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Előszó

1996-ban ünnepeltük a magyar honfoglalás 1100. évfordulóját. 
Az Országos Erdészeti Egyesület ebből az alkalomból 
jubileumi rendezvénysorozatot tervezett. Az ünnepségek mind 
a helyszínt illetően, mind pedig témáikban kapcsolódtak az 
ország, a magyar nép ezen jeles jubileumához.

A rendezvényeknek mintegy bevezetője volt a 
márciusban megtartott választmányi ülés, amelyen az 
Országos Erdészeti Egyesület megemlékezett a 100 évvel 
ezelőtti, a millennium évében tartott erdészgyűlésről.

Áprilisban az egyesület elnöksége, több szakosztálya és 
a győri helyi csoport Ravazdon tartott közös megemlékezést. 
Itt nemcsak a magyar honfoglalással kapcsolatos erdészeti 
kérdések kerültek szóba, hanem megtekintették az 1000 éves 
pannonhalmi főapátságot is.

Szintén történelmi helyszínen, Ópusztaszeren került sor 
májusban az egyesület közgyűlésére. Az Ópusztaszeri 
Emlékparkban látott kiállítások, bemutatók külön emelték az 
ünnepség fényét, tették azt felejthetetlenné.

1936-ban tartották Magyarországon a II. Nemzetközi 
Erdőgazdasági Kongresszust. A kongresszus 60. évfordulója 
alkalmából a Soproni Egyetem, az Erdészeti Tudományos 
Intézet és az Országos Erdészeti Egyesület szeptemberben 
Sopronban emlékünnepséget rendezett. A kétnapos 
programban az erdészeti kutatás, továbbá a kutatás és a 
gyakorlati munka kapcsolata kiemelt figyelmet kapott.
Az Országos Erdészeti Egyesület 1866-ban nyilvánította magát 
magyarrá, s tekintette 1866. december 9-ét alapítási napjának. 
1996. december 9-én tehát az OEE alapításának 130. 
évfordulóját ünnepelhette. Az ünnepi nyilvános választmányi



ülésre Budapesten került sor. Itt nemcsak az egyesület 
jelentőségéről, a hazai erdőgazdálkodás fejlődésében betöltött 
szerepéről szóltak, hanem megkoszorúzták az OEE egyik 
alapítójának, Wagner Károlynak a szobrát is. Jelen 
kiadványunkban a jubileumi és központi egyesületi 
rendezvényein elhangzott előadásokat adjuk közre. Tesszük ezt 
azzal a megjegyzéssel, hogy az előadások gyakran rövidített 
változatban hangzottak el, illetve voltak előadók, akik az 
általuk elmondottaknak ide csak az összefoglalóját, a lényegét 
küldték el. Törekvésünk mindenesetre az volt, hogy a 
millecentenárium évének erdészeti egyesületi eseményeit, az 
ott elhangzottakat minél teljesebben közreadjuk. Ezzel is 
szeretnénk hozzájárulni mind az Országos Erdészeti Egyesület 
130. évének megörökítéséhez, mind Magyarország 1100 éves 
évfordulójának teljesebbé tételéhez.

Budapest, 1997. május 20.

Dr. Szikra Dezső 
főtitkár
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A millenniumi erdészgyűlés 

Dr. Oroszi Sándor

1896-ban az ország nagy pompával ünnepelte a honfoglalás 
ezredik évfordulóját. Az egymással viaskodó pártok szent 
fegyverszünetet, treuga dei-t hirdettek, és lobogtak mindenhol a 
piros-fehér-zöld zászlók. Azok a zászlók, amelyekről a múlt 
században az iskolások még megtanulták, hogy a piros a 
magyar vitézséget, a fehér a magyar állandóságot, a zöld pedig 
a magyar reményt jelenti.

Valóban, a magyar nép régen volt derűlátással tekintett a 
második évezred elé. Igaz, a felszín alatt szociális és 
nemzetiségi ellentétek izzottak, de a felszín maga sikerektől 
volt hangos. Az Osztrák-Magyar Monarchia ugyan az egyik 
legszegényebb nagyhatalomnak számított, de mégis 
nagyhatalom volt. Az egy főre jutó nemzeti össztermék 
tekintetében -  bár azt még nem számították a mai módon -  
messze a világátlag felett állt, s a Monarchia állampolgárai a 
kettős királyságot a világ első tíz országába tartozónak 
tekintették.

Ebben a helyzetben az ezeréves történelem, a honfoglalás 
krónikákban is rögzített esztendejének ezredik évfordulója 
ünneplést, nagy pompát kívánt. A millenniumi ünnepségek 
fényét kiállítással, szakmai bemutatókkal, soha nem látott 
mennyiségű és példányszámú könyv kiadásával és szakmai 
tanácskozásokkal emelték. Ez utóbbiak azonban már nem 
elsősorban az elmúlt időszakon, a hol dicsőséges, hol dicstelen 
történelmen való merengésre szolgáltak, hanem komoly, a jövő 
szempontjából fontos, megoldandó kérdéseket is felvetettek, 
így volt ez például a magyar gazdák millenniumi nagygyűlésén 
és az erdészekén is.
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Az Országos Erdészeti Egyesület már 1895-ben 
elhatározta, hogy a millennium évében, az ezredévi kiállításhoz 
kapcsolódva szakmai tanácskozást tart. A gyűlés témáit egy 
nyolc tagú így bizottság terjesztette az igazgató-választmány 
elé, s ott a következő három kérdést tűzték napirendre:

1. A kopár területek beerdősítésének problémáját;
2. A felsőbb erdészeti tanügy reformját;
3. Az erdészeti kísérletügy megszervezését.

Az említett bizottságban felmerült még a vadpatak- 
szabályozás, a bükkelegyes fenyvesek kezelése és az erdei 
termékek szállításának kérdése is, de az igazgató-választmány 
az említett három problémát tartotta a legsürgetőbb, 
legfontosabb feladatnak.

Az előzetesen meghatározott témakörök közül az 1896. év 
elején, a jubileumi évet köszöntő írásában ARATÓ Gyula 
leszögezte: „a megoldás szempontjából a legnehezebb kérdés a 
három közül az első, mely a kopár területek beerdősítésének 
országszerte való munkábavételére vonatkozik” 2 Az 1879. évi 
erdőtörvény, majd pedig az 1894. évi, a mezőgazdaságról és a 
mezőrendőrségről szóló XII. törvénycikk kopárfásítási 
rendelkezései ugyanis nem érték el a kívánt hatást. Sem a 
kopárok összeírása, sem a tényleges beerdősítések nem 
haladtak. Pedig a földművelésügyi kormányzat ingyen 
csemetékkel és erdősítési jutalmakkal igyekezett ezt a munkát 
segíteni. A kopárok befásítása azonban elsősorban a legeltetés 
érdekeivel ütközött, ugyanakkor a tulajdonosoktól -  még az 
államtól ingyen kapott csemetéken kívül is -  jelentős anyagi 
áldozatokat követelt.

A gyűlés előkészítéseként az OEE kérte a vármegyék 
birtokosait, illetve a megyénél működő erdészeti bizottságokat, 
hogy legalább megközelítő módon adják meg az adott 
közigazgatási egység területén lévő kopárok kiterjedését.3 A 
visszaérkezett jelentések szerint országosan mintegy 200 ezer 
kh kopárt találtak, de az erdészek ennek legalább a
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kétszeresével számoltak.4 Az említett vármegyei erdészeti 
bizottságok ugyanis -  az idő rövidsége miatt -  csak 
megbecsülték, de nem járták be a területükön lévő, kirívóan 
kopár területeket. A gyűlés előkészítése mégis jónak mondható, 
mert ráirányította a figyelmet az elvégzendő feladatokra.

A millenáris gyűlésre érkezőket vasúti kedvezménnyel 
látták el, s számukra a budapesti iskolákban kialakított 
hálótermekben biztosítottak szállást. Az OEE vezetőségének 
határozata alapján „a gyűlésen résztvevők számára, egymásnak 
felismerése czéljából ötös tölgylevél csokorral ellátott jelvény 
készítendő az egyesület költségén. A jelvényt a fogadó 
bizottság osztja szét, mely bizottságnak tagjai számára a 
jelvények zöld szalaggal látandók el.”5

A gyűlésre augusztus 30-án és 31-én a Kiállítási 
Ünnepélyek Csarnokában került sor.6 Az elnöki tisztet BEDŐ 
Albert látta el, s a megnyitójában „a magyar erdész nemzeti 
hivatásá”-ról beszélt. „En úgy vagyok meggyőződve -  mondta 
többek között - , hogy kötelességét híven végző igen jó 
erdőgazda lehet az, a ki azoknak a faluknak, községeknek, 
telepeknek s általában annak a népnek, melynek körében él, 
minden fajbeli vagy vallási különbség nélkül, gondos atyja, 
jóakaró tanácsadója, útmutatója s jogosult igaz érdekeinek 
védelmezője is kíván lenni, s ki ezért még a hála egyszerű 
köszönetét sem várja.”7

Az elnöki megnyitó után a tárgyalásra kitűzött első kérdést, 
a kopárok fásításának problémáját TAVI Gusztáv ismertette. 
A szűkebben vett erdészeti érdekeken kívül elsősorban arra 
igyekezett rámutatni, hogy a folyószabályozási és ármentesítési 
munkák addig nem érik el céljukat, amíg a folyók felső 
vízgyűjtő területén nem állítják vissza a termőtalaj fokozott 
védelmét jelentő erdőket. A kopárok ügyét így tekintve -  vélte 
az előadó -  már nem az erdő- és a mezőgazdaság szempontjai, 
hanem az egész ország érdeke kívánja a kopárok befásítását.
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Az előadást követő vitában elhangzott, hogy -  éppen az 
előbbi érdekből kiindulva -  a kopárokat állami tulajdonba 
kellene venni és államköltségen beerdősíteni. Ezt hallva az 
egyik felszólaló két nehézségre hívta fel a figyelmet. Az 
egyiket abban látta, hogy az állam csak nagyon lassan, sok idő 
alatt tudná ezeket a területeket megvenni és beerdősíteni. A 
másik problémát pedig az jelentené, hogy azok a tulajdonosok, 
akik most némi áldozatot hoznak a kopárfásítás ügyében, 
végképp elkedvetlenednének és csak az államra 
támaszkodnának.

Az erdészgyűlés végül a következő határozatot fogadta el: 
„hazánk kopár és kopárosodó területeinek fokozottabb 
beerdősítését közgazdasági tekintetekből és árvízvédelmi 
szempontokból felette szükségesnek és sürgősnek ismeri s 
hogy e végből (a gyűlés) kívánatosnak tartja, miszerint;
1. az állami kezelés oly czélból, hogy az állam a kopárok 

beerdősítését alkalmas szakközegek alkalmazásával 
mindenütt megfelelően előmozdíthassa, istápolhassa és 
biztosítsa, az összes községi, volt úrbéres közbirtokossági 
stb. fennebb említett erdőkre és evvel együtt a 
beerdősítendő kopárokra is megalkotandó törvénynyel 
kiterjesztessék;

2. hogy a kopárok és kopárosodó területek az egész országban 
bizottságilag megállapíttassanak, összeírassanak és 
nyilvántartassanak;

3. hogy a kopár területek beerdősítési munkálatait ott, a hol az 
erdősítés közérdekből történik és beigazolható, hogy az 
erdősítésből a birtokosra háramló haszon kisebb, mint a 
reáfordított költség, vagy a birtokosok a beerdősítést 
önerejükből teljesíteni képtelenek: az állam megfelelő 
anyagi támogatásban részesítse;

4. hogy egyes kopár és kopárosodás veszélyének kitett 
területek, midőn ez a kopároknak megszüntetésére vagy az 
elkopárosodás megakadályozására a fen(n)forgó
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körülmények között a legmegfelelőbb eszköz: az állam 
részére megszereztessenek.”
Mindezek alapján az országos erdészgyűlés felhatalmazta 

az Országos Erdészeti Egyesületet, hogy ebben, illetve az 
ezután tárgyalt két másik kérdésben a kormánynál járjon el. 
Hogy a kopárfásítás kérdése országos üggyé vált, jelzi az 
uralkodó őszi trónbeszéde. FERENC JÓZSEF az országgyűlés 
megnyitásakor többek között ezt mondta: „A folyószabályozási 
munkálatok állandó biztosítása végett szükséges lesz fokozott 
erővel a kopár területek befásításáról gondoskodni ”9

Az országgyűlés aztán 1898-ban megalkotta a dualizmus 
korának második erdőtörvényét, a XIX. törvénycikket. Ebben 
nemcsak a kötött forgalmú erdők zömének kötelező állami 
erdőkezelését mondták ki, hanem a beerdősítendő kopárokat is. 
Ezzel az országos erdészgyűlés kopárfásítási ajánlásának első 
pontját tulajdonképpen teljesítették. A 2. és 3. pontban 
említettek szintén folyamatosan megvalósultak, mivel újabb 
összeírásokra került sor és a kopárfásítások anyagi támogatása 
is kiegészült a széles körben igényelhető fásítási segélyekkel. 
Meg kell azonban jegyezni, hogy mind az összeírások és 
kijelölések költségigényét, mind a fásítások anyagi támogatását 
csak az évenként újra és újra tárgyalt állami költségvetés 
teherbíró-képességének függvényében tudták biztosítani. így 
tehát hosszútávú, netalán országos tervet nem lehetett 
összeállítani. Ugyancsak az állam anyagi lehetőségei szabtak 
határt a kopárok megvásárlásának is. Ebben az időben ugyan az 
állam vett erdőbirtokokat, de csak nagyon ritkán kopár, 
befásítandó területeket. Mindezek ellenére a kopárfásítás 
megvalósítása fokozatosan haladt.

A tárgyalásra kitűzött második témát az erdészeti 
felsőoktatás kérdése jelentette. Itt a bevezető előadás 
megtartására HORVÁTH Sándort kérték fel.

HORVÁTH előadásában részletesen kifejtette, hogy 
történelmileg ugyan az erdészeti oktatás a bányászatiból „nőtt
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ki”, de már évtizedek óta maguk az erdészprofesszorok is 
hirdetik: az erdészeti oktatás nem jó helyen van Selmecbányán 
és nem szerencsés a bányászati intézménnyel történő 
„együttélés” sem. Az első teendő az volna -  mondta az előadó 
- , hogy a két intézményt szervezetileg válasszák el egymástól, 
majd pedig keressenek az erdészek számára megfelelő várost, 
ahol egy önálló, a szakma minden kívánalmának megfelelő 
intézményt lehet felépíteni. HORVÁTH a szóbajöhető 
települések között említette meg Liptóújvárt, Ungvárt, 
Máramarosszigetet, különösen pedig Besztercebányát és a 
fővárost, Budapestet.

Az előadást követő vitában aztán egyértelművé vált: 
modem, egyetemi szintű oktatás csak Budapesten képzelhető 
el. Besztercebányán pedig -  hangzott el -  erdészeti 
középiskolát kellene szervezni, ahol elsősorban a 
magánbirtokosok számára képeznének erdészeket. Ez utóbbit 
mégis elvetették, így az erdészgyűlés határozata a 
következőképpen hangzott:10

„(a gyűlés) kijelenti, hogy a selmeczi erdészeti akadémiát 
jelenlegi szervezete mellett és jelenlegi székhelyén nem tartja 
alkalmasnak arra, hogy a tanítás, az erdészeti tudományok 
fejlesztése és az erdészeti irodalom művelése terén ezentúl rá 
váró feladatoknak sikeresen megfelelhessen s ennélfogva 
szükségnek tartja, hogy az erdészeti szakoktatás a bányászati 
szakoktatástól teljesen elválasztassék és az erdészeti 
szakoktatás részére a fővárosban egy egyetemi színvonalon 
álló, minden szükséges segédeszközzel kellően felszerelt önálló 
erdészeti főiskola létesíttessék.”

Tudjuk, a dualizmus idején ez a felterjesztés nem talált 
meghallgatásra. Hogy mégis születtek az erdészeti felsőoktatást 
előbbre vivő intézkedések, azok részben a millenniumi 
erdészgyűlés fenti határozatának is köszönhetők. 1904-ben 
ugyanis a korábbi, hároméves akadémiai oktatást 4 évre 
emelték és az főiskola nevet és rangot kapott, tehát közeledett
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az óhajtott fővárosi főiskolák, egyetemek színvonalához. Az 
1896-ban pedig még ellenzett középfokú erdészképzést 1918 
őszén Temesvár-Vadászerdőn mégis megkezdték, bár ott már 
nem tudták befejezni. Mint ahogyan a selmeci főiskola is 
menekülni kényszerült -  de továbbra is a bányászattal- 
kohászattal egy intézményként. Csak a második világháború 
után választották aztán szét a montanisztikai és erdészeti 
tudományok felsőoktatási intézményét.

Az erdészgyűlés második napján, augusztus 31-én került 
sor VADAS Jenő „Az erdészeti kísérletügy szervezésének és 
tárgyainak kérdése” című előadására. VADAS nemzetközi 
példákkal bizonyította, hogy a fejlett országokban mindenhol 
megszervezték az erdészeti kísérleti állomásokat. Ebből 
Magyarország nem maradhat ki, hiszen nálunk nem lehet a 
külföldi kutatási eredményeket egy az egyben alkalmazni. 
Ennek részben termőhelyi, részben pedig gazdasági okai 
vannak.

Az erdészeti kísérletügy intézményesítésének felvetése 
ugyan újdonságnak számított, de nem előzmények nélkülinek. 
Kísérletek (például a külföldi fafajok honosítása, meteorológiai 
megfigyelések stb.) ugyanis korábban is folytak. Az ország 
vezető erdészei ekkor még úgy látták, hogy az erdőtörvény 
olyan nagy feladatokat ró az erdőtiszti állományra, amely nem 
teszi lehetővé az erdészeti kutatások szervezetének a kiépítését, 
kutatói munkahelyek létesítését. 1896-ban viszont már el 
lehetett kezdeni a szervezet kiépítését is.11

VADAS az erdészeti kísérletügy megszervezését a selmeci 
akadémia és a négy erdőőri szakiskola bázisán képzelte el. így 
-  mondta -  új szervezet létesítése nélkül elkezdődhet a munka, 
amelynek legfőbb irányait a gyakorlatban felmerülő 
kérdésekhez kell igazítani. A kísérletügyhöz a résztvevők nem 
kívántak semmit sem hozzátenni, így a gyűlés egyhangúlag 
kimondta, „hogy az erdészeti kísérletügy mielőbbi szervezése a 
magyar erdők, mint a nemzet vagyonosodását előmozdító
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kincs, értékének fokozása s ennélfogva az erdőgazdaság 
jövedelmének gyarapítása szempontjából feltétlen szükségetír  55 12kepez

A határozat eredményre vezetett, mert 1898-ban valóban 
megalapították a Selmecbánya székhelyű Központi Erdészeti 
Kísérleti Állomást, s a külső kísérleti állomásokat pedig az 
erdőőri szakiskolák jelentették. Az intézetet VADAS Jenő 
vezette úgy, hogy egyben az akadémia erdőművelési 
tanszékének élén is ő állt. Ez az akadémiához, majd 
főiskolához kapcsolódó rendszer aztán egészen a második 
világháború utánig megmaradt. A magyarországi erdészeti 
kísérletügy nagy elismerését jelentette, hogy az Erdészeti 
Kísérleti Állomások Nemzetközi Szövetsége (IUFRO) 1914. 
évi vándorgyűlését Magyarországra tervezte. Ez az első 
világháború kitörése miatt elmaradt, de 1936-ban -  60 
esztendeje -  végül mégis hazánk adott otthont ennek a rangos 
tanácskozásnak.

A millenniumi erdészgyűlés jelentőségét az ünnepről 
történő megemlékezésen túl tehát a valódi szakmai kérdések 
felvetése és megtárgyalása emelte. Az Országos Erdészeti 
Egyesület rendezvényének 440 résztvevője valóban a magyar 
erdőgazdálkodást foglalkoztató, az adott történeti korszak 
legfontosabbnak tartott kérdéseire kísérelte meg a válaszadást. 
Megfogalmazott ajánlásaik aztán törvényben, illetve 
rendeletekben országos szándékká nőttek, így a millenniumi 
gyűlés betöltötte hivatását.

Száz év múlva, a honfoglalás millecentenáriumán az 
iskolások legfeljebb annyit tanulnak a magyar zászlóról, hogy 
„piros-fehér-zöld: ez a magyar föld” Magyarországon az egy 
főre jutó nemzeti össztermék világátlag alatti, s az ország 
lakosai aggódva gondolnak arra: vajon hazájuk ott van-e még a 
világ első száz állama között? Gazdasági problémák, 
társadalmi, politikai feszültségek -  ahol a pártok egyáltalán 
nem hirdetnek tűzszünetet -  hatják át az emberek
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mindennapjait. Ez alól az erdésztársadalom és a fagazdaságban 
dolgozó több tízezer ember sem kivétel. így nagyonis szükség 
van arra, hogy a millenniumi ünnepségek fényéből, 
optimizmusából erőt merítsünk.
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Magyar erdészettörténeti nyomok a honfoglalás 
előtti időkből 

(Néhány hipotézis az ősmagyar erdészettörténet 
köréből)

Dr. Király Pál

Az erdészettörténet: az erdő és az ember, az erdő és a 
társadalom kapcsolatának a története. A magyar társadalom 
esetében ez a kapcsolat nem a honfoglalással kezdődött, hanem 
jóval korábban, miként maga a magyar nép története is. A nagy 
kérdés azonban az, hogy mikor és főleg hol kezdődött ez a 
történet.

Az eddig felállított tucatnyi (egyes vélemények szerint 
kéttucatnyi) őshazaelmélet közül kiindulási alapként a jelenlegi 
magyar akadémikus történelemtudomány álláspontját teszem 
vizsgálódásaim alapjává. E szerint a magyar nép az uráli népek 
egyikeként a Középső- és Dél-Urai térségében alakult ki, 
Nyugat-Szibériának és Kelet-Európának az Uralidák említett 
részeit magában foglaló vidékén. Nem tekintettem 
feladatomnak annak vizsgálatát, hogy az ún. proto-magyarság 
honnan kerülhetett erre a tájra.

Az őshaza életföldrajzi viszonyai

Erdészeti szempontból ez a vidék két vegetációövezetnek: az 
északi boreális fenyőerdő, a tajga déli sávjának, az ún. világos 
tajgának, valamint az erdős sztyeppnek a találkozási,
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érintkezési, keveredési zónája. Ennélfogva ebben az ún. 
kontaktzónában együttesen jóval gazdagabb vegetáció alakult 
ki, mint az említett két övezetben külön-külön. Ezen a gazdag 
növényzeten azután ugyancsak gazdag, változatos állatvilág 
fejlődött ki. Ez azt jelentette, hogy az ősközösségi társadalmak 
fennmaradása és fejlődése szempontjából legfontosabb 
tényező, az ennivaló, a növényi és állati eredetű tápanyagok 
bőven álltak rendelkezésre. Ugyanígy a korabeli 
életfenntartáshoz szükséges egyéb anyagok is (mindenekelőtt 
az állatbőrök az öltözékhez stb.).

A kialakuló magyarság mint fejlődésének első 
fázisában minden őstársadalom az uráli őshazában 
gyűjtögető-halászó-vadászó életmódot, vagyis természeti 
gazdálkodást folytatott. Számára az erdő lakó- és rejtekhelyei, 
élelem- és gyógyszerforrást, ruházatot, eszköz- és 
fegyveranyagot, tehát mindent jelentett.

Hidrológiai szempontból is kedvező életfeltételeket 
nyújtott ez a vidék. A víz tisztább, egészségesebb volt, mint az 
északibb mocsaras-lápos, ún. sötét tajga szerves anyagokban, 
huminsavakban stb. dúsult vizei, de nem volt sós, mint a 
délebbi arid és félsivatagi klímaövezet vizei. A terület további 
kedvező vízrajzi adottsága volt, hogy az őskor főközlekedési 
vonalai, a folyók innen már a fejlődés perspektivikus főirányát 
jelentő, a termelő gazdálkodásra alkalmasabb, melegebb Dél 
felé folytak.

A feltételezett őshaza ásványi anyagok vonatkozásában 
is kitűnő adottságokkal rendelkezett. Közismert az Ural- 
hegység ilyen vonatkozásban világviszonylatban is kiemelkedő 
gazdagsága. Ez lehetővé tette a kőeszközökről a 
fémszerszámok, fémfegyverek használatára történő korai 
áttérést.

További előnyt jelentett a délnyugat-ázsiai 
domesztikációs központok viszonylagos közelsége, ami a 
természeti gazdálkodásról a termelő gazdálkodásra történő
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gyors áttérést tette lehetővé. Ez elsősorban legeltetéses 
nagyállattartást jelentett, kiegészítő földműveléssel. A ló 
megismerése, megszerzése és tenyésztése óriási jelentőségű 
lépés volt a társadalom rétegződése, mobilizálódása és a 
katonai erőfölény kialakítása szempontjából.

Összefoglalóan megállapíthatjuk a magyar 
őstársadalom ezen kezdeti, kialakuló, alapozó korszakáról, 
hogy eleink az Ural-térségi őshazában nagyon szoros 
kapcsolatban álltak az erdővel. Az életföldrajzi környezet imént 
vázolt kedvező adottságai összességükben olyan lépéselőnyhöz 
juttatták a magyarságot a többi uráli néppel szemben, hogy 
ennek köszönhetően a magyarság mind demográfiai, mind 
gazdasági, mind fegyveres erő tekintetében a legnagyobb, 
legerősebb uráli néppé fejlődött, s az is maradt mindmáig.

A vándorlás korszaka ökológiai szemmel

Nincs megbízható adatunk arra nézve, hogy a kedvező 
adottságok ellenére miért hagyták el őseink az uráli őshazát és 
vándoroltak át a Magna Hungaria néven emlegetett kelet
európai szálláshelyükre, majd onnan Etelközbe. Más, erősebb 
népek erőszakos kimozdító hatását eddig nem sikerült 
megbízhatóan kimutatni. Többekhez hasonlóan nekem is az a 
feltételezésem, hogy a vándorlásnak gazdasági oka volt: az 
élőhely szűknek bizonyult a dinamikusan szaporodó népesség 
és nagyszámú állatállománya részére. További feltételezésem, 
hogy fontos szerepe volt ebben a kibontakozó 
cserekereskedelemnek is. Az uráli őshaza ugyanis nemesprém- 
gazdagsága, valamint vas, színes- és nemesfémbősége (s talán 
kősókészletei) révén olyan feleslegek megtermelését tette 
lehetővé ezekből a keresett cikkekből, amelyek - a nagy folyók 
említett déli irányú folyása révén élénk árucsere és ezen
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keresztül információcsere kibontakozását segítette elő a még 
gazdagabb lehetőségeket nyújtó délkelet-európai térségekkel.

Erdészettörténeti szempontból fontos feltételezés, hogy 
őseink immár félnomád népként a Volga jobb partján, az erdős 
hátságok vonulatát követve vonultak dél felé az Azovi-tenger 
vidékére, ahol a kazár birodalom vonzásterébe kerültek. Itt 
érhették a magyarságot más, főleg türk eredetű népek részéről 
azok a sokirányú és sokrétű genetikai, valamint életmódbeli és 
nyelvi-kulturális stb. hatások, amelyek miatt oly sok vita folyik 
népünk eredetéről, jellegéről.

Meotisz-Levédia területéről továbbra is az erdős 
hátságok vonulatát követve, az ún. magasfüves sztyeppe és az 
erdős sztyeppe érintkezési zónájában mozogva húzódtak 
tovább immár nyugat felé, nagyjából a Dnyeper-Dnyeszter- 
Szeret-Prut vidékével azonosítható Etelközbe. A magyarság 
ebben a térségben, a világ legjobb (fekete csemozjom) talajain 
zöldellő legjobb legelőkön találta meg életfeltételeinek 
optimumát, és itt jutott el a félnomád társadalmi fejlődés 
csúcsára, szinte egy magyar nomád birodalom létrehozásáig. 
Talán csak az érckészletek, különösen a már nagy 
mennyiségben felhasznált nemesfémek vonatkozásában nem 
elégítette ki ez a szállásterület az igényeket, s ezért vethettek 
szemét őseink az erdélyi bányavidékre.

Közismert, hogy végül is a mintegy kétszeres túlerőt 
jelentő besenyő nép nyomása kényszerítette őseinket Etelköz 
elhagyására, s a Kárpát-medencében történő új honfoglalásra. 
Itt a magyarság kedvezőtlenebb helyzetbe, s a Kelet és a 
Nyugat klasszikus ütközőzónájába került, s csupán súlyos 
kompromisszumok árán, addigi életmódjának, kultúrájának, 
ősvallásának feladásával tudta további létezését biztosítani.

A magyarságnak az Uraitól a Kárpátokig vezető 
vándorútja során is, félnomád életvitele mellett is sok fára volt 
szüksége, s gyakran magára az erdőre is, mint menedékhelyre. 
A vadászat létfenntartási szerepe csökkent ugyan, de
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fontossága nem szűnt meg, hanem inkább átalakult a társadalmi 
szerepe, azaz megmaradt kiegészítő tevékenységnek.

A honfoglaló (etelközi) magyarság létszámát a 
történészek általában 300-500 ezer főre becsülik. Ennek a 
nagyszámú népességnek kellett naponta tűzifával sütni-fozni. 
Ezrével, tízezrével épültek a favázas jurták, a félig földbe 
süllyesztett veremkunyhók, a boronafalas faházak. A téli 
szállásokat a kontinentális klíma alatt a kemény teleken fűteni 
is kellett. Milliószámra gyártották a nyílvesszőt, tízezrével a 
reflexíjat, a tegeztokot, a lándzsa-, balta- és fokosnyelet. Fából 
készült a háztartási berendezés és a földművelés eszközeinek 
nagyrésze. Faszén formájában nagymennyiségű fát használt fel 
a vas- és fémkohászat, valamint a fémfeldolgozás, az ezrével 
működő kovács- és ötvösműhelyek is. Ugyancsak tízezrével 
készültek a fanyergek, mégpedig nemcsak a központi fejedelmi 
hadsereg és a törzsfok fegyveresei részére, de „polgári” célokra 
is.

Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy a magyarság 
már a honfoglalás előtt, kialakulásától kezdve szoros 
kapcsolatban állt az erdővel-fával-vaddal, az egész erdei 
életközösséggel. Ez a kapcsolat azután megjelent, tükröződött 
eleink mese- és mondavilágában, díszítőművészetében, 
ősvallásuk hiedelem- világában és gyakorlatában is (életfa
kultusz, totemizmus, szent fák és áldozati ligetek stb.).

