mezőgazdasági terményeinek 

konkurencia nélküli értékesitési lehetőségét biztosította. A konkurencia 

távoltartása viszont nem hatott serkentőleg a magyar mezőgazdasági term e

lés fejlesztésére. A mezőgazdaság viszonylagos fejlődése ellenére is 

elmaradott, külterjes, egyoldalúan gabonatermelő, technikailag fejletlen 

m aradt.

Az elmúlt három évtized alatt a gazdasági fejlődés törvényei sze

rint az ipari term elésben nőtt a term elés koncentrációja. A versenyben 

lemaradó fejletlenebb üzemeket felszivták a fejlettebb, erősebb vállalatok. 

Az emberanyag, a termelőeszközök, a term elés mennyisége mindinkább 

egyre fogyó számú, de méreteiben és erejében egyre hatalmasabbá váló 

mammutvállalatokba koncentrálódott.

A termelésnek ez a koncentrációja Magyarországon területi 

koncentrációval is járt: a nagyipari vállalatok zöme Budapesten alakult ki, 

a vidék iparosodása elm aradt. Ez a körülmény megnehezítette a vidéki 

munkaerőfelesleg felszívódását, fokozta a vidék munkanélküliségét, e lsze

gényedését. A falun jelentkező munkaerő túlkínálat ugyancsak nem hatott 

serkentőleg a mezőgazdasági nagybirtok technikai fejlesztésére.

Az ipari termelésben végbemenő koncentráció játszódott le a h itel

élet területén is. A gazdasági szabadversenyben lemaradó, tönkremenő 

számos kis pénzintézet tőkéje az erősebb, a versenyt jobban biró nagyban

kok kezébe ment á t. A tönkre nem ment középszerű pénzintézetek szám ára 

nyújtott hitelekkel a nagybankok ezeket is befolyásuk alá vonták, fiókháló

zatukba kényszeritették. A banktőke koncentrációjával mindinkább fogyott 

azoknak a bankoknak a száma, ahová a gyáros vagy a nagybirtokos vállalko

zásai finanszírozása céljából hitelért fordulhatott. A kevésszámú nagybank
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és a hiteligénylők között az üzleti kapcsolat tehát rendszeresebbé és 

szorosabbá vált. A pénzintézet lassan tisztába jött üzletfele gazdálkodá

sával és a hitel nyújtásával, illetve v isszatartásával befolyása alá vonta 

azt. Bekövetkezett az ipari tőke és a banktőke egybefonódása. Kialakult 

személytelen uralkodó hatalmasság: a finánctőke s a tőkés rend 

uj arisztokráciája: a fináncoligarchia.

A kevés számú ipari nagyvállalat annak érdekében, hogy a 

piacon minél magasabb árszintet tudjon tartani, (a konkurenciát kiküszö

bölje), munkabéreit pedig stabilizálja a bérkövetelésekkel szemben, egy

m ással megegyezett, szövetségre lépett. Iparágakon belül igy jöttek létre  

a kartelek, monopóliumok. A monopólium nem tűrte , hogy az iparágban 

bárki is a megegyezésben létrejött árakat bármely irányban túllicitálja, 

így kényszeritette a fogyasztókat a monopólium által megszabott árak 

m egfizetésére.

Szükségtelen ezt a folyamatot tovább részletezni. Nem vitatható, 

hogy a századforduló idejére Magyarországon a szabadversenyben alapuló 

kapitalizmus monopolkapitalizmussá alakult át.

Milyen társadalm i kihatásokkal já rt a vázolt gazdaságfejlődési 

folyamat hazánkban?

Az eddigiekből kitünőleg a XX. század elején a gazdasági fejlődés 

egész menetében, irányában lényeges fordulat következett be: a fejlődés 

élvonalába-, először a magyar gazdaság történetében-, az ipar került!

Ez azt is jelentette, hogy az ipari nagyburzsoázia hatalmi poziciók tekinte

tében a földbirtokos arisztokrácia mellé nyomult és annak ez ideig élvezett 

gazdasági és politikai hegemóniáját visszaszorítással fenyegette. Ez te rm é

szetesen ellentétre vezetett a két csoport között, m ert mindegyik a saját é r 

dekeinek megfelelően kívánta irányitani az ország további gazdasági fe jlesz

tését, az állami gazdaságpolitikát.
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Ahogyan fékezte a mezőgazdaság területén a közős vámterület, 

a konkurencia hiánya a gazdálkodás továbbfejlesztését, ugyanugy lefékezte 

azt az iparban a kartelviszonyok kialakulása, uralkodóvá válása. A verseny

nek legalábbis egy szükebb körben való kiküszöbölése azt jelentette, hogy 

már nem vált égetően szükségessé egy kartelba tömörült vállakozó szám á

ra gazdálkodásának állandó továbbjavitása, technikai fe jlesztése , é sszer ű 

síté se , mert hiszen a kartel által megszabott kereteket önmaga tönkretéte

lének veszélye nélkül úgy sem léphette túl. A gazdasági élet minden terü le

tén tehát az eddigi igen gyors ütemü fejlődést fokozatosan a stagnálás, a l e 

á llás, a veszteglés kezdte felváltani.

A monopolkapitalizmus kialakulásának vázolt folyamata m ég két 

igen fontos kihatással járt:

1/  a piac területén nemzetközi méretekben kialakult erőegyensulyi 

helyzet uj piacok, uj lehetőségek, uj haszonszerzési források kutatására 

serkentette az egyes államokat. Minthogy azonban a világnak gazdasági- 

hatalmi szférákra történő felosztása már megtörtént, az eféle próbálko

zások feltétlenül más hatalmi csoporttal való összeütközéshez vezetnek.

A nagyhatalmi ^érveket ápoló, gazdaságilag m ég nála is fejletlenebb balkáni 

államok felé tekintgető Magyarország is lassan rálépett a század e lső  évti

zedében arra az útra, amely a háborúhoz vezetett;

2 /  a szociá lis kérdés uj formában és uj, minden eddiginél hatal

masabb méretekben vetődött fel. A munkásosztály"számbeli megnövekedése, 

a falusi agrárproletáriátus kialakulása, a gazdaság é s  szegénység pólusai

nak roppant eltávolodása a társadalmi harcok kibontakozásához, a tömeghan

gulat forradalmasodásához és a nyomor mélypontján, a háború utolsó évében 

végső soron forradalomhoz vezetett.

Miért volt szükséges mindezt igy, k issé hosszasan elmondani az 

Országos Erdészeti Egyesület történetének tárgyalásánál ?- - kérdezheti 

az olvasó.
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Azért, m ert a gazdasági - társadalm i helyzetnek ilyképpen való 

alakulása alapvetően befolyásolta az erdőgazdasági term elést és ezen ke resz 

tül az Egyesületben folyó munka irányát i s .

Az erdőgazdaság helyzete a századforduló idején.

A monopolkapitalizmus kialakulása az erdőgazdasági term elés 

vonalán is é letre  keltette azokat a problémákat, amelyeket a korszak á lta lá

nos gazdasági ism ertetése során vázoltunk.

A magyar erdőgazdaság külkereskedelmi forgalmát ebben az időben 

a kivitel és annak növekvő irányzata jellem ezte. íme egy számadat ennek é r 

zékeltetésére a földművelésügyi miniszternek a törvényhozás szám ára készí

tett évenkénti hivatalos jelentéseiből. 1887. és 1896. között a fatermékek 

kivitelének exporttöbblete átlagban évi 21.6 m illió forint, 1906. és 1913. 

között 43 m illió korona volt. (3. táblázat).

3. táblázat.

Magyarország külkereskedelmi faforgalma a 

századforduló körül.

Év Kivitel korona Behozatal

1894. 68,176.000 41,133.000
1895. 72,446.000 43,784.000
1896. 70,568.000 38,698.000
1897. 72,684.000 38,982.000
1898. 78,201.000 38,720.000
1899. 79,639.000 15,416.000
1900. 93,489.000 15,389.000
1901. 83,445.000 15,522.000
1902. 72,234.000 17,938.000
1903. 68,237.000 17,259.000
1904. 71,195.000 23,256.000
1905. 77,691.000 23,224.000
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Kapcsolatunk term észetesen Ausztriával volt a legszorosabb.

A kivitelnek több, mint egy harmada (11.3 m illió  forint), a behozatalnak 

közel háromnegyed része  (5.8 m illió  forint) Ausztriával volt kapcsolatos. 

Sorrendben ezután Franciaország, Németország és O laszország következett 

kereskedelmi ügyfeleink között, de exportunk kiterjedt Nyugat-Európa több 

országára (Belgium, Hollandia, Nagybritannia), a balkáni államokra, de 

fa- és faipari termékeink eljutottak a K özel-Keletre és Észak-Afrikába,sőt 

az észak- és délamerikai államokba és Japánba is .

A már em litett m iniszteri jelentések alapján meg kell jegyezni, 

hogy az importált iparifa egységnyi mennyiségének értéke jóval a lacso

nyabb volt, mint az exportált iparifa értéke. Ez azt jelenti, hogy olcsó  

- megmunkálatlan - fát vásároltunk és feldolgozott, értékesebb cikket expor

táltunk.

Ez a jelenség egybevág azzal a m egállapitással (amit a századfor

duló körüli gazdasági helyzetről tettünk), hogy hazánkban elsősorban a 

könnyűipar, ezen belül többek között a faipar fejlődhetett ki.

Az ipari fejlődés gyorsan növekvő tendenciája a fafogyasztást állan

dóan fokozta. Ez a körülmény már önmagában is indokolta volna az erdő- 

gazdálkodás már megindult, de a századforduló után halaszthatatlanná váló  

fejlesztését. De indokolta ezt a monopolkapitalizmusnak világméretekben  

való kifejlődése, a verseny, a gazdasági harc nemzetközi kibontakozása is .

E nemzetközi gazdasági harc során a magyar fakereskedelem , faipar és 

ezeken keresztül a hazai erdőgazdaság hatalmas ellenfelekkel találta 

szembe magát a világpiacokon, amint azt a következőkben látni fogjuk.

Az erdőgazdaság műszaki fejlesztése  égetően fontossá s mi több: 

lassan létkérdéssé vált hazánkban. Nem csoda tehát, hogy ezek az objektív 

körülmények az erdőművelés és a fahasználat fejlesztésének kérdéseire  

terelték a szakemberek figyelmét.
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A monopolkapitalizmus kialakulása a szociális problémákat az e rd é 

szet területén is kiélezte. Kiélezte a munkások és erdészeti értelm iségiek, 

magyarok és nemzetiségiek vonatkozásában egyaránt. Mivel az erdők zöm

mel a  nemzetis églakta területeken feküdtek, a szociális probléma megoldá

sának fontossága túlnőtte az erdészet kereteit és az egész nemzet XX. száza

di történelmének alakulása szempontjából jelentőssé vált.

Az Egyesület tevékenysége a századforduló után

Az Egyesület századforduló utáni tevékenysége e két fő problém a

kör: a gazdálkodás fe jlesztése  -és a  szociális problémák megoldása köré 

csoportosítható.

Harc a belterjes erdőgazdaságért.

A szabadversenyen alapuló magyar kapitalizmus korszakában 

(1867-1900) az e rd észe tte rü le tén  a  kor szakem berei lerakták a rendszeres 

erdőgazdaság szakmai és jogi alapjait (Uzemterv szerin ti kezelés, erdő tö r

vény). A term elés mennyiségileg felfutott a kor gazdasági fejlődési ütem é

vel párhuzamosan. Jellegét tekintve azonban külterjes m aradt. A zömmel 

olcsó nemzetiségi munkaerővel kiterm elt fa hosszú, igaenergiával történő 

szállítás után került be a gazdasági élet vérkeringésébe. A XIX. század 

végéig az igy term elt fa még elég olcsó volt ahhoz, hogy a fára rászoru ló  

nyugat-európai piacokon haszonnal lehessen eladni. Különösen hasított és 

faragott keményfánk, de puha gömbfánk is keresett cikk volt. A fatermékek 

közül külön meg kell említeni a nagyarányú cserkéreg  kivitelt, mivel ennek 

term elése az alacsony vágásfordulóju, tarvágásos üzemmód révén értékes 

Jölgyerdeink állapotára erő sen  kihatott. A túlhajtott keményfa term elés mellett 

ennek esett áldozatul pl. a h ires szlavóniai tölgyesek nagy része . Ezek k ite rm e

lése mögött az angol tőke állott, mely az itt term elt elsőrendű tannint az 

angol bőrgyárak ré szé re  biztosította, de résztvett kiaknázásukban a magyar, 

osztrák, cseh és francia tőke is .
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A mennyiségi felfutás mellett m ár ekkor megmutatkozott erdőgaz

dálkodásunk viszonylagos elmaradottsága. Fa külkereskedelmi mérlegün

ket az export jellem ezte, de elég tetemes famennyiséget kellett évről-évre 

importálnunk. Ebben mint korábban rámutattunk - döntően elmaradott, 

függő helyzetünk nyilvánult meg. Része volt azonban benne erdőgazdaságunk 

szakmai elmaradottságának is. Vékony fenyőrudakban pl. osztrák behozatal

ra  szorultunk akkor, amikor erdeinkben milliószám pusztult el évről-évre 

a vékonyfa, amely gyéritési rendszerünk fejletlensége következtében nem 

kerülhetett k iterm elésre.

Alapvető változás állt be az erdőgazdaság és fapiac terén is a 

monopolkapitalizmus kialakulásával. Uj versenytársak jelentek meg az 

európai piacokon: az észak-am erikai és az orosz fa, de erősen éreztette ha

tását a japán fa versenye is.

Érdekes, hogy az észak-am erikai fa versenyének felidézésében sa 

ját magunk is résztvetttink. Az 1880-as években fakitermelő vállalkozóink , 

látták, hogy a keményfa-üzlet (donga, egyéb hasitott és faragott áru) milyen 

konjunktúrának örvend Nyugat-Európa iparilag izmosodó államaiban. 

Előrelátható volt ekkor m ár az is , hogy a felfokozott hazai term elés mind

inkább az önköltség növekedéséhez, vagyis a haszon csökkenéséhez vezet. 

Tőkeerős vállalkozók ekkor az USA keleti partvidékének értékes keményfa 

erdeit szemelték ki további tevékenységük színhelyéül. Nagy számban vitték 

magukkal a hasitott áru term elésében kiváló gyakorlattal rendelkező horvát- 

szlavón erdei munkásokat. A munkáskérdést ott megkönnyítette az is, hogy a 

századforduló után hatalmas méreteket öltött a munkanélküli seregek kiván

dorlása Amerikába és ez a folyamat számos gyakorlott (különösen nemzeti

ségi) munkaerővel gazdagította az ott folyó term elést. Az olcsó töm egterm e

lés, az ugyancsak olcsó tengeri szállítás és az egyenlőre alacsony földjára- 

dék biztosította az amerikai fa térhódítását Európában.

9899/Rné



- 59 -

Kelet felől az orosz fa tört be mind nagyobb erővel Európába.

Itt az agrárnépesség fokozott kihasználása m ellett az órszág ipari fe jlet

lensége és a féktelen erdőpusztitás biztosította a fa versenyképességét. A- 

mint a rró l a korabeli irodalom megemlékezik, európai Oroszországban 

a vasútvonalak mentén 100 km -re elttint az erdő (a vasúti mozdonyokat is 

fával fűtötték). Oroszország fakivitele 1909-re e lérte  az évi 110 m illió 

rubelt (Erdészeti Lapok, 1910. 330. o .).

Az am erikai és az orosz fa versenye m ellett megjelent a japán 

fa is . Az 1880-as években Japán vezető erdőgazdasági szakemberei 

európai körutazást rendeztek. A japán országos főerdőm ester hazánkba 

is ellátogatott-és tüzetesen bemutattatta magának az ország erdőgazdasá

gának szine-javát. Meg lehetett elégedve a látottakkal, m ert Bedő Albert 

országos főerdőmestemek a császár nevében a Felkelő Nap rendjelet ado

mányozta. Azonban a term elési viszonyok tanulmányozása m ellett a fiatal 

japán kapitalizmus képviselői alkalmasint csöndben az üzleti lehetőségek 

felől is tájékozódtak, m ert alig egy évtized múlva az intenziv japán erdő- 

gazdaság term ékei az európai piacokon is feltűntek és gyorsan té r t hódí

tottak .

A nemzetközi kereskedelem hatalmasságai m ellett kisebb kelle

metlenségek is felütötték a fejüket. A XIX. század második felében ugyanis 

nemcsak Magyarország, de szomszédai is a kapitalista fejlődés ú tjára  lép

tek. Erdőgazdasági szempontból a századforduló után elsősorban Románia 

éreztette  hatását. Olcsó munkaereje m ellett különösen olcsó és kedvező 

irányú vizi szállitási útvonalai tették faterm ékeit a magyar fa veszedelmes 

versenytársává.

Mig Romániából sok fenyőgömbfa jött be vámmentesen, az oda 

kivitt magyar fa után 4 lei/m 3, fűrészáru után 5 lei/m 3 vámot szedtek a 

románok. Ráadásul az-1910. évi uj rom án erdőtörvény korlátozta az idegen 

(magyar) munkaerő alkalmazását és az erdőfelujitási költségeket a fak iter
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melő vállalkozókra terhelte olyan formában, hogy a term elés megkezdése 

előtt a felújítás céljára hektáronként 80 leit letétbe kellett helyezni. Ez 

az önmagában hasznos intézkedés a Romániában dolgozó nagyszámú magyar 

vállalkozó működését érzékenyen érintette.

Nyugat - Eurőpa ipari államai a bezudulő faimporttal szemben a 

favámok rendezésével, felemelésével igyekeztek belső term elésűket meg

védeni. Komplikálta a helyzetet, hogy a XX. század elején, az im peria

lizmus korában európaszerte kialakult az a helyzet, m iszerint az a g rá r

term elés kiszolgáltatottja lett az egyre növekvő ipari tőkének. Ez a mező- 

gazdasági term elés viszonylagos visszaszorításához, a magyar fá szempont

jából a gazdálkodás súlyát képező keményfa üzlet (donga, szőlőkaró, s tb .) 

befulladásához vezetett. A Németországba irányuló magyar dongakivitel 

pl. az 1900. évi 3232 4 vagonról 1908-ra 846 vagonra esett vissza. 

Fatermékeink Nyugat- Európában az amerikai fával, Németországban az 

orosz fával, a Földközi-tenger medencéjében és Közel-Keleten a japán, 

illetve a román és boszniai fával szemben alulmaradtak és a piacról kiszo

rultak .

Második legnagyobb favásárlónk, Németország, a századforduló 

után sorozatos favámemelést hajtott végre hazai termelésének védelme 

érdekében. Ez azzal a kellemetlenséggel já rt, hogy a Németország irányá

ba korlátozott osztrák fenyőgömbfa és fűrészáru kivitelt Magyarország 

felé tere lte . így a magyar term elésre  a tengerentúli és orosz fa versenyén 

kívül az osztrák erdőgazdaság nyomása is fokozódott.

A helyzet 1910-re annyira rosszabbodott, hogy amint a rró l az 

Erdészeti Lapok is hirt acíott (1910. 557.0.), m ár Budapesten a nagy kőbá

nyai hordógyárak is zömmel amerikai és orosz fát dolgoztak fel.
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Ebben a kialakult gazdasági helyzetben a magyar erdőgazdasági 

term elés léte forgott kockán. Elmaradottságunk és ennek végzetes követ

kezménye mindenki előtt nyilvánvalóvá lett. Az élet parancsolólag vetette 

fel az erdőgazdasági term elés korszerűsítésének szükségességét. Érthető, 

hogy az Erdészeti Egyesület szellem i életének középpontjában úgy, mint 

eddig, ezután is a term elés továbbfejlesztésének Ugye állott.

Az erdőfeltárás a belterjesség  első lépése.

A gazdasági helyzet kedvezőtlen alakulása rámutatott a megoldás 

m ódjára. Feltáró-szállító  berendezésekkel kell az alacsony term elékeny

ségű és drága igaenergiát felcserélni, az előhasználati nevelővágások be

vezetésével a minőséget és a területegységre eső hozamot fokozni, a csődbe 

jutott nyersanyag export helyett a korszerű hazai feldolgozást az erdőterü

letek közelében kifejleszteni (fűrész-, cellulóz és vegyiipar), a nagybani 

lábon történő eladás helyett a házilagos kezelést megvalósítani, a munkás - 

kérdést rendezni.

Az Egyesületbe tömörült szakemberek ezeknek a feladatoknak a 

megoldásán fáradoztak.

Különösen sokat foglalkoztatta e korban az Egyesületet az erdők 

feltárásának problémája. Ennek oka az volt, hogy a hegyvidéken fekvő fe- 

nyőerdeink kiterjedt volta ellenére nagyértékü fenyő fűrészárut kellett 

Ausztriából behozni, m ert fenyőfa készleteink nem voltak feltárva.. A 

rossz  utak, a feltáratlanság miatt a fakészletek bősége ellenére nem volt 

elég fa, az exportáló magyar erdőgazdaság keveset jövedelmezett, magasak 

voltak a belföldi faárak, a faipari vállalatok küszködtek a drága ipari n y ers

anyag m iatt.
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Az erős osztrák behozatal hátráltatta az export-csőd felszámolását 

és akadályozta a fejlett osztrák faiparral konkurálni tudó magyar fafeldől - 

gozás kifejlesztését. Elsőrendű szükséggé vált tehát ennek a hatal

mas élőfa tőkének a rentábilis mozgósitása.

Az Egyesület az olcsó tömegszállitásnak két kivihető módját látta: 

a nyilvános . galmu viziutak erdőgazdasági hasznosítását és keskeny- 

nyomtávú vasúthálózat kiépítését.

Az Erdészeti Lapok korabeli évfolyamaiban alig találunk olyan 

szakcikket, amely e kérdés fontosságát ne érintené. Egymást érték az e 

körbe tartozó tanulmányok, elméleti fejtegetések és meglevő berendezések 

ism ertetései, ezek tanulmányozására rendezett kirándulások, stb.

A feltárás fokozásának, a gazdasági vérkeringés érrendszerének 

kiépítése nemcsak erdőgazdasági érdek volt, hanem általános közgazdasági 

érdek. A normál nyomtávú vasúthálózat bizonyos határon túli sűrítése m ár 

nem gazdaságos. Az egyes országrészek fejlődésének érdeke viszont meg

kívánta közlekedési hálózattal való feltárásukat. Minthogy a gépkocsi ipar 

hazánkban a század első évtizedében még gyermekcipőben já rt, a tömegszál- 

litás eszköze csak a keskenynyomtávu vasút lehetett.

Az erdei vasutak építése a század első két évtizedében valóban 

hatalmas lendületet vett.

Dr.Pankotai Gábor - Dr.Herpay Imre: Erdészeti szállitástan, 

(Budapest, 1965.) cimü munkája alapján az erdei vasutak építése hazánk

ban a 4. sz. táblázat szerint alakult.

A táblázat adatai a mai Magyarország területén lévő erdei vasutak 

építésére vonatkoznak. A korabeli Magyarország területén az Erdészeti 

Lapok 1898. évi adatai szerint (124. o . ) a századforduló táján az erdei 

vasutak hossza az alábbi volt:
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gőzüzemű 490 km

lóvontatásu 533 km

összesen 1 • 023 km .

4. táblázat.

Erdei vasútépítések alakulása hazánkban.

Építési időszak Hossz (km) %

1875-1900. 35.0 5.1

1901-1905. 97.5 14.1

1906-1910. 110.6 17.1

1911-1915 52.0 7.7

1915-1920. 208.7 30.8

1921-1925. 135.5 19.9

1926-1930.

1931-1935.

1936-1940. 10.0 1.5

1941-1945. 6.3 0.9

1946-1950. 7.2 1.1

1951-1955. 17.1 2.5

Összesen: 679.9 100.0

Ebből Hegyvidék 54.2

Dombvidék 34.9

Sikvidék 10.9

Az Erdészeti Lapokban elszaporodtak a különböző erdei vasutakről 

szóló leírások, a technikai ism ertetések, az épitésre és Uzemberendezésre 

vonatkozó közlemények. Jó Üzletnek bizonyult kelendőségénél fogva az erdei 

vasutak gyártása és értékesítése is . Elszaporodtak az e rre  vonatkozó hirde
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tések. Pl. a Győri Magyar Wagon és Gépgyár Rt. vállalta komplett 

erdei vasutak gyártását és építését. A Koppéi-cég pedig m ár villamos kes- 

kenyvágányu vasutakat ajánlott megvételre.

A keskenynyomtávu helyiérdekű vasutak hálózatának kiépítése, 

központi irányítása, egységes díjszabás alá vonása akkoriban országos é r 

vényű elképzelés volt. E szerint helyiérdekű vasutakhoz hajszálerekként 

kapcsolódó erdei vasutak a vágásterületekig hatolva vezették volna be a 

hegyvidék fatermését az ország gazdasági vérkeringésébe. A vasutaknak 

ez a koncentrált kiépítése azért is előnyösnek látszott, m ert igy a vasutak 

üzemi költségei lényegesen csökkennek.

Nem kevesebb jelentőséget tulajdonítottak az erdőtesten belül az 

utakkal való feltárásnak. Fekete Lajos Selmecbányái főiskolai tanár 1910- 

ben m ár felvetette a "teherautómobilok" alkalmazásának a lehetőségét. 

Hangsúlyozták a szárazföldi szállít ópályák veí szállítással való kombiná

ciójának fontosságát is.

A feltárással kapcsolatban az Egyesület a kérdés szakmabeli t á r 

gyalásán felül 1900-ban és 1901-ben, két ízben is felterjesztést nyújtott be 

a kereskedelmi m iniszterhez az erdei vasutak ügyében. A felterjesztésben 

kérte a m inisztert, hogy törvényes keretek között könnyítse meg az erdei 

vasutak létesítését az erdőbirtokosok, illetve a fakitermelő, szállító és é r 

tékesítő vállalkozók szám ára. Az Egyesület elsősorban az építéshez szüksé 

ges területek kisajátításának biztosítását kérte, azonkívül az engedélyezési 

eljárás leegyszerűsítését, valamint, hogy az erdőmérnökök által készített 

vasútépítési műszaki tervek a hatóságok előtt elism ert műszaki dokumen

tációnak feleljenek meg.

Felterjesztésével az Egyesület a lényegre tapintott, m ert sok he

lyen valóban az volt a vasút létesítésének legfőbb akadálya, hogy a nyomvo

nallal érintett területek tulajdonosai képtelenül magas árat követeltek, sok

szor csekély értékű földekért, rétekért.
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Kihangsúlyozta azt is az Egyesület, hogy a nagy feltárási beruház* 

soknak csak akkor van értelm e, ha az házi kezeléssel párosul. A tulajdonom 

ne adja tőkés bérlők vagy kereskedők kezére erdejét, hanem az erdőgaz

dálkodás egész körfolyamata: az erdő felújítása, felnevelése, kihasználá

sa, termékek értékesítése és részben még feldolgozása is egy kézben 

összpontosuljon . így tudja csak a birtokos gazdálkodását mind magasabb 

szintre emelni, erdejének értékét fokozni, helyzetét a piacon biztossá ten 

ni és jövedelmezőségét emelni.

Szükséges volt ennek kihangsulyozása ebben a korszakban, m ert 

a fakereskedők közbeiktatásával a termelők és a fogyasztók közötti közvet

len kapcsolat megszűnt. A term elői haszon jelentős részé t is a kereske

dő vágta zsebre, ugyanakkor a vállalkozói haszon közbelépése ujabb te rh e 

ket rö tt a fogyasztókra.

A belterjes erdőgazdálkodás technikai feltételeinek m egterem té

sén kívül az Egyesület rám utatott a r ra  is , hogy a házi kezelés bevezetésé

nek második legfőbb akadálya a személyzet anyagi érdektelensége. A szem ély

zet nem volt érdekelve a gazdálkodás jövedelmezővé tételében, sőt a tövön 

való eladás a legkényelmesebb megoldást jelentette szám ára. Az egyes erdő

hivatalok létszám a sem volt elegendő intenzivebb erdőgazdálkodás vezetésé

hez. Rámutatott az Egyesület a r ra  is , hogy a belterjes gazdálkodáshoz szük

séges némi létszám szaporitás megoldható, m ert "csak az olyan személy- 

zet szaporítás tói kell rettegni, mely improduktív munkát végez". A gazdaság 

és a személyzet érdekeinek összhangba hozása céljából pedig a házi kezelés

sel elérhető többletjövedelem bizonyos hányadát a személyzet ré szé re  kelle

ne biztosítani.

Sajnos, a korabeli erdőbirtokosok körében nemigen találunk 

példát ezeknek a ma is helytálló javaslatoknak a m egvalósítására.
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Az Egyesület komplex szemléletmódja a belterjesség szorgalma - 

zása terén is megnyilvánul:

"Nemcsak az erdőgazdaság jövedelmezőségét kell mérlegelni, 

hanem mindazon iparágakét is , melyek az erdőgazdaság fejlődésével 

együtt haladnak és állandó létük az erdőgazdaság virágzásától függ." 

Erdészeti Lapok, 1906. 838.o.)

Az erdőművelés problémái.

A belterjes kezelés szemléletének kialakításából több részle t - 

kérdés kidolgozása látott napvilágot, aminek m ár az erdőművelés is hasz

nát látta. Így pl. napirendre került nagymértékben leromlott tölgygazdál

kodásunk rekonstrukciója.

A felvirágzott keményfa üzlet és a cserkéreg term elés tölgyerde- 

inkben nagy pusztítást okozott. Az idősebb korosztályok rohamosan 

fogytak, a cserkéreg term elés pedig általánossá tette a tarvágásos, a la 

csony vág^sfordulóju cserhántó üzem művelését. Ez azután a tölgyeseket 

alaposan tönkretette, helyüket sokfelé az akác lepte el.

A tengerentúli quebracho megjelenése Nyugat-Európa piacain 

a magyar cserkéreg üzlet lehanyatlását jelentette. Nyilvánvalóvá vált, 

hogy ezeket az erdőket újra jókarba kell hozni, m ert " . .  .manapság a gaz

daság célja iparifaterm elés, még pedig a lehető legjobb minőségben, leg

nagyobb mennyiségben, legrövidebb idő alatt és a legkisebb költséggel". 

(Illés Nándor: A tölgyesek kiképzése. Erdészeti Lapok 1905. 293.0.)

Ez m ár a modern idők hangja volt, amit a gazdálkodás szorult helyzetében 

komolyan kellett volna venni.

Fokozta a tölgyesek lerom lását a sarjerdő  üzemmódnak mind 

nagyobb elterjedése, a cserkéregterm elő üzemeken kivül is , m ert a kiala

kult közgazdasági szemlélet a még meglévő szálerdőknek is sarjerdőkké 

való átalakítását sürgette.
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Megjegyzendő, hogy a bükk szálerdők helyzete sem volt kedvezőbb, 

de mivel csak tűzifát term eltek és alig jövedelmeztek valamit, nem álltak 

annyira a közfigyelem homlokterében, mint a tölgyesek.

A tölgyesek helyzete az Egyesületet élénken foglalkoztatta.

Érthető, hiszen a hazai erdőgazdaság egyik alapkérdéséről volt sző. A moz

galom vezetője Vadas Jenő, a Selmecbányái Akadémia erdőmüveléstan taná

ra  a vitát 1901-ben "A tölgyerdőmüvelés némely hibáiról" cimü tanulm á

nyával inditotta meg. Az Egyesület több választmányi ülésen foglalkozott 

a problémával és a fÖldmüvelésügyi m iniszterhez küldött felterjesztésében 

rögzitette kialakított álláspontját: a tölgyerdők ügyét fel kell karolni, még 

a kisebb mennyiségű kocsánytalan tölgymakkot is be kell gyűjteni, a m ak

kal gondosan kell gazdálkodni, a kocsányos tölgyet a kocsánytalan tölgy t e r 

mőhelyéről vissza kell szorítani. A jövőben a termőhelynek megfelelően 

kell a fafajt megválasztani.

Az Egyesület felterjesztése  nyomán a FÖldmüvelésügyi M iniszté

rium körlevélben utasította valamennyi szervét a tölgygazdálkodás szaksze

rű  mederbe szo rítására  és ez az utasítás mindazokat a pontokat magában 

foglalta, amelyeket az Egyesület felterjesztése  tartalm azott.

A tölgy szálerdőknek sarjerdőkké való átalakításával kapcsolat

ban érdem es Fekete Lajos Selmecbányái főiskolai tanárnak a véleményét 

idézni, amely figyelembe vette a gazdaságosság szempontjait is , de szem 

előtt tarto tta  az erdőművelés (és egyben a valódi gazdaságosság) távlati c é l

kitűzéseit is:

"Meggyőződésem szerint sem az üzemmódnak, sem pedig a vágás- 

fordulónak m egválasztásánál nem szabad m ereven és egyedül csak a pénzü

gyi szám ítás eredményeit venni zsinórmétékül. A jövedelmezés mutatói 

m ellett még különös figyelemben kell részesíteni az erdőművelés alapelve

it is , p l . , hogy minden termőhelyen csak az annak megfelelő fafajok közt
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választhatunk, valamint elsősorban kell méltányolnunk az erdőknek köz- 

gazdasági közvetlen és közvetett jelentőségét” . (Erdészeti Lapok, 1910. 

244. o.)

A tölgykérdés mellett az Egyesület életében felszínre került 

az erdőművelés számos egyéb, fontos kérdése is.

A belterjesség, a jövedelmezőség vetette fel a gyéritések problé

máját. E téren a német és az osztrák erdőgazdaság volt a példakép, 

amely a hazai önellátás fokozására, a faterm esztés és a fafeldolgozás 

egységbe hangolására helyezte át gazdasági működésének súlypontját.

A német erdőbirtokok jövedelmezőségi példáin keresztül szorgalmazták 

hazánkban is az erőteljes gyéritések bevezetését.

Az Egyesületiek az erdőművelés fejlesztésében tett erőfeszítései 

közül ki kell emelni azt a felterjesztést , amelyet 1912-ben a fÖldmüvelés

ügyi miniszterhez intézett az Alföldfásitás ügyében. A felirat lényege 

Bund Károly egyesületi titkár 1912. évi közgyűlési beszámolójából ism ert 

és pontjai a következők: a földművelésügyi m inszter

az Alföldön ezúttal máris csak igen korlátolt kiterjedésben 

meglévő erdőségek fenntartása érdekében a legmesszebbmenő intézkedé

seket tegye meg.

2. Intézkedjék az iránt, hogy a kincstár e téren, valamint alföldi 

erdeinek m intaszerű kezelésében járjon jó példával elől.

3. Az alföldi és főként legelőfásitást a legmesszebbmenő támoga

tásban és jutalmakban részesítse .

4. Intézkedjék az iránt, hogy a fásításhoz szükséges csemeték, 

suhángok nevelésére az Alföld megfelelő helyein állami csemetekertek 

telepíttessenek.
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5. Intézkedjék, hogy a szikes talajok erdősítésére vonatkozó 

kísérletek az erdészeti k ísérle ti állomás részérő l beállittassanak, illetve 

nagyobb i^érvben folytassanak.

6. A kisbirtokosok, községi jegyzők, birák, stb. kik a fásítás 

érdekében kiváló érdemeket szereztek, megfelelő jutalomban részesitte s- 

senek.

Ez a felirat igen jelentős lépése az Egyesületnek, m ert abban az 

időben született, amikor Magyarország még erdőkben bővelkedett-, fában 

gazdag állam volt. Az Egyesület e lőrelátását bizonyítja, hogy m ár eb

ben a korszakban teljes súlyával felfogta az Alföldfásitás jelentőségét: 

azt, hogy az ország gazdasági élete szempontjából mennyire hátrányos az 

erdők aránytalan terü leti elosztása, szociális szempontból és a mezőgazda- 

sági term elés szempontjából mennyire szükséges az Alföld fátlanságának 

a megszüntetése, a meglevő kis erdők m egőrzése.

A szociális kérdés előtérbe nyomulása.

A szakmai, gazdasági kérdések m ellett mind nagyobb té rt fog

lalt el az Egyesület és a magyar erdőgazdaság életében a szociális 

k érdés.

A probléma m ár a szabadversenyen alapuló kapitalizmus korában 

kialakult, de a századforduló táján uj arculatot nyert. A munkásság m ár 

nem csupán szenvedő alanya volt a tőkés fejlődésnek, hanem aktiv harco

sa , formáló ereje. A korabeli s?jtó  egyre gyakrabban ad hirt tüntetések

rő l, sztrájkokról, munkásmozgalmi rendezvényekről.

Csak érdekességként említhető meg Egyesületünk története 

szempontjából, hogy 1905-ben a nyomdai betűszedők bérmozgalma az 

E rdészeti Lapok előállítási költségeit is emelte.
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A munka és a tőke közötti ellentmondás különösen nagy volt az 

erdőgazdasági term elés vonalán. A fakitermelő munkások az a g rá r

törvény, a m unkás-balesetbiztositásról szőlő 1907. év iX IX .t.c . hatálya 

például a favágókra egyáltalán nem terjedt ki, csak az ipar szerű munkakör

ben foglalkoztatott napszámosokra.

A nagy erdőterületek zömmel a nemzetiséglakta országrészeken 

feküdtek, ahol a nemzetiségi munkaeerőnek a saját nemzeti burzsoázián 

kivül a magyar töke szám ára is hasznot kellett biztosítania. A nemzeti

ségi favágóknak ez a kettős kizsákmányolása magyar szempontból is igen 

nagy kárt és veszélyt jelentett. A román, a ruszin, a szlovák favágó tu 

datában az őt irgalmatlanul kiszipolyozó tőkés vállalkozó* személye elválaszt

hatatlanul összeforrt a magyar állam eszméjével. A magyar államiság igy 
szemében egyet jelentett az elnyomással, az anyagi és szellemi nyomor 

forrásával.

Az Egyesület széles látókörét bizonyítja, hogy a szociális kérdés 

figyelemmel kisérésénél nemcsak az erdőgazdaság, hanem a faipar helyze

tét is figyelemmel k isérte. Az Erdészeti Lapok 1910. évi kötete (475.0.) 

a gyáriparunkról készült 1906. évi statisztikából közölte a munkások ke re 

setére vonatkozó érdekes adatokat.

proletáriátus legszegényebb rétegét alkották. A legelemibb szociális

5. táblázat

Ipari munkások keresete az 1906. évi gyáripari 

statisztika szerint.

Heti bér 
(Korona)

munkáslétszám
2l

0-10
10-14
14-20
20-30
30-40
40-50
50-70

24.3
21.5
24.0 
17.9 
7.3
2.5
2.0
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A táblázatból kiolvasható, hogy a faipari munkások 70%-ának a 

heti keresete 20 korona alatt mozgott.

Az adatok helyes értékeléséhez tudni kell azt is ,  hogy a sta tisz 

tika szerint az ország 11 csoportba osztott 4059 főüzeme között a faipar 

1 6 .1%-os részesed ésével a harmadik helyen állt.

A szociá lis probléma az Egyesületet élénken foglalkoztatta mind 

magyar, mind nem zetiségi vonatkozásban.

1898-ban az Egyesület alelnöke, Bedő Albert felszóla lást tartott 

az Országgyűlésben, m elyet az Erdészeti Lapok is közölt "A szocializm us 

kérdéséhez" cim m el. Bedő Albert mint képviselő nemcsak az erdészet 

kérdéseivel foglalkozott, hanem kifejtette nézeteit a mezőgazdaság helyze

tére vonatkozóan is . A századforduló körül válságosnak Ítélte a földműve

lé s  helyzetét. A szocializm us kérdésében ugyan nem látott világosan, de 

m élységes ember szer etete, hazája sorsán való aggódása folytán helyes irány

ban kereste a megoldást.

Beszédében drámai szavakkal hivta fel a figyelmet arra az elenyé

sző  csekély ö sszegre , 140.000. - F t-ra, amit a cseléd  és munkásviszonyok 

javítása céljából irányoztak elő . Ha m érsékelt formában is , de nagyon ha

tározottan vetette fel a földnélküli, lényegében napszámos cselédekből 

egy kisbirtokos munkásosztály kiterjedtebb mértékű megalapítását és az 

ehhez szükséges föld biztosítása érdekében a nagybirtok területének igény

be vételét földvásárlás utján.

A kisebb földbirtokosok és gazdák érdekében az értékesítő, fo

gyasztó és m egfelelő o lcsó  hitelt adó szövetkezetek sürgős és szélesebb  

felhasználását tartotta szükségesnek, különösen figyelembe véve azt, hogy 

milliókat bocsátanak olcsóbb kamattal a budapesti pénzintézetek rendelkezé

sé re . Véleménye szerint ezeknek az értékesítő, - fogyasztó- és h itelszövet

kezeteknek létesítése  és minél nagyobb szám ra való em elése élénk és sürgős 

szükségletet képez a kisebb földbirtokosoknak a nagytőke által gyakorolt k i- 
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használása ellen való m egvédelm ezése végett. Helyesen látta, hogy nincste

lenek földhöz juttatása és társadalmi m egerősítése jelentős fogyasztó tö 

megeket kapcsolna be és igen hatalmas forrását képezhetné az ipar és ke7 

reskedelm i élet táplálásának, fejlesztésének.

Későbbi közéleti tevékenysége során Bedő mindinkább a paraszt

ság anyagi felem elésének, gazdasági m egerősítésének szószólójává vált és  

elit élte a kormány tessék -lássék , álszent, üzleti szempontoktól vezetett 

telep ítési politikáját. Ebben a törekvésében m ély humanizmusa m ellett 

nemzetének jövőjét féltő, igazi hazafisága vezette.

Bedő ezirányu állásfoglalását nem nézték jő szem m el az uralkodó 

osztály képviselői, akik az Egyesületben helyet foglaltak. Feltehetően en

nek következménye viszonylagos e lsz igete lése  az egyesületi életben is.

Jellemző példa Bedő m ellőzésére, hogy az Egyesület 40 éves 

fennállásának jubileuma alkalmából, 1906-ban a király nem az alapítók 

közül még egyedül életben lévő Bedőt tüntette ki, hanem a fiatal, alig  

néhány év óta egyesületi titkár Bund Károlyt. Még mindig fennálló roppant 

szem élyi tekintélye és közéleti súlya miatt teljesen  félreállitani nem lehetett, 

de az Egyesület alelnöki, majd tiszteletbeli elnöki pozíciójában szerepe mind

inkább a reprezentációra szorult v issza . Hozzájárult ehhez hajlott kora is . 

Dacára bölcs, korát felülmúló, előrelátó eszm éinek, m égis "a múlt em be

re" lett, akinek a neve mind ritkábban szerepelt az Egyesület lapjának o l

dalain.

A "jelen emberei" a szociá lis kérdés m ás megoldását választották, 

ha ugyan azt megoldásnak lehet nevezni.

1900. december 10-én iktatták be az erdőmunkásokról szóló  

1900. évi XXVIII. törvénycikket, m ely az erdészet területén a munkaadók 

és a munkavállalók közötti legelem ibb kapcsolatokat kívánta normalizálni.
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Az Erdészeti Lapok 1901. évi januári számában hasonló cim alatt 

cikk jelent meg az uj törvényről. A cikk szerint a törvény egyike volt an

nak a törvényláncnak, amelyet Dr.Darányi Ignác fÖldmüvelésügyi m inisz

te r  hozott létre  azzal a céllal, hogy valamennyi gazdasági ágnál a munka

adók és a munkások közötti jogviszonyt rendezze (erdőmunkások, dohány- 

term elők, ut- és vasutépitésnél dolgozók, egyéb napszámosok). Ennek a 

működésnek az első impulzusai - a cikk szerint - az agrárszocialista  

mozgalom tapasztalatai voltak. A törvény létrehozását ugyanis az indokol

ta, hogy az erdei munkás megszűnt az az engedelmes eszköz lenni, amely 

még néhány évvel korábban is volt. Munkabeszüntetései, követelései 

"kisebb-nagyobb kárt okoztak" a munkaadó erdőbirtokosoknak.

A törvény azonban egyúttal e lism erése is volt annak, hogy m ár 

halaszthatatlanná vált a munkaviszonnyal kapcsolatos kérdések legalább 

minimális rendezése.

Az erdei munkásság szociális problémáinak gyors kiéleződését Idézte 

elő, hogy a fakiterm eléseket m ár nem közvetlenül a birtokosok, hanem 

a célnak megfelelő gazdasági erővel rendelkező tőkés vállalkozók vették 

a kezükbe. Nyilvánvaló, hogy a tőkés profitot növelni kellett ahhoz, hogy 

mind a birtokos, mind a pénzét forgató vállalkozó a szám itását megtalálja.

"A munkások ennek következtében elég gyakran különféle utón 

kizsákmányoltattak, ami különösen hegyvidéki népünk jelen műveltségi foka 

és önállótlansága m ellett nem is volt mindig nehéz feladat. Helyenkint ta 

lán részben ebben a körülményben kereshető a nép elszegényedésének 

és kivándorlási hajlamának kutforrása i s . . . "  (Erdészeti Lapok 1901.23.o . )
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A törvény egyes részleteiben tulajdonképpen nem szabályozta, 

hanem szentesitette a korabeli állapotokat. Mindjárt a 2. §-ban kimondta 

a törvény, hogy szerződés feltételeinek megállapitása a felek szabad 

egyezkedésének a tárgya". Elképzelhető, hogy a hatalmas munkanélküli 

tartaléksereg valamely szegény tagja milyen "feltételeket” szabhatott pl. 

gróf Festetich Tassilo vagy egy őrgróf Pallavicini számára!?

Munkaidő tekintetében a következő "humánus” rendelkezése volt 

a törvénynek: "A napszámos munkanapja, ha az iránt a felek között más 

megállapítás nem létesült, napkeltétől napnyugtáig számittatik.

Nem idézzük tovább ennek a "szociális törvénynek" egyéb intézkedé

seit (a munkásnak kényszereszközökkel való munkára kényszerítése, s tb .) Nem 

foglalkozott ezzel többet a korabeli szaksajtó sem. A munkáscörvény ki nem 

mondott célját az Erdészeti Lapok korabeli cikkírója mégis leírta.

"Őszintén óhajtjuk, hogy az erdőmunkásokról szőlő törvény oly 

rendezett viszonyok útját egyengesse, amelyek között az u .n . munkáskér

dés az erdőgazdaságtól távol tartassák . "

(Erdészeti Lapok 1901. 23.o .)

Nyíltan kimondva ez nem más, mint a szocialista mozgalmak 

erdőgazdasági munkásoktól való távoltartása, némi részletengedmények 

nyújtásával a munkások elégedetlenségének lecsititása, a munkásmozgalom 

leszerelése.

A nemzetiségi erdőm unkásokra nem tért ki külön a törvény. Az 

Egyesület figyelmét ez a probléma nem kerülte el. A kérdést az Egyesület 

1906. évi (40 éves jubileumi) közgyűlése vetette fe l. Az Erdészed Lapok 

1906. novemberi számában pedig hosszú cikk foglalkozott az erdőgazdaság 

szerepével a nemzetiségi területeken. (Szabó Ferenc: Az egységes magyar 

állameszme és az erdőgazdaság.) Ez a cikk a számok könyörtelen erejével 

tárta  m ár fej a valóságot: a 19 m illió lakósu ország 54.6%-a nem magyar
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anyanyelvű, az ország területének 28%-át kitevő kilenc millió hektár erdő 
zöme pedig e nem magyar lakta vidékeken fekszik. A szakszerűtlen és 

emellett a munkást kizsákmányoló erdőgazdálkodás a nemzetiségek kö ré

ben a magyar állami befolyás gyengitését jelenti. "Nálunk sikeres magyar 

nemzeti politikát az erdőgazdaság nélkül nem lehet csinálni" - ir ta  a cikk 

(845.0.) - célozva a rra , hogy az erdőhivatalok a nemzetiségi területeken 

a magyar állam végvárai.

Az erdőgazdaságban tehát a szakszerűtlen gazdálkodás a szociális 

probléma elm élyítését, ez pedig a nemzeti kérdés kiélezését hozta magával.

Az erdőgazdasági munkásokról szóló törvény m itsem  oldott meg 

a társadalm i problémákból. Hiába próbálta konzerválni a törvény a fennálló 

viszonyokat, az élet a fejlődés szabta irányban haladt tovább, a tárgyalt 

korszakban a veszteglés irányában. Ez a veszteglés az erdőgazdasági t e r 

melésben a külterjes gazdálkodást jelentette, de korszerű technikai eszkö

zök felhasználásával.

Az előző fejezetek tanúsították, hogy az erdőgazdálkodás holt

pontról való elm ozdítására mennyi korszerű , életrevaló javaslat született 

a szakemberek részérő l. Komoly formában felvetődtek és részben kidol

gozást is nyertek azok az alapelvek, amelyek a korszerű  erdőgazdaságot 

jellemzik.

Sajnos, a term elést hazánkban a századforduló után egyáltalán 

nem a szakszerűség jellem ezte.

A term elési és szociális problémák összefonódása 

és elmélyülése.

A monopolkapitalizmusra jellem ző koncentráció az erdőgazdaságban is 

jelentkezett. A gazdasági válságok hullámain bukdácsoló földbirtokosok ke

zéből a fakiterm elés fokozatosan átcsúszott a tőkés vállalkozók kezébe.
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Rendkívül elszaporodtak nemcsak a fakereskedők, de a m ag-, csem ete-, 

erdei szerszámkereskedők, magpergető tulajdonosok is . Ezek között több 

osztrák és német cég ajánlkozása is megjelent a szaklapokban.

A legnagyobb üzletet term észetesen  a fakiterm elési vállalkozások  

jelentették. Ezek a vállalkozók már nem egyes szem élyek voltak, hanem 

a kisebb-nagyobb bankok érdekeltségi körébe tartozó fakiterm elő karte- 

lek*. Az ipari monopóliumok körében már közism ert nevek, mint Chorin, 

Deutsch, Neuschloss, Wolfner-Schantzer, stb. feltűntek a faüzlet terén  

is . A vállalkozások finanszírozói --amint arról az Erdészeti Lapokban 

is olvashatunk - mind gyakrabban külföldi (osztrák, német, angol) pénzinté

zetek. Az erdő is egyik területévé vált a külföldi tőkebehatolásnak. Nem 

egyszer idegenek voltak a kiterm elő részvénytársaságok is . Az Erdészeti 

Lapok 1910. évi 551. oldalán pl. panaszkodik, hogy Szepes és Sáros vár

megyében több község erdejét galíciai vállalkozók vették meg és a term elt 

fát egyenesen az országhatáron túlra irányították. Mint említettük, pl. a 

híres szlavóniai tölgyesek kiaknázásában egész sor külföldi tőkés vett 

részt. Az angol "The Oak Extract Company Limited" cég a szlavóniai 

tűzifa feldolgozásából zsupanjei tanningyára révén legkevesebb 60 m illió  

korona tiszta nyereségre tett szert, csupán a visszam aradó tűzifából!

Az 1907. évi ipartörvény nyomán, am ely az Ausztriától független, önálló 

magyar vámterület követelését leszere lte , különösen az osztrák tőkebeha

tolás fokozódott. (Megjegyezzük, hogy az Egyesületbe felsorakozott erdő- 

birtokosok az úgynevezett agrárius csoporthoz tartoztak, am ely a magas 

agrárvámokkal védett közös vám szövetség hive vo lt.)  De kivették részü 

ket a zsíros erdőüzletekből a nagy ipari monopóliumok is , amelyek nem 

csak bérelték, de kezükbe is kaparintották a nagy erdőbirtokokat, pl. a 

Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt, az Osztrák-Magyar Államvasuttár - 

saság, stb.
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A nagybani értékesítés azt eredm ényezte, hogy a birtoko

sok lábon álló fakészletüket adták el a részvénytársaságoknak. A társasá

gok biztosítani kívánták feltárási beruházásaiknak gazdaságos voltát, 

ezért nem csupán egy, hanem több évi használat jogát is  kikötötték és 

megvásárolták maguknak. így azután több ezer holdas erdőterületek k e

rültek kiterm elésre. A nagy részvénytársasági fakiterm elések már odáig 

fajultak, hogy egy-egy ilyen Rt. valam ely vidék közbirtokossági arány

részeit összevásárolta (Székelyföld) és az igy m egszerzett erdőt 

azután alaposan m egdézsm álta. Általánossá és a korszak jellem zőjévé  

vált a tömeges tövön való állományeladás, gyakran az erdőhöz tartozó  

fafeldolgozóüzem m el együtt. A m egvásárolt erdőhöz tartozó vadászati, 

halászati jogot a kiterm elő részvénytársaság maga is bérbeadta. (E lter

jedt az állami vadászterületek bérbeadása i s .)

Az erdőhasználati mód kizárólag a tarvágás volt, m ert ez b iztosí

totta a feltárási beruházások m axim ális kihasználását. A feltáró eszköz 

rendszerint az erdei vasút volt, m ert a gépkocsiipar fejletlenségének korá

ban ez biztosította a gyors, időjárástól viszonylag független töm egszállitást. 

Ez az egyébként kitűnő technikai eszköz igy forrt ö ssze  a köztudatban a 

nagy tarolásos erdőpusztitások fogalmával. Mert ez a tövön-eladásos, 

tarvágásos rendszer túlnyomórészt a szép állományok pusztulását, lerom 

lását jelentette. Hiszen a tőkebefektető vállalkozót aligha érdekelhette 

a felujulás, a talajvédelem , stb. szempontja, hanem csak a pénz minél na

gyobb haszonnal való v isszatérü lése . E szempont miatt dolgozott nagy 

apadékkal, term elési veszteséggel is  ez az üzem, m ert a vállalkozó  

csak a legjövedelmezőbb választékok k iterm elésére fordította pénzét, a 

faterm és maradéktalan feldolgozása nem volt célja. így azután - különö

sen nehéz terepen - sokszor a faanyagnak egyharmada is pusztulásra volt 

ítélve. E m ellett az erdők feltárásának az ügye sem  jutott előbbre, mert 

a term elés befejezése után a cég vasúti sínjeit felszedte és vonult uj terü

letekre.
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Ki kell hangsúlyozni, hogy az erdőpusztitás oka nem az erdei 

vasút volt, hanem a kor gazdasági rendje. A technikai eszköz önmagában 

nem pusztít, csak az a szándék, amely helytelenül alkalmazza. S őt, ebben 

a korban a tultartott, rom lás előtt állő faállományok anyagának feltárásával, 

az eddig megközelitetlen fiatal és középkorú állományokban a nevelővágások 

gazdaságos véghezvitelének lehetővé tételével, a gazdálkodó ember erdőbe 

való behatolásának biztosításával az erdei vasút az erdőgazdasági műszaki 

fejlesztés élvonalában állott. A legtöbb helyen valóban betöltötte a vasút a 

term elés fejlődéséből ráháruló fontos szerepet. Nem szabad az erdei vasút 

számlájára írni azokat az erdőtarolásokat, amelyeket a birtokos anyagi 

érdeke és a vállalkozói kapzsiság idézett elő.

Az ism ertetett term elési rendszer, különösen a hegyvidéken, 

szörnyű következményekkel járt. Az erdők nagy területekről eltűntek, he

lyükön kialakultak a kopárok. Az egykori szép szálerdők helyén mind na

gyobb teret foglaltak el ro ssz  sarjerdők.

A kíméletlen gazdálkodás tovább m élyítette a szociá lis problémát, 

különösen a nem zetiségi területen. Az erdejüket vesztett hegyi községek 

egyébként is sanyarú sorsú lakossága munka nélkül maradt. Mind nagyobb 

tömegek kényszerültek vándorútra, távoli vidékeken munkát keresn i,rend

szerint eredménytelenül. Az urbérességek helyes gazdálkodásának és 

vagyonkezelésének egyik gátja is maga a szociá lis helyzet volt: a nép tudat

lansága. Tovább fokozta a nyomort, hogy a hegyvidéki lakosság a letarolt 

területeket legeltetni akarta, m ert mezőgazdasági területek hiányában állat- 

tenyésztését csak igy oldhatta m eg. Az erdőt védő jogszabályok szigorúan 

tiltották a vágásterű]etek legeltetését. E miatt azután kemény összeütkö

zésre  került sor nemcsak az erdészet és a lakosság, de az erdészet és 

az agTárkörök között is .

A term elési és szociá lis problémák összefonódását, a dolgozó nép 

keserves sorsát jól érzékelteti egy korabeli le írás alábbi részlete:
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"Itt a nép keresetforrásának, a fa- és sószállitásnak és egyéb 

cikkek fuvarozásának elm aradásával szemben ujabb keresetforrások csak, 

igen nehezen nyiltak meg. A vasút nyomait nem követte a gyárkémények 

gomolygó füstje. A nagy távolság a gyári vállalatok széles keretét igen 

megneheziti. Azután az erdőségek is hovatovább jobban letarolvák, s 

az erdőtörvény rendelkezései szigorú életbeléptetésével mind kevesebb 

jövedelmet nyújtanak___

A megélhetés tehát nehéz, a közterhek nagyok s Amerikában boldoguló 

egyes társaik  példája csábitó. A legnyomorultabbul élvén, nincs mit 

veszteniük. Néhányan e sorok Írójához is fordultak tanácsért s midőn 

igyekeztem őket a következményekre való figyelm eztetéssel tervükről le 

beszélni, azt felelték: "nehezebb nem lehet ott sem , csak könnyebb". " 

(Nyegre László: Máramarosmegye közgazdasági le írása . A Közgazdasági 

Szemle nyomán ism erteti az Erdészeti Lapok 1901. 169.0.)

Egyesületi törekvések szociális kérdés orvoslására

A század első évtizedében az Egyesület feltűnően sokat foglalko

zott a legelőgazdálkodás kérdésével, szakbizottságot alakított annak beható 

tanulmányozására és részle tes javaslatot készített 1905-ben a legelőgazda

sági törvény megalkotása érdekében. Ennek a munkának a célja az elmon

dottak után világos. A hegyvidéki legeltetés rendezése egyidejűleg szolgál

ta az erdőgazdálkodás és a szociális probléma megoldásának ügyét.

A javaslat rámutatott az Egyesület részérő l helyesnek tartott 

megoldásra: a legelőproblémát nem az erdőterületek legeltetésével kell 

elodázni, hanem a hegyi legelők további pusztulását kell megakadályozni 

és szakszerű legelőgazdálkodással, szakemberek munkába állításával jó 

karba hozni.

A javaslat eUcészitésére alakított egyesületi bizottság az érdekelt 

rokonszakmák képviselőit is bevonta munkájába. Az Országos Magyar

9899/Rné



- 80 -

Gazdasági Egyesület képviselője a tárgyalások elején m egkísérelte magához 

.ragadni a már elvesztett kezdeményezést és javasolta, hogy az előadói te r 

vezetet az Egyesület adja át az OMGE állattenyésztési szakosztályának.

Az Egyesület ezt a k ísérletet elutasította és javaslatát az erdőgazdasági 

szakszerűség elvei alapján készítette el.

Term észetesen ezek a törekvések a növekvő szociá lis problémákat 

megoldani nem voltak képesek. Egyre hatalmasabb méreteket öltött a munka- 

nélküli seregek kivándorlása külföldre. Keserűen Írhatta e korszakról

negyedszázaddal később József Attila: "------kitántorgott Amerikába m ásfél -

m illió  emberünk”.

A hegyvidéki, fakiterm eléssel foglalkozó férfilakosság tömeges 

kivándorlása tovább súlyosbította az erdőgazdasági term elés helyzetét, 

m ert az erdőterületeken helyi munkaerőhiányt idézett elő. Ez drágította a 

kiterm elést és a vállalkozók az ebből eredő többletköltségeiket részben  

újonnan toborzott munkásaikra, részben az erdőre hárították át.

A munkaerőhelyzet süllyedő irányzatának ellensúlyozására az 

Egyesületben különféle felvetések születtek és ebben már megnyilvánult a 

tagság összetételének kettőssége. A szakvonal az intenzív, korszerű, 

belterjes erdőgazdaság m egteremtésében látja a szociá lis kibontakozás 

útját. Véleménye szerint, ez biztos jövedelmet jelent a tulajdonosnak, szük

ségtelenné tesz i a tőkés vállalkozók beiktatását a term elés körfolyamába 

és állandó bő munkaalkalmat biztosit a helyi lakosságnak.

Nem mindenki gondolkodott igy. Az Erdészeti Lapok 1905. 905. o l

dalán cikk jelent meg "Rabmunka az erdészet szolgálatában" cim m el.

A cikk "praktikus” gondolatmenete a következő: a börtönökben tétlenül töltik 

idejüket a rabok, ugyanakkor a fakiterm elés munkaerőhiánnyal küzd.

A megoldás ebből már logikusan adódik: rabokat kell felhasználni az erdő

ben a fakiterm elés végrehajtására. "Mellékesen” előnyös lenne ez azért is. 

mert egy munkás napszámbére 2 korona, a rabé pedig csupán 50 fillér! 
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"Mert kárbavész, elcsenevész az az óriási energia, mely a 

fegyházak és börtönök falai közt sínylődő szerencsétlenek izmaiban r e j 

lik s m ert nem igazság, hogy az adózók filléreiből dologtalan henye bűnö

söket ingyen e tessenek .” (Erdészeti Lapok 1905. 905. o .) Persze helyte

len lenne, ha a jutányos munkaerő a nagy versenytársnak, az iparnak a 

profitját duzzasztaná még nagyobbra - siet megjegyezni a  cikkíró.

Nem, ez fölöttébb helytelen és kellemetlen lenne. Az unatkozó, blizhödt 

levegőben senyvedő rabok, "többnyire földmivelőkből álló letartóztatottak” 

feltehetőleg valóságos üdvrivalgással fogadják a h irt, hogy potom pénzért 

a friss  erdei levegőn dolgozhatnak reggeltől napestig .. .

A szociális kérdésben a kor társadalm i rendszerével szem be

helyezkedő közbelépés az Egyesület e rejét m essze meghaladó, rem ény

telen vállalkozás lett volna. E helyett figyelmet érdemelnek azok a 

kisebb erőfeszítések, melyeket az Egyesület a  tagjai sorába tömörült erdő- 

mérnökök szociális helyzetének a megjavítása érdekében kifejtett.

Az Egyesület először az állami szolgálatban álló erdőmérnökök 

anyagi helyzetével foglalkozott, ugyanis ezeknek fizetési besorolása annyi

ra  rossz  volt, hogy e m iatt az erdőmérnöki pálya m ár az elnéptelenedés ve

szélyével fenyegetett. Amig p l. az Erdőtörvény létrehozása után az 
1887/88. tanévben 366 fő volt a Selmecbányái erdőakadémiai hallgatók szá 

m a, tiz évvel később, az 1897/98. tanévben m ár csak 79 fő. Igen sokan 

léptek át m ás pályára (pl. kataszteri és tagositó mérnökké, honvédséghez, 

vasúthoz, s tb .) Sokan kivándoroltak Romániába, Oroszországba, Törökor

szágba.

A problémával való foglalkozás oly intenzív volt az Egyesületben, 

hogy 1904-ben rendkívüli közgyűlést is hívtak össze a kérdés m egvitatá

sá ra , ami a legritkább esetek közé tartozott. Ennek eredményeként fel- 

terjesz tést intézett az Egyesület a fÖldmüvelésügyi m iniszterhez, melyben 

a helyzet vázolásával kérte  a m inisztert az állami és községi erdőket ke
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zelő erd&némökök fizetésének megjavítására, a legalacsonyabb fizetési 

osztály (XI.) m egszüntetésére, ú tiköltség-és napidijaik rendezésére, a 

lótartási átalány felemelésére.

A közbenjárás meghozta az eredményt, m ert néhány év múlva, 

1910-ben az egyesületi titkár, Bund Károly m ár a rró l számolhatott be, 

hogy az erdőmémöki kar fizetési helyzetét sikerű., kiemelni elmaradott 

helyzetéből és a pálya ism ét keresett lett.

Az állami erdőmérnökök után a magánszolgálatban álló erdőmérnö

kök helyzete került napirendre. A kérdés tanulmányozására az Egyesület 

bizottságot alakított. A bizottság különösen azt találta sérelm esnek, hogy 

a munkaadó erdőbirtokos és a  munkavállalóerdőmérnök közötti munkavi

szony feltételeit semmi sem szabályozta, m ert a  bittokos és gazdatiszt 

közötti jogviszony szabályozásáról az d ó  1900. évi XXVII. te. nem te r 

jedt ki az erdőtisztekre.

Külön is felterjesztéssel fordult az Egyesület a miniszterelnök

höz 1910. júniusában a városi erdőtisztek fizetési és szolgálati viszonyai

nak rendezése ügyében.

Magyarország 33 városának birtokában volt 314.000 kát. hold erdő, 

amely kb. évi 3,027. 000 korona jövedelmet hozott. A városi erdők látható 

súlyának ellenére a váróéi tanács által alkalmazott erdőmérnök: a többi 

városi tisztviselővel szemben meglehetősen hátrányos, sőt bizonyos é r te 

lemben megalázott helyzetben volt, m ert szakkérdésekben is valamely 

nem erdészeti szakember városi tanácsos határozatainak volt alávetve.

Az Egyesület felterjesztésében követelte, hogy a városi erdőtiszt 

a közigazgatási tisztviselők közé legyen sorolva és fizetése ennek megfele

lően rendezve. A városi tanácsnak és közgyűlésnek teljes jogú tagja le 

gyen és erdészeti ügyekben előadóként szerepeljen. Továbbá mind munkakö
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rének ellátása, mind egyéni léte szempontjából lényeges, hogyne egy 

meghatározott rövidebb vagy határozatlan munkaidőre, hanem életfogytig

lani időre legyen megválasztva.

Nincs tudomásunk a rró l, hogy az Egyesületnek e lépéseit tö rvé

nyes intézkedések követték volna, de későbbi szórványos közlésekből m eg

állapítható, hogy a magánmunkáltatók jelentős részénél javult az erdőm ér

nökök helyzete.

