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AZ ERDŐ. 1952 - 199o 
Jeröme René

A magyar erdőgazdálkodás gyökerei a nyugat-európai televénybe mélyedtek, 
de koronáját a sajátos magyar tájban bontotta k i. Selmec nyiltan va llo t
ta Cotta, Hartig, Hundeshagen örökségét, de már Wilckens is  a hazai kör
nyezetben alak ította ki tanait, és az i t t  született tapasztalatok, megál
lapítások, később tudományos eredmények tükröződtek a reformkor idején k i
virágzott magyar erdészeti irodalomban. Ez érvényesült nagyrészt a két v i
lágháború között is . Sopronnak a ke le tte l - pontosabban a Szovjetunióval 
kapcsolatai a Fehér és Roth professzorokén kivül nem voltak, és ezekkel ók 
is  csinján bántak.

Fordulat a második világháború végével következett be. Az ekkor kialakult 
erőviszonyok lehetővé, a pártállam lé tre jö tte  kötelezővé tette az eleddig 
tőlünk elzárt, sőt ellenérzésü propagandával sújtott szovjet eszmék, elgon
dolások megismerését, va llását, gyakorlati megvalósítását. Ez életkérdéssé 
vá lt - a tú lélés fügött tő le ! Szakmánk tekintetében többek között erre utal 
a legfőbb állami vezetők Rákosi, Geró stb. testü letileg  gyűlölte erdé
szek műszaki-tudományos szaklapjának az ERDÉSZETI LAPOK-nak - a betiltása.
A lap hiába igyekezett a háború végét követően újra indulva ennek elébe men
n i, sőt nem seg ített a szakmában hangadók gyoro azonosulása sem. A k irótt 
feladat te ljes ítése , az uj eszmék közvetítése, a megtöretés után később kegy
ként megjelenni engedélyezett AZ ERDÖ-re hárult.

AZ ERDŐ 1952-ben indult évi négy számmal. Blső felelős szerkesztője Páris 
János vo lt. Személye biztosítékot lá tszott nyújtani a vonal érvényesítésére, 
de ez a remény nem te lje sü lt. Hiába vo lt a szerkesztőbizottsága tagjainak 
nagyrésze - kilenc közül nyolc - pártelkötelezett. Mindjárt az első évfo
lyamban Tömpe István, mint országos erdészeti főigazgató a Szovjetunió 
szocialista erdőgazdaságát példaképünkké te tte , és számos ismertetés igye
kezett ezt hozzánk közelebb hozni. Főleg a szerkesztőbizottság tagjai dol
goztak fe l több szovjet anyagot, de a közlők ottani helyi ismereteinek tu
dott hiánya miatt ezek kevésbé hiteleseknek tűntek. A magyar erdészek ide
genkedéssel, erős fenntartással fogadták az uj eszméket.
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Az indulás nem elég ítette ki a pártirányitást. A főigazgató már a második 
évfolyam végével megköszönte Páris fáradozásait, és a lap fe le lős szerkesz
tésével az akkoriban szovjet aspiranturát végzetten hazatért, a miniszter 
á lta l azonnal az Országos Erdészeti Főigazgatóság főerdőmérnökéül kinevezett 
Keresztesi Bélát bizta meg. A munka most már nagyobb céltudatossággal és 
kellő tájékozottsággal indulhatott. Keresztesi még az első évben - az 1954- 
es évfolyamban - k ia lak ította a lap végleges megjelenését szines tónusu bo
rítóva l, a borítón válogatott, szakmailag sokat mondó fényképekkel és bent 
is gazdagon il lu s z trá lt  anyaggal. Terjedelme évi 12 számmal, 4o-4o oldalon in 
dult, és ezt 1964-ben 48-48-ra bővitette.