Néhány fontosabb cím a felhasznált irodalom széles 
köréből
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Magyarország erdőterületeinek változása 
1100 év alatt

Németh Ferenc

Az „Erdészeti Zsebnaptár az 1943. évre” I. kötetének 183. 
oldalán olvashatjuk: „téves vélemény volt az, hogy a Nagy- 
Alföld erdők tenyésztésére minden tekintetben alkalmas terület, 
és azt a török hódoltság idejéig valóban erdők borították, csak a 
török rablógazdálkodása pusztította el azokat. Ha igaz volna is, 
hogy az Alföldön sokkal több erdő volt két-három évszázaddal 
ezelőtt, mint ma, az megmagyarázható az Alföld akkori 
elhanyagolt állapotából. Ármentesítések híján akkor az Alföld 
nagy részét majdnem minden évben elborította az árvíz, és a 
nedvességgel ilyen módon bőven ellátott talajon a csapadék 
szegénység ellenére is inkább és nagyobb területen 
biztosítottak voltak az ártéri erdők életfeltételei.” Ezt Bacsó 
Nándor meteorológus írta „Az erdő és az éghajlat” című 6 oldal 
+ 2 térképi oldal terjedelmű írásában. Ebben azt fejtegeti, hogy 
az erdő elterjedését elsősorban a csapadék mennyisége 
határozza meg, másodsorban a hőmérséklet. Hazánkban évi 
700 mm feletti csapadékmennyiségnél az erdő mindenütt 
tenyészik, még a melegebb helyeken is, de 600 mm alatti 
csapadék- mennyiségnél a meleg területeken a nagy párolgás 
miatt már erdő nem él meg. A nagy évi hőmérsékletingadozás 

amely a szárazföldi éghajlatra jellemző -, különösen 
csapadékhiánnyal párosulva, nem kedvez az erdőnek. Ha 
ezeket figyelembe veszszük és megnézzük a csapadék évi 
eloszlásának és az évi középhőmérséklet alakulásának 
térképeit, akkor megrajzolhatjuk az ország természetes 
erdőtakaróját. A kérdés csak az, hogy mindig így volt-e.
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Tudjuk, hogy a jégkorszak ezelőtt úgy 14 000 évvel 
véget ért. Tehát volt ennél sokkal hidegebb időszak is. Most, a 
jégkorszak után, kérdés, hogy végleg elmúlt-e a hideg, vagy 
megint csak két jégkorszak közötti, úgynevezett interglaciális 
korszakban vagyunk. Ahány szerző könyvét olvastam, 
annyiféle adatot találtam, annyiféleképpen kísérelték 
megmagyarázni a múlt éghajlatváltozásait. Nagy vonalakban, 
amiben egyetértettek, azt röviden elmondom.

Úgy 14 000 évvel ezelőtt (Kr. e. 12 000 körül) 
kezdődött az általános felmelegedés, ezt az időszakot Bölling 
melegnek nevezik az ezzel foglalkozó kutatók. Az erdők 
elkezdtek észak felé nyomulni és felváltották a mai tundrának 
megfelelő növénytakarót. Majd egy évezred után hőmérséklet
visszaesés következett, ez a Dryas II. nevű lehűlés, amellyel az 
erdők visszahúzódása járt, sztyeppe kialakulásával. Újabb 
évezred után megindult a végleges felmelegedés első időszakát 
Allerödnek hívják, de Kr. e. 9000 táján hőmérséklet-visszaesés, 
Dryas III. következett az Alföldön, futóhomok képződéssel. Az 
egymás utáni visszaesések azonban sohasem voltak olyan 
hidegek, mint az azt megelőzőek, vagyis a hőmérséklet 
folyamatosan emelkedett, a visszaesések csak megszakították 
az általános melegedési folyamatot (lásd mellékletet). Kr. e. 
7500 táján javultak a csapadékviszonyok, és megjelent a tölgy, 
éger, szil. Kr. e. 6500 körül az éghajlat optimálissá vált: meleg, 
esős, atlanti klíma uralkodott, az előbbi fafajok mellett 
megjelent a hárs is. Ez az állapot Kr. e. 5000 tájáig tartott, 
ekkor egy hidegebb, szárazabb, subboreális klíma következett. 
Majd 2500 körül melegedés következett, több csapadékkal, de 
három kifejezetten száraz időszak is közbeékelődött. Az első 
Kr. e. 2200-1900 között, a Kárpát-medencében az Alföldön 
sztyeppe alakult ki, és a történelem tanúsága szerint a 
Szarmata-síkságról megjelentek a lovas pászorkodók első 
hullámai. A második szárazság Kr. e. 1200-1000 között, míg a 
harmadik Kr. e. 750-500 között alakult ki. Kr. e. 500 táján
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hűvös, csapadékos, subatlanti klíma köszöntött be, 
hegységeinkben a bükk uralkodóvá vált.

Kr. e. 400-1000 között feltűnően száraz éghajlat volt. 
Egymás után jelentek meg hazánk területén keletről a lovas 
népek: hunok, avarok, onogurok, magyarok. Ekkor itt, a 
Kárpát-medence közepén sztyeppe volt, ahol a Szarmata-síkság 
kiszáradó legelőiről menekülő állattartók itt találtak menedéket, 
mert az itt található folyók mellett a legelők még túlélték a 
száraz periódust.

Kr. u. 1000 táján a csapadék növekedett, a mainál kicsit 
melegebb volt az éghajlat 1500-ig. Ekkor lehűlés következett. 
1550-re az Alpok gleccserei úgy megnőttek, hogy 
megakadályozták télen a hágókon a közlekedést, holott előtte 
évszázadokig az alpi hágók télen is járhatóak voltak. Ez a hideg 
1850 körüli időkig tartott. Ekkortól az alpi gleccserek elkezdtek 
visszahúzódni, és 1900-1940 között határozott felmelegedés 
volt. Az 1940-es évek nagy téli hidegei ezt a folyamatot 
megállították, hogy azután a felmelegedés tovább folytatódjék.

Ezzel a kérdéscsokorral azért foglalkoztam, hogy 
meggyőzzem a tisztelt hallgatóságot az éghajlat állandó 
változásáról, s mint láttuk, a honfoglaláskor szárazabb éghajlat 
uralkodott, tehát a síkságokon nem erdőségek, hanem 
árterekkel kísért folyókkal szabdalt füves puszták terültek el, 
ahol az ázsiai lovas népek menedéket találtak az évszázados 
szárazság elől.

Ahhoz, hogy a honfoglalás kori erdők elhelyezkedését 
meghatározhassuk, induljunk ki a mai helyzetből, hogy biztos 
alapokból tudjunk következtetéseket levonni. Az 1. térkép 
1996-os évszámmal a mai állapotot mutatja, amelyen az 
erdősültség 18,4 %, az ország fásultsága ennél több, mert a 
faborítottságba a fasorok, parkok, kertek, gyümölcsösök stb. is 
beletartoznak. (Lásd a mellékletet)

A 2. térkép Bedő Albert utasítása alapján szerkesztett 
térkép 1896-os, második kiadása alapján készült. Bedő
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térképéről azt hiszem, nem kell sokat beszélni, hiszen az 
erdészek ismerik. A Bedő-térképen a fenyők, a tölgyek és az 
egyéb fafajok három különböző színnel vannak ábrázolva, 
ezeket összevontan rajzoltam meg mai községhatáros 
Magyarország térképen. A térkép az erdőleltár melléklete volt, 
a leltár szerint az erdősültség 13,0%.

Összehasonlítva a két térképet, szembetűnik, hogy az 
elmúlt 100 év alatt az erdőterületek amíg a hegy- és 
dombvidékeken érzékelhetően csökkentek, addig a 
síkvidékeken szemmel láthatóan növekedtek. A növekedés 
különösen a II. világháború utáni, 1950-1985 közötti 35 évben 
volt rohamos. Ezeket a változásokat részletesen a táblázat 
mutatja. E szerint a legkevesebb erdő 1925-ben volt, ettől 
kezdve a hegyvidéki területeken is elkezdődött a lassú, majd 
1950-től a gyorsuló növekedés.

Az időben visszafelé újabb 100 évet megtéve két nagy 
felmérési munka eredményeként létrejött két térképsorozattal 
találkozunk. Az egyik az I. katonai felmérés szelvényei. A 
felmérést Mária Terézia rendeletére 1763-1787 között 
végezték. Hazánk mai területét 1782-1785 között mérték fel, 
mintegy 477 db 1:28 800 méretarányú térképlapon. A felmérést 
a terepen egyszínű fekete tussal rajzolták ki, egyéni jeleket is 
használtak a térképszelvényekhez, sok magyarázó szöveget 
fűztek. Ezekből a tisztiiskolás növendékek egységes jelkulccsal 
színes rajzú másolatot készítettek. Ezekről színes másolatokhoz 
jutott a Hadtörténeti Intézet Térképtára az utóbbi időkben, 
amelyekről elkészítettem az 1782-1785. jelű térképet. Hogy 
hogyan néznek ki ezek a szelvények, erről fogalmat 
alkothatunk, ha a Térképészeti Közlöny II. kötet 1-2. füzet 
1932. december III. mellékletében található I-XIV. táblákat 
végignézzük.

Érdemes megjegyezni, ha az egyes települések területét 
az 1780 körüli és a mai térképeken összehasonlítjuk, 
megállapíthatjuk, hogy a települések környékén sokkal több
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szőlő volt, mint ma. Ezek zöme mára erdő lett, viszont az 
akkori erdők jó részéből mezőgazdasági művelésű terület lett. 
Összességében csökkent az erdő, de a települések területén 
belül bizonyos átrendeződések is bekövetkeztek. Meglepően 
kevés gyümölcsös található az I. katonai felmérés szelvényein, 
ezek is a települések közvetlen közelében vannak. Jó példa erre 
Hajdúböszörmény, amely a VI. táblán található.

A másik térképsorozatot a vizek felmérésével 
foglalkozó mérnökök, akik kezdetben a Magyar Királyi Udvari 
Kamara, majd az ebből kiváló Országos Építészeti 
Főigazgatóság alkalmazásában álltak, készítették. E 
térképsorozatból a VITUKI 1960-as évek elején egy 1:400 000 
méretarányú „Magyarország vízrajzi térképe a vizek 
szabályozása előtt a XVIII-XIX. századforduló idején”című 
térképet készített, amelyen a vizek kék színe mellett az 
erdőfoltokat élénkzöld színnel ábrázolták, így elkülönítésük 
könnyű volt. A térkép egy részéről, a Balaton környékéről „A 
Balatoni-üdülőkörzet természeti értékei” című, OKTH 1985. 
kiadvány 170. oldalán található színes kisebbített másolat.

Mivel a két térképsorozat közel egyidőben készült, 
viszont két eltérő céllal, ezért a célnak megfelelő, lényegtelen 
eltérések találhatók rajtuk, na meg a felmérést végző mérnökök 
és katonatisztek eltérő képzettségének következményei. 1973- 
ban a MÉM ÁEMI Térképészeti Osztálya az ÉRTI 
megrendelésére elvégezte a VITUKI térképen az erdősültség 
%-ának meghatározását, amelyet Rada Antal erdőmémök 
készített el, táblázatban az 1790-nel jelölt negyedik sor. Az I. 
katonai felmérésből hasonló eredményt kaptunk, táblázatban az 
1780-nal jelölt harmadik sor.

1760 előtt részletes felmérés nem volt. Mégis találunk 
bizonyos térképeket, amelyek segítenek, hogy fogalmunk 
legyen a korábbi századok erdősültségéről. A legkorábbi 
térkép, amelyen az erdők valamilyen ábrázolását is 
felfedezhetjük, 1528-ból való, 1:1152000 méretarányú. Bakócz
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Tamás bíboros, esztergomi érsek titkára, a magyar Lázár deák, 
vagyis tanult ember, szerkesztette, és a terepi ellenőrzéseket 
1514-ben Jacob Ziegler bécsi professzorral együtt végezte, 
amint az a fennmaradt levelezésekből kiderül. A térkép akkor 
nem került kinyomtatásra, csak 1528-ban, amikor I. Ferdinánd 
király (1526-1564) kívánságára a bécsi csillagász, Georg 
Tanstetter Collimitius sajtó alá rendezte, s Ingolstadtban Peter 
Apianus nyomdájában sokszorosították. E térkép egy 
másolatán a földrajzi fokhálózatot és a mai országhatárt 
megszerkesztettem. Ezek alapján a térkép torzulásai 
megállapíthatók, a Dunántúlon van nagyobb torzulás, a 
Mohács-Somogyvár-Somló-Sopron vonaltól nyugatra, Bécs is 
aránylag a helyén található. (Egyesek szerint a katonai cenzúra 
torzíttatta el, hogy az ellenség eltévedjen Bécs felé haladva.)

Kérdés, mennyire használható fel ez a térkép. Eredeti 
kivitelében nem nagyon, viszont több száz helységnév található 
rajta, amelyeknek szinte majdnem mindegyike azonosítható 
mai településsel, ezek felhasználhatók. Ezeket az azonosított 
lakott helyeket egy mai községhatáros térképre felraktam (az 
1514-es jelű térképen fekete pontok), így a torzulásokat 
kiszűrtem, és most már a településekhez képest rajzoltam meg 
az erdőnek vehető foltokat. A Lázár-féle térkép az erdőket 
oldalnézetű fákkal ábrázolja, a hegyeket vakondtúráshoz 
hasonlító rajzzal. A hegyeken csak itt-ott található fa, de 
valószínű mind erdős volt, hiszen a korabeli írásművek 
Bakony, Vértes stb. hegyek erdős vadonáról írnak. A hegyek 
alakját a mai helyzetnek megfelelően rajzoltam be, mert nem 
valószínű, hogy az elmúlt 480 év alatt komoly hegymozgások 
következtek volna be. így a települések és hegyek 
helyretételével az erdők hozzájuk viszonyított helyzete 
elfogadható módon ábrázolható. Magán a Lázár-féle térképen a 
sok település megírás elveszi a helyet, így a hegy- és 
erdőábrázolás háttérbe szorul. A Börzsöny és Cserhát helyén 
annyi településnév szerepel, hogy a hegy- és erdőábrázolás
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elmaradt. Viszont a települések mai térképen megjelölve 
szépen kiadják e két hegység erdőségeit. A Duna-Tisza közét - 
bár van hely teljesen fátlannak tünteti fel már az 1514-es 
állapotában. Tehát nem a török irtotta itt ki az erdőket. A 
Tiszántúlon már akad erdő, különösen a mai országhatár 
közelében: Maros mentén, Nyírbátornál, Szamos mentén, 
Tarpánál, Bodrogköznél. A Tisza futásában van probléma a 
Tarpa -Tokaj közötti részen. Itt a Lázár-térkép két településsort 
ábrázol: az északit, amely mellett most folyik a Tisza, és egy 
délibbet, ahol a térképen találjuk a Tiszát, s a kettő között a 
térképen erdőséget találunk.

Gyakorlatilag a törökök magyarországi 
berendezkedésének időpontjáig amely 1541-1543-tól 
számítható, hisz a mohácsi vész után Szolimán kivonult, csak 
1541-ben foglalta el Budát és 1566-ig több hadjáratban növelte 
a megszállt területet - lévő állapotot mutatják be a következő 
két szerző térképei, amelyeken lényeges erdőábrázolás 
található.

Az egyik Giacomo Gastaldi olasz térképész, aki 1546- 
ban Velencében adott ki egy Berlin-Szmolenszk-Istambul-Pisa 
közti területet ábrázoló térképet, amelynek közepén a Kárpát
medence található, de jóval nagyobb hangsúllyal, mint ahogy 
szerepelni kellene. A másik Wolfgang Lazius bécsi orvos, 
egyetemi tanár, I. Ferdinánd háziorvosa, aki 1552-ben rajzolta 
és 1556-ban sokszorosította Magyarország nagy térképét, majd 
1557-ben hadszíntértérképet is készített a Dunántúlról. Ezeken 
is vannak erdőábrázolások. A települések zömmel azonosak a 
Lázár-térképen lévőkkel, de mások is szerepelnek. Ezeket is 
felraktam az 1514-gyel jelölt térképre, zöld pontokkal. Jól 
kiegészítik a Lázár-féléket, különösen a Dunántúl nyugati 
részén.

Az erdőterületeket kiegészítettem az ezeken található 
adatokkal, és ez így kiegészítve mutathatja az 1500-as évek 
első felének erdőségeit. Természetesen még így is kevesebbet,
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mint amennyi akkoriban valóban lehetett, mert az erdőfoltok 
határát pontosan a helyükön ma nem lehet megrajzolni. A 
térképen inkább kisebbek, mint akkor voltak, viszont a nagy 
tömbök belső erdőmentes területei is ismeretlenek. így 
százalékos meghatározásuk csak tájékoztató jellegű. 
Mindenesetre a Dunántúlon kevesebbet lehetett berajzolni, 
mint amennyi valóban lehetett. Aztán a folyók menti erdők 
szinte mindenünnen hiányoztak, ami valószínűtlen. A 
Tiszántúlon is jelzésértékűek az erdőfoltok, mindenesetre, ha 
az Alföldön nagy erdőségek lettek volna, akkor azok valahogy 
ábrázolásra kerültek volna. Gastaldi és Lazius a Duna-Tisza 
közén egy-egy fát berajzolt, amelyeknek helyét megkíséreltem 
megállapítani. Ezek előrebocsátásával a tájékoztató jelleggel 
bíró erdősültségi adatokat a táblázat második, 1514-gyel jelzett 
sorában találhatjuk.

Az 1500-as évek előtt készült térképek túl kicsik és 
torzak voltak ahhoz, hogy róluk értékelhető adatokat vehessünk 
le. így az 1100 évből az első 600-ra csak egyéb adatokból 
tudunk következtetni. Mások is következtettek, Hóman-Szekfű 
5 kötetes „Magyarország Története”című műben az I. kötet 
144-145. oldalai között bekötve található egy térkép „A magyar 
törzsek elhelyezkedése az új hazában”címmel, amelyen a vizek 
feltételezett akkori helyzetét, a mocsarakat, az erdőket és 
hegyeket ábrázolták alapnak, és ezekhez képest írták be a 
honfoglaló törzsek elhelyezkedését. Ezt mutatja be a 896 
Hóman B. jelű térkép. Azt, hogy milyen alapon és elgondolás 
szerint szerkesztette meg a térképet a kötet szerzője, Hóman 
Bálint és a térkép megrajzolásában segítője, Gergely, nem 
tudjuk, mert már 1960-as évek előtt elhunytak.

A Hóman-Gergely-térkép néhány erdőfoltjával az eddig 
bemutatott térképek és az éghajlatváltozásokról mondottak 
alapján nem lehet egyetérteni: a Duna-Tisza-közi nagy 
erdőfoltokkal, a Tiszántúlon Egyek-Hortobágy községek
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területére eső erdőfolttal, valamint a nyírségi homokon lévő 
erdősávokkal. (Itt csak az ország mai területére utalunk.)

Abból kiindulva, hogy a honfoglaló magyarok a folyók 
mentén haladva legeltető pásztorkodást folytattak, és az ezen 
időpontban keletkezett településnevek is ezt támasztják alá, 
továbbá sűrű erdőkbe, hegyvidékre, futóhomokra nem nagyon 
telepedtek, megrajzolható a Dunántúlon és a7 Északi- 
Középhegységen, ahol a csapadékviszonyok is kedvezőek 
voltak, az erdők honfoglalás kori feltételezett helyzete (896-tal 
jelölt térkép). Ez szinte azonos lett a Hóman-Gergely féle 
térképpel. Egy eltérés van, a Sió-Sárvíz völgyének keleti 
oldalára is jutott egy erdőcsík, amely a Hóman-Gergely-félén 
nincs.

A Duna-Tisza közén már lényeges eltérés mutatkozik. 
A honfoglalás kori száraz időszak a futóhomokon nem tette 
lehetővé erdő megtelepülését. Csak a hosszan húzódó 
mélyedésekben csörgedező vízfolyások mellett volt meg a 
feltétele az erdő megtelepülésének. Ezeket a helyeket a mai 
domborzati viszonyok, vízfolyások és a későbbi időkben 
készült térképek alapján rajzoltam be.

A Tiszántúl már vizekben gazdag területén, a 
Berettyótól délre inkább a mocsarak miatt nem alakulhatott ki 
igazi erdőség. A Tisza Nyírséget megkerülő lefolyása 
környékén a sok vízfolyás mentén árvízi erdőségek sora 
létezhetett. Erről a térképről megállapítható erdősültség 
valóban csak tájékoztató jellegű, amely a táblázat első sora.

A következő, egyben utolsó térképet Járó Zoltán 
rajzolta meg a termőhelyfeltárások alapján, és a barna 
erdőtalajok elterjedésének határát mutatja. Ahol ez a talaj 
megtalálható, ott huzamos ideig erdő létezett, ahol nem lelhető 
fel, ott huzamos ideig erdő nem települhetett meg. Mivel az 
Alföldön jól látszik a barna erdőtalaj hiánya, nem valószínű 
állandó, nagy kiterjedésű erdők tenyészete az elmúlt egy-két 
évezred során. A vízfolyásokat követő, helyüket változtató
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kisebb erdőfoltok tenyészete képzelhető el csak. Ezeknek 
maradandó nyoma viszont nincs.

Végezetül nézzük végig az erdőterületek változását 
bemutató táblázatot, amelynek néhány adatát már láttuk. Az 
első két sor olyan térképeken végzett területszámítás 
eredménye, amelyeket bizonyos feltevések alapján 
szerkesztettem meg. Ezeken lehet vitatkozni, mert bárki újabb 
szempontok szerint dolgozva bizonyosan eltérő eredményt fog 
kapni. Nem az eredményen, hanem a módszeren kell majd 
vitatkozni. Az 1780-as adatsor felmérésen alapuló térképekről 
levett adatok eredménye. Ettől kezdve minden adat térképpel, 
az 5. sortól kezdve törzskönyvekkel is bizonyítható.

Érdemes megnézni az 1885., 1896., 1916. évi adatokat, 
hiszen nemcsak az erdőterület, hanem még az ország területe is 
csökkent, valószínűleg az adatok pontosságának fokozódása 
következtében.

1921-től Halász Aladár adatsora látható, amelyet két 
eltérő adat szakít meg. Mivel valószínű, hogy sokan ismerik, 
nem hagytam ki. Az 1943-as Erdészeti Zsebnaptárban található 
1925. évi adat valószínű minden üzemtervezett területet 
tartalmaz, míg Halász adatai csak az erdőterületeket. 
Ugyancsak itt található az 1941-es adatsor. A másik eltérő 
adatsor, az 1964. évi Danszky Istváné, amely a három 
országrész Halász Aladárétól eltérő elhatárolásának a hatását 
mutatja.

Az erdők területe 1925-ig csökken, ettől kezdve 
növekszik, amely az erdészek munkájának a következménye. 
Manapság csak olyan erdő létezik hazánkban, amelyet az 
erdészek telepítettek az elmúlt 200 év során. Az erdőterületek 
évszázados csökkenését a lakosság állandó növekedése miatti 
fa iránti kereslet növekedés és az új mezőgazdasági területek 
igénye okozta. Talán ma is ez a helyzet, ezért nem az 
erdészektől kell félteni az erdőt, hanem az önös érdekeit 
mindenek előtt kielégíteni akaró emberektől.
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Erdőterületek változása 1100 év alatt

Mai Magyarországra vonatkoztatva Korabeli Magyarország 
__________________________ ___________________ Erdősültség százalék

év
terület,
ha

erdőterület,
ha

országos Dunántúl Eszaki-
középhg

Alföld területe,
ha

erdőterület,
ha

erdősült
%

896
9303200 4117800 44 67 79 í r

(5-14)

1514
3152200 34 51 54 l l 4

(5-15)
1780 2960250 31,8 50,4 49,4 O Q 4

(4,6-11,2)
17901 9303100 2765800 29,73 49,52 48,63 7,55
1885 28218752 7650980 27,1
1896 9303200 1207530 13,0 18,2 26,7 4,2*

(7,2-2,8)
28218491 7543678 26,7

1916 28218261 7390900 26,2
1920 9296300
1921z 1098500 11,8
1925 9308500 1090800 11,7 16,1 22,8 4,3

Erdészeti Zsebnaptár
1943

1175960 12,6 17220400

1930 1095200 11,8
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1935 1099200 11,8
1938 1106900 11,9 16,2 22,6 4,5

1941
Erdészeti

Zsebnaptár
1943

17220400 3483200 20,2

1945 1115500 12,0
1946 9303200 1124200 12,1 16,5 22,8 .4,7
1950 1165900 12,5
1955 1257400 13,5 17,7 22,5 7,3
1960 1306200 14,0 18,2 22,5 7,9
1964 Danszky

István
14,42 21,0 30,02 6,11

1965 1421500 15,3 19,9 24,5 8,4
1970 1476800 15,8
1975 1545300 16,6
1980 1610200 17,3
1985 1647900 17,7
1990 1695400 18,2 22,5 27,1 11,8
1995J 1719200 18,4

Németh Ferenc, 1996. április 16.
1 Rada Antal, 1973.
2 1921-től erdőterület, % adatok, Halász Aladár, 1993.
3 FM Erdőrendezési Szolgálat adata.

Duna-Tisza köz - Tiszántúl bontás zárójelben.
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A Kisalföldi Erdőgazdaság területének vegetációja 
a millennium és a millecentenárium idején

Dr. Szodfridt István

A millennium idején volt egykori vegetáció képét nagyon 
nehéz lenne pontosan felrajzolni, mivel kellő mennyiségű és 
mélységű feljegyzés nem áll rendelkezésünkre. Legalábbis 
elegendő írásos feljegyzésünk nincs. Van azonban egy ennél 
hitelesebb „feljegyzés”, mégpedig az erdőgazdaság területét 
alkotó erdőgazdasági tájrészletek jelenlegi genetikai 
talajviszonyai. Ezek változása nem olyan gyors, mint a 
növényzeté, az emberi hatások sokkal kisebb mértékben 
változtattak rajta. Ha tehát ismerjük a genetikai talajtípusok és 
a növénytársulások között másutt feltárt kapcsolatokat, akkor a 
talajok irányából válaszolhatunk a felvetődő és címben is 
megfogalmazott kérdésére. A következtetések hitelessegét 
alátámasztja az a tény, hogy mindenfajta ökoszisztéma 
szemléletű értékelés során alapozhatunk arra: az élővilág szoros 
kapcsolatban van élettelen környezetével és viszont, tehát az 
utóbbi is kellő eligazítást nyújt az egykori vegetáció 
valószínűsítéséhez. A vázolt módszerrel készített felsorolást 
erdőgazdasági tájrészletek szerint ajánlatos megtennünk.

1. Gönyűi homok erdőgazdasági táj

Az alacsony csapadékú táj csak erdős-sztyepp vegetáció 
eltartására képes, vagyis a homokbuckák futóhomok vagy 
gyengén humuszos homok váztalajain kizárólag nyílt és zárt 
homokpusztagyepek eltartására elegendő természeti adottságok
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vannak. Erdő számára sem a kevés csapadék, sem a meszes és 
gyenge víztartóképességű homok nem alkalmas, legfeljebb 
akkor, ha a fák gyökerei talajvízhez juthatnak és a kevés 
atmoszférikus vizet kiegészíthetik egy másik vízforrás vizével. 
Sajnos erre kevés lehetőség van, mivel a homok alatt a felső 
szakaszból középszakaszba jutó Duna folyó lerakásai 
következtében vastagabb kavicsrétegeket is találunk, és csupán 
kisebb foltokban vannak olyan helyek, ahol vagy a 
talajvíztükör is elérhető, vagy pedig löszbefúj ások, iszapos 
üledékek is találhatók. Ezeken már jobb víztartóképességű 
talajok jöhetnek létre. Ha a kettő (jó víztartóképességű talaj és 
talajvíz) találkozik, akkor létjogosult a kocsányos tölgy. Ilyen 
foltokat a győrszentiváni homokon, de Ács mellett is 
találhatunk. Ez utóbbi helyen (főleg a volt 1. sz. műút mentén) 
terebélyes öreg tölgycsoportok hívják fel magukra a figyelmet, 
ezeken a helyeken az említett körülményeken túl kedvezőnek 
kell minősítenünk a Duna közelségét, és onnan az oldalirányú 
vízszivárgás lehetősége teremti meg a tölgyek „megélhetését” 
A fentiekből következően, a homokvidéken nagyon kis foltokra 
korlátozódik az a terület, ahol természetes tölgyes erdő 
lehetséges. Mivel pedig a homokos váztalajokra természetes 
fafaj nem áll rendelkezésünkre, ilyen helyeken - ha már erdőt 
kell létesítenünk talajvédelem vagy más okok miatt akkor 
csak a száraz, meszes körülményekkel megbirkózni képes 
idegen fafajokkal tudjuk ezt megtenni. Ez indokolja a sok 
feketefenyő és erdeifenyő létét az említett helyen. Ezek ugyan 
természetvédelmi szempontból nemkívánatosnak minősülnek, 
de számításba kell vennünk, hogy a mai fenyvesek helyén 
nagyon gyakran felhagyott mezőgazdasági területek voltak. 
Ezek gyommal borított területei és a feketefenyő között, 
elfogultság nélkül, az utóbbit kell jobbnak tartanunk, mert a 
talajvédelem és talajfejlődés újraindítása oldaláról 
kedvezőbbek, mint a túlnyomó részt nem őshonos 
gyomnövények, kanadai küllőrojt és társai.
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A térség déli részén, ahol több löszbefúvódás is 
elhelyezkedik - elsősorban Bőny község határában - az akác 
termesztésére van lehetőség, hasonlóan nem őshonos fafaj, 
mint a fenyők, de nitrogénkötő képességük, fájuk sokoldalú 
használhatósága, igénytelen kezelési követelményeik miatt 
nagyon alkalmasak arra, hogy a magántulajdonba vett kis 
kiterjedésű erdők nem erdész szakképzettségű tulajdonosai az 
erdők létét velük megőrizzék.

A területen egykoron nagyobb mértékben ültetett 
nemesnyáraknak azonban itt nem lehet szerepük, mert tág 
hálózatban ültetetten is gyenge a hozamuk, sűrűbb hálózatban 
pedig korai elszáradásuk és kis törzsvastagságuk miatt 
gazdasági oldalról megítélten sem számíthatnak biztató jövőre.

2. Pannonhalmi Dombság

Az egymással .párhuzamosan futó dombvonulatokat 
túlnyomórészt lösz építi fel, kisebb mértékben homokot is 
találunk itt. A tengerszint feletti magaság a magasabb részeken 
300 m körüli, ez - a térség klímáját is figyelembe véve - erdők 
természetes megtelepedésére alkalmat nyújt. Ezen hatások 
eredményeként a barna erdőtalajok, főként a bamaföld és 
kisebb mértékben az agyagbemosódásos barna erdőtalaj 
előfordulásával jellemezhetők. Ennek megfelelően a cseres- 
kocsánytalan tölgyesek képezik itt a természetes vegetációt. 
Napjainkban is zömmel ilyen erdők vannak, kétszintű tölgyes 
legfeljebb az északi oldalak klimatikusan kedvezőbb 
körülményei között lehetséges. Az akác és a fenyő az 
erősebben erodált domboldalakon jöhet számításba, de ha 
választanunk lehet, inkább a természetes erdőtársulást 
próbáljuk kialakítani. Mivel a dombvidék Győrhöz közel 
fekszik, kiválóan alkalmas a közeli nagyváros 
kirándulóerdejének szerepére, de ehhez keresni kell azokat a 
fafajokat és szálankénti elegyítéssel kell őket megtelepíteni,
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amelyek az erdő esztétikai értékét fokozhatják. A többféle 
berkenye, a vadkörte és más szépen virágzó fafajjal ezt a célt el 
tudjuk érni. Érdemes gondolni a méltatlanul figyelmen kívül 
hagyott házi berkenyére, ez nemcsak értékes fát szolgáltat, de 
vadnak, madárnak kedves csemegét nyújt lehulló aprócska, 
körte alakú termésével. Hasonlóképpen szó lehet a 
madárcseresznyéről is, de ezt csak a gyertyános-tölgyesnek 
megfelelő termőhelyeken. Kizárólag esztétikai célzattal kisebb 
fenyő foltokat is számításba vehetünk. Érdemes lenne a 
cédrusnak kísérleti kipróbálását megtenni.