Szakiskolák reform ja.

A századforduló előtti évtizedekben az Egyesület egyik központi 

problémája volt a  szakember ellátás helyzete. A századforduló után ezt a 

kérdést változatlan érdeklődés k ísérte , de uj oldaláról megközelítve.

Az 1870-80. közötti időben az alsófoku erdészeti szakiskolák 

teljes hiánya volt a probléma. Ezt követőén négy alsófoku szakiskola is 

alakult az országban. Ezek általában meg is feleltek a hozzájuk fűzött r e 

ményeknek. Most azonban egyre inkább szóba került az a körülmény, hogy 

az alsófoku szakiskolák tananyaga eléggé elvonatkoztatott a hazai körül

ményektől, a magyar gyakorlattól. Élesen vetődött fel a gyakorlat részérő l 

az oktatás, a képzettség színvonalának a kérdése. A szakiskolák kikerült 

növendékei ugyanis k is- és középbirtokok önálló kezelésére (térképezés, 

üzemterv -készítés, s tb .) nem voltak alkalmasak. A magasabb fizetési 

igénnyel fellépő erdőmérnökök költségeit viszont az ilyen csekélyebb jöve

delmű birtok nehezen b írta  el. Ezért vetődött fel középfokú képzettségű 

szakemberek kinevelésének a  gondolata. A probléma azért is jelentkezett, 

m ert számos birtokos erdőgazdasága vezetőjének kiválasztásánál előnyben 

részesítette  a középfokú végzettségű idegen erdészeket.

Az Egyesület behatóan, szakbizottság alakítása utján foglalkozott 

az erdészeti középiskola felállításával. Végül is a r ra  az álláspontra helyez-
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kedett, hogy ilyen tanintézetek felállítása nem lenne kívánatos, m ert:

1. Az erdőbirtokok egy része - a könnyebb anyagi megoldás k e re 

sése révén - a jelenleginél alacsonyabb képzettségűek kezébe kerülne.

Ez pedig visszafejlődést jelentene.

2. A középiskolát végzettek igénye sem lenne oly alacsony, hogy a 

kisebb birtokok állásaival megelégedne.

3. M esterségesen egy társadalm ilag félszeg, helyzetével elégedet

len elemet nevelne.

1918-ban a FÖldmüvelésügyi Minisztérium mégis elhatározta a 

Temesvár m elletti vadászerdői erdőőri szakiskola hároméves kiképzési 

idővel mtlködő erdészeti középiskolává való fejlesztését. Az uj létesítmény 

megindulására azonban 1918. októberében a forradalmi események következ

tében m ár nem került sór.

Középiskolák helyett az alsóbb erdészeti szakiskolák reform ját 

javasolta az Egyesület úgy, hogy az széles skálán alkalmazható altiszti 

kart neveljen.

Ma m ár nem állapítható meg, hogy a fenti elutasítás a tényleges 

veszélyeket vagy az Egyesületbe tömörült erdőmérnökí kar pozíció féltését 

tükrözi-e? Tény, hogy az erdészeti középiskolák felállításának Ugye az 

Egyesületnek ezzel az 1905. évi állásfoglalásával a világháború végéig le 

került a napirendről. Tény továbbá az is, hogy a meglevő alsófoku szakis

kolák további működésűk során derék, jól képzett erdészek százait adták 

az országnak,akik akár mint végrehajtó közegek, akár mint középszerű 

erdőbirtokok önálló irányitói, kitünően megálltak a helyüket.

Sajnálatos, hogy az Egyesület akkori állásfoglalása késleltette a 

középfokú szakiskolák megnyitását.
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A FÖldmüvelésügyi Minisztérium tervezte egy erdőőri szakiskola 

felállítását a meglevők m ellett a Dunántúlon, Veszprémben, de e rre  nem ke

rü lt sor.

Élénk vita tárgya volt az Egyesületben a Selmecbányái erdészeti 

Akadémia helyzete is.

Az Egyesület 1901-ben felterjesztéssel fordult a fÖldmüvelésügyi 

m iniszterhez, azzal kapcsolatban, hogy a Magyar Mérnök- és Építész 

Egylet a századfordulón napirendre tűzte a műszaki címek és a műszaki 

gyakorlat rendezésének a kérdését.

Felterjesztésében kérte az Egyesület a m inisztertől, hogy az egyéb 

felsőfokú képzettségű szakemberekhez hasonlóan a Selmecbányái Bányászati 

és Erdészeti Akadémiát szabályszerűen elvégzettek szám ára törvényes 

rendelkezés biztosítása az "okleveles erdőmérnök" cim használatát.

Ezzel a lépéssel az Egyesület tisztázta e cim tartalm át és használa - 

ti jogát a magyar erdőmémöki kar szám ára. Eddig ugyanis számos fé lre é r

tés volt az "erdész", "erdőtiszt", "erdőmérnök” fogalmak körül és ennek 

nem egyszer a ténylegesen legtöbbet tanuló, legmagasabb szakmai képzett

séggel rendelkező erdőmérnökök látták kárát.

A tananyag korszerűsítése körül folyó szokásos vitáknál jelentősebb 

volt az a vita, amely az Akadémia, majd 1904-től a Főiskola önállósága és 

székhelye körül dúlt.

Mint ism eretes, a Selmecbányái tanintézet bányász, kohász és 

erdész felsőfokú képzettségű szakemberek leképzését végezte. A hangsúly 

az előbbi kettőn volt, a Főiskola maga is bányász és kohász irányítás alatt 

állott. A néhány évtized alatt hatalmasan kifejlődött magyar erdőgazdaság 

képviselői szám ára, de az erdész tanárok ré szé re  sem volt kielégítő ez az 

alárendelt helyzet. Ezért törekedtek egyetemi rangú, teljesen önálló, függet
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len erdészeti tanintézet létrehozására. Az Egyesület támogatta ezt a 

törekvést, de körein belül is igen eltérőek voltak a nézetek a jövendőbeli 

székhelyet illetően. A többség célját mégis leginkább Budapest képezte. 

Ebből is "kilátszott a lóláb", m ert amig az erdős hegyek ölén fekvő 

Selmecbányát az erdőmérnök képzés szám ára alkalmatlannak m inősítet

ték az önállóság hivei, a főváros kiterjedt kőrengetegével kapcsolatban 

nem támadtak ilyen aggályaik. Felmerült még több vidéki város lehető

sége is: Pozsony, Kassa, Besztercebánya, Temesvár stb.

Megemlíthető, hogy a század első évtizedében Darányi Ignác 

fÖldmüvelésügyi m iniszter vezette fel egy önálló Földművelési Egyetem 

gondolatát, amely az állatorvosok, erdőmérnök ők és mezőgazdászok kép

zésére lett volna hivatott. E terv nem került megvaló6itásra.

A Főiskola áthelyezésének problémáját végül is az első világhábo

rú oldotta meg.

Irodalmi tevékenység.

A századfordulóval lezárult az a nagyarányú irodalmi munkásság, 

amely az Egyesület első évtizedeinek tevékenységét jellemezte és amely 

az alapvető munkák sorozatának létrehozásával megterem tette a magyar 

erdészeti szakirodalom alapját. Az Egyesület eddigi irodalmi tevékenysé

gének ujabb elism erését jelentette, hogy 1900-ban a párizsi világkiállítá

son aranyérm et nyert az erdészeti csarnokban kiállított irodalmi term ékei

vel .

Term észetesen születtek ^jég ezután is szakirodalmi munkák az 

Egyesület Deák Ferenc alapítványának gondozásában. Ezek azonban mind 

a vállalkozás m éretét, mind a kiadott könyvek számát tekintve lem aradást 

mutatnak az előző korszakhoz képest. Átfogó jellegű munkák helyett egyes 

részletkérdések kidolgozását felölelő munkák születtek, amelyek szintén
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igen értékes darabjai szakirodalmunknak. Például:

Az akácfa monográfiája. Bpest, 1911. OEE. 

Hazánk házi faipara. Bpest, 1902. OEE.

A blikk-tűzifa rom lása és az ellene 

való védekezés. Bpest, 1902. OEE.

A külföldi fanemeknek hazánkban való 

telepitéséről. Bpest, 1903. OEE.

Számtan a m .k ir .  erdőőri szakiskolák, az 

erdőőri szakvizsgákra magán utón készülők 

és erdőaltisztek ré szé re . - Bpest, 1904.OEE. 

Mit tudunk az erdőifenyő kóros tühullásáról 

és az ellene való védekezésről.

Bpest, 1901. OEE.

Fából készített cukor és alkohol.

Bpest, 1910. OEE.

Az Országos Erdészeti Egyesület története. 

(Statisztikai adatok a szellem i és anyagi fejlő

désről). Bpest, 1900. stb.

1909-ben megjelent a szépen gyarapodó egyesületi könyvtár önálló kataló

gusa is.

A könyvkiadás m ellett a folyóirat kiadás terén  is előbbre lépett az 

Egyesület. 1907-ben indította meg "Az Erdő" cimli folyóiratát az alsóbb- 

foku szakszemélyzet folyamatos továbbképzésének biztosítása érdekében.

Vadas Jenő:

Gaul Károly: 

Gellért József:

Péch Dezső:

Béky Albert:

Tuzson János d r .:

Zemplén Géza d r . : 

Zemplén Géza d r . :

A szakirodalom ism ertetésével kapcsolatban meg kell jegyezni, 

hogy e korban az erdészeti tudományok m ár igen magas, fokot értek el, ami 

az Egyesület könyvkiadásán nem tükröződik elég hűen, de annál inkább az 

Egyesület hivatalos kiadványának, az Erdészeti Lapoknak a szakmai sz ín

vonalán. A szakmai tanulmányok keresettsége m iatt a könyvkiadás m ár
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egyébként sem kívánta meg azt a nagymértékű gyámolitást, amely a század

forduló előtt az Egyesület részéről irányában megnyilvánult.

Az Egyesület irodalmi tevékenységével kapcsolatban meg kell 

említenünk, hogy 1910-ben az Erdészeti K ísérleti Állomások Nemzetközi 

Szövetsége szám ára 2.000 koronát szavazott meg a Szövetség által összeál

lításra  kerülő nemzetközi erdészeti bibliográfia szám ára. A folyósítás fel

tétele csupán az volt, hogy a magyar erdészet bibliográfiája is helyet kapjon 

a nagy nemzetközi műben.

Vidéki erdészeti egyesületek megalakulása.

Bár nem tartozik szorosan az Országos Erdészeti Egyesület történe

téhez, mégsem lehet attól elvonatkoztatni és említés nélkül hagyni a vidéki 

erdészeti egyesületek sorozatos meglakulásának tényét a század első  évti

zedében. A következő erdészegyesületek alakultak:

1905-ben Borsod-, Gömör-, Heves megyék Erdészeti Egyesülete.

1906-ban Baranya-, Somogy-, Tolnamegyei Erdészeti és Vadászati 

Egyesület.

1906-ban Arad-Tem es- Déva - Lúgos - vidéki Erdészeti Egyesület.

1910-ben Szepesvármegyei Erdészeti Egyesület.

A vidéki erdészeti egyesületek tagsága többnyire az Országos Erdé

szeti Egyesületnek is tagja volt. Az Országos Erdészeti Egyesület 1905-ben 

bizottságot alakított annak tanulmányozására, hogy mi legyen az Egyesület 

helyes álláspontja a vidéki erdészegyesületek megalakításával kapcsolatban.

A bizottsági jelentés nyomán az a nézet alakult ki, hogy a vidéki egyesületek 

alakulását kedvezően kell üdvözölni, m ert azok révén az erdészet mozgalmi 

életének fellendülése és színesebbé válása várható s m ert az erdészet és a 

társadalom  közötti érintkezési felületet növelik, még több kívülálló befolyá

solható kedvező irányban az erdészetet érintő kérdésekben. Felmerült
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azonban az erdészeti egység szétforgácsolásának a veszélye is, valamint az, 

hogy a tagság kétszeres anyagi m egterhelése egyeseket az Egyesületből való 

kiválásra késztet.

Az aggodalmak ellenére az országos egyesület és a vidéki egyesü

letek közötti kapcsolat az első világháború végéig kedvező volt.

Külföldi tanulmányutak.

Az 1904. évi boszniai tanulmányút.

A fejlődő magyar gazdasági élet irányitői tőkéjüket igyekeztek minél 

jövedelmezőbb vállalkozásokba fektetni. A terjeszkedésre csak a Balkán 

gazdaságilag fejletlenebb országainak irányában volt lehetőség. Ezért á ru- és 

tőkekivitelüket ebbe az irányba igyekeztek fokozni. A balkáni- közelkeleti 

osztrák- magyar törekvések részben az osztrák és a magyar uralkodó osz

tályok között is súrlódásokra vezettek, részben szemben találták magukat 

az orosz, francia és angol tőke terjeszkedési szándékával. De konkurens 

volt ebben az irányban a baráti és üzlettárs német tőke is.

Az osztrák-m agyar expanziónak m ár hagyományai voltak a Balkánon. 

Itt nyilvánult meg a behatolás legradikálisabb form ája, a fegyveres m egszál

lás: Bosznia-Hercegovina okkupációja 1878-ban.

Bosznia-Hercegovina m egkaparintása ügyesnek látszó, de később 

végzetessé váló lépés volt a Monarchia szempontjából. Iparilag fejletlen, 

nyersanyagokban gazdag területet kebeleztek be, ahol olcsó munkaerő is 

bőven állt rendelkezésre a tervezett ipari beruházások szám ára. Egyidejű

leg a Monarchia stratégiai helyzetét is jelentősen erősíte tte , m ert a m eg

szállt terület a délszláv tömböt kettészelte, növelte a Szerbiával fennálló 

érintkezési felületet, növelte az osztrák-m agyar tengerpart hosszát és 

olyan fontos haditengerészeti támaszpontokat biztosított a Monarchia 

szám ára, mint pl. Cattaro. A stratégiai helyzet javulása katonailag bizto-
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sitotta a befektetett tőke biztonságát és hozzájárult a további balkáni 

terjeszkedés előkészítéséhez, a Monarchia befolyásának fokozásához a 

Földközi tenger medencéjében.

Nem véletlen, hogy első külföldi tanulmányútjának céljává éppen 

Bosznia-Hercegovinát választotta 1904-ben az Országos Erdészeti Egyesü

let.

Bosznia és Hercegovina óriási kiterjedésű, gyönyörű vegyes és 

elegyes faállományokkal rendelkezett: 4,720.000 kát. hold erdőterületé

ből 3,300.000 kh. állami kezelés alatt állt (Erdészeti Lapok, 1901. 727.0.) 

Bosznia erdősültségét 50%-ra  becsülték.

A tanulmányuton az Egyesület 26 tagja vett ré sz t, az állam erdé- 

szetnek alig egy hónappal korábban nyugdíjba ment főnöke, Soltz Gyula ve

zetésével. Látványos külsőségei ellenére - melyeket a korabeli sajtó színe

sen részletezett - a tanulmányút fő célja Bosznia-Hercegovina erdőgazdasá

gának, mint a magyar fakereskedelem mindinkább erősödő konkurensének 

helyszíni tanulmányozása volt.

A nagy boszniai fakitermelések ugyanis a Földközi tengeri piaco

kon erős versenyt támasztottak a magyar fatermékeknek és az alacsonyabb 

szállítási költségek miatt k iszorítással fenyegették, sőt m ár a dunántúli t e r 

meléseket is veszélyeztették. Egyenlőre a puhafa term elés volt az u ra l

kodó. de várható volt a nagy bükk területek megnyitása is a tenger felé. 

Elképzelhető, hogy milyen veszélyt jelentett ez a kárpáti bükkfa term elésre  

nézve.

A tanulmányút Boszniában meglepően fejlett erdőgazdaságot talált. 

Hatalmas kiterjedésű, nagy fatömegű őserdők, igen jól kiépített erdei 

vasúti hálózat, csuzdák, utak és vízi szállítóberendezések, korszerű fű rész

üzemek és falepárlók: ez a kép fogadta az érkezőket. Az állam hatalmas
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összegeket ruházott be ennek az értékes területnek a kiaknázására és 

stratégiai fe ltárására.

De volt egy kellemetlen tapasztalat is: bécsi E issler és 

Ortlieb-céggel való találkozás. Az osztrák finánctőke vetette meg a lábát 

E issler Róbert személyében Bosznia gazdag erdeiben és a legértékesebb, 

az állam által legjobban feltárt erdőkben bérelte ki a használat jogát - he

lyenként három évtizedre előre!

Ausztriát ól való függésünk jutott kifejezésre ebben is; a közös 

hadügyre vonatkozó közös pénzügy beruházásaiból, a magyar adófizetők 

pénzéből előterem tett nagy profitszerzési lehetőség csupán az osztrák cé

geknek jutott, magyar vállalkozók csak viszonylag elenyésző összegeket 

kaphattak. Az állami kezelés alatt álló 3 ,3  m illió kát. hold erdő igazga

tásában is mindössze 10 magyar erdőmérnök vett ré sz t.

A boszniai fa versenyének m érete ire  jellemző, hogy 1898-1902. 

között mintegy 500.000 hektár őserdő k iterm elési jogát adták el tövön, 

aránylag rövid, 20-30 éves kihasználási idővel. Érthető, hogy ez a tétel 

nemcsak a magyar, de még az osztrák alpesi fatermelőknek is sok 

bosszúságot és kellemetlen meglepetést okozott.

"Bosznia nem gyarmat!" - ir ta  az Erdészeti Lapok egy későbbi 

száma (1910). De még az útleírásból is erősen érződik, hogy egy leigá- 

zott, katonai igazgatás alatt álló, idegen területen mozogtak a tanulmányút 

résztvevői. Aligha gondolták, hogy az ut egyes állomásai: Szarajevó, 

M ostar, Ragusa, Cattaro, stb. tíz  év múlva milyen tragikus események 

színterévé válik és hogy éppen ez a vidék lesz a hatalmas világégés első 

tüzes övája.

A tanulmányút eredményekért az Egyesület felterjesztéssel fo r

dult a kormányhoz, amelyben javasolta, hogy a  boszniai erdőkben a fakiter

meléseket a tartam osság elvernek szemelőtt tartásával lassítsák le. T erm é
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szetesen nem a szakszerűség vált egyszeriben szívüggyé, hanem a verseny

társ v isszaszorítása .

A felterjesztésre a közös pénzügyminiszter 1904. novemberében 

azt a választ adta, hogy a jelenlegi (20-30 éves!) szerződéseket már nem 

tudja megváltoztatni, a jövőben azonban igyekezni fog tekintettel lenni az 

általános érdekekre. Ez a semmitmondó nyilatkozat változatlanul b iztosí

totta az osztrák cégek további zavartalan boszniai működését és a magyar 

cégek távoltartását.

Az Egyesületbe tömörült birtokosok, vállalkozók borúlátása nem 

volt alaptalan. E isslerék nagy fakiterm elése mind erősebben éreztette hatá

sát az Adriai- és a Földközi tenger piacain. 1910-ben már a Magyar Állam

vasutakkal kötöttek 10 évre előre szerződést évi 400.000 darab talpfa szállí 

tására, ami a MÁV szükségletét zömmel fedezte. Ezzel az egyik legnagyobb 

magyar fafogyasztót Ragadták el a hazai term eléstől, éppen abban az időben, 

amikor a magyar keményfa üzletre egyébként is  igen válságos évek következ

tek. Bizonyítja ez is a tőke országhatárok felett álló üzleti kapcsolatait.

A nagy boszniai faeladásokról a későbbiekben is olvashatunk az 

Erdészeti Lapok hasábjain. Magyar szempontból ennek a problémának is a 

végleges m egszüntetését a világháború jelentette.

Az Osztrák Birodalmi Erdészeti Egyesület magyarországi 

tanul m ányut ja .

A világháborút közvetlenül m egelőző évek legnagyobb egyesületi 

megmozdulása az osztrák és a magyar erdészeti egyesületek kölcsönös láto

gatása volt egymás országaiban.

Először az Osztrák Birodalmi Erdészeti Egyesületnek (OBEE) mintegy 

22 tagja látogatott hazánkba 1911. szeptemberében magyar m eghívásra, de
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osztrák kezdem ényezésre. Az osztrák csoportot Auersperg Károly 

herceg, az OBEE elnöke vezette.

Ekkor már előre vetette árnyékát az a hatalmas világpolitikai 

konfliktus, m ely 3 év múlva lángba boritotta Európát. Ausztria mindinkább 

érezte, hogy a válságosra forduló nemzetközi helyzetben célszerű  lesz  

gazdasági és politikai kapcsolatait szorosabbra fűzni a Monarchia másik 

döntő alkotóelem ével, Magyarországgal. Ez a magyarázata annak, hogy 

több m ás európai ország meglátogatása után tűzte napirendre 1911-ben 

az osztrák egyesület M agyarország m eglátogatását.

Az ipari tőkének az agrártőke fölé való kerekedése a hazánknál 

jóval iparosultabb Ausztriában m ár ekkor erősen éreztette hatását.

A nemzetközi bonyadalmakon belül az osztrák földbirtokosokat ez az 

iparral való birkózás foglalkoztatta leginkább. A kérdést ugyan a törté

nelmi fejlődés Európa-szerte eldöntötte, de a fejlődésnek ebben a középső  

stádiumában a harc m ég erősen folyt' Az osztrák feudalizmusnak a feltö

rő kapitalizm ussal szemben való alulmaradása már nem lehetett kétséges. 

Magyarországon még kiegyensúlyozott volt a helyzet. Az osztrák agrárius 

nagybirtok azért kereste magyar osztályszövetségese seg itségét, mert 

ettől az összefogástól rem élte helyzetének m egszilárditását. Kitűnik ez az 

OBEE elnökének, Auersperg Károly hercegnek m egérkezésekor mondott 

üdvözlő beszédéből is:

"Ami minket idehozott, ami szivünkön fekszik, az az erdő, az 

hivatásunk, am ely bennünket, bármely eltérő  legyen a gazdaság és a 

term észet itt és nálunk, közös talajon egyesit. Ezt ma különösen érezzük, 

amidőn itt oly barátságos fogadtatásban részesültünk. Az idők járása 

inkább mint valaha int arra, hogy az ősterm elés hivei összetartsanak. 

Ausztriában erősen kell küzdenünk azon m egvilágitás ellen , amelyben az 

ipar egész  közgazdaságunkat bemutatni szokta. Ebben a küzdelemben erős  

támaszaink a nyersterm elő országok s ezek között M agyarország is .
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Ezt én mint agrárius legjobban Ítélhetem meg, hiszen az erdőgazdaság is 

az őstermelés egyik ága és az érintett körülmények alatt szintén szenved. 

Ez is egyik oka, am iért nekem az önök üdvözlete oly rokonszenves; fogad

ják érte az osztrák birodalmi erdészeti egyesület őszinte köszönetét". 

(Erdészeti Lapok 1911. 0142. o.)

Guttenberg Adolf lovag, az OBEE alelnöke szavainak lényegét 

az Erdészeti Lapok korabeli tudósítója igy idézi:

"Idejövetelük az őszinte barátság és vonzalom záloga, de rámutat 

a rra , hogy a kölcsönös megértésnek ennél még messzebb menő eredményei 

is lehetnek: a közös érdekek kidomboritása, védelme, a közös ellenség 

tervszerű  leküzdése. Példa gyanánt felemlíti az orosz fabehozatal emelke

dő irányát, ami ellen egyaránt, sőt közösen kell megtennünk az óvóintéz- 

kedéseket." (Erdészeti Lapok 1911. 914.0.)

A szándékkal kapcsolatos konkrét megállapodás azért nem szü

lethetett a tanulmányút során, m ert a magyar agrárius arisztokrácia az 

osztrák vendégeket kisérő magyar csoportban mindössze egy taggal 

(Osztroluczky Géza ny. főispánnal) képviselte magát, azt kizárólag e rdé

szeti ézakenü%r«k alkották.

A tanulmányút - Budapest megtekintése után - a vendégek k é résé 

re  Dél-Magyarország erdőségeinek bemutatását tűzte ki célul. Azért vá

lasztották az osztrákok ezt az országrészt tanulmányútjuk céljául, m ert 

itt ismerkedhettek meg az ausztriaitól gyökeresen eltérő viszonyokkal. 

Term észetesen a délmagyarországi programból nem maradhatott ki a 

híres szláv ómai tölgyesek megtekintése. Igaz, hogy az egykori hatalmas 

őserdőknek m ár csak maradványait láthatták a tanulmányút résztvevői, de 

még igy is maradandó benyomást szereztek a világkereskedelemben is 

jelentős szerepet játszó szlavóniai tölgy szárm azási helyéről. Bizonyára 

némi megnyugvással vették tudomásul, hogy az osztrák export szempont
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jából eléggé kellemetlen versenytárs, a magyar keményfa döntő tényezője 

erősen kimerülő félben van.

A tanulmányút további állomásait képezte a Szeged és Szabadka 

város határában végzett nagyarányú homokfásitás, a Temesvár határában 

folytatott tölgygazdálkodás, á delibláti homokpuszta futóhomokjának megkö

tése, valamint a királyhalmi és vadászerdői erdőőri szakiskolák megtekin

tése.

A látottak a kiránduláson résztvevő osztrák vendégek egy ré sz é 

nek szám ára úgy szakmailag, mint tájképileg szokatlan újdonságot jelentettek 

és egyúttal kiváltotta az elism erést a sivár homokpusztán viruló erdőket 

terem tő magyar erdészet iránt.

A jól sikertllt 10 napos tanulmányút minden zavaró incidens nélkül 

zajlott le. Magyar és osztrák erdészek kellemes emlékekkel telve, jó hangu

latban bocsuztak el egymástól.

Az ausztriai tanulmányút 1913-ban.

Az Osztrák Birodalmi Erdészeti Egyesület 1911. évi m agyarorszá

gi látogatásának viszonzásaképpen 1913. augusztus 18-25. között az 

Országos Erdészeti Egyesület 85 főnyi csoportja vett ré sz t tanulmányuton 

Ausztriában. A csoportot Tallián Béla egyesületi elnök vezette.

Maga az útvonal pompás volt. Az osztrák vendéglátók m egcsillog

tatták mindannak a szépségnek a legjavát, melyet hazájuk szakmailag és 

turisztikailag erdészek szám ára nyújthatott. Előbb a Bécsi erdő kulturállo- 

mányait járták be a magyarok, majd Dél-Csehország szakmailag gyönyörű

en kezelt, jól feltárt dombvidéki erdeit csodálhatták meg, világhírű ip a r

telepeivel. Az ut befejező része  Felső-A usztria, a Salzkammergut festői 

vidékére esett. A fenséges havasok szűk völgyeiben csillogó kristályos 

tavak, a roppant sziklabércek oldalára felfutó sötét fenyvesek, a nehéz 

körülmények között folytatott szakszerű erdőgazdálkodás, a magas szinvo-
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nalu osztrák erdészet ezen történelmi patináju bölcsője nem maradt 

hatástalan a magyar erdészszivekre.

A magyarországi utazással ellentétben azonban ezt a lirai hangu

latot jóval gyakrabban zavarták meg prózai hangok. 1911. óta két év telt 

e l. Az okok, melyek akkor az osztrák-magyar közeledést sürgették, még 

inkább előtérbe nyomultak. A számos hangzatos pohárköszöntő szóvirága 

között osztrák részről már nyiltan kimondták a lényeget. íme néhány 

idézet a vezető állású osztrák férfiak szavaiból:

Wiltsch Antal m iniszteri tanácsos, az osztrák földművelési minisztérium  

nevében:

"Az a látogatás, m ellyel a két hatalmas egyesület, az osztrák és 

a magyar erdészek egyesületei, m egtiszteli egym ást, már túllépte az 

udvariasság, a tanulni vágyás és a kollegialitás határait. Minket nem 

csak a szent hivatás eszményképei kapcsolnak egybe, hanem szorosan 

összeforrasztanak a nagy közgazdasági érdekek is . A kormányok már a 

legközelebbi jövőben is az itt egybegyűltek ara ib an  fogják megtalálni azt 

a hathatós támogatást, m elyre a kereskedelmi szerződések megkötésekor 

szükségünk leend".

"A szónok nagy értéket tulajdonit annak a sikernek, m ely megta 

lálta azt az utat, m ely úgyszólván nem zettől-nem zetig vezet s m ely a biro

dalom két alkotó államának összetartozandóságát m egszilárditja és bizto

sítja. '*

"Az erdészeti egyesületek «.z ország nemzetgazdaságának szám ot

tevő képviselőit egyesítik magukban, ezeknek az egyesületeknek nemcsak 

sz ivbelileg  kell a közös cél felé törekedniük, hanem tudatosan a két együvé 

tartozó ország érdekeit is elő  kell mozditaniok." (Erdészeti Lapok,

1913, 1042. o .)
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Handel, Felsőausztria helytartója: . .a  két állam sértetlenségét 

és állami létét csak egymás kapcsolatában lehet megóvni és b iztosítani.

Hogy az Önök ausztriai tanulmányutja is m egszilárdítja a mi összetarto- 

zandóságunk érzetét, arról m eg vagyok győződve.. ."  (Erdészeti Lapok 

1913. 1 0 4 7 .o . )

Azt, hogy az osztrák kapitalizmus erdőgazdaságában is  felütötte 

fejét a s°zociális probléma, a kiránduló magyarok megsejthették Krahl 

Artúr udvari tanácsos, a Salzkammergut erdő- és jószágigazgatósága 

főnökének következő szavaiból: . .  itt a gondozásomra bízott birtok

testen - úgy mint mindenütt - izgató tényezők is érvényesítik káros befo

lyásukat, melyeknek az egyszerű és gyerm eteg eszü pór. . .  . ellentállni 

nem tu d ."

Dr. Krakowizer, Gmunden város polgárm estere az ut vége felé  a 

festői Traun-tó partján, a látottakra em lékeztetve, finom iróniával jegyez

te m eg a magyarok felé: "Különösen kívánom, hogy azoknak az uraknak, 

akik a szép Magyarországból jöttek ide, ne jusson eszükbe az a büszke mon

dás: "Extra Hungárián non est vita, s i est vita, non est ita. " (Erdészeti 

Lapok, 1913. 1049. o .)  (Magyarországon kivül nincs é let, de ha van is ,  

nem ily e n .)

Gyakran emlegették m ég a vendéglátók a négy évszázados osztrák- 

magyar kapcsolatokat, a sorsközösséget, egymás nélkülözhetetlenségét, 

stb.

A magyarok óvatosan válaszoltak. Egyrészt a látottak benyomása 

alatt és a vendéglátás figyelm ességétől lekötelezve a hangulat nem volt a l

kalmas politikai vitákra. M ásrészt a magyar uralkodó osztályok (melyek  

képviselői a tanulmányuton is  jelen voltak) nem tisztázták teljesen  álláspont

jukat. Az osztrák uralkodó osztályokkal való szem bekerülés nem állt érdekük

ben, az ezer szálla l szorosra fűzött kapcsolatok miatt nem is lett volna le 

hetséges. Ugyanakkor Ausztria gyengülő nemzetközi helyzete és nehézségei

^89c /Rné



- 98 -

a magyar nagyburzsoázia szám ára az eddiginél nagyobb fokú önállóság le 

hetőségét helyezte kilátásba. Éreztette ezen kivtil hatását a középosztály r é 

széről az "osztrák sógor" iránt táplált évszázados ellenszenv is.

Ezért Tallián Béla válaszbeszédében a nyílt osztrák sürgetésre 

kitérőleg nyilatkozott; a történelmi múltat idézte, Magyarország "védő

bástya" szerepét, amelyet Nyugaton nemigen méltányolnak, jelezve ezzel 

azt, hogy Magyarország m ár eddig is áldozatos szerepet játszott a közép- 

európai német közösség érdekeinek védelmében. Végül is az Egyesület 

csoportja hasznos tapasztalatokkal, szép emlékekkel telve, de kevésbé ke

délyesen hagyta el Ausztria földjét, mint 1911-ben az osztrákok hazánkat.

Az erdőtörvény revíziója.

A gyorsan változó társadalm i viszonyok szükségessé tették a ne

gyedszázaddal korábban készült erdőtörvény felülvizsgálását és módosí

tását is. Az uj törvénytervezettel 1913-ban lett kész az állam erdészet akko

r i  vezetője és az Egyesület alelnöke, Horváth Sándor.

Szokásához híven az Egyesület az elkészült, kétkötetes törvény- 

javaslatot megvitatás végett az Egyesületen belül alakított szakbizottságnak 

adta ki. A bizottság két ízben is foglalkozott a javaslattal: 1914-ben és 

1917-ben. Sajnos a közbejött világháború megakadályozta a törvényjavas

latnak bővebb kifejtését és a törvényhozás elé terjesztésé t. A javaslat azu

tán elkallódott és csak jóval a háború után, gyökeresen megváltozott körül

mények között került sor az uj erdőtörvény m egalkotására.

A természetvédelem gondolata.

A természetvédelem gondolatának egyik elindítója és tényleges 

cselekvője Magyarországon az Országos Erdészeti Egyesület volt.

A hatalmas erdőpusztitások, kopárosodások, őserdők eltűnése 

önként vetették fel a gondolatot a term észetet szerető  szakemberek előtt,
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hogy lépéseket kellene tenni a term észet ritka, értékeinek megmentése 

érdekében. Elsősorban ez idők legnagyobb erdésze, Kaán Károly fejtett 

ki e téren nagy és úttörő munkát. 1909-ben jelentek m eg "A term észeti 

emlékek fenntartása” , 1914-ben pedig "A term észetvédelem  és a term é

szeti emlékek fenntartásának kérdéséhez" cimii kiadványai. Ö sztönzésére 

a FÖldmüvelésügyi M inisztérium m ég 1908-ban elrendelte az országban 

található őserdők tfsszeirását. A Darányi Ignác fÖldmüvelésügyi m iniszter 

által kezdeményezett állami erdőbirtokvásárlások a Magas-Tátrában, 

Máramarosban és Háromszék m egyében részben szintén a term észetvéde

lem gondolatát szolgálták. Azt követően történt ez , hogy az Egyesület 

1890. évi tátralomnici közgyűlése behatóan foglalkozott a M agas-Tátra 

kihasználatlan helyzetével és páratlan term észeti értékeinek védelm ével. 

Az Egyesüket kezdem ényezésére fogtak hozzá a hatóságok az értékes és  

zömmel községi tulajdonban á lló , pusztulásra itélt tátrai erdők állami tu

lajdonba vételéhez (vásárlás utján), term észetvédelm i, turisztikai és gyó

gyászati feltárásához. Vadas Jenő, a Selm ecbányái Erdészeti Főiskola 

erdőm üveléstan  tanára, az Egyesület választm ányi tagja, nagyméretű 

a lpes i füvészkert lé te s ité sé t is  tervezte. Az állam erdészet pedig több 

saját üdülőt épitett szem élyzetének üdültetése szám ára Tátrafüreden és 

Tátralomnicon.

A term észetvédelem  ügyének felkarolása term észetesen  nem 

kizárólagos magyar jelenség volt. Az Erdészeti Lapok már 1910-ben 

arról adott hirt, hogy az USA-ban több m illió  hektárra emelkedett a 

központi k ezelés alá vett szövetségi erdőrezerváci ók száma . Ha nem 

is  ilyen méretekben, de Európa minden kul túr államában tettek már 

ekkor lépéseket a ritka term észeti értékek m egőrzése érdekében.

A háború a term észetvédelem  terén is  megakadályozta, hogy a 

gondolat hazánkban törvényes kereteket öltsön. Azonban e korszak ez irá- 

nyu munkája m égsem  veszett kárba, m ert a háború után már ezeken az
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alapokon indult meg ujult erővel a term észetvédelm i mozgalom és került 

be végül is az 1935. évi erdőtörvénybe.

Szintén csak a háború után fejezhette be Kaán Károly megkezdett 

munkáját. 1931-ben jelent meg "Természetvédelem és a term észeti em 

lékek" cimü nagy müve, amely nemcsak az erdészetnek, de az egész  

magyar természettudománynak egyik kiváló gyöngyszeme.

Az Egyesület belső élete.

Az Egyesület belső élete a századforduló előttihez képest döntő 

változásokat nem mutat.

A szervezeti keret korábbi formái megmaradtak (közgyűlés, 

igazgató-választmány; elnök, alelnökök, stb .) Lényeges változtatás volt 

azonban 1900-ban a titkári állás függetlenitése egyesületi saját nyugdíj

alappal. Titkárrá Bund Károlyt választotta m eg, aki 30 éven keresztiÜ  

volt az Egyesület titkára. 1901.-ben a gyakorlati élettel való helyes kapcso

lat tartása céljából utazási pénzkeretet kapott, valamint a tanulságos látni

valók megörökítése végett fényképezőgépet. A titkár látta el ezentúl az 

Erdészeti Lapok szerkesztésének és a könyvtár kezelésének teendőit. 

.Munkájában a hivatali irnoki szem élyzeten kívül két segédtitkár támogatta.

Az anyagi helyzet változatlanul emelkedő tendenciát követett: 

1912-ben a törzsvagyon értéke elérte az 1 m illió  koronát, a világháború 

utolsó évében az 1,400.000 koronát. Sajnos ebből az értékből csak kb. 

450.000 koronát tett ki az egyesületi székház, a könyvtár és a leltári 

tárgyak értéke. 825.000 korona vagyon értékpapírokban feküdt, ami a 

háborút követő gazdasági felbomlás következtében értékét vesztette.

Pl. csak hadikölcsönökből 291.000 koronát jegyzett az Egyesület.
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Szociális tevékenységét az Egyesület a háború alatt is élénken 

folytatta. E területen végzett erőkifejtéseit m ár részben ism ertettük a 

szociális probléma megoldása érdekében kifejtett munka tárgyalása során. 

Szociális célú alapítványait tovább gyarapította. A különböző elnevezésű 

és rendeltetésű tizenöt alapítvány értéke az 1918. m árcius 25-i utolsó hi

teles zárszám adás szerint 877.500 koronát tett ki (a Deák Ferenc irodalmi 

alapítvánnyal együtt). Ennek a tőkének a kamataiból jelentős összegeket 

fizettek ki minden évben segélyezésre, a háború alatt pedig ezeken felül 

jelentős összegeket utaltak át a Vöröskereszt szám ára.

Még egy bensőséges szokás kialakulásáról kell megemlékezni. 

1901-től kezdve szokásba jött, hogy a Budapesten lakó tagok egy része  

minden pénteken összejött az Egyesület helyiségében kötetlen beszélge

tésre . Ezeken a megbeszéléseken aztán mind gyakrabban tarto tt egy-egy 

érdekes felolvasást valamely időszerű erdőgazdasági tém áról a társaság  

egyik-másik tagja. így a hivatalos apparátus mellett kialakult egy intenzív 

szellemi mag, amely jótékonyan befolyásolta az Egyesület egész életét és 

számos hasznos törekvés forrásává vált.

Sodródás a háború felé.

Az Egyesület történetének századforduló utáni ism ertetésében 

látszólag aránytalanul nagy helyet foglal el a kor erdőgazdasági történeté

nek le írása . E rre  azonban szükség van annak bemutatása céljából, hogy 

lássuk: míg a századforduló előtti három évtizedben az Egyesület a magyar 

erdőgazdaság lendületes, vezető, irányító, formáló, motorikus ereje volt, 

addig a századforduló után az egyesületi életben is tükröződik a korszak 

gazdasági életének és társadalm i fejlődésének veszteglési tendenciája.

A századfordulótól az első világháborúig eltelt másfél évtized 

világszerte az imperializmus kibontakozásának a korszaka. Az erdőgazda

ságon belül is kialakul az a hatalmas probléma-komplexum, melyet a
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monopolkapitalista term elési rendszer,a szociá lis kérdés,a szakszerű erdőgaz

dálkodás szükségessége,a  magyar erdőgazdasági term elés külkereskedelmi v á l

sága, az Ausztriával fennálló függő kapcsolat és mindezeknek szo ro s, egymást

m élyítő kölcsönhatásai jel ejtettek.
A kor nagy és rohamosan kibontakozó eseményeinek az Egyesület

már nem tudott élére állni, legfeljebb egyes területeken párhuzamosan 

haladt.

Az eddigiek során láthattuk, hogy ez alatt a m ásfél évtized alatt is 

mennyi hasznos kezdem ényezés, mennyi problém afelvetés, mennyi alkotó 

szándék indult ki az Egyesületből, ami félbemaradt. A világháborútól ketté

történ, csonkán merednek felénk egyesületünk múltjából ezek az elkezdett, 

de megvalósitatlan szándékok. A problémák egy részének számára pedig a 

háború hozta a megoldást, többnyire kíméletlenül és radikálisan.

Az imperializmus kibontakozása a magyar társadalom nagy kérdé

seit nem oldotta meg. A nagyhatalmi ábrándok elnyomták az élet valódi prob

lém áit. "Magyar Birodalomról’1, "a Szent Korona országairól” beszéltek és 

nem látták, hogy a roskatag Osztrák-Magyar Monarchián belül zug-forrung 

az oda bezárt számos nem zetiség. A gazdasági és szociá lis problémákat k el

lett volna először megoldani, mert "a nép szivét és nyelvét gazdasági utón 

kell megnyerni. Régi igazság, hogy a nép mindig azé volt, aki vele foglalko

zott. ” (Erdészeti Lapok, 1906. 8 4 6 .o .)  A szociá lis problémák megoldásával 

együtt a nem zetiségi kérdés megoldása is elmaradt, ezért az egységes m a

gyar állameszm e sem tudott a soknemzetiségű Kárpát-medencében m egvaló

sulni. A hatalom birtokosai a m ilitarizm us útját választották. Elfeledték, 

hogy "a szuronyok és ágyuk csak külső kifejezői a hatalomnak, magát a ha

talmat a nemzet anyagi és szellem i gazdagsága, valamint politikai egysége  

képezi." (Erdészeti Lapok, 1906. 8 3 8 .0 .)  Az ország lassan rálépett a há

ború felé vezető útra. Oka volt ennek az osztrák és a német tőke döntő befo

lyása is , amely megerősödve a világ újrafelosztását követelte magának.

A volt magyar uralkodó osztályok megbocsáthatatlan bűne, hogy nem tudtak
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és nem akartak a dualizmus rendszeréből kiválni és a társadalm ilag, p o li

tikailag heterogén, szervezetlen  Magyarországot a középeurőpai német tömb 

oldalán a világháborúba sodorták. A liábori’ súlyos következményekkel járt 

a magyar népre nézve, a magyar erdőgazdaság szám ára pedig gyökeresen  

uj helyzetet terem tett.

M agyarország é s  az e lső  világháború,

A magyar nép 1848/49. óla nem vett rész t háborúban. Az eltelt 

60 év alatt a szabadságharc esem ényeiből is  sok minden feledésbe m erült.

A századforduló liberalizm usa különben is rózsaszínű szemüveget tartott a 

múltba néző szem e e lé . Ezen át "48’r egy nem zetiszinü, g lóriás, dobper- 

g éses , győzelm es allegóriává párolódott. A háború tárgyilagos valóságaid  

ről nem sok sző  esett.

Persze, a hadbavonulók szem ei e lé  m ost sem  a vágőhid véres képét 

idézték, hanem "Hungária" tiszta , győztes alakját.

A háborúra kellően fel nem készült Monarchia és Ném etország  

anyagi erőforrásai gyorsan kimerültek. 1916. végén már látható volt, hogy 

ezt a háborút a központi hatalmak győztesen befejezni nem tudják. Az agg

I. Ferenc József halála után a Habsburg-trónra lépő IV. Károly próbálkozott 

ugyan békekezdem ényezésekkel, azonban nagyobb történelm i erők birkóztak 

annál, semhogy ezt a küzdelmet egyesek szándéka döntően befolyásolhatta 

volna. A háború tüzében ellenállhatatlanul felszín re törtek mindazok az 

erők, melyeket a ferenc-jőzsefi uralom évtizedei alatt elfojtva lehetett 

tartani. A társadalm i rendszer belső  ellentmondásai, az égbekiáltó szo c iá 

lis  különbségek, a nem zetiségi probléma, a gazdasági elm aradottság a 

nagyhatalmi pozícióért küzdő szándékot sem m ivé tették.

Zavargások a hátországban, lázadások a hadseregben, a harci 

szellem  lehanyatlása, az ellenség  ereje végül is  elkerülhetetlenné tették az
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összeom lást. A front felbomlott, a katonák özönlöttek hazafelé, 1918. 

októberében pedig az országban győzött a polgári demokratikus forradalom.

Az erdőgazdasági term elés a háború alatt.

Közvetlenül a háború kitörése előtt, 1913-ban, a gazdasági élet 

m ély válságba került és a piaci kereslet megcsappanása kellemetlenül é rez 

tette hatását az erdőgazdaságban is .

A kirobbant világháború term észetesen  a szükségletek felfokozását 

jelentette és m esterséges k o n j u n k t ú r á t  idézett elő. A járműipar, a vasút és  

a hirközlés m ellett különösen a hadsereg ugrásszerűen felszökő bőr szükség

lete növelte a fa és fatermékek iránti keresletet. Olyan eddig m ellőzött fa 

faj, mint pl. a kőris, a repülőgép- és teherautóiparban megnövekedett k eres

letnek örvendett. Fokozta a keresletet az a körülmény, hogy az antanthatal

mak a központi hatalmakat gazdasági blokád alá helyezték, igy azok csupán 

saját nyersanyagforrásaikra támaszkodhattak. Ezek a körülmények a fakiter

m elésnek uj lendületet adtak. A háborús szükségállapotok a szakszerűség  

szempontjait háttérbe szorították. A faüzlet újra fellendült, a fa- és cserző-  

anyag szükséglet k ielégítése nagy tarvágásokat eredményezett. Újult erő 

vel indult m eg az erdei vasutak építése a rengeteg kitermelt fa gyors leszál - 

litása céljából (4. sz . táblázat). Az érdeklődés e téren a fővárosi feldol

gozó üzemekhez közelebb eső  középhegységi lomberdők felé fordult, melyek 

eddig inkább házi szükségletek k ielégítését és a vadászat érdekeit szolgál

ták.

Nehezítette az erdőbirtokosok számára a konjumctura kihasználását 

a munkaerő- és igaenergia megfogyatkozott m ennyisége. Említettük koráb

ban, hogy a világháborút m egelőző bonyolult társadalmi - gazdasági helyzet

ben is jelentkezett már a munkaerőhiány. A háború alatt a Monarchia 11 

m illió  embert m ozgósított. Ebből elesett 1 ,100.000 fő, fogságba került

2, 800. 000 em ber. A hadsereg emberanyaga elsősorban a dolgozó osztá-
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lyokból rekrutálódott, főleg a számbelileg legnépesebb parasztságból, vagyis 

abból az osztályból, amely a fakitermelő munkásokat szolgáltatta. Ezt a 

nagyarányú munkaerőelvonást a birtokosok hadifoglyok igénylésével igye

keztek pótolni, m ert ez az olcsó munkaerő a term elői hasznot is jelentősen 

fokozta. Az országnak csaknem minden részében dolgoztak hadifoglyok, 

főleg orosz foglyok, mind a fakitermelésben, mind az utak, vasutak, stb. 

épitésén. Sokan közülük végleg itt maradtak - élve vagy eltemetve.

A háború nemcsak az emberanyagra, de az igaenergia mennyiségé

re  is erősen apasztólag hatott. A hadsereg lóállományára nézve nincs ada

tunk. Elképzelhető azonban, hogy a nagy távolságokra operáló, a komolyabb 

gépesitést nélkülöző hadsereg, mely málháinak, nehézfegyvereinek, m ű

szaki felszerelésének, sebesültjeinek, stb. mozgatását a vasúttól való 

elszakadás után 90%-ban lóvontatással végezte és lovasegységeket is t a r 

talmazott - mily óriási mennyiségű lovat vont el a term elő munkától. 

Részben ez a nagy igaenergia hiány volt az egyik ösztönzője az erdei vasutak 

épitésének olyan helyeken, ahol utak, kötélpályák és csuzdák építése nem 

volt lehetséges, vagy gazdaságos és ahol vizi szállítási utak sem álltak re n 

delkezésre. A vasutak építése am ellett, hogy sok helyen a hosszú távon 

történő faszállitást megoldotta, azzal is enyhítette az igaenergia hiányát, 

hogy lerövidítette a vágástéri közelítés hosszát. Ennek nyomán azután e l

terjedt az apró választékok kézi közelítése (románszánkóval, s tb ,) , ami 

szintén a kevés és költséges fogatenergiával való takarékosságot eredm é

nyezte.

A háborús túlterm elés tehát jelentős mértékben érintette közép

hegységi és dombvidéki erdeinket is és ezzel hozzájárult annak a kedvezőt

len helyzetnek az elm élyítéséhez, amely az első világháború után a magyar 

erdőgazdaság területén kialakult.
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Egyesületi élet a háború alatt.

A háború sze le  nem kerülte el az Erdészeti Egyesület előkelő b e l

városi palotáját sem .

Kezdetben látszólag nem történt sem m i. Szokása szerint ülésezett 

az igazgató-választmány ás mint eddig, megjelente* a szakcikkek az Erdé

szeti Lapokban. Lassanként azonban a háború könyörtelen vaskeze itt is  

betörte az ajtókat. Elmaradt az 1914-ben Kassára tervezett közgyűlés.

Az Erdészeti Lapok a havonkénti kétszeri füzet helyett csak egyszer jelent 

m eg, szükülő terjedelemben. Szaporodtak a háborúban elesett, fogságba 

került, eltűnt erdészekről, erdőmérnökökről szóló hiradások. A háború 

e lső  évében elesett az Egyesület iroda-altisztje és házm estere, Libohorszki 

János is .

Az egyesületi munka term észetesen  a háborús körülmények között 

nagyon lehanyatlott. Közgyűlést csak Budapesten tartottak. A választmányi 

ülések is  csupán az adminisztrációs ügyek lebonyolítására, szem élyzeti 

ügyekre, a segélyezések tárgyalására szorítkoztak.

Az Egyesületet a háború alatt foglalkoztató témák közül elsősorban  

a gazdasági kérdéseket kell m egem líteni. A munkás- és fuvarerő hiány, a 

munkások élelm ezésének és ruházásának megoldása, az állatok takarmányo

zása állandóan visszatérő témája volt az egyesületi összejöveteleknek, 

anélkül, hogy megoldást tudtak volna találni.

Az ország faellátásának biztosítására a kormány elrendelte a kény

szerterm elés ek foganatosítását olyan helyeken, ahol a szükséges használa

tok elvégzésére a birtokos nem le lt volna képes. Az Egyesület igyekezett 

odahatni, hogy ezeknek a kényszertermeléseknek a lebonyolítása ne laikus 

közigazgatási tisztviselők kezébe legyen letéve, hanem az erdészeti szak- 

szem élyzetre bizva. így próbálta e kényszerterrnelések kim életes és gaz

daságos mikéntjét biztosítani.
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Foglalkozott már a háború alatt az Egyesület a békés állapotra 

való átmenet kérdésével is .  Eljárt az illetékes hatóságoknál annak érdeké

ben, hogy a hadsereg szállitóeszközeiből minél több kerüljön az erdőgaz

dasági term elésbe (kisvasút, szekér, teherautó, kötélpálya, stb .)- Való

ban alakult egy részvénytársaság a háború végén erre a célra , állami felü

gyelettel, de a hadfelszerelés szétszórtságánál, az ipar és Ausztria érd e

keltségénél fogva ez az eszm e alig került m egvalósitásra.

Eljárt az Egyesület m ég annak érdekében is ,  hogy a le szere lé s  

során az elsők között legyenek az erdészek és az erdei munkások, a term e

lé s  biztosítása érdekében. E kérdés megoldását már történelmi erők végez

ték e l.

Tovább vajúdott a háború folyamán az Egyesületben a Főiskola 

székhelyének áthelyezési kérdése is ,  de megoldás e  téren sem  született.

Háború alatti szociá lis ténykedései közül m eg kell em líteni, hogy 

azon fogságba esett tagjai részére , akiknek holléte ism eretessé  vált, több 

izben küldött az Egyesület könyv csomagokat, hogy a fogság kínjait ezze l is 

enyhítse. A háború után derült k i, hogy ezeknek a csomagoknak némelyike 

valóban célhoz ért, a címzettek őszinte öröm ére.

193 5-ben mozgalmat indított az Egyesület a háborúban megrokkant 

tagjainak - de egyúttal minden rokkant erdészeti alkalmazottnak - érdekében. 

Felhívással fordult a birtokosokhoz, hogy a háborúból rokkantan hazatért 

erdészek, erdőmérnökök méltányos elhelyezését tegyék lehetővé. Számos 

rendkívüli segélyt is  osztott ki az itthon maradt rászoruló hozzátartozók r é 

sz ére , különösen a háború elején. Ezen kivül több izben adott át az 

Egyesület jelentősebb összegeket a Vöröskeresztnek.
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Az Egyesület működése az 1918-as polgári demokratikus 

forradalom és a Tanácsköztársaság ideje alatt.

Az októberi forradalmat követő időszakot a politikai események 

gyors iramú változásai jellemezték.

E korszak egyesületi életéről e lég  szűkszavú irodalmi tájékoztatás 

áll csak rendelkezésre, m ert az Erdészeti Lapok, az Egyesület közlönye 

csak havonta egyszer, mintegy 15-20 oldal terjedelemben jelent m eg. A 

szűk terjedelem  jelentős részét is  a hivatalos rendeletek közlése foglalta 

el.

Abból a célból, hogy az Egyesület a gyorsan változó események 

közepette is , azokkal lépést tartva tudja az erdőgazdasági érdekeket kép

v iseln i, egy szükebb körű, nyolc főből álló úgynevezett "állandó bizottságot" 

alakított. Ennek elnöke Kaán Károly volt és minden péntek délután ü lése

zett. Egyes tagjai (Arató Gyula, Balogh Ernő, Biró Zoltán, Eránosz Antal 

János, Károlyi Árpád, Nagy Sándor, Pájer István) fakérdéseket érintő  

egyéb szervekben működve igyekeztek megvédeni az erdőgazdasági érdeke

ket. A bizottság tárgyalt a kormánnyal és az egyes m iniszterekkel is  az 

Egyesület nevében.

Ebben a háború utáni és forradalomtól terhes, kaotikus időszakban 

a politikai és a gazdasági élet szám os eseménye volt arra alkalmas, hogy 

izgalomban tartsa az embereket. A politikai magatartás szem ély szerinti 

kiéleződése, a kétes közbiztonsági helyzet, az oroszországi hirek, a cseh  

és román intervenció, a közellátási nehézségek és a feketepiac, az 

antantmegszállás, a látható frontok mögött folyó titkos háború, a forradalom  

és az ellenforradalom eseményei: mind alkalmasak voltak arra, hogy az 

embereket életük évtizedes, megszokott rendjéből kizökkentsék és figyel

müket napi foglalkozásukról a kűlvüág esem ényeire tereljék.
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Ezt a kizökkentést ugyan m ár a háború is elvégezte, a gyorsan 

pergő események azt csak betetőzték. A korszak eme mozgalmasságának 

tulajdonítható, hogy az egyesületi élet eseményekben elég szegényes.

Az októberi forradalm at követően, a polgári-dem okratikus kormány 

működése alatt az erdészetre  nézve több fontos intézkedés történt.

A 364. M. E. számú kormányrendelet szabályozta a gazdatisztek 

és erdőtisztek szolgálati viszonyát, a felmondási időt és a végkielégités 

m értékét. A 6488. M .E. (1918. XII. 19.) számú rendelet az erdőaltiszti 

és erdőőri személyzet szolgálati viszonyát, felmondási idejét és végkielé

gítésének m értékét határozta meg. Mindkét rendelet régóta vajúdó kérdés

re  tett pontot, igen humánus, szociális szellemben.

A polgári-demokratikus kormány Kaán Károly erdőmémökőt, m i

nisz teri tanácsost helyettes állam titkárrá és az erdészet országos vezetőjé

vé nevezte ki. Két okból szükséges ezt itt megemlíteni. Egyrészt e határo

zattal a kor legnagyobb látókörű erdőgazdasági politikusa és közgazdásza 

kerUIt az erdészeti ügyek é lére. M ásrészt, ez az intézkedés évekkel később 

Bedő Albert után a második legnagyobb erdészünk elbuktatásában fontos 

szerepet játszott.

Erőfeszítéseket tett a kormány az erdőben uralkodó közbiztonsági 

állapotok m egjavítására, a rendkívül elterjedt vadorzás m egfékezésére is. 

1SL19. januárjában a fÖldmüvelésügyi m iniszter 60073/ü. /B/1919. szám 

alatt leirato t intézett valamennyi főispánhoz. Ebben elrendelte, hogy a 

hasznos vadállomány megóvása és az erd<Si-mezőn való munkavégzés b iz

tonsága érdekében minden rendelkezésre álló eszköz igénybevételével 8 n a 

pon belül terem tsen rendet és számolja fel a vadorzást. A rendelet a 

törvénnyel szembehelyezkedők ellen a legszigorúbb m egtorlás alkalm azásá

ra  utasította a főispánokat és eredménytelenség esetén még erélyesebb 

intézkedéseket helyezett kilátásba.
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A földbirtol:reform.

A polgár i-demokratikus forradalom idejének egyesületi működése 

szempontjából a legjelentősebb a tervezett földbirtokreformmal kapcsolatos 

állásfoglalás kialakítása volt.

A z előző  fejezetekben szám os alkalommal utaltunk a kiegyezés 

utáni Magyarország társadalmi és gazdasági viszonyaira. Bemutattuk, 

hogy az ország fejlődésének egyik legsúlyosabb problémáját a roppant nagy

birtokok fennállása, a föld tulajdonjogi viszonyainak óriási aránytalansá

ga jelentette. A forradalom egyik fő előidézője is  a földnélküli paraszt

ság évszázados földéhségének kiélégitetlensége volt. Ezeknek a problémák

nak a megoldását az uj hatalomnak feltétlenül napirendre kellett tűznie.

A kérdés az Erdészeti Egyesületet közvetlenül érintette, mert 

tagjai között ebben az időben már szép számban voltak erdő- és földbirto

kosok és mert a tervezett földbirtokreform kb. 2  m illió  hold erdő sorsát 

is  érintette.

Az Egyesület tárgybeli állásfoglalásának kérdésében elég  nehéz 

utólag tisztán látni.

Az Erdészeti Lapok 1919. január 15-i számában "Napikérdések" 

cim alatt (név nélkül) igy szögezte le  álláspontját az Egyesület:

"1. Minthogy az erdők feldarabolása bel- és külföldi tapasztalatok 

szerint erdőpusztitáshoz vezet s elaprózott birtokon az erdőgazdasági üzem 

ben szükséges beruházások (főként szállitó  eszközök) nem létesíthetők, az 

ország erdeinek feldarabolása m ellőztessék.

2. Ugyancsak nem osztandók fel a hegyvidéki, nevezetesen pedig a 

havasi legelők, továbbá az erdők mélyében fekvő mezőgazdasági földek 

(belzetek).
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3. Minden erdőbirtok (erdőgondnokság) m ellett hagyassék m eg  

annyi m ezőgazdasági terület, amennyi az erdei üzem zavartalan fenntartá

sához szükséges (illetményföldek, a munkásélelem és takarmányszükséglet 

fedezésére szolgáló földek, rakod óhelyek).

4. A jól vezetett magánerdőbirtok, különösen, ha ipartelepekkel 

kapcsolatos, te ljes létjogosultsággal bir az ország jövő gazdasági fejlődé

se  tekintetében. Már elaprózott vagy egyébképpen tönkrement, avagy te r 

mőképességükben veszélyeztetett birtokoknak az állam és a községek által 

való m egszerzése  indokolt, feltéve, hogy azok okszerű és belterjes k ezelé

se  a jövőben is  biztosittatik.

5. A nem feltétlen erdőtalajon álló erdők irtása csak igen k ivétele

sen engedélyeztessék, ha nem ütközik közérdekbe.

6 . A földosztás során visszam aradó silány mezőgazdasági földek, 

futóhomokos területek stb. beerdősitendők és községi erdőkként kezelendők. 

A fában szegény Alföldön arra kellene törekedni, hogy az összterület  

10-15%-a erdősült legyen.

7. Az erdők használata tekintetében jelenleg fennálló anarchiát 

sürgősen m eg kell szüntetni. " (Erdészeti Lapok 1919. 1 - 2 . 0 .)

A felhozott indokokból látható, hogy az Egyesület lényegében e l le 

nezte a földosztásnak az erdőkre való k iterjesztését. Elvileg igaza volt: az 

erdészet az a m űvelési ág, am ely kisparcellás m űvelésre nem alkalmas.

Az állásfoglalás további nem idézett részéből azonban az is kitűnik, hogy 

az Egyesület a nagybirtok erdejéből kihasítandó közös m űvelésű társas  

üzemek lé te s íté se  ellen  is  hadakozott. Az adott belpolitikai helyzetben 

ez  egyértelm ű volt a nagybirtok rendszerének védelm ével.

A földreform törvény 1919. februárjában megjelent ugyan, de csak 

az 500 holdon felüli területekre tartalmazott kisajátítási igényt' és megenged

te 200 hold erejéig  középbirtokok létesítésé t is .  Végrehajtására azonban
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demokratikus kormány működése. A forradalom balra to.l6.1ott. Munkás- L 

katonatanácsok vették kezűkbe a hatalmat és 1919, m árcu- : 21 -én kikiáltót 

ták a Magyar Tanácsköztársaságot.

A proletárdiktatúra radikálisan oldotta m eg a t ö r h e tü n k  sy.rmpo: 

jáből döntő fontosságú földkérdést is . .1919. április 3-án jelent mep; a 

Forradalmi Kormányzótanács XXXVIII. számú rendeleté, am ely kánonul:

"Magyarország földje a dolgozók társadalmáé.

Aki nem dolgozik, annak tulajdonában föld nem maradhat.

Minden közép- és nagybirtok, minden tartozékával, élő  és 

holt fe lszerelésével, valamint mezőgazdasági ipari üzem ei

vel együtt, minden megváltás nélkül a proletáráiiam tulajdoná 

ba megy át. " ,

Ez a rendelet megszüntette a nagybirtokrendszert és több mint 

7 m illió  hold területtel együtt szocialista tulajdonba vett 2 m illió  hold erdő

Az Egyesület vezetőségének a földbirtokkérdésben két hónappal 

korábban nyilvánosan elfoglalt merev álláspontja nem maradt következnié 

nélkül. Március végén a Földművelésügyi Népbiztosság (Hevesi Ákos he

lyettes népbiztos) 1919. évi H .95. számú határozatával az Egyesületet 

feloszlatta és egyidejűleg utasította, hogy hivatalos helyiségét, leltári 

tárgyait és pénzkészletét a Magyarországi Közalkalmazottak Szövetsége 

Erdészeti Szakosztályának adja át. Az igazgató-választmány a rendeletet 

végrehajtotta. Utolsó ülése 1919. április 28-án volt.

Amint ism eretes a Magyar Tanácsköztársaság, elsősorban külső 

ellenségeinek túl erejű nyomása alatt, elbukott és 1919. augusztus 1-én 

átadta a hatalmat az úgynevezett szakszervezeti kormánynak.
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Az igazgató-választmány legközelebbi tllése 1919. szeptember 

7-én volt, m ikoris a titkár bejelentette, hogy az Egyesület vagyonát a 

Közalkalmazottak Szövetségének Erdészeti Szakosztályától hiánytalanul 

visszavette. Az Egyesületnek a Tanácsköztársaság alatt folytatott működé

se ezzel véget é rt.

Bedő Albert halála. Egy történelm i korszak vége.

1918. október 20-án, egy verőfényes őszi napon, meghalt kálnoki 

Bedő Albert d r . , erdőmérnök és jogász, az Országos Erdészeti Egyesület 

egyik megalapítója, titkára, alelnöke és tiszteletbeli elnöke, volt országos 

főerdőm ester, állam titkár, országgyűlési képviselő, a bölcsészettudomá

nyok diszdoktora a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, számos 

társadalm i egyesület vezetőségi tagja, külföldi társadalmi egyesületek 

tiszteletbeli tagja, több városnak díszpolgára, számos állami és tá rsad a l

mi kitüntetés tulajdonosa, a modem magyar erdészet megteremtője és 

felvirágoztat ója.

A legnagyobb magyar erdész volt ő. Amint távolodunk el szem é

lyétől az időben, úgy magaslik fel alakja egyre óriásibbra, úgyis mint 

erdész és államférfi és úgyis, mint ember.

Mint fiatal ember, a nemzeti elnyomás sötét idején, két társával 

együtt egy maroknyi társaság  élén megalapitotta Egyesületünket, melynek 

első titkára lett. Talán az ő óriási, fáradhatatlan energiájának köszönhető, 

hogy a zsenge kis testület korán el nem száradt, hanem egyre inkább izm o

sodott. Korán erős kezébe vette szeretett lapunkat, az Erdészeti Lapoknak 

sorsát is , hogy azután negyedszázadon át abból ki ne engedje. Akarata 

hivta életre  a semmiből a magyar erdészet szervezetét. Lángeszének a l

kotása az első modern magyar erdőtör/ény. Mint országos főerdőm ester, 

az ő vasakarata juttatta mindenütt érvényre ennek a törvénynek az elő

írásait. M essenéző bölcs tekintete nyomán született meg a magyar
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állam erdeinek első, hatalmas, összefoglaló leírása . Nevét Franciaország

tól Japánig a világ minden erdészetileg kulturált államában ism erték és be

csülték. A kevés számú magyar erdész egyike volt, aki a magyar tudomány 

fellegvárába, a Tudományos Akadémia tagjainak sorai közé értelmével 

magának utat nyitott.