A szovjet tanok közvetítése most már kellő átgondoltsággal folyhatott. Az ot
tani szerzők eredeti írása i a legfontosabbaknak i t é l t  szakmai részterületeken 
mértéktartóan jelentek meg. A sikert már az indulásnál szerencsétlenül befo
lyásolta a Szovjetunióból ide^küldött I.I^ S iskov, főiskolánk docensének a sa
játos körülményeink ismeretének hiányában történt megnyilatkozása. Nem voltak 
kellően hatásosak az elsőnek választott, még a Szovjetunióban sem k ifo rro tt, 
ott is  v ita to tt genetikai témák sem. Az uj tanokat az ÉRTI f ia ta l kutatói á l
ta l rendezett 1955. évi ülésen erősen v ita tták , b írá lták . Kedvezőbb fogadtatás 
érte később az erdőtipológiai fejtegetéseket, és fokozódó érdeklődés kisérte a 
szovjet technikát. Az indulást követő években történt 5-6 szovjet közés után, 
1956-ot követően ez beállt az elfogadható 2-3-ra.

Keresztesi a Szovjetunióból hazaétrve erősen kereste a szakmai kapcsolatokat 
a posztján hiányzó hazai tapasztalatok pótlása céljából. Először a fia ta lok 
ban, majd a sorra érkező, erősebb szovjet kapcsolatokkal rendelkezőkben vélte 
ezt megtalálni, de rá jö tt, hogy több támogatásra ta lá l az erdészeti főigazgató 
á lta l életrehivott Erdőgazdasági Tanács nagyrészt idős, tapasztalt szakemberei
ben. Ők őszintén baráti megnyilatkozásaikkal ráirányították szemét a magyar 
anyagi és szellemi valóságra. A lapszerkesztéshez rendelkezésére á lló  bizottság 
az indulásnál még változatlan összetételű maradt, de a 6o-as és különösen a 
7o-es évekre sikerült neki a szakma sok nagy tudásu, lelkes művelőjét megnyer
nie. Az eleinte tizfős létszám csakhamar megduplázódott, sőt megháromszorozó
dott. A szerkesztőbizottsági ülések megszinesedtek, értékes vitaülésekké,szak
mai műhelyekké alakultak. Meg is  látszott ez a két évtized évfolyamainak lap
ja in . Elismerten jó szinvonaluan tö ltötték be műszaki-tudományos feladatukat.
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Eredményesen támogatták a magyar erdőgazdálkodás fejlesztését.

A 7o-es évek végével - főleg dr. Kecskés Sándornak a párt á lta l az egyete
münkre erőszakolása után - Keresztesi egyre kevesebb lehetőséget lá to tt a 
lapszerkesztésre. Az egyesületi életben is  visszavonult, mozgásköre mindin
kább az Akadémia fe lé  irányult, és 27 évi szerkesztői ténykedés után lekö
szönt. A lap 1979.12. számában közölt köszőnőszavaiban többek között rámuta
to tt egy jelenségre, ami legalábbis megkérdőjelezi a sikert. Felemlitette, 
hogy már az 1971. évi közgyűlést előkészitő jelölőbizottság problémákat je l 
zett az olvasók részéről: az erdész olvasók kifogásolták a számukra magas 
színvonalat. Keresztesi ezzel sohasem érte tt egyet, olvasókörök szervezését, 
rendszeres olvastatást szorgalmazott. Ezt támogattaaszerkesztóbizottság is .

Hasonló volt a véleménye az 1979. évi közgyűlésen felelős szerkesztőnek meg
választott dr. Solymos Rezsőnek is . Álláspontjának megerősítésére még 198o- 
ban Mátrafüredre ankétot hivott egybe. Ezen újra hangot kapott a magas szín
vonal panaszolása, de végül is  az elhangzottakat az egyesület főtitkára azzal 
fog la lta össze, hogy "célunk az erdőgazdaság felsőfokú fejlesztése, ebben leg
fontosabb eszközünk a lap - AZ ERDŐ -, amit olyan színvonalon ke ll fenntarta
nunk, amit ennek a célnak a megközelítése megkövetel. Aki az egyesületünkben 
közénk á l l ,  annak magáévá ke ll tennie célunkat, vá lla ln ia  ke ll az ebből eredő 
kötelezettséget, függetlenül a ttó l, hogy a lapban közölteket megérti-e, vagy 
sem." Az elnök pedig hozzáfűzte: "mérnökeinknek küldetést ke ll vállalniok a 
szakirodalom terjesztésében. Meg ke ll teremtenünk az olvasás, tanulás becsü
le t é t ! ”