3. Hanság

A Hanságot általában az éger láperdőkkel, mint természetes 
erdőtársulással borított területet ismerjük, élvonalbeli 
botanikusaink (in Danszky, 1963.) is ezt minősítik a jellemző 
természetes vegetációnak. Az égerrel kapcsolatosan azonban 
kételyek merülnek fel akkor, ha a Hanságot borító tőzeg 
jelenlétére gondolunk. Ugyanis ez sohasem képződik 
erdővegetációból, annál inkább nádasokból, kákásokból, 
gyékényesekből, magassásosokból. Az éger őshonos 
vegetációnként szerepeltetésének az is ellentmond, hogy az 
1965-ös, hosszan tartó vizes nyáron éppen az éger volt, amely a 
víz miatt (Máté-Balsay E. Az Erdő 1966-os évfolyamában 
megjelent írásában ehhez számszerű bizonyítékot szolgáltat) a 
legtöbb kárt szenvedte, a legkevésbé bírta a hosszan tartó 
elárasztást. Márpedig ilyen elöntések régebben is voltak, és 
akkor az éger már aligha maradhatott volna fenn annyira, hogy 
az éger láperdők az egész térséget beboríthatták volna. Ezért itt 
ősi, 100 évvel ezelőtti vegetációnak inkább a fent jelzett 
növények társulásait tarthatjuk. Tölgyesek a Hanság peremein 
lehettek, ahol a térszint magasabb, másrészt ásványi üledékek 
szolgáltak a talajképzés alapjául (pl. a maglócai tölgyes).
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Az erdőgazdálkodásnak tehát arra kell törekednie, hogy 
elsősorban ezeket a még meglévő idős tölgyeseket kell 
megvédenie és fenntartania, az égereseket jobbára csak ott, 
ahol természetesnek látszó láperdei előfordulásait ismerjük. A 
már erdőgazdálkodásba vont, a felhagyott és erdősítésre esetleg 
átadott területeken a nemesnyárakon kívül a füzek jöhetnek 
szóba.

4. Rábaköz

A rábaközi talajok öntés réti talajok, ezeknek megfelelő 
vegetáció vagy a rét, vagy erdő esetén a keményfás 
ligeterdő, utóbbi akkor, ha a talajvíz elvezetését igényeinek 
megfelelően oldották meg. A térségre jellemző nyárasok 
hozzájárulnak a sajátos táji jelleg megteremtéséhez, 
gazdaságilag is értékesek, ezért elsősorban fasorok, út és 
csatorna menti fásítás formájában van szerepük. Sajátos tájképi 
szépséget teremtenek az öreg, magányos fűzfák. Bozontos 
üstökükkel egy hagyományos fejesfa üzemmód megőrzői, tehát 
ezek megtartására figyelmet kell fordítani.

A Rábaköz talajtani oldalról nehezebb része az ún. cseri 
talajok tájéka. Ezek kettős vízgazdálkodású (egyszer száraz, 
máskor tocsogós) talajain a cseres-kocsányos tölgyes van 
otthon, mást aligha tudnánk itt a talajviszonyok miatt 
termeszteni, megtartásuk tehát indokolt. Semmiképpen sem 
idevalók az akácosok. A tömődött talajokon erős 
levegőigényüket nem képesek kielégíteni, csak sínylődnek, 
ezért előbb-utóbb célszerű a lecserélésük. Amennyiben 
igényesebb erdőket kívánunk itt telepíteni, felvetődik a 
talajjavítás lehetősége. Kerényi Ervin vizsgálatai szerint 
meszezéssel és talajjavítással lehet a nehézségeken segíteni, de 
hozzá kell tennünk, ez igen költséges megoldás, kérdés, 
kifizetődő-e.
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5. Szigetköz

A Duna öntésein részben nyers öntéstalajok, részben humuszos 
öntéstalajok alakultak ki. Ezek részben fűz-nyár ligeterdők, 
illetve keményfás ligeterdők eltartásához nyújtanak 
lehetőséget. Mivel az öntés itt jelentős részben kavicsos és 
durva homokos, ezen természetes erdőtársulások csak akkor 
tarthatók fenn, ha a vízellátottságuk megfelel a természetes 
állapotnak. Ha ez megszűnik és napjainkban éppen ennek 
vagyunk tanúi -, akkor a szárazzá vált termőhelyi adottsá
gokhoz ki kell kísérleteznünk a szóbajöhető és gazdaságilag is 
vállalható megoldásokat.

Ki kell emelnem a korábbi időszakban a mosoni 
szakaszon megjelent tölgyesek uralta keményfás ligeterdők 
azon állományait, amelyekben a magyarországi Duna- 
szakaszon egyebütt nem lévő gyertyán alsószintes tölgyesek 
vannak (Hédervár tájékán). Ezek növényi összetételét és főleg a 
tölgyeseket meg kell tartanunk, nem lehet olyan anyagi érdek, 
ami miatt ezeket fel kellene áldoznunk.

Fentiekben rövid vázlatos összefoglalást adtam az 
egykori, 100 évvel ezelőtti növénytársulásokról a 
talajviszonyok alapján és néhány javaslatot tettem a jelenlegi 
erdészeti hasznosításhoz. Kívánatos lenne a Kisalföldi 
Erdőgazdaság teljes területét részletesebben is értékelni, de erre 
most nem volt lehetőségem.
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Az egyházi birtok Magyarországon 

Dr. Fülöp Éva Mária

Legelőször is szeretném megköszönni, hogy az 
erdészettörténeti konferencián a tágabb értelemben vett 
gazdaságtörténet-írás képviselőjeként a felkért előadók közé 
választottak. Úgy vélem, hogy a meghívás ez alkalommal, a 
ravazdi, a szentmártoni bencés uradalom erdészete 
központjának szerepét egykor betöltő helyszínen, elsősorban a 
magyar történelemben oly nagy kulturális és bizonyos 
korszakokat tekintve gazdasági - szerepet játszó, magyarországi 
megtelepedésének millenniumát ünneplő bencés rend 
birtoktörténete kutatójának szól. Ezúttal azonban, kérem, 
engedjék meg, hogy további, hasonló erdészettörténeti 
konferenciák reményében, ahol a Rend erdőgazdálkodásának 
megszervezését is felvázolhatom majd, most, mintegy 
bevezetőül, az egyházi birtok sajátos helyzetéről adjak rövid 
áttekintést. Nem lehet kétséges, hogy hazánkban, ahol még a 
múlt században is mintegy 40:60 százalékos arányban a 
mezőgazdaság képviselte a nemzetgazdaság fő ágazatát, nagy 
szerepe van az agrártörténeti kutatásoknak. Hazánk társadalmi
gazdasági fejlődését tekintve, e vizsgálódásokon belül 
kiemelkedő helyet foglal el a magyar mezőgazdaság 
történetében meghatározó szerepet játszott nagybirtokok 
szervezetének, irányításának és gazdálkodásának bemutatása, 
az uradalomtörténet-írás.

Az egyházi birtok jogi helyzetét tekintve a kötött vagy 
korlátolt forgalmú birtokok közé tartozott. Nem személyhez, 
hanem javadalomhoz kötődött, így a javadalmasok nem 
rendelkeztek vele szabadon. Az egyház ingatlan vagyonán
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belül a legjelentősebb célvagyonként alapul szolgált az 
elsődleges vallási célokon és az egyházszervezet fenntartásán 
túlmenően az egyház vállalt feladatai megoldásához. A 
szociális és karitatív munka, a közoktatási és kulturális 
tevékenység csak a felvilágosodás korszakától vált állami 
feladattá is. Az ókorban és a középkorban az egyház tartott 
fenn kórházakat, szegényházakat, s e területeken csak a 
fokozatosan kialakuló, megerősödő városok építettek ki 
hasonló szervezetet. A célvagyont sokirányú kötelezettség 
terhelte (e szemlélet erősödése különösen a XVI. század 
derekától, a Trienti Zsinat időszakától figyelhető meg). Az 
ilyen jellegű birtokkal rendelkező egyházi javadalmasok 
(érsekségek, püspökségek, káptalanok, szerzetesközösségek) 
célvagyonukkal az adott kor követelményeihez igazodva 
vállaltak részt a társadalmi feladatok megoldásában. Az 
egyházi nagyjavadalmasoktól (érsekségek, püspökségek, 
káptalanok, prépostságok) eltérően a birtokkal rendelkező 
szerzetesrendek egyházi közterheket (hozzájárulás a papság 
kongrua-járadékához, közös püspökkari költségek stb.) nem 
viseltek. A birtokstatisztikák alapkategóriái szerint, a XIX. 
század derekától, az egyéb kötött és a szabad forgalmú 
birtokokhoz hasonlóan, az ezer kataszteri hold feletti birtokok 
tartoztak a nagybirtokok közé. Az egyes egyházi birtokok 
eltérő nagysága az alapítás időszakával is szoros összefüggést 
mutat.

A hűbéri korszak kötött tulajdonformái (koronajavak, 
hitbizományok) közt az egyházi nagybirtok hasonló jellegének 
eredete az úgynevezett holtkézi birtokban (hagyatékból eredő 
birtok, végrendeleti adomány) keresendő. Szent István 
törvényei szerint az egyháznak bárki adományozhatott, s az 
adományozó halála után azt elvenni senkinek sem állott 
jogában. Birtokával a javadalmas sem rendelkezhetett 
sajátjaként. A Szent László-kori zsinatok szerint a püspökök 
egyházmegyei kormányzatuk alatt szerzett birtokaiknak is csak
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negyedéről rendelkezhettek, a fennmaradó rész az egyházé lett. 
A hűtlenné vált nagyjavadalmasokat is legfeljebb javadalmától 
foszthatta meg a király, de a birtok az egyházé maradt.

Nem volt ez másként a hűbéri rend utolsó szakaszában 
sem. A főkegyúri jog gyakorlásának keretében, 1702-ben 
szabályozták a főpapok végrendelkezési jogát szerzett 
ingatlanjaik és ingóságaik felett. Ezek egyharmadáról 
rendelkezhettek csak szabadon, egyharmada a királyi kincstáré 
lett, egyharmadát a templomok, plébániák és a papnevelés 
céljaira voltak kötelesek hagyni. E szabályozás szerint 
széküresedés esetén a jövedelem fele a javadalom újabb 
betöltéséig ugyancsak a kincstárba folyt be. A magyar főpapok 
tiltakozása ellenére, az országgyűlés az új szabályozást 1715- 
ben törvénybe iktatta. (A hűbéri viszonyok felszámolását 
követően, az 1867. c\ i kiegyezés után, a király főkegyúri jogát 
a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium útján gyakorolta.)

A Mária Terézia uralkodása idején kijelölt szabályozott 
püspökségek javadalmuk jövedelméből csak meghatározott 
összeget élvezhettek, a többit az alsópapság ellátására 
létrehozott Cassa Parochorum-ba fizették. XIV Benedek pápa 
1733. július 21-én kelt, „Dominus ac Redemptor” brévéje 
feloszlatta a jezsuita rendet. Ennek nyomán, az ugyanazon év 
szeptember 20-án kelt rendelet értelmében, bizottságot 
állítottak fel a rend birtokainak összeírására, s a jezsuiták volt 
javaiból létrehozták a képzési célokat szolgáló Tanulmányi 
Alapot. A II. József által működésükben korlátozott 
szerzetesrendek javaiból a Vallásalap 1782-ben jött létre. 
Bevételeit új plébániák alapítására, a lelkészi fizetések 
biztosítására stb. fordították. A katolikus egyházi alapok 
birtokait a felettük a kegyúri jogokat gyakorló Helytartótanács 
10 kerületre osztva, kamarai adminisztrátorok vezetése alatt 
igazgatta. A kerületek élén a prefektorátus állt. (1880 után 
külön bizottság felügyelte és kezelésüket a közalapítványi 
királyi jogügy-igazgatóság látta el.) Az 1796-ban, kamarai
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erdőmesterek vezetése alatt felállított kerületi 
erdőfelügyelőségek szakszerű kezelést vezettek be az 
erdőgazdálkodás területén (vágásfordulós gazdálkodás).

Az egyházi nagybirtok szervezete Szent István alatt 
épült ki. Az egyház birtoka kezdettől fogva, mint feudális 
földtulajdon létezett és fejlődött. A meghatározó súlyú királyi 
birtokok után, fontos szerepe volt a feudális földtulajdon 
monopóliumának kiépítésében (a szabadok földterületeinek és 
a földközösségeknek a beolvasztása). A lélekváltságként fel
szabadított, az egyháznak köteles szolgálat terhe mellett 
adományozott torlók (dusnokok) révén hozzájárult a rabszolgák 
felszabadításához. Szervezetében, gazdálkodásában, pénzkeze
lésében hangsúlyozottan a nyugat-európai formákat képviselte. 
A magyar birtokfejlődés korai szakaszában kétségtelenül 
húzóerőt jelentett a többi birtok számára: minden új technikai
technológiai újítás itt jelentkezett a legkorábban.

Az egyházi birtok adománybirtok-jellegéből következően, 
nagy kiterjedésű szórt birtok volt. A szórt uradalmak 
sajátossága a birtokigazgatásban is megnyilvánult: a gazdasági 
tisztségviselők hatásköre nem csupán munkakörök, hanem 
területek szerint alakult. így alacsonyabb rangú gazdatiszt 
sokszor nagyobb hatáskört kaphatott (pl. ispán pénzkezelési 
jogot). A szórt birtokból is következően, a terményjáradék igen 
korán megjelent ezeken a jószágokon a jobbágyszolgáltatások 
közt.

A kereszténység felvétele egyúttal a korabeli nyugat
európai mezőgazdasági technika megismerését is jelentette 
(említésre méltó a kolostorok, káptalanok mezőgazdasági 
ismereteket terjesztő szerepe). A legnagyobb birtokokkal 
rendelkező szerzetesrendek közül három már a XIII. század 
előtt megtelepült hazánkban. A pannonhalmi bencés monostor 
földjein már a tatárjárás (1241) előtt a szabályozott talajváltás 
szerint vették művelés alá a földeket. A tihanyi bencés apátság 
földjei közt 1211-ben trágyázottak is találhatóak voltak. Ezeket
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az „elhatárolt földeket” nem a falubeliekkel közösen művelték, 
hanem a telekrendszer korai előfutárainak tekinthetőek. A 
ciszterek Európa-szerte a háromnyomásos gazdálkodás (ugar
őszi gabona-tavaszi gabona) elterjesztői. A premontreiek a 
vízvezetékek építésében, a mocsárlecsapolásokban jeleskedtek. 
Ahogyan azt a magyaróvári agrárakadémiát is elvégzett Nagy 
Vencel O. S. B., a bencés rend egykori főszámvevője találóan 
megjegyezte, minden kolostor egy-egy korabeli „gazdasági 
akadémia” volt.

A prédiális gazdálkodás (a földesúri mezőgazdasági 
üzemek első megjelenési formája) felszámolására az egyházi 
birtokon - a királyi birtokhoz képest jelentős fáziskéséssel, de a 
magánbirtokot jóval megelőzve a XII. század második 
felében került sor. A folyamat része volt a XIII. századra 
meghatározóvá vált jobbágytelek kialakulásának. Az egyházi 
birtokokon korán megkezdődött a munkamegosztás az egyes 
mezőgazdasági ágak közt (szőlő, gyümölcsös, kaszáló nagyobb 
arányban volt e birtoktípuson). Az egyházi birtok szórt jellege, 
az egyes birtoktestek távolsága és az egyház bekapcsolódása a 
sószállításba, s a közélelmezési cikkek közé számító bor és hal 
kereskedelmébe a járadékformák közül itt már a XIII. század 
elejére elterjedtté tették a fuvarrobotot. A XIII. századi 
„agrárforradalom”-mal (az új művelési rendszer, a szabályozott 
talajváltás általánossá válása és a talajművelő eszközök 
fejlődése hatására nőtt a gabonatermesztés produktivitása) 
szoros összefüggésben, megkezdődött a naturális 
gazdálkodáson túllépő árutermelés kibontakozása. Az egységes 
jobbágyság kialakulása is a királyi és egyházi birtokokon 
kezdődött, de a világi nagybirtokokon teljesedett ki a XIII. 
században.

Az árutermelés fejlődésével megindult a parasztbirtokok 
aprózódása, a XIV. század folyamán megjelentek a zsellérek. A 
legfejlettebb birtokok közé tartozott az egri püspökség 
birtokállománya: itt a XV. században már sok napszámosról
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tudósítanak a gazdasági feljegyzések. A napszámbér ekkor már 
differenciálódott az erdélyi püspök birtokain is.

A török hódítás az állami és egyházi szervezet szétzúzása 
mellett az egyházi nagybirtok szervezetének szétzúzását is 
jelentette. Az egyházi birtok gazdasági vezető szerepét 
elvesztette, többé már nem az adott korszak gazdaságilag irányt 
adó birtoktípusa volt. E birtokok szerepében ezt 
funkcióváltásként értékelhetjük: ily módon a fejlett 
mezőgazdasági technika-technológia közvetítése helyett, a 
nagyrészt az ugyancsak a földvagyon gazdasági erejére 
alapozott szociális szerepvállalás került előtérbe.

A török háborúk után a birtokos egyháznagyoknak és 
egyházi testületeknek az egyház- és birtokszervezet 
helyreállítása mellett, részt kellett vállalniuk a birtokok 
újratelepítésében is (esztergomi érsekség, veszprémi, pécsi 
püspökség stb.). A XVIII. század derekától az egyházi birtokok 
is áttértek a nagyobb arányú majorsági gazdálkodásra, 
megjelentek a belterjes művelési formák. Kiváló gazdák 
akadtak e korban a katolikus egyháznagyok között (így például 
Padányi Bíró Márton veszprémi, gróf Eszterházy Károly egri 
püspök).

A hűbéri viszonyok felszámolását jelentő, 1848. évi 
törvényektől az 1945. évi földreformig húzódó korszak a 
magyar mezőgazdaság kapitalizmus kori fejlődését fogja át. 
A közel száz évnyi időszakban a magyar mezőgazdaság 
egésze fejlődésével megegyezően az egyházi birtokok 
történetében is négy nagyobb korszak különíthető el. 
Magyarország polgári kori történetében az ország gazdasági 
szerkezetének mezőgazdasági túlsúlya vonta maga után az 
agrárátalakulás folyamatának meghatározó szerepét. Mivel a 
nagybirtokrendszer 1945-ig fennmaradt, tőkés fejlődésének útja 
nagymértékben befolyásolta az ország egészének 
agrárfejlődését, melynek szakaszai: a jobbágy rendszer 
felszámolása utáni gazdasági-gazdálkodási átállás; majd azt
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követően a tőkés üzemek fejlődésének kibontakozása, 
korszerűsítés; végül a két világháború közt az új feltételekhez 
való alkalmazkodási kísérletek; s ezen belül az 1920/30-as évek 
fordulóján kibontakozott gazdasági válság felszámolása után, 
gazdasági konszolidáció.

E korszak nyitányának, az 1848 évi., a polgári átalakulás 
lehetőségét hazánkban is megteremtő áprilisi törvényeknek és 
az 1867. évi kiegyezés politikai-társadalmi konszolidációt 
jelentő hatásának eredményeképp gazdasági fejlődésünkben is 
mindinkább meghatározókká válhattak a hűbéri társadalom 
megkötöttségeit lerázó új formák. A nagybirtokok 
nagyüzemekké történő átalakulása-útalakítása azonban, a 
szakirodalomban ismeretesen, többszörösen is megfogalmazott 
okok miatt (a feudális társadalmi elemek továbbélése, 
tőkeszegénység, a hitelviszonyok fejletlensége stb.), nem kis 
nehézségekkel terhelt folyamat eredménye lehetett csak. A 
felszámolt úrbéri járadékokat illetően, az 1848. évi IX. 
törvénycikk csak a magánföldesurak kármentesítéséről szólt. 
Az egyházi és közalapítványi birtokok úrbéri kárpótlási tőkéit 
az 1853. évi úrbéri pátens ajánlotta meg. E tőkéből a 
magyarországi katolikus egyház vezetői által a papnevelés, a 
szemináriumok részére fenntartott összegen túl - az érsekségek, 
püspökségek, káptalanok, prépostságok és a birtokos 
szerzetesrendek részesedtek. A volt úrbéri jövedelemnek 
megfelelő tőkét 5%-kal kamatozó földtehermentesítési 
kötvényekben kapták az egyházi birtokok javadalmasai is, így a 
törzsvagyonnak csak kamatai álltak rendelkezésükre. Ily 
módon az általános tőkehiány alól ezek a birtokok sem lehettek 
mentesek, s a tulajdonképpen a földtehermentesítési kötvények 
és azok kamatai fedezetére szolgáló földadó alól sem 
mentesültek. A tőkés üzemek kialakítására így a gazdaságba 
„kívülről” bevitt összegek nyomán kerülhetett sor. (A 
pannonhalmi Szent Benedek-rend például, birtokai 
mezőgazdasági üzemeinek kiépítésében, a Tihanyi Bencés
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Apátság területi elhelyezkedésével is összefüggésben, a 
Balaton-parti parcellázásokból nyert összegek felhasználására 
is támaszkodhatott.) A jobbágyfelszabadítást követően, 
ugyancsak a világi nagybirtokokhoz hasonló, megoldandó 
feladatot jelentett a gazdasági felszerelés, s a szükséges 
munkaerő biztosítása is.

1848 után, az uradalmi igazgatásban megerősödtek a 
centralizációs törekvések. Különösen erősen jelentkezett ez a 
monasztikus rendek így a bencések birtokain, ahol a 
birtokigazgatás centralizáltságát erősítette a központosított 
rendi szervezet is. Intézményeik fenntartása, ellátása érdekében 
szoros volt gazdaságaik belső, egymás közötti gazdasági 
kapcsolatrendszere, összehangolva esetenként nemcsak az 
irányítást és értékesítést, de a termelést is.

Az uradalmak kezelésében, a világi birtokok zömétől 
eltérő módon, 1848 után is a házi kezelés dominált a bérletekkel 
szemben. Az 1850/60-as évek viszonylatában azonban, sajátos 
ellenpéldaként, a zirci ciszterek gazdálkodása áll. Birtokaikon 
az 1850-es évek bérleteiből származó bevételek - és az ipari 
tevékenység alapozták meg a későbbi saját kezelésbe vétel 
feltételeit.

Az átállás nehézségeit követően, az új gazdasági formáció 
működési feltételei csak az 1867. évi kiegyezés utáni 
időszakban alakulhattak ki teljesebben. A már említett 
tőkehiány és kedvezőtlen hitelfeltételek csak lassították, de 
nem akadályozták meg az 1880-as évektől jól érzékelhetően 
megvalósuló gazdasági előrehaladást (a szántóföldi művelési 
rendszerek korszerűsödése, növénynemesítés, fajtaváltás az 
állattenyész- tésben, gépesítés, fokozott talajerőpótlás stb.). A 
gazdatisztek javadalmazásában országosan jelentkező 
százalékos juttatás az egyházi birtokokon is megtalálható e 
korban, arra utalva, hogy egyre erősebben próbálták 
szakembereiket érdekeltté tenni a termelésben. így volt ez a
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Simor János érseksége alatt jelentős fejlődést elért esztergomi 
érseki birtokon is.

Sajátos ellentmondás feszül a kor (a tőkés gazdálkodás 
kialakulása és kibontakozása), illetve nyereségre törekvő 
gazdasága és az egyházi birtokoknak az egyház vállalt 
társadalmi feladataiból következően a nyereséget nem célként, 
hanem eszközként tekintő célvagyon mivolta közt.

Birtokigazgatásukban az egyházi birtokok századunk első 
évtizedeitől az okleveles világi gazdatisztek és az egyházi 
részről gazdasági feladatokkal (ellenőrzés, birtokigazgatás és 
birtokkezelés) megbízottak ellentétének megszüntetésére 
törekedtek. E folyamatban élen járt az egyébként is a 
természettudományi diszciplínák oktatásában jeleskedő piarista 
rend, ahol a szerzetesrendi birtokok közt nem egyedülálló 
módon a gazdaságilag is képzett rendi ellenőrzés 
kialakításával próbálták meg feloldani ezt az ellentmondást. 
Azonban ennek a folyamatnak teljes kibontakozását nem tette 
lehetővé a földbirtok csakhamar bekövetkező elvétele. Amint 
fentebb már utaltunk rá, a bencés rend különösen a 
magyaróvári gazdasági akadémiával épített ki szoros gazdasági 
kapcsolatokat.

Természetesen nyomott hagytak az egyházi birtokok 
gazdálkodásán is századunk nagy politikai-gazdasági 
változásai: az első világháborút követően a Monarchia 
felbomlása, s az ennek nyomán kialakuló új társadalmi
gazdasági berendezkedés; a húszas évek végén pedig a 
hazánkat, s különösen a magyar mezőgazdaságot is súlyosan 
érintő gazdasági válság. A vizsgált korszakban átvészelt, 
második háborús periódus után azonban addig nem tapasztalt 
mélységű gazdasági változást jelentett a birtokok valós értékű 
kártalanítás nélküli kisajátítása.

A II. világháború után, az 1945. évi 600. M. E. számit 
rendelet megszüntette az egyházi nagybirtokot is. Az egyház 
az új gazdasági alapokon is megkísérelte folytatni vállalt
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feladatai ellátását. 1948 után azonban, az egyház működési 
feltételeit mindinkább korlátozó ellenséges politikai környezet 
drasztikusan derékba törte az egyház gazdálkodásának addigi, 
több évszázados folyamatát is.

Források

Előadásunkat korábbi munkáink, ,̂ 4 bencés birtokok gazdasági 
irányítása (1848-1949)” című, 1991-ben elhangzott 
előadásunk és a Katolikus Lexikon számára készített „egyházi 
birtok" című szócikk alapján készítettük. Felhasználtuk 
mindazt a megismert szakirodalmat, amit részben ennek a 
tömör összefoglalónak, részben a magyarországi bencés 
kongregáció birtokai kapitalizmus korabeli birtokszervezetéről 
írott könyvünknek elkészítése során feldolgoztunk. (Utóbbi 
esetben, az uradalomtörténeti munkák vonatkozásában, 
korszaktól függetlenül, a teljességre törekedtünk.) Az egyházi 
birtokok gazdálkodása történetének feltárásában igen sok még 
a tennivaló. A forrásadottságok kedvezőeknek mondhatók, 
hiszen legkorábbi írásos emlékeink az egyházi birtokra 
vonatkoznak, a királyi adományok írásba foglaltatásával e 
javak története a XI. századtól nyomon követhető.

A magyar agrártörténet-írás kiemelkedő teljesítményeket 
mondhat magáénak az uradalomtörténet-írás terén. Azonban a 
Domanovszky-sorozatban is csak egy monográfia, Gerendás 
Ernőnek az Esztergomi Főkáptalan garamszentbenedeki 
birtokkerülete gazdálkodását a XVIII. század második fele 
időszakában bemutató feldolgozása választotta vizsgálata 
tárgyául egyházi birtok működését. A későbbi kutatások közül, 
az 1848 előtti időszak vonatkozásában a piarista custodiátus 
memyei uradalma történetét dolgozta fel Tóth Tibor. Magyar 
Eszternek a tihanyi Bencés Apátság javai XVII-XVIII. századi 
gazdálkodását feltáró munkája különösen az uradalmi majorok
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életéről ad pontos, e korszakot illetően más munkák által még 
kevéssé feltárt képet. Dóka Klára kiadás előtt álló kötete nem 
szerzetesrendi, hanem az érseki, püspöki és káptalani 
birtokokat vizsgálja a XVIII-XIX. század időkörében. Az 
egyházi történetíráson belül is főleg a szerzetesrendek 
birtokairól állnak rendelkezésünkre tudományos igényű 
munkák. Az Erdélyi László és Sörös Pongrác által szerkesztett 
bencés rendtörténet kötetei mellett, kiemelkedik jelentőségével 
Szentiványi Bélának a piarista custodiátus gazdaságtörténetét 
szakszerűen bemutató műve. Bojt Lajos ugyancsak ez utóbbi 
birtokok történetét foglalta össze, a XVII. századtól a 
reformkorig terjedően. Csóka J. Lajosnak a bencés rend 
világtörténetéről írott monográfiája kitűnő gazdaságtörténeti 
összefoglalókat is tartalmaz a magyar kongregáció birtokairól. 
Ugyancsak kiemelkedő gazdaságtörténet-írói teljesítményt 
nyújt Tóth J. Aldemár bencés szerzetes máig kiadatlan 
munkája, a rend központi, szentmártoni domíniuma XVIII. 
századi gazdálkodásáról.

Felhasználtuk természetesen az elsődlegesen nem 
gazdaságtörténeti, hanem a társadalomtörténeti kutatásokat 
előtérbe helyező feldolgozásokat is (Acsády Ignác klasszikus 
munkája mellett, Mályusz Elemér, Bolla Ilona monográfiáit, 
Szűcs Jenő, Gergely Jenő stb. tanulmányait).

Nem hagyhatjuk említés nélkül azokat a dolgozatokat 
sem, amelyek adataikban máig használhatóak, a megszületésük 
korára jellemző ideológiai indíttatású kitérőik ellenére (Lederer 
Emma, Szántó Imre munkái).

Mindezek ellenére, ahogyan már jeleztük, s ahogy Dóka 
Klára is megfogalmazta, a néhány, főként uradalomtörténeti 
monográfiát leszámítva, „... tanulmányok érintőlegesen ugyan 
foglalkoznak ilyen kérdésekkel, de maga a téma - szemben a 
világi nagybirtokokkal történetírásunk egyik legkevésbé 
kidolgozott területe.” (Dóka Klára, 1993.) Csóka J. Lajos egy 
saját tanulmányára vonatkoztatott, szerénységéről tanúskodó
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megállapítását idézve, e munkák [kövek] a magyar 
katholikus egyháztörténet dómját felépítő szintétikus 
történetírók kezében.” (Csóka J. Lajos, 1969.) A további 
kutatásoknak „differenciált vizsgálatra, az egyházi jellegű 
birtokok funkcionális elemzésére, jövedelmezőségük reális 
felmérésére, a belőlük származó jövedelem terheinek és 
hovafordításának kutatására...” kell elsősorban kiterjedniük 
(Gergely Jenő, 1987.). Az egyházi birtokok világi 
nagybirtoktól eltérő sajátosságai, megőrzött 
„konzervativizmusa”, eltartóképességük feltárása további, 
értékes adatokat szolgáltathat gazdaságtörténet-írásunknak.