Politikai pályára lépve, a századforduló megalkuvó, frázisoktól 

hangos politikai életében azon kevesek közé tartozott, akik inkább vállalták 

a mellőztetést, karrierjük derékbatörését, de a nemzetünket elnyomó ide

gen hatalommal szemben az ellenállást soha be nem szüntették. Nagyszámú 

írásából ide kívánkozik egy részle t, amelyet 1907-ben ir t,  nem törődve 

azzal, hogy a kemény igazság tetszik-e vagy sem a hatalom urainak: 

"Magyarországon politikailag kétes időben mindig tapasztalható volt, hogy 

a nemzet fiainak minden rétegében találhatók olyanok, kik a hatalommal 

való tartást választják, vagy szint nem vallva, visszavonultan várnak, 

úgy akkor is érezhető volt az emberi gyarlóságnak az a term észete, mely 

szerint az emberek közül több szeret bátrabban beszélni, mint bátran 

cselekedni; ha pedig előáll a határozott színvallást követelő alkalom, 

akkor azt keresik, hogy m erre  van a nagyobb erő, amely nekik használ

hat vagy árthat, s ekkor aztán szép hallgatva, vagy esetleg maguk ré sz é 

ről is rúgva egyet a hatalomban gyengébben, hagyják az igazságot igazság

nak, s a hazafiast hazafinak lenni és az erő  mellé sompolyognak, hogy 

az váljék igazsággá és hazafiassá!" (Dr. Bedő Albert: Az Országos 

Erdészeti Egyesület alakulásának idejéből. -Budapest, 1907. 13.o .)

Bár sok testület vallhatta őt magáénak, élete mégis a magyar 

erdészettel és az Országos Erdészeti Egyesülettel fo rrt össze öt évtize

den át, elválaszthatatlanul. A halál is az Egyesület székházában érte  és 

onnan kísérték örök nyughelyére.
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Érdekes, hogy legnagyobb magyar erdészünk tulajdonképpen 

jogásznak készült és csak a korabeli politikai viszonyok hatása alatt 

lépett a Selmecbányái erdőakadémiai hallgatók sorába. Még ezután sem 

vált határozottá életútja, m ert a hivatalos hatalom nyomására tanári 

állást szándékozott vállalni. Talán örökre az ism eretlenség homályába 

veszett volna, ha saját elbeszélése szerint 1865. őszén a Duna erős hullám 

zása nem késlelteti 21 órát szem élyszállító gőzösét, aminek következté

ben elkéste Vukovámál a tem esvári tanári állásához vezető uticsatlako- 

zását. E m iatt mégis a vukovári uradalomban Díváid Adolf m ellett vállalt 

erdészeti szolgálatot.

Ha válogatni lehet az érzelm ek közül, melyektől áthatva v issza 

emlékezünk Bedő A lbertre, a szeretet az, amely a magyar erdészek szivét 

leginkább áthatja. Azért van ez, m ert szakunk e kiválósága maga is a 

legnagyobb szeretettel fordult mindig a magyar erdészek felé.

Ennek a szeretve tiszte lt nagy férfinek az utolsó írásából is,

"midőn magas életkorom ra gondolva, hitem szerin t utoljára irok közlö

nyünk szám ára", ez a féltés, aggódás és szere tet csendül ki, amikor az 

utána következő erdésznemzedékek szám ára küldi utolsó intését:

" . . .A z  az összetartó  munkásság, az egymást kölcsönösen tám o

gató baráti érintkezés s az a k a rtá rs i bizalom és szeretet, mely szak tá r

saink között régebben köztudat szerin t erős tiszteletben és ápolásban állott, 

s m elyről 25 év előtti közleményemben is megemlékeztem, a rró l a m agaslat

ró l, melyen akkor állott, sajnálatom ra és bizonyára szaktársaink nagy r é 

szének sajnálatára is, lényegesen alább szállott és meglazult; pedig 

most és mindörökké élő igazság az, hogy "az összetartás kis dolgokat is 

naggyá nevel, mig a meghasonlás nagyokat is rom lásra  te re l___ szorgal

masan gondoljunk az egyetértés és ö sszetartás hiányából keletkezett m o

hácsi vész gyászos tkezményeire és szeressük hazánkat, nemzetün

ket és szakunkat hűsége  , egyetértéssel és ö sszetartással i’̂ Dr. Bedő Albert
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A második 25 év végén. Erdészeti Lapok 1911. Idézet a 6-7,9. oldalakról.)

Dr. Bedő Albert halála mintegy szimbőlikus lezárása egy történel

mi korszaknak. A sors megóvta őt attól, hogy megérje életművének roppant 

megrázkódtatását.

A háború vérzivatara sok mindent rombadöntött. Uj vonalak ra jzo 

lódtak Európa térképére, de errő l a térképről m ár hiányzott az erdős 

Magyarország. Nem pusztult el azonban a magyar erdészet és nem pusztult 

el az Országos Erdészeti Egyesület sem, hanem hozzáfogott, hogy egy, az 

eddigitől alapvetően különböző helyzetben, továbbra is betöltse hivatását.

IV.

Az Egyesület története a két világháború között,

1920-1945.

Gazdasági helyzetünk a háború után.

A világháborút követő forradalmak következtében a dualizmus rend

szere , az Osztrák-Magyar Monarchia összeomlott. A középeurópai Habsburg- 

birodalom ábrándja eltűnt a történelem süllyesztőjében. Ausztriától való 

függésünk évszázados problémája megszűnt.

Az 1920. évi párizsi békeszerződések gyökeresen uj helyzetet te 

remtettek Közép-Európában. A Monarchia helyén egész sor önálló, nemzeti 

állam jött létre, ezek között egy területileg és lakősságilag a réginél lénye

gesen kisebb Magyarország. A háború előtti területnek mindössze 23 .7%-a, 

a lakosságnak 41 .6%-a maradt meg az önálló Magyarország területén.

A megkisebbedett ország további élete szempontjából a háború előtti

hez képest döntő jelentőségű volt az a változás, hogy Ausztriától való függése 

nemcsak politikai, de gazdasági téren is megszűnt. Ez ag ipar szempontjá
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ból a fejlett osztrák-cseh  ipar közvetlen versenyétől való megszabadulást, 

korábban m ellőzött iparágak kifejlesztésének lehetőségét jelentette. Ezzel 

szemben a közös vámterület m egszűnése a m ezőgazdaság számára igen 

súlyos következményekkel járt. Mint az előző  fejezetekből ism eretes , a 

magyar mezőgazdaság a közös vámterületen belül monopol helyzetet é l 

vezett, nagymértékben független volt a világpiaci árak alakulásától, m ű

szaki é s  agrotechnikai fejlesz tése  elmaradt. Ez az árnyékban nevelődött 

m ezőgazdaság m ost egy csapásra szemben találta magát az ország hatá

rainál kezdődő világpiac könyörtelen versenyével. Mezőgazdaságunkat to 

vábbra is a nagybirtokrendszer fennállása jellem ezte.

A területi változás azt is  jelentette, hogy az ország gazdasági 

élete iparibb, főleg gyáriparibb jellegűvé vált a háború előttihez képest, 

m ert a centralizált szerkezetű ipar már korábban is  a m ost megmaradt 

országrészen  helyezkedett e l. Ugyanakkor az ország ipari nyersanyagfor - 

rásainak túlnyomó részét e lveszítette , (ó .s z . táblázat). Iparunk tehát 

a jövőt illetően nagymértékű nyersanyagbehozatalra szorult.

6 . táblázat.

Magyarország Trianon után megmaradt feltárt nyersanyag- 

forrásai, a háború előtti állapothoz viszonyitva.

Feketeszén 72.8  %
Barnaszén 71 ,2  %
N yersvas-term elés 30.7%
Vasérc 16.4 %
Erdő 15.0%
Réz, horgany, pirit 
Mangán, bauxit 
Só
Kőolaj, földgáz

(Pach Zsigmond Pál: Magyar Gazdaságtörténet. --Budapest, 
1957. — ni/2. r é sz , 2 1 8 .0 .)
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Trianon erdőgazdasági kihatása.

A békeszerződés talán egy gazdasági ágat sem sodort olyan 

nehéz helyzetbe, mint az erdőgazdaságot, amely elvesztette erdőterületé

nek 84%-át. Önmagában is hatalmas szám ez. Még jobban felfoghatjuk a 

veszteség  nagyságát, ha összehasoniitást teszünk az elcsatolt és a m egma

radt faállományok minősége között. Az elcsatolt területek között szerep el

tek a hatalmas fatömegü felvidéki bükkösök, a Délvidék gyönyörű tölgyesei 

és a legnagyobb veszteség: a Kárpátok hatalmas kiterjedésű és fatömegü. 

rendkívül értékes fenyvesei. A megmaradt 16%-ban viszont bennfoglal

tattak az erdőként nyilvántartott alföldi borókások, talajvédelmi jellegű  

homokfás itá sok, dombvidéki és középhegységi agyonlegeltetett, agyon- 

sárjaztatott, rontott erdeink is .

A régi és az uj állapot lényeges összehasonlító adatait a 7. sz . 

táblázat tartalmazza.

Az 1920. előtti adatok értékelésénél figyelembe kell venni, hogy 

- amint azt a második fejezetben ismertettük - fatermelésünk az első  

világháború előtt m ég viszonylag fejletlen volt és elmaradt az európai átlag

tól.

A mennyiségi és m inőségi veszteség  m ellett még figyelem rem éltó  

körülmény volt a kialakult uj helyzetben a megmaradt erdőségek arányta

lan területi elosztása. Az erdők túlnyomórészt az Északi Középhegységen 

és a Dunántúlon helyezkedtek e l, m ig a nagy kiterjedésű Alföld erdősültsé

ge m indössze 4.3% volt.

Ezzel az egészségtelen  területi m egoszlással, az Alföld fátlan- 

ságának következményeivel könyvtárnyi szakirodalom foglalkozik. Minden

esetre  ez a körülmény a következő évek egyesületi eseményeinek tárgyalá

sánál m ég fontos szerepet kap.
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A trianoni béke erdőgazdasági kihatása számokban.

119 -

Sor
szám

m e g n e v e z é s Mérték - 
egység

1920.
előtt

1920.
után

1. Erdőterület ha 7.398.976 1,175.202

2. Az ország erdősültsége % 26 11.8

3. Egy főre eső erdőterület ha o. 40 0.15

4. Faterm elés tömör /m ^/ha 2.3 1.4

5. Évi összes term elés
3

millió t m 17.1 1.6 *

6. Egy főre eső évi faterm és tm 3 0.9 0.2

7. Állami erdő ha 1,180.453 48.320

8. Állami erdő az összesből % 15.9 4.1

9. Tölgyerdő ha 1,946.711 631.961

10. Bükk és egyéb lomb ha 3,668.890 495.271

11. Fenyőerdő ha 1,783.375 47.970

12. Tölgyerdő % 26.3 53.8

13. Bükk és egyéb lomb % 49.6 42.1

14. Fenyőerdő % 24.1 4.1

Erdészeti Lapok 1922. 112-113..o. és 1925. 150-152. o. alapján.

Az előállott uj helyzet következtében Európában Magyarországnál 

erdősültség tekintetében csak Anglia, Belgium, Hollandia és O laszország volt 

rosszabb helyzetben ! Figyelembe kell azonban venni, hogy az első 

három ország szám ára tengeri szállítással megközelíthető gazdag gyarm a

tok roppant fakészlete állt rendelkezésre.

*Valószinüleg téves adat. A tényleges term elés 3 .2 millió m3 körül volt.
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Igen jelentős volt az a változás, amit az 1.1 m illió  ha. állami 

erdő e lvesztése jelentett. Ez a hatalmas állami erdőbirtok állományainak 

m inőségénél, kezelésénél, szervezettségénél, feltártságánál fogva az á lla

mi erdőgazdasági politika hatásos, befolyásos eszköze volt a magánerdő- 

birtok irányában. Ezekre a kárpáti erdőkre koncentrálódott a beruházási 

összegek túlnyomó része , itt valósították meg Kaán Károly és munkatársai 

a belterjes kezelést, ez képezte leginkább alapját az erdőmérnöki kar 

szakmai és társadalmi m egbecsülésének.

Trianon után a korábban faterm elő bázisként jóformán figyelembe 

sem vett Dunántul és Északi Középhegység magántulajdonban lévő erdei 

váltak az ország erdőgazdaságának alapjává. Az állami erdőterület ezekhez 

képest szinte semm ivé zsugorodott.

Az erdőterületeknek,e fontos nyersanyagforrásoknak a megcsappa

nása az ország egész gazdasági életét súlyosan érintette, amely egyébként 

is  z ilált, meggyötört állapotban volt. Különösen érezte azonban a v esz te sé 

get a legközvetlenebbül érintett erdészek és erdőmérnökök társadalma.

Az elcsatolt országrészekből a személyzetnek azokat a tagjait, akik ko

rábban politikai-társadalmi szempontból kompromittálták magukat, kiutasí

tották. Sokan magyar állampolgárságukat meg kívánták őrizni és áttele

pültek Magyarországra. Özönlöttek az erdészeti szakemberek az országba 

minden irányból és ezt a tömeget a megmaradt 1 2 %-nyi erdőségnek kellett 

volna felfognia. Az erdészeti körökben eddig soha nem ism ert mértékű, 

késhegyig menő kenyér harc kezdődött, aminek azután számos szomorú kö

vetkezménye lett. Növelte a nehézségeket a pénz íókozódó elértéktelenedé

se , az infláció. Csak 1926-ban, a pengő bevezetésével sikerült a pénzügyi 

helyzetet stabilizálni. —

Az erdőkkel együtt az erdészet elvesztette azt a befolyást és 

amelyet a háború előtt élvezett az országban. Egyébként is ,  

eldőlt az a több évtizedes birkózás, amely az iparban testet öltött 

tőke és a mezőgazdaságban elhelyezkedett tőke között folyt.
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A feudális arisztokrácia tagjai ugyan továbbra is  helyet foglal

tak é s  hangadó szerepet vittek az ország politikai vezetésében, amelynek 

vezérszólam a a rev izió  eszm éje volt a külföld felé . Az országon belül 

azonban már kétségbeesett, körömszakadtáig folyó harcot kellett vívniuk 

az agrárköröknek az ipari tőke fojtogató hatalmával szemben, am ely már 

uralta a gazdasági életet és kinyújtotta kezét a mezőgazdasági nagybirtok 

felé is .

Nem kizárólagos magyar jelenség volt ez . A mezőgazdasági te r 

m elés v ilágszerte az ipari term elés alárendeltje lett. Fokozottan érvénye

sült ez a viszonylag elmaradott magyar mezőgazdaságban és különösen a 

meggyengült, tám asz nélkül maradt erdőgazdaságban . Közvetlen hatása 

elsősorban az erdei munkásság, valamint a szakszem élyzet nehéz anyagi 

helyzetében, szomorú sorsában öltött testet. De nem volt gondoktól m entes 

az erős gazdasági hullámverés tetején hajózó erdőbirtokos osztály  élete  

sem , hiába igyekezett azokból minél többet az erdőre áthárítani.

A fahiány és ami belőle következett.

Az erdő é s  a fa hiányánál fogva vált fontos gazdasági tényezővé.

Az 1920-23 -ig  terjedő évek roppant nehezek voltak a faellátás 

szempontjából. A háborús túlterm elés miatt a könnyen hozzáférhető 

készletek már elapadtak. A külföldi behozatal elenyésző mértékű volt, 

részben a politikai ellentétek, részben a szom szédos államokban is  e l-  

burjánzó infláció, a valutahelyzet bizonytalansága m iatt. Feltárt szénkészlete

ink jelentős része  megmaradt ugyan (lásd: 6 . sz . táblázat), de ezeknek 

kihasználását, és újak feltárását.a  tüzelőanyag ellátást a bányafa hiánya 

erősen  akadályozta.

Saj. ^közlemények szerint 1920/21. telén  m ég papirkészleteket, 

épület- és butorfát, n—Vettet is  eltüzeltek az egyidejű nagy erdőpuszti-
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tások m ellett, egyes helyeken pedig szénhiány miatt a mozdonyokat fával 

fűtötték. A talpfahiány a leállás veszélyével fenyegette a MAV-ot.

A kormány rendeletek özönét bocsátotta ki és próbálta a faellátást 

biztosítani, de eredményt term észetesen alig tudott elérni. A fa ára állan

dóan emelkedett, a fakiterm elés és tőként értékesítés jó üzletnek bizonyult 

Sokan íakereskedőnek csaptak fel, újra elszaporodtak az erdei vasutak 

szállítására, építésére vonatkozó hirdetések. Maga az államerdészet is  

hozzáfogott a "beruházásoknak” és mintegy 88 km erdei vasutat épített 

a visegrádi, galgamácsai és diósgyőri erdőkben. Persze, a dilettánsok 

mellett komolyabb tényezők is sorompóba léptek a faüzlet mezején.

Mindjárt a korszak elején, 1920-ban alakult a jó üzleti érzékü Biró Zoltán 

^későbbi egyesületi ügyvezető) vezérigazgatósága alatt a "Fatermelők 

Behozatali Rt. ” nagyobb mennyiségű felvidéki tűzifa behozatalára. 1921-ben 

a herceg Eszterházv család és több dunántuli földbirtokos 20 m illió  korona 

alaptőkével létrehozta a ''Magyar Fatermelők Faértékesitő Rtr’-t. stb.

Azt még nem derítette fel az erdészettörténet, hogy ezek a különféle elne- 

vezésü vállalkozások milyen haszonnal zárták az üzletet, mert arról hall

gatott a korabeli krónika. A iákonjunktura 1923-ban érte el csúcspontját, 

ma jd a gazdasági erősbödés és az állami import m egszervezésének e lő re- 

haladásával hanyatlásnak indult. 1925-ben a fatőzsdén beütött a krach, a 

pénzügyileg megalapozatlan és hozzá nem értő spekulánsok üzlete egy-kettő

re összeom lott, csupán a tőkeerős nagyvállalkozók maradtak a fakereske

delem továbbfolytat ói. Ezek után viszont jelentősen megnövekedett a iaim-

port. 1926-ban már 5 .274, 1927-ben 5 .819 , 1928-ban ó .053 m illió  m°
3volt a fa import mértéké, mig a kivitel m indössze 45-73 ezer m között m oz

gott. A fa import a gazdasági világválság évében, 1929-ben elérte az

összes import értékének a 16.5^-át.

Az ország faanyag ellátottságának* ez a rész letes ism ertetése  

Egyesületünk történetének keretében azért szükséges, mert a nagy erdőhiány^
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a faimport összegszerű  roppant felfutása alapvetően befolyásolta az e r 

dészet minden lépését és ezze l párhuzamosan az egyesületi életet i s .

A gazdasági világválság évei, 1929-1933.

Az általános gazdasági helyzet.

1929-ben kirobbant a iegnagyobb gazdasági válság, am eivet az 

újkor története eddig m egism ert.

A válság a gazdaságilag legfejlettebb Egyesült Államokból indult 

ki, de hullámai hazánkat is  egy-kettőre elérték. Hatása a magyar erdészet 

és Egyesületünk életében 1930. közepétől figyelhető meg.

A válság a gazdaságilag viszonylag fejletlen országokat - igy 

Magyarországot is  - sokkal súlyosabban érintette, mint a gazdaságilag 

erős országokat.

M agyarország helyzete ebben az időben különösen nehéz volt. Az 

ország részvéte le  az e lső  világháborúban vereséggel végződött és sz ö r 

nyű anyagi- és emberáldozatokat követelt. A trianoni békeszerződés 

az ország többé-kevésbé kialakult gazdasági egyensúly helyzetét teljesen  

felborította. A háborút követő zűrzavaron is  csupán alig néhány éve sik e

rült úrrá lennie; e téren a legmarkánsabb határvonalnak az infláció l e 

küzdése, a pengő bevezetése tekinthető (1926).

A gazdasági élet nehézségei m ellett az ország társadalm i, p o liti

kai é s  szociá lis ellentmondásoktól volt terhes.

A válság által az átlagos európai helyzetnél m ég súlyosabban 

érintett Magyarországon különösen nehéz volt a mezőgazdaság helyzete.

A feudális szervezettségü , tőkeszegény, exportra dolgozó, de most 

piacát vesztett ■ ^gazdaság az erősebb ipari tőke érdekkörébe került és 

a te ljes csőd szc. ,ii állt.
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Az erdőgazdaság általános helyzete.

A kibontakozó gazdasági válság közepette a kormány drákói intéz

kedésekkel igyekezett a gazdasági élet egyensúlyát fenntartani és a megin

dult bomlási folyamatot megállítani.

A kormányintézkedések a magyar erdőgazdaságot a következő 

vonatkozásokban érintették:

1. Az állami szolgálatban álló erdőmérnökök létszám át 182 főben 

állapította meg a kormány. A "felesleges" létszámot elbocsátották.

2. Az 1927-ben megindított és 15 évesre tervezett alföldfásitási 

akció hitelellátását befagyasztották. Az itt alkalmazott kb. 25-28 erdő

mérnököt elbocsátották.

3. A behozatali m érleget javítani akarván, az óriási tehertételt 

jelentő fabehozatal jelentős részét a hazai élőfakészlet átmeneti tú lterm e

lése révén szándékozott a kormány helyettesíteni. Ezért jelentős mennyiség

ben adtak ki az erdőbirtokosok ré szé re  rendkívüli fahasználati engedélye

ket.

Trianon utáp tehát, a faszegény világban, az erdőgazdálkodás jó 

Üzletnek bizonyult.

A gazdasági válság ugyan alaposan megcsappantotta a fafogyasztó 

gazdasági ágak felvevőképességét, a fa iránti keresletet, de amint az 

egykorú megnyilatkozásokból kitűnik, még ebben a helyzetben is kifizető

dőnek bizonyult az erdőgazdálkodás.

Ez utóbbi tény igen fontos mozgatóereje e korszak eseményeinek.

A közép- és nagy erdőbirtokkal rendelkező erdőbirtokosok ugyanis 

rendszerint jelentős mezőgazdasági birtokkal rendelkezői földbirtokosok is 

voltak. Azt m ár említettük, hogy a kivitelre berendezkedett magyar mező
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gazdaság ez időben súlyos válságba jutott, mivel kereslet hiányában hatal

m as term ékkészletek halmozódtak fel az országban, a megoldatlan szociális 

problémák, a tömeges munkanélküliség m iatt a belső felvevőképesség is 

igen gyengének . bizonyult, a mezőgazdaságba befektetett tőke körforgása 

megakadt.

Ebben a helyzetben a birtokosokat a birtok erdőgazdasági .részlege
— Uif

m entette meg a teljes csődtől, amely ugyan a korábbi éveknél m érsékeltebb 

de még mindig jelentékeny hasznot hozott.

Jól jellem zi az akkori helyzetet Waldbott Kelemen egyesületi alelnOk, 

maga is nagybirtokos, az igazgat óválasztmány 1932. május 3-i ülésén mon

dott érdekes beszédében:

"Dacára annak, hogy ez az általános válság a környező államok 

kivitelre berendezkedett erdőgazdaságait is a legsúlyosabb , a  legképtele

nebb helyzet elé állította, a magyar erdőgazdaság mindeddig m egúszta ezt a 

válságot úgy, hogy a  term elés jövedelmezősége - ha csökkent is - teljesen 

nem szűnt meg.

Sőt, bátran elmondhatjuk, hogy a magyar közép- és nagybirtok 

számottevő részé t az utolsó időkben csak az erdőgazdaság m entette meg a 

végleges elpusztulástól". (Erdészeti Lapok 1932. 501. o .).

Ez a birtokmentési folyamat azonban a gyakorlatban súlyos követ

kezményekkel já rt az erdőkre nézve. A birtokosok szorult anyagi helyzetük

ben - amelybe őket a birtok mezőgazdasági részlege juttatta - szívesen éltek 

a rendkívüli erdőhasználatok engedélyezésének könnyű elnyerési lehetősé

gével. A következményeket jellem ezze itt egy nem kevésbé hiteles szem élyi

ség, mint Purgly Emil akkori fÖldmüvelésügyi m iniszter, egyik parlamenti 

válaszában: " . .  .az  1931-32. évben több fakiterm elési engedélyt adtak ki az 

országban, mint a múltban___  Kétségtelen az, hogy kb. 40%-kal több fa
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term eltetett ki ebben az esztendőben. . .  Kb, 3 m illió  köbméter tűzifát ter 

meltek ki a múlt évnek 2.1 m illió köbméterével szem ben .. . . ” (Erdészeti 

Lapok 1932. 665 .0 .)

Súlyosbította a bajt. hogy a birtokos a m érsékelt haszon m ellett 

igyekezett kiadásait a m inim álisra csökkentem, ami viszont többek között 

az erdőfelujitási és erdőnevelési munkák végrehajtását is  elodázta, sőt a 

magánszolgálatban álló, az erdők kezelését végző erdészeti szem élyzet lét- 

fenntartását is veszélyeztette. Amint látható, a fogyasztás csökkenő tenden

ciája mellett a hazai term elés fokozódott, sőt már jóval túlhaladta azt a 

mértéket is , amit az ország élőfakészletének évi növekedése megengedett. 

Röviden: a magyar erdőkben ismét felütötte a fejét a rablógazdálkodás.

Tovább bonyolította az általános erdőgazdasági helyzetet a fakeres

kedelem, elsősorban a középeurópai fapiac alakulása, amely viszont szoros 

összefüggésben állott egyéb fontos külkereskedelmi kérdésekkel, politikai v i

szonyokkal és a banktőke államhatárok felett álló szövevényes kapcsolataival.

Fában szegény országunkat olyan államok vették körül, melyeknek 

gazdasági életében az erdőgazdálkodás igen fontos szerepet játszott és 

amelyek fakivitelre voltak berendezkedve: Csehszlovákia, Románia,

Jugoszlávia, Ausztria.

Ezeknek az országoknak erdőgazdaságát a válság úgy érintette, 

mint a magyar mezőgazdaságot: a világháborút követő évek kibontakozó kon

junktúrája a term elést felfokozta és most a kereslet lezuhanásával a csőd

szélén álltak.

Ezek az államok fafeleslegük nagy részét a fában szegényebb 

szomszédjuknál, Magyarországon akarták elhelyezni. A nemzetközi fapiacon 

Magyarországot a kedvezőbbnél-kedvezőbb árajánlatok érték. Mivel a magán

kereskedelem nem az egész nemzetgazdaság érdekeit, hanem csupán a maga
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hasznát tartotta szem  előtt, az a veszély  fenyegetett, hogy a felfokozott 

belföldi készletek m ellett a bezuduló, a hazai term elésűnél olcsóbb kül

földi fa elárasztja az egész országot. Az o lcsó  külföldi fenyő fűrészáru  

a korábban virágzó magyar fűrészipar jelentős részét m áris tönkretette.

Külkereskedelmi vonalon az erdőgazdaság szempontjából további 

problémát jelentett az* hogy kivitelünket elsősorban és zömmel m ezőgaz

dasági termékek képezték. A szomszédállamok kereskedelm i szerződ é

seket csak kiegyenlitéses (kompenzációs) alapon voltak hajlandók velünk 

kötni. Vagyis, bizonyos értékű mezőgazdasági termékünket csak úgy v o l

tak hajlandók átvenni, ha ennek m egfelelő ellenértékű árucikküket 

M agyarország is  á tveszi. Ez a kiviteli ellenérték pedig nagyrészben  

faanyag vo lt.

A m ező- és erdőgazdaság szempontjából súlyosbította a helyze - 

tét a magyar állam és a környező, volt "kisantant államok” közötti feszült 

külpolitikai viszony is . Ennek gyökereit nem szükséges részletezn i.

Félreérthetetlen volt a kölcsönös egym ásra utaltság mindkét 

részrő l, azonban a politikai kérdések rendezetlensége és a különféle m es

terkedések gátolták norm ális, mindkét fél érdekeit k ielégitő, egészséges  

gazdasági kapcsolatok kialakítását. E helyett inkább az ipari és banktőke 

nemzetközi kapcsolatai érvényesültek, persze az erdőgazdaság szempontjá

ból nem a legelőnyösebben.

A 30-as években politikai kapcsolataink szomszédaink közül 

leginkább Ausztriával voltak normalizáltak. Nem véletlen  tehát, hogy 

1932-ben éppen Ausztriával sikerült olyan gazdasági szerződést kötnünk, 

am ely biztosította fabehozatal ellenében azonos értékű m ezőgazdasági 

exportunkat és mindkét fél m egelégedésére a faárakra sem  volt csökkentő 

hatással. Ez a kedvező kapcsolat többé-kevésbé egészen 1938-ig, az 

Ansohlussig fennállt Ausztriával.
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A legtöbb nehézség Romániával kapcsolatban akadt. A fában gazdag, 

de hasonlóan agrár jellegű Románia erősen rá volt utalva a faexportra. 

Igyekezett tehát faexportját Magyarország felé a m aximálisra fokozni, de 

mezőgazdasági terményeket nem akart cserébe tőlünk átvenni. Országunk 

fában legszegényebb része , a Tiszántúl pedig éppen a román faimport te r 

m észetes értékesítési hatósugarában feküdt és magyar szempontból is  a 

legésszerűbb lett volna e vidék faellátásának román fával való megoldása.

A Csehszlovákiával és Jugoszláviával fennálló politikai ellentéteket 

végső soron az égető gazdasági problémák enyhítették, de csak kőrömsza- 

kadtáig folyó harc és nem egyszer áldozatok árán.

A Szovjetunióval kapcsolatos fákereskedelmlink csupán némi tölgy - 

parkett behozatalára szorítkozott ebben az  időben.

A válság utáni fellendülés.

Négy év alatt lezajlott az egész világra kiterjedő gazdasági válság. 

1933. vége felé az enyhülés jelei érezhetően mutatkoztak.

A válság idejének tárgyalásánál rámutattunk arra, hogy az állam  

kétségbeejtő anyagi helyzetéből a kiutat keresve többek között a tetem es 

terhet jelentő fabehozatalt a hazai erdők fatermésének átmenetileg fokozott 

igénybevételével csökkentette.

Biró Zoltán egyesületi ügyvezető, némi távlatból visszapillantva  

erre a korszakra* joggal állapíthatta m eg az 1935. junius 28. - í pécsi 

közgyűlésen:

"Mindezeknek a végeredményeképpen elmondhatjuk azt, hogy a 

magyar erdőgazdaság, ha nem is került valami rózsás anyagi körülmények 

közé, m égis jóval kevésbé sínylette m eg a gazdasági válságot, mint a testvér 

mezőgazdaság, vagy az iparnak akárhány ágazata". (Erdészeti Lapok 1935. 

40. o .)
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A szakemberek előtt nem volt kétséges, hogy az erdőknek a fokozott 

tulhasználata sokáig nem folytatható. A normalizálódó gazdasági élet gyor

san fokozódó faszükségletét egyébként sem lehetett volna m ár ezen az utón, 

csak hazai fatermésből kielégíteni.

Az erdőgazdálkodás javuló tendenciáját tükrözi a 8. sz, táblázat 

is , amely feltünteti a válság közepétől kezdve a tárgyalt korszakon át az o r 

szág fabehozatalának alakulását.

8. táblázat

Faimportunk alakulása 1932-1937-ig.

Év Mennyiség 
1000 m3

Érték 
1000 P

1932 2.009 38.048

1933 1.574 28.824

1934 2.106 40.230

1935 2.038 38.309

1936 2.469 48.960

1937 2.741 62.447

A behozatali statisztika 1934. évi részle tes tárgyalása során az 

E rdészeti Lapok a következő megállapítást tehette:

"A müfa-félékben előállott jelentős behozatali többlet a forgalom 

lassú javulásának tünete, am ire m ár évközben is rámutattunk.

Mindenesetre örvendetes jelenség, hogy mig a fűrészelt fenyőfa- 

behozatal csak 30%-kal emelkedett, a gömbölyűiabehozatal emelkedése 84%, 

ami a nagynehezen é le tre  ébredt magyar fűrészek jóval fokozottabb foglal

koztatását je le n ti." vEi ászeti Lapok 1935. 224-225.0.)
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A korábbi túl használatok következtében a magyar fatermelés 

mennyiségileg 1936. körül mintegy 15-20%-kal csökkent. Mivél ugyanakkor 

a tüzifaimport körül is átmeneti zavarok támadtak, a fakereslet és az árak 

ugrásszerűen emelkedtek, ami term elői szempontból term észetesen az 

elhelyezési gondokat csökkentette.

A gazdasági élet alakulását - mint mindig - jelentősen befolyásolta 

a politikai helyzet alakulása i s . Németország egyoldalúan felmondta a 

versaillesi békeszerződés katonai cikkelyeit, kilépett a Népszövetségből 

és nagy ütemben fogott hozzá szárazföldi, tengeri és lég haderejének a ki- 

épitéséhez. Ez, továbbá a stratégiai útvonalak épitése, a hadiipari m egren

delések stb. lényegesen csökkentették a mnnkanélküléséget és fellendítet

ték az egész gazdasági életet. Az általános európai helyzet kihatott Magyar- 

országra is. Ezekben az években a magyar erdőgazdaság is a viszonylagos 

konjunktúra időszakába lépett

A II. Erdészeti Világkongresszus 

Magyarországon.

Nemcsak a két világháború közötti időszak, hanem az egész 

magyar erdészet történetének egyik legkiemelkedőbb eseménye volt 

1936-ban a II. Erdészeti Világkongresszus megrendezése Magyarországon.

A magyar erdészet nagy megbecsülését jelentette az, hogy számos 

• nagy erdőgazdasággal rendelkező nemzetet megelőzve a világ összes erdé

szének legmagasabb szintű szervezete második kongresszusának színteréül 

hazánkat jelölte ki!

Fokozta az esemény jelentőségét, hogy egyidejűleg szintén 

Magyarországon rendezte meg Dí. Kongresszusát az Erdészeti Kutató 

Intézetek Nemzetközi Szövetsége.
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Az erdészet kiválóságai látogattak el ide a világ minden részéből 

(Cajander, Lönnroth, Nemec, Pölansky, Tyszkiewicz, Vincent, s tb .) 

hogy Magyarország erdészeti kultúrájának és vendégszeretetének jóhirét e l

vigyék m esszi hazájukba.

Akkor itt já rt külföldiekkel beszédbe elegyedve hangjuk ma is felm e

legszik, ha m agyarországi tanulmányútjuk szóba kerül, pedig m ár egy világ

háborúval m egterhelt, három évtized számtalan eseménye választja el őket 

időben a kongresszustól.

A Világkongresszus legjelentősebb határozata, amit Budapesten 

hozott, az Állandó Nemzetközi Erdőgazdasági Bizottság lé tesítésére  vonatko

zó határozat volt, melyet abból a célból kivántak megszervezni, hogy az 

rendszeresen készitse elő és szervezze meg a jövő erdészeti világkongresz- 

szusokat és gondoskodjék azok határozatainak végrehajtásáról. Ez az e rdé

szeti központ (CIS) 1939-ben Berlinben meg is kezdte működését. Első e l

nökévé Egyesületünk vezetőjét, Waldbott Kelement választották.

E magasszintü rendezvények sikere elválaszthatatlanul összeforrt 

Róth Gyula professzornak nevével, akinek kimagasló szerepe volt a hazai 

erdészetet é rt elism erések kivivásában. A siker következményeként a 

magyar erdészet képviselőinek több előkelő helyezést sikerült biztosítaniuk 

a maguk szám ára az erdészet nemzetközi szervezeteiben.

A magyar erdőgazdaság a háború előestéjén.

(1938 - 1941)

1938. derekán olyan sötét felhők borították el az európai politika 

egét, hogy az 1945. m ájusáig többé ki sem derült.
*

Németország bekebelezte Ausztriát és azt Ostmark nevű tartom á

nyaként területéhez ;sa >lta. Ezzel Magyarország (és Olaszország is) e l
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vesztette egyik közvetlen és legjelentősebb faimport forrását. (Már em lí

tettük, hogy a két világháború közötti időszakban politikai viszonyunk 

Ausztriával volt a legnormalizáltabb.)

A nagyhatalmak közötti müncheni egyezmény következtében fel - 

darabolásra került Csehszlovákia, másik jelentős faszállitónk. Ezzel 

Ausztria után a szlovákiai erdők fatermése is a Német Birodalom gazdasági 

vérkeringésébe zudult, az pedig kifelé egyetlen m3 faanyagot sem juttatott 

a piacra.

1939. szeptember 1-én kitört a II. világháború.

Az első (1938. november 2 .), majd a második (1940. augusztus 

29.) bécsi döntés Magyarországhoz csatolta a Felvidék egy részé t, 

Kárpátalját és Észak-Erdélyt. Majd 1941-ben Jugoszláviának magyar segéd

lettel való német leronahása "jutalmaképpen” a Délvidék is az ország te rü 

letéhez került.

Magyarországon ezeket az eseményeket örömmámor követte az 

uralkodó körök részérő l, bár nem titkolták, hogy ezeket a revizionális 

eredményeket is csak részleteredményeknek tekintik.

A megváltozott területi és politikai helyzet lényeges változást 

hozott az ország gazdasági életében, igy az erdőgazdaságban is. A gazdasá

gi élet a politikai eseményekre rendkívül érzékenyen reagál. Az aggasztó 

háborús jelekre m ár 1937. végén jelentős visszaesés mutatkozott a forga

lomban, mivel a tőke igyekezett magát biztonságba helyezni és a vállalko

zási kedv nagyon megcsappant. Leestek a faárak is, 1938-ban az európai 

fapiac forgalma már 30%-kal kisebb volt, mint 1937-ben. Kanada e lá rasz 

totta az európai piacot, a Szovjetunió árleszállítást végzett.

9899/Rné



- 133

Az országrészek visszacsatolása a magyar erdőgazdaságban te lje 

sen uj helyzetet terem tett.

Lázas számolgatás kezdődött minden visszacsatolás után, hogy tu 

lajdonképpen hogyan is áll az ország erdőgazdasági helyzete. Egészen t is z 

tán látni nem lehetett a kérdésben, m ert a visszacsatolt területek üzemi ada

tai nem álltak rendelkezésre és igy csak Bedő Albert: MA Magyar Állam e r 

dőségeinek gazdasági és kereskedelm i le írása" 1896-ban kiadott nagy 

munkája nyomán próbálták hazai körökben a helyzetet rekonstruálni. Ezek 

szerint:

Magyarország erdősültsége 1896-ban 26. 7% volt, 1938-ban 12.2%.

A Felvidék és Észak-Erdély visszacsatolása után pedig kb. 22.3% A te rü 

leti növekedésen túlmenően azonban nagy jelentőségű volt az a körülmény, 

hogy sok fenyő- és bükk állományt kaptunk vissza, melyekből tudvalevőleg az 

ország nagy hiányt szenvedett.

Az első örömöket azonban józanabb hangok váltották fel. Kiderült, 

hogy Felvidék visszacsatolása nem enyhítette, hanem növelte a faszükség- 

letet, mivel főleg mezőgazdasági jellegű területek jöttek v issza, amely te 

rületek faellátását azok az erdők fedezték, amelyek ezután is a határon túl 

m aradtak.

Kiderült továbbá, hogy a két világháború közötti idő, a nagy gazda

sági világválság korszaka ezek fölött az erdők fölött sem múlt el nyomtala

nul. Azokon a helyeken, ahol a feltártság  biztosítva volt, jelentős tű h aszn á 

latot hajtottak végre - különösen a magánerdőkben - és nagy kiterjedésű 

felujitatlan erdőterületek, sok helyen gazosodó vagy m ár köp árosodásnak in

duló hegyoldalak fogadták az újonnan érkezőket. Ahol pedig a fe ltártság  

hiányzott, ott most sem lehetett m áról-holnapra hozzáférni az erdőkincshez 

és a faterm és gyors aktiválására számítani nem lehetett. Az ország faanyag

gal való ellátásának javítása csak rengeteg munka árán és nagy pénzbefekte

téssel lett volna remélhető.
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Ezekhez a bajokhoz járult még a mindinkább kibontakozó világhábo

rú , melynek feneketlen gyomra kielégíthetetlen étvággyal, korlátlanul nyelt 

el minden famennyiséget. A végletekig hajszolt szénterm elés, a nagy s tra té 

giai építkezések, erődítések, a szétbombázott vasútvonalak, távíró- és te 

lefonvonalak, épületek helyreállítása stb. rengeteg famennyiséget nyelt el.

Magyarországon ismét súlyos m éreteket öltött és állandósult a

fa hiány.

Magyarország és a II. világháború.

Magyarországnak a II. világháborúban való tulajdonképpeni aktív 

részvételét 1941. tavaszát Öl-nyarától számíthatjuk. Bár, mint az előzőek

ben is láthattuk, a gazdasági élet m ár régóta élénken jelezte az általános 

világhelyzetből az országra nehezedő terheket.

1941. április 6-án a német Wermacht megtámadta Jugoszláviát és 

Görögországot, Magyarország pedig április 11-én kapcsolódott be a néme

tek oldalán a Jugoszlávia ellen folyó hadműveletekbe. Az eredmény: a 

julius 8. -i német-olasz határozat Jugoszlávia feldarabolásából Magyarország

nak juttatta a Délvidéket.

A következmény erdészeti szempontból: ismét egy megbízható 

faimport forrás elvesztése és az ország faellátási gondjainak évi 50.000 va

gon tűzifával való megnövekedése.

1941. junius 14-én a német haderő főparancsnoksága, az OKW, 

felkérte a magyar hadvezetőséget a szovjet határ m egerősítésére. Ezzel 

félreérthetetlen erővel csapta meg az országot a háború szele. Junius 22-én 

hajnali 3 ára 30 perckor a Wermacht megtámadta a Szovjetuniót. A kassai 

provokációs bombázás nyomán junius 27-én Magyarország hadat üzent a 

Szovjetuniónak. December 7-én bekövetkezett a hadiállapot Angliával, 

december 12-én pedig az Egyesült Államokkal.

9899/Rné



- 135 -

Ezzel Magyarország tökéletesen belekerült a II. világháború forga

tagába.

A háború erdészeti kihatásai.

A haditerm elés az ország faszükségletét fokozottan növelte. Az

1942. decemberi közgyűlésen az igényekről Birő Zoltán ügyvezető ilyen 

számokat közölhetett: 600.000 bányafát igényelnek éves viszonylatban a 

bányák, 2,000.000 db talpfát a MÁV, 4.000 vagon cserzőkérget a bőrgyá

rak .

Nem volt többé probléma, mint a gazdasági válság idején, hogy ki 

veszi meg a fát. Egycsapásra eltűnt a munkanélküliség is , sőt jelentős 

munkaerőhiány jelentkezett munkásban, szakemberben egyaránt.

1942. szeptember 5-én e lérte  az első nagyarányú szövetséges 

légitámadás Budapestet is , amely mind gyakrabban ismétlődött meg nem 

csak a főváros, hanem a vidék gazdasági objektumai ellen is . Ráadásul 

1941. és 1942-ben árvizek is pusztítottak az országban. Mindezeknek a ká

roknak a helyreállítása csak fokozta a fahiányt.

A korszerűtlen magyar hadsereg a keleti front hadműveletei so 

rán  számottevő igaenergiát (és mindazt, ami a fogatüzemeléssel jár) vont 

el a term eléstől. A hadsereg 1 őállományának átlagos létszám a a  háború 

folyamán kb. 100.000 (80-150.000) db volt. Egyedül a 2. m agyar hadsereg 

pl. több, mint 60.000 lóval vonult ki az oroszországi hadjáratra . Ebből a 

voronyezsi frontáttörés során elpusztult 41.700 db. ^  A létszám belileg

^  Az adatokat a Hadtörténelmi Intézet bocsátotta rendelkezésre 

(-A sz e rz ő .)
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az ország lehetőségeihez képest túlm éretezett hadsereg fenntartása pedig a 

munkaerő terén terem tett kritikus helyzetet, hiszen zömében éppen a leg

szegényebb mezőgazdasági lakosság soraiból rekrutálódott. Az itthon m ara

dó férfierőnek elsősorban a tengely-haderők szám ára nélkülözhetetlen 

élelm iszert kellett megtermelni, valamint a hadiipari term elést ellátni és 

csak ezek után jöhetett szóba a fakiterm elés. Mivel munkaalkalom volt 

bőven és az erdőgazdaságban a sanyarú szociális helyzet ekkor sem válto

zott, sok helyen a mezőgazdasági lakosság vonakodott az erdőgazdasági mun

kát elvállalni. Így azután szakadatlanul nőtt a fasztikséglet; a term elés, 

de méginkább a szállitás pedig vészesen akadozott. Katonai munkavezető 

törzsek kezdték meg működésüket az erdőgazdasági term elés biztosítására. 

Az 1942. december 18. -i közgyűlés jegyzőkönyvében Bíró Zoltán ügyveze

tő beszámolójából olvashatjuk, hogy "ma m ár országszerte folyik a szükséges 

munkaerő katonai segítséggel történő igénybevétele". (Erdészeti Lapok
1943. januári szám melléklete, 12. o)

A faellátás nehézségein azonban nem sikerült segíteni. M érhetetle

nül elszaporodtak az erdei károsítások is. Az elemi szükségleteiben kielégí

tetlen lakosság sok helyen rövid utón gondoskodott faellátásának, tüzelőjé

nek a biztosításáról.

Hanyatlás az egyesületi életben az 

I. világháború után.

A világháborút követő másfél évtizedben a magyar erdészet ügye 

és az Egyesület élete talán jobban összeforrt, mint valaha.

A békefeltételek által előidézett nagy megrázkódtatás Egyesületünk 

életében is erősen éreztette hatását. A hanyatlás m ár a háború alatt megkez

dődött. most pedig rohamossá és csaknem végzetessé vált.

A megváltozott területi határok következtében az Egyesület tag

ságának kb. 50%-át elveszítette. E téren az adatok hiányosak, de tény,
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hogy a háború előtti 2.000 főn felüli létszám ot 1920-ban 900-1100 főre 

becsülték Hatalmas volt az anyagi veszteség is. Az Egyesületnek kész

pénzben és értékpapírokban fekvő 1 m illió korona értékű vagyona a pénz 

elértéktelenedése következtében semmivé vált. Elvesztek azok a gazdag 

alapítványok, amelyek a korábbi sokrétű és színvonalas működést biztosí

tották. A létszám  megcsappanásán és a tagok elszegényedésén túlmenően 

az erkölcsi és szellem i tőke jelentős része  is elveszett. Alig akadtak 

jófelkészültségü szakírók, alaposan elvékonyodtak az Erdészeti Lapok köte

tei. A ta tarozásra  szoruló egyesületi székház alig jövedelmezett valamit.

A legnagyobb baj talán az volt, hogy ebben a válságos időszak

ban nem állt rá te rm ett, erős vezető az Egyesület élén. Az idős, te s t

ben és lélekben megtört Tallián Béla egyesületi elnök 1921. november 

23-án meghalt. Utóda Ghillány Im re, még egy év sem telt el, - 1922. 

szeptember 23-án szintén meghalt. Utána Széchenyi Bertalan az elnök, aki 

attól eltekintve, hogy idős volt, egyébként is alkalmatlannak bizonyult 

e r re  a tisztségre. Nem .élvezte a tagság egészének a bizalmát, nem is 

nagyon akarta ellátni az elnöki teendőket, többször lemondott. 1925-ben 

Hadik János grófot választották meg elnöknek. A nagybirtokos felsőházi 

tag, nyugalmazott m iniszterelnök nagy személyi tekintélynek és társad a l

m i-politikai befolyásnak örvendett a közéletben. Egészen 1933-ig volt 

az Egyesület elnöke. Kezdetben és éppen a legnehezebb időszakban, az 

ő működése sem volt megfelelő. Inkább tiszteletbeli pozíciónak tekintette 

szerepét és egyéb irányú közéleti működése m iatt nemigen vett ré sz t az Egyesü

let életébe^ (egymásután több közgyűlésen sem jelent meg). Később is főleg 

csak a gazdasági válság időszakában tevékenykedett az erdésztársadalom  

javára.

Az erős kezű vezető hiánya hozzájárult ahhoz, hogy az Egyesület 

közel másfél évtizedig nem tudta a maga szám ára kiharcolni azt a tá rsad a l

mi helyzetet, amelynek a iboru előtt birtokában volt. Az erdész társadal
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mon belüli torzsalkodások meghasonlásokhoz vezettek, ami a magyar 

erdészet megrendült helyzetét tovább rontotta.

A hanyatlás további jele volt, hogy az Egyesület még fizetett, 

függetlenített apparátusát is alig tudta fenntartani. 1923-ban lemondott 

állásáról Lehoczky János irodatiszt és Gaál Károly pénztáros, aki 

1889 óta ttfltötte be ezt a tisztséget. Ugyanebben az évben kénytelen volt 

állást vállalni az Egyesület titkára, Bund Károly is , hogy maga és család

ja szám ára a megélhetést biztosítani tudja. Csupán a délutáni órákban tud

ta elvégezni a legszükségesebb titkári teendőket. 1924. júliusától kénytelen 

volt megválni az Erdészeti Lapok szerkesztésétől is. Utána a felelős s z e r 

kesztői megbízatást Czillinger János nyugalmazott erdőfelügyelő vállalta.

A régi időkből nem maradt m ás, mint a székház a berendezésé

vel és a könyvtár.

Az Egyesület élete válságosra fordult. Anyagilag tönkrement, a 

mindennapi gondokkal küszködő tagságának nagy része  nem tudott eleget 

tenni tagdíjfizetési kötelezettségének. A megvékonyodott, durva papíron 

előállított Erdészeti Lapok kiadását sem tudta fedezni az Egyesület, a 

nyomdával szembeni adósságai egyre növekedtek. A még aktív szolgá

latban levők közül igen sokat nyugdíjaztak a szanálások, racionalizálá

sok során, hogy a többieknek valamelyest helyet tudjanak szorítani.

Bőven aratott a halál is. Számos hírneves erdészeti szem élyiségekkor, 

a huszas évek elején hunyt el, a háborús évek és az utána következő hely

zet eseményeitől meggyötörtén. Egymás után jelentek meg az e rrő l szóló 

híradások az Erdészeti Lapokban.

Ezt a szomorú képet mutatta a békekötés után a magyar erdészet 

z Országos Erdészeti Egyesület.
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A kibontakozás k eresése . Kaán Károly.

A háborús összeom lás, a forradalom, a kemény békefeltételek  

a kevésbé beavatott erdészeti társadalmat m eglepetésszerűen érték.

A dolgok term észeténél fogva vidéki magányában é lő , munkájában e lm e

rülő erdőtiszti és a ltiszti kar kevésbé tudott előre tájékozódni a világ  

esem ényeiről, mint a nagyobb közösségben é lő  emberek. Ezért valam ifé

leképpen értetlenül és Trianon esetében hitetlenül fogadták a történteket. 

Tétlenül, lesujtottan álltak, de ugyanakkor nem hitték, hogy mindez nem 

egy ideiglenes, átmeneti állapot. Talán ennek tulajdonítható, hogy kezdet

ben sokan hittek az egy-kettőre megoldható, gyors talpraállásban, anél

kül, hogy a nehézségeket te ljes egészében felm érték volna. Mások viszont 

rem énytvesztetten, tanácstalanul vártak, maguk sem  tudva, hogy m ire.

A nagy többség azonban egyéni m egélhetési gondjaitól, anyagi nehézségei

től elgyötörve, nemigen tudott az országos erdőgazdasági politika további 

várható és szükséges lép éseivel foglalkozni.

Ekkor magasodott fel igazában Bedő Albert után második legna

gyobb erdészünk hatalmas egyénisége: Kaán Károly.

Neve közism ert volt a háború előtt is  az egész  országban.

Számos haladó kezdem ényezés s mi több: szép eredmények fűződtek nevé

hez a belterjes erdőgazdálkodás m egterem tése, a term észetvédelem  és 

erdőgazdasági politikánk kialakítása terén. Számos szakcikke jelent meg 

az Erdészeti Lapokban és egyéb sajtóorgánumokban. Érdemes volt akkor 

is  és ma is elolvasni minden sort, amit az ő neve fém jelzett, m ert a szak

cikkek közül is kitűnt m ély komolyságával, történelm i távlataival, a dolgok 

lényegének biztos megragadásával és m esteri k ifejtésével. Szellem i k ép es

ségei, hatalmas m űveltsége, sz é le s  látóköre, gazdag gyakorlati tapaszta

lata, roppant energiája és vasakarata tette alkalm assá arra, hogy Bedő 

M bert munkásságának 'tó folytatója legyen.
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Élete delén túl volt már ekkor a nagy erdőgazdasági politikus.

52 éves korában, 1919-ben érte el hivatali pályafutása csúcspontját. 

Helyettes államtitkári minőségben az állam erdészeti igazgatás főnöke 

és az erdő- és faügyek országos kormánybiztosa. Nehezebb időben nem 

kerülhetett volna az ország e lső  erdészének a székébe.

Ekkor mutatkozott m eg igazi nagysága. Ő is letörhetett volna 

az események súlya alatt - sokkal inkább mint mások, hiszen kevesen  

tettek annyit az erdős Kárpátok modern erdőgazdaságáért, mint ő.

De nem ezt tette. Nem tartott sem  a kesergőkkeL sem  a gyors változás 

alaptalan derülátóival, a vakon bizakodókkal. Azt,tette amit egyáltalán 

tenni lehetett: tudomásul vette Trianont és haladéktalanul hozzáfogott 

a megváltozott viszonyoknak m egfelelő magyar erdőgazdaság talpraállitá- 

sához.

Voltak mások is , akik felsorakoztak a jövőt épitő munkához. 

Erdészettörténetünk kimagasló alakja, Rőth Gyula igy ir 1920-ban az 

Erdészeti Lapokban: "Tanuljunk a m últból.. .  Ne engedjük, hogy a te s-  

pedés úrrá legyen felettünk.. .  Bizzunk a magunk erejében, ezt gyűjtsük 

ö ssze , szervezzük és fejlesszük jövőnk érdekében!” (Erdészeti Lapok 

1920. 152. o .)

Kaán Károly 1918. decemberében cikket ir a "Köztelekben’*, 

az OMGE Lapjában, Érd őt az Alföldre" cím m el. Nagy, összefüggő e r 

dők telepítését tűzi ki ebben célul, nemcsak más gazdasági m űvelésre  

alkalmatlan területen, hanem mindenütt ahol erdőre, fapásztára szükség  

van. Erre vonatkozó törvényhozást és az eddiginél sokkal határozottabb 

erdőgazdasági politikát követel.

1920-ban az Erdészeti Lapokban két hatalmas cikket ír "Eddigi 

erdőgazdasági politikánk" és "jövő erdőgazdasági politikánk feladatai” 

cím m el. Ezekben leszám ol a múlttal és kijelöli a jövő útját. Hatalmas
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program ez. Legfontosabb tételei: az erdészeti igazgatás korszerű újjá

sz ervezése , az iizem tervszerü kezelést minden erdőre kiterjedő törvény 

megalkotása, a tarvágásos gazdálkodás helyébe a term észetes felú jítás

ra alapitott gazdálkodás rendszerének bevezetése s az e lső  és legfon

tosabb: erdőt az Alföldre!

Mindenáron megmenteni a m eglevő erdőt, jól gazdálkodni a m eg

maradt kevés fával, minél több uj erdőt teremteni a fátlanná vált ország

ban - ez  a gondolat füti, lelkesiti Kaán Károlyt. Lelkesedésében vele tart 

a FÖldmüvelésügyi Minisztérium 600 főről 220 főre apasztott erdőmérnöki 

kara. Kemény, s z í v ó s  munka folyik a minisztériumban, melynek rész le te i

ről még a közelállók is  a lig  tudnak m eg valamit. Es 1923-ban kipattan az 

eredmény: a törvényhozás elé viszik  és elfogadtatják az 1923. évi XVIII., 

X IX ., XX. és XXL törvénycikkeket "Az erdészeti igazgatásról", - "Az 

alföldi erdők telepítéséről és a fásitásokról", - "Az Országos Erdei 

Alapról" és "Az erdőbirtokhitelről". (Az alföldfásitási törvény létreho

zásával ezen a területen megelőztük a nagy és gazdag nyugati nem zete- 

két. )2 /

A törvények életbelépése nagy visszhangot váltott ki a magán- 

erdőbirtok részérő l.

A kommlin óta a nagybirtok érzékenyen reagál minden érintésre, 

melyről úgy vé li, hogy szent és sérthetetlen iogait tapinthatja. Már pedig 

itt ilyen veszélyt láttak: az állam erdészet hatékonyan bele akar szólni 

a magánbirtok gazdálkodásába, védeni akarja az erdőt mindenáron, még 

akár a saját tulajdonosával szemben is . Erdőt akar ültetni az Alföldre, ha 

kell, m ég "búzatermő földre" is .

_

A törvények tárgyilagos méltatása Lesenyi Ferenc: "Haladó erdőgazda

sági törekvő a két világháború közötti korban" c. tanulmányában o l

vasható. ént "Az Erdő" 1962. 402-409.oldalán. (-A szerző)
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S m ivel a törvények szellem i atyja, alkotója, kikényszerítője 

Kaán Károly volt, megindult ellene a szervezkedés. Előszedték 1919-es 

szerep lését, igyekeztek társadalmilag lehetetlenné tenni.

Az e lső  eszköz az Egyesület azoknak a sötét erőknek a kezében, 

amelyek Kaán Károlyt megbuktatták és eltávolították az állami apparátus

ból.

Az Egyesületben a századforduló óta már hagyománnyá vált, hogy 

az egyik alelnöki tisztséget az állam erdészet mindenkori főnökével töl - 

tötték be. így volt ez Kaán esetében is.

1923. decemberében uj vezetőséget választottak az Egyesületben. 

A közgyűlés lezajlását az Erdészeti Lapok is  közölte. A leírás szerint 

jelen volt 11 erdőbirtokos, 205 állam erdészeti és 80 magánuradalmi 

tisztv iselő  ("tisztviselő” és nem "erdőmérnök" m egjelölést használ a 

lap!), összesen  tehát 296-an, vagyis szokatlanul sokan.

A megejtett szavazás után az érvényes 283 szavazatból az elnök

re , Széchenyi Bertalan grófra leadtak 283 szavazatot; I. alelnökké 159 

szavazattal Térfi Bélát, II. alelnökké 282 szavazattal Inkey Pál bárót 

választották. - Kaán Károly megbukott!

A szavazatok arányából látható, hogy a magánszektoron kívül ar 

állam erdészeti tisztviselők közül is  többen Kaán ellen szavaztak. Miért?

Mint minden keménykezü főnöknek, neki is  lehettek ellenfelei, 

egy kisebb csoport, amely sorsának kedvezőtlenebb alakulásait az ő szem é

lyére vezette v issza . Kortársak v isszaem lékezései nyomán ime egy-két 

példa:

Kaán igen kemény egyéniség volt. Ha hatalmas perspektívába 

illesztett elgondolásait k icsinyes elvektől vezéreltetve valaki részérő l v e 

szélyeztetve látta, nem ism ert tréfát. Sokan ezt véleményük, javaslatuk 

letaposásának érezték és ezért duzzogtak magukban.
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A lecsatolt országrészekből az országba vándorolt erdészek egy 

kisebb része  azért haragudott rá, mert Kaán nem nézte jószem m el ezt 

a folyamatot. így szólt hozzájuk: mit kerestek itt? Ott maradjatok,ahol 

eddig voltatok! Ott a helyetek, ott kell helytállnotok!

A szakembereknek egy kis része  nem volt képes felfogni Kaán 

Károly terveinek nagyságát és nem tudta felism erni, hogy ő az egyedüli 

em ber, aki a kedvezőtlenül megváltozott világban képes le sz  a szakot f e l 

em elni. Szüklátókörüségükben törekvéseiről csak úgy vélekedtek, hogy 

Kaán "az eget is magyar királyira akarja festeni". így könnyen befolyá

solható eszközeivé váltak a Kaánt elgáncsoló erőknek.

Végül bizonyára létezett egy olyan csoport, am ely minden kor

szakban megtalálható és amely a legjobb főnökkel is  elégedetlen eg y sze

rűen azért, m ert elem e a passziv itás, a zsörtölődés, a kritizálás.

Azt, hogy m egszervezett, gondosan előkészitett akció volt Kaán 

ellenfeleinek felvonultatása a közgyűlés le írása  eléggé bizonyítja. A föld- 

birtokos osztály gondosan ügyelt szerepének elkendőzésére, ezért volt ott 

m indössze 1 1  birtokos és igy ügyesen sikerült az egész  ügyet az erdőm ér

nöki kai- sakkhuzásának feltüntetni.

Nos, ennek a szervezkedésnek sikerült m egtalálni, tévedésében  

m ég mélyebbre taszítani és Kaán Károly eiien  mozgósítani az elégedetlen  

elem ek fent le irt csoportját. Ennek a kisebbségnek egy alkalmas pillanat

ban történő felhasználása elegendő volt arra, hogy eltávolítsa őt az 

Egyesület vezetőségéből.

A választás eredményének ism eretessé  válása után nagy izga

lom támadt az egész erdésztársadalomban. December 20-án az Egyesület 

elnökségéhez az alábbi szövegű levél érkezett:
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"Támaszkodva az Erdészeti Egyesület régi tradiciőira, m elyek

kel a múlt közgyűlés esem ényei a legmerőbb ellentétben állanak, tisz te 

lettel alulírottak élénk sajnálatunk kifejezése m ellett választmányi és az 

állandó bizottságban esetleg  v ise lt tagságunkról ezennel lemondunk. 

Budapest, 1923. évi december hó 20-án, Kacsanovszky József, Beyer Jenő, 

Papp Béla, Kiss Ferenc, Kallivoda Andor, Szabó József, Doroszlai Gábor, 

Pajer István, de Pottere Gerard sk ."  (Erdészeti Lapok 1924. 4 2 .o .)

Az aláírásokból látható, hogy az erdőmérnöki kar legjobbjai 

tiltakoztak a történtek ellen egyesületi tisztségükről való lemondásukkal.

Hasonló szövegű lemondólevelet intézett m ég az Egyesülethez 

dr.Bartóky József, őrgróf Pallavicini Alfonz, gróf Széchenyi Aladár,

Lüreich Gyula és báró Waldbott Kelemen.

A választás eredményével foglalkozott az uj választmány 1924, 

január 23-i ü lése is . Az Erdészeti Lapokban közzétett ism ertetéséből 

kitűnik, hogy az ülés kizárólag az események utólagos magyarázgatása 

céljából ült ö ssze .

A puska azonban v issza fe lé  sült e l. A birákból saját le lk iism e- 

retük vádlottai lettek .

Az ülés a már megtörtént ténybe, a választás eredményébe kapasz

kodott és e lítélte a Kaán m ellett kiálló és a választmányból kivonult állami 

erdőmérnököket, mondván, hogy a kisebbség akarva- nem akarva köteles 

magát alávetni a többségnek.

Ezek a megtévedt emberek fölényes hangjuk ellenére sem  tudták 

leplezni az akaratlan szégyent, a zavartságot, a bűntudatot, amelyet tettük 

elkövetése után éreztek. Szinte hihetetlennek tűnt számukra, hogy m égis 

csak sikerült leteperniök a nagy embert. Cselekedetükre az esemény után 

döbbentek rá igazán. Igyekeznek az egész ügyet jelentéktelennek, egy indo-
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jcolatlanul feszegetett ügyrendi formaságnak egyszerű személycserének 

feltüntetni.

Még egy gyenge reflexiót találunk az üggyel kapcsolatban az 

Erdészeti Lapokban. Az 1924 áprilisi számban Ormai Kálmán illette rövid 

kritikával, Kaánt pártolóan az eseményeket. Az 6 cikke inkább m ár 

csak rögziti a gyorsan kialakult szomorú helyzetet:

. .az  egyetértést és m egértő harmóniát szaggatta szét és helyé

be egyesületünknek és ezzel a magyar erdészetnek is nagy hátrányára a 

visszavonás, egyenetlenség és pártoskodás ügyét borította lángra az 

1923. évi december 19-i közgyűlésen az elnökség és az igazgat óválaszt - 

mány jól megfontolt jelölő javaslatával szemben lepergett m eglepetés- 

szerű  vá lasz tás. " (Erdészeti Lapok 1924. 71. o .)

A cikkre mindössze a szerkesztő válaszolt röviden s "ezzel a köz

gyűlésre és fejleményeire vonatkozó vitát a magunk részérő l lezárjuk" - 

jelentette ki.

Valóban, ezzel az utolsó közleménnyel nagy csend borult a Kaán- 

Ugyre és ez a büntudatos hallgatás csaknem Kaán Károly 1940-ben bekö

vetkezett haláláig tarto tt.

Meg kell jegyezni, hogy lemondott tisztségéről a m egválasztott 

elnök, Széchenyi Bertalan is . Utólag m ár nem állapítható meg, hogy ezt 

szolidaritásból te tte-e , vagy lemondása csupán ré sze  volt a színjátéknak. 

Tény, hogy ism ételt felajánlásra végül is elfogadta az elnökséget.

Az első végzetes lépés tehát m egtörtént. Kaán ellenfelei magas 

egyesületi tisztségéből való kibuktatását olyan színben állították be, 

mint saját szaktársainak, a magyar erdészetnek, az erdőmémöki karnak 

bizalmatlansági nyilatkozatát. Ez a helyzeti beállítás is hozzájárult ahhoz, 

hogy Kaán Károly & kö’ étkező évben hivatali állásáról lemondott.
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Kaán Károly eltávolítása az erdészet éléről nagy vesztesége 

nemcsak a magyar erdészetnek, de az egész magyar közéletnek. Ha 

energiájának és hatalmas szellemi kapacitásának - amit bukása után m ár 

csak irodalmi alkotásokban tudott kiélni - legalább egy részét tettekre tudta 

volna váltani, bizonyára sok minden másként alakul az erdészetben és az 

Egyesületben.