Solymos a szerkesztőbizottság összeállításában már erőteljesebben igyekezett 
a tagság megoszlását, rétegeződését figyelembe venni. Ez a bizottság már koránt
sem tudta a kitűzött célok szolgálatához azt a támogatást mefgadni, amit a fő- 
szerkesztő attó l a korábbiakban élvezett. Szembe k e lle tt nézni azzal a ténnyel, 
hogy a tagság az idők folyamán erősen megváltozott. Az egy megjelenés példány
száma és vele az olvasólétszám az első megjelenéskori looo-ről tízéves felfu
tással 6ooo körülire duzzadt,és nőtt tovább a k ife jezett demokratizálási törek
vés hatására. Ez csak a korábban mellőzött rétegek bevonásával volt lehetséges, 
nem pedig a magasabb szakmai igényű közönség elszaporodásával. Mind jobban ér
vényesült a növekmény öntudata, és erősödött követelése a saját szükségleteire 
méretezett lapszerkesztés iránt.
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Solymos továbbra is  az egyesületi vezetőség álláspontját osztotta. A lapbői 
elmaradt a szovjet vonatkozások közlése, már csak kivételesen je len t meg ben
ne szovjet szerző munkája. A lapot erősen foglalkoztatta az időszak a la tt ke
letkezett szakmai viták helyretétele, amelyek nagyrészt a tényleges helyzet 
nem kielégitő ismeretéből, helyi jelenségek általánositásából, a hivatalos 
adatok nem kellő értelmezéséből fakadtak. A v á lla la t i rendszerű erdőgazdálko
dás bevezetésével nagyrészt az egyesületi lapra hárult fe jlesz tési iránymuta
tást - országos tájékozottsága segítségével - maga a főszerkesztő lá tta  e l.
A nemzetközileg is  elismert erdőrendezésünk adatainak célszerű közlésével, 
azok kellő elemzésével igyekezett szolgálni az általános tájékozottságot, a 
kellő helyzetfelismerést, a kitűzött célok elfogadását.

A lap "eladhatóságát" a szerkesztőség igyekezett csinosabb külső megjelenés
sel is  fokozni. 1981-ben je lent meg az első szines boritó, és ezt egyes vá l
lalatok anyagi hozzájárulásával évente többször is  megengedhette magának. A 
külső javulását sajnos nem követte a belsőé. Az árnyalatos belső képek az 1987. 
évvel kezdődően oly mértékben romlottak, hogy a szerkesztő ilyeneket már nyom
dába sem adott. Ez tovább rontotta az olvasmányosságot. Fokozta a bosszúságot 
a lap állandó késése. A nyomda képtelen vo lt a szerződött határidőket ta rtan i, 
és a kiadó tehetetlen volt vele szemben. A költségek ugyanekkor rohamosan növe
kedtek, a források pedig,a gazdasági helyzet általános állapotával is  magyaráz
hatóan, beszűkültek. Arra kényszerültünk 199o-ben, hogy az engedélyezett 12 he
lye tt a lapot,anyagi fedezetlenség miatt,már csak hat számban jelentethessük 
meg.

Az 199o. évi tisz tú jító  közgyűlés előkészítésekor dr. Solymos az ujabb je lö lés t 
már nem vá lla lta . A közgyűlés a lap címét - korábbi felvetésre - megváltoztatva 
a szerkesztést, kiadást teljesen uj alapokra fektette.
AZ ERDŐ 39 évi megjelenése után megszűnt, és ujrainddultak az ERDÉSZETI LAPOK. 
Ez a 39 év a nemzet életének meglehetősen elkülönülő szakasza, és benne a ma
gyar erdészetéé is . Egyik kis részterületének közelebbi szemrevétele talán le 
hetővé teszi jobb megértését is .