60



Mellékletek

A „legrégibb magyar apátság” , Pannonhalma 
birtokainak eredete

Idő Királyi adomány Magánadomány Kiválás, vétel, 
csere stb.

Összes
szerzemény

a birtokok száma

XI.sz. 18 2 13 33
XII.sz. 3 23 3 29
XIII.sz. 4+7 16 57 87
XIV.sz. - 1 14 15
1514-ig - 2 8 10
Összesen 32 44 95 171

Erdélyi László Az egyházi vagyon eredete és jellege Magyarországon. 
Bp., 1913. p. 9.

Az adóalapul szolgáló porták száma Magyarországon a 
XV. század végén

Birtok 1494 1495
portaszám % portaszám %

egyházi 12036 24,52 11429 29,08
városi 789 1/2 1,60 757 1,92
királyi 2750 1/2 5,60 4096 1/2 10,42
királynéi 3335 1/2 6,79 2625 6,68
világi 30164 61,46 20382 51,87
Összesen 49075 1/2 39289

Acsády István: Régi magyar birtokviszonyok 1494-1598. Értekezések a 
történeti tudományok köréből. (Szerk.: Pauler I.). XVI. k. 3. sz. Bp., 1894. 
p. 30.
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Az újonnan kinevezett egyháznagyok által fizetett 
illeték, XIV. század 

(a commune servitium a XIV. század óta az éves 
jövedelem egy harmada volt)

Érsekségek Commune servitium/ aranyforint
esztergomi 2000

(a XV. századtól/1423/4000)
kalocsai 2000

Püspökségek
pécsi 3300

váradi 2000
erdélyi 1500

veszprémi 900
csanádi 900

egri 800
(1492-től 3000)

győri 800
váci 500

zágrábi 400
(1421-től 2000)

nyitrai 275
boszniai 200
szerémi 100

(a XV. század közepétől 133 1/3)

Mályusz Elemér: Egyházi társadalom a középkori Magyarországon. Bp., 
1971. pp. 180-181.
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A magyar főpapok éves jövedelme 1525-ben

Birtokosok Jövedelem/
aranyforint

Érsekségek
esztergomi 35000
kalocsai 20-22000
Püspökségek
egri 22000
zágrábi 18-20000
erdélyi 24-25000
váradi 26000
pécsi 25-26000
veszprémi 10-12000
győri 13-14000
váci 4-5000
nyitrai 4000
Csanádi 3000
szerémi 2500-3000 

(a török pusztítások miatt, bár 
egyébként 5-6000 lenne)

Mályusz Elemér: Egyházi társadalom a középkori Magyarországon. Bp., 
1971. p. 181.
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A Magyar Kamara számvevőségének 1732. évi 
becslése a püspökök évi jövedelméről

Birtokosok Jövedelem/Ft/év
Érsekségek

esztergmi érsek 120000
kalocsai érsek 15000
Püspökségek

nyitrai püspök a dömösi prépostsággal 25000
pécsi püspök a fejérvári prépostsággal 45000

csanádi püspök a fejérvári őrkanonoksággal 10000
egri püspök a jáki apátsággal 55000

váradi püspök 40000
váci püspök 30000

veszprémi püspök a vaski apátsággal 20000
győri püspök 25000

zágrábi püspök a topuszkói apátsággal 24000
boszniai püspök 8000
zenggi püspök 6000

szerémi püspök a pozsegai prépostsággal 6000
erdélyi püspök 15000

Hermann Egyed: A katolikus egyház története Magyarországon 1914-ig. 
Dissertationes Hungaricae ex história Ecclesiae. I. München, 1973. pp. 
303-304.
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A Mária Terézia rendelete szerint szabályozott 
püspökségek alapjába, a Cassa Parochorum javára 

fizetett összegek /1848-ig/

Birtokosok Jövedelem/Ft/év
Érsekségek
esztergomi 75000
kalocsai 21000
Püspökségek
veszprémi 50000
váci 14000
győri 14000
pécsi 32000
nyitrai 47000
diakovári 4000

Hermann Egyed: A katolikus egyház története Magyarországon 1914-ig. 
Dissertationes Hungaricae ex história Ecclesiae. I. München, 1973. p. 305.

A földterület művelési ágak szerinti megoszlása 
Magyarországon 1885-ben

1. Az ország összterületén belül

szántóföld 20.270.700 kh 464 Dől 41.35%
kert 602.882 kh 933 Dől 1.23%
rét 5.157.324 kh 1442 Dől 10.52%
legelő 6.477.874 kh 807 Dől 13.22%
nádas 154.046 kh 319 Dől 0.32%
szőlő 597.557 kh 1507 Dől 1.22%
erdő 13.162.318 kh 174 Dől 26.84%
földadó alá 
nem eső

2.597.451 kh 754 Dől 5.30%

Összesen 49.020.156 kh
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2. Szabad forgalmú birtokok

szántóföld 17.920.989 kh 620 dől 36.56%
kert 550.947 kh 192 Dől 1.12%
rét 4.397.669 kh 427 Dől 8.97%
legelő 2.773.482 kh 1370 Dől 5.66%
nádas 97.319 kh 991 Dől 0.20%
szőlő 582.997 kh 1387 Dől 1.19%
erdő 4.890.020 kh 1577 Dől 9.97%
földadó alá 867.240 kh 380 Dől 1.77%
nem eső
Összesen 32.080.667 kh 544 Dől 65.44%

3. Korlátolt forgalmú birtokok

szántóföld 2.349.710 kh 1444 Dől 4.79%
kert 51.935 kh 741 Dől 0.11%
rét 759.655 kh 1015 Dől 1.55%
legelő 3.704.391 kh 1037 Dől 7.56%
nádas 56.726 kh 928 □öl 0.12%
szőlő 14.560 kh 120 Dől 0.03%
erdő 8.272.297 kh 197 Dől 16.87%
földadó alá nem 1.730.211 kh 374 Dől 3.53%
eső
Összesen 16.939.488 kh 1056 Dől 34.56%

A M. Kir. Földmívelésügyi Ministerium Birtokstatisztikai Kiadványai. A 
korlátolt forgalmú birtokok kimutatása és Magyarország területének 
mívelési ágak szerinti megoszlása. Bp., 1893.
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A korlátolt forgalmú birtokok és az ország /Erdéllyel 
együtt felvett/ birtokállománya egészéhez viszonyított 

arányuk 1885-ben

A korlátolt forgalmú birtokok
- összterülete: 216.939.488 kh 1056 Dől
- aránya: 34.56%
- megoszlása:
1. kincstári birtokok 2.786.410 kh 1518 Dől 5.68%
2. vallás- és közalapítványi birtokok 248.869 kh 1439 Dől 0.51%
3. vasutak birtokában 41.974 kh 321 Dől 0.10%
4. hitbizományok 2.349.969 kh 1029 Dől 4.79%
5. testületek birtokai
- község és közbirtok 8.674.726 kh 86 Dől 17.69%
- egyesület, iparvállalat, gyár 434.206 kh 286 Dől 0.89%
6. egyházi jellegű birtokok 
- érsekség, Püspökség (metropolita)

római katolikus: 699.541 kh 786 Dől
görög katolikus: 148.953 kh 1579 Dől 1.76%
görögkeleti: 13.043 kh 1359 Dől

- káptalanok
római katolikus: 486.588 kh 193 Dől
görög katolikus: 7.851 kh 284 Dől 1.01%

- apátságok és prépostságok 139.449 kh 1300 Dől 0.28%
- rendházi szerzetesek

római katolikus: 136.351 kh 620 Dől 0.30%
kalugyerek: 8.874 kh 1388 Dől

- protestáns egyházi alapok
református: 25.242 kh 495 Dől
evangélikus: 2.827 kh 593 Dől 0.06%
unitárius: 830 kh 569 Dől

7. egyes egyházközségek birtoka 
- római katolikus

egyház: 87.258 kh 667 Dől
lelkészek: 125.659 kh 1422 Dől

- görög katolikus
egyház: 83.030 kh 1178 Dől
lelkészek: 33.269 kh 1452 Dől

- görögkeleti
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egyház: 46.981 kh 1009 Dől
lelkészek: 35.368 kh 948 Dől

- protestáns
egyházak: 89.007 kh 151 Dől
lelkészek: 31.755 kh 1360 Dől 

(az összes egyházak alapja: 0.74% 
a lelkészek javadalma összesen: 0.48%) 
8. iskolák
- Theresianum 10.727 kh 221 Dől
- állami és községi 1.400 kh 685 Dől
- felekezeti

római katolikus: 40.318 kh 892 Dől
görög katolikus: 17.460 kh 1423 Dől
görögkeleti: 8.918 kh 957 Dől
református: 20.473 kh 742 Dől
evangélikus: 10.169kh 396 Dől
unitárius: 949 kh 940 Dől
izraelita: 135 kh 1097 Dől

egyesült protestáns közös tanintézetek: 39 kh 1386 Dől 
(az összes iskolák alapja:

0.27%)

A M. Kir. Földmívelésügyi Ministerium Birtokstatisztikai 
Kiadványai. A korlátolt forgalmú birtokok kimutatása és 
Magyarország területének mívelési ágak szerinti megoszlása. 
Bp., 1893.; A Földmívelésügyi m. Kir. Minister 
Birtokstatisztikai Kiadványai. A hitbizományi, valamint a 
községi és közbirtokossági birtokok területének és mívelési 
ágak szerinti megoszlásának kimutatása. Bp., 1894.
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Az egyházi nagybirtok kataszteri tiszta jövedelme,
1926/27.

Birtok jellege Aranykorona/ 
tiszta jövedelem

Főpapi vagyon 3138499
Vallásalap vagyona 784831

Tanítórendek vagyona 1147000
Tanulmányi 

Alap vagyona
308666

Összesen 5378996

Gergely J.: A katolikus egyházi nagybirtok kérdéséhez a Horthy- 
korszakban. In: Katolikus Egyháztörténeti Konferencia. /Szerk.: Hölvényi 
Gy./. Keszthely, 1987. p. 103.

Az egyházi birtok megoszlása felekezetek szerint 1935-
ben

Felekezet Birtok 
összterület 
kát. h.-ban

Szántó Kát. tiszta 
jövedelem  

arany
koronában

Római katolikus 
egyház

862704 348322 5811764

Görögkatolikus 14590 9720 95261
Református 102755 78491 936239
Ágostai evangélikus 21055 15858 234401
Görögkeleti 3711 3154 52087
Unitárius 302 254 3692
Izraelita 1194 700 11222

Gergely J.: A katolikus egyházi nagybirtok kérdéséhez a Horthy- 
korszakban. In: Katolikus Egyháztörténeti Konferencia. /Szerk.: Hölvényi 
Gy./. Keszthely, 1987. p. 94.
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Az 1945. évi 600/ M. E. sz. rendelet végrehajtása során 
megszüntetett katolikus egyházi birtok

Birtokos Összesen 
kát. hold/öl

Szántó 
kát. hold/öl

Érsekségek 
és Püspökségek

275296/29 89996/382

Káptalanok 190803/912 80897/629
Szerzetesrendek, prépostságok, 
apátságok

203756/903 86004/297

Papneveldék 29340/430 8709/1013
Összesen 699195/2274 265603/2321

Gergely J.: A katolikus egyházi nagybirtok kérdéséhez a Horthy- 
korszakban. In: Katolikus Egyháztörténeti Konferencia. /Szerk.: Hölvényi 
Gy./. Keszthely, 1987. p. 111.
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A ravazdi erdészet története 
1802-től 1946-ig

Kocsis Mihály

Az erdészet jelenleg a Kisalföldi Erdőgazdaság Rt. egyik 
egységeként működik. Szervezeti felépítése az országban 
általánosan ismert erdészeti szervezet. Az erdei Eszak- 
Pannonhát erdőgazdasági táj, Ravazd-Sokorói-dombvidék 
tájrészleten terülnek el. Jelenlegi területe megközelítőleg 6000 
ha.

1996-ban hazánk 1100 éves fennállásának emlékét 
ünnepeljük, valamint a Szent Benedek Rend 1000 éves 
fennállását. Ezek az erdők a bencés rend kezelésében voltak, s 
1802-től rendelkezünk erdészeti szempontból is értékelhető 
adatokkal.

Az egyházi kezelésű birtokokról általában és a rend 
mindenkori erdőkezeléssel összefüggő intézményei

Az egyházi birtokok a nagybirtokok között sajátos helyet 
foglaltak el. A kötött vagy korlátolt forgalmú birtokok közt 
nagyságrendben a hitbizományok után következtek, de 
sohasem személyhez, hanem javadalomhoz kötődtek, így a 
javadalmasok nem rendelkeztek vele szabadon. A főkegyúr, a 
király, vagyonfelügyeleti jogát 1867 után a Vallás- és 
Közoktatásügyi Minisztérium útján gyakorolta. A bencés rend 
főapát ja. a pannonhalmi monostor vezetője ún. nullius abbas, 
azaz a püspöki joghatóság alól kivett apát volt. 1848-ig 
természetes módon az összes földesúri jogokat gyakorolta.
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1890-ben újabb miniszteri szabályrendelet erősítette meg, 
miszerint az egész birtokkezelésért a főapát a felelős. A 
millennium évében ülésező fomonostori konvent is a 
fentieknek megfelelően értett egyet a Központi Gazdasági 
Tanács gazdászatot érintő határozatával: a jövőben minden 
eladás a központból történjék, minden pénz oda fusson be, s a 
jövedelmek kezelésének felelőse a fomonostori perjel 
(centralizáció).

A jövedelmek központi pénztárba történő 
beszolgáltatása és a számadások félévenkénti bemutatási 
kötelezettsége vonta maga után 1892-ben a központi 
számvevőség megszervezését. Engedményeket e téren csak 
századunk elején, 1912-ben tettek, megerősítve az apátok 
közvetlen ellenőrzési jogát apátságaik ügyeiben.
A központi iószágkormánv: „a gazdasági főkormányzatban 
tanácsadó és közreműködő közege a főapátnak.” Elnöke a 
főapát, tagja a főmonostori perjel, a központi jószágkormányzó, 
a gazdasági tanácsos, a központi főszámvevő, valamint a 
fiókapátok az őket érintő ügyekben, és gazdasági szakemberek 
a főapát külön meghívása alapján.
A központi főiószágkormánvzó: minden gazdasági és szolgálati 
ügyben informáló, közvetítő, végrehajtó és (elméletileg) 
ellenőrző közege a főapátnak. Közvetlen felügyeletet és 
ellenőrzést gyakorol a főapátsági erdők kezelése, azaz a 
gazdaságokhoz hasonlóan a munka és az adminisztráció felett. 
Legalább fél éves gyakorisággal ellenőrzi az erdészeti 
pénztárat, és joga van évente legfeljebb ezer forintig terjedő 
erdészeti beruházásokat engedélyezni.
A központi számvevőség: a rend összes anyagi érdekeit 
számszerűleg ellenőrző közeg. Kizárólag a főapát rendelkezése 
alatt áll. Fontos feladata volt az elszámolások ellenőrző 
felülvizsgálata.
A főapátsági erdőmester: közvetlenül a központi 
jószágkormányzóhoz tartozott, ellenőre a helyettes
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fójószágkormányzó volt. Hatásköre kiterjedt a főapátsági és 
bakonybéli apátsági erdőkre. Ahol az erdők gazdatiszt kezelése 
alatt állottak, ott is az erdőmester készítette az üzemtervet és 
felügyelte a kezelést. A közvetlen felügyelete alá rendelt 
körerdészek és vadászok félfogadását véleményezte, a többi 
erdőmunkást felvehette. Beruházási hatáskörük évi 300 Ft-ig 
terjedt. A pagonyföldeket egy évre adhatta bérbe. A faárakra 
javaslatot tett a központi gazdasági kormányzatnak, azonban az 
egyes hulladékfarakások árát az erdészeti személyzet is 
megállapíthatta.

A főapátsági erdőmester számára készített 1877. évi 
„hivatalos utasítás”a tiszti szolgálati szabályzathoz hasonlóan, 
annak minden lényegesebb pontjával megegyezően, de 
részletekben írta elő kötelességeit. Az utasítás is hangsúlyozta, 
hogy az erdőmester közvetlen a pannonhalmi főapátsági 
jószágkormány alatt áll, oda terjeszti be számadásait, a 
központi jószágkormányzótól kapja az utasításokat. Az általa 
készített számadások és kimutatások félévente (összesített 
számadás), negyedévente (faeladások, pagonyföldek terményei 
után befolyt jövedelmek, kezelési költségek) és havonta 
készültek (minden hó 15-ig az erdei munkák, kártérítések, 
raktárak, erdei pénztár vonatkozásában). Az erdészeti év július 
1-jétől a következő év július 1-jéig tartott. A központi 
igazgatósághoz kellett beterjeszteni az erdőmestemek a 
vágások előtti tervezetet, valamint az hagyta jóvá, az előzetesen 
általa véleményezett árak alapján, a raktárak és fanemek szerint 
megállapított faárakat. A pagonyföldek haszonbérletéről szóló 
szerződések másolatait is be kellett adnia, s a nagyobb összegre 
vonatkozó szerződések végleges megkötése előtt 
helybenhagyást kellett kérnie. A körerdészek félfogadása a 
központi jószágkormány hatáskörében állott, azt az erdőmester 
csak véleményezte, szemben a többi erdészeti személyzetnek 
az ő hatáskörébe utalt félfogadásával vagy elbocsátásával. A 
rend az erdőmester személyes rendelkezésére bocsátotta a
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ravazdi „Villibald” dombbal együtt az összes ottani belsőséget, 
azzal a kikötéssel, hogy engedjen nyári legelőt a ravazdi 
plébános marháinak és a gépész egy tehenének. E belsőségek 
és az összes erdei terület után fizetett adót - állami, községi - 
nyugta ellenében a központi jószágkormányzónak volt köteles 
kézbesíteni, s neki nyújtotta be az erdei termények után az 
erdészeti pénztárba befolyó pénz maradványát, a személyzet 
rendszeresített illetménye és a kezelési költségek levonása után.

Az erdészet történetének feldolgozása során a 
mindenkori erdőmester személyéhez tudunk történéseket és 
adatokat kapcsolni. Ez azért van így, mert az ő levelezésük a 
forrása a rendelkezésre álló ismeretanyagnak.

A pannonhalmi fó'apátsági erdőbirtok vázlatos 
ismertetése a rend 1802-es újraéledésétől az 1945. évi 
államosításig

Az urasági erdőket és épületeket Pannonhalma székhellyel a 
rend II. József-féle feloszlatásáig Horváth Ármin, Lázi volt 
lelkésze felügyelte. Az 1802. és 1804. évek között ismét 
erdőfelügyelő volt.

Erdészetünk történetében a legrégebbi tárgyi forrás egy 
térkép, melyet Waldmeister ANTON PREUSZLER rajzolt egy 
kerületről, ami a valóságban ma is felismerhető alakú. Ez a 
térkép 1799-ben készült. Ez azért is érdekes, mert az 
évszámból kitűnik, hogy arról az időszakról van szó, amikor - 
1786-től 1802-ig - II. József feloszlatta a rendet. A legrégebbi 
előkerült írásos anyag az 1866., 1867., 1868. évekről erdészeti 
számadásokat tartalmaz bizonyos PAUSERVANG erdőmester
től. Ennek lényege, hogy az említett években a mérnöki 
hivatalnak hány öl cserhasáb volt kiadva. (Minden évben 14 öl 
volt a járandóság.) A főapátság erdészete a század elején elég 
gyönge, legalábbis a jövedelem szempontjából annak kell
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mondani. A terjedelmes nagy- és kis-écsi, varasdi, tarjáni, 
illaki, liki-varsányi, gerencséri, bársonyosi, varsányi, péterdi, 
lázi erdők 1801-1806-ig a makkoltatással együtt nem hoztak 
többet 13-14000 Ft-nál. Az erdőgazdaságnak sok ellensége 
volt, elsősorban a rendetlen vágás, a jobbágyság pusztításai, 
lopásai, amiben maguk a kerülők is szépen segítettek. A 
háborús időkben a hadak kártételei, amelyek hosszú időre 
visszavetették az erdők fejlődését, de úgy látszik, a kellő 
szakértelem hiánya is bajokat okozott. Részben az is baj volt, 
hogy az erdők egy része a gazdatisztek kezelése alatt volt, és 
csak 1849-ben határozták el, hogy ezek helyett az összes 
erdőket az erdőfelügyelő kezelje.

Az erdészet élén 1861-ig rendtag állt. Az utolsó 
BIELOHRADSZKY GOTTHÁRD. Az ő megbetegedése után 
világi férfiú került az erdők élére, de az erdőmester fölé - mint 
felügyelőt - mégis rendtagot tett a főapát, remélve, hogy most 
az eddig hanyag felügyelet helyébe nagyobb gondoskodás lép, 
megszűnik az erdők pusztítása s a főapátság jövedelmet lát 
erdeiből.

1869 előtt az előbb említett két - feltételezhetően bajor - 
erdészről (Anton Preuszler, Pauservang) nincs több forrásunk. 
Különös gondja volt az erdészetre KRUESZ KRIZOSZTOM 
főapáinak, aki különösen az erdőpusztításnak akart véget vetni. 
A sok apró-cseprő erdei kihágás miatt indított pert, nemcsak a 
jelen vétségek miatt tétette folyamatba, hanem, hogy vége 
szakadjon végre valahára a pusztításnak. Mikor a megyei 
közigazgatás nem segített, a tolvaj lás csak nem szűnt, s 
megesett a szerencsétlenség, hogy az egyik erdőőr fegyverét 
használva emberéletet oltott ki. A főapát miniszteri biztos 
kiküldését kérte, s ezen folyamodásában élesen megvilágította 
azt a megyei nemtörődömséget, mely az ő a közösségnek 
csakúgy, mint a főapátság érdekében kifejtett fáradozását 
meddővé teszi.
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A miniszter figyelmeztette Győr megyét, és ez 
kénytelen-kelletlen vizsgáló bizottságot küldött ki, mely a 
pusztai járás főszolgabírójának hanyagságát megvizsgálta, de 
egyben a főapát ellen a megyén gyakorolt (igaz, kíméletlen, de 
megérdemelt) bírálata miatt, széksértési pert indított. A 
vizsgáló bizottság kénytelen volt komoly intésben részesíteni a 
főbírót (noha tagjai a megyéből kerületek ki), a semmítő 
törvényszék pedig megszüntette a megyétől a főapát ellen 
indított pert.(Ez a levelezési anyag kiválóan megtalálható a 
Pannonhalmi Bencés Apátság Erdészeti Levéltárában.)

Az új erdőmester - Pauservang után -, aki a létrehozott 
főapátsági erdőmesteri tisztséget 1869-től 1877-ig betöltötte, 
STRÓBEL SÁNDOR volt. Az ő bemutatása Kruesz Krizoszton 
főapát önéletrajzi írásának felhasználásával történik. „Kitűnő 
erdész - írja róla - bátor, nyugodt kedélyű ember, aki valóságos 
csodát művelt. Először a személyzetet szervezte, a szükséges 
épületeket emelte, s az alattas személyzet fizetését szabályozta. 
Alig három-négy év múlva már az összes főapátsági erdők 1 öl 
mély, 1 öl széles árokkal és ötsoros akáczfa kerítéssel voltak 
védve. Az utak szabályozva, a tolvajok megtörve. Hogy nem 
ment harc nélkül az világos, de Stróbel kitartó volt, s midőn a 
vármegye személyzete is megváltozott, teljes volt a győzelem. 
Három-négy év alatt gyönyörű fiatalosokat alapított, s a vidék 
bámulva nézte, hogyan fejlődnek a főapátsági erdők. Végre a 
parasztság is elismerte, hogy így jobb. Fáját megkeresheti pénz 
nélkül. Stróbel ideje alatt az erdőkezelés jövedelme is 
jelentékennyé vált.”

A főapát önéletrajzában még ezt is írja: „Áldom emlékét 
és nem tudok az erdőn keresztül hajtani, hogy egy „De 
profimdis”-t ne mondjak érte.”

Területi adatok: a rend újraegyesülésétől az 1860-as évekig 
azok a főapátsági erdőbirtokok, melyek a jelenlegi erdészet
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kezelésében is állnak a rendelkezésre álló adatokból 
következtetve - feltételezhetően az alábbiak szerint jöttek létre. 
Illak-erdő: A század elején még mint legelő is hozott 93 Ft 
bért. 1833-ig megvolt a Sajghó Benedek főapáttól Tarján 
szomszédságában ültetett erdő. De mivel Tarján is 
zsiványfészek volt, sok bajt okozott ez a vele összeérő erdő. 
Mikor azzal fenyegetőztek, hogy felgyújtják a pusztát, 
kívánatossá vált, hogy ez körös-körül szabad legyen. Kivágták 
tehát az Illaki-erdő déli részét, és nagy haszonnal 
szántóföldekké tették. Ezen haszon reményében 1847-ben már 
a nyugati rész irtása is folyamatban volt, s fokozatosan be is 
fejeződött. Az így elveszett terület pótlására megkezdték a 
szentmártoni temetőtől az Imre-hegy felé eső rész erdősítését 
1844-ben, és Rimely főapát szándéka szerint makkos erdőt 
telepítettek. Illák mint erdő, a szentmártoni birtoktest 
kiegészítő része, kezelés szempontjából azonban az 
erdőmémökségre volt bízva.

Ravazdi-erdő: Az itt lévő sok erdő nemcsak a kárt okozókat 
csábította, hanem magukat a ravazdiakat is. Sűrűn és sokan 
irtották az erdőt. Az irtásföldek vizsgálata során nagy 
összevisszaságokat tapasztaltak. 1848-ig folyamatosan tartott 
az irtások visszaváltása. A jobbágyfelszabadítás hírére nagyon 
megcsapta a ravazdiakat a szabadság szele. Azon kezdték, hogy 
1848. május elején nekiestek a főapátsági erdőnek, a 
pagonyokat legeltették, a fákat irtották, és minden 
figyelmeztetés hiábavaló volt. Végül erővel kellett ellenük 
fellépni, és kilenc megyei hajdú, 120 rendes katona és 80 
nemzetőr rendet teremtett Ravazdon.

Kis-Écs: Ma már sem nem helység, sem nem puszta, de 
nevével rámutat, hogy valamikor helység volt. Jelentősebb volt 
itt a főapátsági erdészet. Az 1870-es birtokösszeírás 1135 kát. 
hold erdőbirtokot említ, ami kb. a mainak is megfelel.
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Nagy-Écs: A főapátság, a pápóczi prépostság és a győri 
káptalan birtoka volt. A három birtokos az erdőre még a XIX. 
század elején osztályt tett, és mindegyik átvette a mérnökileg 
felvett terület őt megillető részét.
Ténvő: Az urasági területre eső erdőben a legeltetés és faizás 
helyett minden telek 10 hold erdőt kapott, így 347 kát. hold lett 
kiosztva. A megmaradtak a mai állapotnak megfelelnek.
A korábbi erdőmester - Pauservang - számadásaiból kiderülnek 
az 1865. évi jövedelmi viszonyok:
Bruttó jövedelem 15.000,-Ft 
Kiadás 10.000,-Ft
Marad 5.000,- Ft.
Mindez 9000 kát. hold után.
Stróbel erdőmester ideje alatt Kruesz Krizoszton főapát 
választotta külön a gazdászatot az erdészettől. A főapát 
önéletrajzából kiderül, hogy erre reagálva volt olyan gazdasági 
kormányzó, aki megkérdezte: „Hát én miből fizetem az adót?” 
Ezekben az időkben mind a gazdászatnál, mind az erdészetnél a 
számadás értelem nélküli számkeverék volt. Stróbel alatt az 
erdei bruttó jövedelem 75.000,- Ft-ig emelkedett, 35.000,-Ft- 
nyi kezelés mellett 40.000,- Ft tiszta jövedelem maradt. Ez az 
eredmény csak egyszer fordult elő, de mindig bevitt a 
pénztárba 20-25.000,-Forintot. Szép épületeket emelt, embereit 
tisztes- ségesen fizette. 1876-ban meghalt, mert meghűlés 
folytán szívbajba esett. Négy árvája maradt, és a rend az 
özvegynek egy évi erdőmesteri fizetést biztosított. Az ő idejétől 
kezdődően van az erdészeti hivatal a jelenlegi helyén, korábban 
ugyanis Győrszentmártonban volt.

Ez alatt az idő alatt a szervezeti felépítésre a 
beosztásokból következtethetünk. A területen dolgozott 1 
erdőmester, 2 pagonyerdész, 1 körerdész, 1 alerdész, 14 erdőőr.

Az erdőmester levelezéséből néhány fontos dolog derül 
még ki. „Az erdő hozamára összeállított térrajz még eddig 
rendelkezésünkre nem áll, mellyel az évi termelés szabályozva
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volna.” Ennek ellenére kiderültek azok a célok, melyek a 
favágatások összeállításakor figyelembe vehetők.
Nevezetesen:

- teljesen kiszáradt fák;
az álladékok növekedésének előmozdítását célzó 

vágások;
-”az álladék kor és zárlat abnormis állapotának, a 
normálishoz illetőleg egyenletesebb állapothozi közelebb 
hozatala végett”

-"megannyi oly vágatási műveletek, melyek által az 
erdőtőke meg nem támadtatik, hanem inkább annak 
nagyrészbeni gyarapítására szolgál”

Az erdőmester által kiadott vadászati rendelet tartalmából 
néhány fontosabb szempont: •

- A vadászati felügyelet az erdészeti személyzet hivatalos 
kötelessége;

- A káros vad után lőpénz fizetendő;
- Az erdő védszemélyzetének mindig tilos a nyúlvadászat. 
Kivétel uradalmi szükségletre meghatározott időben és 
helyen;
- Fogolyra a vadászat mindig tilos. Kivétel ugyanaz, mint a 
nyúlra vonatkozó;
- A megengedett időben és területen a vadászat gyakorlata 
csak egyedül az erdészeti személyzet által hajtandó végre;
- Vándormadarakra (szalonka, fúrj) csak a fogolyhoz 
hasonlóan lehet vadászni (aug. 15-től).

Ezeket a pontokat 1872-ben egy körrendeletben fogalmazták 
meg. Három év múlva egy újabb rendelettel a következő 
kiegészítések történtek:

- Az erdészeti személyzetnek tisztán uradalmi célra szabad 
vadászni;
- „Őzkecskére” mindig tilos vadászni;
- Ozbakra csak jan. 15-től április 1-jéig kivéve mindig;
- Szarvastehénre márciustól júliusig kivéve mindig szabad;

79



- Szarvasbikára mindig szabad;
- Vaddisznóra mindig szabad;
Stróbel erdőmester ideje alatt a fent leírtakból kiderült, 

hogy a birtokon igényes és szakszerű erdőkezelés folyt.
Stróbel Sándor utódja tanítványa, HOFMANN ZÉNÓ lett. 