Mit érezhetett, mit gondolhatott magában a nagy férfi ezek után ? 

nem tudjuk. Lelki nagysága, ereje azonban elpusztíthatatlan volt. Megsza

badulva az emberi kicsinyesség béklyóitól, szelleme még magasabbra sz á r

nyalt. Nagyszabású munkásságáért (Evk övi, Divald, Fekete L . , Bedő és 

Tuzson utány  a Magyar Tudományos Akadémia 1924-ben levelező tagjá

vá választotta. 1928-ban jelent meg az Akadémia kiadásában MA 

magyar Alföld" nagy munkája, 1929-ben "Az Alföld problémája", 

1931-ben "Természetvédelem és a term észeti emlékek", 1935-ben 

"Gazdaságpolitikai feladatok", 1939-ben "Alföldi kérdések" cimü nagy

szerű munkái. Hazai és külföldi társadalm i intézmények sorra  választ

ják meg tiszteletbeli tagjukká. Nincs oka a m últért panaszkodni. De az 

Egyesületbe nem megy, az Erdészeti Lapokba nem ir  többé.

Kaán Károly óvatos rehabilitációja még életében - sajnos, annak 

csak utolsó napjaiban - megkezdődött. Az Egyesület, az 1940. január 25-i 

rendkívüli közgyűlésén három gróf'm ellett két erdőmérnök kollegájával 

(Kiss Ferenccel és Krippel Móriccal) együtt, tiszteletbeli tagjává válasz

totta. Az indokolás:

"Alapszabályaink 8. §-a módot ad egyesületünknek a r ra , hogy 

azokat a tagjait, akik az egyesületi életben vagy a magyar erdőgazdaság 

szolgálatában különös érdemeket szereztek, tiszteletbeli tagokká való vá

lasztással tüntesse k i."  (Erdészeti Lapok 1940. 71. o.)
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Három nappal az esemény után m ár a nagy férfi halott. Halála 

után indult csak meg élettevékenységének m éltatása. Ebben szakmán kívül

állók is résztvesznek. 1940. pünkösdjén a Magyar Turista Szövetség a 

Balaton m elletti Szentgyörgyhegyen márványemléktáblát állít emlékének. 

Azonban ércnél és kőnél maradandóbb emléket állítottak neki szivükben 

szaktársai, a magyar erdészek.

A Kaán Károly kiválasztotta főiskolai tanárok által nevelt 

fiatal erdőmérnök-generáció m egism erte az ő törekvéseit és a 30-as 

években egyértelműen vallotta azt a nézetet, hogy az erdőket állami tu 

lajdonba, illetve kezelésbe kell venni. Sajnos, a korabeli társadalm i rend

szer ezt a törekvést az uj erdőtörvény megalkotása során sem engedte 

érvényesülni. Kaán Károlynak és munkatársainak köszönhető azonban,hogy 

a gondolat nagy erővel feszegette gátjait és a felszabadulás után az első 

kormányintézkedések között ott szerepelt az erdők állam osítása. Közvetve 

tehát neki köszönhető az, hogy a felszabadulás után az erdészetnek sikerült 

a helyét a népi demokratikus államrendszerben gyorsan megtalálni és 

Kaán eszméinek felhasználásával és megvalósításával kimagasló eredm é

nyeket elérni. Idáig azonban még hosszú ut v e ze te tt...

Az Ormai Kálmán által emlegetett egyenetlenség, szakadék Kaán 

eltávolításával vette kezdetét. A fásultság, a hihetetlen m értékű közöny 

az erdésztársadalom ban 1925. táján érte  el mélypontját. Ekkor kezdődött 

meg a földbirtokosok nagyobb arányú beáram lása az Egyesületbe s nem 

sokára a kisajátított Egyesület olyan irányú tevékenységre való felhasználá

sa , amelynek az Egyesület eredeti alapítói által megjelölt célkitűzései

hez nem sok köze volt.

Előbb azonban meg kell emlékezni két fő törekvésről, amely a 

század harmadik évtizedében uralta az egyesületi életet.
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Erdőt az Alföldre!

Erdőgazdasági kérdésekben az Egyesület életében ugyanazok a 

koreszmék tükröződtek, amelyek az egész magyar erdőgazdaságot foglal

koztatták. Ezek között első helyen szerepelt a gazdasági életre  roppant 

súllyal nehezédő fahiány problémája.

Az ország faanyaggal való önellátásának elősegítését (sőt esetleg a 

teljes önellátás megoldását) az Egyesület többek között 213.600 kát. hold 

fátlan alföldi terület és 56.700 kát. hold kopár és vízmosásos terület, tehát 

összesen mintegy 270.300 kát. hold beerdősitésével vélte megoldhatónak.

Az 1921. évi közgyűlésen a titkár évi jelentésében a rró l számolt 

be, hogy az Egyesület 1920. évi tevékenységét az alföldfásitási akció 

uralta. Ezek után se ,sze ri- se száma azoknak az előadásoknak, amelyek 

az Alföldfásitás feladatát és problémáját a legkülönbözőbb szemszögből 

vizsgálták. Ezeknek az előadásoknak a központja az Egyesület volt.

Boncol ókés alá került itt az Alföld fejlődéstörténete, éghajlata, m ikroklí

mája, geológiája, homokja, szikje, flórája éppúgy, mint szociológiája, 

közlekedési hálózata, egészségügye, gazdasági kérdései. A szakemberek 

széles körét mozgósította az Egyesület és ebből a mozgalomból hatalmas, 

értékes szellemi tőke gyűlt össze. Az előadásokkal párhuzamosan so rra  

jelentek meg ezt a kérdést érdemben tárgyaló vagy népszerűsítő röpiratok, 

kisebb-nagyobb kiadványok a különböző szerzők tollából. 1923-ban az 

Egyesület újonnan választott elnöke, Széchenyi Bertalan Kaán Károly alelnök 

kíséretében beutazta az Alföldet, hogy a helyszínen ismerkedjen meg a 

problémával. Ugyanakkor jelent meg a m ár említett 1923. évi XDC.t.c. az 

alföldi erdők telepítéséről. Teljes erővel működött a m ár korábban (Kaán 

terve nyomán) felállított alföldfásitási szaktanácsadás is. Munkába vette a 

témát az 1923-ban újra életre kelő Erdészeti K ísérleti Állomás.

Az alföldfásitás gondolata nem ekkor vetődött fel először. A háború 

előtt is gyakran tárgyalt téma volt, terjedelm es elméleti anyagot term elt ki,
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de igen szép gyakorlati eredmények is születtek. A Kecskemét, Szeged 

és Szabadka határában, Delibláton folytatott erdőművelés komoly gazdasági 

jelentőséggel b irt és fogalommá avatta Kiss Ferenc és Kallivoda Andor 

nevét. Trianon után azonban a probléma jelentőségében megsokszorozó

dott és országos közérdekké vált.

Az Alföldfásitás - az uj erdőtörvény előkészítése m ellett - uralta 

az Erdészeti Lapok hasábjait is , ahol értékesebbnél-értékesebb szakcikkek 

jelentek meg e tárgykörről.

A nagyarányú előkészités nem m aradt eredmény nélkül. 1928-ban 

a képviselőházban Mayer János fÖldmüvelésügyi m iniszter nagyarányú,

15 éves alföldfásitási program  meginditását jelentette be, évi 18.000 kát. 

hold erdősítési tervvel, évenként másfél m illió pengő hitelszükséglettel.

A program ot a kormány jóvá is hagyta és a munka megkezdődött.

Sajnos, ez a biztatóan induló akció nem lehetett hosszú életű.

A bekövetkezett gazdasági világválság hatására életbe léptetett drákói taka

rékossági intézkedések egy-kettőre eltüntették ezt a tételt az állami költség- 

vetésből és ezzel az Alföldfásitás Ugye - az egész ország nagy k á rára  - 

hosszú időre lekerült a napirendről.

Uj erdőtörvényt !

Az Alföldfásitás m ellett a huszas években az uj erdőtörvény 

létrehozása jellem ezte az Egyesület szellemi életét.

Amint azt az első fejezetben ism ertettük, első korszerű  (bajor 

minta alapján készített) erdőtörvényünk 1879-ben készült. A maga korában 

nagy vívmány volt, de az évtizedeken keresztül változó gazdasági viszonyok 

alapos reform álását tették volna szükségessé. A második fejezetből ism ere 

tes az is, hogy az uj erdőtörvény tervezetét Horváth Sándor, Egyesületünk
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alelnöke és az államerdészet főnöke öt évi munkával, közvetlenül az első 

világháborút megelőző években el is készítette. A tervezet nyomtatásban 

megjelent. Serényi Béla fÖldmüvelésügyi m iniszter azonban nem volt m eg

elégedve a tervezettel, azt feldarabolva, több önálló törvényt akart belőle 

készíteni. A javaslatot több izben tűzték megvitatásra az Országgyűlés 

törvényelőkészítő bizottsága elé, de a háború következtében ezek a tárgya

lások mindig elmaradtak. A háború után a kéziratot ugyan a Földművelés

ügyi Minisztérium erdészeti főosztálya megőrizte, de Trianon az erdőgaz

daság körülményeit annyira megváltoztatta, hogy a régi viszonyok alapján 

készült törvénytervezet használhatatlanná vált. Éppen ezek az uj körülmé

nyek, az erdőterület megfogyatkozása, a közigazgatás átszervezése, a bank- 

üzlet változásai, az Alföld problémája, az erdészet megrendült helyzete, 

stb. - égetően sürgették egy uj, időszerű, átfogó rendszerű erdőtörvény 

megalkotását.

Az 1879. évi XXXI. t .c .  -nek legnagyobb hiánya az volt, hogy az 

üzemtervszerü kezelést csak a feltétlen erdőtalajon álló és korlátolt- 

forgalmú (intézmények tulajdonában álló) erdőkre nézve tette kötelezővé.

A gazdasági liberalizmus szemléletéből kiindulva, a magántulajdon korlát

lan elve érvényesült a törvényben, az egész nemzet jövőjének m érhetetlen 

kárára. A nem feltétlen erdőtalajon álló magánerdejével a birtokos kénye- 

kedve szerint bánhatott. Gazdálkodhatott szakszerűen is, de ha kedve t a r 

totta, az erdőt egy szálig kiirthatta.

Sajnos, nem áll és valószínűleg soha nem is fog rendelkezésünk

re  állni pontos összehasonlító felm érés a rra  vonatkozólag, hogy hány ezer 

hektár erdő eltűnését eredményezte a törvénynek ez a fogyatékossága, a 

magántulajdon elvének túlzott védelme.

Az első világháború alatt m ár kinyilvánult, hogy az állam, a 

közérdek szempontjából ez az elv tarthatatlan. Ezért hozta a kivételes in 

tézkedésekre felhatalmazott kormány a 3296. és a 6201/1918. M. E. számú
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rendeleteket, melyek a magánerdők fahasználatát is hatósági engedélyhez, 

az erdőirtást pedig m iniszteri engedélyhez kötötték. A békekötés után az 

idő múlásával azonban mindinkább nyilvánvalóvá vált, hogy ezeket a ren 

deleteket sokáig életbentartani nem lehet. Két okból: 1. megszűnt jogalap

juk, a rendkivüli háborús helyzet, 2. a fakonjunkturát kihasználni akaró 

magánnagybirtok hatalmas nyomásával, meg-megujuló rohamaival szemben 

a frontot sokáig tartani előreláthatóan nem lehetett.

Viszont a magyar erdők minden egyes holdja soha annyire nem 

szorult a pusztítással, a k iirtással szemben törvényszabta védelem re, 

mint most, amikor az ország erdőterülete jelentős mértékben m egcsap

pant.

Megérett a helyzet tehát a r ra  a halaszthatatlan sürgős és olyan 

erdőtörvény életrehivására, amelynek első és legfontosabb alapelve a 

meglevő erdők védelme, fennmaradásuk és szakszerű kezelésük biztosítása. 

Ebből az alapelvből következett azután egy egész sor megoldásra váró 

feladat törvényes kiszabása (Üzemterv készítése minden erdőre, szaksze

mélyzet alkalmazása, szakszerű erdőgazdálkodás megvalósítása, stb .)

Ki lehetett volna e nagyszerű programnak a leglelkesebb szószólója, 

ha nem az ország erdésztársadalm ának színe-javát soraiban töm örítő 

Országos Erdészeti Egyesület, amelynek Alapszabályában első  számú ön

ként vállalt kötelessége "az erdőgazdaság minden ága előm ozdítására 

közrehatni" (Erdészeti Lapok 1867. 493.0 .) Az Egyesület nem habozott eb

ben a gondoktól terhes korban sem kivenni ré szé t ebből a munkából. Szűk - 

re  szabott terjedelm ű közlönyében nem sajnálta a helyet a törvénytervezettel 

kapcsolatos közleményektől. 1925. után alig van olyan havi példánya az 

Erdészeti Lapoknak, amelyben ne találnánk a témának ezt vagy azt a ré szé t 

kimunkáló, mélyen szántó, alapos cikket. Kifejlődtek az éles viták nemcsak 

a lap hasábjain, de a választmányi üléseken is . Az Egyesület ankétokat, 

felolvasó estéket rendezett az alapelvek és részletkérdések tisztázása
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céljából. Feliratok tucatját menesztette a hivatalos körökhöz és az 

egyéb, a kérdésben érdekelt társadalmi szervekhez. Az 1928. évi 

szombathelyi közgyűlés hivatalos része  is teljesen az uj erdőtörvény lé t

rehozásának jegyében zajlott le; méginkább az 1929. évi parádi közgyű

lés. Az Egyesület keretén belül 1929-ben alakított öt állandó bizottság 

közül az általános erdőgazdasági bizottságnak külön kiemelt feladata volt 

az uj erdőtörvény előkészítése. 1929. december 12-én külön értekezle

tet rendezett az Egyesület az erdőbirtokosok szám ára a saját helyiségei

ben, csakhogy ezzel is előmozdítsa az útban álló akadályok elhárítását.

1929. végére, több éves sokirányú és megfeszített munka eredm é

nyeként az Egyesület kész tOrvényjansiatot hozott nyilvánosságra, 1930. 

február 22-én pedig rendkívüli, közgyűlést hivott össze annak megvita

tására .

M ár-m ár úgy látszott, hogy küszöbön áll a törvénytervezet kép

viselőházi beterjesztése, amikor a hirtelen kitört gazdasági világválság 

néhány évre elódázta azt.

Mi volt az oka, hogy az alapos, szakszerű és széleskörű előké

szítés ellenére több évi munka után sem tudott az Egyesület ebben a 

kérdésben célhoz érni? E rre  a kérdésre az Egyesület szükebbkörü, belső 

életének vizsgálata adja meg a választ.

Az erdőbirtokosok egyesületi térhódítása.

Az erdészet általános hanyatlása komoly következményekkel járt 

az Egyesületre nézve is. A nagyarányú, általános elszegényedés az 

Egyesület létét is kockára tette.

Lelkes egyesületi tagok, de a hivatalos apparátus képviselői is 

érezték, hogy valamit tenni kell a helyzet megmentése érdekében, m ert 

az Egyesület volt az erdészettel foglaü legtekintélyesebb és hatósá
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gilag is elism ert társadalm i szervezete. Tudták, hogy ennek a patinás 

és nagyérdemű szervezetnek a megsemmisülése csak tovább taszítaná 

az egész erdészet ügyét a lejtőn. Erezték, hogy az Egyesület az a fórum, 

melyen keresztül az egész szak ta lp raállitásáért harcolhatnak. Ha ez az 

egyetlen testület is szétzüllik, lapja, székháza elvész, nem lesz többé az 

országban olyan m entsvár, ahová az erdésztársadalom  bizalommal és 

reménnyel fordulhatna.

Az Egyesület további élete szempontjából sorsdöntő változás kö

vetkezett be ezekben az években: a földbirtokos osztály nagyobb arányú be

áram lása és az eddiginél nagyobb m értékű térfoglalása a vezető szervek

ben.

Az erdőbirtokosok eddig is képviselve voltak az Egyesületben, de 

nem nagy számban. A tagság összetételére nézve érdem es az alábbi kis 

statisztikát idézni az Erdészeti Lapok 1923. évi kötetének 74. oldaláról 

(9. táblázat).

9. táblázat.

Az Egyesület tagságának összetétele 1923-ban.

Magánszolgálatban álló erdőmérnök 33,o %

Aktiv állami erdőmérnök 28.5 %

Erdőmémöki főiskolai hallgató 10.5 %

Földbirtokos 8 .3%

Nyugdíjas állami erdőmérnök 7.0 %

Jogi személy 5 .3 %

Kereskedelem és faipar képviselője 4 .2 %

Egyéb foglalkozású 3 .2 %

Összesen: 100.0 %
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A statisztikából ütitaÜL* togy a tagság 80%-a e r  dóm érilökök- 

b<51 tobarzódott, a  földbirtokos osztálv mindössze 8%-kal képviselte 

magát. Csakhogy ez a 8% szép számban tartalm azott igazi - 5-10 ezer 

bakban felüli nagybirtokosokat és az adott történelmi kor társadalm i 

viszonyainak megfelelően az Egyesttlfií vezetősége ebből az összlétszám - 

hoz képest aránylag vékony rétegből került ki. Az elnökség és az 

igazgató választmány összetételén keresztül a földbirtokos osztály m ár 

eddig is érvényesíteni tudta befolyását az. Egyesület m űködésére. Bizonyos 

kérdésekben a legnagyobb arányszámor jelentő magánszolgálatban álló e r-  

dőmémökök is a tulajdonos véleményét képviselték.

Trianon előtti statisztika nem áll rendelkezésünkre, de kétség

telen, hogy ekkor még az állam erdészeti tisztikar volt az uralkodó elem 

az Egyesületben. Ekkor is voltak földbirtokos elemei a tagságnak, de 

az arisztokrácia bizonyos tartózkodó m agatartással átengedte az Egyesü

let szellemi irányitását az erdőmérnöki karnak. Hozzájárult ehhez akkor 

a biztos anyagi függetlenség is.

Trianon után változott a helyzet. A földbirtokos osztály sem 

élvezte m ár azt az uralkodó helyzetet a gazdasági életben, amit a 

dualizmus idején. Az ipari tőkével vivott harcában nagyobb ös szesze- 

dettségre volt szüksége és minden lehetőséget meg kellett ragadnia pozí

cióinak védelmében.

A földbirtokos osztályt Kaán Károly szereplése ébresztette rá , 

hogy érdekeit az erdészet és az Erdészeti Egyesület oldaláról milyen 

áramlatok veszélyeztethetik. Az erdők államosításának gondolatában 

veszélyes üszköt láttak, amely esetleg az egész nagybirtokrendszert 

lángba boríthatja. Az Egyesületbe való behatolás részükre egyszerre 

két eredményt is kilátásba^ helyezett: a vezetést kézbentartva, társadalm i 

utón is elejét lehet venni, le lehet szerelni az erdészeti értelm iség e se t

leges ''hangoskodásait" m ásrészt a tekintélyes tradícióval rendelkező,
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patinás egyesületet is jól fel lehet használ ni a gazdasági harc 

céljaira.

Megkönnyítették ezt a behatolást azok a m egtévesztett erdészeti 

személyek, akik Kaán Károly megbuktatásában is közreműködtek. Ezek az 

emberek azt rem élték, hogy az erdőmérnököknél jobban álló, fizetőképes 

erdőbirtokosok pénzbeni adományaikkal fel fogják lendíteni az Egyesület 

sira lm as anyagi helyzetét. í Évekkel későhb kiderült, hogy a birtokosok 

még á progresszív tagdíjrendszer bevezetését sem hajlandók m egszavaz

n i.)

Közrejátszott az is , hogy Trianonnal az erdőgazdaság alapjává 

a nagybirtok vált, az állam erdészet szám ára jóformán csak az állami 

adm inisztráció m aradt. Mindemellett a birtokosok belépése nem volt 

olyan m értékű, mint ahogy azt az Egyesület akkoriban szerette  volna és 

ahogyan azt pénzügyi szám ításainál kalkulációba vette. Az Egyesületben 

ezt nagyfokú közönynek minősítették. A valóságos helyzet valószínűleg az 

volt, hogy a nagy létszám ú kisebb (100-500 holdas) birtokos maga is 

erős anyagi gondokkal küzdött és nem Volt kedve sem többletmunkához, 

sem többletkiadáshoz.

Az Országos Erdészeti Egyesületen kívül ugyanis egész so r gaz

dasági és társadalm i egyesület is szám ított és igényt tarto tt közreműkö

désére  (mezőgazdászok, vadászok, halászok, méhészek, borászok, vallási 

és hazafias testületek). A huszas évek végén az E rdészeti Lapok becslé

se szerin t (1929. 399.0 .) az összes földbirtokosnak kb. 15%-a volt tagja 

az Egyesületnek és azon belül is a tagságnak kb. 15-20%-át tehették 

ki. Ismételten hangsúlyozzuk azonban, hogy zömmel a társadalm ilag - 

politikailag- gazdaságilag legbefolyásosabb 1000 - 5000 holdon felüli 

nagybirtokosokról van szó!
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Ezek után nem csoda, hogy a nagyrész t e rd ész e ti szakem berek 

ből á lló  Egyesületben a földbirtokos a risz to k rác ia  b e leszó lása  az ügyek 

v itelébe m egnőtt. A földbirtok és ezen belül különösen a  m agánbirtok 

egyesületi befolyásának m egnövekedése to rzsa lkodásokra  és szakadásokra 

vezetett az e rd észe ti ügyekben érdekeltek  körében.

A szakadás oka az volt, hogy az  Egyesületbe töm örült e rdőm érnö

kök túlnyomó ré sz e  rendíthetetlen  híve volt a  szakszerűbb  erdőkezelésnek, 

a szigorúbb á llam erdésze ti e llenőrzésnek , az erdők felté tlen  m egóvásának - 

m ég akkor is , ha ese tleg  éppen m agánszolgálatban állo tt.

Egy kisebb r é s z  azonban, helytelen elgondolásokból kiindulva, vagy 

az erdőtulajdonos akara tá tó l befolyásolva, a  földbirtokosok álláspontjára  

helyezkedett. Az ellenzéknek a zöm ét és e re jé t te rm észe te sen  maguk az 

Egyesületbe belépett birtokosok képezték.

Ez 3  belső, szakadás a haladó és a  v isszahúzó erők közötti k ü z d e 

lem hez vezete tt. Ez a küzdelem  azután, nyiltan vagy burkoltan végigvonult 

a  két világháború közötti korszak  egész tö rténetén . A harc a  legélesebben 

az  alapvető gazdasági kérdésekben nyilvánult m eg.

Byen alapvető kérdés volt pl. az uj erdőtörvény létrehozásának

ügye.

A küszöb, am it nem b írtak  átlépni, a  fa l, am elyet évek s z í v ó s  

munkája nem b irt á ttö rn i, a föld m agántulajdona volt, több évszázados, 

súlyos problém ája a m agyar tö rténelem nek. A földbirtokos arisz to k ra ták  

érzékenyen őrködtek afe le tt, hogy magántulajdoni jogaikon cso rb itás  ne 

essék . A z  üzem tervi k én y szer, az állam i felügyelet pedig ez t je len tette  

volna (habár igen  enyhe form ában): beavatkozást a m agántulajdonba a 

köz érdekében. A té t nem es volt, jelen tős erdőknek a  m egm entése az 

egyéni szükségtől vagy kapzsiságtól a  jövő szám ára!
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az uj erdőtörvény kö rü li, évekig ta r tó  huza-vonának, Kaán K ároly b ukásá

nak és annak az  elhidegtilésnek, am ely  az  á llam erd észe t és az  Egyesület 

között e lőállt.

A birtokos osz tá ly  sem m iképpen sem  a k a rta  elfogadni az uj t ö r 

vény te rv eze té t tá rg y a lási alapnak. A m agánjog le tip rá sá t, az állam i m in 

denhatóság k idom boritását hangsúlyozta. Azt á llíto tták , hogy az egész 

te rv eze t az  erdőm érnöki k a r  k reác ió ja  abból a célból, hogy kenyere t b iz 

to sítson  m agának. E lv ise lhete tlen  te rh ek e t r ó  a b ir to k o s ra , k isz o lg á lta t

ja  az  állam hatalom  kénye-kedvének és béklyóba v e r i a gazdálkodást.

Az Egyesület hivatalos á llásfo g la lása , m ondhatni, "kétku lacsos" 

volt. Hangsúlyozta sa já t "független irán y za tá t"  m ely  nem hajlandó p a ra n c s 

sz ó ra  fejet hajtani a  hivatalosan  k ih ird e te tt á llam i gazdaságpolitika e lő tt, 

ugyanakkor h ird e tte  a  közérdek és a  m agánérdek k épv ise le té t és é rd ek v é 

delm ét is .

Az elv i h a rc  helyenként m á r  sz em élyeskedéssé  is  fa ju lt. Ennek 

egyik m egnyilvánulása volt p l . a  b ir to k o sp á rti C z illinger Jánosnak, az  

E rd észe ti Lapok szerkesztő jének  (1924-1928) lev á ltá sa  is  a  sz e rk e sz tő i 

p o sz tró l, m ivel a  Földm űvelésügyi M in isztérium  e rd é sz e ti főosztályának 

t isz tik a ra , m egelégelve a  szakadatlan  tám adásokat, k ije len te tte , hogy 

ha C z illingert nem távolitják  e l, akkor kiválik  az  Egyesület kö telékéből. 

Ezt viszont maguk a b irtokosok sem  ak a rták , m e rt akkor ez  az állam i 

csoport k icsúszo tt volna közvetlen tá rsa d a lm i befolyásuk aló l.

Az E gyesület be lső  é le te  a háború után.

A két nagy k o reszm e , az A lföldfásitás és az uj e rdő törvény  egye

sü le ti tükröződésén kivül nem sok é le te t találunk.
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I r o d a i t t i í  tevékenysége az Egyesületnek teljesen lehanyatlott. Ennek 

oka nem csupán szomorú anyagi helyzete volt, m ert több izben is hirdetett 

irodalmi pályázatot, de az mindig negatív eredménnyel záru lt. Oka volt 

ennek az erdésztársadalom  kedvetlensége és közönye is. Igaz, hogy az 

irodalmi pályadíjak sem voltak ösztönző mértékűek. Még az Erdészeti 

Lapokban megjelent cikkek után is csak 1930-tól kezdve tudott igen szerény 

szerzői dijat fizetni az Egyesület. Nem tudta kiadni hagyományos irodalmi 

term ékét, az Erdészeti Zsebnaptárt sem, anyagi fedezet hiányában (Horváth 

Sándor szerzői jogait az Egyesületre hagyományozta).

A szakoktatás patronálása is hagyományos szerepe volt az 

Egyesületnek. E téren a háború utáni években a Főiskola talpraállitásában 

való közreműködést lehet említeni. A Főiskola Selmecbányáról történő e l

helyezése a háború előtt gyakran volt indulatos viták tárgya. A probléma 

most akarva- nem akarva megoldódott: az áttelepült intézmény vagonjai 

előbb három napig Salgótarjánban várakoztak, de ez a város elmulasztotta 

az alkalmat a Főiskola letelepítésére. Végül is Sopronban, a volt katonai 

reáliskola épületében kapott előbb ideiglenes, majd végleges elhelyezést. 

Kaán Károly erélyes keze is hozzájárult ahhoz, hogy az erdészeti szak is 

iviín.iittji» itt^gerőstidjön uj otthonában. Az oroszlánrész ebben term é

szetesen a tanári kasé.volt. Roppant szellemi energiával az ősi tanintézetet 

uj otthonában is európai hírű intézménnyé fejlesztették. Fehér Dániel,

Fekete Zoltán, Róth Gyula, Modrovich Ferenc, Vági István, Botvay Károly, 

Kelle Artúr, Walek Károly^Stasney Albert, Krippel Móric, Sébor János, 

Bokor Rezső, Lesenyi Ferenc, Boleman Géza és társaik neve fogalommá 

vált. Évtizedek alatt erdőmérnökök generációit nevelték fel és szellemi 

arculatuk kitörölhetetlenül vésődött rá  a magyar erdőkre.

Adódott azonban egy nagy probléma p ugyanis a kultuszkormányzat 

érthetetlen módon megtagadta a patinás intézménytől, Európa második leg

régibb technikai főiskolájától a magántanárképesitési és doktorrá-avatási
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jogot. Ez a körülmény a Főiskola által kiadott oklevél lebecsülését vonhat

ta maga után itthon és külföldön egyaránt.

Az Egyesület hivatalos tárgyalásai során gyakran foglalkozott a 

Főiskola problémájával és melegen támogatta egyenrangúságáért vívott 

küzdelmében.

Közgyűlési határozatokkal harcolt az Egyesület azért is , hogy a 

Főiskolán képesítést nyert mérnökök az egyéb egyetemeken végzett 

mérnökökkel szemben hátrányos helyzetbe kerüljenek, megkülönböz

tetésben ne részesüljenek (pl. az Állami Földmérésnél).

Közgyűléseit az Egyesület minden évben rendszeresen m egtar

totta (kivéve 1920-ban, a gyülekezést tiltó  kormányrendelet m iatt).

Az anyagi helyzetnek megfelelően a közgyűléseket 1925-ig csak Budapesten, 

az egyesületi székházban lehetett m egtartani. Az újjáéledés jele volt, hogy 

az Egyesület fennállásának 60 éves évfordulóját m ár Sopronban, az erdészet 

uj fellegvárában, jól sikerült vándorgyűlés keretében ünnepelhette. 1928-ban 

Szombathely-Kőszegen, 1929-ben Párádon tartottak vidéki közgyűlést.

Mint a korabeli tudósítások is beszámolnak róla*, ezek m ár a békeidőre 

emlékeztető és komoly, alkotó munkától pezsgő közgyűlések voltak, a 

talpraállás igen biztató jelei. Sajnos, a közbejött gazdasági válság m iatt 

ez a szépen induló sorozat átmenetileg megszakadt és csak 1934-ben nyílt 

ism ét lehetőség vidéken tarto tt vándorgyűlés rendezésére.

Ezekben a nehéz években is sor került azonban szerényei* m éretű 

tá rsas  rendezvényekre. Így 1922-ben a Budapesten lakó tagságból toborzó- 

dott kisebb csoport egy kis tanulmányutat rendezett Telkire. Szokásba 

jött a Budapesten lakó tagok körében csütörtöki délutánokon összejönni az 

Egyesület helyiségeiben baráti beszélgetésre. Ezeket a délutánokat egyre 

többször fűszerezte egy-egy tartalm as előadás, nem egyszer vetített képek
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kel kisérve. így az Egyesület szellemi élere, ha méreteiben el is vékonyo

dott, de színvonalát és folyamatosságát fenntartotta.

S z o c iá l is  tevékenysége az Egyesületnek sajnos nem tud felmutat
ni olyan impozáns méreteket, mint fén yk orán ak  idején. De becsületére le 

gyen mondva, hogy legnagyobb anyagi elesettségének idején is juttatott 

15-20 özvegy és árva részé re  karácsony táján némi segélyt. Közvetlenül a 

békekötés után a megmaradt országrészbe áttelepülő erdészeti személy

zetet segélyezte. Itt emlithető meg, hogy nem akarván elmaradni a mező- 

gazdaság mögött, az Egyesület javaslatára tüntetett ki a fÖldmüvelésügyi 

m iniszter számos erdőőrt, huzamos időn át kifejtett becsületes szolgálatá - 

nak elism eréséül.

Külföldi kapcsolatai az Egyesületnek csupán a postára szorítkoz

tak az 1920-as években. Mindössze érdekességként emlithető meg, hogy 

a háború utáni első külföldi erdészdelegáció a lehető’legközelebbi szom 

szédságból" érkezett hazánkba: 1922-ben Japánból! Bár ebben az évtized

ben sem hivatalos, sem társadalmi vonalon nem mutat fel jelentősebb 

eredményt külföldi kapcsolatunk fejlődése, a legalaposabbnak és legtüze- 

tesebbnek bizonyult tanulmányutat ism ét csak a japánok vezették hazánk

ba 1928-ban.

Vidéki erdészeti egyesületek megalakulása.

1925. május 2-án Kaposvárott megalakult a "Déldunántuli Erdésze

ti és Vadászati Egyesület” , 1925. december 16-án pedig Győrben a "Felsc- 

dunántuli Erdészeti és Vadászati Egyesület". Előbbivel tulajdonképpen a 

háború előtti Baranya- Somogy- Tolnamegyei Erdészeti é$ Vadászati 

Egyesület alakult újjá, melynek utolsó ülése 1914. julius 28-án volt.

Ezzel a Tisza jobbparti Erdészeti Egyesülettel együtt a vidéki egyesületek 

száma háromra emelkedett.
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A világháború előtt a hatalmas országos egyesületet túlságosan 

nem foglalkoztatta a vidéki egyesületek létezése. Bár akkor is hangzottak el 

aggályos megnyilatkozások, általában kedvezően birálták el működésűket 

az erdészeti mozgalmi élet szempontjából.

A háború után m ár megváltozott a helyzet. A vidéki egyesületek 

megalakulását maga az országos egyesület is saját gyengesége jeleként 

értékelte. Lehanyatló tevékenysége, a  fővárosra korlátozódó belső élete 

nem elégítette ki a m agára m aradt vidéki tagságot, amely szükségét érezte 

társadalm i élete kiépítésének, megszervezésének. Az erdészeti szakembe

rek  m ellett jelentős számban foglaltak helyet bennük is a földbirtokosok. 

Megalakulásuk ténye a tagság nehéz anyagi helyzete m ellett most m ár való

ban Egyesületünk szétforgácsolódásának veszélyével já rt. Két egyesület tag

dijának fizetését az erdészek, erdőmérnökök aligha birták volna el. Az e r 

désztársadalom  három, esetleg több felé való szétszakítása szétbom 

lasztotta volna a m ár hat évtizedes tradícióval rendelkező, tapasztalatokban 

és érdemekben gazdag Országos Erdészeti Egyesületet. Valóban, mintegy 

m ásfél évtizedes fennállás után ezek a vidéki egyesületek gyakorlatilag 

megszűntek létezni.

Egyesületünk vezetősége aggályait több izben is nyilvánosságra 

hozta a vidéki egyesületekkel szemben, egyenlőre azonban a lokálpatriótiz- 

mus bizonyult erősebbnek. így azután mindkét ré szrő l az erőltetett szívé

lyesség álarca mögé rejtették a ki nem mondott gondolatokat.

Törekvések az Egyesület talp raállitására .

A vidéki erdészeti egyesületek megalakulása, az állandóan romló 

anyagi helyzet, a taglétszám csökkenő irányzata, a rá term ett vezető hiánya, 

a hanyatlás egyéb - napról napra szaporodó - jelei az Egyesület egy kisebb, 

az átlagnál mélyebbre látó rétegét nyugtalansággal töltötte el. A szakmájuk -
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hoz és régi egyesületükhöz kapcsolódó szeretet és ragaszkodás csakúgy, 

mint a józan ész ösztönözte őket a kibontakozás utjának keresésére .

Kaán Károly m ár 1920-ban igy irt: "Hozzunk életet az Egyesület

be] Következetesen igyekezzünk kiemelni évekig tarto tt letargiájából és 

akkor ez az egyesület hivatásának élni tud és boldogulni fog ." (Erdészeti 

Lapok 1920. 239. o .)

Kaán Károly megbuktatása jó időre elvette a kedvét az erdóm ér- 
nfflri irama ir az egyesületi munkától. Kesergett is e miatt az Erdészeti 

Lapok.

1925-26-ban az Egyesület kritikus korszakot élt á t és közel állt 

a megszűnéshez. Még a nyomdával szemben is annyira eladósodott, hogy 

az Erdészeti Lapok megjelenése is veszélyben forgott.

Azonban az Egyesület megszűnése nem lehetett érdeke sem az 

erdészeti személyzetnek, sem a  földbirtokos osztálynak. A háborút kö

vető mély válság után ekkor indult meg a  gazdasági talpraállás is . (1926. 

az infláció leküzdésének, a pengő bevezetésének az éve).

A javuló tendencia jeleként az ijesztő  közöny mélypontja után, 

1927-ben találunk igen figyelemre m éltó cikket az Erdészeti Lapokban 

Czillinger János főszerkesztő tollából "Egyesületi életünk felvirágoztatása" 

cimen. (Erdészeti Lapok 1927. 31-39. o .)  Ebben a  cikkben a januári szám 

bán, az uj év küszöbén Czillinger so rra  veszi azokat a feladatokat, am e

lyeknek végrehajtásától az egyesületi élet fellendülését várja.

1. Növelni kell a taglétszámot, elsősorban az anyagilag tehetős 

földbirtokos osztály bevonása utján.

2. Az anyagi helyzet javulása esetén nagyon fontos lenne egy r á 

term ett fiatal, függetlenített egyesületi vezető munkába állítása.
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3. Az anyagi talpraállás érdekében meg kell valósítani az a r á 

nyos teherviselés elvét, Önkéntes hozzájárulás alapján.

4. Anyagi m egterhelés nélkül, uj szellemi erők érvényesítése 

céljából szakosztályokat kell alakítani az Egyesületen belül. A továbbiakban 

a szakosztályok működésének eredményeként, rovatositani lehetne az 

E rdészeti Lapokat.

5. A vidéki erdészeti egyesületek megalakulása az erők szétfor- 

gácsolásához vezet. Az Egyesület vonja őket közelebb saját szervezetéhez.

6. Az erdőőröket, az erdőaltiszteket is be kell vonni az Egyesü

letbe.

7. A lényegében azonos érdekű, de pillanatnyilag ellentétes e rd é 

szeti körök között az Egyesület töltse be a kiegyenlítő szerepet.

8. A m ár meglevő lehetőségeket (könyvtár, székház, olvasóterem) 

jobban ki kell használni az egyesületi élet fellendítés éré.

Igen jó m eglátása és összefoglalása volt ez a szükséges teendők

nek, különösen ami az arányos teherviselést, a szakosztályok alakítását 

és az erdészek bekapcsolását illeti. Ezek időtálló megállapítások voltak.

Czillingemek egy év múlva meg kellett válni az Erdészeti Lapok 

szerkesztésétől és a választmányból "Periculum in m ora,T című cikke 

m iatt, amely a FÖldmüvelésügyi Minisztérium Erdészeti Főosztálya ellen 

irányult.

Bíró Zoltán fellépése.

Utódaként Bíró Zoltán vette át az egyesületi közlöny szerkesztését,

1929. január 15-vel pedig az egészségi állapota miatt visszavonuló Bund 

Károly titkár helyett zetői minőségben lépett az Egyesület szolgálatába.
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Bíró Zoltán neve ism ert volt a magyar erdésztársadalom  köré

ben. M ír az 1. világháború előtt feltűnt az erdőgazdasági politika területén, 

de különösen a háború alatt és az azt közvetlenül követő években aktivizáló

dott igazán.

Bíró Zoltán közéleti pályája közelé

be jutott és most, aktív pályájának wégéBez éems, nn'p, in lA am  őrizni 

e lért pozícióját. Mint az E rdészeti Lapok főszerkesztője ésrarr Egyesület 

ügyvezetője a birtokos osztály hangadója is az Egyesületben m ásfél évtize

den keresztül. Kétségtelenül nagy szaktudása, gyakorlati tapasztalata volt. 

Különösen közgazdasági és gazdaságpolitikai érzékkel rendelkezett, de 

ezen kívül is aligha akadt olyan szakmai kérdés, amelyhez érdemben ne 

tudott volna hozzászólni. Szaktudása mellett a kitűnő szónok, író  és ru - 

tinirozott napi politikus képességei is jellemezték. Mindehhez energikus 

term észet is járult. Nem csoda tehát, hogy működése alatt uralta az 

Egyesület szellemi életét. Szaktudással kihegyezett s ha kellett, szellemes 

gúnyba m ártott, eréllyel forgatott ragyogó írói tollával nem szívesen vállal

ta a párbajt senki sem.

Az egyesületi munka vonalán Bíró hangoztatott alapelve az volt, 

hogy a földbirtokos osztály tagjait rá  kell vezetni a tartalm as egyesületi 

élet útjára, hogy ott legalább halljanak egyet s m ást a szakszerű erdő- 

gazdálkodás alapelveiről és igy remélhető, hogy közelebb kerülnek az erdő

höz és az erdészeti személyzethez.

Persze, még ha nem is lett volna alapjában hamis ez az okosko

dás, másfél évtizedes gyakori arának végeredménye is bizonyítja annak csőd

jét. Az egyesületi munka soha sem tudta á ttörni az  akkor fennálló igen 

erős társadalm i korlátokat.
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Munkájának kezdetén azonnal a lényegre tért rá . "Próbálkozás” 

cimtl szerkesztői cikkében (Erdészeti Lapok 1929. 54. o.) saját legfonto

sabb célkitűzésének az.Egyesület anyagi talpraállitását jelölte meg.

Komoly fejlődés volt Egyesületünk életében az ő javaslata alapján 1929-bér. 

öt állandó bizottság felállítása:

1. szervezőbizottság,

2. adó-, vám - és tarifaügyi bizottság,

3. általános erdőgazdasági bizottság,

4. szakoktatás és kísérletügyi bizottság,

5. magánerdőtisztek szolgálati viszonyát tárgyaló bizottság.

Ezek az állandó bizottságok azonos érdeklődésű és speciális felké 

szültségü tagokat koncentráltak magukban és a Czillinger felvetésében sze 

replő  szakosztályoknak feleltek meg. Megalakításuk nagyméi tékben fokoz - 

ta  az egyesületi munka hatékonyságát. Ugyanakkor leegyszerűsítette a v á 

lasztmány munkáját, meghagyva szám ára az elvi irányítást, de mentesítette 

a gyakorlati végrehajtás bonyadalmas folyamatától.

Végigpillantva a világháború után eltelt 10-12 éven, meg 'Hapitha:- 

juk, hogy mintegy fél évtizedig tartó  erős depresszió után az Egyesületben 

is megkezdődött a talpraállás, a termékeny, munkás élet kibontakozása.

Ezt a biztatóan induló munkát néhány évre megakasztották a gazdasági éle: 

igen kedvezőtlenre forduló eseményei.

Egyesületi munka a világválság éveiben.

Az I. világháborút követő évtized egyesületi életének vizsgálataL
során ism eretessé váltak azok a lényeges változások, amelyek a tagság és 

főleg a vezetőség személyi Összetételében bekövetkeztek.
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Az a tény, hogy az Egyesület vezetése gyakorlatilag birtokos 

osztály kezébe ment át, különösen a világválság kritikus éveiben, rányomta 

bélyegét az Egyesület egész tevékenységére. Az egyesületi életben elő

térbe kerültek a birtokos osztály problémái: a faterm elés és értékesítés; a 

faárak, a szá llítás, az export-im port kérdései. Ezek a problémák évekig 

szinte kizárólagos témaként szerepelnek az Egyesület programjában.

Az események ism ertetését az utókor következő megítélésével 

adjuk közre.

Az Egyesület "a hazai term elés védelmének" jelszava alatt azért 

harcolt, hogy a gazdasági élet faszlikséglete minél nagyobb mértékben 

hazái term elésből legyen kielégítve, a külföldi fahehozgtal pedig a minimá

lisba legyen visszaszorítva. Ez az elv szép és haminfi mindaddig, amíg a 

szakszerű erdőgazdálkodás utján előteremthető faterm ésről és a szaksze

rűség határáig men$-kitermelés védelméről van sző. Sajnosa «z-1930-as 

évek gazdálkodása ezt a határt m essze túllépte és korabeli nyilatkozatok 

idézése bizonyítja, hogy Egyesületünk vezetői ezzel a ténnyel akkor tisz tá 

ban is voltak. Tisztában lehették hát azzal is , hogy az import fokozása 

a rablógazdálkodásnak vetett volna gátat. Az import csökkentésért, a 

szállítási és elhelyezési lehetőségek növeléséért folytatott harc pedig a 

rablógazdálkodás lehetőségeit hizlalta nagyra. Az Egyesület az utóbbi 

utón járt és ennek, sajnos, az erdőkben meg is lettek a következményei.

A nemzet egészének jövője szempontjából tehát az Egyesület /világválság
s

alatti tevékenységét nem lehet pozitívan értékelni.

Ellenérvként felhozható lenne, hogy az erdők egy részének tönkre

tételével járó  erőltetett term elés legalább az erdészetben dolgozók, mun

kások, erdészek, mérnökök szám ára biztosította a megélhetést ezekben a 

nehéz években.
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Először is: ez a szempont nem indokolja az egész nemzet kin

csét jelentő erdővagyon egyesek érdekében történő pusztítását. Ha igy 

lett volna, m éltán nehezedne az erdészetre  az ütőkor lesújtó véleménye.

Másodszor: a tények nem ezt mutatják. Az erdészeti dolgozók 

életkörülményeit semmivel sem javította az erdők fokozódó tulhasználata, 

a felujitatlan vágásterületek gyarapodása. A fizetések nem emelkedtek, a 

munkanélküliség nem csökkent, a favágók életkörülményei m it sem javultak.

De nem is  volt e rrő l szó. Mint látni fogjuk, vezetőinek m aga

ta rtá sa  ellenére éppen a  szakszem élyzet volt az, aki felemelte szavát az 

erdők m egmentése, a  szakszerűség b e tartása  érdekében. A haladó és 

visszahúzó erők harca ezeken az éveken is végig vonul. A nyerészkedés 

szellem e nem volt egyeduralkodó. Számtalan, el nem mondott kis trag é 

dia játszódott le  sze rte  az országban. A szakmájukhoz hü szakemberek 

passzív ellenállása bizonyára sok ezer hektár erdő megmentését eredm é

nyezte.

Meg kell azt is jegyezni, hogy bár az Egyesület egésze aktivan 

nem lépett fel a  korszak negatív áram lataival szemben, de nem is szolgálta 

ki vak odaadással azokat. Az országban a hatalmat birtokló feudális 

arisztokrácia  egyesületi jelenléte m egszabta annak lehetőségeit, de két 

vezető egyénisége: Hadik János gróf, elnök és Waldbott Kelemen báró, a l- 

elntik a  földesúri osztály felvilágosultabb rétegét képviselték és vezető 

szerepük m érsékelte  a szélsőségeket. Mielőtt az események részle tes 

ism erte tésére  rátérnénk, foglalkozzunk személyükkel.

Hadik János személyével részletesebben foglalkozunk, mivel az 

ő személyiségének m egism erésére az Erdészeti Lapok nem nyújtanak 

annyi lehetőséget, mint Waldbott Kelemenére.
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Igen jól jellemzi őt a kortárs Károlyi Mihály gróf, az 1918/19-es 

polgári demokratikus forradalom miniszterelnöke könyvében;

'Mint m iniszter azonban sem reakciós, sem föltétlen németbarát,
Ysem császárlakáj nem volt. Mint közélelmezési m iniszter, aki erélyesen 

akarta egyfelől a szegényebb nép, másfelől a  magyarság érdekeit megvé

deni az osztrák katonák és a mindenfajtáju élelm iszeruzsorások ellen, 

csakhamar egyike lett a kabinet egyik legnépszerűbb tagjának. Erélyes, 

panamákat nem tűrő  föllépése ellenségeket is szerzett neki: az intrikák 

hamar megkezdődtek ellene. Minthogy a  főrendiházi ellenzéknek, amely 

T iszát támadni m erte, ő volt a  v e z é r a  jobboldal készségesen csopor

tosult ellene, és Windischgraetz alattomos intrikái a  királynál s a pa rla 

menti többségnél aláásták a pozicióját. De kemény m aradt és inkáid) oda

dobta a  hatalmat, mint tiszta  meggyőződését. Kemény és következetes 

koponya volt, de nem makacs és nem olyan, amely az eseményekkel szem 

ben megérteti énül m arad mindig a régi állásponton . . .  Hadikot szokatla

nul erélyes embernek ism ertem .. .  (Károlyi Mihály; Egy egész világ 

ellen. -Budapest, 1965. 385-386.0.)

Az idézetből kitűnőleg Hadik nem árnyék-ember volt, hanem 

harcos, de emellett humánus és értelm es egyéniség. Zajos életpályájának 

utolsó küzdelmeit az Egyesületben vívta. Személyi tekintélye, politikai- 

társadalm i befolyása, harcos m agatartása jelentős mértékben járult hozzá 

az Egyesület korábban megcsappant tekintélyének helyreállításához és 

személyes súlya tette elfogadhatóvá az uralkodó osztály felsőbb tízezrének 

körében az Egyesület ügyeit. S bár társadalm i osztályának korlátait á ttö r

ni nem tudta, egyes fontos kérdésekben szemben állott birtokostársai több

ségének véleményével.

Waldbott Kelemen al elnök alakjával még találkozunk. Őr óla egyen

lőre annyit, hogy szintén nagybirtokos, felsőházi tag, több társadalm i egye

sület vezető alakja, aki csak tovább növelte azt a  társadalm i tekintélyt,
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amelyet Hadik elnök nyújtott az Egyesületnek. Azonkívül, hogy a tá rsad a l

m i, politikai és gazdasági életben já rta s , müveit, éleseszü egyéniség, 

egyúttal mintagazda is, aki ővta és rajongva szere tte  gyönyörű erdőállom á

nyait. Már a maga korában m eglátta, hogy a társadalm i fejlődés követke

ző állomásának elkerülhetetlen velejárója lesz  a mezőgazdasági birtok 

felaprózása, de tudta és vallotta azt is , hogy az erdő jövője csak osztatlan 

állapotban biztosított.

A hazai term elés problém ái.

Az erdőgazdaság általános helyzetének ism ertetésénél említettük, 

hogy a válság időszakában a földbirtoknak az erdőgazdasági részlege volt 

az, amely - ha m érsékelten de mégis - hasznot hozott.

Érthető tehát, hogy a szorult helyzetben levő birtokosok ragaszkod

tak minél több fa kiterm eléséhez és értékesítéséhez. A hazai törekvéseket 

azonban befolyásolta az olcső külföldi fa im portálása a szom szédos á lla 

mokból, valamint a hazai ipar á r  leszo rít ő törekvése.

Hadik elnök megállapította a választm ány 1932. julius 26-i 

ülésén: M agyarország nem akar idegen államok értékesíthetetlen

fatömegeinek lerakata  lenni. A behozatal irá n y á t.. .  érdekeink szerin ti 

külkereskedelmi tárgyalásaink szabják meg. " (Erdészeti Lapok 1932.

952. o .) A mondat második ré sze  m ár utal a^kompenzáciára, ami elenged

hetetlenül fakadt a birtokosok egyidejű mezőgazdasági- erdőgazdasági 

kettős érdekeltségéből. Ezt a józan belátást világosan megfogalmazza 

Waldbott alelnök is a választm ány 1932. október 25-i ülésén:

" -----az utódállamokkal kereskedelm i forgalmunk csak úgy rendezhető, ha

a faanyagok behozatalát megengedjük" (E rdészeti Lapok 1932. 1099. o .)

Az o rszág  erdejéből kikerülő faanyagnak mintegy 80%-a tűzifa 

volt, az erdőbirtol osc so rsát tehát elsősorban a tűzifa m egfelelő é rték es í

tésének lehetősége döntötte e l .
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A hazai term elésű tűzifa a külföldivel szemben igen kedvezőtlen 

helyzetben volt. A fogyasztó közönség a hazai termésből szárm azó, na

gyobb részt c se r- és tölgy tűzifa vásárlásától idegenkedett s szinte 

kizárólag a külföldről behozott bükkhasábot vásárolta. A fakereskedelem 

ezt a folyamatot nemhogy gátolta volta, de még propagandát is csinált a 

külföldi fának, hogy profitját növelje. De a hazai tűzifa a vámmentesen, 

sokkal olcsóbb egyszerű vasúti díjtétellel beözönlő külföldi tűzifával a v e r 

senyt azért sem tudta felvenni, m ert a legnagyobb rész t helyiérdekű vona

lakra utalt erdőgazdaságok csak az úgynevezett tört fuvarral tudtak a fo

gyasztó helyekre eljutni.

Az Egyesület az egységes tarifa  megvalósítását, illetve a 

magyar faanyagra adandó általános díjkedvezmény ügyét állandóan napi - 

renden tartotta. Ennek volt köszönhető, hogy a kereskedelmi m iniszter

1930. őszén elrendelte a MÁV vonalán feladásra kerülő belföldi szárm azá

sú tűzifára az árudíjszabásban kikötött fuvardíj 20%-kal csökkentett 

m értékű alkalmazását. Az engedélyezett fuvardíjkedvezmény az Egyesület 

által kiadott és az Országos Erdei Alap pecsétjével ellátott fuvarlevéllel 

volt igénybe vehető. Az adminisztráció lebonyolításából eredő bevétel 

egy része .az  Egyesületet illette meg és az elkövetkező években ez volt az 

Egyesület egyik legjelentősebb és legbiztosabb jövedelmi forrása. Maga 

az a tény, hogy a kereskedelmi m iniszter az akció lebonyolításával az 

Egyesületet bizta meg, illusztrálja  legjobban az Egyesület ilyen irányú 

szívós és eredményes munkáját.

Ezt a fuvarkedvezményt csak egy évre adták ki és annak meghosz- 

szabbitásáért az Egyesületnek éveken keresztül állandó szívós küzdelmet 

kellett folytatnia. Hathatós része  volt az Egyesületnek további kereskedel

mi m iniszteri rendeletek létrehozásában is. így például 1932. m árcius 

31-től a bányafa, talpfa és gpmbölyegfe. kivételével a külföldi fa behozatalát 

engedélyhez kötötték, 1931. január L-től pedig a külföldi tűzifát 10.000 kg- 

ként 50 aranykorona behozatali .ámmai megterhelték. Ez ugyan később
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35 aranykoronára szállt le (1933.), de ez a vám megmaradt 1938-ig, az 

erdekelt államok minden erőfeszítése ellenére.

További intézkedés az volt, hogy a kormány a külföldi tűzifa be

hozatalát 1931. őszétől kezdődően, egyenlőre egy évi időtartam ra, állami 

ellenőrzés alatt álló sze rv re , az úgynevezett Egyesült Fabehozatali Részvény- 

társaság ra  bizta. Ez a Rt. a külföldi tűzifát csak az ország meghatározón 

részében helyezhette el és azt csak az e rre  a célra szervezett ellenőrző 

bizottság által a magyar tűzifa érdekeinek megfelelően megállapított áron és 

mennyiségben hozhatta forgalom ba.

A külföldi tűzifa behozatalának egykézbe adása, valamint a vám- 

védelmi intézkedések eredményeképpen a tűzifa behozatal jelentősen csők - 

kent. (10. táblázat).
10. táblázat.

Külföldi tűzifa behozatala a gazdasági világválság ideje 

alatt.

Év 1000 m'

1928 6.053

1929 5.555

1930 4.115

1931 2.866

1932 2.009

1933 1.574

A számok mögött term észetesen nemcsak az Egyesület e rő fesz í

tése re jlik , hanem a gazdasági válság elm élyülése és a hazai erdők fokozó

dó túlterm elése is . Ez utóbbi jelenséggel kapcsolatban egyébként csak 

egy izben hangzott el kifogásolás, a választm ány 1932. október 25-i ülésén:
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"Zügn Nándor vál. tag azt hangoztatja, hogy a term elést nem sza

badna továbbra is az eddigi m ért ékben folytatni. A nagy erdőbirtokosok ne 

éljenek a rendkívüli használatokkal, m ert tönkreteszik a kisbirtokosokat. " 

(Erdészeti Lapok 1932. 1100. o .) Az ülés e rre  a felszólalásra nem vála

szolt.

A külföldi tűzifa behozatala körüli problémák megvitatásával kap

csolatban az Egyesületen belül is éles küzdelem folyt. Ez abból a körülmény

ből eredt, hogy az erdőbirtokosok egy része  nemcsak term elő, hanem 

egyúttal fakereskedő is volt. De tükröződik ebben a vitában a haladó és a 

reakciós erők közötti harc is.

A fabehozatal egykézbe adása, a forgalomnak monopolisztikus 

irányítása váltotta ki a küzdelmet az egyes tőkés csoportok között. Ennek 

egyik legcsattanósabb kicsengése külsőségeiben, hogy a monopolisztikus 

megoldást erősen ellenző Hadik János elnök 1933. február 18-án lemondott 

elnöki tisztségéről, mivel véleményével a kívülálló hivatalos hatóságok 

előtt is kisebbségben m aradt az igazgató választmány többségével szemben. 

Lemondásának részle tes körülményei ma m ár megbízhatóan nem állapítha

tóak meg. A jelek azonban azt mutatják, hogy egyébként is bizalm atlansá

gi javaslat felvetése készült ellene a birtokosok egy jelentős csoportosulá

sa részérő l. 1933. december 10-én el is hunyt.

Egy példa: a román faüzlet.

A külföldi tűzifa behozatal körüli tőkecsoportok események hátte

rében meghúzódó küzdelmének megvilágítása végett érdem es megemlíteni 

az 1933. évi román tüzifabehozatalt.

Inkey Pál volt egyesületi alelnök még 1932-ben utalt egy választ

mányi beszédében a nemzetközi banktőke m esterkedéseire:
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meg kell szűnnie annak a lehetőségnek, hogy itt bizonyos 

erők szabjanak gátat a cselekvésnek, am elyekről nyíltan tudja mindenki, 

hogy a budapesti nagybankoknak Romániában lévő faérdekeltségei azok, 

amelyek megakasztják ennek a term észetes és helyes kereskedelm i v i

szonynak kifejlődését, amely egyrészt biztosíthatná a fabehozatal révén 

a mtlfa piacát Magyarországon Ausztria és Csehország ré szé re , m ás

ré sz t pedig tekintélyes és megbízható elhelyezési piacot terem tene a mi 

terményeink és állataink r é s z é r e .” (Erdészeti Lapok 1932. 557. o .)

A titokban folyó rom án-m agyar kereskedelm i tárgyalások 1933. 

áprilisában Öltöttek teste t szerződés formájában és kerültek a nyilvá

nosság elé. A szerződés tartalm a a magyar term elésű  tűzifa elhelyezé

se szempontjából szomorú volt: Romániából egy év alatt 20.000 vagon 

tűzifa jöhetett be az eddigi 50 aranykoronás vám helyett 35 koronás vám 

m ellett, ellen-kompenzáció nélkül. Ebből 2.000 vagon Budapestre, a 

többi a T iszántúlra. Ezt a terü letet az egyéb külföldi eredetű fa elől el-
V

zárták, a magyar tűzifa pedig kedvezményes fuvardíj m ellett csak külön 

szállítási engedéllyel és csak 2:1 arányban volt bevihető, vagyis minden 

két vagon import fára  egy vagon magyar fa juthatott.

Normális fuvardíj m ellett a magyar fa bevitele nem volt megköt

ve, de a gyakorlatban az igy versenyképtelenné tett magyar term ék szám á

ra  ez sem mit sem jelentett. A szerződés az egyik legjobb fogyásztópiacot 

zárta  el a magyar fa elől és szolgáltatta ki a románoknak. A szerződés 

egyoldalú követelései m ár szinte az állam i szuverenitás határának m eg

sé rtésé t jelentették. E*zen kivül félő volt, hogy a rom án példán fe l

buzdulva a jugoszlávok és esetleg a csehszlovákok is e lzárt körzetet 

követelnek maguknak a magyar fával szemben a kormánytól. Bármennyi

re  nemzeti érdek is lett volna a a hazai term elés lefékezése, ezek a kö

vetelések m ár tulmentek a kívánatos határon.

173
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A szerződés term észetesen a legnagyobb izgalomba hozta az 

Egyesületbe tömörült földbirtokosokat, annál is inkább, m ert azt vélem é

nyük meghallgatása nélkül és teljes mellőzésükkel kötötték meg. A szerző 

dés m inisztertanácsi tárgyalásának napján az igazgatóválasztmány éleshan- 

gu táviratban tiltakozott a miniszterelnöknél annak megkötése ellen (Erdé

szeti Lapok 1933. 587.0.)

Mivel a társadalm i vonalon történt erőfeszitések nem jártak e red 

ménnyel, a harc a hatalmi poziciókban folyt tovább. Fényt vet az egész ügy 

hátterére az 1933. évi költségvetés képvisdőházi tárgyalásán elhangzott 

több felszólalás. Idézet egy képviselői felszólalásból:

MA román üzlettel kapcsolatban azonban ott van a faüzlet és a 

faüzlet mögött megint az a társaság  húzódik meg, amelyet tavaly bátor vol - 

tam felemlíteni, a bár'ó Bottlik, Rottmann és Forbáth-féle trium virátus, 

amely a magyar fakereskedelem és szabadkereskedelem rovására megint 

m egszerezte a román tűzifa behozatali monopóliumát Amint hallom, 

körülbelül 20 pengőt szednek ezek az urak vagononként, sőt monopoliszti- 

kus követeléseiket ki akarják terjeszteni még a belföldi szárm azású magyar

tűzifára i s __ A magyar term elő fáját nem engedik a Tiszántúlra, hanem

inkább a román fát engedik be azért, hogy ez a három ember telezsebrákol- 

ja m agát.” (Erdészeti Lapok 1933. 746.0.)

Egy másik felszólalásból:

"Ez a Rottmann u r, akiről szó van, voltaképpen titkos fegyver

tá rsa  és mutyizója volt egy Schreiber nevű másik urnák. Volt itt nekik évek

kel ezelőtt egy magyar fabehozatali részvénytársaságuk, amely megbukott 

s akkor Schreiber ur elment Romániába, repatriá lta tta  magát és ott 

alapitója volt egy Tilea Viktor nevű román állam titkárral akinek a 

nevét bizonyára ism erik, ha nem is a tiszte lt m iniszter ur (Kállay Miklós 

földm. m iniszterről van szó. - A sze rző .), de a közegei a m inisztérium 

ban a Schell nevű román kiviteli vállalatnak, azután Rottmann ur lévén a
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magyar fabehozatal vezére, fő egyénisége, most összemutyiznak a magyar 

erdőkiterm elés rovására  és jogos érdekeinek elgáncsol ás á r a . " (Erdészeti 

Lapok 1933. 752.0.)

Hogy m it jelentettek az efféle üzletek a magyar erdőgazdasági 

term elés kegyetlen valóságában, a birtokosi érdekeken túlmenően, annak 

bizonyítására álljon itt gróf Esterházy Móric komárommegyei nagybir

tokos felszólalása:

"Alig van cikk, amely annyi százalékban reprezentálna munka

bért, beleértve a fuvarozási és kezelési költségeket, mint éppen a ttlzifa. .. 

a kézzel törött kövön kivtll. Azt hiszem , hogy itt egy pár m illió pengő mun

kabérnek az im portjáról van tulajdonképpen szó, olyan m unkabérről, amely 

a legszegényebb népességnek és ezen feltll éppen a legsúlyosabb téli idő 

alkalmával jut.

Velem történt meg a télen, hogy véletlenül kint voltam az erdőn 

és találkoztam egy csomó em berrel, teljesen idegen, lerongyolódott 

em berrel. Kérdeztem tőlük, mit keresnek és beigazolták nekem ezek a 

szerencsétlenek, hogy ezelőtt 4-5 nappal Zala megye délnyugati ré szé rő l 

indultak el és végigvándorolták az erdőket, mentek Visegrád felé, keresve 

munkát. Egész hihetetlenül nézett ki ez a karaván, a nyomor karavánja, 

amellyel talákoztam .M (Erdészeti Lapok, 1933. 757.)

A hazai faipar védelme.

Az Egyesület tevékenysége nem csupán a tüzifaforgalom szabályo

zása érdekében kifejtett küzdelemben m erült ki.

Bizonyítéka az Egyesület széles látókörének, éles és korszerű  

szemléletének, hogy m ár az 1930-ás években az erdőgazdaság és faipar 

egységében, érdekközösségében látta az ország faellátásának egyik fő bizto-
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sitékát. Élénk figyelmet fordított a hazai faipar helyzetére is és felem el

te szavát annak védelmében.

Magyarország az I. világháború előtt fejlett és a kor színvonalán 

álló fűrésziparral rendelkezett. Ennek jelentős részé t elvesztette a hábo

rú után, de még m in d ig  261 kerettel dolgozott. Jelentőségét csak növelte 

az ország csekély faterm ése gazdaságos felhasználásának szükségessé

ge.

Az ország fatermelésének mintegy 15-20%-a volt csak szerfa és 

ennek is csak elenyésző hányada fenyő. A hazai erdőgazdaságokban k ite r

m elésre került aránylag igen csekély mennyiség legnagyobbrészt erdei - 

és feketefenyő iparifának az ertékesitése szempontjából a fenyőszer- 

faanyagok behozatala az erdőgazdaságokat lényegileg nem érintette.

Ebben a vonatkozásban csak általános közgazdasági érdekekre kellett fi - 

gyelemmel lenni és pedig elsősorban a rra , hogy szerfából csak olyan 

mennyiség jöjjön az országba, amelynek a hazai term elések kiegészítése

ként, más fafájókból nem pótolható szükségletét fedezze. Másodsorban 

pedig a rra , hogy a külföldi fenyőszerfa előnyös feltételek m ellett legyen 

megszerezhető.

A szabad behozatal idejében, vagyis 1932. m árcius 1. előtt, a 

lombosszerfa- anyagok korlátlan behozatali lehetősége igen érzékenyen 

érintette a hazai erdőgazdaságokat, amit kedvezőtlenül befolyásolt az a 

körülmény, hogy a belföldi szerfa forgalmiadó köteles volt, a külföldi 

viszont forgalmiadó mentesen kerülhetett behozatalra. Üzleti szempont

ból tehát előnyösebb volt az olcsóbb külföldi fürészipari termékeket vá

sárolni, mint az adó m értékével arányosan drágább belföldi term éket.

A magyar fafeldolgozó ipar tulajdonosai és a fakereskedelem a hazai 

fürészipari termékekkel szemben az olcsóbb külföldi termékeket ré sz e s í

tették előnyben.
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Az Egyesület ebben az időben szakadatlan harcot folytátott a 

hazai fűrészipar megmentése érdekében. Idézetek ennek bizonyítására 

néhány megnyilatkozásból. Az Egyesület 1931. december 18-i közgyülé-

"Egyesülettlnk a kormányzat figyelmét m ár évek óta ism ételten 

felhívta a rra , hogy a magyar m üfaterm elés és fűrészipar védelmének elha

nyagolása katasztrófális helyzetbe fogja sodorni nemcsak a magyar fű része 

ket, de az egész m üfaterm elést is . Hiába mutattunk rá  a r ra , hogy a vám, 

a forgalmiadó, a vasúti fuvardíjak megfelelő rendezése nemcsak a fű rész 

ipar felvirágzását fogja eredm ényezni, de számottevő bevételt is fog a 

kormánynak juttatni és igy módot ad a rra  is, hogy céltudatos és következe

tes erdőgazdasági politikával az annyira terhes fabehozatalt ól m egszaba

duljon: kérésünk süket fülekre talált és szomorúan állapíthatjuk meg, 

hogy az általunk javasolt intézkedések elm aradása következtében a 

magyar fűrészek számottevő ré sze  m ár kénytelen volt üzemét a m érték - 

telen külföldi verseny által megnehezített súlyos gazdasági helyzet következ

tében megszüntetni. " (Erdészeti Lapok 1932. 59. o .)

"A magyar fűrészek túlnyomó része  áll és a nehéz hitelviszonyok, 

a mérhetetlenül lecsökkent keresle t m ellett alig van kilátás a r ra ,  hogy jó- 

részük a közeljövőben egyáltalán meg is indulhasson.. .  " (Erdészeti 

Lapok 1932. 65 .o .)

Az Erdészeti Lapok 1932. februári száma mellékletében Biró 

Zoltán egyesületi ügyvezető külön alapos tanulmányban foglalkozott a fűrész - 

ipar kérdéseivel "A magyar erdőgazdaság és fűrészipar szerepe gazdasági 

talpraállásunkban" címmel. íme ebből egy világos gondolat:

"Mert célt téveszt, a term elők és fogyasztók ezre it teszi tönkre 

minden olyan intézkedés, amely a belföldi term elési ágak bármelyikének 

létérdekeit áldozza fel azé t, hogy egyik vagy másik iparágat a külföldi
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nyersterm ékek felhasználása révén , könnyebb, biztosabb, esetleg nagyobb 

haszonhoz juttassa, vagy pedig lehetővé teszi azt, hogy a belföldi ipar az 

esetleg olcsóbban előállítható külföldi nyersanyagok révén a belföldi n y ers- 

term elést tegye nem jövedelmezővé és ily módon lehetetlenné. ” (E rdésze

ti Lapok 1933. 16.o .)

Az 1932. m árcius 1-vej életbeléptetett 440/1932. M .E. sz. rende

let és a gömbölyegfára és talpfára vonatkozó 3010/1932. M.E. számú 

rendelet - melyeknek kivívásában az Egyesület állandó ostromának nagy 

szerepe volt - vagyis a külföldi faanyagok behozatalának a kereskedelmi 

m iniszter engedélyéhez való kötése, valamint a magyar term elésű fűré

szelt, bár dőlt, ácsolt, vagy hasitott faanyagok ré szé re  engedélyezett vasúti 

fuvardíjkedvezmény itt is meghozta a kívánt eredményt.

A lombszerfánál a kereskedelemügyi minisztérium  csak a fÖldmü

velésügyi m inisztérium  erdészeti főosztálya által javasolt mennyiségekre 

adta ki a behozatali engedélyeket, az erdészeti főosztály pedig javaslat- 

tételénél mindig meghallgatta és messzemenően figyelembe vette az Egyesü

let véleményét.

Az Egyesület bekapcsolódása a fakereskedelembe.

Láttuk, hogy a gazdasági válságot a tőkeerős fakereskedelem k i

használta és a faárakat - a kevesebb behozatal ellenére, az erdőbirtokosok 

felé, anélkül, hogy ez a fogyasztói áraknál is érvényesült volna - olyan m ély

re  szorította le, hogy a további term elés m ár nem látszott jövedelmezőnek.

A kormány ujabb erélyes közbelépésére volt szükség, hogy a term elés foly

tonosságát és az erdőgazdaságok jövedelmezőségét biztosítsa.

A kérdés elbírálásánál két fő szempontot kellett figyelembe venni: 

először lehetővé kellett tenni, hogy a term eléshez szükséges olcsó hitelhez
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az erdőbirtokosok hozzájussanak, m ásodszor a fa az erdőgazdaságok jöve

delmezőségét biztositó áron értékesíthető legyen.

Ennek érdekében adta ki a kormány az 1710/1934. M .E. sz. 

rendeletet, amely a tűzifára jelzálogjogot biztositott. Azért pedig, hogy a 

jelzálogjog biztosítása m ellett az erdőbirtokosok a hitelhez valóban hozzá is 

juthassanak, gondoskodni kellett olyan szervrő l, amely a hitel folyósítását 

vállalja. Az erdőbirtokosokkal és fakereskedőkkel folytatott tárgyalások 

a r ra  az eredm ényre vezettek, hogy a kormány az Egyesült Fabehozatali 

Rt-nak a külföldi tűzifa behozatalára adott kizárólagossági jogát m egszün

tette és 1934. január 1-től kezdődően életrehivta az "Erdőbirtokosok és 

Fakereskedők Faforgalmi Részvénytársaságát", amelynek háromévi idő

tartam ra  a külföldi tűzifa behozatalára kizárólagossági jogot biztositott. 

Ezzel a joggal szemben a Rt-nak vállalnia kellett azt a kötelezettséget, 

hogy mindazoktól az erdőbirtokosoktól - és bizonyos feltételek m ellett nem 

erdőbirtokosoktól is - akik tűzifájukat az Rt-nak m egvételre felajánlják, 

a tűzifát a megállapított hatósági áron átveszi és a jelzálogjog biztosítása 

m ellett kamat fizetése ellenében vételár előleget biztosit. A kamat nem 

haladhatja meg a Nemzeti Bank kamatlábának 2%-kal növelt m értékét.

A Faforgalmi Rt életrehivásával egyidejűleg az 1710/1934. M.E. 

számú rendelet 7. §-a a forgalomba kerülő tűzifa egyenletes elhelyezésé

nek b iztosítására a tűzifának közforgalmú szállítási eszközökön való sz á llí

tását igazolványhoz kötötte. A szállítási igazolványokat a "Tűzifa Szállítá

si Igazolványok E losztását Intéző Bizottság" javaslatára a fÖldmüvelésügyi 

m iniszter által hónapról-hónapra megállapított százalékos arányban az 

Országos Erdészeti Egyesület, mint a fÖldmüvelésügyi m iniszter Tűzifa 

Szállítási Igazolvány Kirendeltsége bocsátotta az igénylők rendelkezésére.

Az igazolványokért 10.000 kg-ként 2 P-t kellett fizetni. Az ebből szárm azó 

jövedelem 30%-át az Egyesület kapta meg!
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Az egész intézmény létrehozása és az utóbbi rendelkezés is az 

Egyesület munkája eredményének elism erését jelentette. A szállítási iga

zolványokból szárm azó jövedelem pedig - a fuvarlevél-akció után - évekig 

az Egyesület egyik legfontosabb bevételi fo rrását jelentette ezekben az anya - 

gilag igen nehéz években.

Az általános krízis idejében az Egyesület mind nagyobb szükségét 

látta annak, hogy az erdőbirtokosok egy érdekvédelmi szervezetbe tömörül

jenek ("Erdőbirtokosok Szövetsége"), amelyet saját maguk szerveznek meg 

és amely a hatásos gazdasági érdekvédelmi harc céljára megbízható, o rszá 

gos színtű adatszolgáltatással rendelkezik a hazai fakiterm elés m értékét ille 

tően. Úgy tűnik, hogy korábban az Egyesület magának szánta ezt a szerepet, 

de a fenti szövetség sürgetése mögött talán az a felism erés állt, hogy az 

Egyesületnek szélesebbkörti és magasabbrendü feladatai is vannak, mint az 

erdőbirtokba ruházott n^ezőgazdasági tőke érdekeinek védelme.

A term elés és a forgalom alakulása.

Bár az erdőgazdálkodás is túl volt a gazdasági válság fojtogató idő

szakán, ez a körülmény még sem jelentette azt, hogy most m ár a term elés 

ment a maga utján és veszélyek nan fenyegették.

Az erdőbirtokosok a válság végére a Faforgalmi Részvénytársaságba 

tömörültek és érdekeik védelmére a fa szabad kereskedelm éről átmenetileg 

lemondtak. A Faforgalmi Rt. működésének első évében hivatását mind a t e r 

melői, mind a fogyasztói érdekek szempontjából betöltötte. Az erdőbirtokosok 

és fatermelők ugyanis a részvénytársaság első működési évében összesen 

62.000 kocsirakomány tűzifát ajánlottak fel megvételre, e rre  a tűzifára a Rt. 

összesen 4,133.000 P előleget folyósított.

A Faforgalmi Rt ré szé re  e lőirt legkisebb átvételi ár term észetesen 

befolyásolta a többi tüzifatermelői árakat is, a felvásárolt nagymennyiségű 

tűzifával viszont a fogyasztók felé is á r kiegyenlítő hatást tudott gyakorolni.

A tüzifakereskedelem egy része  azonban ár irányi tó szerepének e l

vesztésébe nem tudott belenyugodni, ezért a belföldi készletek tekintélyes r é 

szének m egszerzése érdekében £ Faforgalmi Rt. ré szé re  megállapított átvé

teli árakat túlkínálta. Az erdőbirtokosok ilyen körülmények között m ár nem 
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voltak haljandók tűzifájukat a Rt-nak eladni s mivel az megkötöttsége m iatt a 

fakereskedőkkel a versenyt felvenni nem tudta, a belföldi készletek nagy része  

újból a fakereskedők kezébe került.

Az Egyesület, melynek sugallatára a Faforgalmi Rt létrejö tt, látta  

ezt a vállalkozást veszélyeztető folyamatot és igyekezett a harcot felvenni 

ellene.
Az Egyesület állásfoglalásával szembehelyezkedő csoportosulás v e 

zetői között álltak a dunántuli herceg Esterházy-féle uradalm ak, amelyek ak

ciójuk társadalm i pajzsának a Felsődunántuli E rdészeti és Vadászati Egyesü

letet választották és ennek nevében igyekeztek álláspontjuk elfogadására - a 

szabadkereskedelem re - ráb írn i az Egyesületet. Az Egyesület nem engedett 

és elitélte a kisebbségnek a többség határozatával ellenkező álláspontját. A 

vita éles kifejlődését az 1935. május 6-i választm ányi ülésen Biró Zoltán és 

Rimler Pál hercegi erdőigazgató közötti súlyos személyi összecsapásban é rte  

el (Erdészeti Lapok 1935. 549-562.0.)

A küzdelem végül is gazdasági síkon dőlt el. A Faforgalm i Rt. m ű

ködésének második évében csak 42.000, a harmadik évben pedig 16.000 vagon 

tűzifához jutott. Így a kormány az Rt. engedélyokiratának m eghosszabbítása 

ellen foglalt állást. A tűzifaárak m ár em lített 1936. őszén - 1937. elején b e 

következett ug rásszerű  emelkedése m ost m ár az elé a feladat elé állította a 

kormányt, hogy a tűzifapiac rendezésével az erdőgazdasági érdekek m ellett 

a fogyasztói érdekeket is hathatósabban védje meg. E zért a tűzifára, a háborús 

rendelkezések hatályon kívül helyezése óta még egyetlen cikkre sem alkalm a

zott árm axim álást léptette életbe. A m egállapított á r  felső árhatár volt, am ely

nek elsősorban a fogyasztó felé kellétt m érséklő hatást gyakorolni. Bár ez az 

intézkedés nem állapított meg a term elők felé m inim ális á ra t, azokra ez há t

rányt nem jelentett, m ert az elmúlt években a kormány részé rő l tett árvédel

mi intézkedések következtében .az erdőgazdaságok annyira m egerősödtek, hogy 

a fakereskedelem  árle tö rési szándékainak m ár ellen tudtak á llan i. Az á r - 

maximálás 1938. julius 14-el megszűnt, de ugyanakkor megszűnt a szállítási 

igazolványrendszer is , amely 1934. m árcius 8. - óta volt érvényben és amely 

- amint láttuk - az Egyesület életében is fontos szerepet játszott. A kormány
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a fakereskedelemben tehát a szabadforgalom rendszerére té rt vissza. 

Az Egyes(flet - bár az ország fagazdálkodásának egy szakközeg kezébe 

való összpontosítása meghiúsult - továbbra sem hagyott fel a faforgalom 

figyelemmel kisérésével és továbbra is törekedett egy megbízható o r 

szágos term elési statisztikai rendszer kiépítésére.
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A vidéki erdészeti egyesületek életéből.

Nem lenne teljes a korszakról m egrajzolt kép, ha nem emlékeznénk 

meg a m ár em litett vidéki erdészeti egyesületek működéséről is. ( A "vidéki" 

jelző term észetesen nem egy "fővárosi" , hanem az országos egyesülettől va

ló megkülönböztetés jelzője ! )

Legrégibb közülük az 1905-ben alapított és Miskolcon székelő "Tisza- 

jobbparti Vármegyék Erdészeti Egyesülete" ( TVEE ) volt. A 30-as évek elején 

mintegy 125 tagot számlált. Elnöke egyben az Országos Erdészeti Egyesület al- 

elnöke, majd elnöke is  egyszemélyben : Waldbott Kelemen. Havonta megjelenő 

hivatalos közlönye volt a Sátoraljaújhelyen kiadott "Magyar Erdőgazga". A lap 

szerkesztője és a TVEE szellem i irányítója Onczay László erdőmérnök volt , 

a füzérradványi uradalom vezetője. A vezetése alá rendelt üzemet országos v i

szonylatban is  egyik legmintaszerübb és legjövedelmezőbb gazdasággá fejlesz - 

tette és talán az egyetlen erdőmérnök volt hazánkban, akinek ..bban az időben 

nagy mezőgazdasági birtokot is alárendeltek. Emellett Egyesületünk választ 

mányinak is  egyik legaktívabb tagja.

A TVEE tevékenységéből meg kell említeni az 1933. junius 29-i lilla 

füredi vándorgyűlést, amelynek keretében a TVEE emléktáblát helyezett el Há

mor község határában néhai Vadas Jenő főiskolai tanár, a nagyhírű erdőmüvelő 

tiszte le tére .

Másik vidéki egyesület a "Déldunántuli Erdészeti és Vadászati Egyesü

let" ( DEVE ) Kaposvárott székelt és 110 főnyi tagságával ez az agilis társaság
/

bizonyult a vidéki egyesületek közül a legtovább életképesnek.

Harmadik vidéki egyesület a 220 fős taglétszámú "Felsődunántuli E rdé

szeti és Vádászati Egyesület" ( FEVE ) volt. 1925-ben alakult, Győrben székült. 

Lapja a Sopronban szerkesztett és Győrben kiadott, negyedévenként megjelenő 

"Erdőgazdasági Szemle" Egyesületünk szempontjából kissé kellemetlen emlékű
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szereplését megemlítettük "A term elés és a forgalom alakulása" című feje 

zetben.

A vidéki egyesületek, ha szerényebb méretekben is, de a szakmai mű

velődés és a k artá rsi összetartás szép példáit adták, különösen a TVEE.

Az Országos Erdészeti Egyesület vezetősége több alkalommal foglalko

zott az Egyesület és a vidéki erdészeti egyesületek között fennálló viszony kér 

désével. Ezekből a cikkekből az érezhető ki, hogy "megférünk egymással" je l

szóval az Egyesület elnézte ugyan létezésüket, de túlságosan nem örült annak, 

az erdészeti erők szétforgácsolási veszélye miatt. Azt pedig nyíltan és határo

zottan követelte, hogy országos fontosságú kérdésekben a vidéki egyesületek az 

Országos Erdészeti Egyesület mellett vagy nélkül ne lépjenek fel saját határoza

taikkal, hanem javaslataikkal jöjjenek az országos egyesület felé és annak hatá

rozataiba beolvadva segítsék azok átütő sikerét.

A vidéki erdészeti egyesületek 1944-ig fennálltak, de a háború alatti 

tényleges funkcionálást m ár csak a DEVE tanúsított.

A válság utáni fellendülés az egyesületi életben.

1933. után a gazdasági enyhülés jelei az egyesületi életben is megmu

tatkoznak. Talán semmi sem mutatja olyan szembetűnően ezt a kedvező válto

zást, mint a közgyűlések megtartása.

Míg a válsár időszakában kivétel nélkül minden évben Budapesten t a r 

tottak karácsony előtt egy ( mondhatni csak form ális, az Alapszabály kényszeré

ből indokolt) közgyűlést, addig most mintegy lázas reflexióképpen 1934-ben 

Kecskeméten, 1935-ben Pécsett, 1936-ban Miskolcon, 1938-ban pedig Esztergom 

ban rendezett az Egyesület nagysikerű, magas színvonalú vándorgyűléseket.

Jól jellemezte a miskolci közgyűlés megnyitójában Waldbott elnök, hogy 

a közgyűlések vidéken való megtartásának mi a célja :

1. A vidéki tagok nagyobb b etekintést nyerjenek az Egyesület ügyeibe.
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2. Igazolása annak, hogy az Egyesület nemcsak egy budapesti központi 

szerv, hanem az ország összes erdőgazdaságának élő képviselője.

3. A vándorgyűlés környéke erdeinek bejárásával a tagság látókörének 

és vélemény alkotó képességének gyarapítása.

A kecskeméti közgyűlést 1934. júliusában rendezték meg és az Alföld - 

-fásítás jegyében zajlott le. Közvetlenül a  gazdasági válság után e gondolat itt 

megnyilvánult m éretű demonstrációja szép eredménye volt az Egyesületnek és b i

zonyítéka munkája szívósságának, életképességének, ügyszeretetének. A köz - 

gyűlést megnyitó Teleki József alelnök beszédében rá m u ta to tt: az a tény, hogy 

az Egyesület éppen Kecskeméten, az ország fában egyik legszegényebb vidékén 

ta rt; közgyűlését, kihangsúlyozza az Egyesületnek az Alföldfásitásnál betol 

tendő szerepét.

1935. júniusában Pécsett került so r a közgyűlés m egrendezésére. É rde

mes megemlíteni az elnök beszédéből az Egyesületnek a magyar erdőgazdaság 

érdekvédelmi képviseletévé való fejlesztése gondolatát.

Ez a gondolat Waldbotté volt, amelyet m ár elnökké választása alkal

mával m egh irdete tt: az összes erdőgazdasági érdekeltségek töm örítése és az 

egységes erdőgazdasági front helyreállítása az országban. Bizonyára nagy szük

ségét érezhette ennek abban a korban. Idézzük a közgyűlés jegyzőkönyvéből m eg

nyitó beszédének idevágó sz a v a it:

"Aki a m ai világ fejlődését figyeli, tapasztalhatja, hogy a tömegmeg

mozdulások és a szervezkedések korszakát éljük. Nemcsak a nemzetek, de az 

egyes gazdasági és politikai érdekkörök egységesen szervezkednek és az erők 

tömörülése által iparkodnak érdekeiket megvédem és céljaikat megvalósítani.

Ez tulajdonképpen az "Országos E rdészeti Egyesületnek" is  a célja és örömmel 

állapíthatom meg, hogy az egy táborban töm örült magyar erdőgazdák, e rdőm ér

nökök és egyéb erdőgazdasági szakem berek még a mai nyomott gazdasági hely

zetben is figyelemreméltó eredményeket tudtak elérni. Azt hiszem, hogy nem 

tévedek, hogy ez a n a ^ f  .zdasági siker, amely kifejezést nyert abban, hogy 

az összes ősterm elési ágak közt a magyar erdőgazdaság az egyedüli, amely
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ma nemcsak, hogy biztos jövedelmet hoz, hanem termelvényeit kétségen kívül 

előnyös árak m ellett tudja értékesíteni, elsősorban is érdekképviseletünk helyes 

megszervezésének és Egyesületünk agilis működésének köszönhető. A társulás, 

az összefogás az a legnagyobb fejlesztőerő, amellyel bármilyen gazdasági érde

keltség rendelkezik. Örömmel állapíthatom meg, hogy az "Országos Erdészeti 

Egyesület"-ben is  intenzív és élénk élet folyik, amely kifejezésre jut az egye

sület összes gyűléseiben. Amellett egyesületünk mindig kitűnt az ott folytatott 

viták magas színvonala által ( Erdészeti Lapok 1935. 628-643 oldalain levő 

jegyzőkönyv. )

Az 1936. évi miskolci vándorgyűlés is  magas szakmai színvonalával 

tűnt ki. Összefüggésben állt ez a körülmény azzal, hogy a közgyűlés külső ú t

vonala kb. követte a JUFRO m ár em lített kongresszusának bükki helyszíni bemu

tató útvonalát.

Az 1938. évi esztergomi közgyűlés tárgyát zömmel az erdészeti tö r

vényhozás kérdései jelentették.

A konjunktúrát követő anyagi megerősödés biztos jele volt, hogy az Egye

sület állandó segédtitkári állást rendszeresíthetett és az 1935. október 16-i vá

lasztmányi ülésen titkos szavazással Dr. Mihályi Zoltán erdőmémököt választot

ták meg e rre  a tisztségre.

Régi vágya vált valóra ezzel az Egyesületnek. A világháború után a nagy

érdemű, de kiöregedett Bund Károly m ár nem tudott az Egyesület szellemi vezé

révé válni. Utána Biró Zoltán ügyvezető egyedül látta el az ezer gonddal-bajjal 

járó, szerteágazó ügykörét. Mindenki érezte a fiatal, friss  erő  szükségét, de az 

Egyesület anyagi helyzete évek óta nem tette lehetővé e szándék valóra váltását.

Az évtizedes kátyúból való kikapaszkodás biztos és örvendetes jele volt most ez 

az esemény.

Dr. Mihályi Zoltánnal nagymüveltségüf széleslátókörü, szorgalmas, jó 

szervezőképességü, rendkívül energikus és agilis személlyel gyarapodott az 

Egyesület tisztikara. Számos fontos kezdeményezés fűződik nevéhez, amely zö-



mében meg is  valósult, vagy ha nem valósult meg, az nem őrajta  múlt.

Mindjárt munkájának kezdetén erélyes kézzel szedte rendbe az Egyesü

let zilált pénzügyi helyzetét. Széleskörű külföldi kapcsolatot lé tesíte tt az Egye

sület szám ára. Fáradhatatlanul dolgozott az Egyesület taglétszámának gyarapi - 

tásán. Külföldi tanulmányutakat végzett és ezeket is  felhasználta ujabb személyi 

kapcsolatok lé tesíté sé re  az Egyesület érdekében. Felvetette és személye ré sz é 

ről meg is valósította az egységes erdészegyenruha gondolatát. Különösen az 

erdészeti szakirodalom, az Erdészeti Lapok és a könyvtár volt szívügye. Ő ve

tette meg az erdészeti dokumentáció alapjait. Személyesei dolgozott át renge

teg idegen nyelvű szaklapot és készitett magyar nyelvű kivonatokat az E rdészeti 

Lapok szám ára ( term észetesen  ra jta  kivül mások is  ) . Dr. Worschitz Frigyes 

erdőmérnök m ellett neki köszönhető, hogy az Erdészeti Lapokban megvalósult 

a "Külföldi lapszemle" c. rovat. Ezzel megnyitotta a kaput a hazai szakemberek 

szám ára a szaktudomány nemzetközi távlatai felé. Ő rendszeresíte tte  az E rdé

szeti Lapokban a szakcikkek utáni több idegennyelven i r t  kivonatokat. Ezzel le 

hetővé tette, hogy az Erdészeti Lapok több tucat külföldi szaklappal tudott cse

reviszonyba jutni. így a magyar erdészeti tudomány és az Egyesület jóhirét e l

juttatta a világ minden tá já ra , egyidejűleg hatalm as m értékben fejlesztette az 

egyesületi szakkönyvtár folyóirat állományát. Rendeztette és szakadatlanul gya

rapította, féltő gonddal őrizte  az Egyesület könyvtárát, az Egyesületnek ezt a 

legnagyobb kincsét, a székház után a legjelentősebb vagyonát. Ő vetette fel az 

"E rdészeti Zsebnaptár" újbóli kiadásának gondolatát és ő valósította meg azt 

igen magas színvonalon. T itkári minőségben 1939-től átvette az E rdészeti L a

pok felelős szerkesztését.

Dr. Mihályi Zoltán személye testesítette  meg az Egyesület a risz to k ra 

tikus vezetőségében a tiszta  szakmaiságot, a szerényebb anyagi helyzetű, de az 

erdőért és az erdészeti tudományokért szívvel-lélekkel lelkesedő magyar erdő

mérnöki kart. Egyénisége erő t és reményt sugárzó színfoltja ennek a sivár, f i

nanciális korszaknak.
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Az uj erdőtörvény létrehozása.

A háború utáni évtized egyesületi életéből Kaán Károly működésének, 

irtiwteiTngii*>lr bemutatása során m ár említettük a magyar erdészeknek egy uj, 

korszerű erdőtörvény létrehozása érdekében kifejtett erőfeszítéseit. Említettük 

azt is, hogy ezek az erőfeszítések m ár-m ár eredményhez vezettek, amiko r a h ir 

telen kirobbanó gazdasági világválság miatt a tém a egy időre lekerült a napirend

ről. A válság sötét, nehéz korszakának végén vetődött fel ú jra  az uj erdőtörvény 

létrehozásának Ugye.

Kállay Miklós földművelésügyi m iniszter felkérésére az igazgatóvá

lasztmány, valamint az általános erdőgazdasági és törvényelőkészítő bizottság, 

1933. novemberében foglalkozott ism ételten az uj erdőtörvény-tervezet megvita

tásával. Örömmel üdvözölték a m iniszternek azt a szándékát, hogy az uj erdő - 

törvényt szeretné mielőbb tető alá hozni a parlamentben.

A tervezet egyesületi megtárgyalása igen alapos volt s abba sok szak

értő t vontak be a tagság soraiból. Mivel a tervezettel m ár korábban is sokat fog

lalkozott az Egyesület, a rendelkezésre álló rövid idő ellenére is ( kb. egy hó

nap ) igen részle tes módositó véleményt tudott benyújtani a miniszternek. A fel- 

terjesztés az Erdészeti Lapokban 35 oldalt tett ki ( E rdészeti Lapok 1933. 1214-

1248.0. )

A felterjesztés igen sok fontos és kevésbé fontos ré sz le tre  terjedt ki, 

ezeket mind felsorolni e helyen nem lehet. M egemlítésre méltó, hogy az erdő 

jövője érdekében és a szakszerű erdőkezelés biztosítása végett kérte a fe lterjesz

tés, hogy a közbirtokos sági erdők kezelési költségeinek m értéke legfeljebb a föld

adó m értékéig terjedjen, nehogy a tulajdonosokat jelentő kisemberek túlságosan 

legyenek terhelve. Továbbá a közbirtokossági erdőkben a közádók módjára behaj

tá s ra  kerülő terhek ne a kisemberek ingóságait érintsék ( m ert ez mit sem segit 

az erdő jövőjén ) , hanem a birtokossági arányrész kerüljön á rverés alá, a b ir 

tokosság elővásárlási jogának fenntartásával. Ez ugyan magában rejtette  a kis- 

parasztság további elszegényedésének veszélyét, de az erdő jövője szempontjából
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mégis kedvezőnek mondható , m ert hátráltatta  az erdőbirtok aprózódását és azt 

olyan kezekbe juttatta, amelyek az erdőfenntartással járó áldozatokat meg tudták 

volna hozni.

Az erdei kihágásokkal kapcsolatban a javaslat olyan előírásokat kívánt 

a törvénytől a büntetés m értékére vonatkozóan, amely elriasztóan hathat a nőtó- 

riu s bűnözőkre. A törvény utján kereste a módját az Egyesület annak is, hogy az 

elaprózott, rendszeres erdőgazdálkodásra nem alkalmas erdőterületek valami 

módon nagyobb gazdasági egységekbe legyenek tömörithetők.

A term észetvédelm i ré ssze l kapcsolatban az Egyesület különösen a bánya

műveléssel okozható károkra hivta fel a m iniszter figyelmét. Csak érdekességként 

emlithető meg, hogy a választmányi ülésen a tervezet tárgyalásakor egyedül 

Kozma István javasolta, hogy a törvény "Az erdőkrőT  cim helyett "Az erdőkről 

és a term észetvédelem ről" cimet kapja. Javaslatát elvetették azzal az indokkal, 

hogy igy a cim komplikált és túl hosszú. - Mint ism ere tes, a törvény végül mégis 

az utóbbi cimet kapta.

Egyes vélemények szerin t a kormány gyengeségének, mások szerin t m eg

erősödésének tulajdonítható, hogy éppen ekkor 1934-ben tűzte napirendre a tö r 

vény tető alá hozását és meglepő gyorsasággal végre is  hajtotta azt. A törvény 

jóváhagyását számos képviselőházi vita előzte meg. A rendkívül érdekes vitáknak 

a szövegét az Erdészeti Lapok szó szerin t leközölte. Ezek a viták hűen tükrözik 

a haladó és a visszahúzó erők küzdelmét. A földbirtokos osztály semmiképpen 

sem akart beleegyezni az erdőgazdálkodását korlátok közé szorítani kívánó erdő

törvény megalkotásába. Egyik jellem ző megnyilatkozása ennek pl. a Duna-Tisza- 

közi Mezőgazdasági Kamara 5493-1933. sz. előterjesztése  a földművelésügyi m i

niszterhez.

Ez az előterjesztés, miközben az Alföldfásitás szükségességének hangoz

tatásával ködösít, határozottan ellenzi a törvény életrehivását, m ivel az a nehéz 

helyzetben lévő földbirtokos osztályra "kibírhatatlan" költségtöbbletet hárítana.
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Hivatkozik a gazdálkodás szabadságára és még a közrend felfordulásával is ijesz t

geti a m inisztert, ha netalán mégis megalkotnák az uj erdőtörvényt.

Az ilyen és ehhez hasonló elutasitő álláspontot tükröző memorandumok 

veszélyesek voltak, m ert nem lekicsinylendő társadalm i erők állták mögöttük 

és ügyes pszichológiával hivatkoztak egy döntő érvre: a birtokos zsebére.

Mint ahogy 1923-ban nagyatádi Szabó István, úgy most Kállay Miklós 

fÖldmüvelésügyi m iniszter kemény kiállására volt szükség ahhoz, hogy az Or - 

szággyülés a kormány által beterjesztett javaslatot törvényerőre emelje. Végül 

is, minden nehézség ellenére az uj erdőtörvény megszületett. Az Erdészeti La

pok 1935. májusi számában, a szokásos "Krónika" rovat ezekkel a szavakkal kez

dődhetett : " . . .  a törvényhozás két háza által elfogadott erdőtörvényjavaslatot, 

mint 1935. évi IV. t. c. -e t beiktatták a magyar törvénytárba. Ez év nyarán lesz 

55 éve annak, hogy a magyar erdőgazdálkodás alapját megvető 1879. évi erdőtör

vény életbelépett és mi reméljük, hogy e r re  az 55-ik évfordulóra m ár felváltja a 

rég it addigra életbelépő uj erdőtörvény.

Meghatottan állunk meg a kettős fordulón, amelyik kedvező és kedvezőt

len eseményekben gazdag múltat zár le és sötét felhőkkel borított égbolt alatt 

nyitja meg a jövendő útjait ". ( Erdészeti Lapok 1935. 413. o . )

Az Egyesület 1934. decemberében azon túl, hogy ez év júliusában köz

gyűlését Kecskeméten megtartotta, közgyűlést hivott egybe az uj erdőtörvény meg

ünneplésére. A közgyűlésen megjelent dr. Kállay Miklós földművelésügyi m inisz

te r  is. Érdemes idézni, hogy miként vélekedett maga a m iniszter a rró l a munká

ról, amelyet az Egyesület a törvény létrehozásában kifejtett.

" Nem volt még talán törvényjavaslat Magyarországon, amelyet előzőleg 

annyira átrágtak volna, amely körül annyi összecsapás lett volna, amely azonban 

teljes kibéküléssel végződött az érdekeltek között. E zért mondok köszönetét az e r 

dőbirtokosoknak, de különösen ennek az Egyesületnek, amely első volt Magyaror 

szágon abban, hogy az egyesületi életnek m agaslatára helyezkedett, amikor dik

tált egy törvényt, melynek tárgyalásába az összes érdekeltségeket bevonva, poli

tikát nem vitt bele, hanem csak dolgozott ! Mindig csak érdekképviselet maradt
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és ezé rt é rt el eredményeket. Példaadó munka volt, amit az Egyesület végzett 

és szeretném , ha ennek követői lennének m ás mezőgazdasági területeken, ahol 

sokat beszélnek, de keveset tudnak elérn i szakkérdésekben. " ( Erdészeti Lapok

1935.83.0. )

Az ország erdészetének legfelsőbb intézői akkor az uj erdőtörvényt 

mint a  hivatalos adm inisztráció és a magángazdaság közötti kompromisszumot 

könyvelték él.

A nagy örömbe azonban nemsokára némi üröm is vegyül. Késett és egy

re  inkáhb késett a törvény végrehajtási utasítása. Azt ugyanis az Egyesület az 

első pillanattól fogva hangsúlyozta, hogy a törvény csak alap, a "felmenő fa la 

kat" a  végrehajtási u tasítás jelenti, az fogja a törvényt tartalom m al igazán meg

tölteni. Waldbott elnök az 1936-i m iskolci közgyűlésen felem líti a végrehajtási 

rendelet kiadásának késlekedését és rám utat az ebből eredő bajokra.

Szerinte a törvényből eredően az állam i felügyeletre háruló kötelezett

ség megsokszorozódott. Ennek csak úgy tud eleget tenni, ha kerüli a bürokratiz

m ust és a túlságos ( állami ) beavatkozást, decentralizálja az országos hatáskört 

és gyarapítja szem élyzeti létszám át a helyszíni kiszállások lehetővé téte lére. 

Különösen sürgeti az Országos Erdőgazdasági Tanács lé treh o z á sá t:

" Ezt a szervet a törvényhozás azé rt állította be az adm inisztráció ke

retébe, hogy a  törvény végrehajtásának módozataiba maguknak az érdekelt b ir 

tokosoknak is  módjuk legyen betekinteni és a különböző kérdésekben véleményt 

nyilvánítani. Sajnálattal kell megállapítani, hogy . . .  a Tanács m egszervezése 

máig sem történt meg és a m inisztérium  teljesen önhatalmúlag intézi azokat a 

kérdéseket, amelyekben a törvény a Tanács m eghallgatását ir ja  elő. " (E rdésze

ti Lapok 1936.741.0. )

A végrehajtási u tasítás végül is  csak három  év után, 1938. nyarán jelent 

meg és azt az Egyesület külön füzetben az E rdészeti Lapok 1938. juniusi szám á

nak mellékleteként tagjainak eljuttatta.
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Nemsokára azonban, 1938. december 2-i számában az E rdészeti Lapok 

közzétette az Egyesület fe lterjesztését a Földmüvfclésügyi Miniszterhez Maz erdő

törvény végrehajtása tárgyában". A fe lterjesztés bevezetőjében ilyen hangot üt 

még :

"Sajnálattal kellett igazgató-választmányunknak megállapítania, hogy a 

törvény végrehajtása nem halad a kívánatos mértékben előre, pedig megalkotá

sakor igen nagy reményeket fűzött egyesületünk annak a magyar erdőgazdaság á l

talános fejlesztésére gyakorolandó hatásához.

A fe lira t a következő súlyosabb hiányokat emliti. Nem halad a törvény 

által kötelezővé tett Uzemtervszerü kezelés, nem készülnek el az Uzemtervek. Az 

á lla m i erdészeti adminisztráció megfelelő létszám  hiányában sem az állami ke

zeléssel járó teendőket, sem az erdőfelügyeletet nem b irja  ellátni, pedig az ille 

tékesek kezelési hozzájárulás cimén elég jelentős tételeket fizetnek be az állam- 

pénztárba.

Az utazási költségek indokolatlanul szűkmarkú megállapítása miatt 

"a kezelésükkel megbízott erdőtiszt évente legfeljebb egy-kétszer láthatja néhány 

órán át az erdőterületet. " Pedig "számtalan alkalommal volt szerencsénk rám u

tatni a rra , hogy az erdőgazdasági kérdéseket nem a zöldasztalnál, de kinn a 

helyszínen lehet csak gyorsan és eredményesen elintézni. " ( Erdészeti Lapok 

1938. 1042,1045. o. )

A fe lterjesztés foglalkozott még az erdőmémökök szomorú anyagi hely

zetével, az országos adminisztráció decentralizálásával és az Alföldfásitás vál

tozatlan aktualitásával is.

"Egyesületünk két évtized óta állandóan hangoztatja, hogy ennek a sze

rencsétlen országnak a legfőbb gazdasági ereje a magyar föld, amelyből a bőven 

rendelkezésre álló munkáskezek megfelelő foglalkoztatásával sokkal több szűkség- 

leti cikket lehet előállítani és sokkal több munkaalkalmat lehet terem teni, mint 

eddig.
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Állandóan hangoztattuk, hogy csak azok az ipari munkaterületek állanak 

biztos alapon, csak azoknak az ipari munkásrétegeknek a m egélhetése van minden 

körülmények között biztosítva, akiknek munkájához a nyersanyagot a magyar föld 

és a magyar munka szolgáltatja. " ( E rdészeti Lapok 1938. 1050. o. )

" Egyesületünk véleménye szerin t a törvény végrehajtása a korm ányzat

nak nem joga, hanem éppen olyan elsőrendű kötelessége, mint amilyen kötelessé

ge az állampolgárnak a törvényekhez való alkalmazkodása. " ( Erdészeti Lapok 

1938.' 1044. o. )

Az 1935. évi IV. t. c. -e t soha nem hajtották végre úgy, ahogyan azt a 

létrehozó szándék elgondolta. A végrehajtási rendelet m egjelenése m ár a Felv i

dék és Kárpátalja visszacsatolásának idejére esett, azután pedig a háború fé lre - 

tólta az útból azokat a problémákat, amelyek m egoldására a törvény hivatva lett 

volna. Mégis Egyesületünk történetének szép és tiszteletrem éltó lapja Íródott 

ezé rt a jogért, törvényért, a magyar erdők szebb jövőjéért vívott harcában.

Törekvések az erdészeti és vadászati irányítás egységesítésére.

Már az 1920-as évek vége felé is, de az uj erdőtörvény létrehozása ide

jén különösen, felm erült az Egyesületben a régi vadászati törvény refo rm álásá

nak, uj korszerű vadászati törvény létrehozásának gondolata. A régi vadászati 

törvényt még 1883-ban alkották meg. ( Az 1883. évi XX. t. c. a vadászatról. ) Ez 

csakúgy, mint a régi erdőtörvény, nagyon sok tekintetben nem felelt meg a kor 

követelményeinek.

Az Egyesület ezután minden évben foglalkozott a kérdéssel, de minden 

évben ugyanazt a m egállapítást kellett közzétenni, hogy "a vadászati adm inisztrá

cióba bekapcsolódni nem sikerült” . Sőt az Egyesületnek ez a törekvése határozott 

és heves reakciót váltott ki a tisztán  vadászati érdekeltségek részérő l. Mivel 

egyik legnehezebb kérdés a vadkárok m egtérítése volt és az Egyesület szere tte  

volna ezt a megnyugtató slii §zés medrébe tereln i, az a vád érte  a vadászat r é 

széről, hogy a magyar erdömérnöki kar ellensége a vadászatnak.
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Az Egyesület 1938-i esztergomi közgyűlésén Waldbott elnök megnyitó

jában a kérdés tárgyalásával kapcsolatban az alábbi ma is helyes megállapításokat 

tette :

"Meggyőződésünk az, hogy a világhíres magyar nagyvadállomány fennma

radásának elengedhetetlen előfeltétele a magyar erdő fennm aradása.. .  Jó nagy

vadállomány csak jó erdőben tenyészhet és pedig csak akkor, ha táplálékának túl

nyomó részé t az erdőben - annak szjbnbavehető károsítása nélkül - m egtalálja .. .  

Az erdei vadászat ügyeinek intézését az erdőgazdaság intézésétől elválasztani 

nem leh e t.. .  Az egyedüli helyes megoldás, amit az összes fejlettebb államokban 

követelnek az, ha az erdei vadászat intézését az erdőgazdasági ügyek intézésé

vel kapcsolják össze !

Nem a vadászat gyakorlását, de az erdei vadászat intézését követeljük 

a magunk részére , m ert enélkül nemcsak a magyar erdő van veszélyben, de a 

világszerte h íres magyar nagyvadállomány is. " ( Erdészeti Lapok 1938. 763. o . )

1938. végén konkrét formában vetődött fel az Egyesületben az uj vadásza

ti törvény javaslatának tételes kidolgozása is. A közbejött események nem hagy

tak időt ennek a fontos kérdésnek a megoldására és mint ism eretes, bár a va

dászati törvény nem változott, de az Egyesület ebben az irányban is tett erőfe

szítéseket.

Az Egyesület az erdészeti személyzet védelmében.

A trianoni békeszerződés után a lecsatolt országrészekből, azok k ite r

jedt erdőgazdaságaiból valósággal özönlött az erdészeti személyzet, különösen 

sok erdőmérnök, a megmaradt országrész  csekély mértékű erdei felé.

Állami erdő kevés volt, a magánerdőbirtokokon elhelyezkedők sorsa pe

dig a birtokosoktól függött.

Az erdészeti személyzetnek országos érdekvédelmi szerve nem volt 

( bár egyes érdekcsoportok, pl. az erdészeti altisztek, hoztak lé tre  egyesületet).
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Az Egyesület igyekezett tevékenységét szociális irányban is k ite rjesz

teni.

A gazdasági világválság ideje alatt, amikor az erdőbirtokosok leginkább 

vonakodtak a fizetett személyzet fenntartásától, az Egyesület felhivta tagjai f i

gyelmét, hogy munkaadójuktól illetményüknek legalább egy ré szé t kérjék term é- 

szetbeniekben, melynek kiadása az erdőbirtokos szám ára a meglévő készleteiből 

talán nem ctyan nagy gond, mint a  pénzbeni fizetés és igy próbálják a nehéz gaz

dasági helyzetre való indokolással felmondásuk idejét elodázni. Ezen kivül az 

Erdészeti Lapokban egy-egy hirdetés közzétételével igyekezett állástalan tagjai

nak az elhelyezkedését megkönnyíteni.

A hivatali felsőbbségek felé is gyakran felem elte szavát az Egyesület 

az E rdészeti Lapok hasábjain az erdészek védelmében.

Egy számadat az akkori helyzet m egvilágítására : az 1930. évi általános 

állami létszámcsökkentés idején az egyéb tisztviselők 10 %-os arányával szemben 

az állam erdészetnél 21. 5 %-kal csökkentették a létszám ot. Az állam erdészeti 

normálstátust a korábban tervezett 222 fő helyett 180 főben állapították meg.

"Bármennyire helyeseljük is  az állami kiadások apasztására irányuló 

törekvéseket, mégsem nyugodhatunk meg abban, hogy éppen ilyen gazdasági ág

ban a személyzet létszám át a legszükségesebb m értéken alul apasszák, mivel a 

kellő felügyelet és irányítás hiánya éppen az erdőgazdaságnál járhat a közre néz

ve nagyon káros következményekkel.

E z é r t . . .  az egyesületnek ezt a kérdést állandóan felszínen kell tartan ia  

és mihelyt a r ra  mód lesz, a leghatározottabban és legerélyesebben fellépnie, m ert 

hiszen megfelelő adm inisztráció és megfelelő szem élyzet n élktil a magyar erdő- 

gazdaság fe jlesztésére  gondolni sem lehet. " ( Az 1931. december 18-i közgyűlés 

jegyzőkönyvéből, E rdészeti Lapok 1932. 61. o. )

"Az erdőgazdr és az erdőtiszti kar érdekeinek védelmében több, 

mint 70 felterjesztéssex *. rdultunk az illetékes kormánytényezőkhöz s panasza

inkat, sérelm einket kivittük a nyilvánosság elé". (Ugyanott, 69. o. )
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Adatok találhatók  az  E rd észe ti Lapokban a r r a  nézve is , hogy az  á l lá s 

ta lan  erdőm érnökök egy ré sz e  hajlandó le tt  volna külföldön i s  elhelyezkedni. Az 

Egyesület tagságának nagy ré sz e  erdőm ém ökökből állo tt. Ezeknek nehéz anyagi 

helyzetét é s  annak az E gyesü letre  nézve kedvezőtlen h a tásá t tükrözik  az  alábbi 

so rok  :

"E ltekin tve attó l, hogy a tagsági díjhátralékok a m ultévi 20.380 pengő

vel szem ben ebben az évben 28. 735 pengőre szaporodtak fel, úgyszólván minden 

héten kapunk k ilépést bejelentő nyilatkozatokat, am elyekben évtizedek óta Egye

sületünk tag ja i közt sze rep lő  tisz tv ise lő  tag tá rsa in k  az  állandó illetm ény csonki - 

tá so k ra  való tek in tette l jelentik  be kilépésüket.

. . .  m éltány lást érdem lő  esetekben, ső t szükség  ese tén  általánosságban 

is , a tagdijak bizonyos m érsék lésév e l iparkodjék ( t. i. az  E g y e sü le t) ezeket a 

kiválni akaró  tagjainkat kebelében m eg tartan i é s  a  további kilépéseket m egaka

dályozni. " ( E rdésze ti Lapok 1932. 6 8 . o. )

Az E gyesület nem  hagyott figyelm en kivül egyetlen olyan o rszág o s je 

lenséget sem , am ely az  e rd é sz e ti  szem élyzet sz o c iá lis  helyzetével is  kapcso la t

ban volt.

1934-ben külön egyesületi b izo ttság  v izsg á lta  m eg a  készülő  gazdatiszti 

törvényjavaslato t. Az E gyesület kihangsúlyozta, hqg y a  törvény szempontjából 

az erdőm érnök sem m iféleképp sem  leh e t alsóbbrendű szem ély, m int a  m ezőgaz

dasági g azdatisz t é s  ugyanazok a  jogok és ju ttatások, m elyek a  gazd a tisz te t m eg

ille tik , kell hogy m eg illessék  az  erdőm érnököt is . K ifejezte továbbá azt a  kíván

ságát, hogy erdő- é s  m ezőgazdasági b irtoko t csak  okleveles erdőm érnök , illetve 

g azdatisz t kezelhessen . A felm ondási idő egy év legyen é s  a  felm ondással é r in 

te tt erdőm érnök m egfelelő m értékű  végk ielég ítést kapjon. ( Maximum 3000 pen- 

g ő .)

"Az e rd ő tisz te t a törvény e re jév e l rendes tagnak m inősítem  : ez e lső 

sorban anyagiak kérdése , de egyúttal p re sz tíz s  k é rd és is . " ( E rd észe ti Lapok 

1935. 202. o. )
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1937. október-novemberében foglalkozott az Egyesület a gazdasági mun

kavállalók öregségi b iztosításáról szóló törvényjavaslattal. Részletesen és elég 

éles hangon fejtette ki véleményét a tervezettel kapcsolatban. Különösen kifogá

solta, hogy a 65 éves életkor előtt esetleg bekövetkező rokkantság esetén a mun

kás semminemű támogatásban nem részesü l, továbbá, hogy az özvegyekről, á r-  

v4król, rokkantakról és az erdészeti a ltisz ti karró l a törvény egyáltalán nem 

emlékezik meg.

A szakszem élyzet védelmét szolgálta az Egyesület ré szé rő l a Magyar 

Mérnök és Épitész Egyletben egy erdőm ém öki osztály létrehozásának szorgal

mazása is . ( Főleg Róth Gyula érdem e ).

A szakszem élyzet védelmének kérdése még a viszonylagos konjunktúra 

időszakában sem került le  a napirendről. Az erdőtörvény végrehajtása tárgyában 

a fÖldmüvelésügyi m iniszterhez intézett felterjesztésében az erdőmérnöki kar 

sanyarú körülményeit igy ecseteli az E gyesü le t:

MAz alföldfásitásra vonatkozó 1923. évi törvény, de az uj erdőtörvény 

végrehajtásával járó teendők számottevő ré szé t ideiglenesen alkalmazott, olyan 

erdőmémökök végzik, akik felelősségteljes, terhes és a nemzeti jövő szempont

jából rendkívül fontos szolgálataikért nem részesülnek annyi tényleges munkadij- 

bftn sem, amennyit a kormányzat által rendszeresíte tt munkabérmegállapitó b i

zottságok a jobb ipari munkás ré szé re  legkisebb munkabér gyanánt előírnak. A 

h a r c te r e k e t  m egjárt, 40-42 éves emberek főiskolai képzettséggel és 8-10 évi 

4lUmi szolgálattal olyan javadalm azást kapnak, amelyből az utazási költségek 

levonásával alig m arad 120-140 pengő s ebből a javadalmazásból akárhányszor 

3*4 tagú családot tartanak el. ( E rdészeti Lapok 1938. 1045. o. )

K éri a fe lterjesz tés ezeknek az erdőmémököknek a végleges kinevezé

sét és megfelelő fizetési osztályba való sorolását.

M indenesetre szembetűnő és az Egyesület kettősségét tükröző tény az, 

hogy elsősorban az állami alkalmazásban álló erdőmérnökök sorsának javítását 

szorgalm azta, a magánszolgálatban álló erdőmémököknek a birtokos zsebét is 

érintő fizetésem eléséről m ár lényegesen kevesebb szó esett.

- 197
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Az E rd észe ti Lapok 1939. évi 325-332-ik o ldalán ism ét ré sz le te se n  fog

lalkozott az erdőm érnökök szo c iá lis  helyzetével és a  következőket adta h írü l. Az 

á llam erdésze tnél a m indössze 191 ténylegesen szolgáló erdőm érnök m elle tt 73 

ideiglenesen alkalm azott havid íjas m érnök dolgozik. Az erdőm érnöki pálya m eg 

szűnt becsült pályának lenni, az egyetem re mind kevesebben jelentkeznek fe lv é

te lre .

Még a m in isztérium ban  dolgozó erdőm érnökök közül is  sokan m ás pályá

ra  adják fia ikat ; az e rdőm érnök-d inasztiák  megszűnnek létezni. Pedig a  nagy 

időtávlatokban gondolkodó e rdészetben  nagy szükség van e r r e  a nem esebb é r te le m 

ben vett konzervativ izm usra is . Nincs m érnökutánpótlás, nincs kivel végrehajtani 

az uj erdőtörvény következtében m egszaporodott feladatokat. Az Egyesület sz üksé

gesnek ta rto tta  az  állam i e rd ő tisz ti lé tszám o t legalább 230 fő re  szaporítan i é s  jó 

nak lá tta  volna a ré g i erdőfelügyelői re n d sz e r  v isszaá llítá sá t.

Az Erdészeti Lapok 1940. évfolyam ában a  241. oldalon helyet adott egy 

30 éves fiatal erdőm érnök nyilt levelének, am elyet az a fÖldmüvelésügyi m in isz te r 

hez in tézett. A keserühangu levél rám u ta to tt a r ra ,  hogy a f ia ta l m érnökök helyze

tén K árpáta lja  v isszacsa to lá sa  sem  változtato tt lényegesen. Anyagi helyzete m iatt 

m ég a nősü lé sre  sem  tud gondolni. Ugyanakkor a  te rü le ti v isszacsa to lásokkal m eg

növekedett feladatokat em legetik  előttük. "Csüggedő és rem ényvesz te tt em berek 

m unkájában nincs sok köszönet, különösen akkor nincs, am ikor nagy nekifeszülést, 

lendületet várnak tőlük " - í r ja . Ehhez nem  kell kommentár.

Az a ltisz ti  k a r védelm e.

Az E gyesület nem csak az  erdőm érnökök, hanem  az erd észek  so rs á t is  

figyelem m el k isé rte .

Az a ltisz tek  é s  erdőőrök  fokozottabb bevonását az  egyesületi munkába 

C zillinger János, az E rdésze ti Lapok főszerk esz tő je  m ár 1927-ben javaso lta  

"E gyesületi életünk fe lv irágozta tása" cím ű tanulm ányában. 1939-ben az E rdésze ti 

Lapok tá r ta  nyilvánosság elé az t a  k eserű  tényt, hogy 200 állásnélkü li, szakiskolát
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végzett erdőőr van az országban.

Szóltunk a rró l, hogy a mezőgazdasági munkavállalók öregségi biztositása 

tárgyában kiadott törvény sehol nem emlékezett meg külön a magán erdőaltisztek

ről, vagyis a mezőgazdasági cselédekkel vette azokat azonos e lb irálás alá. Az 

Egyesület ezt igen sérelm esnek tarto tta  és kérte a fÖldmüvelésügyi m iniszter köz

belépését az alábbiak szerin t :

1. Mentesítsék azokat az uradalm akat a b iztosítási kötelezettség alól, 

amelyeknek az OMBI-nál kedvezőbb altisz ti nyugdíjintézetük van.

2. Az erdészek ^yugdijjáruléka négyszerese legyen a mezőgazdasági cse 

lédekének. Ennek 1 /4 -ét fizesse  az erdész , 3 /4 -é t az uradalom.

3. T erjessze  ki az OMBI gondoskodását a rokkantság ese té re  is.

Az altiszti kar érdekeinek tám ogatását jelentette az is, hogy az 1940. ju

nius 18-i választmányi ülés külön bizottságot jelölt ki a Magyar Erdészeti és Va

dászati Műszaki Segédszemélyzet Országos Egyesületének ( MEVME ) az altisztek 

so rsát javítani szándékozó 8 pontos követelése tám ogatására.

Ugyancsak segítségképpen javasolta az 1940. szeptem ber 10-i választm á

nyi ülés az erdőőri szakvizsga ideiglenes v isszaállítását azért, hogy ez is  meg - 

könnyítse az a ltisz ti kar utánpótlását.

Nem volt jelentéktelen segítség az sem a  háború alatt, hogy az Egyesület 

kezdeményezésére a FÖldmüvelésügyi M inisztérium közbenjárt a Hadügyminiszté

riumnál az erdőtisztek és erdőaltisztek katonai behívásának szabályozása és a be- 

hivottak hazabocsátása végett, a term elések zavartalan lebonyolításának szüksé

gességére való hivatkozással. Bár katonai szolgálatot term észetesen  sokan voltak 

kénytelenek teljesíteni ( különösen a háború második felében ), a közbenjárás ha

tására  mégis elég sokan m entesültek a katonai szolgálattól.

Láng Rezső tanárnak, az egyik vadászlap "Sólyom” iró i néven szereplő 

szerkesztőjének volt a gondolata, hogy a szolgálatuk közben kötelességteljesitésük- 

ből kifolyólag halálukat lelt erdő - és vadőrök em lékére valamelyik alerdész isko

lában emlékművet állítsanak fel közadakozásból. Az adakozók sorát az Egyesület
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nyitotta meg 1940-ben és folytatta a lelkes gyűjtést tagsága körében.

Ugyancsak az Egyesület javasolta a FÖldmüvelésügyi Minisztériumnak 
1942-ben, hogy az erdészeti középiskolát végzettek 3000 kh-ig terjedő erdőbirto

kot az előirt maximálisan 5 év helyett korlátlan időtartammal kezelhessenek. Fel
vetette továbbá az 1943. március 5-i választmányi ülésen, hogy a felesketett e r 

dőtisztek és erdészek továbbra is illetékmentes fegyvertartási engedélyt kapjanak.

Az országrészek visszacsatolása után a szakszemélyzet érdekében kifej
tendő munkát másodrendű feladattá engedte tenni az a körülmény, hogy a munka

nélküliség a szakmában erre  az időre teljesen megszűnt. így inkább javasolnia 

kellett az Egyesületnek a FÖldmüvelésügyi Minisztérium felé a még munkabirő 
nyugdíjas erdőtisztek és altisztek létszámon felüli minőségben valő ideiglenes 

alkalmazását.

Az e fejezetben elmondottakból kitűnik, hogy bár az Egyesületnek sokkal 
több erdőmérnök tagja volt, mint erdész tagja, mégis az Egyesület jóval több és 

konkrétebb intézkedést tett az erdészek érdekében, mint az erdőmémökök érdeké

ben.

A szakoktatás fejlesztése.

Az Egyesület mindig szerető érdeklődéssel figyelte a Főiskola, majd ké
sőbb az Egyetem sorsát, életét. Ennek többek között egyik megnyilvánulása volt, 

hogy az 1937. juniusi Illésén a választmány úgy határozott: felterjesztéssel fordul 
a közoktatásügyi miniszterhez az egyetem erdőmérnöki karának korszerű kiépíté

se végett, mivel a Bányászati és Kohászati Egyesület is ilyen irányú akcióba kez
dett a bánya- és kohómémöki kar érdekében.

A szakoktatás ügyek intézésére az Egyesület külön bizottságot alakított. 
Ez részletesen foglalkozott az erdőmérnök képzés korszerűsítésével. íme néhány 
fontosabb gondolat tervezeteiből:
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Nem lehet közömbös a magyar erdőgazdaság fejlődésére, hogy milyen 
eszmekörből kapja az utánpótlást. A műszaki jelleg fenntartása mellett a főiskolá
nak elsősorban a gyakorlati gazdaság számára kell megfelelő felkészültségű erdő

tiszteket nevelnie. Ugyanis a tapasztalat szerint a fiatal erdőmérnökök műszaki 

felkészültségben erősek, gazdasági érzékük azonban hiányos és teljesen nélkülözik 
a kereskedelmi vonatkozások iránt való készséget. Feltétlenül szükséges, hogy az 

oklevél megszerzése után minden erdőmérnök köteles legyen végigmenni a gyakor

lati szolgálat vonalán ( és ott szerzett tapasztalatairól egy gyakorlati szakemberek

ből összeállított bizottság előtt államvizsga formájában számot adni. ) A tanterv 
keretében biztosítani kell egy tisztán gyakorlati félévet. Még kell szervezni a vég
zett erdőmémökök továbbképzését, amelyben előadóként a gyakorlat embereinek 

is szerepelniük kell.

A határozatokat tett is követte, mert az Egyesület kezdeményezésére 

1938. augusztusában megrendezték az első 5 napos erdőmémöki továbbképző tan

folyamot, amelynek/programjában teljesen, az Egyesület felfogása érvényesült.
( Legjobb tudomásunk szerint ez volt az első magyar mérnöki továbbképző tanfolyam.) 

Sajnos a háború közbelépése meghiúsította ennek a szép és hasznos kezdeményezés
nek további eredményes kibontakozását.

A Főiskola és az Egyesület viszonyának értékelésénél rá  kell mutatni a r 

ra, hogy míg az I. világháború előtt az ország erdészetének szellemi vezetője két

ségtelenül az Országos Erdészeti Egyesület volt, a háború után ez a szerep foko
zatosan a Főiskolára szállt át. Ennek oka egyik részről egyesületünk anyagi -szel

lemi hanyatlása volt, másik részről a Főiskola valamivel kedvezőbb anyagi hely- 
zete,de elsősorban az a hatalmas energia és szellemi koncentráció, amelyet az 

aránylag fiatal erdészeti tanári kar együttes erőkifejtése jelentett. Ezeknek a fia

tal tanároknak a kiválogatásában még Kaán Károly személyes hatása érvényesült.

Kaán tisztában volt azzal, hogy a Főiskola az a pont, a magyar erdészetnek az a 

szellemi kohója, amelynek izzitásához a legjobb, a leglelkesebb, a legtehetsége

sebb, izig-vérig erdész <°*^bereket kell állítani, ahol a szellemi energiával takaré
koskodni nem szabad. w  csoda tehát, hogy a két világháború között a Főiskola 
szavára mindenki hallgatott.
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Az Egyesület az országrészek visszacsatolásának időszakában (1938-1941) 

Ismét égető fahiány.

Az erdőgazdaság általános helyzetének ismertetése során rámutattunk 
arra, hogy a Felvidék, Délvidék, stb. egy részének az országhoz történt csato
lása a faellátási gondokból mit sem oldott meg, sőt növelte azokat. Érthető tehát, 
hogy a faellátás fokozódó nehézségei mindjobban foglalkoztatták az Egyesületet is.

Az 1940. március 12-i rendkivtlli közgyűlés egyetlen napirendi pontja 
az ország faellátásának aggasztó helyzete. A közgyűlés célja volt a kormány felé 
kijelenteni, hogy az Országos Erdészeti Egyesület, mint az erdőgazdaság érdek
képviseleti szerve, az ország faellátásának jelenlegi aggasztó helyzetéért felelős
séget nem vállal. Egyúttal felterjesztéssel fordult a miniszterelnökhöz és a fagaz - 
daság irányítása tekintetében a Földművelésügyi Minisztérium kizárólagos hatás
körét kérte, ugyanakkor határozott intézkedések kiadását követelte a zavartalan 
faellátás biztosítása céljából. Elhatározta a közgyűlés azt is, hogy magának a 

miniszterelnöknek a tájékoztatását személyesen az Egyesület elnöke végezze. Az 
Egyesület meglátása szerint az ország fagazdálkodásának egy kézbe való koncent
rált irányítása elvetésével mindenki elveszítette átnézetét a belföldi viszonyokról, 
még az erdőállományok tekintetében is. Továbbá ha Trianon után a kormány nem 
szűklátókörű és nem szűkmarkú, az erdőtelepítések felkarolása következménye
ként már 25-30 ezer vagonnal több fát lehetne előteremteni a hazai erdőkből.

"Felelősségűnk teljes tudatában állítjuk azt, hegy ha a kormányzat az el
ső időktől kezdve ránk hallgatott volna, ma már itt volna az aratás ideje s a befek
tetések busás kamattal térülnének vissza. De odaállítjuk a felelősség elé azo
kat a tényezőket, akiknek a nem akarásán múlt, hogy ez az aratás -máig sem követ

kezett be ... Hiába mutattunk rá, hogy az előrelátás a kormányzat lényege, mindig 
jtwai utasítottak el bennünket, hogy ,Tmikor lesz a fásításnak kézzelfogható ered
ménye ?'T (Erdészeti Lapok 1939.4.0. )
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Az Erdészeti Lapok 1939. 593. -ik oldalán erélyes hangnemben, korszerű 
felfogásban megírt cikket tett közzé "e. f. ” jelige alá rejtőző Farkas Jenő főerdő- 

mérnök, akinek nevével még találkozni fogunk. A cikkben követeli, hogy az erdő* 
és faügyeken kivül a vadászatot, a faipart és fakereskedelmet is egy kézben össz * 
pontosítsák az országban, mert csak igy várható Magyarország problematikus fa
ellátásának kielégítő megoldása. A cikk cime "Kormánybiztost kérünk...  Talán 
a szerző burkoltan ezzel szerette volna kifejezni azt a vágyát, hogy egy miniszte
riális szintű önálló erdészeti főkormányzat kezében szeretné látni az ország egész 
faforgalmának irányítását.

A Farkas Jenő személyében testet öltött haladó erők kívánsága sajnos 
csak a felszabadulás után válhatott valóra, akkor viszont maradéktalanul, az egész 

ország javára. Az Egyesület ezekben az években többet nem tehetett, mint láttuk, 
csak azt, hogy a faellátás katasztrófális helyzete miatt a felelősséget magától e l ' 
hárította és némi keserű elégtétellel vághatta oda emlékeztetőül saját igazát a kor
mányzati tényezők elé, amelyet már két évtizeden keresztül hiába hangoztatott. A 
problémák ezzel nem oldódtak meg, a magyar erdőkre a háborús pusztítás idősza - 
ka várt. A fokozódó fakitermelés jeleként ekkor jelent meg az első népszerűsítő 
hirdetmény a motorfűrészekről. Az Erdészeti Lapok 1940. évi kötetének 695. -ik 
oldalán az NSU-gyár ajánlja megvételre "Ural" tipusu benzinmotoros fűrészét és 
egyúttal fényképen is bemutatja annak használatát.

A szervezeti élet eseményei.

A szervezeti felépítésben és a vezetőség személyi összetételében ezekben 
az években a korábbihoz képest változás nem következett be. Változott ellenben a 
területi gyarapodással a taglétszám, mely az 1938. évi 841 főről 1941-ben 1284 fő
re növekedett. Része volt ebben a gyarapodásban az Egyesület céltudatos törekvé
sének is. Az E rdész  ti Lapok hasábjain hívta fel a visszatért területeken élő erdő
birtokosokat és e* iő’ érnököket az Egyesületbe való belépésre, a titkár pedig lét- 
számszervezo körútra indult.
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Sajnos az Egyesület anyagi helyzete nem mutatott a taglétszámmal ará
nyos gyarapodást. Az 1941. évi jubileumi közgyűlésen a titkár beszámolójában igy 

nyilatkozott: " Anyagi helyzetünkről ne méltó ztassanak bővebb részletezést kérni 
fffligm, mert frfwwn azt kellene mondanom, m ag a m  sem tudom, miből élünk. ”

( Erdészeti Lapok 1942.17. o. )

Tanulmányutakról nem esett szó többé, a külföldi kapcsolatok is jóformán 
csak Németországra szorítkoztak. Mint a titkár bejelentette az 1940. december 
18-i közgyűlésen Franciaországból, Lengyelországból, a balti és a skandináv ál

lamokból már nem hoz semmit a posta a háború miatt.