Ő 1869-ben végezte el a selmeci Erdészeti Akadémiát, s nem 
kisebb jelentőségű személy, mint az erdőtörvény 
létrehozásában elévülhetetlen érdemeket szerzett Wágner 
Károly, a Pénzügyminisztérium fóerdőtanácsosa ajánlotta 
Pannonhalmára. Itt erdőmesteri segédként 1873. május végéig 
szolgált, s ekkor továbbképzése érdekében a Magyar Királyi 
Temesvári Jóságigazgtósághoz került erdőgyakomoknak. Két 
hónap múlva Bozovicsra, az erdőrendezési osztályra osztották 
be, majd onnan 1874-ben, mint helyettes magyar királyi 
erdészt, Orsovára nevezték ki. Ott 1875 áprilisáig dolgozott, 
amikor is a győri püspöki uradalomban elnyerte a főerdészi 
állást. 1876 decemberében, amikor Pannonhalmán a főapátsági 
erdőmester hivatala megüresedett, folyamodása nyomán őt 
nevezték ki erre a posztra. Állandó lakhelye Ravazdon, a 
főapátsági erdők irányításának központjában volt. Hozzá 
tartozott a főapátság Győr és Veszprém megyei erdőinek 
felügyelete és kezelése, és az erdészeti segédszemélyzet fölötti 
felügyelet és rendelkezés is. 1886-tól, a bakonybéli apát 
kifejezett kérésére, az apátság bakonybéli és kajári erdőit is 
felügyelte. Itt dolgozott az 1890-ben bekövetkezett haláláig.

Hofmann Zénónak kinevezésekor meghatározták 
felmondási idejét is: ha az erdőmesteri állást megszüntetik egy 
évi, ha ő lesz hibás és elbocsátják, negyedévi bért fog kapni, és 
semminevű további követelése nem lehet az uradalommal 
szemben. Az ő ideje alatt a jövedelem csökkent, és csak lassan 
tudott emelkedni úgy, hogy 1887-re megközelítette a 19.000,- 
Ft-ot. A főapátsági erdészet területe megközelítőleg ugyanaz 
volt Hofmann erdőmester ideje alatt is, mint a korábbi években. 
Egy 1885-ös kimutatás szerint a pannonhalmi Szent Benedek
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Rend erdőterülete Győr vármegyében 6850 kát. hold és 257 
négyszögöl. A mai erdészet területén korábban még tulajdonos 
volt a győri püspökség és a győri káptalan (ezen területek 
pontos adatairól nincsenek információk). Ezenkívül a rendnek 
voltak még birtokai Veszprém megyében, amelyek 
nagyságrendje a maihoz igazodik.

A szervezeti felépítés ebben az időszakban megegyezik 
az előzővel. 1878-ban egységesítette a főapát a jövedelmi 
kimutatásokat. Korábban említettük, hogy a jövedelmezőség 
csökkent, melynek okát Kruesz főapát az erdőmester 
képességeiben jelölte meg. Kétségtelen tény azonban, hogy a 
faértékesítések körül rendkívül kedvezőtlen konjunktúra 
érvényesült. (A bakonyi erdőkben történő pazarlásokról és egy 
fakereskedő Vas megyében vásárolt olcsó faanyagáról, mellyel 
Győrt árasztotta el, panaszkodik Hofmann erdőmester 
leveleiben.) Az is a jövedelmezőség ellen hatott, hogy 1879. 
okt. 16-án és 17-én soha nem látott hó- és viharkárok 
pusztították az itteni erdőket. Idézet egyik leveléből: „Az erdő 
oly szomorú képet mutat, hogy a szakértő minden kedvét 
elveszti az erdő ily kegyetlen és durva bánás módjáért.” A 
szálerdőkben és a pagonyokban megközelítőleg 40 - 50.000,- 
Ft-ra becsüli a kárt. A nagyságrend úgy érzékelhető legjobban, 
ha összevetjük az éves bevétellel, ami megközelítőleg ekkora 
ezekben az években.

Ezek a abiotikus károsítások meghatározták az 
elkövetkezendő évek fakitermeléseit. Kizárólag ezekre a 
vágásokra koncentráltak, félre téve minden egyebet. A 
jószágkormányzó több ízben elmarasztalta az erdőmestert a 
szakszemélyzet hanyagságáért. (Tűzesetek későn történő 
észrevétele, konvenciós tábla előírásainak be nem tartása.)

Hofmann erdőmester által kiadott rendelet főbb 
előírásai, melyek az erdővédszemélyzetre nézve kötelezőek 
voltak, a következők:
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- Az erdőőr jegyzőkönyvet vezet az ismeretlen tettes 
által okozott károkról;

Minden erdőőr a járásában előforduló kihágásokért 
teljes kárpótlással tartozik, még akkor is, ha a tettes ismeretlen. 
Ez alól kivétel, ha hiteles tanúval tudja bizonyítani az 
elkövetőt;

- Az erdőben talált tuskóra vörös krétával számot kell 
írni, majd jelenteni az erdésznek, aki a lopott fa tuskóját 
számkerékkel jelöli meg;

- Az erdész köteles ellenőrizni az erdőőrt (sípszóval). 
Az erdész hanyagsága esetén 5-10 Ft bírságot fizet;

- Ha az erdész három éjjelen vagy nappalon nem találja 
meg az erdőőrt, első esetben 2 Ft, második esetben 3 Ft, 
harmadik esetben szolgálatvesztés a büntetés;

Ha az erdőőr az észlelt kárt nem jegyzi fel, akkor 
először 5 Ft, másodszor 10 Ft, harmadszor szolgálatvesztés a 
büntetés.

Az érdőmester sokat panaszkodott az uradalmi juhászok 
által okozott legeltetésekre. Leveleiben hivatkozik az 
üzemtervek szerint megállapított legeltetési tilalmakra.

Erre az időszakra esik az 1879. évi XXXI.tc. 
üzemtervezések végrehajtása. A tihanyi apát levelezéseiből 
kiderül, hogy a vallásügyi minisztérium fiatal, akadémiát 
végzett erdőménököket ajánl az üzemtervezés végrehajtására 
annak, aki kéri. A munkák díja havonta 100,- Ft a „vezérnek”, 
80,- Ft a segédnek. A téli időszakban végzendő belső 
feldolgozási munkákra (térképkészítés) még újabb összegek 
járnak. Egy 14.000 kát. hold erdőbirtok üzemtervezése kb. 
10.000,- Ft-ba került.

Hofmann Zénó halála után VASZARY ERNŐ lett az 
erdőmester. Vaszary Ernő Nagycenken született 1863. május 
23-án. Soproni katolikus főgimnáziumban érettségizett 1882- 
ben. A Selmecbányái Magyar Királyi Bányászati és Erdészeti 
Akadémián folytatta tanulmányait, 1886-ban szerzett
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erdőmémöki oklevelet. 1886-tól 1889-ig a pannonhalmi Szent 
Benedek Rend erdőbirtokán gyakornokként dolgozik Hofmann 
Zénó erdőmester mellett. Ez év novemberében szerzi 
államvizsga-bizonyítványát. 1889 novemberétől Hofmann 
Zénó halála után a főapát megbízza a főapátsági erdőmesteri 
teendők ellátásával, majd következő év február 12-től 
kinevezik. Itt dolgozik 1913. január 1-jéig, majd innen 
áthelyezik a Balatonfüredi Fürdővállalat igazgatójává. Ebből a 
beosztásából ment nyugdíjba, majd 1950. január 29-én, 87 éves 
korában meghalt. A balatonarácsi temetőben van eltemetve.

A főapátsági erdők területe megegyezik a korábbiakkal, 
és -hasonlóan Hofmann Zénóhoz Vaszary erdőmester 
feladatai is kiterjednek a főapátság bakonybéli és kajári erdőire. 
Az erdőterület ravazdi, jánosházi, varsányi pagonyerdőkre volt 
felosztva, de a jelenlegi erdészet területe csak az előző kettőt 
tartalmazza.
„A századforduló körül az erdőben rejlő tőke nemcsak a 
szokásos 4% kamatot hozza meg, de ennek a duplájánál is 
többet. Épületfa termelés még gyenge, mivel az épületfát adó 
erdőrészletek csak évek múlva kerülnek vágás alá, s ma az 
erdők még a főapátság szükségleteit sem fedezik. Mint 
erdészeti mellékjövedelem számottevő a vadászterületek 
bérbeadása is.” (Hajdú Tibor főapát, 1912. évi káptalan.)

Ez alatt az időszak alatt a jövedelemtermelés jelentősen 
emelkedett, az előző erdőmester által képviselt időszaknak 
majdnem a dupláját megközelítette hasonló nagyságú 
területre vonatkoztatva.

1892-től 1897-ig tartottak az első üzemtervezés revíziói.

Területi adtatok: A terület községhatáronként a 
következőképpen tagolódik, melyek a jelenlegi erdészet 
területét is jelentik: -Győrszentmárton, Ravazd, Nagy-écs, 
Tényő, Pátka, Nyúl, Bakonypéterd, Románd, Gic. Két
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közigazgatási erdészeti bizottság jogkörébe tartozott a terület: 
Győr, Veszprém.

1905. január 1-jén új szolgálati utasítás lépett életbe a 
főapátsági erdőmester számára, a legfontosabb változások a 
következők:

- Az erdőmester közvetlen hivatalfőnöke a főmonostori 
perjel, ugyanolyan köztük a viszony, mint a gazdatisztek és a 
jószágkormányzó között;

Az erdőkezelésre vonatkozó hatáskörét változatlanul 
hagyták. (A jelenlegi erdészet kezelésében lévő erdők azokban 
az időkben az erdőmester közvetlen kezelésében voltak.);

- Vadászat az erdészet üzemében mellékhasználat;
- Kijelöli az erdészeti személyzet számára a munkakört, 

saját hatáskörében szolgálati utasítást készít a műszaki segéd és 
erdőőri személyzet számára.;

Erdészeti Lapok 1893. márc. havi számában Weisz 
Lajos Rába-szabályozási mérnök közleménye jelent meg „A 
tűzifa termelés és kereskedés reformja” címmel. Ennek 
lényege, hogy a tűzifát végső fogyasztói felhasználásra 
készítsék fel és így értékesítsék. Vaszary erdőmester 
egynegyed holdon kísérletet végzett, és alapos közgazdasági 
elemzéssel bizonyította, hogy lényeges jövedelemfokozó 
eljárás, melyet a Rába-szabályozási mérnök ajánl. Ez az eset is 
bizonyítja, hogy valóban jellemző erre az időszakra a jelentős 
j övedelememelkedés.

Mint főapátsági erdőmester, megfelelő szakmai 
felelősséggel kezelte a főapátsági erdőket. Nevéhez fűződik az 
erdészet területén lévő két millenniumi emlékmű létrehozása. 
Balatonfüredi furdőigazgató korában az ő segítségével készült 
a Jókai Múzeumban lévő Jókai-emléktábla.

1912-ben Vaszary Ernőt kinevezik a Balatonfüredi 
Fürdővállalat igazgtójává. Utódja TAKÁCS ZSIGMOND 
erdőmémök lett.
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Takács Zsigmond Sümegen született 1886. július 25-én. 
A székesfehérvári Állami Főreál Iskola elvégzése után, 1904- 
ben érettségizett, majd a Selmecbányái Erdészeti, és Bányászati 
Főiskolán folytatta tanulmányait 1908-ig. 1911-ben nyert 
erdőmémöki oklevelet Budapesten. A veszprémi püspökség 
uradalmainál kezdte meg pályáját mint erdészeti gyakornok, 
majd segédmémök. 1913-tól erdőmémöki minőségben a 
pannonhalmi főapátság alkalmazta. Azután megszakítás nélkül 
itt működik, kezeli a főapátság nagy kiterjedésű erdőit, 1928 
óta mint erdőtanácsos.Választmányi tagja az Országos 
Erdészeti Egyesületnek, tagja az Omitológiai Társaságnak, a 
Felső-Dunántúli Erdészeti- és Vadászati Egyesületnek, a 
Budapesti Mérnöki Kamarának s számos más társadalmi 
egyesületnek és intézménynek. (Győr-Moson-Pozsony közig, 
egyelőre egyesített várrmegyék 1931. évben kiadott 
évkönyvéből.)

A bencés rend erdőbirtokainak államosítása után, 1946- 
ban a ravazdi Állami Erdőgondnokságot vezette mint főerdő- 
tanácsos. 1948-tól pedig a Földművelésügyi Minisztérium 
Erdőrendezősége kötelékében tevékenykedett, tetemes részt 
vállalva a Dunántúl és a Duna-Tisza köze elhanyagolt 
területeinek erdősítésében, budapesti lakhelyéről járva az 
ország vidékeit. A több évtizedig kezelése alatt álló mintegy 
8000 kát. hold erdőbirtok nemcsak a kitermelt faanyagok, 
hanem a szakszerűen végzett vadgazdálkodás útján is 
kimagaslóan szép jövedelmet biztosított a tulajdonosoknak. 
Számtalan, Európa-szerte híres vadász látogatta a területet, 
mind 1945 előtt, mind azt követően. (Birtokunkban van az 
általa készített lista, mely tartalmazza a Ravazdon esett 
díjnyertes gímtrófeákat 1936-tól 1966-ig.) Több díjnyertes 
trófea szerepelt az 1971. évi világkiállításon Budapesten.

1965-ben megkapta „az erdészet kiváló dolgozója” 
oklevelet, 1961-ben arany, 1971-ben a mérnöki gyémánt
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diplomát. 1973-ban halt meg, a Farkasréti temetőben van 
eltemetve.

A főapátsági erdészet területéről már viszonylag 
pontosabb kimutatásokkal rendelkezünk, melyek községhatár 
szerinti bontásban is rendelkezésünkre állnak.
Pannonhalmi Bencés Főapátság erdőterülete kát. holdban:

1925.év 1935. év
Bakonypéterd 397 307
Gic 745 783
Győrszentmárton 1749 1768
Kajár 321 259
Nagy-Ecs falu 250 250
Ravazd 2671 2754
Tényő falu 800 960

(Ennek a községhatár szerinti bontásnak a forrása a Ravazdi 
Erdőgazdaság 1933. évi birtokíve.)
A Szent Benedek Rendnek ebben az időszakban öt erdészete 
volt, melyek rangsora a jövedelmezőségi százalékok alapján a 
következő (1938-1941.):

Bakonybél 16,19%
Pápakovácsi 12,60%
Ravazd__________ 8. 50%
Báránd 7, 51 %
Szántód 2,09 %

Az erdészet területe négy üzemosztályra volt felosztva, 
melyeket a következőkben jellemzünk.
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Ravazdi üzemosztálv: területe 2719 kát. hold, melyből 2322 
kát. hold a ravazdi (Győr megye), 397 kát. hold a 
bakonypéterdi (Veszprém megye) határban fekszik.

Tölgy erdei-, feketefenyő, kőris és akáccal vegyes cser 
szálerdő 80 éves vágásfordulóval, az akác külön sarjerdő 
vágássorozatot képez 40 éves vágásfordulóval.
Egy pagonyerdész felügyelete alatt 4 erdőőr és 2 segéderdőőr 
őrzi, a személyzet Jánosházán, Vadalmáson és 
Hármastarjánban lakik.
Személyzet évi fizetése:

Erdőmémök: készpénz 9600 korona, búza 12 q, rozs 16 
q, árpa 8 q, tengeri 12 q, széna 91,25 q, őszi szalma 11,75 
szekér, 3 m. hold föld, 48 űrköbméter kemény hasáb, 5 
tehéntartás és 10 sertéstartás és nyári legelő, uradalmi fogat, 
házi kert, 500 korona ruha általány, erdőkár büntetések pénze 
10%-a.

Pagonyerdész: készpénz 2200 korona, búza 6 q, rozs 9 
q, árpa 8 q, só 40 kg, széna 15 q, őszi szalma 3 szekér, tavaszi 
szalma 3 q, zab 14 q lótartásra, széna 24 q, 2 m. hold föld, 400 
négyszögöl kert, 32 űrköbméter kemény dorong, 3 darab tehén 
és 10 darab tehén tartás és nyári legelő, lakás természetben, 
büntetéspénzek 45 %-a, egyik évben nyári ruha, cipő és kalap, 
másik évben téli ruha és csizma és minden negyedik évben 
télikabát sapkával.

Központi erdész: készpénz 1400 korona, többi mint a 
pagony erdésznél lótartás nélkül.

Erdőőr: készpénz 800 korona, búza 6 q, rozs 9 q, árpa 5 
q, só 40 kg, széna 10 q, őszi szalma 2 szekér, tavaszi szalma 3 
q, 24 űrköbméter kemény dorong, 2 tehén és 8 sertéstartás és 
nyári legelő, lakás természetben, föld, kert és ruha mint előbb 
az erdésznél.

Segéderdőőr: készpénz 600 korona, búza 3 q, rozs 3 q, 
árpa 3 q, só 20 kg, 1 m. hold föld, 8 űrköbméter kemény 
dorong, lakás, ruha és büntetéspénz, mint az erdőőmél.
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Kis-écsi üzemosztálv: területe 2224,73 kát. hold, 
melyből 831 kát. hold a tényői falu, 264,5 kát. hold Nagy-Écs 
falu, 1132,23 kát. hold a Győrszentmártoni határban fekszik. 
Tölgy, erdei-, feketefenyő és akáccal vegyes cser szálerdő, 80 
éves vágásfordulóval. Az akác külön vágássorozatot képez 40 
éves sarjerdő vágásfordulóval.

Egy pagonyerdész felügyelete alatt öt erdőőr és egy 
segéderdőőr őrzi, a személyzet Jánosházán és Lacsik-kúton 
lakik.

Magyalosi üzemosztálv: területe 354 kát. hold. Teljesen 
a ravazdi határban fekszik. Cser, tölgy, erdei-, és 
feketefenyővel vegyes akác sarjerdő, vágásfordulója 30 év. Egy 
központi erdész felügyelete alatt egy segéderdőőr őrzi, a 
személyzet Ravazdon lakik.

Illaki üzemosztálv: területe 636 kát. hold. Teljesen a 
győrszentmártoni határban fekszik. Cser és tölggyel vegyes 
akác sarjerdő, vágásfordulója 40 év. Egy központi erdész 
felügyelete alatt 1 erdőőr és 1 segéderdőőr őrzi, személyzet 
Ravazdon lakik.

Az edészetre kegyúri terhek voltak róva, melyeket 
központi pénztár terhére fizettek. Ezek a következők:

Község Kemény hasáb
Ravazd plébánia 54 űrméter
Csanak plébánia 54 űrméter
Tényő plébánia 54 űrméter
Nyalka plébánia 54 űrméter
Bakonypéterd plébánia 54 űrméter
Varsány plébánia 108 űrméter
Lázi plébánia 54 űrméter
Bársonyos plébánia 54 űrméter
Község Kemény hasáb
Tárkány plébánia 54 űrméter
Nagybarát plébánia 12 űrméter
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Kajár plébánia 
Kajári tanító

90 űrméter 
18 űrméter.

1945. márc. 18-án tették közzé a Magyar Közlönyben az 
Ideiglenes Nemzeti Kormány „A nagybirtokrendszer 
megszüntetéséről és a földmíves nép földhöz juttatásáról" szóló 
600/1945 ME. számú rendeletét, melyet ez év őszén emeltek 
törvényerőre. Két legfontosabb momentuma:

Minden 1000 kát. holdat meghaladó mezőgazdasági 
birtok teljes egészében a hozzá tartozó élő és holt 
felszereléssel, gazdasági épületettel állami tulajdonba kerül.

- Az erdőket állami kezelésbe vették.
Kevésbé közismert, hogy a törvény eredetileg 

kártalanítást helyezett kilátásba a volt tulajdonosoknak.

Felhasznált irodalom

FÜLÖP Éva Mária: A magyarországi bencés kongregáció 
birtokainak gazdasági szervezete és irányítása (1848-1949) 
FÜLÖP Éva Mária: Kandidátusi disszertáció I-II. kötet 
SÖRÖS Pongrác: A Pannonhalmi Főapátság története. VI. 
korszak. A rend új kora, új munkaköre. 1802-től napjainkig. 
Győr-Moson-Pozsony közig, egyelőre egyesített vármegyék 
1931. évben kiadott évkönyve.
A Pannonhalmi Bencés Apátság levelei, térképei.

89



v -  ?j4



r
' !

* § >
t j2

%

V J



Az Országos Erdészeti Egyesület 
a rendező DALERD Rt. tisztelettel meghívja Önt 

az 1996. május 28-án tartandó

ünnepélyes közgyűlésre

A közgyűlés helyszíne:
Nemzeti Színház (Szeged. Deák F. u. 12.)



í f

Program
9 .3 0

1 1 .3 0

H im nusz 

Elnöki m egnyitó 

M egem lékező előadások:
Dr. Troqmayer Ottó:
A honfoglalás körülm ényei 
Dr. Madas András:
Erdőgazdálkodás M agyarországon a honfoglalástól 
napjainkig

Főtitkári beszám oló

Ellenőrző B izottsági jelentés
K itüntetések á tadása

S zünet

J



Felszólalások, hozzászólások 
Elnöki zárszó 

E rdészhim nusz



A ló féktávolsága 
Gondolatok a honfoglalásról 

Dr. Trogmayer Ottó

885 kora őszén a Keleti-Kárpátok szorosain és hágóin több 
százezer ember és közel egymillió állat özönlött be Erdélybe és 
a Beregi-síksághoz. Az időpontot Pauler Gyula és tudóstársai 
határozták meg, a bolgár-bizánci háború és egy Bizáncban 
megfigyelt napfogyatkozás nyomán, melynek naptári évét a 
csillagászok pontosan kiszámították. Nem ismeretlen területre 
jöttek, a korábbi közhiedelemmel ellentétben, és nem is 
egyszerűen menekültek, hanem valószínűleg egy, már 
korábban is tervezett hadjárat befejezéséről volt szó. A 
portyázó magyar csapatok 862-ben jelentek meg a morvák 
szövetségeseiként, 881-ben a híradások szerint már Bécs alatt 
harcoltak. 892-ben pedig Arnulf szövetségeseként Szvatopluk 
ellen fordultak, vagyis ebben az időszakban már valószínűleg a 
Dunáig katonailag ellenőrizték a vidéket. Az is lehet, hogy 
egyes csapategységeik ekkortól a Felső-Tiszavidéken 
táboroztak. Árpád és csapatai tehát egy előre gondosan 
felderített területre érkeztek, a 894-ben kitört bolgár-bizánci 
konfliktus, majd a részben őrizetlenül hátrahagyottakat ért 
besenyő támadás után. Nem tudjuk, mekkora lehetett 
veszteségük, ám későbbi győztes hadjárataik és a korai 
kalandozások sikere arra a feltételezésre ösztönöz, hogy e 
veszteségeket ne becsüljük túl.

Mindmáig vitatott az a kérdés, hogy a törzsszövetség 
valójában hány lelket jelentett. A becslések és számítások igen 
széles határérték, a néhány ezer és a félmillió között mozognak. 
A számításoknak arab utazók leírásai adják az alapot, akik 
szerint a fejedelem kíséretét 20 ezer lovas, azaz két tömény
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harcos jelentette. Ez egyben azt is jelzi, hogy a sereg tizedekre, 
századokra és tízezres egységre, azaz töményre tagozódott 
(innen származik töménytelen szavunk, ami eredetileg azt 
jelenti, hogy több mint tízezer). A bevonuló magyarság 
lélekszámát fölbecsülő tudósok ebből a 20 ezer harcosból 
indultak ki, részint feltételezve, hogy hozzátartozóik, valamint 
a mesteremberek, a köznép lélekszáma bizonyos szorzót jelent, 
s ennek alapján 4-500 ezerre becsülhetjük a betelepülők 
létszámát. Más vélemény szerint a 20 ezres szám egyúttal 
minden hadrafogható férfi fegyverforgatót jelent, ebben az 
esetben a szorzó becsült értéke 6, azaz a honfoglaló magyarság 
lélekszáma 120 ezer körülire tehető. Magunk szívesebben az 
első létszámbecslés mellett törünk lándzsát. A korabeli források 
ugyanis arról tanúskodnak, hogy a magyarok hadserege 
rendkívül fegyelmezett és jól begyakorlott sereg volt. A kortárs 
bizánci császár, Bölcs Leó így ír: „A harcban nem mint a 
rómaiak, három hadosztályban állnak csatarendbe, hanem 
különböző ezredekben, tömören összekötve egymással az 
ezredeket, melyeket csak kis közök választanak el, hogy 
egyetlen csatasornak látszódjanak.

A derékhadon kívül van tartalékerejük, melyet 
kiküldenek tőrbe csalni azokat, akik elővigyázatlanul állnak fel 
velük szemben, vagy pedig szorongatott csapatrész 
megsegítésére tartogatnak. Málhájuk a csatasor mögött, a 
közelben van, a csatasortól jobbra vagy balra, egy vagy két 
mérföldnyire, s csekély őrséget is hagynak vele.

Gyakran egy kötélre vévén a felesleges lovakat, hátul, 
azaz a csatasor mögött annak védelmére helyezik el. A 
harcvonal rendjeinek mélységét, azaz a sorokat nem egyformán 
alakítják, inkább a mélységre fordítván gondot, hogy a 
harcvonal vastag legyen, és az arcvonalat egyenletessé és 
tömörré teszik.
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Jobbára a távolharcban, a lesben állásban, az ellenség 
bekerítésében, a színlelt meghátrálásban és visszafordulásban 
és az szétszóródó harci alakulatokban lelik kedvüket.”

Maszudi arab történetíró így ír 934-ben a magyaroknak 
és a besenyőknek a bizánciak és a bolgárok ellen vívott 
csatájáról: „Mikor megvirradt, a besenyő király sok 
lovasosztagot rendelt a jobb szárny mellé, midegyik osztag 
1000 lovast számlált, ugyanígy a bal szárny mellé is. Mikor 
aztán felsorakoztak a csatasorok, a jobb szárny lovasosztagai a 
bizánciak derékhadára törtek, és nyílzáport zúdítottak rá, 
miközben átmentek a bal szárnyra. A bal szárny lovasosztagai 
is felvonultak, és nyílzáport zúdítottak a bizánciak 
derékhadára, miközben odáig jutottak, ahonnan a jobb szárny 
lovasosztagai kiindultak. A nyilazás így állandóan folyt, a 
lovasosztagok pedig forogtak, mint a malomkerék. ”

Végezetül a híres Szent Gallen-i kalandot kell 
említenem, ahol a szemtanú leírja, hogy a mulató magyarok 
dalolásuk és hadi játékaik közepette kürtszó hallatára 
felhagytak a mulatozással és azonnal „a férfiak gyorsan kifelé 
sietnek, ki hogy tud, és ahogy szoktatva voltak, előbb, sem mint 
hinné az ember, harcra készen csatasorba álltak. ”

Amint szoktatva voltak. Itt egyértelműen begyakorlott 
mozdulatokról van szó, s itt kell visszatérnünk előadásunk 
furcsának tűnő címére. Akár a színlelt támadás, akár az ellenfél 
hadrendje előtt keresztben mozgó alakulatok, a szorosan 
egymás mellett vágtató és nyilazó több ezer lovas, csak akkor 
tudott sikeresen győzelemre vinni egy hadműveletet, ha 
kürtszóra és más jelekre jól begyakorolt, éveken át besulykolt 
hadmozdulatokat tudtak végrehajtani. Gondoljuk el, frontálisan 
vágtató ezer lovas, esetleg több lépcsőben, egyszerre fordul 
meg. Csak néhány tévessze el a mozdulatot, legyen hosszabb a 
ló féktávolsága a megköveteltnél, máris felbomlik a hadrend, 
egymást legázolva keverednek össze a támadó oszlopok, a 
fölbukott lovak és lovasaik az ellenség könnyű prédájává
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válnak. E három felsorolt adat meggyőzhet bennünket, hogy a 
katonai kíséret, mai szóval élve, professzionista, hivatásos 
katonákból állott, soraik között nem lehettek „utcáról bejött 
fegyveresek”, hiszen minden egyes egyéni és katonai egységbe 
fogott mozdulatot jó előre be kellett gyakorolniuk. így azután 
bővebb lélekszámban kell gondolkoznunk, mint a felvetett 
második lehetőség feltételezte.

Gondoljunk csak a mesteremberek vélt lélekszámára, 
hiszen e hadseregnek más számítások szerint mintegy 20 tonna 
vasra volt szüksége a fegyverek és lószerszámok szükségleteit 
kielégítendő. Ugyan hány kovács kellett ahhoz, hogy a 
seregnek a tegezekben tartott mintegy 200-250 ezer nyílhegyét 
elkészítse? Egy-egy hadjárat során ezeknek többszörösére volt 
szükség, így bizonyos hadtápra is gondolhatunk, melyekről 
érintőlegesen írott forrásaink is beszámolnak.

A sereg belső tagozódását a sírmellékletek is jelzik, 
hiszen eddig összesen 139 szablya, 101 kard, és bizonytalan 
adatokkal kiegészítve, összesen 277 db ilyen szálfegyver került 
elő a várt több ezer helyett. Lándzsát mindössze ötöt találtunk 
hitelesen, fokost és baltát pedig 58-at. A főtiszteket jelző 
tarsoly eddig előkerült darabja mindössze 25. Ez azt jelenti, 
hogy a sírokba mellékletként a szálfegyverek katonai 
rangjuknak megfelelően kerülhettek. Azaz nemcsak az övük 
veretei, hanem a halottaikkal eltemetett fegyverek is jelzik a 
társadalom különböző rétegeinek alá-, s fölérendeltségét.

Az eddigiek során még nem beszéltünk és nem is tudjuk 
kiszámítani a köznép fegyverzetét, amelynek darabszáma 
megsokszorozhatja a korábban feltételezett kézművesek 
lélekszámát, hiszen gondoljuk el, hány ezer nyeregre, kantárra, 
íjra és nyílvesszőre volt szüksége a honfoglaló magyarságnak.

A korábbiakban a honfoglalás eseménysorozatának 
kezdetéről már írtunk. Feltételezhető, hogy a Dunántúl és a 
Felvidék megszállása 889-ben befejeződött, hiszen a 900. évi 
itáliai hadjárat után a sereg már Pannóniába „hazatér”
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Ez azt jelenti, hogy addigra befejeződött a Kárpát
medence megszállása. 900 őszén az Enns folyó vidékét dúlják a 
magyar csapatok, ekkor erősítették meg a bajorok a torkolatnál 
Fekvő Ennsburg várát. 902-ben megsemmisítették a morva 
fejedelemséget, azaz lényegileg 900-ra elérték az Óperenciás 
tenger partját (Oberenns). Valószínűleg ez nem azt jelentette, 
hogy e területet megszállva tartották, hanem katonai 
fennhatóságuk alá vonták nyugati gyepűként az Őrségtől az 
Enns folyó partjáig nyúló vidéket.

Mint láttuk, a honfoglalás közel 5 esztendőt felölelő 
folyamat volt, s a szerteágazó hadjáratok vezetésének központi 
irányításának valószínűleg több „harcálláspontja” lehetett. Ezek 
közül talán egyik volt az egykori Szer területén, melyről 
Anonymus tudósítása saját kora visszavetítéseként szól, 
azonban feltételezhető, hogy a térség geográfiai központja 
valóban alkalmas volt arra, hogy a szerteágazó hadműveleteket 
innen irányítsák, esetlegesen lezárják.
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A millecentenárium és az erdészet

Dr. Madas András

A jelen ünnepi megemlékezés kínálja az alkalmat annak az 
időszerű kérdésnek a vizsgálatára: hazánk jelenlegi 
természeti viszonyainak, környezeti állapotának romló 
folyamata megállítható-e, és ha igen, mi lehet ebben az 
erdők szerepe a történelmi tapasztalatok alapján?

Mivel az erdők története, sorsa nem választható el a 
térség természeti, környezeti, népességi, gazdasági, politikai, 
katonai, kulturális állapotától, vizsgáljuk meg fő vonásaiban 
ezen tényezők és az erdők kölcsönhatását azokban a hosszabb 
történelmi szakaszokban, melyeket lényeges változások 
választanak el egymástól, s melyekben az erdők és az említett 
folyamatok kapcsolata világosan felismerhető.

A honfoglaláskor a besenyőktől szorongatott 
magyarság kedvező történelmi időszakban érkezett a Kárpát
medencébe, melynek középső része az e térségben érdekelt 
hatalmak ütköző zónája, jórészt lakatlan gyepű terület volt. 
Részint diplomáciai ügyességgel, részben a fegyverek erejével 
sikerült is itt a magyarságnak végleges hazát teremtenie.

A Kárpát-medence akkor tökéletes, dinamikus, 
ökológiai egyensúlyban lévő régió volt. Érdemes figyelemmel 
kísérnünk, hogy a történelem folyamatában miért és hogyan 
alakult ez a térség, jelesül az Alföld, mesterségesen, jól-rosszul 
szabályozott, tendenciájában folyton romló természeti viszo
nyokkal rendelkező térséggé,
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A honfoglaláskor az Alföld klimatikus, talajtani 
viszonyai lényegesen kedvezőbbek voltak, mint ma. A 
csapadék évi mennyisége évezredek során ugyan nem 
változott; időszakonként szárazabb és nedvesebb periódusok 
váltották egymást. Az Alföld klímája mégis - a maihoz képest - 
lényegesen nedvesebb volt - a következő okok miatt:

a folyók forrásvidéke a Kárpátokban érintetlen 
őserdőkkel volt borítva, ami csökkentette az árvizek 
magasságát és elnyújtotta azok lefolyását;

a szabályozatlan vizek szétterültek az Alföldön és 
hosszabb ideig, nagyobb területen borították az árterületet;

- az Alföld erdősültsége lényegesen nagyobb volt, mint 
ma. Az erdők egy része közvetlenül a fő mederrel 
párhuzamosan, az időszakosan vízzel borított sávban húzódott 
ligetes fuz-éger-nyár, szil-kőris-tölgyerdők formájában, míg a 
szigetszerűen kialakult, szárazabb részeken folyt a kezdetleges 
szántóföldi művelés és itt helyezkedtek el a pusztai tölgyesek 
is. így az erdősávok, pászták, mozaikszerű erdőfoltok jelentős 
mikroklimatikus hatást fejtettek ki. A nagy vízfelületek és a 
jelentős erdőterületek lényegesen magasabb páratartalmat 
jelentettek ugyanazon csapadékmennyiség mellett is az 
Alföldön;

Az előbb említett viszonyok miatt az Alföld 
sóforgalma, a szikesedés jelentéktelen volt.

A Kárpátok, a Felvidék, Erdély, a Dunántúl legnagyobb 
részének területét háborítatlan őserdők borították. A mai 
Magyarország területének 40%-át boríthatták erdők; ezen belül 
az Alföld erdősültsége 20% körül lehetett.

Az itt talált gyér lakosság nagyobb része szláv 
(szlovén) volt elsősorban a Dunántúlon, míg az Alföldön, 
Erdélyben a népvándorláskor itt járt népek törmelékei éltek, 
egymással keveredve. A kereszténységnek mindkét formája, a 
római és a görög jelen volt már a térségben.
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A honfoglaló magyarok két, egymástól élesen 
különböző gazdálkodási rendszert találtak új otthonukban.

A Dunántúlt kiegyenlített éghajlat, kedvező 
csapadékviszonyok, árvízmentes területek jellemezték; itt a 
száraz gazdálkodási rendszer uralkodott kétnyomásos 
gazdálkodási formában. Ez lényegében hasonló volt egész 
akkori Európában.

Az A1 földön az itt élő népek ártéri gazdálkodást 
folytattak. Itt a természethez alkalmazkodó, kezdetleges, de 
összetett gazdálkodás alakult ki az évszázadok folyamán. 
Ennek lényege a következő.

Mint minden hordáiékos folyó mentén, így a Tisza fo 
folyása mellett is, mind a két oldalon, zátonyok alakultak ki 
magasabb-alacsonyabb vonulatokkal, néhány méteres 
szintkülönbségekkel. Áradáskor az alacsonyabb részeken 
átömlik a víz és a közel asztalsimaságú sík területen messze 
elárasztja a vidéket, annál is inkább, mert a Tiszántúl közepén 
egy észak-déli irányú mélyedés húzódik a Hortobágy folyó 
medre mentén. Az itt élt népek rájöttek, hogy zátonyokon levő 
mélyedéseket az akkori technikai eszközökkel (kapával stb.) 
ideiglenesen el is lehet zárni és így a vizet vissza lehet tartani, 
majd szükség esetén meg lehet nyitni. Ezek az elzárások a fok 
nevet kapták; innen a fokgazdálkodás elnevezés. A Tiszántúlt a 
Körösök oldaláról is lehetett ilyen módon szabályozni, így az 
Alföld jelentős részén kialakult a kezdetleges ártéri 
gazdálkodás. A szabályozás elsődleges célja halgazdálkodás 
volt. Ez volt az itt élő lakosság fó tápláléka, ez tette lehetővé a 
rideg tartású szarvasmarha és sertés nagyobb arányú 
értékesítését. A rendszeres öntözés, a magas páratartalom 
elősegítette a dús futermést, az erdők biztosították az épületfát, 
részben a makkoltatást, téli legeltetést és szállást. De a kiterjedt 
vizek közlekedési vonalakul is szolgáltak és védelmet 
nyújtottak az ellenséges támadásokkal szemben is. A magyarok 
Etelközben ismerték ennek a gazdálkodási módnak az elemeit,
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ezért könnyen illeszkedtek az itt talált rendszerbe és érezték 
rövid idő alatt otthonosan magukat. Ez a gazdálkodás a XIX. 
századig fennmaradt, és lényegében a gabona iránt megnőtt 
kereslet és az infrastrukturális szükségletek, mint közlekedési 
hálózat, települések fejlődése, vetettek véget neki.

A honfoglalástól a török hódoltság kezdetéig, az 
Árpádoktól az Anjou-házi királyokon át Mátyás király 
korszakáig terjedő korszak elején a honfoglalás után, a 
letelepedés során, az egyes törzsek a megszállott terület földjét, 
erdejét, vizét, rétjét közösen használták. Ez a teljes 
birtokközösség az ország jelentékeny részében a XVIII. század 
közepéig, sőt Erdélyben néhol még 1948-ig is eltartott.

A magyarság fokozatosan birtokba vette a 
Dunántúlt is, felvette a kereszténységet, áttért - az 
állattenyésztés mellett - a földművelésre, melynek 
technikáját részben az itt lakó szlávoktól, részben a 
kereszténységet terjesztő nyugati szerzetesektől tanulta 
meg.

Ekkor kezdett terjedni Franciaország északi részéből 
kiindulva fokozatosan a hármas vetésforgó rendszere, ami már 
fejlettebb mezőgazdasági kultúrát jelentett az akkori 
kultúrvilágban. A magyarság közel egy időben vette fel a 
kereszténységet a közép- és kelet-európai térségben a 
lengyelekkel, oroszokkal és más itt élő népekkel; emellett 
gyorsan beilleszkedett a Kárpát-medencében talált 
gazdálkodási rendszerekbe. Mindez jelentős mértékben járult 
hozzá, hogy a magyarság az előttünk itt járt népekhez 
hasonlóan nem tűnt el a népvándorlás sodrában.

A lakosság szaporodott, a szántóföldi műveléshez újabb 
területekre volt szükség: megkezdődött az erdők rendszeres 
irtása a települések környékén. Ez azonban az erdők területi 
kiterjedését lényegében még nem érintette.

A középkorban az Árpádok, majd az Anjouk alatt 
Magyarország Európa-szerte elismert politikai és gazdasági
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hatalommá fejlődött; természeti kincseinek kiaknázása révén 
fontos szerepet játszott Európa réz- és nemesfém, arany, ezüst 
kereskedelmi forgalmában. A bányászat fejlesztésének igénye 
német bányászok betelepítését eredményezte; a bányaművelés 
a bányák körzetében jelentősen megnövelte a fahasználatot. De 
nagyobb tömegben érkeztek szász telepesek Erdélybe is, ahol 
virágzó mezőgazdasági, szántó, kert- s szőlőkultúrát 
teremtettek meg. A tatárjárás utáni telepítés is nagy méreteket 
öltött; mindez jelentős irtások, irtványfalvak keletkezését 
eredményezte. A megnövekedett lakosság jelentős mennyiségű 
sót igényelt: a Máramarosban kitermelt sót tutajon szállították 
az Alföldre és onnan tengelyen tovább a fő fogyasztó helyekre. 
A tutajozás fellendülése a sóvidék erdeinek fokozott 
igénybevételét jelentette annál is inkább, mert a tutajok 
faanyaga az Alföldön egyben az építkezéshez szükséges fenyő 
épületfa iránti igények kielégítését is szolgálta.

A királyi, nagy erdőbirtokok megfogyatkozása után az 
uralkodók a XV. század közepétől már kénytelenek voltak arról 
gondoskodni, hogy a bányászathoz és a sószállításhoz 
szükséges fát a magán erdőbirtokosok kezébe került erdőkből is 
folyamatosan kapják. Ez fokozatosan meg is valósult. Ebben a 
bányavárosok a maguk érdekeit együttesen védelmezték.

Erre az időre egyes körzetekben az elérhető erdők már 
annyira megfogyatkoztak, hogy bennük gazdálkodni kellett. 
Létrejött az erdők kezdetleges szabályozása, az első erdészet 
politikai intézkedések kezdetleges köre. A bányaerdők 
fokozottabb igénybevételére akkor került sor, amikor Thurzó 
János a II. Ulászlótól kapott szabadalomlevél alapján 
Besztercebánya környékén az első olvasztó kohókat felállította. 
A kohók - az akkori fogalmak szerint - hihetetlen mennyiségű 
fát fogyasztottak, ezért ezeket csak erdők és vizek közelébe 
lehetett telepíteni. Ha a környéken, szállítható távolságban, 
minden fa elfogyott, a kohókat lebontották és tovább vitték 
alkalmasabb helyre. Az erdők nagymértékű pusztulása végül
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Ferdinánd, Habsburg királyt arra késztette, hogy a bányákat 
1546-ban a Fuggerektől saját kezelésbe vegye és az alsó
ausztriai kamara felügyelete alá helyezze. Érvénybe léptetik 
1565-ben a bányaerdőrendtartást; ebben minden tudást 
felhalmoztak, amit az erdőkkel kapcsolatban az addig 
összegyűjtött tapasztalat nyújthatott. Ezentúl az erdészeknek 
előirányzatot kellett készíteniük a bányák várható 
fafogyasztásáról, annak minőségéről, a szükséges 
felszerelésről. A bányákhoz közeleső erdőkben a kecskék 
legeltetését megtiltották, a vágásokat előre kijelölték; ügyelni 
kellett a vágásterület teljes kihasználására, az alacsony tuskóra. 
Az erdők felújítása érdekében megfelelő számú magfát kellett a 
vágásterületen hagyni stb.

Változott az alföldi erdők helyzete is; a növekvő 
lakosság következtében nőtt az állatállomány, aminek jelentős 
részét külföldi piacokra, állatvásárokra hajtották. Az erdők 
rovására nőtt a legelőterület, az állathajtásra szolgáló utak 
szintén jelentős erdőterületeket vettek igénybe.

A török hódoltság és felszabadító háborúk kora 
megváltoztatta a virágzó Alföld képét. A vízszabályozások 
célja egyre gyakrabban a katonai védelem volt; a várakat, 
településeket vizesárkokkal vették körül. A hódoltsági 
területeken a lakosság akadálytalanul építhetett tetszés szerinti 
halászati berendezéseket, malomgátakat. így a rendetlen emberi 
beavatkozások megváltoztatták a vízfolyások és szabályozások 
kialakult rendszerét, az árvizek nem találtak utat és nagy 
területeket árasztottak el. Ehhez járultak még az említett 
hatalmas hegyvidéki erdőkitermelések, amelyek szintén 
növelték az árvizek nagyságát. A Tisza, a Körösök, a Maros 
vidéke, lényegében az egész Tiszántúl lassan vízzel borított 
mocsaras, nádas, zsombékos terület lett az év nagyobb 
részében.

A hódoltsági területen a török megszüntette a magyar 
jog szerinti nagybirtokjogot, a lakosságot azonban meghagyták
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birtokában, de rá adót vetettek ki. így a hódoltsági területen 
megtörtént az első jobbágyfelszabadítás, ami egész 
Magayrországra vonatkozóan csak 300 évvel később valósult 
meg. A falvakat szpáhik kapták bérül, akik kegyetlenül 
kizsarolták a falvakat; a kisebb településeket emellett 
gyakrabban érték rablótámadások is. A városok viszont a 
szultánnak adóztak; ezek az adók mérsékeltebbek voltak, ezért 
a falvak lakossága egyre nagyobb számban hagyta ott faluját 
és költözött a nagyobb mezővárosokba. A szpáhik az elhagyott 
falvakat bérbe adták a nagyobb városoknak; így bérelte például 
Kecskemét 25 falu határát. A városok az így kezelésükbe került 
hatalmas területeket, munkáskéz híján, nem tudták 
megművelni; egyetlen hasznosítási lehetőség az állattartás volt. 
A bizonytalan körülmények is erre késztették a lakosságot; ha 
menekülniök kellett, a jószágot magukkal vihették, a vetést 
azonban nem. A Duna-Tisza közét illetően Salamon írja: 
„Kecskeméttől Szegedig egy óriási közlegelőt kell 
elképzelnünk.” Ezt a folyamatot segítette elő, hogy a XVI. 
század Európa-szerte az agrártermékek - főleg a hús - árának 
emelkedését hozta az iparcikkek rovására. Ez az ún. 
„árforradalom” felértékelte a magyar gazdaság teljesítményét, 
hiszen hazánk Európa legnagyobb húsexportőrei közé tartozott. 
Magas fokra hágott az állatgazdaság és az állatkereskedelem; 
évente százezrekre menő állatot hajtottak a bécsi vásárra, 
Ausztria és Németország szükségleteire, Cseh- és Morvaország 
fogyasztásának céljaira, a dalmát tengerpartra és onnan hajón 
tovább Velence felé.

Az állattartás ilyen megnövekedése, a földművelés 
visszaszorulása súlyos károkat okozott az erdőkben az Alföldön 
is. A keletet a nyugattal összekötő, marhahajtásra szolgáló utak 
aránytalanul kiszélesedtek: a marhák százezrei útközben 
legelve jutottak el a vásárokra. Mindezek együttesen az 
erdőterületek veszedelmes csökkenésére vezettek.
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„Az igazi pusztulást azonban a török hódoltság 
visszafoglalása jelentette. A visszavonuló török csapatok után 
haladó zsoldos hadsereg az elcsigázott Duna-Tisza közti pár 
faluval tartatták el magukat; az élelmiszer elharácsolásán kívül 
hallatlan adókat vetettek ki. Például Kecskemét városa a török 
uralom utolsó éveiben 9000 Forint adót fizetett, míg a császári 
hadak 1686-ban 207.196 frt.-tal rótták meg. A lakosság a 
terheket nem bírta, otthagyták otthonaikat, elszéledtek, az egész 
vidék pusztulásnak indult. Sivár pusztasággá vált az a föld, 
melyet a XVI. század első felében még lakott helyek, 
gyümölcsös oldalak, buja szántók, virágos rétek, fákkal 
szegélyezett folyóvizek, tavak, sűrű erdők, nyájakkal, 
gulyákkal és ménesekkel népes, terjedelmes legelők 
tarkítottak” (Kaán K.).

A Bánság közel egy évszázadig még török uralom alatt 
maradt; azután pedig katonai közigazgatás alá került. A 
hadsereg érdekei megkívánták a terület jelentős részének 
beerdősítését, mert az akkori katonai vezetés véleménye szerint 
az ország ezen részét az erdők hiánya miatt az ellenséggel 
szemben lehetetlen lesz megtartani. Emiatt elodázhatatlan 
szükségnek tartották a Tisza főbb átkelőhelyein erdők 
ültetését. Az intézkedések során létrehozzák 1742-ben a temesi 
bánsági erdőhivatalt és elrendelik a Tisza főbb átkelőhelyein a 
csemetével való erdőtelepítést. így tehát előbb a bányák, majd 
később a hadsereg érdekei vezettek az erdők fontosságának 
felismerésére, ami a hatalom figyelmét jobban ráirányította az 
erdők fokozottabb jelentőségére.

A Habsburg-abszolutizmus kora a kiegyezésig a 
magyarság számára kettős elnyomást hozott:

Az egységes Habsburg Birodalom centralizáló 
törekvéseit, hogy Magyarországot a birodalom 
nyersanyagtermelő félgyarmatává alakítsa;
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a magyarországi feudális nagyurak hatalmának 
erősödését, akik még a Habsburgok modernizáló, a jobbágyság 
terhein könnyíteni akaró törekvéseinek is mereven ellenálltak.

A felszabadító háborúk után kialakult állapotok arra 
késztették Rákóczi Ferencet, hogy fegyvert fogjon az ország 
jogainak védelmében. A szabadságharc elbukott, a Habsburg- 
ház pedig megszilárdította hatalmát. Az 1723. évi törvény, a 
Pragmatica Sanctio biztosította a Habsburgok leányágon való 
örökösödési jogát és kimondotta Magyarország, valamint a 
Habsburgok többi tartományának feloszthatatlan és 
elválaszthatatlan kormányzását.

Az erdők vonatkozásában Mária Terézia több ízben 
sürgette a magyarországi Helytartótanácsot egy korszerű 
erdőrendtartás kiadására; ez utóbbi azonban mindig kitért azzal, 
hogy egy ilyen szabályozás sérti a földesurak jogait. Az erdők 
ügye azonban napirenden maradt; Mária Terézia 1766-ban 
kiadta az osztrák erdőrendtartást, majd a magyarországi 
földesurak ellenkezése ellenére - elkészítette és kiadta 1769- 
ben Magyarország első erdőrendtartását.

Az erdőrendtartás összefoglalta mindazon ismereteket, 
melyek a XVIII. század közepéig az erdők kezelése területén 
kialakultak. Leglényegesebb előírásai, javaslatai voltak: mérjék 
fel az erdők területét, szabályozzák a fahasználatot, tegyék 
rendszeressé a fakitermelést és gondoskodjanak az erdők 
felújításáról.

A XVIII. század közepén mozgalmak indulnak meg a 
kipusztult elsősorban alföldi erdők újratelepítésére. Az 
1740-es években a hajdú városok már fűzfaerdők létesítésén 
fáradoznak; Moson és Pozsony vármegyék 1750-ben 
elrendelik, hogy büntetés terhe mellett mindenki évente 12 
fűzfát ültessen, Pest városa 1762-ben először hozza javaslatba 
az akácfa ültetését. A Helytartótanács 1755-ben rendeletet adott 
ki a törvényhatóságok számára, amely szerint a fában 
leginkább szűkölködő Alföldön a vizenyős helyeket fűzfákkal
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kell beültetni és az eredményekről negyedévenként kell 
jelentést tenni. Ezekkel a mozgalmakkal indul meg az Alföld 
fásítása, amely elsősorban a II. világháború után jelentős 
eredmé- nyékét hozott.

1767-ben Mária Terézia kiadta a nevezetes úrbéri 
rendeletet, mely pontosan szabályozta a földesúr és a jobbágy 
közötti kapcsolatokat és egységesen szabályozta a parasztság 
szolgáltatásait. Faluról falura járva összeírták a jobbágyok 
földjeit, meghatározták a jobbágytelkek nagyságát és a hozzá 
tartozó rétet. A földesúr erdeiben a jobbágy a saját 
szükségletére épület- és tűzifát vághatott, továbbá 
legelőhasználatra lehetett igénye. Ez a rendelet azonban 
megszüntette a földek és erdők szabályozatlan közös 
használatát, aminek kárát a jobbágyság, de főleg a földnélküli 
cselédség érezte.

A gazdasági élet a XVIII. század során fellendült. Az 
iparban újabb bányákat helyeznek üzembe, nőtt a kohók 
kapacitása, az üveghutákat az erdők közelébe telepítették; 
rengeteg fát fogyasztott a hamuzsírfózés. Nagy mennyiségű fát 
használtak fel a kézművesek, bognárok, kádárok, hajóépítők, 
de növekvő mennyiségben igényeltek fát az építkezések és 
növekedett a tüzelőszükséglet is.

II. Lipót 1791. március 12-i dekrétuma LVII. cikkelye 
„Az erdők pusztításának megakadályozásáról" lényegében az 
első magyar erdőtörvény, már jelzi az erdők szabályozásának 
fokozottabb szükségességét.

1795-ben Vedres István, Szeged város kiváló 
kultúrmémö- ke, 10.000 k.hold sovány homokterület 
beerdősítésére tesz ja- vaslatot. Ez tekinthető az első komoly, 
konkrét, nagyobb terület- re vonatkozó javaslatnak az Alföld 
fásításának megindítására.

1807-ben a Selmecbányái Bányászati Akadémián 
létrehozzák az Erdészeti Tanszéket és ezzel megindul 
Magyarországon az erdőmérnökök képzése; aminek döntő
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jelentősége lett a magyar erdők további sorsára. Itt alakult 
ki az a kiváló erdőmérnöki kar, amelynek szakmai tudását 
és elkötelezettségét, az összetartozás ápolását és szellemét, a 
nemzetközi együttműködésben való folyamatos és aktív 
részvételét az európai erdészet kezdettől fogva elismerte és 
az európai élvonalba tartozónak tekintette.

A XVIII. század elejétől fellendült a növénytermesztés, 
amit a piaci konjunktúra és a lakosság növekedése alapozott 
meg. A földesurak fejlesztették a jobbágyok robotmunkáján 
alapuló majorsági gazdaságaikat. Egyre nagyobb teret nyer a 
„száraz” gazdálkodás. Növekszik a lakosság száma, szükség 
van állandóan használható utakra. A XIX. század első felében 
megjelenik a gőzgép, majd a vasút.

Ezek a folyamatok azonban alapvető változásokat 
indítottak el az Alföld életében. Megkezdődik Európa 
legnagyobb szabású csak a hollandiai vízi munkálatokhoz 
hasonlítható - vízszabályozási munkája, a Tisza szabályozása. 
Ezzel véget ér a magyarság nyolc évszázados történetében oly 
fontos szerepet játszó a Tisza egész vízgyűjtő rendszerét 
magába foglaló - egységes, önszabályozó ökológiai rendszer, 
és helyébe lép az ember által jól-rosszul, mesterségesen 
szabályozott rendszer, amelyet ráadásul a trianoni 
békeszerződés értelmében elvágtak a Tisza forrásvidékétől. Ha 
a változások durva egyenlegét akarnánk röviden megvonni, 
akkor a következőket állapíthatjuk meg:

A Tisza szabályozása elkerülhetetlen volt a lakosság 
növekedése, a települések kiépülése, a szilárd közlekedési 
hálózat szükségszerűsége, a növénytermelés termékei iránti 
igények növekedése és számos más ok miatt is.

A természet kialakult rendjébe történő ilyen 
nagyszabású beavatkozás messzeható és előre nem látott 
következményekkel járt, amit talán csak Széchenyi zseniális 
előrelátása sejtett meg.
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- A hatalmas vízfelület eltűnése jelentősen csökkentette 
a Tiszántúlon a levegő páratartalmát. így, bár a csapadék 
mennyisége nem változott, a szárazság jelentősen megnőtt és 
általánossá vált.

- Ezt erősítette az erdőterületek ijesztő mértékű eltűnése 
az Alföldről; megszűnt az erdőknek mikroklímát befolyásoló 
kedvező hatása.

- A vizek és az erdők eltűnése nagyarányú szikesedési 
folyamatot indított el; a nagyarányú párolgás felszínre hozta az 
alsóbb rétegekben felhalmozódott sziksót, amit az évezredek 
során addig megakadályozott a hatalmas vízfelület és az 
erdők.

- A növekvő ár- és belvízveszély miatt szükségessé vált 
egy teljes védőgátrendszer és olyan mértékű szivattyúkapacitás 
kiépítése, mely képes egyidejűleg a Duna kisvízhozamával 
egyenlő vízmennyiséget átemelni.

A szárazság növekedése miatt szükségessé vált az 
intenzív mezőgazdaság viszonyai között egy nagyszabású 
öntözőrend- szer kiépítése, és az Alföld erdőterületének 
rendszeres növelése, tehát az egykori természetes állapot 
mesterséges úton való megközelítése.

Ez a hatalmas vállalkozás a XIX. század elején indult 
meg, és most, közel két évszázad után, azt mondhatjuk: a 
vízügyi- és erdészszakemberek eredményes és hatalmas 
munkát végeztek eddig, de még talán újabb évszázadra, 
nemzedékek munkájára, nemzetközi összefogásra van szükség, 
hogy a következő generációk elmondhassák: a Tisza térsége, 
vízgyűjtő területe megnyugtató módon, a „fenntartható 
fejlődés” igényeinek megfelelően, az ember rendszeres 
közreműködésével, mesterségesen, dinamikus egyensúlyban 
van.

A kiegyezéstől a II. világháború végéig terjedő 
időszakban Magyarországon is kibontakozott az ipari 
forradalom, ami egészen az I. világháború kitöréséig,
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gyakorlatilag egy fél évszázadon keresztül, a nemzeti 
jövedelem évi 5%-os növekedését eredményezte. A lázas 
gazdasági növekedés szinte minden területen ugrásszerűen 
megnövelte a fa iránti igényeket. Hatalmas ütemben indult meg 
az ország vasúti hálózatának kiépítése, ami példátlan méretű 
igényt támasztott a talpfa iránt. A gőzgép megjelenése, 
elsősorban vasúti vontatásban, a szénbányászat fellendülését 
eredményezte, ami a bányafa iránti igényeket sokszorozta meg, 
a nagyarányú építkezések fokozták a fűrészáru-, az épületfa-, 
parkettaszükségleteket. A gyorsan bővülő vasúti hálózat és a 
hozzájuk csatlakozó keskeny nyomtávú erdei vasúti vonalak 
kiépítése most már lényegesen nagyobb erdőterületek feltárását 
és kitermelését tették lehetővé. A technika fejlődése lehetővé 
tette a fa széles körű ipari feldolgozását; nagy fűrészüzemek, 
cellulóz-, és papírgyárak épültek; kibővült a fa belső és 
nemzetközi kereskedelmi forgalma.

Az I. világháború előtti negyedszázadban jelentősen 
megnőtt a fatermékek exportja Magyarországból; elsősorban 
feldolgozatlan fát exportáltunk és feldolgozott árut, 
készterméket importáltunk.

A hosszan tartó konjunktúra fokozott mértékben vette 
igénybe az ország erdeit. A jelentős területű, elsősorban 
hegyvidéki kincstári erdőkben a legfejlettebb nyugati 
színvonalon álló erdőgazdálkodás folyt, amint ezt az 
elfogulatlan, nyugati szakember is elismerte (Karéi Mátyás, 
1966). A magánerdőkben azonban a földbirtokos arisztokrácia 
semmiféle korlátozást nem kívánt eltűrni. Az erdők 
állapotának gyors romlása mégis megkívánta a társadalom 
érdekében az erdőgazdálkodás törvényes szabályozását. A 
kiegyezés utáni korszakra esik a kitűnő alsó- és 
középfokúerdész-képzés megteremtése az alerdész szakiskolák 
létrehozásával (Királyhalom [Ásotthalom], Liptóújvár, 
Temesvár-Vadászerdő és Görgényszentimre).
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Megindul az erdészek közéleti szereplése. 1862-ben 
Divald és Wagner megalapítják az „Erdészeti Lapok”-at, majd 
1866-ban létrehozzák az „Országos Erdészeti Egyesület”-et. 
Mind az önálló magyar szaksajtónak, mind a szervezett 
közéleti tevékenységének igen fontos szerepe lett az 
erdésztársadalom szellemi erejének összefogásában, tényleges 
közéleti súlyának fokozottabb érvényesítésében.

Az erdészet sorsára ható tényezők között kell 
megemlíteni mindenekelőtt a feudális birtokos osztályt, mely ki 
akarta használni, korlátozás nélkül, a tartós konjunktúrát. A 
második tényező az ipari forradalommal feltörő tőkés 
kereskedő réteg, mely vállalkozásaival gyorsan meg akart 
gazdagodni és erre a célra kitűnő lehetőséget látott nagy 
erdőterületek lábon való megvételében és gyors 
kitermelésében, végül a harmadik tényező a magyar 
államerdészet és államigazgatás szakértő erdőmémöki kara, 
mely a kincstári erdőgazdálkodás megteremtésében és az 
összes erdők törvényes szabályozásában látta a társadalom 
hosszú távú érdekeinek megfelelő érvényesítését.

A különböző érdekek kompromisszumaként született 
meg az új magyar erdőtörvény, az 1879. évi XXXI. te. A 
törvény éles különbséget tett az ország egyharmadát kitevő 
magánerdők és az ún. korlátolt közforgalmú erdők között. A 
magánerdőkre az állam ellenőrzési joga nem tejedt ki, míg a 
korlátolt közforgalmú erdőkre a törvény előírta az üzemterv 
szerinti gazdálkodás kötelezettségét. Kialakult a kincstári 
erdőgazdálkodás és az állami erdőfelügyelet rendszere, az 
állami erdők felügyelete a Pénzügyminisztériumtól a 
Földművelésügyi Minisztériumba került. Kiépült a gazdálkodás 
és felügyelet háromlépcsős szervezete, mely a II. világháborúig 
jól szolgálta az erdészet fejlesztésének ügyét. A korszerű 
magyar erdőgazdálkodás alapjainak kidolgozása, jogi keretekbe 
foglalása és megvalósítása elsősorban Bedő Albert nevéhez
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fűződik, aki évtizedekig volt államtitkári rangban a magyar 
erdészet vezetője.