— Az Erdészeti Lapok szerkesztését 1939. márciusától Biró Zoltántól
dr. Mihályi Zoltán titkár vette át. 1941 -ben azonban már kérte egy szerkesztő 
bizottság kinevezését - amely 1906. óta nem volt - mivel a lap fennállása óta elő
ször a cenzúrába ütközött* Nagymértékben csökkent az iráskedv is, 1939. szeptem

ber 2-től pedig az Erdészeti Lapok terjedelme 50 %-kal csökkent.

Eseményszámba ment, hogy hosszú szünet után, habár szerény mérték

ben, de az Egyesület újra saját könyvkiadványaival gyarapithatta a magyar erdésze
ti szakirodalmat. A következő munkákat jelentette meg :

dr. Ajtai Sándor : Magyar erdészeti közigazgatás. Bpest, 1935. OEE.
Szántó István: Erdőtenyészet, éghajlat és lecsapolás a Kárpátok medencé

jében, az Alföldre való tekintettel. Sopron, 1940. OEE.
Krippel Móric: Adatok a helyes magyar erdészeti szaknyelvhez.

Sopron, 1939. OEE.

Barthos Gyula: Nordcapi utam. Esztergom, 1941. OEE.

Karsai Károly: Kassa sz. kir. város, mint erdőbirtokos. Sopron, 1940. OEE.

Az irodalompártolásnak csökkenését magyarázza az a körülmény, hogy 

tudományos életünk fellegvára a Főiskola, saját könyvkiadó alapot létesített Sop
ronban.
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A haladó erők kísérlete az Egyesület átalakítására.
Farkas Jenő

Az Egyesület belső életének ebből az idejéből feltétlenül meg kell emlí

teni egy cikket, amely az Erdészeti Lapok 1940. juliusi számában a 413-420. ol

dalon jelent meg, a már említett " - e .f ." ( első fecske ) írói jeligéjű Farkas Jenő 

főerdőmérnök tollából "Szükség van-e egyesületi életünk reformjára ?" címmel.

A szerző rövid történeti visszapillantással kiséri benne nyomon, hogyan 

vált az Egyesület az 1920-as évek végétől az egyetemes magyar erdőgazdasági é r 

dekek képviselőjéből az erdőbirtokos osztály érdekképviseleti szervévé. Az elmúlt 
évtized közgyűlési és választmányi jegyzőkönyveivel, felterjesztések és beadvá

nyok tartalmával, a vezető testület összetételének százalékos megoszlásával bi
zonyította be, hogy az Egyesület életében a súlypont és az irányítás mennyire a 
birtokos osztály javára tolódott el.

Érdekes az elnökség és a választmány összetétele a szerző 1938. évi hi

vatalos adatokon alapuló összeállítása (11. táblázat) szerint.

11. táblázat

Az Egyesület vezetőségének megoszlása foglalkozás szerint, 1938.
fő %

I. Erdőbirtokos 24 37
n. Állatni és közületi erdőmérnök 9 15
m. Állami nyugdíjas erdőmérnök 17 27
IV. Magánuradalmi erdőmérnök 9 15
V. Magánuradalmi nyugdíjas erdőmérnök 3 5
VI. Egyéb foglalkozású 1 1

Összesen; 63 100
(Erdészeti Lapok 1938. 46. o .)

Ugyanakkor az Egyesületnek 833 tagja volt. "Nem hinném, hogy ez a 
szám hasonló arányban oszlana meg, mint a választmánynál" - jegyzi meg némi
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iróniával a szerző. A továbbiakban azt fejtegeti, hogy az erdőmérnök! karnak 

igazi érdekképviselete nincs. Az Egyesületnek annak kellene lennie, de ott viszont 
a hatalmi súlyponton levő birtokos réteg nem sok megbecsülést ad az erdőmérnö
köknek, illetőleg csak annyit, amennyi jövedelmet az az erdőbirtok révén produ

kál. Már pedig a birtokosok szemében a jövedelmezőségi mérce mutatója ugyan
csak tág határok között mozog. Van, aki a holdanként! 15 P jövedelemmel is elé
gedett, másoknak az ezer pengő is kevés.

"Az erdőmérnök! kar mindent elkövetett, hogy a kezelése alatt álló e r 
dőgazdaság megfelelő és biztos, sőt emelkedő jövedelmet hozzon. De igen kevés 

helyen méltányolták és ismerték el az erdőmérnököknek és munkatársaiknak, az 

erdőaltiszteknek ezt a jövedelemfokozó munkásságát. Fehér hollók az ilyen b ir
tokosok" - mondja a szerző a 418. oldalon.

Ilyen körülménye];: között szükségesnek tartja, hogy az erdőmérnöki kar 
is jobban hallathassa szavát az Egyesületben és szerény, de méltányos kívánsága
it elérhesse. Milyen reformokat kívánt ?

1. Az Egyesület fele-fele arányban legyen érdekképviselete a birtokosok
nak és az erdőmérnököknek, bár a taglétszám 80-85 %-át az erdőmémökök adják.

2. Mindenkinek egyforma joga legyen ; bántódás, megtorlás nélkül, sza
badon mondhassa ki a véleményét mindenki.

3. Két főosztályt kell alakítani : egyet az erdőbirtokosok, egyet az erdő- 
mérnökök részére.

4. Az elnöki tisztet birtokos ( egyben a birtokos főosztály feje ), az egyik 
alelnöki tisztet az államerdészet mindenkori feje, a másikat magánalkalmazásban 

álló erdőmérnök töltse be. Az egyik alelnök az erdőmémöki főosztály vezetője le 
gyen.

5. A választmányt a tagok tényleges, számszerű arányának megfelelően 
kell összeállítani.
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6. Az elnökség és a választmány tagjai egymás után csak két alkalommal, 

hároméves időszakra választhatók, a következőre nem. (Később újra választha - 

tók.)

7. A tisztségek betöltésénél a szükséges számnál többet kell jelölni, hogy 
tényleg választani lehessen. A jelöltek nevét, foglalkozását a meghívón fel kell 

tüntetni.

8. Be kell vezetni a kettős borítékban való titkos írásbeli szavazást. Tá
voliét esetén otthonról is lehessen igy szavazni, mivel az erdőmérnöknek nincs 

mindig pénze és móc ĵa Budapestre utazni.

9. Egyéb fontos kérdéseknél is  lehetflré kell tenni a hazulról t&rtéaf 

írásbeli titkos szavazást, továbbá a meghatalmazottak utján való szavazást.

10. Szavazati jogot csak olyanok gyakorolhatnak, akiknek tagdijhátralé- 
kuk nincs.

11. Választmányi és bizottsági tagoknak az Egyesület térítsen meg utazá
si és maximum 3 napi ellátási költséget, de mást semmit.

12. Fokozni kell az Egyesület pénzbeli jövedelmét: a tagdíjak arányosí

tásával, mecénások felkutatásával, a FÖldmüvelésügyi Minisztériumtól ugyan
olyan támogatással, mint amilyent az OMGE-nek ad, a FÖldmüvelésügyi Minisz

térium hivatalai részére fizesse elő az Er dészeti Lapokat.

13. Minden erdőigazgatósági székhelyen alakuljanak meg az Egyesület 

fiók-egyesületei és mindnek legyen közös lapja az Erdészeti Lapok.

Végül a cikkíró véleménynyilvánításra hívta fel valamennyi kortársát a 
felvetett kérdések ne gvitatására.

A cikkből az csendül ki, hogy a szerző már régóta élénk figyelemmel kí

sérhette az Egyesület belső életét és sok problémát nyilván nem alaptalanul vetett 
fel. Javaslatai demokratikus jellegűek.
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Biró Zoltán ellenszegül.

A reformkövetelő cikkre - várhatóan - elsőnek Biró Zoltán egyesületi 

ügyvezető válaszolt az Erdészeti Lapok 1940. 458-466. oldalán. Válasza ellenté
tes jellegű : nem mutat rá a kibontakozás útjára, hanem jóformán csak a nehézsé- 

gekf reti fel, amelyekkel a reformálás járna. Így pl. állítja. hogy az Egyesület- 
ben szólásszabadság van, de sajnos az Egyesületen kivüli megtorlásról az Egyesü

let nem tehet. A két főosztály alakítása az egység megteremtését még inkább gá
tolná. Az elnökbelnökök javasolt megosztását kivihetetlennek tartja, pl. ha az 
államerdészet vezetője nem is egyesületi tag. Többszöri választhatóság lehetet

lensége esetén értékes emberektől kellene megválni és nem is biztos, hogy akadná
nak-e helyükbe mások ? Több személy jelölése a szavazatok szétforgácsolódásához 

vezetne. ( Kaán Károly megbuktatásakor lehetett több jelölt ! A szerző. ) Ragasz

kodik szavazás esetén a jelenlévők döntéséhez, a levélben való szavazás egyéb
ként is nagyon megnehezítené az ügyintézést és kellően át nem látott döntések szü

letnének. Tagdíjhátralékosok szavazati jogának megtagadása esetén éppen az erdő- 

mémökök esnének ki nagy számban. A kiküldetési költségek egyesületi fedezése 
az anyagi helyzet miatt egyszerűen lehetetlen. A tagdijakat sem lehet arányosíta
ni, mert az Egyesületben nem kamarai rendszer, hanem alapszabály szerinti tag
díjrendszer van érvényben. ( 1944-ben már mégis csak lehetett progresszív tag

díjrendszert bevezetni. - A szerző. ) A vidéki csoportok megalakulását ember- és 
pénzhiány miatt nem látja kivitelezhetőnek.

Az ügyvezető nézetei tükrözték a birtokosok véleményét az erdőmérnökök 
nézeteivel szemben.

A cikkel foglalkozott az 1940. szeptember 10-i választmányi ülés is.

Dr. Mihályi Zoltán titkár megállapította : .. a tagok körében bizonyos elégedet
lenség tapasztalható és célszerűbb ennek a békés levezetése, mint az agyonhallga- 
tása" (Erdészeti Lapok 1940. 619.0. )

Waldbott elnök ugyanott igy nyilatkozott a kérdésről Mélyreható szerve
zetbeli reformokat nem lehet egy-egy véleménynyilvánítás alapján személyek ki

9899/Cs.



- 209

cserélésével és napok alatt megvalósítani ; a javasolt változtatásokat gondosan, 

m ind en re  kiterjedő figyelemmel kell mérlegelni és az összes érdekeltek meghallga

tása után az alapszabályok esetleges módosításában érvényre juttatni.

Az 1940. december 19-i közgyűlésen a titkár jelentésében ismét kitért a 

cikkre és megállapította, hogy annak Bíró Zoltánon kivíil, nem volt lényeges vissz
hangja, ami tekintve a világban végbemenő alapvető változásokra, érthető.

Érthető, mert Biró cikke után mindenki megérthette az erdőmérnökök kö
zül, hogy teljesen céltalan a rra  gondolni, hogy az erdőbirtokosok a hatalmat az 

Egyesületben hajlandók megosztani a mérnökökkel.

Az Erdészeti Lapok 1941. 291. oldalán Farkas Jenő ismét visszatért 

cikkére. O is megállapította, hogy az meglepően gyenge visszhangot keltett erdő- 
mérnök kollégái körében és ezt annak tulajdonította, hogy azok nem mondhatják el 

szivük szerint a véleményüket, mert "megütik a bokájukat". Biró Zoltánnal szém- 

beni vitának nem sok értelmét látja. Jó meglátása, hogy ebben a korban egészsége

sen működő érdekképviseleti szervezetben munkaadók és munkavállalók együtt nem 

lehetnek.

Ezzel az utolsó közleménnyel azután ez az érdekes, merészhangu kezde

ményezés ki is múlt ; az Egyesület élete változatlanul folyt tovább a régi mederben. 

Kár, hogy Farkas Jenő javaslataiból legalább részletek nem valósulhattak meg.

Ez a reformkezdeményezés is folytatása annaV a küzdelemnek, amely a 

haladó és reakciós erők között már két évtizede, meg-megujuló „hevességgel folyt. 
Nyilvánvaló, hogy Farkas Jenő nem elszigetelt, egyedülálló jelenség, hanem egy 

csoport törekvéseinek megszemélyesítője. Ez a csoport nem tudott és nem is a- 

kart belenyugodni abba. hogy tudásának és ambíciójának egy célja legyen csupán: 

az erdőbirtokosok vak kiszolgálása. Ez a csoport nem akarta lelkes ügyszeretetét, 

verejtékes munkáját 150-200 P fizetés ellenében ahhoz a munkához adni, amely vé

gül is 100. 000 ha íeluiir .ux vágásterületet és 600. 000 ha rontott erdőt eredmé

nyezett az országban. söpört nem birta elviselni, hogy az Egyesület - 
Wágner Károly Díváid Adolf. Bedő Albert, Illés Nándor, Fekete Lajos,
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Horváth Sándor és mellettük még száz és száz nagyszerű erdész félévszázados 

alkotása - csupán egy célt szolgáljon : a nagybirtok és a fakereskedelem profitját. 

És hogy ez a csoport nem volt kicsi és gyenge, bizonyitja, hogy ez a hallatlanul 

m erész irá s  nyomtatásban és az Erdészeti Lapokban megjelenhetett.

Az Egyesület élete a EL. világháború idején.

A háború évei alatt az egyesületi élet középpontjába ism ét nyomasztó 

súllyal a term elési problémák kerültek. Ezeknek a problémáknak valóságos alap

jait a háború korszakának általános le írása  során az "Ismét égető fahiány" cimü fe

jezetben m ár ism ertettük.

Az Egyesület igyekezett a bajokat tőle telhetően orvosolni. Nagy nehézsé

get jelentett azonban az, hogy az ország faellátásának ügyeit ebben az időben m ár 

nem is 1-2, hanem 8-9 országos hivatal intézte. Ez az adminisztrációt, a bürok

ráciát a végtelenségig felduzzasztotta és az ügyintézést rendkívül lassúvá és ku- 

szálttá tette.

Az Egyesület: hivatalos érdekképviselet.

A fÖldmüvelésügyi m iniszter az Egyesület ( egyébként m ár igen régi ) 

szorgalm azására igyekezett valam elyest tiszta  vizet önteni a pohárba és 1942. 

augusztusában az Erdészeti Lapok 35Í-352. oldalán az alábbi fÖldmüvelésügyi m i

n isz teri leirato t közölhette :

"A magyar erdőgazdaság érdekének és a term elés fontosságának biztosí

tása végett az Országos Erdészeti Egyesületet a fakiterm elői szakma egyedüli o r

szágos szabad érdekképviseleti szervének tekintem és felruházom azzal a joggal, 

hogy a jövőben a hatóságok és hivatalok, valamint más érdekképviseleti szervek 

előtt, mint ilyen lépjen fel és az em lített szakmát érintő kérdések tárgyalásában, 

mint ilyen vegyen részt. " (Erdészeti Lapok 1942. 351. o. )
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Az Egyesület régi óhaja teljesedett ezzel a leira tta l - nem a legjobb ó rá 

ban.

Az ország faellátásának aggasztó helyzetével la pcsolatban a választmány

1942. november 10-i ülésén célszerűnek látta  leszögezni :

” . . .  az a tény, hogy a term elés és a kereskedelem  ma m ár nem tud e le 

get tenni a reá  ja háruló közgazdasági kötelezettségnek, nemcsak számottevő anya

gi veszteségünk, hanem olyan erkölcsi tehertétel is, am elyért sem az erdőbirtokos, 

sem a fakereskedő nem vállalhatja a felelősséget. " ( E rdészeti Lapok 1942. 576. o . )

Emlékezzünk : az 1940. m árcius 12-i közgyűlést is  m ár kizárólag ennek 

a megállapitásnak az érdekében hivták össze.

A helyzet m egoldására az Egyesület a következőket javasolta :

1. A faárak kérdése sürgősen rendezendő. - A kereskedelemügyi m inisz

te r  ugyan szabályozta a szerfaárakat a 63200/1942. K. M. számú rendeletében, de 

nem a legszerencsésebb módon. Az Egyesület szakértő m egítélése szerin t ugyanis 

egyes választékok túlértékeltek és csak a r ra  jók, hogy eltorzítsák a kereskedelm et 

a protekció irányába. Más választékok viszont sem mi hasznot nem hoznak a te rm e

lőnek. Ilyen választék pl. az oly igen fontos vasúti talpfa. Ennek következménye 

volt az, hogy 1942-ben a MÁV által igényelt 3 m illió darab talpfa helyett csak

90. 000 db-ot ajánlottak fel a term elők megvételre.

2. T erm elési idényenként legyenek szabályozva a faárakkal együtt a mun

kás- és fuvarosbérek is.

3. A munkások és fuvarosok élelm i- és közszükségleti cikkekkel való e l

látását központi szervezetben, a term elő üzemeken keresztül kell eszközölni, a 

munkavállalási hajlandóságtól függően. Végső esetben a munkától vonakodókat kato

nai szolgálatra kell behívni, vagy karhatalm at igénybe venni.
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4. Az erdőgazdaságokat hadi célra termelő üzemekké kell minősíteni.

5. A virágzó fuvaruzsora letörése és a szállítások megoldása érdekében
- ahol nincs - meg kell szervezni a házilagos fuvarozást. Az ehhez szükséges ta
karmányt, fogatkarbantartási anyagokat, stb. a kormány bocsássa az erdőgazdasá

gok rendelkezésére és e tekintetben támogassa a magánerdőgazdaságokat is.

6. A ttirifa vasúti szállítását a kormány további kedvezmények nyújtásá

val könnyítse meg.

Ennek á javaslatnak a megszületéséhez kellett vezetnie a Kaán Károly 

megbuktatásával megkezdődött folyamatnak ! Amint azt már említettük, katonai 

munkavezető törzsek kezdték meg működésűket az erdőgazdasági termelés terüle

tén is.

Az erdei károsítások mérhetetlen elszaporodásáról szóló hírek mellett 

egy másik vészterhes hír is érkezett az Egyesülethez, ameiy a kényszertermelé
sek foganatosításáról szólt, vagyis a Mvis-m ajor"-ra való hivatkozással a tartamos 

erdőgazdálkodás alapelveinek félrerugásával a legkönnyebben és leggyorsabban el

érhető fakészletek durva letárolásáról.

Az Egyesület józanul gondolkodó nagy többsége e szörnyű kornak ezekkel 

a törvényszerű kísérőjelenségeivel szemben már tehetetlen volt. Tudta, hogy a 

késhegyig menő, gigászi, irgalmatlan küzdelemben hiába hivatkozna az emberies

ség, a tudomány és a józan ész tanácsaira, a távolabbi jövő érdekeire vagy elmúlt 
korok verejtékes munkájára ; most csak a jelen volt a fontos, a győzelemnek min

den áron való kicsikarása. Csak a győzelem meglegyen, azután majd

De ezeknek az embereknek erdész-szive mégsem tudta hang nélkül elvi
selni az erdőt ért sebeket.

A józan ész erőtlen hangjának vagy gyenge siránkozásnak, vagy esetleg 
önvigasztalásnak tekintsük-e az alábbi megnyilatkozásokat °
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felesleges minden kényszertermelés, annál is inkább, mert nem 

tudhatjuk, mikor lesz vége a háborúnak és e szükségletek valószinüleg még növe
kednek is” ( Erdészeti Lapok 1942. 578.0. )("  mikor lesz vége a háborúnak ?”. . .  
ez a mondat már Sztálin ád - a mai Volgográd - után, a Don-kanyar előrevetett 

árnyékában hangzott el. j

kormányzat és nemzet joggal fordulnak el az olyan ágazattól, amelyik 

a mai nehéz időkben nem követ el mindent, hogy a reá  háramló súlyos kötelezett
ségeknek minrten tekintetben megfeleljen. " ( Erdészeti Lapoki 1943. január i mellék

l e t , 12.o. )

Az 1943. december 16-i közgyűlés jegyzőkönyvéből, Waldbott elnök meg

nyitójából :

" Mindnyájan ismerjük azt a Utáni küzdelmet, amelyet a kormányzat 

folytat azért, hogy a szükségletek ellátását fagazdaságunk terén is megfelelőén 

biztosítsa és bár az intézkedésekkel több tekintetben nem értünk egyet, mégis kö
telességünknek tartottuk és tartjuk, hogy a teendők lehetőleg sima lebonyolításá

nak elősegítésével támogassuk a kormányzatot a belső rend fenntartására irányu
ló áldozatos törekvésben . . .  Sajnálattal kell megállapítanunk, hogy a fogyasztás 
kielégítése érdekében . . .  az erdőgazdaságnak olyan áldozatokat kellett és kell

hoznia, amelyek joggal keltenek bennünk aggodalmat a jövő tekintetében__

Szükségesnek tartom ezért, hogy a tisztelt közgyűlés feliratban kérje a kormány
zatot a rra , fordítson még a mostaninál is nagyobb gondot és költséget a letarolt 

területek felújítására, uj állományok telepítésére, és az Alföld fásítására i s . . .

Hiábavalók lennének a kormányzatnak a kényszertermelésre irányuló 
rendelkezései és nem fognak eredményre vezetni a munkások katonai megszerve
zése tekintetében tett intézkedések sem, ha a munkásjellátás terén nem kapunk a 
kormányzattól megfelelő támogatást. " ( Erdészeti Lapok 1944. januári melléklet 
4-6 o . , - kiemelés a szerzőtől. )
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A kényszerterm elések során Vas megyében szép jövőjű 90 éves vágásfor

dulóban kezelt fenyveseket kellett 30-40 éves korukban letarolni és különösen ag

gasztotta az Egyesületet, hogy sor került a főváros közelében fekvő és annak ide

jén nagy nehézségek árán telepitett alföldi akácosokra is.

A szervezeti élet eseményei.

Az Egyesület szervezeti élete a háború évei alatt elszürkült, eseményte

lenné vált. Nagy része volt ebben a titkár katonai szolgálatra való behívásának is.

Az anyagi helyzet a pénz értékének fokozatos csökkenése következtében 

állandóan romlott, az évi zárszámadások maradvánnyal való zárásá t csak jelen

tős állami adományok tették lehetővé. 1944-ben m ár a tagdíjakat 50 %-kal fel 

kellett emelni. Ezzel szemben az Erdészeti Lapok terjedelm ét különféle intézke

dések állandóan csökkentették, oldalait pedig a rendeletek özöne ára.sztotta el. 

Tanulmányutakról m ár nem esett szó.

A közgyűlések közül csupán az 1941. december 18-i közgyűlést érdemes 

megemlíteni, m ert ekkor ünnepelte meg - elég csendesen - az Egyesület fennállá

sának 75. évfordulóját.

Elhallgatott a szakírók tábora is. 1942-ben a titkár az iráskedv nagy

mértékű csökkenéséről volt kénytelen számol adni, amit " . . .  részben a bírálat 

szabadságának a korlátozásával kell megokolnom. ” ( Erdészeti Lapok. ’ 942. 

[.füzet melléklete, 15.o. } Egy évvel később ezt jegyzi meg : "Sajnos : Inter arma 

silent musae. ma m ár alig i r  valaki. Két évvel ezelőtt még a terjedelem korláto- 

zás okozta torlódás m iatt panaszkodtam, ma mindössze egy-két füzetre való kéz 

irat van a szerkesztő asztalán. ’ ( Erdészeti Lapok, 1943.1. füzet melléklete,

17.o. ) A laD 1944. decemberéiben ieient m es utol iára.
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Az Egyesület békét kívánt.

Ide kívánkozik egy mondat idézete az 1942. december 18-i közgyűlés 

titkári beszámolójából :

" Ez idő szerin t nincsen egyetlenegy állásnélküli erdőmérnök az o rszág 

ban. . .  A magyar erdőmérnöki karnak tehát csak egy lehet a kívánsága: . . .  hogy 

békés és termékeny munkában szolgálhassa hazáját a jövőben is. " ( Erdészeti 

Lapok 1943. I. füzet m elléklete, 16-17 o. )

A "békés" szó az eredeti szövegben is ki van emelve ! Ez a mondat jól 

kifejezi az Egyesület akkori igazi gondolatait : az őszinte békevágyat. Nagy szó 

volt ez a mondat abban az időben egy nagy és tekintélyes társadalm i egyesület 

hivatalos képviselőjének megnyilatkozásából, amikor sok más egyesület kö telessé

gének érezte, hogy a háború tovább m élyítése érdekében teleszájjal harsogja a 

kor politikai frázisa it, sőt voltak testületek, amelyek e r re  a célra alakultak.

Egy bömbölő korszak csinnadratta-zajának közepette ez a halk, intelligens, 

de biztos hang jelkép lehetett minden m agyar erdész hasonló emberi m agatartása 

szám ára.

Ugyanez a "békés" sző szerepel az 1943. februárjában kiadott E rdészeti 

Zsebnaptárnak a titkár által i r t  Előszavában is, szintén kiemelt szedésben.

Nem vitás, hogy az életcéljának az alkotó munkát választó egész magyar 

erdőmernöki kar nevében fejezte ki békevágyát az Egyesület első tisztviselője.

Erdészeti Zsebnaptár.

Az Egyesületnek a magyar erdészeti szakirodalom kiépítése érdekében 

tett erőfeszítése ebben az időben az Erdészeti Zsebnaptár megterem tésében csú

csosodott ki.
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A valaha nagy népszerűségnek örvendő, 37 évfolyamot megélt Zsebnap

tárt utoljára 1918-ban adta ki az Egyesület.

Újbóli Viariflaanair gondolata az azóta eltelt évtizedekben többször felme

rült, a gazdasági világválságot követő konjunkturális időszakban pedig meg is in

dultak a kiadás előkészítő munkálatai. Ujabb és ujabb határidőket tűztek ki megje
lentetésére, de valami mindig közbejött. Végre 1943. febuárjában megjelenhetett 
3.000 példányban. Pedig már ekkor is veszélyben forgott születése, mert a háború 

miatt nem lehetett bibliapapirt és a bekötéshez jóminőségü vásznat kapni. Az erede
tileg 700 oldalra tervezett munka 1.400 oldalas, két kötetes valóságos kis erdésze
ti enciklopédiává kerekedett. Előállítási költsége 65.000 pengőbe került, eladási 

ára 28 pengő volt.

Az évek szívós munkájának és a nehézségek leküzdésének eredményekép

pen újból megjelent Zsebnaptár elsősorban Dr. Mihályi Zoltán fáradozásának kö

szönhető. 6  utána legtöbb dicséret talán a végtelenül lelkiismeretes, lelkes és 
szorgalmas Krippel Móric egyetemi tanárt illeti meg.

Az egyes fejezeteket az akkori magyar erdészeti tudomány és gyakorlat 
legkiválóbb képviselői írták meg:

Botvay Károly, Fehér Dániel, Róth Gyula, Haracsi Lajos, Fekete Zoltán, 

Krippel Móric, Bacsó Nándor, Lángos Lajos, FÖldváry László, Sébor János,

Solt Béla, Modrovich Ferenc. A nagyszerű szerzők sorából ki kell emelni 
Botvay Károlyt, aki az erdészeti termőhelyismerettani rész megírásával egy uj 

magyar erdészeti tudományágat teremtett és valóságos kis remekművet adott az 

egyetemi hallgatók és az erdőmémökök kezébe.

Magáról a Zsebnaptárról, mint a két világháború közötti korszak egyik 
legkitűnőbb szakirodalmi alkotásáról, külön kis tanulmányt lehetne írni. Zárjuk le 

a róla való megemlékezést azzal, hogy a magyar erdészeti szakirodalomnak ez az 
értéke ma is változatlan népszerűségnek és megbecsültségnek örvend, nemcsak az 
erdőmérnökök, de az erdészek körében is.
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Az utolsó háborús év.

1944-ben egyesületi életről beszélni már alig lehet. Az Erdészeti Lapok 

jelentéktelenre zsugorodott. Mindent elárasztott a tömeges mennyiségben kiadott, 

kapkodó,egymást módosító, szakadatlanul változó, logikátlan rendeletek halmaza, 
mint a felbomlás félreismerhetetlen jele. A háború végkifejléséhez közeledett.

1943. január 12-én a szovjet csapatok a voronyezsi fronton áttörték és 

megsemmisítették a 2. magyar hadsereget. 252.000 emberből 117.000 magyar 

katona pusztult el, ezen Idvül a hadfelszerelés, élelmiszer óriási készlete és ren

geteg ló. A veszteségek pótlása ujabb embertömegeket, közszükségleti cikket és 

fogatenergiát .vont el a termelésből. Feltünedeztek az Erdészeti Lapok oldalain is 

a háborúban elesett erdészeti személyek nevei.

A harc feltartóztathatatlanul közeledett Magyarország határai felé. Sűrű
södtek a légitámadások a hátországban, a hatalmas épület* és vasúti járműkárok 
mind több és több fát igényeltek.

1944. március 19-én a Wehrmacht megszállta és hadműveleti területté 

nyilvánította Magyarországot. Szeptember 23-án a szovjet csapatok átlépték a 

magyar határt. 1944. december 26-án befejeződött Budapest bekerítése, 1945. 
február 13-án elcsitult a harci zaj a sokat szenvedett főváros felett.

1945. április 4-én a front utolsó szakasza is elvonult az ország területé

ről Nyugat felé. Magyarország felszabadult.

Háboi> dúlta ország, megtépázott erdők, 600.000 katonai és 400.000 pol-
3/V

gári halott romokban heverő főváros, szerte a nagyvilágban szétszóródott me

nekültek és hadifoglyok : ez volt e korszak záróakkordja.

3/Az adatokat a Hadtörtér "' ni Intézet bocsátotta rendelkezésre. ( - A szerző ).
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V.

Az Egyesület működése a £L világháború után ( 1945-1966 )

Gazdasági életünk fejlődése a felszabadulás után.

A háború vihara átdübörgött hazánk felett. A régi társadalmi és politikai 
rendszer képviselői nagy számban menekültek el Nyugatra. A Vörös Hadsereg 
győzelme nyomán forradalmi átalakulás indult meg az országban : küzdelem a 

népi demokratikus politikai-társadalmi-gazdasági rendszer megteremtéséért.

A politikai hatalom megragadását szorosan követték fontosabbnál-fonto

sabb gazdasági intézkedések.

A Dunántúlon még tombolt a harc, amikor a Debrecenben székelő Ideig
lenes Nemzeti Kormány 1945. március 15-én megalkotta első legnagyobb jelen

tőségű törvényét. A hivatalos lap a Magyar Közlöny 1945. március 18-i számá
ban jelent meg a 600/1945. ML E. számú rendelet' " a nagybirtokrendszer meg
szüntetéséről és a földmives nép földhözjuttatásáről. "

A törvény történelmi jelentőségű bevezetése igy hangzik:

A rendelet célja, hogy az Ideiglenes Nemzetgyűlés Szózatában és az 

Ideiglenes Nemzeti Kormány Nyilatkozatában lefektetett elvek és a meg

adott felhatalmazás alapján, a nagybirtok-rendszer megszüntetésével 
valóra váltsa a magyar földmives nép évszázados álmát és birtokába ad
ja ősi jussát, a földet. A feudális nagybirtokrendszer megszüntetése biz

tosítja az ország demokratikus átalakulását és jövő fejlődését, a földes
úri birtokok parasztkézre adása megnyitja a politikai, társadalmi, gaz

dasági és szellemi felemelkedés útját, az évszázadok óta elnyomott ma

gyar parasztság előtt.

1945-46-ban állami kézbe kerültek a bányák, a velük összefüggő erő

müvek és a legnagyobb nehézipari konszernek, 1947-ben a bankok és a birtokuk

ban levő nehézipari vállalatok, 1948-ban a száznál több munkást foglalkoztató
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ipari és közlekedési vállalatok, valamint a külföldi tőkés érdekeltségek ipari üze

mei.

1948-ban vált bizonyossá, hogy az élet minden területén a proletárdikta
túra javára dőlt el a küzdelem. A politikai és gazdasági hatalom teljes birtokában 

lehetett hozzáfogni azoknak a terveknek a megvalósításához, melyek alapvetően 
uj gazdasági rendszer fokozatos étrehozását eredményezték.

A termelőeszközök társadalmi tulajdonba kerülése nemcsak lehetővé, 

de szükségszerévé is tette a termelésnek alapos, minden eddigit felülmúló , köz
pontosított megszervezését. Létrejött a gazdasági élet legfelső koordináló szerve, 

az Országos Tervhivatal, kialakult az uj gazdasági apparátus, munkás és paraszt 

káderek emelkedtek fel a vezető pozíciókba, egészen a legmagasabb fokig. Kifej
lődtek nemzetközi kapcsolataink, szorosan beleépültünk a szocialista világrend- 

szerbe. Átfogó, hosszúlejáratú tervek keretében az ország gazdasági ereje a 

kiválasztott, döntő fontosságú, a továbbfejlődés alapját jelentő feladatok megol
dására lett összpontosítva. A kapitalizmus szabadpiaci, gazdasági automatizmu
sokon alapuló termelési rendjét felváltotta a tervgazdaság rendszere.

1957. után még szorosabbra füztlik kapcsolatainkat a szocialista tábor 
országaival, komoly formában hozzáfogtunk gazdasági életünk, közelebbi és tá 

volabbi terveinek összehangolásához. Mind nagyobb szerephez jutott e munka ko
ordinálásában a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa. Számos gazdasági és po
litikai tényező hatására 1960/61-ben bekövetkezett a mezőgazdaság tömeges kollek
tivizálása. A szocialista mezőgazdaság kifejlesztése mellett gazdaság-irányítási 

rendszerünk korszerű átalakítására irányuló törekvések jellemzik napjaink mun
káját.

A fejlődés során alapvető változások mentek végbe a lakosság foglalkozás 

szerinti összetételében és életkörülményeiben. Két évtizedes gazdaságfejlesztési 
munka eredményeként az ország gyáripari jellege a korábbi évtizedekhez képest 

tovább fokozódott. Mivel nyersanyagokban szegény ország vagyunk, az ipar terü

letén a munkaerőigényes iparágak fejlesztése részesült előnyben. A nagyüzemi
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mezőgazdaság kiépítése munkaerő feleslegeket szabadított fel a falun. A gazdasá

gi fejlődés itt vázolt kölcsönhatásainak eredményeként meggyorsult az urbanizáló- 
dás, a falusi lakosság városokba való áramlása, különösen a fiatal és középkorú 
korosztályok részéről. De a falun maradd lakosság polgárosodása is komoly mér 

reteket öltött, közszükségleti és kulturális igényei megnőttek. E folyamat ered - 
Hiányéként a munkaerő és természetes utánpótlása lecsökkent, munkaerő

hiány jelentkezett a falun is.

A magyar gazdasági élet ism ert és ezért csak röviden felvázolt fejlődése 
alapvetően meghatározta az erdőgazdasági termelés lehetőségeit is.

A magyar erdészet fejlődése a felszabadulás után.

Az Egyesület százéves történetének keretében csak egészen vázlatosan 
lehet ismertetni azt az eseményekben rendkívül gazdag korszakot, amely a magyar 
erdészet életében a háború után beköszöntött.

Az erdők államosítása. r

Az erdők, de az egész magyar történelem szempontjából beláthatatlan 
jelentőségű volt a már említett földreform-törvény. Ez az alapja, forrása annak 

a roppant változásnak, átalakulásnak, amely az erdőgazdaság egész területén az 
utóbbi húsz évben végbement.

A törvény 20. paragrafusában igyanis igy rendelkezett az erdőkről

Az elkobzás és megváltás során igénybe vett földbirtokokból az erdők, 
az erdősítésre szolgáló terméketlen területek, valamint az Alföld fásítá
sára kijelölt területek közül a 10 - 190 kát. hold kiterjedésű erdők áliami 
ellenőrzés mellett községi tulajdonba, a 100 kát. holdon felüli kiterjedésű - 

ek pedig állami tulajdonba kerülnek. A Fölön? ti veié sügyi Miniszter elren
delheti közbirtokosság! erdő .étesitését.
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Minden haladó gondolkodású magyar erdész álma vált ezzel valóra : az 

erdők állami tulajdonba, illetve állami kezelésbe vétele.

Azt jelentette ezf hogy az állami erdők részaránya az összes erdőből a
II. világháború előtti 5 %-ról 89, 5 %-ra emelkedett ! Magánkézen mindössze 8. 5%, 

községi szervek kezelésében 2 % maradt. Mint akkoriban mondották : "földcsu
szamlás történt Magyarországon".

Az uj körülmények : a hatalmas állami erdőbirtok létrejötte, az ország 

újjáépítésének feladatai, stb. - nehéz helyzet elé állították az erdészetet. A nagy 
termelési feladatok végrehajtásával párhuzamosan kellett gyorsan kialakítani a 

magyar sajátságoknak és a népgazdasági helyzetnek megfelelő államerdészeti 

szervezetet. Ki kellett alakítani e szervezet működése számára az egységes és a 
népgazdaság közelebbi és távolabbi érdekeinek megfelelő gazdaságpolitikai irány

vonalat. Összhangba kellett hozni a hazai gazdálkodást a szocialista tömb orszá

gainak adottságaival, a tömb által nyújtott lehetőségek kihasználásával.

Nehéz örökséggel terhelt alapállásból kellett elindulni ezen az utón. Az 

az utóbbi száz év, melynek erdőigazdálkodását is áttekintettük az Egyesület tö r

ténetének keretében, 100.000 ha felujitotlan vágásterületet, az összes erdőterület 
közel felét kitevő rontott erdőt, csökkeni fatermő területet és élőfakészletet ered
ményezett.

Erdőgazdaságunk az újjáépítés éveiben.

A háborút közvetlenül követő években az élet megindítása a háborús ká
rok helyreállítása, az újjáépítés vök a legsürgősebb feladat. Az épületkárok, bá

nyák, a vasút, a járműpark, a hírközlés, a hidak, stb. stb. újjáépítése - roppant 
mennyiségű fát igényelt.

A károk mellett igen nagy probléma vök a lakosság tüzelővel való ellá

tása, m ert a szénbányák és a vasút is súlyosan károsodtak a háború következtében.
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A szénterm elés jelentős részé t egyébként is az ipar talpraállitása, a vasúti á t

bocsátóképesség egy ré szé t pedig a  szövetséges haderők katonai szállításai foglal

ták le.

Azt gondolhatná az olvasó, hogy ilyen kétségbeejtő helyzetben a magyar 

erdőkre minden eádigínél nagyobb pusztítás várt. Ezt a rendkívüli állapotok és a 

nemzetközi kereskedelem  nehézségei indokolták is volna.

E lehetséges feltevéssel szemben annál meglepőbb az állam erdészeti 

felső vezetés első  intézkedésének szigorú és tárgyilagos hangja, amely a fakiter

melésnek foganatosításáról intézkedett. 1945. május 16-án jelent meg a Magyar 

Közlöny 30. számában a fÖldmüvelésügyi. m iniszternek ez az 1959/1945. F. M. szá 

mú körrendelete, amely az ország faellátásának tárgyában megjelent. Ez a rende

let csupán az Erdőtörvény, az 1935. évi IV. t. c. által is megengedett két évi fa te r

m és k iterm elésére  hatalmazta fel az erdőigazgatóságokat és a term előket. Negye

dik bekezdésében szigorúan e lő írta  azt is, hogy "a kiterm elésre kerülő faállo - 

mányokból elsősorban szerfát ( fürészrönköt, vasúti talpfát, bányafát, stb. ) kell 

term elni s csak a szerfá ra  nem alkalmas részek dolgozhatók fel tűzifának . . .  

Minden önkényes fahasználat a legszigorúbban tilos. " ( Magyar Közlöny, 30. szám

1945. május 16.)

Term észetes, hogy a m ár vázolt körülmények között az évi faterm és 

erősebb igénybevételére került 3or az újjáépítés éveiben. Az 1945. évre nézve 

nem áll rendelkezésre term elési adat. 1946-ban 6. 2, 1947-ben 4 .1 , 1948-ban 

3.7 millió m3 fát term eltek ki az országban az évi növedék alapján körülbelül 

lehetséges 3* 1 - 3-3 m illió m3~reJ szemben. Ez a  szám  azonban 1949-ben leesett

1.95 millió m 3-re, vagyis 1 millió m3 m egtakarítás enyhítette némileg a korábbi 

tűhasználatokat. 1950-től kezdve a fahasználatok évi mennyisége felvette a nor

m ális értéket.

Kétségtelen, hogy 1945. telén a lakosság önkényes fakiterm elése is  oko

zott az erdőben károkat. Mindent egybe vetve megállapítható, hogy az újjáépítés 

időszaka távolról sem idézett elő olyan erőltetett igénybevételt, mint amilyenre
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a helyzet alapján kilátás lett volna. A koimáiy szervek megértő magatartása mel
lett ez az irányító szakemberek és az alsófoku személyzet áldozatos helytállásának 
nagy érdeme.

1945-47-ben a hirtelen hatalmasra növekedett állami erdőbirtokon nem 
állt még rendelkezésre sem irányitő műszaki szervezet, sem megfelelő, állami 
alkalmazású munkáslétszám a termelési feladatok végrehajtására. A fára pedig 
nagy szükség volt. Ezért - az alapelvek fenntartása mellett - a termelés kezdet
leges formái érvényesülhettek a munkában. így pl. 1945-ben meg volt engedve, 

hogy az egykori tulajdonos hajthassa végre a fakitenmslést és értékesíthesse ter- 
melvényeit az országban - annak érdekében, hogy több millió m3 fa mielőbb beke
rülhessen az ország gazdasági vérkeringésébe. Számos fakitermelő vállalkozó és 
magánfakereskedő is működött. Ezeknek közbeiktatása szintén szükséges és meg
engedhető volt ebben az átmeneti korszakban. Azonban ha lazább keretek között is, 
de az állami ellenőrzés már kezdettől fogva érvényesült a gazdálkodás területén.

Az államerdészeti szervezet kiépítése.

Az uj, az egész népgazdasági és áflamiraryitási szervezetbe beleilleszke
dő államerdészeti szervezet kialakítása komoly formában 1946-ban a Magyar Álla
mi Erdőgazdasági Üzemek ( MÁLLERD ) létrehozásával vette kezdetét. ( Meg kell 

itt jegyezni, hogy a felszabadulás után létre jött első állami nagyüzemek az állami 
erdőgazdaságok voltak ! )

A magyar erdészeti igazgatás gyakorlatában évtizedeken keresztül jól be

vált, bármas tagozódásu szervezet alakult ki : a FÖldmüvelésügyi Minisztérium 
felügyelete alatt dolgozó Központ irányítása alá tartozó erdőigazgatóságok, ezek ke
retében erdőgondnokságok irányították a termelést. Az erdőgondnokságok túlnyomó 

többségének élén szakember - erdőmérnök vagy erdész állt.
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A MALLERD létrejöttével viszonylag gyorsan kialakult és megszilárdult 
az Állami erdőgazdálkodás uj kerete, szervezete és rendje. Tevékenységének gerin
cét a szervezeti kialaldtás mellett ebben az időben a fakitermelések lebonyolítása és 
az ezzel kapcsolatos teendők ellátása képezte. Az utolsó háborús év nemkívánatos 
vonásait a termelésből mindinkább kiküszöbölte és azt házi kezelésbe vette. 1947- 
ben már a Gazdasági Főtanács úgy döntött, hogy 1947/48-tól kezdődően a fakiterme

léseket kizárólag a.MALLERD végezze.

Ezt a feladatot végrehajtani igen nehéz volt, mert államhitelt a munkák fi

nanszírozásához a MALLERD nem kapott. A fakitermelés 75-80 %-át tűzifa képezte, 
ezt viszont szociálpolitikai okok miatt áron alul kellett az értékesítő szervek rendel
kezésére bocsátania. Ennek következtében komoly jövedelemkiesést szenvedett és 
pénzügyi egyensúlya állandóan veszélyben forgott.

Az általános gazdasági helyzet és az erdészet ismertetett körülményei kö

zepette az újjáépítés éveiben nagyméretű erdőművelési beruházások foganatosításá
ról nem lehetett szó. Ennek ellenére a MALLERD ebben az időben fontos intézkedé
seket hozott az erdőművelés fejlesztésére is. 1947. júniusában 21.796/1947. ZgX. főo. 
számú rendeletében közzétette a rontott erdők átalakítására irányuló tervezetét, u- 
gyanakkor a 22.115/1947. számú rendelet intézkedik a tisztítások és gyéritések szak

szerű keresztülviteléről. Augusztusban pedig 33201/1947. szám alatt korszerű fater
melési utasítást adott ki a termelő üzemek felé. Már ekkor felvetődött a nyárfater
mesztés nagyarányú felkarolásának szükségessége és Npáría Bizottság létesítésének 
gondolata is. Az eddig szokáeos erdei mellékberméktermeiési ténykedés mellett kü
lön meg kell említeni a MALLERD tőzegtermelésének kifejlesztését.

A MALLERD hivatalos közlönyeként jelent meg a háború utáni első magyar 
erdészeti szaklap, az MErdőgazdaság”. Az érdekes, tartalmas lap nagymértékben 

járult hozzá az uj erdészeti szervezet és az erdésztársadalom egységének kialaku

lásához, az uj erdőgazdaságpolitikai irányvonal tudósításához széles körben való 
ismertetéséhez.

Érdekességként emlithető meg, bogy 1947-ben született meg az első ma
gyar erdészeti propaganda film is ”Szeresd az erdőt !” címmel.

- 224 -
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Meg kell még jegyezni, hogy közvetlenül a felszabadulás után a 4640/1945. 

M. E. számú rendelet a vadászati jogot elválasztotta a földtulajdontól és az ország 
egész területén a Magyar Államra ruházta. A vadászat hatékony államerdészeti 

irányítása csaknem egy évtizedre kikerült az erdészeti szakemberek kezéből.

A szófiai erdőgazdasági kongresszus.

A felszabadulás előtt számtalan kéz gazdálkodott az erdőben és a mag- 

gazdálkodástól kezdve a fa értékesítéséig ujabb és ujabb vállalkozók közbelépése 

tette áttekinthetetlenné a termelés folyamatát.

A felszabadulás után egy-két évig ez az állapot - egyre gyengülő tenden

ciával fennállt. Az újjáépítési gondok enyhülése, a valóban intenzív gazdálko

dás kialakulása idején már nyilvánvalóvá vált, hogy - a politikai szempontokon kí

vül is - mind a tervgazdaság rendszerének belső kiépítése, mind a szocialista 
nemzetközi kapcsolatokba való beilleszkedés szempontjából a termelés és a for

galom anarchikus állapota az erdőgazdaság területén is tarthatatlan.

De nem csupán a termelő munka megszervezése tette szükségessé a terv- 
gazdálkodás bevezetését, hanem az is, hogy az ország kevés fatermése a maximá

lis mértékben legyen kihasználva a közszükséglet kielégítésére.

1948-ig a népi demokratikus államokban a politikai-társadalmi átalakulá

sért vívott harc eldőlt a baloldali erők javára. Erre az időre alakult ki határozot

tan a szocialista világrendszer és bontakozott ki az a politikailag merev elhatáro
lódás a tőkés világrendszertől, amely egyre erősödő gazdasági szankciókban is 

testet öltött. Nyilvánv .-lóvá vált az is, hogy a népi demokratikus államok belső tá r 

sadalmi átalakulásuk eredményeit leghatásosabban szoros politikai, gazdasági és 
katonai együttmliködés révén lesznek képesek megőrizni.

A n. világháború befejezése után ezideig a szocialista gazdasági kapcso

latok terén csak a Szovjetunió és az egyes népi demokratikus országok között kü
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lön-külön létrejött forgalom volt a jellemző. 1948. után - miután az egyes államok

ban ennek belső feltételei nagyjából létre jöttek - indult meg a gazdasági élet egyre 
szélesedő összehangolása egymás között. E folyamat fejlődése, jelentősebb állomá

sai és eredményei általában ismertek.

Erdőgazdasági politikánk további céltudatos alakítása szempontjából nagy 
jelentőségű volt a népi demokratikus országok 1948-ban Szófiában tartott erdőgaz
dasági kongresszusa. A szocialista tömb országai itt ismertették egymással hazá
juk erdőgazdasági helyzetét és megbeszélték a legszükségesebb teendőket, az aláb

bi csoportosításban :
1. Erdők államosítása

2. Közelítés és szállítás

3. Fűrészüzemek
4. Faipar ( furair, lemez, bútor, lepárlás )
5. Aruelosztás és kereskedelem

6. Export, import
7. Szakoktatás, káderképzés
8. Kutatóintézetek

9. Vadászat és halászat
10. Természetvédelem
11. Egységes erdőgazdasági szervezet kiépítése.

Több fontos elvi megállapítást is tett a Kongresszus. Itt fogalmazták meg 
egységesen a szocialista erdőgazdálkodás alapelvét : a gazdasági élet szükségleté
nek tartós kielégítése a szükséges faanyagokkal, a talaj termőerejének megőrzése, 

a növedék fokozása, a tudomány nyújtotta lehetőségek teljes kihasználásával, a 
termelékenység maximális növelésével és a költségek minimálisra való szorításá
val.

Itt vetettek számot a résztvevők azzal a konkrét ténnyel is, hogy erdeik az 
elmúlt egy-másfél évszázad gazdálkodása következtében erősen leromlott állapot

ban vannak. Ezzel kapcsolatban Magyarország számára is megnyugtató iránymuta

tásul szolgált annak le szöge zése, hogy az évente kitermelhető famennyiséget nem -
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csak a pillanatnyi népgazdasági szükséglet, hanem távlati szükségleteket is figye- 

lembevéve az évi növedék mértéke szabja meg.

Ez a nemzetközi értekezlet a magyar erdőgazdaság szervezetének kiépíté
sére, további működési irányának kijelölésére utmutató volt, eredményeinek hazai 

alkalmazása mindinkább éreztette hatását. A fejlesztés természetesen összhang

ban állt az uj állami apparátus kiépítésével.

Útkeresés a szervezeti forma területén.

Utaltunk arra, hogy 1946-tól kezdődően az államerdészeti szervezet terü

letén hármas tagozódás alakult ki. A gazdasági szervezés további formáinak kere
sése során voltak olyan nézetek is, amelyeknek képviselői a fakitermelést, vala
mint az értékesítést le akarták választani a tulajdonképpeni erdőgazdálkodástól. Hi

vatkoztak arra , hogy a felszabadulást közvetlenül követő egy-két évben az állami 

felügyelet alatt álló, de nem állami apparátussal végrehajtott fakitermelési vállal

kozások is sikerrel oldották meg az ország faellátását. Hivatkoztak továbbá a Szov

jetunió példájára, ahol mint ismeretes, szintén külön erdőipari vállalatok végez
ték a nagy fakitermeléseket.

A jövő útját illetően a tisztánlátást a szófiai kongresszus hozta, illetve 
erő sitette meg. Az ott kimondott gazdasági alapelvek ismeretében sikerült az e r 
dőgazdasági szakembereknek az említett akciót leszerelni.

Az általános népgazdasági szervezés keretében a MALLERD továbbfejlesz
tésének módját keresve, nem sikerült azonnal megtalálni a legkedvezőbb megoldást.

1950-ben a MÁLLERD-ből nemzeti vállalatok alakultak. Mintegy másfél 

évi fennállás után ujabb átszervezés következett, amely az eddigieknél lényegesen 

erősebb politikai tartalommal volt megtöltve. Ez az uj szervezet a korábbi hármas 

tagozódáshoz még hozzá tett kettőt. A minisztériumi központ és az erdőigazgatósá- 

gok közé még beiktatott három területi igazgatóságot és 16 úgynevezett megyei
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egyesülést. Ennek következtében az ügyvitel nagymértékben elnehezült, az ország 

területi beosztása elaprózódott, felduzzadt a bürokrácia. 1952-ben ez a szervezet 
került át a megalakított Állami Gazdaságok és Erdők Minisztériumába ( ÁGEM ).

Az Országos Erdészeti Főigazgatóság alapítása.

Az erdőgazdaság területén dolgozó szakemberek is tisztában voltak azzal, 
hogy a valóban hatékony munka érdekében változtatni kell az eddigi formalista, 
csupán mennyiségi eredményeket értékelő, idegen tárcák főirányitása által befo

lyásolt rendszeren.

Szaklapunk a helyzetet igy értékelte :

" : . . .  erdőgazdaságaink v eze tésiek  módszereiben változtatást kell vég
rehajtani. A vezetésnek azt a formáját, amely csupán a tervek mennyiségi telje

sítését tekinti feladatának, olyan vezetésnek kell felváltani, amely a gazdaságosság 

biztosításában, a munka és termékei minőségének állandó emelésében, a termelé

kenység fokozásában, az önköltség csökkentésében, a termelési tervek cikkenkénti 
teljesítésében, a gépek jó karbantartásában , végül - de nem utolsó sorban - az 
anyagtakarékosságban látja főfeladatát.
( Kasza Ferenc: Az erdészeti tervezés néhány időszerű kérdése. "Az Erdő",
1954. 339-340.o. )

Az átszervezéssel járó határozott politikai irányvonal megerősítette a 
legfelsőbb állami- és pártvezetés bizalmát az erdőgazdaság iránt. A Kormány na
pirendjére tűzte a magyar erdőgazdaság helyzetének vizsgálatát és a Miniszterta

nács 1954. májusában foglalkozott az erdőgazdaság fejlesztésének kérdéseivel. A 
vizsgálat eredményeként jött létre az 1040/1954. számú határozat az erdőgazdaság 

fejlesztéséről. E program keretében a Népköztársaság Elnöki Tanácsa 1954. évi 
30. sz. törvényerejű rendeletével önálló Országos Erdészeti Főigazgatóságot szer
vezett. A Főigazgatóságot a FÖldmüvelésügyi Minisztérium főfelügyelete alól köz
vetlenül a Minisztertanács felügyelete alá helyezte.
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Az Egyesület lapja ezt a tényt tömören igy rögzítette :

" A magyar erdészet történelmében eddig még soha el nem ért önállósággal'

a Népköztársaság Kormánya az erdőgazdálkodás népgazdasági fontosságát és
a magyar erdészet fejlesztésének eddigi eredn ényeit ismerte el.

(Az Erdő, 1954.420. o. )

Az önálló, országos hatáskörű erdészeti főhatóság létrejöttével a magyar 
erdészet fejlődése uj lendületet nyert, munkája még szakszerűbbé és még céltuda
tosabbá vált. Nagy segítséget jelentett ebben a már említett 1040/1954. számú fej
lesztési határozat gondosan összeállított útmutatása is.

A Főigazgatóság létrehozásával helyre állt az erdészet szervezetének az 

a hármas tagozódása, amely korábban olyan jól bevált. Hozzájárult e szervezet 
életrevalóságához az a körülmény is, hogy az erdőgazdaságok határai természetes 
földrajzi tájegységek alapján lettek megvonva.

Kisebb-nagyobb finomításokkal ez a szervezet látja el az erdőgazdasági 

termelés irányítását jelenleg is.

Erdőgazdasági politikánk és annak eredményei.

A magyar népgazdaság az újjáépítés éveiben is gyors ütemben fejlődött, 
de az ezt követő évtizedben ( 1949-59 ), különösen az első ötéves terv teljesítése 
nyomán a fejlődés ugrásszerűvé vált. Az ország népessége mintegy 650.000 fővel 
.yarapodott. A szén-, villamosenergia-, nyersvas- és cementtermelés megduplá

zódott. Megsokszorozódott a lakásépítések száma. A fejlődés különösen a szocialis
ta iparban volt nagyméretű. Gyors ütemben nőttek a kulturális igények, emelkedett 
az életszínvonal.

Nagyarányú fejlődés természetszerűleg nagy tömegű fát igényelt. Az ipari 

fejlődés sok csomagoló? ot, a széntermelés növekedése bányafát és bélésanya
got, a sok építkezés fenyő -Jrészárut, a népesség szaporodása tűzifát és bútort
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igényelt, egyre nagyobb méretű és állandóan növekvő irányzattal.

A hazai fakitermelés Trianon után soha nem birta fedezni a szükségletet, 
különösen nem a fejlődés ilyen üteme mellett. A faszükséglet mind nagyobb részét 
behozatalból kellett fedezni. Az országnak már az 1947. évi külkereskedelmi for
galmában a nyers pamut és a szén mögött a harmadik helyen állt a faimport, jelen
leg is az elsők között áll. Amint Kutasy Viktor egyesületi főtitkár 1954-ben a viszo
nyokat jellemezte : " ma az a helyzet, hogy kevesebb az erdőnk mint amennyi kelle

ne, a meglévő erdeinkben kevesebb az élőfakészlet, mint amennyi lehetne és ugyan
akkor életszínvonalunk emelése érdekében több fára van szükségünk.. .  "
(A z Erdő, 1954.319.0. )

Nemzetközi tájékozódás alapján az erdészeti és faipari szakemberek már 
a szófiai kongresszus után belátták, hogy a faanyagellátási problémát nem lehet 

csupán a famérleg termelési oldaláról vizsgálni és a megoldás kulcsát egyedül a 
termelés és az import növelése nem jelentheti. Behatóan kell vizsgálni a famérleg 
másik oldalát is : a fafelhasználást és a fafogyasztást annak érdekében, hogy a kü
lönböző forrásokból származó fakészlet a maximális mértékben legyen felhas znál - 

va az ipari szükséglet kielégítésére. Sürgették az egységes faanyaggazdálkodás 
megvalósítását az európai fapiac fokozódó nehézségei is.

Ez a követelmény alakította ki annak szükségességét, hogy a fa útja egy 
főhatóságon belül legyen nyomon követhető a kitermeléstől, import- beérkezéstől 
kezdve egészen a végső felhasználásig.

E gazdaságpolitikai megfontolások forradalmi változásokat idéztek elő az 
erdőgazdálkodás és fafeldolgozás területén. A legszorosabb értelemben vett erdé
szeti szakmai alapelvek meghatározója a társadalmi szükségletek egyre javuló ki

elégítése lett. Az erdőgazdálkodás céljának klasszikus megfogalmazásai is ebben 
csúcsosodtak ki ugyan, de az uj társadalmi felismeréseknek az erdőgazdálkodásra 
való visszavetitése a szakmai részletkérdésekben is az eddigieknél biztosabb útmu

tatást adott.
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E felismerések akadályozták meg a fakitermelés és az értékesítés leválasz
tását az erdészettől 1947-48-ban , - rendelték vissza az 1950-ben a Könnyűipari 
Minisztérium Faipari Főigazgatósága alá irányított fűrészüzemeket 1952-ben az 
erdészeti főhatóság keretébe, ezek tették az Országos Erdészeti Főigazgatóságot 
az egész ország fagazdálkodásának legfőbb irányítójává, ezek teremtették meg az 
erdőgazdálkodás és fafeldolgozás egységét, mindkét fél javára.

Vegyük szemügyre röviden ennek a gazdasági folyamatsak az egyes pont

jain elért főbb eredményele t. Természetesen az Egyesület 100 éves történetében 
csupán néhány jellemző vonás kiemelésére szorítkozhat az ismertetés.

Erdőművelés.

Az erdőgazdálkodás a fa kitermelésének és újratermelésének folyamata.
Történelmi fejtegetésünk feltárta, hogy a bővített újratermelés alapfelté

telét : a faállománynak ■, mint termelőeszköznek a létét mennyi sérelem veszélyez
tette az utóbbi 100-150 év folyamán. Az egykéz-rendszer megteremtése, az erdők 
államosítása nyitotta meg az utat a magyar erdők összességében a korszerű erdő
művelési elvek alkalmazása előtt.

Kétféle módon vált ez lehetővé:
1. A kiépülő szocialista nemzetközi gazdasági kapcsolatok következtében 

nem kényszerűit az ország a lerontott erdők fatermését erőn felül igénybe venni.
2. Az első ötéves terv megindulásától kezdve az erdészet óriási összege

ket kapott a bővített újratermelés, az erdőművelés céljaira. Ez a támogatás egyes 
években csaknem elérte az egész magyar könnyűiparba beruházott összeg nagysá

gát.

Az erdészet jól használta fel a kapott lehetőségeket. Az előhasználati ne- 
veleővágásoknak a felszabadulás előtti 16-18 %-ról 40-44 %-ra való növelésével 
fokozta az erdők ho- *ül % javította az állományok minőségét, felszámolta az elma
radt tisztításokat és hozzájárult a rontott erdők nevelővágásokkal való helyrehozata
lához.
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Csupán címszavakban megemlítve : a mag- és csemetetermelés nagymé

retű kifejlesztése, a gépesítés, a kerrizálás, a szervezett erdővédelem, a homok- 
szik- és kopárfásitás, a természetes felújítás általános elterjesztése, a tudomá
nyos ismeretek nagyarányú megvalósitása a mindennapos munkában - mindez érzé
kelteti azt a hatalmas fejlődést, melyen az erdőművelés átment.

Az erdőművelés terén egy sajátságos probléma maradt fenn a múlt bir
tokviszonyainak hagyatékaként: az egykori területi íelaprózottság következtében 
nem volt meg a szükséges áttekintés a gazdálkodás tárgyát képező erdők felett. 
Országos méretekben nem ismerték az erdészek kellő részletességgel az erdőket 
és az azokban alkalmazott és legsikeresebben alkalmazható erdőművelési eljárá
sokat. Hozzájárult ehhez az a körülmény is, hqgy az erdők igen széles termőhelyi 
skálát képviselnek, azokon Közép-Európa minden természeti változatossága tük
röződik.

Ezért a gazdálkodás egységéért kifejtett erőfeszítések keretében már az 
1950-es években megkezdődött Magyarországon is az erdők és termőhelyek szám
bavétele és rendszerezése. Széleskörű munka eredményeként megszületett a ma

gyar erdők és termőhelyek üpusrendszere, amely alapot nyújtott az eljárások, 
költségvetéstervezések, technológiák, eszközök, stb. egységesítésére.

Az erdőművelés köréből külön kiemelve kell értékelni azt a nagyarányú 
fásítást, amelyet a magyar erdészet a felszabadulás után végzett. Az 1950-1964- 
ig terjedő időszakban az erdőtelepítések és fásítások első kivitelének mennyisége 
319.000 ha volt. Ennek a nagyarányú munkának a zöme uj erdőt, erdősávon facso
portot jelent, a fasorok csak 25 %-át teszik ki a telepítéseknek. Ez éves átlagban 
kb. hétszer több országfásitást jelent, mint az 1920-1938. évek átlaga ( 3442 ha
nti szemben 22. 785 ha ).

Az eredményeket tükröző számok világosan bizonyítják, hogy ezzel is a 
magyar erdészet sok évtizedes álma vált valóra : Alföld- és kopárfásításról keve
sebbet beszéltünk, de többet cselekedtünk. A hazai rátenne!ő bázis kiszélesitését 
célzó, valóban építő jellegű munka évi kb. 250-300 millió xorintos állami támoga-
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tással folyik, eredményeként napjainkig az ország erdősültsége a húsz év előtti

12. 8 %-ról 15. 3 %-ra növekedett. Körülbelül ugyanekkora összeget költünk évente 

a rendes évi vágásterület felú jítására is.

A mennyiségi gyarapodáson kivül értékelni kell azt a körülményt is, hogy 

ezeknek a fásításoknak jelentős része  a fában legszegényebb Duna-Tisza-közére 

és a Tiszántúlra esett és a szakszerűen kiképzett erdősáv rendszerek megsokszo

rozták az erdősítések járulékos hatásait.

Jelentőségében is  kiemelkedő volt mind az üzemi erdőfelújítások, mind az 

erdőtelepítések és fásítások terén  a gyorsan növő fafajok, elsősorban a nyárak nagy

mértékű term esztése.

A nyárak révén sikerült hasznosítanunk olyan termőhelyeket, amelyeket 

korábban faterm esztés szempontjából alig vettek számításba ( á rterek , csatorna

partok, stb. ) . Megfelelő termőhelyeken pedig növedék és fatöm egterm elés szem 

pontjából szakembereink a korábbi évtizedekben elképzelhetetlen eredményt értek 

el.

A nyárakkal m ár a felszabadulás előtt is dolgoztak az erdészek hazánkban. 

Komoly lendületet azonban akkor é r t el a magyar nyárfaterm esztés, amikor erdő- 

gazdasági politikánkban m egszilárdult a term esztés és a felhasználás egységéről ki

alakult szem lélet, amelyben a term elés is ,a  feldolgozás is  biztosítva látta jövő p e rs 

pektíváit.

A nyárfaterm esztés kifejlesztésével kapcsolatban lehetetlen nem m egem líte

ni Koltay György erdőmérnöknek, a h íres AlföV.Másító Kallivoda Andor fiának ne

vét, aki úttörő és nagyjelentőségű munkájáért az erdészeti szakemberek közül e l

sőként, 1954-ben, megkapta a legnagyobb tudományos elism erést, a Kossuth-dijav
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Erdőhasználat.

Utaltunk az újjáépítés éveinek ism ertetésénél a rra , hogy a felszabadulás 

után a szakszemélyzet az első perctől kezdve igyekezett a fahasználati tevékenysé

get a szakszerűség keretei között tartani - sikerrel.

A további években a fahasználat aktív szerepe fokozódott és mind nagyobb 

szerepet töltött be a szükségletek hazai forrásból történő kielégítése terén. Az 

1950-es évek átlagát jelentő 3. 4 millió bruttó m 3-ről 1965-re  m ár 4. 5 millió brut

tó m 3-re nőtt az éves fakiterm elés mennyisége, anélkül, hogy az erdőállományok a 

legcsekélyebb károsodást szenvedték volna.

A term elés növelését az üzem tervezettség fokozása (vagyis a kiterm elési 

lehetőségek pontosabb feltárása ), a jól átgondolt terveken alapuló erdőfeltárás, kor

szerű nevelővágások alkalmazása, szakszerűbb tervezőmunka, a hazai viszonyok

nak legjobban megfelelő gépesítés, szakképzett állandó munkásgárda kialakítása, 

a tudományos kutatások eredményeinek gyakorlati alkalmazása tette lehetővé. De 

közrejátszott az is, hogy m ár az uj erdőtelepítések faterm ése is  gyarapithaita a 

kitermelhető famennyiséget.