Az I. világháborút lezáró, Párizs környéki 
békeszerzó'dések nyomán teljesen új helyzet alakult ki 
Magyarországon; az ország elvesztette területének kereken 
egyharmad, erdeinek kilenctized egyben legértékesebb 
részét; Magayrország jelentős faexportőr országból Európa 
egyik legjelentősebb faimportőr országává alakult. A Tisza és 
mellékfolyóinak forrás vidékét elvágták az országtól. Az új 
helyzet alapjaiban új erdészeti politika kialakítását tette 
szükségessé. Ezt a feladatot Kaán Károly, az erdészet akkori 
vezetője oldotta meg. Az általa megfogalmazott erdészeti 
politika lényegében négy cél elérésére irányult:

- meg kell oldani az Alföld összetett problémáját, hogy 
életlehetőséget lehessen biztosítani az itt élő és a magyarság 
értékes részét képező lakosságnak. Ennek érdekében növelni 
kell az erdők területét és ezzel hozzá kell járulni a 
népegészségügy, a mezőgazdasági termelés feltételeinek 
jobbításához és a fakitermelés lehetőségeinek növeléséhez;

- belterjesebbé kell tenni a magyar erdőgazdálkodást, 
különösen a minimálisra zsugorodott kincstári erdőkben;

ki kell terjeszteni az állam tervező, ellenőrző, 
szabályozó szerepét az ország valamennyi erdejére;

- meg kell teremteni a háború utáni erdőgazdálkodás 
viteléhez szükséges pénzügyi és hitelfeltételeket.

Kaán megalkuvást nem ismerő energiával fogott a 
feladat megvalósításához és el is érte néhány alapvető - így az 
alföldfásításra vonatkozó törvény kodifikálását. Az Alföld 
fásításának nagyszabású munkáját azonban már csak 
megalapozni tudta; a törvény megalkotása után nyugdíjba 
vonult. Itt emlékezzünk meg Kiss Ferenc kollégánkról, aki 
Szeged városa határában, egész élete munkájával, jelentős 
területeket erdősített be ebben az időben, megváltoztatva ezzel 
a sivár homoki táj képét.
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Erre az időszakra esett az új erdőtörvény megalkotása 
is. Az 1935. IV. te. már korszerű törvénynek tekinthető; 
kibővítette az üzemterv szerinti gazdálkodás kötelezettségét, 
továbbfejlesztette az erdőgazdaság szervezetét, előírta a 
szakképzett személyzet alkalmazását az erdőbirtokokon.

Kiemelkedő eseménye és elismerése volt, nem csak az 
erdészetnek, de az egész országnak, hogy 1936-ban Budapesten 
tartotta ülését a II. Erdészeti Világkongresszus.

A II. világháború utáni időszakban alapvető politikai, 
társadalmi, gazdasági változások következtek be az ország 
életében; ezek befolyásolták az erdők sorsát is. A magyar nép 
megszabadult a feudális osztály, a földbirtokosok évszázados 
uralmától, a földet szétosztották a parasztok között, míg az 
erdők zöme állami tulajdonba került. A földreformot 
szabályozó 600/1945. ME. rendelet „A nagybirtokrendszer 
megszűnte-téséről és a földmíves nép földhözjuttatásáról” 
címmel került be a törvénytárba. Ez a tíz kh alatti erdőket 
meghagyta az eredeti tulajdonban, a 10-100 kh közötti erdőket 
állami ellenőrzés mellett, községi tulajdonba adta, a 100 kh 
feletti erdőket pedig állami tulajdonba juttatta. Az új helyzet új 
erdészeti politikát követelt. Ezt Barlai Ervin, a MÁLLERD 
ügyvezető igazgatója fogalmazta meg Erdőgazdaság-politikai 
irányelvek című munkájában. Ennek főbb megállapításai a 
következők:

- a háború alatti nagyarányú kitermelések és háborús 
károk, a háborút közvetlenül követő évek hatalmas méretű, 
illetéktelen kitermelései miatt a fakitermelés mértékét 
csökkenteni kell a növedék szintjére;

ugyanakkor a háborús károk helyreállítása, majd a 
tervezett gyorsütemű gazdasági fejlődés hatalmas tömegű fát 
igényel. Ezért jelentősen fokozni kell a gyorsannövő 
fafajokkal történő erdősítéseket, hogy mielőbb újra növelni 
lehessen az ország hazai forrásból történő faellátását;
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- az új területek erdősítése mellett gyors ütemben be 
kell erdősíteni a nagy területet elfoglaló, üres vágásterületeket 
hazai őshonos fafajokkal;

- meg kell teremteni a korszerű faipart, farost-, cellulóz- 
és papíripart, hogy a fából a lehető legértékesebb termékeket 
nyerjük;

- olyan adó- és árpolitikát kell folytatni, ami lehetővé 
teszi az említett feladatok megoldását;

olyan erdészeti szervezetet kell kiépíteni, amelyik 
képes a feladatok sikeres megoldására.

Bár Barlai csak rövid ideig állt az erdészet élén, az 
utódai a magyar erdészek az előzőekben megfogalmazott 
erdészeti politikai rendező elveket megtartva és 
továbbfejlesztve - kihasználták azt a páratlan lehetőséget, amit 
a történelmi fordulat hozott. Az Országos Tervhivatal elnöke az 
1950-1954. időszakra korlátlan hitelkeretet nyújtott az 
erdősítések számára, amit a magyar erdőmémöki és technikusi 
kar Babos Imre szakmai vezetésével teljes mértékben 
hasznosított is. Amikor 1954-ben először vettünk részt Genfben 
az Európai Gazdasági Bizottság Fabizottságának ülésén, és ott 
beszámoltam arról, hogy évente 600 millió csemetét termelünk 
és ültetünk el, a svéd küldött szót kért megemlítve, nyilván 
félreértésről van szó, mert még 60 millió csemete is szép 
telesítmény lenne egy olyan kis ország részéről, mint 
Magyarország

Alapvető fordulat következett be a magyar erdők 
tizenegy évszázados történetében; amíg a honfoglalástól 
napjainkig az ország erdősültsége 12%-ra csökkent, addig 
1945-től napjainkig 600 000 ha új erdőt telepítettünk, az 
erdősültség 18%-ra nőtt. Ennek megfelelően kereken 
megkétszereződött az élőfakészlet, a növedék, a kitermelhető 
fatömeg. Kötelező lett az üzemterv szerinti gazdálkodás, 
megalakult az Erdőrendezési Szolgálat, melynek munkája 
nyomán az ország valamennyi erdejére elkészültek az
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üzemtervek. Ez nemzetközi vonatkozásban is kimagasló 
teljesítmény. Létrejött az Erdészeti Tudományos Intézet, mely 
az idők során rangos nevet vívott ki a hasonló európai 
intézmények között. Kialakult a korszerű fűrészipar, 
farostlemez- és forgácslapipar, cellulóz- és papíripar.

1948-ban újra megindult az Országos Erdészeti 
Egyesület tevékenysége. Az új vezetés egyik első elhatározása 
volt, hogy szélesre tárja kapuit és az egyesület tagjai közé hívja 
az erdésztechnikusokat, a kerületvezető erdészeket. A hívó 
szóra gyakorlatilag minden erdész tagja lett az egyesületnek, 
és azóta ők alkotják az egyesület tő mellett dolgozó 
derékhadát. 1949-ben megrendeztük az OEE háború utáni első 
vándorgyűlését, hogy azután minden évben itt találkozzunk 
egymással, kicseréljük tapasztalatainkat, megismerjük egymás 
eredményeit. 1966-ban méltó módon ünnepeltük meg az OEE 
fennállásának 100. évfordulóját; a közgyűlést a miniszterelnök 
hosszú levélben köszöntötte és méltatta az erdészet 
tevékenységét. Megalapítottuk a Bedő Albert díjat, majd a 
Kaán Károly díjat, hogy ezek adományozásával tüntessük ki a 
legkiválóbb erdőmémököket és erdésztechnikusokat.

A hatvanas évek végén a fejlett világban megjelentek az 
első jelek, hogy a természeti környezetünk állapotában súlyos 
fenyegetések alakultak ki. Az 1972-ben Stockholmban 
megrendezett Környezetvédelmi Világkonferencia összefoglaló 
képet tárt a világ elé a környezet egyre súlyosbodó helyzetéről, 
megjelölve egyúttal a kiutat jelentő teendőket. Ebben 
megfelelő hangsúlyt kapott az erdők szerepe. Még ebben az 
évben rendezték meg a VII. Erdészeti Világkongresszust 
Buenos Airesben, ahol mint az erdészet vezetésével és az 
erdészeti politikával foglalkozó bizottság elnöke, javasoltam: 
bővítsük ki az erdők eddigi egyoldalú funkcióját, a fatermelést 
és vegyük figyelembe az erdők növekvő szerepét a 
környezetvédelemben és az emberek millióinak igényét az 
erdők szociális-üdülési szolgáltatásaira. A világkonferencia a
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javaslatot elfogadta, és ettől kezdve beszélünk az erdők hármas 
funkciójáról, amit a hazai gyakorlatban az elsők között 
vezettünk be.

A hetvenes években kiemelkedő volt a magyar erdészek 
nemzetközi tevékenysége: 1975-ben a két legfontosabb 
nemzetközi erdészeti szervezet, a Rómában székelő ENSZ 
világszervezet, a FAO, Erdészeti Bizottságának és a Genfben 
székelő ENSZ Európai Gazdasági Bizottság Fabizottsága 
mindegyikének magyar erdész volt az elnöke. Emellett számos 
magyar erdőmémök dolgozott e két szervezet 
munkabizottságaiban, ahol szerették és megbecsülték őket 
kitűnő szakmai felkészültségükért, nyelvtudásukért, 
szerénységükért, együttműködési készségükért.

Az erdészet kiemelkedő számszerű eredményei és 
társadalmi elismertsége - a kedvező külső körülmények 
mellett - mindenekelőtt annak volt köszönhető, hogy az 
erdészek a háború utáni négy évtized alatt teljes 
egyetértésben dolgoztak az egyértelmű és világos célokért, 
támogatták, védték az erdészet ügyét és egymást, mert 
világosan felismerték, hogy egy kis szektor, mint az 
erdészet, csak az összetartás erejével tud megbirkózni az 
állandóan megújuló politikai, gazdasági nehézségekkel, a 
különböző érdekeltségű csoportosulásokkal.

A rendszerváltás 1990-ben ismét alapvető változásokat 
hozott az ország politikai, társadalmi-gazdasági életében. Ez új 
erdészeti politika kidolgozását és megvalósítását követeli meg, 
ez a mai erdésznemzedék feladata.

Ennek során választ kell adnunk az előadás elején feltett 
kérdésre: képesek lesznek-e az erdők közreműködni a 
természeti viszonyaink romlásának megakadályozásában, és ha 
igen, melyek ebben az erdészet feladatai?

Ma már a kormányok nemzetközi egyezményekben 
ismerik el az erdő szerepének fontosságát. Ilyan például az a 
nemzetközi egyezmény, melyhez a Magyar Köztársaság 1992.
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április 16-án tett nyilatkozatával csatlakozott. Ebben a 
kormány megerősíti, hogy 2000-ig 150 000 hektár erdő 
telepítését tűzi ki célul, hosszabb távon pedig összesen mintegy
l millió hektár erdősítésének lehetőségével számol. Ez a 
célkitűzés egyéb kedvező hatásai mellett a hazai nettó 
széndioxid-kibocsátást évente 5-6 millió tonnával csökkentené.

Ehhez hozzá kell tennünk, hogy a széndioxidkibocsátás 
csökkentésénél még fontosabb feladat az Alföld tartós 
dinamikus ökológiai egyensúlyának megteremtése, ami az 
erdőterület jelentős növelése nélkül nem képzelhető el - ennek 
okairól már szóltunk. Az erdőterület jelentős növelése 
különösen az Alföld azon területein szükséges, ahol a mélységi 
vízrétegek felfele ható nyomása érvényesül. Egy nagyszabású 
Alföld-terv kidolgozása szükséges az összes érdekeltek 
közreműködésével; különösen a vízügyi és erdészeti 
szakemberek jó együttműködése elengedhetetlen.

Teljesen új dimenziók és jelenségek tűnnek fel az erdők 
és a környezet kapcsolatában. Az Európai Gazdasági Bizottság 
Fabizottsága legújabb jelentése (1996. június) szerint a 
Csernobil körüli 30 km-es és azon túli körzet erdeiben végzett 
megfigyelések szerint az erdők nagytömegű, különböző 
radioaktív anyagot tartottak vissza és ezzel bizonyos mértékig 
korlátozták a radioaktív szennyeződés további elterjedését. 
Mindez bővíti, szélesíti az erdők környezetvédelmi szerepéről 
eddig szerzett ismereteinket. A mai erdészgenerációra tehát 
hatalmas feladatok várnak. A nagyszabású feladatok 
kidolgozásának és megvalósításának két alapvető, egyforma 
fontosságú feltétele van:

Az erdőknek ma már világméretekben társadalmi 
fontossága, jelentősége van. Ezért az erdők nem tehetők ki a 
korlátlan piacgazdaság, sokszor kiszámíthatatlan, mozgásának, 
egyéni vagy csoportérdekek korlátlan érvényesülésének, akár 
állami, akár magántulajdonban lévő erdőkről van szó. Az 
erdőket a társadalom ellenőrzése alá kell helyezni! Ennek
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érdekében az erdészeknek az eddigieknél sokkal szorosabb 
kapcsolatokat kell kiépíteniük az iskolákkal, a társadalom 
különböző szervezeteivel, az önkormányzatokkal, a pártokkal 
és meg kell nyerni őket az erdők ügyének támogatására.

- Az erdészet kis ágazat, erejét csak az sokszorozhatja 
meg, ha a szakmailag jól felkészült és elkötelezett erdőmémöki 
és erdésztechnikusi kar világosan kialakítja a követendő 
célokat, azok megvalósítására összefogja az erőit, támogatja 
egymást, különösen azokat, akik az első vonalban harcolnak, 
beszüntet minden kicsinyes, egyéni érdekeket követő, egymás 
elleni aknamunkát, és mindenekelőtt a szakma, a társadalom 
érdekeit tartja szem előtt. Ez szolgálja legjobban az egyes 
erdészek érdekeit is.

Ha hitünk van a jövőnkben, erőnk és összefogásunk a 
feladatok végrehajtásában, akkor minden nehézséget le tudunk 
győzni.
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Szeptember l. (vasárnap)
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Sievtember2. (hétfői

7.00 - 9,00 óráig Regisztráció az Egyetem Aulájában
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10.00 - 10,30 " Führer Ernő az ÉRTI főigazgatója:
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10.30- 11,00 " SZÜNET
11.00 - 11,30 ” Dr.KoIoszár József egyetemi tanár, az Erdőmérnöki Kár dékánja:

A kntatás cs az oktatás kapcsolata
11.30- 12,00 " Ormos Italázs a Tanulmányi Erdőgazdaság R t vezérigazgatója:

A Tauulmányi Erdőgazdaság szerepe cs feladatai a kutatásban és 
az oktatásban

12.00 - 13,30 Ebed az Eg}relcm éttermében
13.30- 17,00 " Indulás antóbnszokkal a Tanulmányi Erdőgazdaság Rt. területére

A Roth Gyula által elkezdett szálaló erdőgazdálkodás bemutatója a 
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szakvezető: dr.Takács László egyetemi adjunktus és 

Rotli Matthea erdészetvezető helyettes 
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resszustól
A kongresszus hatása a magyar erdészetre 

A FAO képviselője:
Az erdészeti világkongresszusok szerepe a világ erdőgazdálkodá
sában

10.30 - 10,45 " Dr.Kárpáti László a Fertő-Hanság Nemzeti Park igazgatója:
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Az ültetvényszerű erdőgazdálkodás szerepe hazánkban 
12,00- 13,30 " Ebed az Egyetem éttermében
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Erdészeti Rt. területére. Tanulmányút
18.30 -tói liúcsúvacsora, közben zárszó, majd hazautazás, ill. indulás a szállás

helyekre



AIUFRO működése 1936 -1996 között 
és a jövőre vonatkozó tervei

H. Schmutzenhofer 
IUFRO - titkár

1 A IUFRO (International Union Forest Research 
Organization - Erdészeti Kutatóintézetek Nemzetközi 

Szövetsége) az alapítás után

Napjaink legjelentősebb erdészeti kutató szervezete, a IUFRO, 
azzal is dicsekedhet, hogy az egyik legrégibb nemzetközi 
tudományos egyesület. A szerény kezdetek után - a IUFRO az 
1892-es alapítási évben csak Németország, Ausztria és Svájc 
német nyelvű erdészeti kísérleti intézeteiből állt - gyorsan egy 
nagy nemzetközi szervezetté nőtt. Az erdészeti kutatók szabad 
és politikamentes együttműködésének gondolata annyira 
erősnek bizonyult, hogy bár a két világháború a munkát 
megszakította, a IUFRO állapotát és növekedését az nem 
veszélyeztette. (Idézet Dr. Julius Speer korelnöktől -1972-,aki a 
szövetség történetét bemutatta.)

Az első, bécsi, 1893-as „ülés” (kongresszus) alkalmával 
a három német nyelvű alapító ország küldöttein kívül 
meghívást kapott öt további ország, s közülük Olaszország és 
Magyarország elfogadta a hívást. Franciaország annak ellenére, 
hogy közreműködött az alapító okmány kidolgozásában, akkor 
még nem tartott ott, hogy megengedje állomásainak mint 
például Nancy - a részvételt.

A IUFRO alapításának gondolata eredetileg abból az 
igényből eredt, hogy az erdészeti kísérletezés egységes legyen, 
a mérési módszerek és eredmények összehasonlíthatók
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legyenek, fejlődjenek és tökéletesedjenek. Ezeket a feladatokat 
az időszakonként megtartandó nemzetközi kongresszusoknak 
kellett teljesíteniük.

Az erdészeti kutatások bővülése megerősítette az igényt 
a problémák folyamatos, szoros nemzetközi együttműködéssel 
történő megoldására. Közös, nemzetközi kutatómunka folyt 
specializált csoportokban, amelyekben az érdeklődő tudósok 
egymásra találtak. A kongresszusok lehetőséget adtak 
beszámolókra a munka helyzetéről és eredményeiről, nagyobb 
körben a kritikus vitákra és az egymással határos kutatási 
területek kapcsolódására.

Ennek a munkának példájaként említjük LOREYnak 
(Németország) az 1893. évi, első gyűlésén tartott előadását a 
fák legkedvezőbb mérési magasságáról. A kérdés az volt, hogy
1,3 m-es mellmagassági átmerő megállapításakor lejtős 
területen hol mérjék az 1,3 m-es magasságot. A IUFRO 
ajánlása: a hegy felől állva kell mérni a mellmagassági átmérőt.

2 A szövetség felépítése

A kezdetektől az 1929-es, ismételt alapításig a szövetségnek 
még nem voltak szervezetei, kivéve a taggyűlést és az elnököt.

2.1 Az 1929 -1948 közötti időszak

Először négy szekció működött, amelyekben tudományos 
munkát végeztek és arról a kongresszusokon beszámoltak. A 
kongresszusok között egy héttagú állandó munkabizottság 
koordinálta a munkát az elnökkel együtt. Egy főtitkár (Sven 
Petrini, Svédország) gondoskodott a folyamatos munkáról, 
mellette álltak a szakosodott munkacsoportok: általános
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erdészeti kérdések, erdőökológia, erdészeti talajtan, 
entomológia (erdészeti rovartan).

Bővítések 1932 után: trópusi és mediterrán erdészeti 
kérdések, erdőhasználat, erdővédelem, erdőtelepítés, 
termőhely ismerettan és az 1936-os magyarországi 
kongresszus után ehhez jött még az erdőrendezés.

2.2 Az 1948 -1961 és 1962 -1970 közötti időszakok

Az 1948-ban elfogadott alapszabály a következő szerveket 
tartalmazta:

- taggyűlés (kongresszus)
- nemzetközi tanács

állandó bizottság (Permanent Committée elnök, 
alelnök és 5-7 tag, valamint a FAO egy képviselője). Ez az 
állandó bizottság 1961 után az ún. kibővített bizottsággá 
fejlődött, oda tartoztak a 12 kutatási terület vezetői, és végül 
1971-ben ez a szövetség igazgatósága lett. A szakmai részlegek 
és 9 régió képviselőivel, valamint az elnök által 
kinevezettekkel együtt a fórum 20 főre növekedett:

- elnök és alelnök,
- titkárság (1956-ig szerződés (egyezmény) szerint a
FAO székhelyén).
Titkárság:

Az először 1929-ben Stockholmban bevezetett IUFRO- 
titkárság 1948-ban Rómába, a FAO székhelyére költözött, de 
azt 1956-ban a FAO kívánságára bezárták. 1957 és 1972 között 
nem volt titkárság, a munkákat a mindenkori IUFRO-elnök 
székhelyén végezték, és az 1971-es Gainesville-i 
kongresszuson hoztak döntést egy állandó titkárság ismételt 
megalakításáról. A szerződést 1973-ban kötötték meg az 
Osztrák Köztársasággal, és titkárságot nyitottak Bécsben a
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Szövetségi Erdészeti Intézetben. Ez a titkárság idővel kibővült 
és jelenleg 10 munkatársa van.
A IUFRO titkárai voltak: Sven PETRINI, 1929-1948; R.G. 
FONTAINE, I.G. HAIG, L.J. VERNELL 1949-1956, akiket a 
FAO nevezett ki; Otmar BEIN,1973-1987; H. 
SCHMUTZENHOFER, 1988 óta.
A IUFRO alapszabálya szerint a titkár kétszer választható újra. 
Kutatási csoportok az 1962-ben megállapított beosztás szerint:

0. Általános
01 szekció: Bibliográfia és terminológia
02 szekció: Erdészettörténet

1. Az erdő általános hatásai
11 szekció: Az erdő hatásai és a vízháztartás 

szabályozása

2. Erdészeti termelés, az erdő létrehozása és fenntartása
21 szekció: Termőhelykutatás
22 szekció: Erdészeti növénytan
23 szekció: Intézkedések az erdészeti termelés 

növelésére (erdőművelés)
24 szekció: Erdővédelem
25 szekció: Hozamszabályozási kutatások és módszerek

3. Erdészeti ökonómia - Munkaszervezési kutatás
31 szekció: Erdészeti ökonómia
32 szekció: Munkaszervezési kutatás

4. Erdei termékek
41 szekció: Erdei termékek.
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2.3 A IUFRO felépítése 1971-től napjainkig

1971-ben történt szövetségünk alapvető átalakítása. A szekciók 
kutatási osztályokká (Division) alakultak, ezeken belül történt 
a felosztás szakmai-, projekt- és munkacsoportokra (Subject 
Groups, Project Groups, Working Units). 1971-től az idén 
elkezdett nagy átszervezésig hat osztály volt. 1996. január 
elsejével az osztályok száma nyolcra nőtt. A szakmai- és 
projektcsoport elnevezés megszűnt és a kutatási egység lépett 
helyébe. A nyolc osztály összesen 268 kutatási egységet fog 
össze. Az igazgatóság (Executive Board) az állandó bizottság 
(Permanent Committée) fejlődésével alakult ki, a szövetség 
végrehajtó szerve. A IUFRO ma is rendelkezik egy kibővített 
igazgatósággal (Enlarged Executive Board), több mint húsz 
taggal. A IUFRO további szervei, mint a Nemzetközi Tanács, 
Kongresszus, Elnök, Titkárság változatlan maradt. Az 1990-es 
kongresszus, Montreal, óta a szövetségnek két alelnöke van, az 
adminisztrációs alelnök (Vicepresident Administration) és a 
program alelnök (Vicepresident Programme).

1983-ban indítottuk a „fejlődő országok különleges 
programiját (Special Programme fór Developing Countries - 
SPDC), a kevésbé fejlett országok erdészeti kutatásainak 
elősegítésére. Ma, 13 év után, az SPDC különösen sikeres 
tevékenységre tekinthet vissza. Három éve a IUFRO 
Development Fund alapítványi eszközeivel támogatást adunk a 
kelet-európai országok pályázóinak a kongresszusi 
részvételére.

1990-ben a 4. és 6. osztályt jelentősen átszerveztük.
IUFRO tudományos tevékenységét a legutóbbi, 1996. 

január elsejei átszervezés óta már nyolc osztály jelenti:
1. osztály: Erdőművelés
2. osztály: Fiziológia és genetika
3. osztály: Erdei munka és erdészeti technika
4. osztály: Beruházás-,növedék-, hozam- és
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üzemgazdasági tudomány oktatása és 
biometria

5. osztály: Erdei- és fatemékek
6. osztály: Szociális, népgazdasági, információs és

politikai tudományok
7. osztály: Erdővédelem
8. osztály: Erdészeti környezet.

3. A szövetség hatása és teljesítményei

3.1 A IUFRO 9. világkongresszusa,1936 - Magyarország

A IUFRO számára fontos kongresszus augusztus 25-től 
szeptember 8-ig tartott és Soprontól Budapest felé mozgott. A 
krónika feljegyezte, hogy 116 férfi és 19 hölgy résztvevő volt, 
közülük ketten Magyarországról!

Az 1936. évi magyarországi kongresszus tudományos 
szempontból a következőkkel jellemezhető:

a nemzetközi együttműködés terén nagy 
előrelépéseket értek el és állapítottak meg,

- a munkamódszerek egységesítésében nagy feladatokat 
tűztek ki.

A kongresszus és előkészítése során Roth Gyula 
professzor volt a IUFRO elnöke. Két bizottságot különösen ki 
kell emelni, amelyek a két kongresszus között elért 
eredményeiket ezen a 9. kongresszuson mutatták be:

a) Az erdőművelés és az erdőhasználat terén az 
erdészeti kutatási módszerek egységesítése. Ez három munkát 
tartalmazott: a hozamvizsgálatok elvégzésének irányelveit (a 
munka érvényességét az ötvenes évekig tervezték), az erdészeti 
termelés területén végzett kutatások irányelveit és azon kutatási 
tevékenységek irányelveit, melynek alapját hosszútávú 
próbaterületek képezték.
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b) Termőhelyleírás módszerének szabványosítása. Ezt a 
munkát három részre tagolták: termőhelyleírási vázlat a 
mérsékelt és hűvös éghajlatú régiókban KVAPIL 
(Csehszlovákia), termőhelyleírási és rendszerezési vázlat a 
mediterrán és meleg éghajlatú régiókban PAVARI 
(Olaszország), termőhelyleírás a trópusi régiókban 
CHAMPION (India).

A kongresszus előadásai önálló, 194 oldalas 
kiadványban jelentek meg. A két említett mellett olyan témákat 
is tárgyaltak, amelyek máig sem vesztették el az aktualitást. 
Úgy gondolom, hogy FÜHRER igazgató úr speciális 
munkákról is szót ejt majd, amennyiben azok Magyarországot 
is érintik. Mint például az akácfa fatermési táblák, ROTH 
Gyula -munkái például a szálalásról stb. Sok előadás tárgya volt 
a talaj-klíma-vegetáció és ezeknek a tényezőknek az együttes 
hatása. Páldául már akkor is téma volt a szil - pusztulás.

Összefoglalva elmondható, hogy az 1936-os budapesti 
kongresszussal IUFRO egy nagyon aktív és sokatígérő 
nemzetközi tudományos szövetséggé vált.

A következő kongresszust 1940-re, Helsinkiben 
tervezték megrendezni. LÖNNROTH professzort választották 
elnöknek, ROTH az állandó bizottságban maradt. Titkárként 
meghosszabbították S. PETRINI-t. Mint a történelemből 
tudjuk, a második világháború lehetetlenné tette ezt a 
kongresszust.

3.2 Az 1937-1948 közötti időszak

Az állandó bizottság által ebben az időszakban feldolgozott 
lényeges kérdések: nemzetközi vetőmagcsere, származási 
kísérletek 1938/1939, 1943/1944, régi származási kísérletek 
felmérése (1907/1908), nemzetközi erdészeti bibliográfia.
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Ezeket a munkákat a magyarországi kongresszus után 
haladéktalanul elkezdték, az évente megtartott állandó 
bizottsági üléseken a jelentések elhangzottak. A háborús 
években (1940-1945) az ülések elmaradtak. A titkár a tagokkal 
levelezési kapcsolatban állt, és találkozott LÖNNROTH 
elnökkel is.

A IUFRO különösen fontos életjele volt az 1943/1944- 
es nemzetközi vörösfenyő származási kísérlet. PETRINI 
professzornak sikerült akkor, a háború ellenére is, a háborús 
területeken a vetőmaggyűjtést elvégeztetni és 1944-ben a vetést 
végrehajtatni.

Közvetlenül a háború után a legtöbb tagot reaktiválni 
lehetett, és a tudományos munkát folytatták. Az első 
teljesítmények egyike volt G. VINCENT, Bmo, újonnan 
kidolgozott javaslata az „Erdei magvak vizsgálatának 
szabályaidról.

A IUFRO különböző nemzetközi szervezetekkel vette 
fel a kapcsolatot, és nehéz időket élt át a függetlensége 
megőrzése érdekében. A IUFRO-t az akkoriban alapított ENSZ 
FAO szervezetébe kívánták besorolni, de az akkori elnök, 
LÖNNROTH (Finnország) és későbbi elnök, BURGER (Svájc) 
sikerrel elhárították ezt az igyekezetet.

A Zürichben rendezett 10. kongresszussal kezdődött a 
szövetség felemelkedése, új alapszabályokat fogadtak el és az 
új, héttagú állandó bizottság átvette a programok tervezését.

3.3 Az újjáépítés és gazdasági növekedés időszaka

A IUFRO céljai és munkamódszerei az idők változásával:
A kezdetek óta az erdészeti kutatóintézetek igazgatói 

voltak a kongresszusi gyűlések kialakítói, kutatási témákat 
adtak, először a nemzeti igényekkel egyeztetve, és a 
szövetségben a témát nemzetközivé tették. A IUFRO volt egy
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„központi szerv az erdészeti kutatások terén” elsősorban 
Európa számára. A középpontban rendszerezési kérdések 
álltak, az erdészeti kutatások irányelvei és a bibliográfiák.

A második fázisban, 1929 és 1948 között ez a 
célkitűzés lassan kibővült tematikailag is, és az egyetemi 
terület képviselőinek erőteljesebb részvételével. Az 1948-as 
kongresszussal megnyíltak az ajtók oly módon, hogy a tizenegy 
szekció felosztásával, az alapszabályok újjáalakításával a 
tagszervezetek összes tudományos munkatársa részt vehetett és 
részt vett a szövetség tevékenységében. A célkitűzések a 
következők voltak (az 1948-as alapszabály alapján és az 1956- 
os, Oxford-i 12. kongresszuson elhangzottak szerint):

Célok:
„Szoros kapcsolatok létrehozása minden ország erdészeti 
kutatója között, különösen az azonos munkaterület kutatói 
között (kutatási szekciók). Gondolatok és tapasztalatok cseréje 
az erdészeti és faiparikutatás teljes területén, valamint az egyes 
kutatási szekciókon belül. Az erdészeti kutatás 
terminológiájának és módszereinek egységesítése, amennyiben 
az lehetséges és célszerűnek tekinthető. A nemzetközi erdészeti 
bibliográfia teljessé tétele és javítása. Eddigi kutatások 
eredményeinek összehasonlítása nemzetközi szinten. Közös 
kutatási programok készítése és együttműködés a kivitelezés 
során, együttműködés nemzetközi szervezetekkel, amelyek 
tudományos, műszaki vagy kulturális jellegűek, különösen az 
ENSZ FAO szervezetével, azzal a céllal, hogy meghatározott 
problémákhoz tudományos tájékoztatással és tanáccsal 
szolgáljon.”