Az egységes faanyaggazdálkodás m egterem tése az erdőhasználat terén is 

jótékonyan éreztette hatását. A felszabadulás előtt túlnyomóan tüzifatermelő volt 

a magyar erdőgazdaság és a kiterm elt faanyagnak alig 18-20 %-a került ipari fel- 

használásra. Pedig az import csökkentésére akkor is nagy szükség lett volna, de 

a term elő és a felhasználó szektor összhangjának hiánya ezt neip tette lehetővé.

Az Egyesületben is számos esetben hangzott el panasz, hogy a term elés és a fo r

galom felett nincs senkinek áttekintése az országban és e miatt nem lehet a term e

lők szám ára a kiterm elésre és az é rtékesítésre  vonatkozóan útmutatást adni. Töb

bek között ez is vezérelte az Egyesületet abban a törekvésben, hogy a magyar e r 

dőgazdaság hivatalos érdekképviseleti szervévé nyilváníttassa magát. Ez ugyanis 

lehetőséget nyújtott volna szám ára hivatalos statisztikai adatgyűjtés kiépítésére.
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A felszabadulás után ez a probléma megoldódott. Az erdőgazdaság előtt 

részleteiben feltárultak a népgazdasági szükségletek és ezeknek visszavetitése a 

term elésre  az iparifa-kihozatal nagyarányú emelkedését eredményezte az erdő- 

gazdaságok szám ára, a népgazdaság szám ára pedig az im port csökkentését. Jelen

leg a kiterm elt faanyagnak mintegy 60%-a iparifa. Term észetesen a  fejlődés még 

nem á llt meg.

Az iparifa-kihozatal növelése azonban nem csupán az ilyen, erdőgazdasá

gi szempontból passzív okozati összefüggések, nem csupán egyszerű reflexiók e red 

ménye volt. Az erdészet maga is  tett lépéseket a népgazdasági szükségletek felku

ta tására  és a  faanyag kihasználás technikai m egoldására. Ennek a törekvésnek e red 

ményeként .jött lé tre  az e rdészeti fagyártmánytermel és, amely a nagyüzemi techno

lógia szempontjából m ár elejtett, tűzifa minőségű faanyagból, sa ját kis fagyártmány- 

term elő műhelyeiben ment meg több százezer m3 faanyagot a népgazdaság szám ára. 

Ez az alapvetően uj, a semmiből létrehozott ágazat évente közel 100 m illió forint 

nyereséggel járul hozzá az erdőgazdaságok pénzügyi eredményéhez.

Vadászat.

Az Országos Erdészeti Főigazgatóság létrehozásával komoly előrehala

dás történt az erdészet és a vadászat egységének megteremtésében is.

Évszázados problém ája volt ez is  a magyar erdészetnek. Az Egyesület 

történetének 100 éve folyamán több izben indult kezdeményezés annak m egoldására, 

az erdészed  és vadászati adm inisztráció egységesitésére. A magángazdálkodás az 

e rdészet decentralizált állapotának viszonyai között ezek a próbálkozások törvény

szerűen eredménytelenek m aradtak. A felszabadulást követő évtized sem  hozott 

még lényeges változást az e rdészet szempontjából.

Az egységes erdőgazdasági politika kialakulása és m egszilárdulása során 

a kormány belátta annak . z erdészek által mindig hangoztatott - elvnek a he

lyességét, hogy erdő és vad egymástól e l nem választható és csupán az erdő  é le t

közösségi egyensúlyának fenntartása lehet javára  mindkettőnek.
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A szakmai elvek szerint is elfogadott vadgazdálkodás elindítását tulajdon

képpen az 1957. évi 43. törvényerejű rendelet és annak 5/1958. F. M. számú végre

hajtási rendelete jelentette. A vadgazdálkodás és annak országos irányítása a Fő

igazgatóság hatáskörébe került, ahol vadászati főosztályt szerveztek a felelősség- 

teljes munka végrehajtására.

Az egész folyamat betetőzését az 1961. évi Erdőtörvény létrehozása je 

lentette ( az erdőkről és a vadgazdálkodásról szóló VEI. törvény ), amelyről még 

bővebben lesz szó.

Befejezésül a vadás. 51 annyit, hogy számos hazai és külföldi elism erés 

fémjelzi a magyar vadgazdálkodás jő hirét.

Erdőrendezés.

Néhány szóval nehéz visszaadni azt a hatalmas munkát, amelyet a m a

gyar erdőrendezők, a magyar erdőméraökök és munkatársaik az elmúlt 20 év so

rán végeztek. Ennek a s z í v ó s  és áldozatos munkának köszönhető, hogy az erdőgaz

dálkodás színvonalának egyik fontos jellemzője és előfeltétele, az erdők üzem terve

zettsége szempontjából a világ államai között a magyar erdőgazdaság a legelsők 

között áll. Ez a gondos munka segítette eloszlatni az erdőkre vonatkozó ism eretek 

hiányos voltát, ez nyújtott alapot a fakiterm elés mértékének szakszerű fokozásá

hoz, az erdőfeltárás korszerű megtervezéséhez, az erdőfelujitási munkák haté

konyságának fokozásához, a gazdálkodási fegyelem m egszilárdításához, a helyes 

birtokpolitikához, röviden : a szakszerű és korszerű magyar erdőgazdálkodás meg

teremtéséhez.

Erdészeti tudományok.

A gyakorlati munka területén e lé rt nagy eredmények elképzelhetetlenek a 

tudomány előkészítő, úttörő, segitC munkája nélkül.
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Ezért volt különös jelentősége az erdészeti tudományok szempontjából an
nak a ténynek, hogy a Kormány 4045/1949. ( 108 ) számú rendeletével életre hívta 
az Erdészeti Tudományos Intézetet. Az Intézet létszámát a Gazdasági Főtanács 

8710-1002/18-1949. sz. határozatával 51 főben állapította meg. Ebből 39 fő szak- 
személyzet, 12 fő segédszemélyzet. Ennek a kormányintézkedésnek a nyomán in
dult meg a felszabadulás után a korszerű és szervezett kutatómunka.

A tudományos munka hatékonyságát lényegében két körülmény befolyásol

ta

1. A Főigazgatóság irányítása alá rendeléssel a kutatómunka célkitűzése
it mindig az erdőgazdálkodás távlati fejlesztési célkitűzései szabták meg. Ez á l
tal már a kiinduló helyzetben megvalósult a tudomány és a gyakorlat szoros együtt

működése.

2. Jelentősen megnövekedett az a hitelkeret, amelyet az állam az erdésze
ti kutatások fedezésére rendelkezésre bocsátott. Jelenleg mintegy 10 millió forin

tos költségvetéssel, mintegy 60 fő kutatóval és 150 segéderővel dolgozik az Erdé

szeti Tudományos Intézet.

Kísérleti intézményei és területei az egész országot behálózzák. Kutatá

si témáinak skáláját i smertetni e helyen nem lehet, mert alig van a gyakorlati 
életnek olyan területe, amelynek fejlesztésén az Intézet ne dolgozna.

Ennek a kis történeti munkának alkalmával vessünk egy pillantást a mult- 

honnan jutott el a magyar erdészeti tudomány a mai szintre ?
Az "Erdészeti Lapok" 1929. évi 187. oldalán Egyesületünk ügyvezetője az 

1929/30 évi állami költségvetéssel foglalkozik és az erdészeti kisérletügy tételével 
kapcsolatban keserűen igy ir:

szégyenlenünk kell mindnyájunknak, ajkik az erdészet ügyeivel fog
lalkozunk, hogy egy elsősorban agrárállam 1,428. 671.000 pengős kiadásai
ból 8.000 pengő, vagyis 0,0005 % jut az erdőgazdaság gyakorlati problémáival va

ló kísérletezésre I

Hát annyira hiányzik az egész magyar közéletből az érzék az erdőgazda

ság problémái iránt ?
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Lehet ezek után azt mondani, hogy magyar erdészeti kisérletügy van ? 

Lehet ezen a téren belátható időn belül gyakorlati eredményt várni ?

Nem szégyen ez mindnyájunkra, akik ennek a mostohagyereknek, a ma

gyar erdőgazdaságnak az ügyeivel foglalkozunk ?

Szabad ezt szó nélkül hagyni minden erre csak legkevésbé hivatott szerv
nek s legelsősorban az Országos Erdészeti Egyesületnek ?"

Biró Zoltán ügyvezető irta ezt. Több kommentár nem kell hozzá.

Műszaki fejlesztés, szakmunkásképzés.

Az erdőgazdálkodásban a felszabadulás után végbement nagyarányú műsza
ki fejlesztésről nem csupán azért kell megemlékezni, mert enélkül nem jutott vol 
na el a jelenlegi technikai színvonalra, hanem azért is, mert a műszaki fejlesztés 
területén csúcsosodott ki leginkább tettekben az erdészeti dolgozókról való foko

zottabb szociális gondoskodás.

Valaha nem is tekintették emberi munkának az erdei munkát, olyan nehéz 

volt. A munkakörülmények kultúrájára pedig jellemző, hogy ha valakivel kapcso
latban nagyon ki akarták hangsúlyozni egyszerűségét, azt mondták : ” az erdőben 
nőtt fel”, "úgy él, mint egy favágó ". Elmaradottságuk miatt az erdei munkásokat 

még a mezőgazdasági cselédeknél is jobban lenézték.

A felszabadulás után nagy változás következett be ezen a téren is, termé
szetesen összefüggésben az egész országban végbement társadalmi átalakulással.

A legnehezebb és a legkevésbé termelékeny munkafolyamatoknál a gépesí
tés sietett az ember segítségére. Az egykori lassú igaenergiával történő szállítás 
94 %-ban, a legnehezebb munkát jelentő döntés és darabolás 75 %-ban, az ugyan

csak nehéz földmunkát jelentő talajelőkászités 50 %-ban, a csemete- és suháng ki
emelés is 50-70 %-ban gépesítve van. Sajnos, nem nyert még megoldást két nehéz 
erdei munka: a közelítés és a rakodás megfelelő gépesítése.
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Az emberekről való szociális gondoskodást jelentette az 1950-ben megin
dult munkásszállások épitése, majd nagyszámban erdészlakások épitése korszerű 

igényeket kielégítő kivitelben.

A műszaki fejlesztés fellegvára lett ( az ERŰ m ellett) az 1953-ban ala

pított Erdőgazdasági és Faipari Tervező Iroda, amely a rendelkezésre álló szelle

mi erők koncentrálásával, a szebbnél-szebb műszaki produkciók előteremtésével, 

korszerű tervezőmunkával vitte előbbre az erdészet és a faipar fejlődését.

A műszaki fejlődéssel párhuzamosan haladt az alkalmi napszámosok he

lyett korszerűen kiképzett, megfelelő általános műveltséggel rendelkező, a kor
szerű technikát kezelni tudó, az erdőgazdálkodás alapelveivel tisztában levő állan
dó szakmunkásgárda kialakítása.

A probléma fontosságát első izben Áko.s László vetette fel az "Erdőgazda
ság” című szaklap 1948. évi 3. számának 7-8. oldalán, "Erdeimunkás tanfolyamok 

szükségessége" cimü cikkében. Bevezetésként igy ir  :

" A magyar erdőgazdálkodás korszerű átszervezésének egyik legsúlyo

sabb problémája az erdei munkásnevelés ügye. Szakképzett erdei munká
saink jóformán egyáltalán nincsenek, legfeljebb azt mondhatjuk, hogy 

egyes erdővidékeken.. . .  vannak erdei munkához értő munkások. Pedig 
erdőgazdálkodásunk komoly fejlődése elképzelhetetlen, ha nem rendelke

zünk olyan erdei munkásréteggel, amelyik minden erdei munkát teljes 

felkészültséggel, szakértelemmel, a legalkalmasabb szerszámok legjobb 

felhasználásával végez.

A fejlődés ( gépesítés, kemizálás, erdőművelés fejlődése, bérezési prob

lémák, önköltségcsökkentés, munkaerőhiány, stb. ) valóban parancsoló szükségsze

rűséggel kényszeritette ki - több kevésbé eredményes kísérlet után - a korszerű 
szakmunkásképzés beindítását.

Ma még aránylag kevés szakmunkásunk van. 1965-ben az állami erdőgaz
daságok területén dolgozó 38. 983 főből 20.344 fő volt az állandó munkás, akik kö

zül 2686 fő rendelkezett szakmunkás képesítéssel.
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Ezen a téren még sok a tennivaló.De egy bizonyos : egy komor társadalm i jelenség, 

az egész héten füstös kunyhóban lakó, bablevesfőző-krumplisütő, elhanyagolt, lá 

tástól-vakolásig dolgozó, krajcárbéren tengődő, műveletlen favágó ma m ár csupán 

erdészettörténeti emlék.

Szakoktatás.

Azok a mélyreható változások, amelyek a magyar erdészet területén az 

utóbbi húsz év folyamán végbe mentek, tükröződnek az erdészeti szakoktatás fe j

leményeiben is.

Helytálló a szakoktatás helyzetére kitérni, m ert a szakemberképzés prob

lémái az Egyesület megalakulásától kezdve szüntelenül működésének homlokterében 

állott. Az előző három fő fejezetben részletesen  ism ertettük azt a sok munkát és 

küszködést, melyet az Egyesület e téren kifejtett.

A felszabadulás után az első figyelemre méltó esemény az Erdészeti 

Gimnázium 1948. évi megnyitása volt Esztergomban. Ezzel a nagymultu, Vadász

erdőn létrehozott, majd T atára áttelepült egykori erdészeti középiskola támadt új

ra  életre. 1950-ben átköltözött Sopronba és technikumként működött tovább. Mel

lette még az 1952-ben ( eredetileg Debrecenben ) alapitott szegedi technikum ké

pez ki középfokú képzettséggel rendelkező szakembereket.

Az alsófoku képzés terén számos változat m erült fel és helyzete még ma 

sem jutott nyugvópontra. A két világháború között döntő szerepet vivő esztergomi 

Alerdész Szakiskola 1950- ben megszűnt, Asotthalma 10 hónapos erdészképző i s 

kolává alakult át. Két-három éves működési időtartammal más városokban is mű

ködtek erdészképző iskolák. 1958. óta ism ét működik a kétéves Asotthalmi Erdé

szeti Szakiskola. Megemlitendő, hogy mind alsó, mind középfokon folyt levelező 

utón történő képzés is.
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Az ismertetett számos variáció oka az, hogy az állami erdőbirtok létre

jöttével és apparátusának kiépítésével kapcsolatban a legnagyobb hiány alsó- és 

középfokú szakemberben jelentkezett.

De hiány mutatkozott felsőfokú képzettségű szakemberekben, erdőmérnö
kökben is. Ennek oka részben az is volt, hogy többféle tényező eredményeként az 

erdőméraökök egy része más tárcák vállalatainál helyezkedett el. Az idősebb, meg 

felelő gyakorlattal és tapasztalattal rendelkező mérnököket elszívta a felső és kö

zépfokú szakigazgatás szervezete, a munkák közvetlen irányításánál nem sok m ér
nök maradt. A Soproni Főiskola - miközben igyekezett a megnövekedett igények 

kielégítésének minél tökéletesebben eleget tenni,- maga is alapvető változásokon 

ment keresztül.

1952-ben, majd iy*>2-ben évszázados törekvés valósult meg : az ősi felső- 

oktatási intézmény elnyerte teljes önállóságát, majd a Népköztársaság Elnöki Ta
nácsa a felsőoktatási intézményekről szóló 1962. évi 22. számú törvényerejű ren
deletével egyetemi rangra emelte.

Évtizedes viták, egyesületi harcok végére is pontot tett ez a döntés. 

Ugyanakkor tükröződése és elismerése volt annak a hatalmas fejlődésnek, amelyen 
keresztül ment az egész magyar erdőgazdaság. Az uj, egészséges erdőgazdasági 

politika eredményeként az évszázados erdészeti felsőoktatás keretében, de egyen

rangú fakultásként indult meg hazánkban először a faipari mérnökképzés. Nemcsak 
jelképe, de záloga ez az őstermelés és a feldolgozás mindkét fél érdekeit messze

menően szolgáló, egyre szorosabbá váló együttműködésének.

Szakirodalom.

Haladás, fejlődés, továbbképzés, tudomány elképzelhetetlen a kor szín
vonalán álló szakkönyvek, folyóiratok nélkül.

Az erdészeti szakirodalom klasszikus korszakát az első világháború előtt, 

különösen a századforduló táján élte. Egyesületünknek e klasszikus irodalom kibon
takozásában elévülhetetlen érdemei vannak.
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A két világháború közötti időszak komoly visszaesést jelentett ezen a té-

Annál szembetűnőbb az a nagyarányú irodalmi mozgalom, amely az 1950- 
es évektől kezdődően kibontakozott.

Teljes bibliográfiát nyújtani e helyen nem lehet, csupán példákkal megvilá
gítani a megtett fejlődést.

A folyóiratok közül már tettünk emlitést az 1946-ban induló "Erdőgazda
ságról”, amely 1958-tól az "Erdőgazdaság és Faipar" cimet viseli, ezzel is ki
fejezve, hogy azt az egységet képviseli, ami a magyar "fás" szakma területén 

kialakult. Lényegében az erdészeti főhatóság lapja, amely jelenleg ( 1966 ) már 
két évtizedes fennállását ünnepelheti. A sajtó eszközeivel az erdőgazdaság életé
nek bemutatására, a fejlődési irányzatok tudatosítására, az elért eredmények is 
m ertetésére törekszik. Bő képanyagánál, változatos, ötletes tartalmánál fogva 
nagy népszerűségnek örvend az erdészeti társadalom minden rétegében.

Az Országos Erdészeti Egyesület közlönye "Az Erdő" c. szaklap. Évszá
zados közlönyünknek, az Erdészeti Lapoknak egyenes folytatása. A felszabadulás 
után 1948. októberében jelent meg inra az Erdészeti Lapok. 1950-től 1952-ig egy 
helytelen intézkedés következtében megjelenése szünetelt. 1952-től "Az Erdő" ci- 
men jelenik meg havonta. Jelenlegi példányszáma 5.000. Tartalmának nagy részét
- a lap hagyományának megfelelően - az erdőgazdálkodás fejlesztését célzó, tudo
mányos színvonalú közlemények képezik. Terjedelmének kisebb részét szakirodal

mi referátumok és az Egyesület belső életének hírei foglalják le. Színvonalát ide
gen nyelvű összefoglalások emelik, ezek révén számos ország erdészeti folyóira
tával áll cserekapcsolatban. További saját kiadványa az Egyesületnek az 1964-től 
évente kétszer, több nyelven kiadott "Magyar Erdészeti Szemle". A jelentősebb 
szakdolgozatokat foglalja össze. A külföld részéről rendkívül elismert és keresett 
kiadvány.
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Körülbelül hetenként - kéthetenként jelenik meg a Főigazgatóság hivatalos 

lapja, az "Erdészeti Értesítő1’. A főhatóság hivatalos rendeleteit teszi közzé. Egy
mást követő évfolyamai a magyar erdészet legujatbkori fejlődéstörténetének kitű

nő forrásmunkái.

Negyedévesként jelenik meg az Erdészeti Tudományos Intézet ( ÉRTI) 
hivatalos kiadványa, az "Erdészeti Kutatások". Formáját tekintve mintegy a folyó

ira t és az évkönyv között áll. Az ÉRTI kutatóinak tudományos dolgozatait teszi köz

zé. Egyenes utóda az egykori Erdészeti Kísérleti Állomás által kiadott "Erdészeti 

Kísérletek" c. lapnak.

Értékes darabjai szakkönyvtárunknak az Egyetem évente megjelenő év
könyve : " Az Erdészeti és Faipari Egyetem Tudományos Közleményei ”.

A folyóiratok szintjén kell megemlíteni az Országos Mezőgazdasági Könyv

tár által kiadott Agrárirodalmi Szemle "Erdészet" sorozatát. Havonként juttatja el 

kutatókhoz, üzemi szakemberekhez a külföldi erdészeti szakirodalom magyar nyel
vű kivonatát, megfelelő tárgykör! csoportosításban.

Folyóirat terjedelmű időszakos egyesületi kiadványok a "Mikológiái köz
lemények" és "Erdészettörténeti közlemények" cimü litográfiák.

A felsorolt országos Iriadványu folyóiratok mellett csak utalni lehet a Fő
igazgatóság alá tartozó erdőgazdaságok és vállalatok által időszakosan kiadott 

egyes üzemi lapokra, híradókra. ( Ciklámen, Eűkkmakk, Börzsöny, Erdősáv, 
Fenyőtű, Bakonyi Kürt, s tb ., stb. )

A felszabadulás után az erdészeti könyvkiadást a Mezőgazdasági Kis

könyvtár erdészeti & :zata nyitotta meg 18 kis kötettel. Ezt követte a technikumi 

tankönyvek 8 és az erdészeti szakiskolák tankönyveinek 6 kötete. Egyidejűleg je

lent meg az Erdészeti Tudományos Kiskönyvtár 31 lás kötete.

Ezek az egyenkéi$ jd sebb terjedelmű kiadványok hézagtöltő szerepet vit
tek a háború utáni évtizedben, amikor az alsófoku szakemberek tömeges kiképzése 
idején nem állt rendelkezésre elegendő összefog! aló kézikönyv.

9899/Cs.



Ágazatonként! önálló szakmai utasításokat már az egykori Erdőközpont 

is adott ki az 1949-50-es években. Az Országos Erdészeti Főigazgatóság az egysé
ges elvek alapján történő gazdálkodás országos kialakítása érdekében az 1955-59-es 
években bocsátott ki hatkötetes szakmai utasítás sorozatot, igen komoly szakmai 
tartalommal ( amelyet 1962-ben kiegészített még a Gépesitési Útmutató ).

A Főigazgatóság hajtotta végre 1964-ben a magyar erdészeti szakirodalom 
eddigi legnagyobb vállalkozását, a "Magyarország Erdőgazdasági Tájainak Erdő- 

felujitási, Erdőtelepítési Irányelvei és Eljárásai" cimet viselő 10 kötetes hatalmas 
munka kiadásával. Még nem volt Magyarországon olyan erdészeti szakmunka, amely 
annyi tudós és üzemi szakember közreműködését igényelte volna, mint ez. (Csak 

megközelíti ezt az egykori, 1913-ban kiadott Fekete-ELattny: Erdészeti fák és cser

jék elterjedése a Magyar Állam területén c. nagy mü, amely szintén számos külső 
szakember közreműködését vette igénybe.

Az említett sorozatok mellett mind gyakrabban jelentek meg egyes neves 

szakíróink értékes munkái. Nem egy közülük ma már klasszikusnak számit és 
roppant értékes alapja szakmai tudásunknak.

A teljességre való törekvés igénye nélkül, csupán emlékeztetőül, íme né
hány cim :

Ákos László szerkesztésében : Erdészeti-vadászati-faipari lexikon. (Bpest,

1964. - Mezőgazdasági Kiadó. )
Babos Imre : Magyarország táji erdőművelésének alapjai.

( Bpest, 1954. - Mezőgazdasági Kiadó. )
Bertóti István: Vadgazdálkodás és vadászat. (Bpest, 1956. -Mező-

gazdasági Kiadó )

Eehér Dániel: T ájbiológia. (Bpest, 1954. Akadémiai Kiadó )
Fekete Zoltán: Erdészeti rovartan (Bpest, 1957. -Akadémiai

Kiadó.)
Győrfi János : Erdészeti rovartan. (Bpest, 1957. -Akadémiai

Kiadó)

Győrfi János : Erdővédelem. ( Bpest, 1963. Akadémiai Kiadó )
Halász Aladár szerkesztésében: Erdőgazdaságunk, faipanmir és faellátásunk hely

zete és fejlődése 1920-1958-ig (Bpest, 1960. 
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó )

- 244 -
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Keresztesi Béla:

Keresztesi Béla 

Koltay György :

Madas András szerkesztésében:

Magyar Pál:

Pankotai-Herpay :

Rőth Gyula :

Sébor János:

Szederjei Ákos :
Szederjei Ákos : 

stb. y stb.

Az irodalmi alkotások sorából külön meg kell említeni az Erdészeti Kézi

könyvet, amelynek anyagát az Egyesület állíttatta össze és adatta ki az 1943-ben 

az Egyesület által kiadott és már teljesen elfogyott Erdészeti Zsebnaptár pótlására.

Ha az eddigiekhez hozzávesszük a különböző szintű oktatási intézmények 

tankönyveit, jegyzeteit, faipari szakirodalom számunkra aktuális termékeit, az 

alap- és segédtudományok szorosabb erdészeti vonatkozású müveit, valamint a 

számtalan kisebb- nag^ bb litográfiát és brosúrát - kibontakozik előttünk a fel- 

szabadulás utáni magyar erdészeti szakirodalom impozáns képe, amelynek feldol
gozása külön tanulmányt igényelne.

Az Egyesület története szempontjából meg kell állapítani, hogy a szakiro
dalom bemutatott nagyarányú kifejlesztésének költségeit állami szervek és könyv

kiadó vállalatok vállalták. Így a szakirodalom nem szorult az Erdészeti Egyesület

A magyar nyárfatermesztés . (Bpest, 1962. - 

Mezőgazdasági Kiadó )
Akáctermesztés Magyarországon. (Bpest, 1965.

- Akadémiai Kiadó )
A nyárfa. (Bpest, 1953._Mézőgazdasági Kiadó )

Erdészeti kézikönyv. (Bpest, 1956. - Mezőgazda- 

sági Kiadó)
Alföldfásitás I-H. (Bpest, 1960-1961. Akadémi

ai Kiadó)

Erdészeti szállítás tan. (Bpest, 1965. Mezőgazda- 

sági Kiadó)
Erdőmüveléstan Hl. (Bpest, 1953. - Mezőgazda- 

sági Kiadó)
Általános geodézia I-H. (Bpest, 1959. Mezőgazda- 

sági Kiadó )

Őz. (Bpest, 1959. Mezőgazdasági Kiadó ) 
Szarvas. (Bpest, 1960. - Mezőgazdasági Kiadó)
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részéről arra a patronáló szerepre, amely a magyar erdészettörténet korábbi év
tizedei során olyan nagy szerepet játszott. Ennek következtében az Egyesület iro
dalompártoló tevékenysége - legalább is egyenlőre - háttérbe szorult.

Fafeldolgozás, értékesités.

A faanyag kitermelésének és bővitett újratermelésének terén elért ered

mények áttekintése után érdemes az uj, egységes erdőgazdasági l :iitika hatását 
megvizsgálni a mérleg túlsó oldalán, a forgalom, a feldolgozás, a felhas málás 
zempontjából is.

Közvetlenül Trianon után, a legnagyobb fainség idején, 1921-ben, igy irt 
Gaul Károly fatechnológiai tanár, az Egyesületnek évtizedeken keresztül választ
mányi tagja :

"Mentői több mechanikai és kémiai munkát fordítunk a fára, belőle annál 
értékesebb cikket állíthatunk elő. A rendelkezésünkre álló faanyagot lehetőleg ipa
rilag dolgozzuk fel s mentői kevesebbet tüzeljünk el. Fakószörületre.. .  a lágy 

lombos fákat kell felhasználni. A cellulózt, mivel lucfenyőnk nincs, szalmából 
vagy kukoricaszáütoól kell készítenünk...

még a m ai... Magyarországon is lehetséges, sőt nagyon is szükséges 
azon faipari ágak fenntartása és fejlesztése, melyek az országban elegendő nyers
anyagot találnak. " ( Erdészeti Lapok 1921. 3-4 o. )

A felszaiMdulás után a fafelhasználás gyors felduzzadása és a faellátás 

ugyancsak gyorsan fokozódó nehézségei korán hathatós intézkedések megtételére 
kényszeritették a magyar szakembereket. Ez kezdetben a faanyagok felhasználása 
terén a fokoz az európai átlagnál lényegesen nagyobb megtakarításban, illetve 

a fahelyettesito anyagok jelentős elterjesztésében nyilvánult meg.

A takarékos felhasználást célozta a fűrészüzemeknek a már említett e r 
dészeti főirányltás alá történt visszahelyezése 1952-ben. A fürészipari termelés 
koncentrálása a kapacitás lényeges bővítése nélkül is fokozta a termelés mennyisé
gét, a megnövekedett rönkmennyiség romlásmentes feldolgozását.
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Az erdészeti fagyártmánytermelés eredményeiről már volt szó az "Erdő- 
használat" c. alfejezetben.

Nagyjelentőségű intézkedés volt az anyagtakarékosságot szolgáló techno
lógiák bevezetése irányában a faárrendszer reformja. Ezt 1956-ban, az egész nép
gazdaság területén elsőként az erdészet hajtotta végre. Az uj faárrendszer a termeJ 
lői árakat jelentősen felemelte, összhangba hozta a világpiaci árakkal, úgy, hogy 
az uj árak nemcsak fedezik a fatermelés teljes önköltségét, hanem 4 % nyereséget 
is biztosítanak a termelő szektornak. Ez a haszon azonban nagymértékben differen
ciáltan jelentkezik : elsősorban az iparifa termelésre, ezen belül is az értékesebb 
választékok termelésére ösztönöz, a tűzifa termelését kimondottan veszteségessé 
te3zi. A felhasználási területen a helyzet fordított : az értékes, drága választékok 
terén takarékosságra ösztönöz és a felhasználást az olcsóbb, könnyebben beszerez
hető cikkek irányába tereli.

Az uj faárrendszer a fatermékeket általában magasabbra értékelte, mint 
a helyettesitő anyagokat és ezzel utat nyitott utóbbiak széleskörű elterjesztésének.

Az erdei termékek árának világszínvonalra történt felemelése helyreiga
zította az erdőgazdaságok pénzügyi egyensúlyát is és fokozta az erdőgazdasági dol
gozók jövedelmét.

A fa komplex feldolgozása az ötvenes évek végén kezdődött meg nagyobb 
méretekben. A tűzifához közelálló alapanyagból a sokoldalúan felhasználható fa
rostlemezek gyártása először Szegeden indult meg, majd a korszerű Mohácsi Fa
rostlemezgyárban folytatódott.

A faábrgácslapgyártás hazai megteremtése 1959-hez fűződik, Szombat

helyen.

Gaul Károly idézett megállapítását igazolja a fogyasztói igényeknek meg
felelő nemesitő felületkezelés megvalósítása a farostlemez- és forgácslapgyártás
ban. Míg a nyers farostlemez világpiaci ára jelenleg 0. 30 dollár/m2, a három 
rétegben email-lakkal felületkezelt lemezé kb. 1.30 dollár, a laminátos eljárással 

kezelt lemezé 1. 50-1.70 dollár.
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Az alapvetően uj iparágak megteremtése mellett nagyot fejlődtek az elsőd
leges faipar egyéb, hagyományos ágazatai is : a furnir- és enyvezett lemezipar, a 
parkettagyártás, a Főigazgatóság irányítása alá rendelt vegyes faipar ( ládagyártás, 
gyufagyártás, stb. ). Ezeknek az üzemeknek a keretében valósult meg az egységes 
erdőgazdasági politika egyik alapvető célkitűzése : a rendelkezésre álló faanyag mi

nél tökéletesebb feldolgozása a rönktől kezdve a tűzifán át a hulladékig és a kéregig.

A fa mechanikai feldolgozása mellett egyre inkább előtérbe kerül a kémiai 
feldolgozás. Az erdőkémiai ipar is becsülettel ellátta a reá háritott népgazdasági 

feladatokat.

Jelenleg kialakulóban van az egyre növekvő népgazdasági papir és karton- 
szükséglet kielégítése céljából a hazai papir- és cellulózgyártás kifejlesztése, uj 

gyártási eljárások kidolgozása, & hazai lágy lombosfá nyersanyagbázis Idszélesitése. 
Rövidesen megkezdődik a keménylombos fafajok felhasználása a cellulóziparban.

Mindezek az intézkedések hatásosan fékezik a magyar faimport növekedé

sét, jelentősen a fenyő fűrészáru behozatal tételét.

Az erdő által nyújtott sokféle természetű termék gondos kiaknázását végzi 
az Erdei Melléktermékgyüjtő és Értékesítő Vállalat. Szép és modern kosarai, gom

ba*, erdeigyümölcs, lé- és szörpkészitményei valutában is realizálódott nemzetközi 
elismerést szereztek erdészetünknek, moha-, diszitőnövény-, stb. termékei pedig 
belföldi szükségleteket elégítenek ki.

Az 1951-ben alapított ÉRDÉRT Vállalat készletező, manipuláló, fuvarozó 
tevékenységével nélkülözhetetlen szerepet tölt be a termelés és a fogyasztás koor
dinálásában. Működésével függ össze faforgalmunknak egy érdekes és hosszú ideig 

nélkülözött uj vonása : iparifa-exportunk jelentős megnövekedése. A hazai termelé
sű papirfa és a tranzakciós fenyőgömhfa, illetve fűrészáru exportjának értéke az 

utóbbi években megközelítette az évi 100 millió devizaforintot. E folyamat tartós

ságának regisztrálása majd az erdészettörténet feladata lesz.
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Uj erdőtörvény.

A magyar erdőgazdaságnak a felszabadulás után elért eredményeit kodi- 
fikálta az Országgyűlés, amikor megalkotta "Az erdőkről és vadgazdálkodásról" 

szóló 1961. évi VH. törvényt, az uj erdőtörvényt. A törvény ezúttal alapvető útmu

tatást adott az erdőgazdaság további munkája számára.

Az uj erdőtörvény látszólag elég későn született meg. Objektív oka ennek 

az volt, hogy 1961-re értek meg a feltételek annak lerögzitéséhez : az ország e r 

dőterületének 95 %-ában szocialista szervezetek gazdálkodnak ! Ekkor lehetett az 
erdőtörvényt az uj polgári- és büntető törvénykönyvvel összhangban elkészíteni.

A régi erdőtörvény jogalkalmazása ekkorra már igen nehézkessé vált.

A törvény is rögzítette azt a már részben megvalósult erdőgazdasági po

litikát, amely az erdőgazdálkodást és a faanyagfelhasználást egységes szemlélet

ben fogja össze. Létrehozása végső soron a közbirtokos sági erdők évszázados in

tézményének megszűnését is jelezte.

A faanyagtermelés mellett már a törvény első paragrafusában történt 

elhelyezés is kihangsúlyozta az erdők fokozódó egyéb hasznos rendeltetését.

Az erdőgazdaság szakmai szempontjából a legfontosabb rendelkezéseket 

az erdőgazdálkodás alapelvei cimü fejezet tartalmazza. Ezek közül a legfontosab
bak : a termőhelynek leginkább megfelelő elegyes állományok kialakítása, a termő
talaj védelme, az üzemterv szerinti gazdálkodás, a véderdők és védőfásitások in

tézményének kiszélesítése. Az építő munka számára kapunyitást jelent a közérde
kű erdőtelepítések előírása.

Számos renu. Ikezósből világlanak ki a nemzet egészének kincsét óvó 

erdővédelmi intézkedések. Ezt, valamint az erdészeti személyzet fontosságának 
elismerését és megbecsülését jelenti az erdész egyenruha rendszeresítéséről, a 

szolgálati lőfegyver viseléséről és használatáról, a hatósági személynek tekintett 

védelmi személyzet büntetőjogi védelméről szóló rész. Első izben mondja ki a 
törvény Magyarországon az általános tilalmat az erdőben való legeltetésre. Le
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szögezi azt is, hogy az erdő csak a rendeltetésének megfelelő célokra használha

tó.

Ezek az erdővédelmi tárgyú törvénykezések olyan több évtizedes, sőt 

esetenként évszázados viták végére tettek pontot, melyek megvalósításáért renge
teg küzdelmet folytattak az Egyesületbe tömörült szakemberek - eredménytelenül.

Az uj idők hangja a megtermelt faanyag takarékos, gazdaságos felhaszná

lását és a szakadatlan műszaki fejlesztést a törvény szigorával biztositó és ösztön

ző paragrafusok beiktatása.

Régi törekvéseket, erdészálmokat váltott valóra a vadgazdálkodásról és 

vadászatról szóló fejezetnek az erdőtörvénybe való foglalása. Az egész országban 
egységes elvek szerinti vadgazdálkodás alapjait vetette meg ezzel, ugyanakkor a 

vadászat fejlődése, az egyes sajátságos vadgazdasági körzeteknek leginkább meg

felelő gazdálkodás kialakítására nyújtott hatalmas lehetőségeket.

Összefoglalás.

Az olvasó bizonyára aránytalanul hosszúnak találja majd a második világ

háború utáni magyar erdőgazdaság helyzetének, fejlődésének ismertetését.

Az elmúlt száz év történelmi tendenciáját figyelmesen követve azonban 
szakember és szakmán kívülálló egyaránt felmérheti, hogy a korábbi évtizedekhez 

képest eseményekben rendkívül gazdag az elmúlt 15-20 év. Annak, hogy ez nem 
csupán a jelenkor emberének természetes szubjektív, közeltávra beállított látó
szöge, hanem tárgyilagos valóság, bizonyítékai az egyes eseményeknek, a múlt

beli eredménytelen törekvésekkel történő összekapcsolásai, amelyet a szerző a 

fontos esetekben igyekezett nem elmulasztani. De bizonyítják ezt azok az uj jelen
ségek is, amelyek csupán erre  a 20 évre jellemzőek, mert korábban nem, vagy 
éppen csak csirájukban léteztek.
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A bemutatott hatalmas fejlődés végeredményben egy alapvető okra vezet
hető vissza a politikai - társadalmi rendszer megváltozására és ennek logikus kö

vetkezményére, az erdők államosítására. Az államosítás tette lehetővé egy egysé

ges szervezet kialakítását, az erdők összetételének, állapotának megismerését, 

távlati tervek és egységes erdőgazdasági politika kialakítását, a szellemi és anya
gi erők összefogását és koncentrálását a kitűzött célok elérésére.

Kétségtelen, hogy amig a magyar erdészetnek az első világháború előtt 
az Országos Erdészeti Egyesület, a két világháború között az Erdőmérnöki Főis
kola volt a szellemi irányítója, a második világháború után ezt a szerepet az Or

szágos Erdészeti Főigazgatóság töltötte be.

Az Egyesület története a felszabadulás után.

Az erdőgazdaság fejlődéséhez viszonyítva az Egyesület szerepe - korábbi 

szerepléséhez mérten látszólag elhalványul.

Ez természetes is. A tőkés gazdasági rendszer évtizedeiben jóformán az 
Egyesület volt az egyedüli fórum, amely a magyar erdőgazdaság érdekeiért küz

dött, amely a szakszempontokat és a szakszemélyzet érdekeit képviselte. Akkor 

törvényszerűen szükség volt erre  a szerepre és az Egyesületnek el kellett vállal
nia a magyar erdészet félhivatalos érdekképviseletét a gazdasági küzdelemben.

A felszabadulás után a korábbi funkciók közül sok feladat ellátására nem 

volt többé szükség. Nem kellett bizonyos szakmai alapelvek érvényre juttatásáért 

harcot vivni befolyásos magánérdekekkel szemben, - az állami gazdaságpolitika 

nem hagyott ilyen oblémát. Nem kellett a szakszemélyzet szociális viszonyai

nak kicsi javításáért küzdeni, - a szociális irányú munkálkodást átvette a szak- 
szervezet. Nem kellett a szakirodalom fenntartását patronálni, - bőségesen gon

doskodtak arról az állami vállalatok.

Felmerülhet a kérdés : szükség volt-e egyáltalán egy ilyen funkcióit vesz
tett testületre a megváltozott világban ?
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Az Egyesület történetének további vizsgálata erre a kérdésre pozitív vá

laszt fog adni.

Az Egyesület életrekelése.

A háborút közvetlenül követő években az Egyesület létezett, de alig funk

cionált. Waldbott Kelemen elnök Budapest ostroma alkalmával aknaszilánktől ha
lálra sérült. Térfi Béla I. alelnök idős korára és megrokkant egészségi állapotá

ra való hivatkozással tisztségéről lemondott. A EL alelnök megbízatása 1946-ban 

lejárt, különben is, vidéken lakva, a közlekedés és hírközlés nehézségei miatt 
nem tudta kézbe venni a szervezést. Az ügyek vezetését a választmányon belül ala
kított öttagú bizottság vette át.

Az infláció miatt tagdijak nem folytak be, az Erdészeti Lapok nem jelen

hetett meg, igy a tagsággal fennálló kapcsolat átmenetileg megszakadt. A gazdasá
gi válság egyébként is elsorvasztotta az Egyesület anyagi erőforrásait.

Az Egyesület vagyona a harccselekmények következtében nem szenvedett 
nagy károkat. Ez Tasnády Gyula pénztáros érdeme,. .aki a székházban lakva odaadó- 
an őrizte az Egyesület értékeit.

A szakmai testületi élet megindulását, a szeretett és megszokott Erdésze
ti Lapok megjelenését azonban minden szakmáját szerető erdészember várta. De a 

megalakuló államerdészeti szervezet is érezte a hiányát a társadalmi oldalról jövő 
szakmai támogatásnak. '•

A szervezés ügyét az mozdította el a holtpontról, hogy dr. Mihályi Zoltán 

titkár 1947. decemberében hazatért a hadifogságból és hamarosan hozzáfogott az 
Egyesület életrekeltéséhez. Kölcsönös tájékoztatások és véleménykérések eredmé
nyeként , valamint a Belügyminisztérium hozzájárulásával 1948. március 20-án 
jött össze a háború után az első tisztújító rendkívüli közgyűlés.
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A közgyűlésen a régi vezetőség formálisan is lemondott és uj vezetőséget 
választottak Sébor János professzor, elnök és Lády Géza alelnök személyében. Az 
év végéig szólő hatállyal 20 tagú választmányt is választottak. Az irodavezetői te
endőket továbbra is dr. Mihályi Zoltán látta el egészen 1954-ig.

Az események ismertetése előtt érdemes részletesebben megvizsgálni, 
hogy a nagymultu Egyesület milyen alapelveket követve kivánt a megváltozott világ
ba beleilleszkedni. Ez vezetőinek megnyilatkozásaiból Ítélhető meg leginkább

Dr. Sébor János professzor, az Egyetem nagyrabecsült tanára megválasz
tása után

" A lelkes tapssal köszöntött uj elnök székfoglaló beszédében hangsúlyoz
ta, hogy az Egyesület méltán büszke nyolc évtizedes önzetlen, eredményekben gaz
dag munkájára és annak a meggyőződésének adott kifejezést, hogy demokratikus 
újjászervezése biztosítja számára azt az utat, amelyen haladva a legnagyobb szol
gálatot teheti a magyar erdőgazdaságnak. Tiszta szakszerűség, tárgyilagosság, 
önzetlen kartársi együttmüködés legyenek a vezérelvei továbbra is. ( Erdőgaz
daság, 1948. 7. szám 5.o. ).

Dr. Mihályi Zoltán hangsúlyozta, hogy az Egyesület nagy örömmel vár
ja körébe az erdészeti üzemi tiszteket és erdészeket közös munkára, mert a szak- 
müvelődés mélyreható, állandó fejlesztése csak az erdészet minden munkaterüle
tére kiterjedő demokratikus összefogás alapján lehetséges. " ( Ugyanott).

Az Egyesület újjászervezése részben a Szakszervezet ( Közalkalmazottak 
Országos Szabad Szakszervezetének Erdészeti Főcsoportja ) közreműködésével ment 
végbe. A szakszervezet a rendkívüli közgyűlésen is képviseltette magát és az 
alábbi demokratikus elvek valóra váltását javasolta :

1. az egyesületi keretek minél átfogóbb tágítását,
2. a választmánynak az erdészeti alkalmazottak csoportjai szerinti ösz- 

szeállitását,
3. a Szakszervezet képviselői részére megfelelő számú hely biztosítását
4. a tagdíjaknak a jövedelem szerinti fokozatos megállapítását
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5. az Erdészeti Lapokban, az erdészek részére megfelelő cikkek közlését

6. erdőbirtokossági társulatok tagokul való bevonását.

A megalakulást követően az Egyesület "Tájékoztató az Országos Er désze- 

ti Egyesületről" címmel emlékiratot terjesztett a fÖldmüvelésügyi miniszter elé, 
kérve annak hathatós támogatását. Az emlékiratban célkitűzéseit a következőkben 
rögzítette :

1. vállalja a tudományos kutatás eredményeinek a gyakorlat részére tö r

ténő legcélszerűbb közvetítését,
2. vállalja az erdőgazdálkodás belterjességének növelésére irányuló gya

korlati törekvések számbavételét, megvitatását és a szükséges javaslatok kidolgo
zását mind az elméleti alapok megteremtésére, mind pedig a megvalósításra hi
vatott szervek felé,

3. vállalja, hogy felkelti a nagyközönség érdeklődését az erdő iránt és 

ezzel elősegíti egyik legértékesebb nemzeti kincsünk komolyabb megbecsülését és 
végül

4. vállalja, hogy ismét felveszi baráti kapcsolatait a külfölddel.

Célunk : szélesre tárni a kaput, hogy mindenki, aki szereti a magyar erdőket és 
bármilyen csekély mértékben hozzá kíván járulni jobb jövőjik kialakításához, szive 
és tehetsége szerint dolgozhasson ezért.

Szembe kell nézni azzal a kérdéssel, vajon egy országban, ahol az erdők 
legnagyobb része az állam kezén van, egyáltalában fennáll-e a szüksége egy erdé
szeti szabadtársulásnak ? Erre a legjobb meggyőződésünk szerint határozott igen

nel kell felelnünk 1

Tagadhatatlan ugyanis, hogy az állami igazgatás nem terjedhet ki a szol
gálaton kívül, tisztán sfcakszeretetből vállalt munka irányítására, mert hivatalos 

szervezete nem biztosíthatja azt a kötetlenséget, mozgási szabadságot és közvetlen
séget, amely az önkéntes munkakészség, termelő erejének leglényegesebb előfel
tétele. ( Erdőgazdaság, 1948. április 5. 7 .o. )
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Ez a nyilatkozat becsületes, nyílt beszéd volt, amelyet az uj, demokra
tikus államrend is méltányolt és az Egyesület folytathatta immár nyolcvanéves te
vékenységét.

Újra megjelenik az Erdészeti Lapok.

Végig pillantva a könyvespolcon felsorakoztatott Erdészeti Lapok száz 

évfolyamának impozáns sorozatán, a sok vaskos kötet között egy kis füzet lapul 

meg : a Lapok 84., 1948. évi évfolyama. Lehetetlen megilletődöttség nélkül ezt a 

durva papírra nyomott, aprőbetüs kis füzetet kézbe venni. Évszázados szaklapunk 
már-már megszakadni készülő nagyszerű sorozatának újjáéledését jelzi ez a sze

rény kis füzet, melyhez hasonló vékonyságú kötetet csak 1919-ben találunk. 1948. 
októberében jelent meg a felszabadulás utáni első szám. Mindjárt az első oldalon 
található a "Zászlóbontás" című cikk. Az Egyesület alelnöke ebben igy köszönti 
a lap újjászületését :

"Az Országos Erdészeti Egyesület demokratikus átszervezése után ime 
itt van lapunk első szabad száma is ! Mindenkié, aki szakunkban olvasni, tanulni, 

művelődni kíván : erdészé, munkásé, paraszté, bárkié, aki szereti az erdőt !"

A lap célkitűzéseit az alelnök a következőkben foglalta össze :
1. tanítani, véleményeket közreadni,
2. szoros kapcsolatot tartani a tudománnyal,
3. gyakorlati segédleteket kiadni,
4. közelebb vinni az erdőt a nép szivéhez,

5. kifejleszteni a szakszemélyzetben az erdő szeretetét,

6. támogatni, elősegíteni a termelő munkát.
Befejezésül igy buzdítanak sorai :

"Kibontottuk és szabad hazánk friss levegőjében meglobogtatjuk erdészeti 

kulturánk uj zászlaját, s hívunk mindenkit, aki szivén viseli az erdő ügyét, jöjjön, 

segítsen azt magasra emelni és diadalra vinni ! " ( Erdészeti Lapok 1948. l-4 .o .)
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Uj tagsági összetétel.

Az 1948. évi kötet egyéb érdekes adatokat is közöl az ujjáalakulás idejé
ből. Ezek közül elsősorban a tagság összetételére vonatkozó kis statisztikát érde
mes kiemelni. Az összehasonlítás kedvéért közöljük az 1943. évi állapotot is, az 
előző alcim alatt emlitett emlékirat alapján. ( 12. táblázat)

12. táblázat

Az Egyesület tagságának személyi összetétele 1943-ban és 1948-ban.

1943 1948
Erdőmérnök 926 681
Erdész ( üzemi tiszt, vadász, vadőr, stb. ) 56 491
Erdőbirtokos 107
Erdőbirtokos sági társulat, hatóság, szaktestü- 
let, város 275 76
Fakereskedő, tisztviselő magánszemély 56
Egyéb foglalkozású 39 10

Összesen : 1403 1314

A táblázat adataiból lemérhető, hogy az Egyesület demokratikus megnyi
latkozásai mögött uj személyi tartalom is állt. Szembetűnő, hogy a tagság sorai
ból a múltban oly nagy szerepet játszó földbirtokosok 1948-ban már teljesen hi
ányoznak, az erdészek száma viszont megtízszereződött. A kapuk kitárása mel
lett ebben természetesen közrejátszott az erdészek létszámának felszabadulás 
utáni felduzzadása is. A jogi személyek számának lecsökkenése részben az erdők 
államosításával, részben az országhatároknak a békeszerződés által történt új
bóli rendezésével függ össze.

A demokratikus átszervezés céljait szolgálta a progressziv tagdíjfizetés 
átmeneti bevezetése. A megalakuláskor a még érvényben levő fizetési osztályok,
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egy év múlva a havi jövedelem megállapított kategóriái alapján a következő tag 

dijfokozatokat szabták meg :

1948. 1949.

XII-XI. fiz. o. évi 12. - Ft 400 Ft 18. - Ft

X. -IX. 20.- 401-600 24. - "

vm. -vii. 30.- 601-1000 " 36. - "

VI. - IV. 100.- 1001-2000 " 48. - "

főiskolás, nyug
díjas 12.- 2000- 60.- ”

jogi személy 40.-

Ennek a kezdetleges formájú kis kötetnek is jellemzi tartalmi értékét 
az a körülmény, hogy a lényegesebb szakcikkeket háromnyelvű összefoglalás kö

vette és a külföldi szaklapokból merített szemle-rovattal érdekes kitekintést adott 

a nagyvilágba a nehéz körülmények között dolgozó hazai szakemberek tömegeinek.

A Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének megala

kulása.

Az Egyesület felszabadulás utáni életének alakulása szempontjából döntő 
jelentőségű esemény vólt a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövet
ségének ( a továbbiakban MTESZ ) megalakulása 1948. junius 29-én.

Az MTESZ azzal a célkitűzéssel alakult, hogy a már működő egyesületek 

munkáját elvileg irányítsa és támogassa, továbbá, hogy uj szakmai egyesületek 

létrehozásával is elm ozdítsa a társadalmi tevékenység kifejlődését a műszaki-, 

agrár- és természettudományok különböző területein.

Feladata volt olyan egyesületi élet kibontakoztatása, amely megfelel a 

szocializmust építő társadalom igényeinek, megőrizve és fejlesztve mindazt, ami 

a magyar műszaki értelmiség múltjában értékes és haladó. Feladata a kialakult
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uj társadalmi- politikai rendszer befolyásának megerősítése az értelmiség köré

ben.

Az Országos Erdészeti Egyesület 1948. november 10-i választmányi 

ülésén elhatározta, hogy kéri felvételét az MTESZ-be.

A Magyar Földtani Társulat ( 1848 ) után az ország második legrégibb 
tradicióju műszaki egyesülete lépett ezzel az MTESZ tagjai közé.

A műszaki és természettudományi jellegű egyesületek szövetkezésének 

gondolata mély gyökerekkel rendelkezett az erdészet körében. Már 1894-ben igy 

irt erről Egyesületünk lapjában Arató Gyula, neves erdészeti szakiró, az 1920-as 

évek közepén az államerdészeti igazgatás főnöke "Az erdészet és a népnevelés" c. 

cikkében :
S vajon nincs-e valamennyi gyakorlati tudományágnak mienkéhez hason

ló egyesülete, mely hozzánk hasonlóan működésbe léphetne ?

S ha az egyazon czélnak mindezek egymásután, külön-külön megnyerhe- 

tők lennének - és éppen ennek megkísérlését említettem fel s ajánlottam javasla

tomban - közeleső gondolatképen támadna fel a viribus unitis elve szerint az 
egyazon czélt szolgáló egyesületeknek, társulatoknak közös munkára való csopor
tosulása, a mi ismét alapgondolatát adja meg egy, a létező gazdasági és tudomá

nyos egyesületek és társulatok erkölcsi, szellemi és anyagi támogatásával léte
sítendő közös intézménynek, mely aztán már erőteljesen s a sikernek s ze mmellát - 
hatólag mutatkozó jelenségeitől igazoltan fejthetné Id áldásos tevékenységét.

Nagyon természetes, hogy ilyen nagyszabású intézmény munkaköre úgy a 
terjedelmet, valamint a módot illetőleg egyaránt meghalachá a ma előttünk fekvőt.
S azt hiszem, megerősödnék annyira is, hogy az Írásbeli utón való ism eretterjesz

tést megbővithetné a szóbelivel, a mi aztán nem lenne más, mim- - a mivel a múlt 
évben sikerült kísérletet tettek a székes-fővárosban - a felnőttek oktatására szánt 

szabad lyceum intézményének ikertestvére. - " ( Erdészeti Lapok 1894. 605. o .)
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Amint az idézetből látható , habár kissé a XIX. század nyelvezetén, de tö

mören és jól kifejezte az egyesülés előnyeit és lehetőségeit.

Az Egyesület élete ettől kezdve mind szorosabban fonódik össze az MTESZ 

el. Erre a kölcsönös kapcsolatra a továbbiak során még több helyen kitérünk.

Az iránykeresés kora.

Mint minden történelmi korszakban, úgy az Egyesület ujjászerveződése 

után is a magyar erdőgazdaság általános helyzete tükröződik belső életében.

Az első két évben ( 1948-1950 ) demokratikus személyi összetétellel és 
ennek megfelelő irányelvek alapján, bár régi tevékenységi formák szerint folytatta 

működését. Emlitsük meg néhány lényegesebb megnyilatkozását ezekből az évekből.

1948-ban az Egyesület sürgős felterjesztéssel fordult a FÖldmüvelésügyi 

Minisztériumhoz és az Erdészeti Tudományos Intézethez a nemzetközileg ism ert 

gödöllői arborétum megmentése, továbbá a megszüntetett püspökladányi szikkisér- 

leti és a kecskeméti homokkisérleti telep felújítása érdekében.

Még ugyanabban az évben, a szűk terjedelmű Erdészeti Lapok oldalain 

adott helyet az Alföldfásitás ügyének és a gyorsan növő nyárfafajok felkarolásának. 

Dr. Benkovits Károly " Alföldi és közérdekő erdőtelepítési tervezet” c. cikkében 

átfogó javaslatot dolgoz ki a régi probléma újszerű megoldására. Mottója Kaán 

Károly koncepciójára következtet: "Nemzeti nagylétünk nagy temetője az Alföld !"

A mindinkább kiraj zol ód ó,uj erdőgazdasági politika egyesületi vetülete az 

erdészeti-faipari e^. :tműködés megvalósítása. Az Egyesületben 1949-ben faipari 

szakosztály létesült. Dr. Mihályi Zoltán javaslatára a választmány meghívta sora
iba a magyar faipar legnevesebb képviselőit. Elszaporodtak az Erdészeti Lapokban 
a fatechnológiai tárgyú közlemények. Ennek a tendenciának további fejlődését azon

ban szükségtelenné tette a Faipari Tudományos Egyesület megalakulása 1950-ben.
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Az 1949. évi Erdészeti Lapok 172. oldalán rövid cimtl közlemény találha

tó. Koltay György : "A nyárfa erdőgazdasági jelentősége " c. tanulmánya. Ezzel a 
szakcikkel robbant be az egyesületi életbe a háború utáni erdőgazdálkodás egyik 
legnagyobb jelentőségű vívmánya : a magyar nyárfatermesztés korszerű megindí

tása.

Az első vándorgyűlést a felszabadulás után 1949. augusztusában Szegeden 

tartották meg. Jellemző ez is az ősi, mégis mindig fiatal Egyesület életképességé
re : alig egy évvel az újjászervezés után már 200 fő részvételével jólsikerült ván
dorgyűlést tudott rendezni. De jellemző ezeknek az éveknek túlnyomóan erdőmű

velési szemléletére is, hogy ez az első vándorgyűlés az Alföldfásitás súlypontjában 

és annak jegyében zajlott le.

A vándorgyűlés megrendezése mellett az intenzív egyesületi élet kibon
takozásának kezdetét jelzi az Egyesületen belül az egyes munkabizottságok mega

lakítása. 1949. májusában négy munkabizottság alakult: a szálalóerdő-, a foto
grammetriai-, a nyárfa- és az országfásitási munkabizottság.

1949-től megkezdődik az Egyesületben is az a formabontás, az átszervezé
sek sorozata, amely - mint azt az erdőgazdálkodás általános helyzeténél ism er
tettük - az 50-es évek első felét országosan is jellemezte és amely nem befolyá
solta a legelőnyösebben az egyesületi munkát.

Gyakori volt a személyi változás. A régi hagyománytól eltérően évente 
újraválasztották a vezetőséget Az 1949. -i választások eredménye : dr. Haracsi 
Lajos kaposvári erdőigazgató, később az Erdőmémöki Főiskola tanára az elnök, 
alelnökök Róth Gyula, Láng Lajos és Váczi Mátyás . A választmány létszáma 57 

főre emelkedett. 1950-ben elnökké Láng Lajost, titkárrá Benedek Attilát választ
ják meg.

Megváltozott az Erdészeti Lapok formája is. Az első füzetek megjelené
se után nem vette fel az évtizedek óta megszokott és bevált formát, hanem annál 

nagyobb alakban jelent meg. Egy helytelen intézkedés következtében pedig a biz-
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tató, szép, tartalmas kezdés után megjelenése 1950. szeptemberétől 1952. augusz- 
tusáig szünetelt. Ezután ismét uj alakban és "Az Erdő" cim alatt jelenik meg. Az 
első oldalon megjelenő "Bevezető" a lapot - régi alapelveitől eltérően az

erdőgazdaság felső káderei számára szerkesztett lap"-nak tünteti fel. Valóban 
"Az Erdő" 1952. évi kötete negyedévenkénti kiadásban, négy füzetben jelent meg 

és tudományos szinezetet öltött. Az egyesületi hirek eltűntek és eltűnt az az ele
ven, az érdeklődést lekötő frissesség is, amely korábban a gyakorlati életet ko

moly formában tükröző szaklapunkat jellemezte. A közvélemény kívánságára 
azonban a lap 1954-ben ismét változott alakban, igen érdekes, gyakorlatias, bő 
képanyaggal illusztrált tartalommal kopogtatott be a szakemberek széles körének 

ajtaján.

Az útkeresésnek e rre  az ötéves időszakára esik az egyesületi székháznak 
sajnálatos elvesztése is. Tény az, hogy az Egyesületnek régi, megszokott ottho

nából, az Alkotmány u. 6. II. emeletéről 1949. március ^0-én le kellett költöznie a 
földszintre ( a Honvéd u. 11. sz. alá ). Augusztusban már az V. kerületi Bajcsy 

Zsilinszky ut 72. sz. I. emeletén székel az Egyesület, mert a Közületeket Elhe

lyező Bizottság határozata alapján az ősi székház helyiségeit a Külkereskedelmi 
Minisztériumnak kellett átadnia. 1952-ben már az V. kér. Nyáfcy Pál u. 9. sz. V. 

emeletén találjuk az Egyesületet. Itt székelt az Egyesület egészen 1958. január

jáig, amikor is átköltözött a volt Tőzsdepalotába, az MTESZ uj hajlékába, a Te cl 

nika Házába. Az MTESZ 25 tagegyesületével együtt itt a III. emelet három tágas 

szobájában és egy külön könyvtárszobában kapott végre tartós otthont. Dr. Mihályi 

Zoltán egykori titkárnak köszönhető, hogy az Egyesület megmaradt legnagyobb 

kincse, páratlan szakkönyvtára egyetlen kötet elveszése vagy megsérülése nél
kül vészelte át az első három költözést.

Az intenzív egyesületi élet kialakulása.

A Magyar Népköztársaság Minisrtertanácsának 1040/1954. számú, az 

erdőgazdasági termelés ^  ^sztéséről szóló határozata érezhető mérföldkő az 
Egyesület életében is.
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Az erdőgazdaság alapvető irányelveinek törvényszerű kijelölése, az egy

séges, független erdészeti főirányitás létrehozása segítette hozzá az Egyesületet, 
hogy helyét és szerepét az erdőgazdálkodás területén újból megtalálja. Hozzájárult 
ehhez az a körülmény is, hogy a társadalmi munka értelméről és szerepéről ko
rábban elterjedt téves nézetek ezidőre revideálódtak. Sok helyen eddig adminisztra
tív módszerekkel tették "kötelezővé" különböző társadalmi feladatok elvégzését.
Ez az irányzat a népgazdaság kívánalmait a társadalmi munkával szemben túlságo

san is hangsúlyozta. Ugyanakkor az Egyesületben folytatott tevékenységet nem te

kintették mindenütt hasznos társadalmi munkának.

Szervezett kapcsolat az Erdészeti Főigazgatósággal.

Az emlitett minisztertanácsi határozattal az erdőgazdálkodás területén is 

előtérbe kerültek a műszaki fejlesztés és a tudomány kérdései. Ez élénkitően ha
tott a társadalmi munkára is. Erősödött az erdészet vezetőszervével, a Főigazga
tósággal a kapcsolat. Ezt a folyamatot dokumentálja "Az országos erdészeti főigaz

gató 9/1955. ( Érd. É. 7-8. ) OEF számú utasitása az Országos Erdészeti Főigazga
tóság, valamint a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségéhez ta r

tozó műszaki tudományos egyesületek együttműködésének elmélyítéséről" is. Ez az 
Egyesület történelmének során az első hivatalos rendelet, amely az államerdészeti 

felső vezetés és az Egyesület közötti kapcsolatot normalizálni igyekszik. Az Utasí
tás az Országos Erdészeti Egyesület mellett a Faipari Tudományos Egyesülettel is 
szabályozta a Főigazgatóság kapcsolatát. Az Utasitás lényege az, hogy az OEF az 

Egyesületen keresztül az eddiginél nagyobb mértékben kívánja bevonni az erdészeti 
dolgozókat a hivatali intézkedések társadalmi megvitatásába.

Ezzel szemben az OEF adatokat közöl, tájékoztat a fontosabb események

ről, jutalmazásoknál figyelembe veszi a végzett egyesületi munkát. Külföldiek 
programjának összeállításánál figyelembe veszi, hogy annak során ok társadal
milag is érintkezést találhassanak a hazai erdészettel. Súlyponti kérdések megoldá
sára az Egyesülettel közösen ir  ki pályázatokat és biztosítja a pályadijakat.
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A Főhatóság és az Egyesület közötti kapcsolat kialakítása terén igen jól 

elemezte a helyzetet az 1957. évi közgyűlésen Madas András elnöki beszámolója :

”A helyes kapcsolat kialakítása nem könnyű, mert egyrészt el kell kerülni 

azt, hogy az Egyesület egyszerűen alárendelt szerve legyen a Főigazgatóságnak, me - 

lyet a Főigazgatóság vezetői társadalmi munkában igazgatnak, másrészt pedig szo
ros együttműködés nélkül az Egyesület sem tudja feladatait teljesíteni, mert a Fő

igazgatóság erkölcsi és anyagi támogatás nélkül igen korlátoltak a lehetőségeink. " 

(Az Erdő 1957. 448.0. )

A Főigazgatóság és az Egyesület között kialakult rendszeres és szervezett 

kapcsolat létrejötte mellett az intenzív egyesületi élet kibontakozását nagymértékben 

elősegítette az államerdészet szervezetének állandó kialakulása. A gyakori á tszer

vezések megszü né sével végre megszűnt az erdészeti müszaJki értelmiség folytonos 

átrendeződése. Ez elősegitette a társadalmi tevékenység aktivizálódását. Világos 
bizonyítéka ennek a taglétszám ugrásszerű növekedése is : 1955-ben 2700 , 1958- 
ban 3100, 1961-ben 4100, 1936-ban már 4500 fő. Taglétszám szempontjából az 

Egyesület az MTESZ 25 tagegyesülete között az ötödik helyre került.

A taglétszám növekedéséhez hozzájárult az is, hogy 1957-től kezdődően 

- régi hagyományoknak megfelelően - "Az Erdő" előfizetési dija egyben magában 

foglalta a tagsági dijat is. A szerényebb anyagi helyzetben levő tagtársak igy men

tesültek a párhuzamosan jelentkező költségtől.

Elősegitette a hatékony egyesületi munka kialakulását az a körülmény, hogy 

megszűnt a vezetőség évenként történő váltogatása és 1954-től már 3 évre szóló 

hatállyal választották meg az Egyesület tisztikarát.

A technikai, anyagi és politikai feltételek megteremtése.

További tényezője volt a fejlődésnek-a technikai feltételek megteremtése, 

mindenekelőtt az a körülmény, hogy az Egyesület végre a Technika Házában kapott 
biztos hajlékot. Ez tette lehetővé többek között a 9000 kötetes, állandóan gyarapodó,
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nagyértékti könyvtár rendezését és 1909. ó ta először a könyvtár nyomtatott kata

lógusának kibocsátását 1962-ben. A könyvtár rendezés nagy munkája Nyirádi 

Lajos könyvtáros és Riedl Gyula szervezőtitkár nevéhez fűződik. Ez a rendezés 

és a katalógus kiadása telte végre minden szakember számára hozzáférhetővé a 

szakmai ismereteknek ezt a kincsesbányáját, amelyet erdészeti vonalon csupán 

az Egyetem könyvtára múlt fölül.

Nem u to lsó  szempont az Egyesület anyagi helyzetének megerősödése 

sem. Az arányok érzékeltetése végett az utóbbi tiz év átlagát jellemző 1959. évi 

számadásból mutatunk be néhány adatot.

Az Egyesület összes bevétele volt

egyéni tagdíj 105. 500 Ft

jogi tagdíj 111. 900 " 

állami támogatás 99. 600 "

Összesen: 317. 000 Ft

Az összes kiadás igy alakult :

rendezvények 35.700 Ft

ülések, összejövetelek 6. 200 "

külföldi kiküldetés 3.000 "

társadalm i munkát meghaladó 
tevékenység és jutalom 23. 800 ”

pályadijak 26. 000 "

egyéb kiadások . 194.800 "

Összesen: 289. 500 Ft

Kiolvasható, hogy milyen nagy szerepet játszott a gazdasági m egerősö

désben az, hogy az állami erdőgazdaságok 1957-től kezdődően jogi személyként, 

havi 300 Ft tagdíj fejében, a tagok sorába léphettek. De kiderül az is, hogy a be

vételek egyharmadát kitevő állami támogatás nélkül - a jelenlegi igen m érsékelt, 

mindenki által elviselhető 6. - F t-os havi tagsági dij fenntartása mellett - az 

Egyesület fennmaradása nem volna biztosítható A Főigazgatóság és az MTESZ
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megértő támogatása nélkül a tagdíjak háromszorosára, esetleg négyszeresére va

ló emelésével lehetne csak ezt a százéves történetet folytatni.

A személyi, technikai, gazdasági tényezők mellett meg kell említeni 

1957-től a politikai atmoszféra lényeges változását, mint az eredményes munka 
egyik döntő magyarázatát. Az erdészeti szakemberek is egyre inkább érezték az 
irányukba megnyilvánuló, fokoződő bizalmat, az értelmiség fokozott megbecsülé

sét. A kialakult nyugodt légkörben elmélyülten tudtak dolgozni és figyelmüket fo

kozottabban tudták a fejlesztés, a távolabbi jövő kérdéseire fordítani. Ez egyik fon
tos oka az egyesületi rendezvények iránt megnyilvánuló érdeklődésnek.

Az Egyesület időszerű feladatai, funkciói.

A szellemi és tárgyi feltételek létrejötte mellett az utóbbi évtized ered

ményes munkájának kifejtésében elsőrendű tényező volt az is, hogy a régi és az 
uj, általánosan vallott alapelvek mellett sikerült tisztázni az MTESZ segítségével 

az Egyesület alapvető funkcióit és a funkciók gyakorlásához a megfelelő szervezeti 

formát.

Az intenzív egyesületi korszak elején, 1956-ban a jövő feladatait Kutasy 

Viktor főtitkár a* következőkben foglalta össze :
"Az eddiginél is többet kell munkálkodni a szakmai továbbképzés terén, 

rendszeresen kell foglalkozni a szakoktatás kérdésével, folytatni kell a fiatal szak

káderek patronálását, a gyakorlati életbe való bevezetését, az eddiginél is nagyobb 

propagandát kell kifejteni az erdők és fásítások jelentőségének tudatosítása terén, 

felszínen kell tartani továbbra is az erózió elleni küzdelem kérdését, foglalkozni 

kell az erdőnek, mint köztulajdon védelmének kérdésével, részt kell venni a fata

kar ékó ss ág minél hatékonyabb megvalósításában, kezdeményező lépéseket kell 
tenni az értékes parkok megmentésére. Részt kell venni a távlati tervek, a fonto

sabb jogszabályok és más hasonló intézkedések előkészítésében. Végül segítséget 

kell nyújtani az erdőgazdaság minden területén a még meglévő hibák feltárásához 
és kijavításához. Az Egyesületnek gondot kell fordítania arra , hogy az egyesületi
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élet bensőbb, a tagság kívánságainak megfelelőbb legyen, közvetlenebbé kei! len

ni a tagság egyesületi érintkezését. Ehhez igyekezni kell a klubéletet kifejleszteni. 

Meg kell szervezni az eddig elhanyagolt külföldi tanulmányutakat, tapasztalatcseré

ket és gondoskodni kell a szükséges nemzetközi kapcsolatok kiépítéséről. " ( Az 

Erdő, 1956. 429.0. )

A szakosztályok és központi bizottságok munkájának részletes ism erte té

se során látni fogjuk, hogy ezek a célkitűzések szinte szóról-szóra megvalósultak.

A magyar erdőgazdaság felszabadulás utáni fejlődésének vázolása során 

nyilvánvalóvá vált, hogy az Egyesületnek számos, a felszabadulás előtt betöltött 

funkciója tárgytalanná vált, m ert azt niás állami vagy társadalm i szervek vették 

át. Pl. az erdészeti szakszemélyzet érdekképviseletével kapcsolatban dr. Haracsi 

Lajos egyesületi elnök 1949-ben bejelentette :

" Az erdészeti alkalmazottak érdekvédelmét a jövőben a  szakszervezetek 

látják el, amelyeknek minden szakmakörben ez a hivatásuk. Uj Egyesületünknek, 

mint a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövet&'^e tagjának ezzel a 

kérdéssel nem kell foglalkoznia. " ( Erdészeti Lapok, 1949. 20. o. )

A felszabadulás után kialakult körülmények között az Egyesületnek három, 

egymással szorosan összefüggő alapvető funkciója alakult ki :

1. Társadalm i vitafórum. Lehetőséget ad tagjainak a Vözügyek intézésé

ben való aktiv részvételre. Tolmácsoló ja és egyben formálója " a szakemberek 

közvéleményének” műszaki, tudományos, oktatási, gazd"ságpolitikai, stb. kérdé

sekben.

2. A szakmai ism eretek terjesztése , a szakemberek tájékoztatása, tovább

képzése.

3. Tagjai önkéntes társadalm i munkájának az erdészeti tudomány és tech

nika fejlesztésének előmozdítására, a  népgazdasági szempontból fontos kérdések 

megoldására irányítása.

Amint a hármas funkcióból látható, az Egyesület sem nem tudományos 

intézet, sem nem a hivatalos term elő apparátus egy járulékos függeléke, sem
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nem oktatási intézmény, hanem ezek mellett egy egészen sajátságos, hézagpótló 

szerepet tölt be a magyar erdésztársadalom  körében.

Látható az is, hogy ezek a funkciók mindenben megfelelnek azoknak a 

hagyományoknak és célkitűzéseknek, amelyeket az Egyesület egy évszázadon át 

Alapszabályaiban maga elé tűzött és gyakorlatában követett.

Az Egyesület korszerű szervezetének kialakítása.

A funkciók gyakorlásához szükséges szervezet kialakítása során a m ár 

‘meglevő, bevált régi formák újakkal bővültek. Némely esetben a funkció hasonló,

csak az elnevezés uj.

Az Egyesület intéző szervei az 1953-ban készített és a Belügyminiszté

rium  által 151-15/2/1953. IV. /9 . B. M. szám alatt jóváhagyott uj Alapszabály sze 

rin t a következők :

Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. Határozatait nyilt szavazással, 

egyszerű szótöbbséggel hozza, de az intézőszervek megválasztása titkosan tö r

ténik. Evenként egyszer ül össze, rendkívüli esetekben többször is.

Két közgyűlés között az országos választmány kormányoz és hajtja vég

re  a közgyűlés határozatait . Létszám 60 főig terjedhet. Négyhavonként ülésezik.

Mivel nagylétszámu testülettel irányítani nehézkes, az operatív ügyinté

zést az elnökség végzi. Havonként ülésezik.

Az elnök az Egyesület jogilag legfontosabb személyisége. Ó képviseli 

hivatalosan az Egyesületet, ő rendelkezik a legnagyobb hatáskörrel, ő vezeti a

közgyűlés és a vezető  testületek munkáját ( választmány, elnökség ).

A társelnökök'és alelnökök .lényegében azonos fogalmak, gyakorlatilag az 

Egyesület mindig alelnököket választott. Feladatuk az elnök helyettesítése, annak
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A titkár az elnökség két ülése között ellátja az ennek hatáskörébe utalt 

ügyek intézését, elkészíti az Egyesület költségvetéseit és zárszámadásait, a köz

gyűlési jelentést, a választmányi és elnökségi ülések beszámolóit, az elnök meg

bízásából képviseli az Egyesületet a hatóságok előtt, közvetlenül irányitia a pénz- 

forgalmat. Az operatív ügyintézés szempontjából az elnök után-a legfontosabo sze 

mély.

A titkárhelyettes szerepe é lte  lem szerűen adódik, azzal a kiegészítéssel, 

hogy elsősorban az igazgatási ügyeket intézi.

A szervező az Egyesület szervezési ügyeit intézi. O tartja  a kapcsolatot 

a helyi csoportokkal. Tekintettel az Egyesületnek az egész ország területén való 

szétszórtságára, szerepe igen fontos,

A pénztáros anyagi felelősség m ellett kezeli az Egyesület vagyonát.

Az ellenőr feladata az Egyesület alapszabályszerü működésének ellenőrzi

A vezető szerveket és személyeket munkájukban nyolc központi bizottság 

támogatja. Működési területűk, feladatuk értelem szerű megjelölésével ezek a köv 

kezők :

1. "Az Erdő" Szerkesztőbizottsága,

2. Szervezési Bizottság,

3. Műszaki Fejlesztési Bizottság,

4. Oktatási Bizottság,

5. Külügyi Bizottság,

6. Filmbizottság,

7. Számvizsgáló bizottság,

8. Fegyelmi Bizottság.
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A központi bizottságok tevékenysége.

A szakosztályi munka mellett az utóbbi tiz év számos kiemelkedő egyesü

leti eredménye a központi bizottságok tevékenységéhez fűződik.

Patinás, fennállásának második századába átlépett egyesületi lapunk 

"Az Erdő" Szerkesztőbizottsága munkájának terméke. A lap példányszáma ma már 

meghaladja az ötezret. A Szerkesztőbizottság eredményesen mozgósította a szak
írókat, összegyűjtötte és közreadta a tudomány és a gyakorlat embereinek értékes 
írásait, számos uj szakírót hozott felszínre.

Megjegyzendő, hogy az elnök mindig tagja "Az Erdő” Szerkesztőbizottsá

gának, a szaklap főszerkesztője pedig az elnökségnek.

A szerkesztés munkájában az az elv érvényesül, miszerint a lapnak nem 

az a feladata, hogy leközölje az egyes, tevékenységükben elszigetelt kutatók ke
vésbé időszerű tanulmányait, hanem, hogy ismertesse azokat a megállapításokat, 

eljárásokat és módszereket , amelyek révén fokozható az anyagi javak termelése, 
emelhető az ország gazdasági ereje, növelhető a munka kulturáltsága.

Rendszeresen ismerteti a tudományos ülések, gyakorlati tapasztalatcse

rék anyagát, a lap hasábjain örökíti meg szakunk jelentős eseményeit. Hagyomá
nyaihoz híven rendszeresen közli a külföldi szakirodalom szemelvényeit. Mind 
alaki, mind tartalmi színvonala magas. Nemcsak érdeklődéssel, de szeretettel 

is veszi kézbe minden tagtársunk havonta a jól ism ert és várva-várt füzetet. Az 

egyesületi élet rovata is örvendetesen tágítja kereteit, jeléül annak, hogy lapunk 
nemcsak szaklap, hanem egyesületünknek immár száz esztendőn keresztül hűsé

ges harcostársa, közlönye.

Felelős szerkesztői 1948-tól 1950-ig Lády Géza, főmunkatárs dr. Mihályi 

Zoltán és dr. Madas András, 1952-1953-bán felelős szerkesztő dr. Páris János, 

1954-től napjainkig dr. Keresztesi Béla, főmunkatárs Jerome René erdőmérnökök.
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A Szerkesztőbizottság készítette el az Erdészeti Lapok megalapításának 
100 éves évfordulójára a lap történetét, melynek ismertetése az 1962. évi debre

ceni ünnepi közgyűlés keretében történt meg.

A Szervezési Bizottság munkája nagy mértékben befolyásolta az Egyesü

let életét és elért eredményeit. A Bizottság eredményes munkájának fényes bizo
nyítéka a taglétszám állandó emelkedése. A felszabadulást követő ujjáalakulás 

1300 főnyi létszáma jelenleg már meghaladja a négy é6 félezret.

A Szervezési Bizottság tartja a kapcsolatot az Egyesület központja és a 

helyi csoportok között.

A Műszaki Fejlesztési Bizottság még rövid múltra tekinthet vissza. A 

műszaki fejlesztés a tudományos kutatás és az Üzemi termelés tevékenység közé 

iktatódik, tehát önként kínálkozik a társadalmi művelésre.

Célja a szerteágazó egyesületi életben, a különböző szakosztályokban fo

lyó munkák koordinálásával és kiegészítésével a magyar erdőgazdaság egyik leg
fontosabb feladatának : a termelés műszaki fejlesztésének társadalmi utón való 

előmozdítása.

Az Oktatási Bizottság a nagy "tanulási láz" idején, 1954-ben alakult meg, 
nem véletlenül. Ekkor bontakozott ki nagy méretekben a levelező utón történő szak

emberképzés, még vajúdott a főiskolai oktatás szakosításának kérdése. Bőven me

rült fel probléma a gyakorlati életben az oktatás körüL Érthető, hogy az Egyesület 

reagált az erdésztársadalomban felmerült nehézségekre és létre hozta az Oktatá
si Bizottságot a bajok társadalmi orvoslására. A Bizottság azután számos kérdés 

megoldása érdekében fejtett ki tevékenységet. Még létrehozása évében foglalkozott 

a levelező oktatás megjavításával, valamint a Főiskola egyes jegyzeteinek tartal
mi és didaktikai vonatkozásait vette bírálat alá. Lényeges segítség volt ez, mert 
nem közömbös a magyar erdőgazdaság számára, hogy a jövő mérnökei milyen for

rásból merítik legelső szakmai alapismereteiket A nagy gyakorlati tapasztalat
tal rendelkező szakemberek bírálata értékes segítség volt a Főiskola tanárai szá
mára. Ugyanez vonatkozik a technikumi tankönyvek bírálatára is.
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Az oktatási segédletek birálata után magának az uj főiskolai tantervnek 
a vizsgálata került sorra. A Bizottság egyharguan állást foglalt az egységes erdő- 

mérnökképzés helyessége mellett. Ezzel segitett véget vetni az évekig tartó ha- 

tározaHanságnak, amely a műszaki és a biológiai irányzat között ingadozott és 

azon kisérletezgetéseknek,amelynek sok fiatal erdőmérnök látta kárát.

A Bizottság jő meglátását bizonyát ja, hogy már 1956-ban sürgette a faipa

r i  mérnökképzés megoldását a Főiskola keretében.

Az oktatás szükebbkörü határain, az iskola falain tulmenve is volt a rra  

gondja a Bizottságnak, hogy a fiatal szakember az élet sűrűjében el ne sikkadjon, 
de ugyanakkor a kiképeztetésébe befektetett tőke is meghozza várt kamatait. Sür

getésére történtek intézkedések a fiatalok nyári üzemi gyakorlatának hasznosabbá, 

termékenyebbé tétele érdekében. Kezdeményezésére vállalták szerte az országban 
a termelésben dolgozó tapasztalt szakemberek az iskolákból kikerült fiataloknak 
egyesületi munka keretében való patronálását.

Legnagyobb méretű tevékenysége a Bizottságnak a szakmai továbbképzés 
megteremtése volt. A szaklapok híradásait végig lapozva, a legszembetűnőbb a 

felszabadulás utáni egyesületi életben az a hihetetlen mennyiségű szakmai tovább

képző előadás, amely szerte az országban elhangzott. A tapasztalatcserének, az 
uj módszerek elterjesztésének, a tudományos eredmények gyakorlat számára tö r
ténő átadásának ilyen méretekben történő lebonyolítására még nem volt példa az 

Egyesület életében. A múlt szinte kizárólagosan értékesítési és adóügyi rágódása- 

ival, esetleg jogi szőrszálhasogatásaival szemben valóban lényegbevágó, a fejlő

dést előbbrevivő, a szellemet és tudást csiszoló ismertetéseket élvezhettek a szak

emberek a legjobb specialisták előadásában.

Az ország különböző, tanulságos vidékeinek felkeresésére és megtekin
tésére is volt bőségesen alkalom.

Az Oktatási Bizottság helyi csoportokkal kapcsolódó munkájában érvénye
sült legjobban az Egyesület hármas funkciójából az, amelyet "a szakmai ism ere

tek terjesztése, a szakemberek tájékoztatása, továbbképzése" címszavakban foglal -
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tünk össze "Az Egyesület időszerű feladatai, funkciói" cimü alfejezetben. (A má

sik kát~funkciő inkább a szakosztályok munkájában nyert gyakorlást, kifejtést. )

Az Oktatási Bizottság munkája nyomán kelt újra életre a soproni Nyári 
Egyetem is, amely jelentős eseménye szakmai életünknek.

Mint már nem először az Egyesület életében, a felszabadulás után is az 
Egyesület, az Oktatási Bizottság javaslata teremtett tiszta helyzetet a szakmai képe

sítésű erdészeti dolgozók cimhasználaCa terén, 1957-ben. Régi és uj, rendes és 

rendkívüli oktatási formák alakjában s zerzett képesítések, a legkülönbözőbb hivata
li beosztási megjelölések keveredtek már ekkor egymással és szükségtelenül aka

dályozták a hivatali és társadalmi kapcsolatok egészséges kialakulását. A Bizottság 

javaslata egyszerű volt, de időálló és a gazdasági élet más rendeződött területein 
kialakult eredményeket figyelembe vevő. A képzettség megjelölésére három term é
szetes fokozatot ajánlott: a. /  erdőmérnök, b. /  erdésztechnikus, c. /  erdész.

A javaslat nyomán azután főigazgatósági utasítások határozták meg, hogy 
melyik cimbe milyen képzettség illeszthető be és jelölték ki az alkalmazási skála 
határait.

A Külügyi Bizottság 1955-ben kezdte kiépíteni kapcsolatait a külföldi tá rs 
egyesületekkel. Tevékenységének eredményeként évesként átlagosan 10 egyesületi 

tag utazott külföldre és kb. ugyanannyi külföldi erdész érkezett Magyarországra. A 
szakemberek csereforgalma zömmel a szocialista államokkal bonyolódott, de elju
tottak a tagtársak Ausztriába, Svájcba, Franciaországba, a Német Szövetségi Köz

társaságba és képviselték hazánkat 1961-ben az USA-ban megrendezett V. és 1966- 
ban Madridban a VI. Erdészeti Világkongresszuson is.

Ugyancsak több erdészdelegáció megfordult hazánkban az NSZK-bői, USA- 

ból. Végeredményben megállapítható, hogy az Egyesület külföldi kapcsolatai példát
lan méreteket értek el az utóbbi tíz évben. N egatívum ként említhető meg, hogy a ki
tér jedt kapcsolatok ellenére nem sikerült az erdészet nemzetközi szervezeteiben 

olyan előkelő helyezéseket elérni, mint amilyenekre példa volt a  n . világháború előtti 
korszakban.
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A Filmbizottság filmriportok, oktatófilmek készítésével, fotópályázatok 

kiírásával, stb. járult hozzá az erdőgazdasági termelés fejlesztéséhez.

Amint az egyes szakosztályok munkájának ismertetéséből kiviláglik, a 
társadalmi munka eredményeit a hivatalos szervek is figyelembe vették és azo

kat a tervezés, az Üzemi munka során hasznosították.

A Számvizsgáló Bizottság rendszeresen őrködik az Egyesület pénzgazdál

kodása felett.

A Bizottságokon kívül 1964-ben külön munkabizottság alakult az Egyesü

letbe tömörült erdészek problémáinak vizsgálatára, Kocsárdy Károly alelnök ve

zetésével.

Az Egyesület központi vezető szervei mellett a tagság nagy tömege 

helyi csoportokba szerveződik. Ezeknek székhelyét az elnökség jelöli ki. Tagsá
ga rendszerint egy elnökből és egy titkárból álló vezetőséget választ. A helyi 
csoport vezetője az országos választmány tagja. A helyi csoport természetesen 

nem önálló jogi személy.

A nagyobb erdészeti intézményeknél a helyi csoportok megalakulása 

1954-ben kezdődött.

A vezető szervek, az irányitő apparátus mellett az egyesületi munka 

jelentős része a központi szakosztályokban folyik. Ezek szükebb körű, de aktí

vabb szervezetek, mint a helyi csoportok. Magukban foglalják valamely kérdés 
szakértőit, akik a termelés, kutatás, oktatás, stb. különböző területein dolgoz

nak és igy a szőbanforgő problémákat különböző oldalukról ismerik. Munkájuk 
sok szempontból figyelemre méltó. Az Egyesületben hivatali kötöttségre való te

kintet nélkül mondják el véleményüket. A munkájuk alapján készült zárójelenté
sek, tanulmányok sok esetben konkrét hasznot jelentenek a gazdasági élet számá

ra, eredményeiket a te: me > apparátus hasznosítja. Jelentőségük azonban túl

megy ezen. A szakmai vitákon, ankétokon, szakosztályokban résztvevő egyesü
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leti tagok ilyen módon részt vesznek az állami intézkedések meghozatalában, szé
lesedik szakmai, gazdasági,politikai látókörük. Természetes az is, hogy azok a 
szakemberek, akik valamely tervezet kidolgozásában bármilyen formában részt 
vettek, aktívabban, több meggyőződéssel vesznek részt annak megvalósításában 

is.

1966-ban a következő 11 központi szakosztály működött ( zárójelben a 

megalakulás éve ) :
1. Fásítási szakosztály ( 1949 )

2. Erdőművelési ( 1949)
3. Gépesitési ( 1955 )

4. Erdőfeltárási ( 1955 )

5. Erdészeti Gazdaságtan! szakosztály ( 1958 )
6. Erdei Vasutak ( 1960 )

7. Erdőrendezési ( 1961 )
8. Erdőhasználati ( 1961 )
9. Mikológiái ( 1962 )
10. Erdészettörténeti ( 1964 )

11. Vadgazdálkodási ( 1966 )

Az erdőművelési szakosztály eredetileg szálalóerdő-munkabizottságként 

alakult és feladatkörének kibővítésével 1956-ban vette fel az erdőművelési szak

osztály elnevezést. Ugyancsak 1949-ben alakult meg a fotogrammetriai, - a nyár- 
fa-, és a faipari munkabizottság (Fagazdasági Tudományos Osztály ), ezek azon
ban az 1950-es évek első felében fokozatosan beszüntették működésüket. Az erdőké
miai szakosztály 1954-től 1956-ig működött.

A mikológiái szakosztályon belül a következő szakcsoportok alakultak :
általános gombaismeret,
ökológiai - cönológia,
erdészeti növénykórtan,
faanyagvédelem,
gombatenyésztés,
ipari mikológia,
mezőgazdasági mikológia
humán-mikológi a.
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Az igényeknek és a közreműködő szakemberek érdeklődési körének meg

felelően a gépesitési szakosztályon bellii 1965-ben négy szakcsoport alakult :
erdőmlivelési, erdőhasználati, szállítási, gépjavitási.

A szakosztályok munkája.

A szakosztályi munka értelmét, lehetőségeit kitünően meglátta az Erdé

szeti Lapok egykori főszerkesztője, Czillinger János. Megfogalmazása oly erede
ti, friss és ma is helytálló, hogy érdemes e helyen szószerint idézni :

” Hathatósan elősegítheti egyesületi életünk elevenségét és tartalm assá

gát egy olyan uj, állandóan és rendszeresen dolgozó szervezet létesítése, amely 
egyfelől anyagi megterhelés nélkül juttatja az Egyesületet uj szellemi erők

höz, másfelől alkalmat nyújt eddig fel nem bukkant rejtett erők érvényesülésére.

Szakosztályok alakítására gondolok. (Jgy vélem, minden időben vannak 

tagjaink között kiváló szakerők, hogy úgy mondjam specialisták, akik az erdőgaz

daság szétágazó munkaterületének bizonyos részein évtizedes különleges gyakor

lat utján a közre nézve is értékesen felhasználható tapasztalatokra tettek szert.

Ezeknek a ma elhanyagolt értékeknek kellően megszervezett összefogá

sával, i  leszűrt eredmények közreadását, mindenkori magasrendü szakvélemé
nyek biztosítását, speciális szakmunkák állandó folyamatát lehetne biztosítani, 
anélkül, hogy az egyesület anyagi, szellemi ereje, az egyesület vezetőségének 

ideje igénybevétetnék.

Ilyen szakosztály az Egyesület kebelében, de mégis teljesen függetlenül 

dolgozhatna, gyülésezhetne, tanulmányi kirándulásokat szervezhetne, stb.

Például milyen szükség volna ma is egy olyan állandóan működő, speci

ális szakértőkből álló, b mozgékony testületre, amely kizárólag közgazda- 
sági kérdésekkel , erdés^ * vonatkozású törvényekkel, idevonatkozó irányelvek 

tárgyalásával, stb. foglalkozna, s csupán a leszűrt eredményeket, mint kiforrott 
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szakvéleményeket terjesztené az igazgató választmány és az olvasó közönség 

elé.

Ugyanily bizottság működhetne teljes önállósággal például a szigorúan 
vett erdőgazdaság ( erdőmivelés, alföldfásitás, stb. ) munkaterületén, ahol a gya

korlatnak sok tekintetben szétágazó értékes tapasztalatait elsősorban zárt ajtók 

mögött lehetne összeegyeztetni.

Mily hatalmas, értékes munkásság folyhatna itt, mennyi szerény, be- 

mohosodott kiváló munkaerőt lehetne a külvilágra hozni.

Milyen kitűnő alkalom lenne az elméletnek a gyakorlattal összefonódni!

" ( Erdészeti Lapok 1927. 35-36.0. )

A százéves egyesületi történet keretében a szakosztályokban végzett 

munkát részleteiben ismertetni nem lehet, azok mennyisége és szerteágazó volta 
miatt. Az alábbiakban csupán egy-két címszóval ízelítőt adunk az ott folyó munkák 

jellegéről.

A Fásítási Szakosztály az állami erdőgazdaságok üzemi területén kí
vüli közérdekű erdőtelepítési és fásítási problémák megvitatásával is foglalkozik. 
Kezdeménye zésére kerül megrendezésre minden évben a Fásítás Hónapja, mely
nek propaganda- előadásaihoz brosúrát állított össze. A fásítási ankétok, ünnepsé
gek megszervezéséhez társadalmi utón nyújtott segítséget. Nagy érdeme, hogy a 
Magyar Hidrológiai Társasággal és az Agrártudományi Egyesülettel karöltve az 
Országos Erdészeti Egyesület is egyik elindítójává vált a talajerózió elleni szerve

zett védelemnek. Nem kevésbé fontos munkája volt az árvízvédelmi jelentőségű e r
dők kezelési tervezetének kidolgozása.

Az Erdőművelési Szakosztály a korszerű erdőnevelés egyes kérdéseinek 

kidolgozására és népszerűsítésére koncentrálta munkáját. Évekig foglalkozott a 

szálalóerdő problémáival, kiterjesztette figyelmét dendroiógiai kérdésekre, a gyor
sannövő fafajokra, erdőesztétikára, részt vett a korszerű magyar erdőtipológia ki
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dolgozásában, elkészítette és kiadta az erdőművelési szakkifejezések magyará

zatát, stb.

A Gépesitési Szakosztály tevékenyen közreműködött a gépesitésfej- 
lesztési irányelvek és az uj erdőgazdasági gépek termelékenység- és önköltség
vizsgálati módszerének kidolgozásában, a Gépesitési Útmutató, az erdőgazdasá

gi szakmunkásképző tankönyv, valamint az erdésztechnikumi géptani tankönyv 
tématervének összeállításában és a tankönyv megírásában.

Az Erdőfeltárási Szakosztály az erdőgazdasági anyagmozgatás és az 

ezzel kapcsolatos erdőfeltárás időszerű problémáit vizsgálta. Egyes tagjai több 
külföldi tanulmányuton vettek részt ( Ausztria, Svájc, Franciaország, NSZK ), 
tapasztalataikat itthon közreadták. Kiemelkedő tevékenysége volt a stabilizált utak 

gyakorlati kikísérletezése és a kőben szegény erdőgazdasági tájegységeken való 
bevezetésüknek propagálása. A gyüjtőutak uj tervezési utasításának kiadásához 
a Szakosztály határozta meg az alkalmazandó uj irányelveket.

Az Erdészeti Gazdaságtani Szakosztály a termelékenység mérésének 

problémáival foglalkozott és megvitatta az erdészeti távlati tervek közgazdasági 

kérdéseit. Munkájának kibontakozását a tervgazdaság, a tervezési rendszer ki
fejlődése szükségszerűen megkövetelte. Tevékenysége nyomán nyert szilárdabb 
alapot az állami erdőgazdaságok tervezési és nyereségrészesedési rendszere. 
Előterjesztése alapján hívták életre az illetékes állami szervek az Erdészeti 

Tudományos Intézetben a gazdaságtani osztályt.

Az Erdei Vasutak Szakosztálya főleg az erdei vasutak gazdaságossági 

kérdéseivel, az építési és a pályafenntartási munkák korszerűsítésével, a gépe
sítés fokozásával, a szakszemélyzet továhbképzésével foglalkozott. Kezdeménye
zésére vezették be az állami erdei vasutakon a vasbetonaljak alkalmazását, a 

hosszusinesitést, a dieselesités kiterjesztését. Feldolgozta az ország erdei va- 
sutjainak történetét.
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Az Erdőrendezési Szakosztály az erdőrendezés fejlesztésére vonatko

zó javaslatok kidolgozásával és az erdőterület rendezési kérdéseivel foglalkozott. 
Munkájának homlokterében a komplex üzemrendezés kialakítása : a fotogrammet
ria, erdőtipológia, termőhelyi eltár ás és a gépi adatfeldolgozás legcélszerűbb 
módszereinek erdőrendezési felhasználása állt. A mérési, területmeghatározási 
problémák, a grafikus fatermési táblák alkalmazása, stb. teszik színessé prog

ramját.

Az Erdőhasználati Szakosztály a fahasználat korszerűsítését célzó 
szervező munkája során előadásokkal, fakitermelési bemutatók szervezésével, 
munkaszervezési tanulmányok készítésével, az erdőhasználati tervezés gépi a- 
datf el dolgozási lehetőségének vizsgálataival segíti társadalmi - tudományos mód
szerek alkalmazása mellett az ágazat fejlesztését.

Az Erdészettörténeti Szakosztály az Egyesület jelenleg egyik legfiata
labb szakosztálya. Az országban elszórtan működő, erdészettörténettel foglalko
zó szakemberek számára nyújt az Egyesület keretében eszmecserére lehetőséget. 

Tagjai felolvasó- és vitadélutánokon ismertetik az egyes kutatók eredményeit, mú
zeumlátogatást szerveznek, mentik a magyar erdészeti múlt okmányolt és tárgyi 
emlékeit, feldolgozzák az egyes korok és témák történetét. A cél : a múlt vizs

gálata során a jelenre és a jövőre kiható fejlődési tendenciákat feltárni és ez ál
tal a töretlen vonalvezetéshez, a gazdasági prognózishoz történelmi alapot nyúj
tani. Eredményeit "Erdészettörténeti Közleményekben" teszi közzé. A jelenlegi 
egyesületi történet is e szakosztályi munka keretében készült.

A Vadgazdálkodási Szakosztály életrehivását 1966. évben az az igény 
hozta létre, amely az erdő és vadgazdálkodást folytató szakemberekben régóta 
felmerült. T. i . , hogy a szakmai problémák szélesebb körű és szabadat*) megvi
tatásával hivatali feladaton túlmenően és ezek határain kívül is foglalkozhasson 
a vadgazdálkodás továbbfejlesztésével. Megalakításakor célul tűzte ki a vadgaz
dálkodás fejlesztésének társadalmi utón való előmozdítását, a vadászati lehető
ségek ésszerű kibővítésén túl a vadgazdálkodás gazdaságosságának fokozását, az
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vadkárok csökkentése mellett a mező-, erdő és vadgazdálkodás összehangolását, 
az apróvad viszonylatában pedig az állomány mennyiségi fokozását.

A Mikológiái Szakosztály munkájának sokrétűségét kommentár nélkül 
is hűen tükrözi az a tény, hogy a munka nyolc különféle munkacsoportban folyik. 

Az egyik legaktívabb szakosztály, amely nem csupán erdészeket, hanem a termelő 

munka és a tudományos élet széles területeiről foglal magában szakembereket.
Ez egyben fő céljának megvalósítása is ; valamennyi tudományos és gyakorlati 
gombászati szakember összefogása és számukra koordinált program kialakítása. 

Szakosztályi összejövetelein kivüí ankétok, gombaszakértői tanfolyamok, gombá

szati vándorgyűlés, tanulmányutak jelentik sokoldalú tevékenységének változatos 
formáit. Közlönye "Mikológiái Közlemények” cim alatt rendszeresen ismerteti 
az elért eredményeket.
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Közgyűlések.

Érdemes röviden áttekinteni az utóbbi húsz évben a közgyűlések alaku
lását. Az 1948 . március 20-i rendkívüli, újjászervező, tisztújító közgyűlést egy 

év múlva Szegeden jólsikerült vándorgyűlés követte, amelyet az Alföldfásitás gon
dolatának jegyében rendeztek meg.

Ezt a biztató kezdetet az útkeresés kevésbé termékeny időszaka követte, 

ami abban is megnyilvánult, hogy vándorgyűlést nem szerveztek egészen 1957-ig. 
Sőt, 1954-ben és.4.955-ben még a szokásos és az Alapszabályokban előirt évi ren
des közgyűlést sem tartották meg.

Az intenzív egyesületi élet kibontakozásának csalhatatlan jeleként 1957- 
től kezdődően már minden évben szervezett vándorgyűlést az Egyesület az ország 
más és más vidékén, az alábbi helyeken :

1957. Parádfürdő 1961. Baja
1958. Pécs 1962. Debrecen
1959. Szeged 1963. Nagykanizsa
1960. Kaposvár 1964. Eger
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1965-ben a közelgő jubileumi közgyűlésre való tekintettel nem rendezett 
vándorgyűlést az Egyesület.

A vándorgyűlések többnyire határozott programmal voltak megszervezve 

Például a bajai közgyűlés jelszava "Erdőn, mezőn több nyárfát !", a debrecenié: 
"Erdőt az Alföldre !n, a nagykanizsaié "Műszaki fejlesztéssel a korszerű erdő- 
gazdálkodásért f” volt, az egri az üzemszervezés gondolatának jegyében zajlott 
le. Ebből is látható, hogy az Egyesület belső élete állandóan lépést tartott az e- 
gész magyar erdőgazdaság menetével, annak gondjai az ő gondjai is, szellemi 

energiáit e problémák megoldására koncentrálta.

A hangulatos vándorgyűlések megrendezése összefüggött azzal az áram
lattal, amely az MTESZ szinte valamennyi tagegyesüieténél megfigyelhető volt 

az 1950-es évek közepén. Ez az áramlat mintegy reakciója voit az évtized első 
évei szintelenségének, formalizmusának és amely áramlat ;iel szava talán igy fo 
galmazható meg a legtalálóbban : M tegyük minél vonzóbbá az egyesületi életet 
Bárhogyan is volt, régi és kedves hagyományát ujitotta fel az Egyesület a vándor
gyűlések megrendezésével. Szép és ünnepélyes megnyilatkoz•. 
egyesületi életrek, komoly szakmai tartalommal párosulva, melyeknek Titsgrendo- 

zése elé már feszült várakozással tekint az egész erdés.v ! -irsadaloci, Valós-"’ 
gá vált újra mindaz, amit a vándorgyűlésekről valaha Feker • 1
mondott ( lásd II. fejezet* "Közgyűlések" alcim et). Méltán állapíthatta
1963, évi nagykanizsai vándorgyűlés elnöki beszámolójában dr. íviadsü András, az 
Egyesület elnöke :

"Ha közgyűlésünk népes sorain végigtekintünk és visszagondolunk az el
múlt évek jól sikerült vándorgyűléseire, úgy vélem túlzás nélkül elmondhatjuk, 

hogy az egyesületi tagság egyben az erdésztársadalomhoz való tartozást is jelenti, 
tagjaink az Egyesületet a magukénak érzik. " ( Az Erdő, 1963. 343. o. )

A vándorgyűlésekkel kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy az 1964. 

évi egri vándorgyűlés alkalmából a Magyar Fosta 1. - Ft névértékű emlékbélyeget 
bocsátott ki, amely a Szalajka-völgy festői részlete mellett Egyesületünk jelvényét 
ábrázolja.
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A központi szervezés egyéb tevékenysége.

A központi szervezés munkájával kapcsolatosan megemlítjük még azt á 

tevékenységet, amelyet az Egyesület - más bizottságok és szakosztályok bevoná

sával - fontos állami intézkedések megvitatása terén, valamint különféle pályáza

tok témáinak kitűzésével kifejtett.

Alaposan megvitatta az Egyesület a tagság széles rétegének bevonásá

val az erdőgazdasági termelés fejlesztéséről hozott 1040/1954. számú miniszter- 

tanácsi határozatot, továbbá a második hároméves terv, valamint a második öt
éves terv erdészeti vonatkozásait és javaslatait eljuttatta az illetékes állami szer
vekhez. Az alapelvek megvitatásán túlmenően már a tervgazdálkodás megindulá

sától kezdődően a tervek valóra váltására is mozgósította tagjait. Csak egy pél
da : 1949-ben országos nagygyűlésen s vidéki előadás-sorozaton mintegy 4. 600 

erdőgazdasági szakember bevonásával indította meg az erdészet területén az el

ső ötéves terv végrehajtását. ( Erdészeti Lapok 1949. 97. o. )

Az erdőgazdálkodás fejlesztésének előmozdítása érdekében próbálkozott 

az Egyesület 1959-ben különböző témák megoldására pályázatok meghirdetésé

vel. A következő témák irodalmi kidolgozását tűzte ki célul :

1. A termőhely és az erdőtipológia gyakorlati alkalmazása.

2. Az erdőnevelés elméleti és gyakorlati kérdései.
3. Az erdőhasználat fejlesztése.

4. Uj felépítményi szerkezetű, makadámnál olcsóbb útszerkezet.
s

5. A cser gazdaságos feldolgozásának és felhasználásának módszere.

6. Erdei mellékterméktermelés gazdaságosságának fokozása.

E témák megoldására pályadijként összesen 51.000 forintot tűzött ki az 

Egyesület, a Főigazgatósággal karöltve. Ezek a pályázatok azonban nem hozták 
meg a kívánt eredményt.

Nagyobb sikerrel járt az 1960-ban kitűzött, az 1040/1954. M  T. sz. ha
tározatot követő hatéves erdőgazdaság fejlesztési időszak eredményeit megörö-
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kitő fényképpályázat meghirdetése, . 500 forint teljes összegben. A pályázat 

eredményeként Az Erdő számos szép, ötletes és találó felvételt közölhetett.

A közgazdasági szemlélet előretörését jellemzi cimeiben is az i962-ben 

közzétett alábbi pályázat :

1. A termelékenység m érése az erdőgazdálkodásban.

2. A gazdálkodás színvonalának gazdaságossági jellemzői az erdőgaz

dálkodás területén.

3. Az erdőgazdasági beruházások megtérülésének és hatékonyságának 

tervezése és ellenőrzése.
4. Az erdőgazdaságok gazdálkodásának összehasonlitó vizsgálati mód-

A pályadij teljes összege 15.000 forint volt. A beérkezett munkákat 
részben közvetlenül a gyakorlat hasznosította, részben a tudomány vette át to

vábbi kidolgozás céljából.

Kaán Károly emlékezete.

Az összes magyar erdész lelkében élő kívánság és tartozásérzet kielé

gítésének tett eleget az Országos Erdészeti Egyesület, amikor 1958. október 2- 

án szobrot állitott Kaán Károlynak, egykori alelnökének, a na gyár erdészet, de 
az egész magyar tudomány ragyogó egyéniségének. Egykori reményeinek és mun
kásságának központjában, a püspökladányi kísérleti erdészet épülete előtt áll 
mellszobra, a messzi síkságra tekintve, kőbe faragottan örök mementóként h ir
detve, hogy "boldogulásunk sarkköve a magyar róna !"

Egyesületünk elnöke, dr. Madas András avatóbeszédében minden magyar 

erdész érzéseit fejezte ki : . az itt emelt szobor csak jelképe megbecsülésünk
nek, mert az igazi megbecsülést az fejezi ki, hogy alapvető célkitűzései, elgon
dolásai, álmai a felszabadulást követő évtized alatt majdnem teljes egészében 
megvalósultak és ma már sokezer szakember harcol vállvetve azért, hogy erdő-
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gazdaságunkat a közösség érdekében olyan mértékben és ütemben fejlesszük, 

amire még Kaán Károly nem gondolhatott (Az Erdő, 1958. 401. o. )

Kaán Károly emlékének további megörökítését jelentette nagykanizsai 

szülőházának az Egyesület Nagykanizsai Helyi Csoportja által emléktáblával va

ló megjelölése 1959. november 10-én.

A táradalmi munka elismerése.

A felszabadulás utáni két évtized mozgalmas, küzdelmekben és ered

ményekben gazdag korszakának bemutatása vége felé rá kell mutatni a rra  is, 

hogy ezt a rengeteg munkát a Népköztársaság Kormánya sem hagyta figyelmen 
kivül és magas állami kitüntetések adományozásával az Egyesület vezetőin ke

resztül az egész tagság irányában fejezte ki elismerését az erdészet, az épitő- 

munka terén önzetlenül, társadalmi utón kifejtett tevékenységért.

( Itt meg kell jegyezni, hogy az Egyesületnek a felszabadulás után fize
tett, függetlenített apparátusa nem volt, minden tagja anyagi ellenszolgáltatás 

nélkül dolgozott. Az adminisztratív személyzet az MTESZ alkalmazottja. )

Az Egyesületben kifejtett társadalmi munkájuk elismeréseként a Nép- 

köztársaság Kormánya a "Szocialista Munkáért Érdemérmet” illetve "Munka É r
demrendet" adományozta az Egyesület vezetői, munkatársai közül Kutasy Viktor

nak ( 1954 ) , Sáli Emilnek ( 1955 ), Fekete Gyulának ( 1956 ), Adamovich Lász

lónak ( 1956 ), Nyirády Lajosnak ( 1960 ), Riedl' Gyulának ( 1965 ), Borsos Zoltán

nak ( 1965 ), Vida Lászlónak ( 1966 ), dr. Madas Andrásnak ( 1966 ), Imre János

nak ( 1966), Jerome Renének ( 1966 ), Beck Antalnak ( 1966 ), Jáhn Ferencnek 
( 1966 ) és Káráll Jánosnak ( 1966 ).
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Bedő-dij alapítása.

1957. október J4-én az Egyesület elnöksége nagy jelentőségű határozatot 

hozott : Bedő Albert - emlékérem alapítását.

A Bedő-dij alapításának célját, rendeltetését legtökéletesebben az alapí
tólevél fejezi ki, azért azt szószerínt közöljük :

"Alapítólevél"

"Bedő Albert emlékérem alapítási és adományozási szabályzata.

1. Az Országos Erdészeti Egyesület Bedő Albert emlékérmet alapit.

2. Bedő Albert emlékéremmel az Egyesület elnöksége azokat a rendes 
tagjait tünteti ki, akik az erdőgazdasági termelés fejlesztése terén 
olyan kiemelkedő tudományos, gyakorlati, vagy társadalmi tevékeny

séget fejtettek ki, illetve kiváló műszaki vagy gazdasági eredménye

ket értek el, hogy ezzel az Egyesület munkáját és ezen keresztül az 
erdőgazdálkodás fejlesztését jelentős mértékben elősegítették.
Az elbírálásnál figyelembe vehető : önálló tudományos vagy gyakorlati 

munkásság, önálló tanulmányok, kiváló és eredményes egyesületi, szer

vezői és társadalmi tevékenység, amely teljesen vagy részben az Egye
sület keretei között jutott kifejezésre.

3. Az Egyesület ennek az emlékéremnek az alapításával egyben emléket 
kíván állítani Bedő Albertnek az ország erdészetének önállóvá és ezzel 

fejlődőképessé tétele, az Országos Erdészeti Egyesület megalapozása, 
fejlesztése és a magyar erdőgazdaság alapját képező erdőtörvény meg

teremtése, végrehajtásának megszervezése terén elévülhetetlen érde
meiért.

4. A Bedő Albert emlékérem 60 mm átmérőjű érem. Az egyik oldalon 

Bedő Albert domborművű arcképe "Országos Erdészeti Egyesület,
Bedő Albert emlékérem, 1957 " körfelirattal. A másik oldalon a kitün

tetett nevét tartalmazó mező "Az erdőgazdálkodás fejlesztéséért" fel
irattal.

5. A Bedő Albert emlékérmet az Egyesület elnöksége adományozza. Az
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adományozás indokait nyilvánosságra kell hozni. A kitüntetett a rc 
képét az Egyesület szaklapjában meg kell jelentetni.

6. A Bedő Albert emlékérem átadása a.z évenkint megrendezendő vándor
gyűlésen vagy közgyűlésen történik.

7. Az emlékérem évenként legfeljebb 3 személynek adható ki, 5000-5000 
forint jutalommal.

Budapest, 1957. november 4.

Az Országos Erdészeti Egyesület elnöksége nevében
Sáli Emil s. k. főtitkár Madas András s. k. elnök ".

A Bedő-dij ma már fogalom az erdésztársadalom körében : a legmaga

sabb szakmai elismerést fejezi ki, az egész magyar erdészet megbecsülését. Ki
osztása a közgyűlések fénypontja, várva-várt eseménye. E történelmi visszapil

lantás méltó lezárása lehet azoknak a szakembereknek a felsorolása, akik a leg
nagyobb erdészünk : Bedő Albert nevét viselő egyesületi érem elnyerésének dicső
ségében részesültek.

Bedő-dijasok, 1957-1966.

1957. Keresztesi Béla dr.

1959.

1958.

Dévényi Antal 
Horváth László 
Schneider Jenő 
Kozma László 
Gráczol Imre 
Sáli Emil dr.
Kocsárdy Károly

1960.
Babos Imre dr. 
Szegedi Mihály 
Haszák Aladár 
Gera József

1961. Kiss Tóth Tamás 
Csermely László

1962.
Nádas József 
Lesznyák József 
Lukács István 
Járó Zoltán dr.
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1963. Sébor János dr.
Rótt Ferenc 
Szőllősi József 
Kósa Sándor

1964. Magyar Pál dr.
Farkas József 
Dérföldi Antal

1965. Nem került kiosztásra.
1966. Fila József 

Haracsi Lajos dr.
Hédi András 
Horváth László 
Kasza Ferenc 
Kopecky Ferenc dr.

Ez által annak a nagy férfinek nevével zárul Egyesületünk története, aki 
azt százéves útjára elindította : Bedő Albert nevével.
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Utószó

Az életben mindenütt, de az erdészet területén különösen áll az az igaz

ság, hogy az elért eredményeknek szerves része a múlt, a megelőző generációk: 

íuiudások, mérnökök, tisztviselők sok évtizedes, verejtékes munkája. Jelenünk 
és jövőnk a múltban gyökerezik és az, aki elődeinek munkáját nem értékeli, maga 
sem számithat majd több megbecsülésre.

Tömören és szépen fejezte ki a múlt megbecsülésének szükségességét és 
hasznosságát Kállai Gyula miniszterelnök Szigetvár hősi védelmének 400. évfor

dulóján mondott beszédébén :

A szocialista Magyarország méltó becsben tartja nemzeti múltjának 
minden haladó hagyományát. Történelmünk igazi értékeinek megbecsülé

se, tanulságainak és tapasztalatainak elemzése és felhasználása nemhogy 

ellentmond és akadályozza, hanem elengedhetetlenül szükséges a szocia

lista társadalom felépítéséhez. A mi világnézetünktől, a marxizmuá-le- 

ninizmustól idegen a nemzeti múlt nihilista tagadása, értékeink lerombo
lása. Sőt, éppen a munkásosztály, a szocializmust épitő nép a történelem 

haladó hagyományainak méltó örököse és folytatója. " (Népszava, 1966. 
szeptember 11.)

1966. augusztus 25-én az ország minden részéből összegyűltek Egyesüle
tünk tagságának képviselői a magyar erdészet szellemi központjában, Sopronban* 

Ott voltak külföldi barátaink, szaktársainlc is szerte Európából.

Pontosan 9. 30 órakor megzendültek az ünnepi harsonák. Ünnepélyes perc 

volt : száz súlyos esztendő elmúlását, ujabb évszázad nyitányát hirdették a fanfá

rok. Ebben az ünnepi hangulatban olvasta fel az Országos Erdészeti Főigazgatóság 

vezetője, Földes László elvtárs a Magyar Forradalmi Munkás-paraszt Kormány 
Elnökének az Egyesület Jubileumi Közgyűléséhez intézett üdvözlő levelét :
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A Magyar Forradalmi Munkás-paraszt Kormány Elnöke:

"Az Országos Erdészeti Egyesület 
Jubileumi Közgyűlésének,

Sopron

Kedves Barátaink ! Kedves Elvtársak !

A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány nevében forró szeretet
tel és őszinte nagyrabecsüléssel köszöntöm a fennállásának 100. évfordulóját 
ünneplő Országos Erdészeti Egyesületet, tagságát és vezetőségét.

Nagymultu egyesületük méltán lehet büszke nemes hagyományaira, ese
ményekben gazdag százesztendős története számos követésre méltó példával szol
gál. Az Egyesület és a magyar erdészek e hosszú idő alatt számos nagy felada

tot megoldva védték és gyarapították egyik legnagyobb nemzeti kincsünket, az e r 

dőt. Töretlenül munkálkodnak az uj, szocialista társadalmi rendben is, amely a 
korábbinál jóval nagyobb lehetőségeket biztosit nemes célkitűzéseik megvalósitá- 

sához.

A mi erdészeti dolgozóink egész tevékenységükkel ma a közösség vagyo

nát védik, javát szolgálják fáradságos, de felemelően szép munkájukkal. Szocia
lista rendünkben az államhatalom és az erdőgazdasági dolgozók célkitűzése a szü- 
kebb szakmai területen is közös. Az erdősités, az erdőgazdálkodás fejlesztése, az 
itt elért sikerek többek között ennek is köszönhetők.

Az elmúlt húsz év alatt kereken 300. 000 hektár uj erdőt telepítettek, s 
300. 000 hektár vágásterületet újítottak fel. A régebbi 12 százalékos aránnyal 
szemben hazánk területének ma már 15, 5 százalékát borítják erdők. Erdőgazdál

kodásunk a modern technika alkalmazásával egyre inkább ipari munkává fejlődik. 
Ezek a nagy sikerek az erdészek, az erdőmémökök és a többi erdőgazdasági dol
gozó odaadó, lelkes , nagy szakértelemmel végzett munkáját dicsérik. Kormá 

nyunk nevében ezért mindannyiuknak köszönetemet és elismerésemet fejezem ki.

- 288 -
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Uj ötéves tervünk megvalósításában ujabb nagy feladatok várnak az erdő- 

gazdaságok dolgozóira és társadalmi szervezetükre, az Országos Erdészeti Egye

sületre.

Kormányunk a jövőben is nagy gondot fordít, számottevő összegeket biz

tosit az erdősítés és az erdőgazdálkodás fejlesztésére. Tovább növeljük az ország 
élőfa-készletét, erdőterületét, különösen a hegy- és dombvidéki meredek lejtőket 

erdősítjük. A cellulózipar távlati fejlesztése érdekében elsőrendű fontossága van 

a nyárfa-telepítésnek. Munkájukat nagyra értékelve meg vagyunk győződve arról, 
hogy az eddiginél ocsóbban és kifogástalan minőségben valósítják meg a telepítési 

terveket.

Kérjük, segítsék továbbra is a termelőszövetkezeteket, hogy szakszerűen 
kezeljék erdőiket, működjenek közre abban, hogy összhangban legyenek a mező- 

és az erdőjgazdasági munkák, s hogy a fagazdálkodás a népgazdasági érdekek elő

térbe állításával történjék.

A Népfront-mozgalom segítségével, az ifjúsági szervezetek, az úttörők, 

a középiskolások, az egész társadalom bevonásával tegyük közüggyé az erdősítést 
és erdőink védelmét.

Biztosak vagyunk abban, hogy a történelmi multu Országos Erdészeti 

Egyesület továbbra is az eddigiekhez méltóan veszi ki részét a szocializmus te l
jes felépítésében reá váró megtisztelő tennivalókból.

Kormányunk nevében kívánok Önöknek további sikerekben gazdag munkát, 
erőt, egészséget, boldogságot.

♦
Elvtársi üdvözlettel :

Budapest, 1966. augusztus 24. KÁLLAI GYULA s.

a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt 
Kormány elnöke."
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Száz éves történelmünk során először méltatta a Kormány Elnöke az e- 

gész nemzet nevében azt a munkát, amelyet az Egyesület az erdőgazdálkodás é r 
dekében kifejtett.

Munkánk elismerése, tapasztaltokban gazdag évszázados történelmünk 

szilárd alap jövőt épitő további munkánkhoz, erdészhivatásunk betöltéséhez.
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Időrendi áttekintés.

1851. Megalakul az Ungarischer Forstverein, az Országos Erdészeti Egyesület 
elődje ( Esztergomban, junius 30-án ).

1852. Az Ungarischer Forstverein csatlakozik az Osztrák Birodalmi Erdészeti 

Egyesülethez.

1854. Az Ungarischen Forstverein "Mittheilungen des Ungarischer Forstvereins" 
cimmel saját lap kiadását indítja meg.

1862. Az Ungarischer Forstverein uj, magyar nyelvű Alapszabályt készit és
Magyar Erdész-Egylet név alatt szerepel tovább. Megjelennek az "Erdé

szeti Lapok", Divald Adolf és Wágner Károly szerkesztésében.

1S65. A politikai enyhülés jele : összeül a magyar országgyűlés.

1866. December 9. Megalakul az Országos Erdészeti Egyesület.

Első elnöke Keglevich Béla, titkára Bedő Albert.

1867. Létrejön a "kiegyezés" Ausztria és Magyarország között.
( 1867. évi 12. t. c. )

A titkári hivatal Pozsonyból Pestre költözik. Hatósági jóváhagyást nyer 

az Alapszabály.

A Selmecbányái Bányászati és Erdészeti Akadémián bevezetik a magyar 

nyelvű előadásokat.

1868. Az Egyesület az Országos Magyar Gazdasági Egyesülettel közösen - 
uj erdőtörvény tervezetét terjeszti a földművelésügyi miniszter elé.

1873. Az Erdészeti Lapok az Egyesület tulajdonába megy át.

1876. Az Egyesület létrehozza a Deák Ferenc-alapitványt, az erdészeti szak- 
irodalom kifejlesztésére.

1879. Az Erdőtörvény ( 1879. évi XXXI. t. c. ) éve.

1881. Bedő Albert, min* országos főerdőmester, az erdészeti közigazgatás élé
re kerül.
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1883.

1886.

1890.

1894.

1900.

1901.

1904.

1905. 

1907.

1911.

1912.

1882. Első ízben jelenik meg az Egyesület kiadásában az Erdészeti Zsebnap

tár.

Megnyílik az első állami erdészképző szakiskola Asotthalmán.

Az Egyesület beköltözik Alkotmány utcai saját székházába.

Az Egyesület közgyűlésének fő tárgya : a Magas Tátra természeti é r 

tékeinek megmentése. •

Az Egyesület népszerű erdészeti ismeretterjesztő könyvsorozat kiadá

sát kezdi meg.

A gazdasági válság súlyos helyzetbe sodorja az erdőgazdaságot is. 
Megjelenik az erdei munkásokról szőlő 1900. évi XXVIII. t. c. 

Rendszeresítik az Egyesületben a függetlenített titkári állást.
Titkárrá választják Bund Károlyt.
Az Egyesület a párizsi világkiállításon aranyérmet nyer kiállított iro

dalmi termékeivel.

Mozgalom indul meg az Egyesületben a belterjes erdőgazdálkodás ki- 
fejlesztése érdekében.

..Rendkívüli közgyűlés az Egyesületben, az erdőmérnökök szociális 
problémáinak orvoslására.
Az első külföldi tanulmányút Bosznia erdeiben.

Megalakul a Borsod-, Gömör-, Heves megyék Erdészeti Egyesülete, 
az első vidéki erdészeti egyesület.

Az Egyesület folyóiratot indit "Az Erdő" címen, az alsóbbfoku szaksze

mélyzet számára.

Az Osztrák Birodalmi Erdészeti Egyesület magyarországi tanulmány- 
útja.

Az egyesületi törzsvagyon értéke eléri az 1 millió koronát.
%

Az Egyesület felterjesztéssel fordul a földművelésügyi miniszterhez az 
Alföldfásitás felkarolása érdekében.
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1913. Elkészül az uj erdőtörvény tervezete ( Horváth Sándor alelnök munkája). 
Az Egyesület tanulmányutja Ausztriában.

1914. Kitör az I. világháború.

1916. Mozgalom a rokkant erdészeti alkalmazottak érdekében.
Az Egyesület Dr. Bedő Albertet tiszteletbeli elnökévé választja.

1917. Győzelmes szocialista forradalom Oroszországban.

1918. Polgári- demokratikus forradalom Magyarországon.

Bedő Albert halála ( X. 20.)
A kormány Kaán Károlyt nevezi ki az erdészet országos vezetőjéül.

1919. Februárban megjelenik a földreform törvény. Az Egyesület állásfoglalá

sa negatív.
Március 21-én kikiáltják a Magyar Tanácsköztársaságot.

Április 3-án államosítják a nagybirtokokat.
Márciusban a Földmivelésügyi Népbiztosság az Egyesületet feloszlatja. 

Augusztus 1. A Tanácsköztársaság elbukik.

Szeptemberben az Egyesület ismét megkezdi működését.

1920. Magyarország aláirja a párizsi békeszerződést.

1921. Katasztrófális fahiány.

1922. A háború utáni első külföldi erdészdelegáció hazánkban : a japánok.

1923. Megjelenik az 1923. évi XVIII.-XXI. erdészeti törvénysorozat,

Kaán Károly nagy jogalkotása.
Kaán Károlyt kibuktatják alelnöki tisztségéből.

Az erdészeti személyzet és az Egyesület anyagi helyzete katasztrófálissá 

válik. Évekig tartó depresszió.

1925. Kaán Károly, az államerdészet vezetője, nyugalomba vonul.

Ismét megindul uj erdőtörvény létrehozásának előkészítése.

1926. Az infláció leküzdése, a pengő bevezetése.

1927. Megindul, majd néhány év alatt zsákutcába jut az alföldfásitási akció.
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1929. Kitör a nagy gazdasági világválság.

Biró Zoltánt ügyvezetővé választják.

1930. Rendkivüli közgyűlés vitatja meg az uj erdőtörvény tervezetét.
Meghal Bund Károly, aki 30 éven át volt az Egyesület titkára.

21. 5 %-kal csökkentik az államerdészeti alkalmazottak létszámát. 
Megkezdődnek kereskedelmi vonalon a nagy "fa-csaták". Erdőpusztitások. 

Az Egyesület bekapcsolódik a "fuvarlevél-akcióba".

1933. A gazdasági világválság végetér. Viszonylagos konjunktúra kezdődik az 
erdészet területén is.

1934. Elnökké választják Waldbott Kelement.

1935. Ismét rendszeresítik a függetlenített titkári állást az Egyesületben. 
Titkárrá választják Dr. Mihályi Zoltánt.

Megszületik az 1935. évi IV. t. c . , az uj erdőtörvény.

1936. Magyarországon rendezik meg a n. Erdészeti Világkongresszust és az 
Erdészeti Kutató Intézetek Nemzetközi Szövetségének IX. Kongresszusát.

1938. Anschluss, müncheni egyezmény, első bécsi döntés.
Megkezdődik az országrészek visszacsatolásának időszaka.
Augusztusban rendezik meg az első magyar erdőmérnöki továbbképző 
tanfolyamot.

Három év késéssel megjelenik az Erdőtörvény végrehajtási rendelete. 
Fokozódik a fahiány.

1939. Kitör a II. világháború.

1940. Rendkivüli közgyűlés. Egyedüli tárgya : a súlyos fahiány.

Kaán Károly halála.

Farkas Jenő fellépése, reform-követelései.

1941. Magyarország hadhal epése.

Cenzúrázzák a r  Erdészeti Lapokat, szerkesztő bizottságot neveznek ki.

1942. Az Egyesületet a fakitermelői szakma egyedüli országos érdekképvisele
ti szervévé nyilvánítják.
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1943. Voronyezsi frontáttörés, Sztálingrád. Fordulat a háború menetében.

Az Egyesület békét kíván.
Kényszertermelések ; katonai munkavezető törzsek felállítása az erdé

szet területén.

Ismét megjelenik az Erdészeti Zsebnaptár.

1945. Végetér a n. világháború.
A nagybirtokrendszer megszüntetése, az erdők államosítása.

1946. Megalakulnak a Magyar Állami Erdőgazdasági Üzemek.

1948. A népidemokratikus országok erdőgazdasági kongresszusa Szófiában.
Újra megindul az egyesületi munka, ismét megjelennek az Erdészeti 

Lapok.
Az Egyesület belép a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szö

vetségébe.

Létrejön az Erdészeti Tudományos Intézet.

1949. 10 év után az első vándorgyűlés Szegeden.

Megkezdődik az átszervezés, az iránykeresés kora.

Megalakulnak az első szakosztályok;

1952. Az Egyesület közlönye "Az Erdő” címmel folytatja megjelenését.

1954. Az 1040/1954. M. T. számú határozat az erdőgazdálkodás fejlesztéséről.
Az Országos Erdészeti Főigazgatóság létrehozása.

1955. Megalakulnak az Egyesület Helyi Csoportjai.

1957. Intenzív korszak veszi kezdetét az erdészeti és az egyesületi élet terü
letén.

A Bedő-dij alapítása.

1958. Az Egyesület a Technika Házába költözik.

Az Egyesület szobrot állit Kaán Károlynál Püspökladányban.

1961. Megjelenik az 1961. évi VII. törvény "Az erdőkről és a vadgazdálkodásról’'.

1962. Az erdészeti felsőoktatás intézménye «lz Erdészeti és Faipari Egyetem 
címet és rangot kapja.
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Az Egyesület közgyűléseinek színhelye.

1866. Budapest

1867. Losonc
1868. Debrecen
1869. Kassa

1870. Budapest

1871. Budapest
1872. Torda

1873. Nem volt megtartva
1874. Kalocsa
1875. Pilismarót

1876. Budapest
1877. Budapest
1878. Budapest
1879. Székesfehérvár

1880. Mehádia ( Herkulesfürdő )
1881. Budapest
1882. Máramarossziget

1883. Budapest
1884. Pécs
1885. Budapest
1886. Budapest
1887. Körmöcbánya
1888. Budapest
1889. Budapest
1890. TátrafUred
1891. Budapest
1892. Budapest
1893. Budapest
1894. Budapest
1895. Besztercebánya
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1896.
1897.
1898.

1899.
1900.
1901.
1902.

1903.
1904.

1905.

1906.
1907.
1908.

1909.

1910.

1911.
1912.
1913.
1914.

1915.

1916.
1917.

1918.

1919.
1920.

1921.

Budapest

Budapest
Sepsiszentgyörgy
Pozsony

Selmecbánya
Budapest
Menyháza-Zöldes (Arad vm .).

Budapest
Budapest (Rendkívüli, V. 15.)
Budapest ( XII. 18. )

Budapest

Budapest
Pécs

Budapest

Fenyőháza (Liptó vármegye )
Budapest 

Budape st 
Budapest 
Budapest

Nem volt megtartva

Budapest

Budapest
Budapest

Budapest

Nem volt megtartva.

Budapest ( I. 9., az 1919-es közgyűlés e z .) 
Budapest (rendkívüli, V. 29.)

Dec. 15-re  tervezett elmaradt, a közgyűlé
sek általános betiltása miatt.

Budapest ( II. 16. V 

Budapest ( XH. 17.)
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1922. Budapest (Rendkivüli, V. 11.) 

Budapest ( XII. 15.)
1923. Budapest
1924. Budapest
1925. Budapest
1926. Sopron
1927. Budapest
1928. Szombathely

1929. Párád
1930. Budapest (Rendkivüli, 11.22.) 

Budapest ( XII. 20.)
1931. Budapest
1932. Budapest
1933. Budapest
1934. Kecskemét ( VII. 23.)

Budapest ( XII. 21. )
1935. Pécs

1936. Miskolc
1937. Budapest
1938. Esztergom

1939. Debrecen
1940. Budapest (Rendkivüli, I. 25. ) 

Budapest (Rendkivüli, EH. 12. ) 
Budapest ( XII. 19. )

1941. Budapest
1942. Budapest

1943. Budapest

1944. Nem volt megtartva
1945. Nem volt megtartva
1946. Nem volt megtartva
1947. Nem volt megtartva.
1948. Budapest
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1949. Szeged
1950. Budapest
1951 Nem volt megtartva
1952. Nem volt megtartva
1953. Budapest
1954. Nem volt megtartva

1955. Nem volt megtartva

1956. Budapest

1957. Parádfürdő
1958. Pécs

1959. Szeged
1960. Kaposvár
1961. Baja
1962. Debrecen
1963. Nagykanizsa

1964. Eger

1965. Nem volt megtartva
1966. Sopron
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