Az elért eredmények:
Az 1948 és 1971 közötti időszakban különösen az alábbi 
teljesítményekre és sikerekre kell utalni, amelyeket az akkori 
struktúrában, azaz kutatási csoportok szekcióiban érték el.
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Bibliográfia:
A IUFRO keretein belül 1933-ban kifejlesztették az ún. 
folyosórendszert. Annak továbbfejlesztése, a FAO-val 
együttműködve, 1953-ban egy angol nyelvű kiadványt 
eredményezett, „Oxford-Decimális-Osztályozás” (ODK) cím 
alatt. Ezt sok nyelvre lefordították és folyamatosan végzik a 
javításokat.

Terminológia:
Ford Robertson, az Oxford Forestry Institute egyik igazgatója, 
az USDA Forest Service, a FAO és IUFRO együttműködésével 
egy áttörő terminológiai művet alkotott. Francia és olasz 
nyelven is elkészítették, részei léteznek németül és egy bővített 
spanyol fordítása most került korrektúrára és lezárásra.

Erdészettörténet:
Ez a fiatal terület most, a jelentési időszak végén került 
bevezetésre és az erdészet és erdők történetével foglalkozik.

Erdő, időjárás és klíma:
Modem kutatómunka középpontja a lavina-vadpatak- 
szabályozás területe. A FAO-val együttműködve vizsgálták az 
erdősítés hatását a vízellátásra, fő témája a szélfogó sávok 
bevezetése és azok általános hatása. Ezt az agro-erdészeti 
gazdasági ágazat kezdetének tekinthetjük.

Származásihely-kutatás:
Honosítások és nem honos fafajok telepítésének hatása a talaj 
minőségére volt a kutatás iránya. Az erdőtipológia és később az 
erdészeti származási helyek kartotékozása szintén a sikerhez 
tartozik.
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Erdészeti növénytan:
Különösen sok téma állt itt rendelkezésre. Nemzetközi 
származásiam kísérletek; régi kísérletek ismétlése és értékelése; 
állományokul. egyes fák magtermése; eukaliptusz-vetőmag 
cseréje; vetőmagvak tömegtermelésének módszerei; 1966-ban 
nemzetközi konferencia Magyarországon (tehát 30 évvel 
ezelőtt), KERESZTESI „Termesztésgenetika”(résztvevők 50 
országból!); nemzetközi vetőmagvizsgálati irányelvek 
OECD-irányelvek; erdei fák szakszótára nemzetközi kulcs 
kidolgozása a megművelt növények szakszótárához (LITTLE); 
a növényfiziológia bevezetése.

Erdőművelés:
A regionális kutatások különösen erőteljesek voltak: 
erdőművelési állományszerkezeti vizsgálatok; IUFRO- 
faosztályozás; erdészeti csemetekertek berendezései és 
üzemelése; erdőtelepítési eljárások leírása növénytávolság, 
valamint a trágyázás, a gépesítés és a herbicidek alkalmazása a 
csemetekertekben és az erdőállományokban.

Erdővédelem:
Először a kártevők kerültek előtérbe, a populáció fejlődésének 
vizsgálataival, ezután különböző kontinenseken vizsgálták az 
ellenállóképességet betegségekkel és kártevőkkel szemben. 
1964 nemzetközi szimpózium az erdők kártevőiről és 
betegségeiről Oxfordban, a FAO-val együttműködve. A „füst 
és ipari gázkibocsájtás” okozta károk vizsgálatát a IUFRO 
koordinálta.

Növedék- és hozamvizsgálatok:
A döntött fa dendrometriája; növedékvizsgálatok különböző 
trópusi erdőkben; általános növedék- és hozamvizsgálatok; légi 
felvételek alkalmazása az erdőállományok felméréseihez;
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ösztönzés az elektromos számológépek erdészeti 
alkalmazására.

Az erdő pihenőhely funkciója és állatvilága:
Az „Többcélú erdő” szekciót az 1967-es kongresszuson, 
Münchenben hozták létre, mint az utolsó, 26. szekciót az 1971- 
es újjászervezés előtt. Bevezették az erdő jóléti hatása 
fogalmat.

Erdészeti gazdaságtan:
Erősen tagolva, részterületeken tárgyalták az üzemgazdaság, 
könyvelés, eredményszámítás, üzemi statisztika, erdőérték- 
számítás stb. témákat. A piacgazdaság fejlődésének befolyása 
az erdészeti ágazatra.

Munkaszervezési kutatás:
A fakitermelés gépesítésének fejlődése, erdészeti 
üzemgazdasági terminológia, ergonómia (munkaszervezés 
tudományos felfogásban), orvosi és fiziológiai problémák. 
(1956-ban 6.000 kalória/nap irányértéket állapítottak meg az 
erdei munkások számára).

Erdei termékek:
A fa minősége, mechanikus átalakítása és a fa védelme, 
alkalmazási lehetőségeinek bővítése ugyanúgy vizsgálatra 
került, mint a farostok vegytana és fizikája.

Az 1967. évi kongresszuson, Münchenben, határozatot 
hoztak arról, hogy a szekciók számát már nem növelik, de 
azokat több önálló munkacsoportra osztják. Egy új struktúra 
felvázolásával az 1971-es reform felé vivő utat vezették be.

„A IUFRO célja nem az, hogy a kutatást önmaga 
végezze, hanem lehetővé tegye a megfelelő kapcsolatok 
létesítését a kutatók között, a tapasztalatcserét és a kutatások
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korszerű elvégzését a IUFRO tagszervezeteiben”- állapította 
meg SPEER elnök.

3.4 A környezet fontosságára eszme'le's korszaka

A hetvenes években kezdődött Rachel Carsten „A néma 
tavasz” című könyvét lehet jeladásnak tekinteni - az a kritikus, 
elemző gondolkodás, ami lassan egy újragondolási 
folyamathoz vezetett és kérdőjelezte meg az általános 
növekedési politikát. Ennek az időszaknak a kezdetén a IUFO 
kibővítette struktúráját, a hat osztály először 203 egységnek (58 
szakmai és projektcsoport és 145 munkacsoport) nyújtott 
otthont, és ezzel megnyitotta a lehetőséget a teljes erdészeti 
ágazat majdnem minden részletkérdésében a tudományos 
tevékenységhez. Az ezután következő kongresszusokon mindig 
egy központi témát választottak.

Az 1971-es strukturális módosítás: kiteljesítette az
1948-ban bevezetett változások hatását, a tudományos munkák, 
a IUFRO-résztvevők érdeklődését lényegében a tagszervezetek 
munkatársai felé terelte. A IUFRO szövetségből IUFRI lett, a 
szervezettől (Organization) az egyén (Individuum) irányában, 
ami most a IUFRO tevékenység középpontjában áll.

Eredmények - teljesítmények:
Az előzőekben már említett témákon természetesen tovább 
dolgoznak és a struktúra tisztázásával új témák és publikációk 
jelentek meg. A publikációknál meg kell említeni a IUFRO 
világsorozatot öt kötettel és a IUFRO Occasional Papers-t 
(szintén öt kiadvány).

FDC-FDK erdészeti decimális osztályozás (Forst-Dezimal 
Kiassifikation)
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Az oxfordi osztályozásból továbbfejlődött az FDK, mint három 
nyelvű összefoglalás, kiadásra került. A német nyelvű FDK- 
változat teljes mértékben kiadásra került és létezik szlovák és 
román nyelvű fordítás is. Jelenleg változtatást végeznek, 
nevezetesen katalogizálást a címszavak és az FDK-alosztályok 
szerint. A FAO által vezetett AGRIS-rendszer az AGROVIC- 
on alapszik és az erdészeti irodalom mellett a mezőgazdasági 
irodalmat is tartalmazza. Nem tervezzük az AGROVOC 
alapjául szolgáló számozási rendszer átvételét.

Kormányzatoknak szóló ajánlás: IUFRO-határozat 
1978(Ljubjana): Ajánlás a kéndioxid (S02) és fluorhidrogén 
(HF) kibocsájtási határértékeire.

SPDC
A fejlődő országok részére a különleges programokat már 
említettük.

A IUFRO mint szervezet részt vesz az ún. post- 
UNCED/CSD-folyamatban (Commission fór Sustainable 
Development of the UN) és terminológia, tanácsadás terén 
hozzájárul a regionális folyamatokhoz, mint a Helsinki- 
Paneuropa és Montreal.

IUFRO és az erdészeti világkongresszusok
IUFRO főreferenseket és előadókat biztosított a két 

utolsó erdészeti világkongresszuson. Kongresszusokat kísérő 
rendezvényekre (satellite meetings) a kongresszusok keretein 
belül is sor kerül.

IUFRO - kongresszusok
A kongresszusok fejlődése és jelentősége állandóan nő. A 
legutóbbi IUFRO-kongresszuson, Tamperében sikerült 
túlszárnyalni a FAO erdészeti világkongresszusának résztvevői
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létszámát is. Az egyes kongresszusokról és témájukról 
összeállítottam egy kimutatást.

Kongresszusi témák 1971 - 1995 között

1971: Az erdészeti kutatás feladatai az erdészeti eljárások 
intezívebbé tételében.
1976: Erdőgazdálkodás a kimerülő nyersanyagok világában. 
1981: A ma kutatása a jövő erdeiért.
1986: Erdészeti tudomány az emberiség szolgálatában.
1990: A tudomány az erdőért: A IUFRO második évszázada 
1995: Megőrizni az erdőt; kutatás egy változó világban.

IUFRO-kongresszusok 1948 1995 között és az elnökök 
névsora

1948, Zürich - LÖNNROTH
1953, Róma - BURGER
1956, Oxford - PA VARI
1961, Bécs - MCDONALD
1967, München - SPEER
1971, Gainesville, USA - JEMISON
1976, Oslo-SAMSET
1981, Kyoto - LIESE
1986, Ljubljana - MLINSEK
1990, Montreal - BUCKMAN
1995, Tampere - SALLEH.

A kongresszusok keretein belül a részterületeken 
meglehetősen túllépő és szubplenáris rendezvényeket azzal a 
céllal tartották meg, hogy a politikai döntéshozókat a szakmai 
kérdések tekintetében tudományos eredményekkel ismertessék 
meg (state of the art).
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A szakmai rendezvények (IUFRO meetings) fejlődése is 
jelentős volt. Az utóbbi években átlagosan évi 60 rendezvényt 
tartanak, azaz hetente legalább egy IUFRO-találkozó van 
valahol szerte a világon. Az utóbbi években a kelet-európai 
reformországokban figyelemre méltóan sok rendezvényt 
tartanak. A sok egyéni publikációt, amiket a rendezvényeken 
előadnak, sok ország erdészeti ágazatában haszonnal 
alkalmazzák. Külön ki kell emelni az erdészettudomány 
hozzájárulását a gyakorlati erdészeti gazdasághoz.

Elektronikus kommunikáció és Internet
Sok IUFRO-munkacsoport technológiai újításokat vett fel a 
kommunikációs rendszerébe, mail-szervert a körlevélstílusú 
kommunikációhoz, illetve E-mail-t mint a közvetlen 
kapcsolatteremtés eszközét.

A IUFRO már bemutatta az Interneten az egész 
szövetséget, ott szabadon hozzáférhetők az értékes információk 
és publikációk. Megkereshetők a funkcionáriusok, a 
munkacsoportok, ott olvasható szövetségünk újságja, a 
IUFRO-News, tanulmányozható a rendezvénynaptár és még 
sok minden más.

4. Kitekintés

A IUFRO tudományos munkáját és szervezetét azon 
problémák szerint kell kialakítsa, amelyek a világ erdeiben 
felmerülnek. Különösen említésre méltóak:

- ellenőrizetlen erdőirtások a trópusokon,
- a természetes- és az őserdők átalakulása faültetvénnyé,
- a sokféle fafaj csökkenése az erdőkben,
-olyan klímaváltozás kihatásai, amelyik 
megváltoztathatná

az erdők világát,
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- az erdők veszélyeztetése biotikus és abiotikus 
károkkal,
- az erdészeti üzemek gazdasági nehézségei,
-az erdők környezetkímélő kiaknázásának, 
kitermelésének szükségessége,
- a társadalom ellentmondásos igényei az erdővel 
szemben.
Néhány éve különösen fontossá váltak egyes 

országokban a költségvetés-megtakarítási intézkedések hatásai 
az erdészetek és az egyes erdészeti kutatóintézetek 
adminisztrációjára. A jövőben kevesebb pénz áll rendelkezésre 
a nagyobb feladathoz. Ezért sürgősen szükségessé vált a 
politikacsinálók megértésének elnyerése, hogy a 
kutatóintézetek igazgatóit támogassák és tegyék lehetővé 
számukra a részvételt a szövetség rendezvényein.

A „digitális analfabétizmus” katasztrofális következmé- 
ményekkel járna a kutatók és a IUFRO együttműködésére. 
Reméljük, hogy a modem elektronikus kommunikációt (E- 
mail, Internet) különösen támogatják és a kutatóintézetek 
rendelkezésére bocsájtják ezeknek az üzemi eszközöknek 
használatához szükséges pénzeszközöket.

Úgy hisszük, hogy a IUFRO egy nélkülözhetetlen 
segédeszköz lett az erdészeti kutatók számára, és reméljük, 
hogy szövetségünk továbbra is döntően hozzájárul az erdészeti 
gazdasági ágazat fejlődéséhez.
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Az ÉRTI tevékenysége 1936-tól napjainkig és a 
jövő tervei 

Dr. Führer Ernő

1936 a magyar erdészeti kutatás és kísérletügy történeti 
fejlődésében megkülönböztetett évnek számít. Erdészeti Kutató 
Intézetek Nemzetközi Szövetségének 1929-es stockholmi 
kongresszusa Dr. Roth Gyula, a Magyar Királyi Erdészeti 
Kísérleti Állomás igazgatójának kezdeményezésére úgy 
határozott, hogy a már korábbi, 1914-es meghívás 
elismerésével IX. kongresszus színhelye Magyarország legyen.

Az 1893-ban formailag is megalakult Erdészeti Kutató 
Intézetek Nemzetközi Szövetségéhez Magyarország 1903-ban 
nyilvánította ki csatlakozási szándékát. A szövetség 1910-ben, 
Brüsszelben megtartott VI. kongresszusán Vadas Jenőt, az 
Erdészeti Kísérleti Állomás első igazgatóját egyhangúlag 
elnökké választotta, mely megtisztelő állást haláláig, 1922-ig 
betöltötte. Ugyanitt a magyar kormány nevében Vadas Jenő a 
szövetség VII. kongresszusát 1914-re meghívta hazánkba, amit 
a szövetség elfogadott. Sajnos, az első világháború nemcsak 
ennek a kongresszusnak a meghiúsítását eredményezte, hanem 
drasztikus változást hozott az ország, ezen keresztül a z intézet 
életében és működésében.

Úgy gondolom, hogy az említett személyek és 
nevükhöz kötött események méltóan tükrözik az 1936 előtti 
magyar erdészeti kutatás elismerését. Annak az önálló kutatás- 
és kísérletügynek a megbecsülését, melynek kialakításáért és 
kifejlesztéséért a múlt század utolsó évtizedében, a millenniumi 
Magyarország erdészei, mindenekelőtt Vadas Jenő igen sokat 
tettek. Vadas Jenő az Erdészeti Lapok-ban 1893-ban megjelent
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"Szervezzük a magyar erdészeti kísérletügyet" című tanulmá
nyában már azt a korszerű ökológiai-ökonómiai felfogást 
hangoztatta, miszerint "a kísérleti állomások feladata az 
erdőgazdaság összes dolgaiban tanulmányokat, kutatásokat, 
kísérleteket tenni, hogy ezek alapján biztosan legyenek 
megállapíthatók azok az erdőgazdasági elvek, melyeknek 
alkalmazásával az erdők jövedelmezősége, a tartós használat s 
a talaj termőképességének megóvása mellett, a lehetséges 
legnagyobb mértékig fokozható" A kitartó és szakmailag jól 
alátámásztott munkálkodás eredményeképpen, azt mintegy 
megkoronázva, 1897. december 31-én Darányi Ignác 
földművelésügyi miniszter aláírta az 12650 sz. rendeletet, 
amely 1898.január 1-jével Selmecbányán önálló, közvetlenül a 
minisztérium fennhatósága alatt álló Központi Erdészeti 
Kísérleti Állomás létesítéséről intézkedett.

Az elmondottak talán egyértelművé teszik önök előtt, 
hogy az 1936-os magyarországi IUFRO-kongresszus megren
dezésének alapfeltétele az intézményesített erdészeti kutatás 
létre hívása, Vadas Jenő első világháborút megelőző, és Roth 
Gyula ezt követő kutatászervező és író-, irányító, valamint a 
magyar erdészkutatók nemzetközi szinten és elfogadott 
kísérleti eredményeket produkáló tevékenysége volt. A 
kongresszus 15 napig tartott, ezalatt a több mint 2000 km-es 
tanulmányút végighaladt hazánk erdészeti kísérletek 
szempontjából fontosabbnak tekintett vidékein. Sopron, Pécs, 
Budapest, Szeged és Debrecen egyetemi városokban összesen 
116 előadás hangzott el, melyek közül 31 hazai előadóé. A 
résztvevő külföldiek száma 21 országból 69 fő volt. Roth 
professzor a kongresszus lefolyását és eseményeit több mint 
100 oldal terjedelemben, külön füzetben, részletesen megírta. A 
kongresszust élete és szakmai munkássága legfőbb céljának és 
eredményének tekintette, melynek megvalósításában igen sokat 
segédkeztek Magyar Pál és Ijjász Ervin, valamint a
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kongresszus idejére ideiglenesen beosztott fiatal erdőmémök 
kollégák, továbbá az Erdőmémöki Főiskola tanári kara.

Sajnos 1936 fordulópontot is jelentett az erdészeti 
kutatás történetében. A magyar erdőgazdaság akkori vezetője 
rövid időn belül a szolgálattételre beosztott munkatársakat 
áthelyezte, és ezzel az a Központi Erdészeti Kísérleti Állomás, 
illetve 1933-tól Magyar Királyi Erdészeti Kutató Intézet lassan 
munkaképtelenné vált. Roth Gyula ennek felelősségét nem 
vállalva 1940-ben lemondott az intézet vezetéséről, melyet 
Magyar Pál vett át tőle. A II. világháború vihara, a harctéri 
események következtében a kutatóintézet elveszítette teljes 
műszerfelszerelését, megrongálódtak bútorai és tönkrement 
értékes könyvtára is.

A II. világháború után az erdők államosítása nyomán 
létrejött nagy állami erdőbirtok kezelése és fejlesztése, majd az 
ismét napirendre került nagyarányú erdőtelepítési-, fásítási 
program megteremtette a társadalmi igényt az erdészeti 
kutatások felélesztése, folytatása iránt. Ennek első jeleként az 
intézet a Magyar Állami Erdőgazdasági Üzemek (MÁLLERD) 
irányítása alá került.

Az intézet vezetését Bokor Rezső főerdőtanácsos, 
címzetes egyetemi tanárra bízták, és munkatervének fő gerincét 
a gyakorlati életben felmerülő mindazon problémák megoldása 
jelentette, melyekhez nagyobb tudományos felkészültség és 
laboratóriumi vizsgálatok szükségesek, illetve amelyeket a 
gyakorlat a maga eszközeivel megoldani nem tud.

Igazán nagy fordulatot azonban a 4045/1949. számú 
kormányrendelet jelentette, amely június 1-jei hatállyal és 
budapesti székhellyel létrehozta az Erdészeti Tudományos 
Intézetet (ÉRTI).

Erről az alapról indulva bontakozott ki egyre szélesedő 
szervezeti-személyi-technikai-területi bázison az a rendkívül 
sokirányú kutatómunka, amely az intézet soron következő négy 
évtizedes tevékenységét jellemzi. A kutatások elvi kereteit azok
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a politikai és állami határozatok jelentették, amelyeket az 
irányító szervek a tudomány és a gazdaság, azon belül pedig 
közelebbről az erdőgazdaság és a vele integrális kapcsolatba 
került elsődleges faipar fejlesztésére irányulóan hoztak. Az 
egyre bővülő és gazdagodó feladatkörnek megfelelően alakult 
ki az intézet differenciált osztályokra és állomásokra tagozódó 
szervezete. A hagyománynak megfelelően az ERTI-ben 
elsősorban az erdőgazdálkodás gyakorlati, főként a 
fatermesztés és a fakitermelés fejlesztésére irányuló komplex 
kutatómunka folyt.

Az 50-es, 60-as és a 70-es évek kitartó tevékenységének 
eredményei ma már a gyakorlatban realizálódtak, és azt a 
szakemberek evidenciaként kezelik. Ezek közül kiemelendő 
például:

A táji erdőgazdálkodás, a korszerű magyar 
erdőtipológia talaj- és termőhelytipológia alapjainak 
lefektetése. A termőhelyi viszonyoknak, a termőhely 
termőképességének és a fafajok termőhelyigényének ismerete, 
adott módot megfelelő erdőtelepítési és felújítási eljárások 
megválasztására és ezáltal az erdősítések eredményességének 
fokozására. A termőhely és a rajta álló állományok közötti 
kölcsönhatások vizsgálata bebizonyította, hogy az erdeink, 
termőhelyeink potenciális termőképessége átlagban csak 60-80 
%-ban hasznosított.

- Az erdészeti hozamfokozás másik hatékony eszköze a 
nemesítői tevékenység. A honosítás, a szelekciós és kereszte- 
zéses nemesítés (a törzsfajelölés, majd klóngyűjtemények, 
magtermesztő ültetvények, magtermelő állományok 
kialakítása, származási és fajta-összehasonlító kísérletek 
megindítása), több ígéretes fajtajelölt kiválasztását, új állami 
fajta elismerését és a gyakorlatba való bevezetését 
eredményezte. A gyakorlatban is alkalmazott új fajták 10-20%-
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kai nagyobb fatérfogatot adnak, a károsítókkal szemben pedig 
ellenállók vagy legalábbis kevésbé érzékenyek.

- A hosszú időtartamú fatermési, állományszerkezeti és 
erdőnevelési kísérleti területek kialakításával és folyamatos 
vizsgálatával meghatároztuk a magyar erdők fatermőképességét 
(fatömeg- és fatermési táblák), az erdőnevelési irányelveket. Az 
erdőnevelési irányelvek betartásával a faállományok 
minőségének 10-15 %-os javulása érhető el.

- Az erdővédelmi kutatás szintén a II. világháború után 
gyorsult fel, amelynek eredményeként ma már nemcsak 
ismerjük a legfontosabb abiotikus kártételeket és a biotikus 
kártevőket, hanem hatékonyan tudunk védekezni ellenük a 
csemetekertekben, sőt a faállományokban is.

Az erdészeti munkák gépesítettsége terén az 
intézetben folyó gépkísérleti tevékenység eredményeképpen 
jelentős fejlesztés realizálódott a gyakorlatban. Különösen az 
erdőművelés és a csemetetermesztés területén került sor a 
magyar természeti adottságoknak jobban megfelelő 
munkagépek, illetve géprendszerek kifejlesztésére és gyakorlati 
alkalmazására.

- Az erdészeti gazdaságtani kutatások megindítása pedig 
az erdőgazdasági termelés gazdaságosságának fokozását 
eredményezte, hiszen a költség-hozam vizsgálatok lehetővé 
tették a fatermesztés, egyéb műszaki megoldások és szervezeti 
formák hatékonyságának megítélését.

Még sorolhatnám azon eredmények sokaságát, melyek 
beivódtak a gyakorlat mindennapos tevékenységébe, sokszor 
talán méltatlanul is elfelejtve abban a kutatómunka szerepét.

Ez a gazdag, hullámvölgyekkel és csúcsokkal tarkított 
múlt természetesen további kutatómunkára kötelez bennünket, 
kutatókat, kutatásszervezőket egyaránt. Az 1990-es 
rendszerváltás komoly feladatokat, óriási várakozást, egyben 
nehézséget is jelent a mai erdészeti kutatás számára. Mind 
természetes környezetünk, mind az erdők kezelésének
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gazdasági feltételrendszere, mind pedig az erdővel szemben 
megmutatkozó társadalmi igény fokozatosan átalakult és 
változik ma is. Ezen körülmények között az erdészek számára 
oly egyértelmű tartamosság gyakorlati érvényesítése, azaz a 
fenntartható fejlődés erdőgazdálkodásban történő 
megvalósítása, az erdőnek a társadalom igényeit kielégítő 
többcélú hasznosítása, az erdő stabilitásának fenntartása, 
hosszabb távon fokozása olyan ágazati és szakmapolitikai 
kívánalom és ebből adódóan cél, amely ma sem nélkülözheti a 
megismerés, az ökoszisztéma szemléletű erdészeti kutatás 
eredményeit.

Meggyőződésem, hogy szakmai előrehaladásunk 
feltétele és záloga csakis új tudományos eredmények sokasága 
lehet és azok egy részének gyakorlatba történő bevezetése.

Az Erdészeti Tudományos Intézetben folyó kutató és 
egyéb szakmai tevékenység helyzetértékelésénél azonban rá 
kell mutatnom, hogy az elmúlt időszak gazdasági körülményei 
nem várt, előre nem becsülhető negatív változásokat hoztak az 
erdészeti kutatás területén. Természetesen ebben szerepet 
játszik még az is, hogy a kutatás ügye, annak szakmai és 
ágazati érdekek érvényesítését elősegítő szerepe csak 
hallgatólagosan elismert. Ezért nem véletlen, hogy a 
döntéselőkészítés és -hozatal szintjén a kutatás és 
intézményrendszerének súlyát ennek megfelelően kezelik. A 
legutóbbi események közül megemlítem azon óhajunkat, 
miszerint szakmánk egyetlen ágazati kutatóintézetének létét az 
erdőtörvényen keresztül kellene szabályozni, s a vele szemben 
támasztott elvárásokat és működtetésének garanciáit is 
rögzíteni. A fejlett országokban már a 70-80-as években, az 
átalakulókban pedig az elmúlt években az egyöntetű szakmai 
támogatás és igény eredményeként több helyütt sikerült ezt 
elérni. Sajnos ezzel a következő erdőtörvény megalkotásáig 
vámunk kell.
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Az ÉRTI kutatási tevékenységét az ezzel szorosan 
összefüggő gazdasági helyzetét jól érzékelteti az intézet 
pénzügyi forrásainak alakulása 1972-től napjainkig. 1971-ig az 
inézet csak költségvetési forrásokból tartotta fenn magát. Ezt 
követően fokozatosan emelkedtek az egyéb bevételek, 
kezdetben az állami erdőgazdaságoktól kapott megbízások, 
majd pedig további központi források (MTA, OTKA, MEA, 
OMFB, egyéb minisztériumok) nyíltak meg. E közben a 
költségvetési hozzájárulás mértéke az utolsó 10 évben 
aránytalanná vált, és 1995-re az összbevétel 32 %-át tette ki. Ez 
az összeg még a béralap kitöltésére sem elegendő, nemhogy a 
kutatás dologi fedezetére, valamint az intézet rezsi-, illetve a 
hosszú időtartamú hazai és nemzetközi 
kötelezettségvállalásokban megfogalmazott és az intézet 
felelősségébe utalt feladatok költségeire.

A működési nehézséget még fokozza, hogy a 
vállalkozói bevételekből finanszírozott kutatásokra is az állami 
költségvetési bérszabályozást, központi létszámgazdálkodást és 
maradványérdekeltségű számviteli rendszert kell alkalmazni. 
Ezenkívül olyan büntető szankciók is érvényesülnek, mint a 
többletbevétel 13 %-os elvonása, vagy banki hitelfelvétel teljes 
kizárása stb. Mindebből következik, hogy az ÉRTI ma már 
ugyanúgy működik, mint bármelyik magyar gazdálkodó 
egység, gazdasági társaság, csak éppen a piacon való 
versenyképessége az említettek miatt rosszabb azoknál.

Mindez kényszerintézkedések sorozatát vonta és vonja 
maga után: az évtizedek alatt létrehozott kísérletek átmentése, a 
kutatás legfontosabb, minimálisan még elvégezhető irányainak 
meghatározása és a szűkös anyagi eszközökkel való 
gazdálkodás célorientáltabb, racionálisabb, a ma és a távolabbi 
időszak igényeit megközelítően kielégítő átszervezése miatt.

Szelektálnunk kellett a kutatási témákat is. Az erdészeti 
kutatás prioritásaira való tekintettel sok témát, így a műszaki 
fejlesztés, gépesítés, szervezés és még folytathatnám a sort, le
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kellett zárni és befejezni, másokat egyelőre szinten tartani és 
csak a legfontosabb, a távolabbi időszakban is eredményt 
ígérőket művelni. Ebből következik, hogy több, a gyakorlat 
által igényelt és sürgetett, de nem csak mindig regionális 
jellegű téma kutatása ma szünetel az intézetben. Ugyanez 
vonatkozik a kísérleti állomások működésére is.

A személyi állományt, mint ahogy az minden más 
intézménynél, tudományos műhelynél és erdőgazdálkodónál 
bekövetkezett, egyharmadára csökkentettük. Az intézetben 
jelenleg 117 álláshely betöltött. Ebből a kutatók létszáma 26 fő, 
ez az összdolgozók 22 %-a, a technikusok aránya 32 %, a 
kisegítő, adminisztratív személyzeté 19 %, végül a termelési 
tevékenységben dolgozóké 27 %. A munkatársak átlagos bruttó 
bére 25.000.- Ft/hó, a kutatóké pedig nem éri el a 45.000.- Ft- 
ot. Az elmondottak alátámasztják, hogy az intézet dolgozói 
ilyen körülmények között egzisztenciálisan bizonytalanságban 
élnek, hiszen perspektivikusan nem érzik a kutatás anyagi és 
infrastukturális feltételeinek biztosítását.

Figyelembe véve a kialakult helyzetet, az intézet 
jövőbeni stratégiájának kialakításához a következő alapvető 
elemeket kell megjelölnünk:

- az erdészeti kutatás is egyre inkább igényli a felmerülő 
problémák differenciáltabb megközelítését, a lényeges és a 
lényegtelen kíméletlen elkülönítését, és a kutatókapacitások 
olyan kérdésekre történő koncentrálását, amelyek rövid-, 
közép- vagy hosszú távon a legtöbb eredménnyel 
kecsegtetnek;

- végül az erdészeti kutatás nemzetközi kapcsolatainak 
ápolása és az arra érdemes területeken való továbbfejlesztése 
munkánk további jelentős tartaléka. Láttuk, hogy a világ felé 
nyitást az erdészeti kutatás már korábban megkezdte - ha úgy 
tetszik, már 1903-ban, a IUFRO-ba történő belépésével. 
Nyugodt lelkiismerettel mondhatjuk, hogy kutatóink többsége

148



a "mai kényszerhelyzetben is" megfelelő partnere a külföldi 
intézeteknek, a külföldi szakembereknek.

Az elhangzottak megerősítéseképpen hangsúlyoznom 
kell, hogy az intézetben folyó kutatásoknak mindazon tényezők 
vizsgálatára ki kellene terjedniük, melyek erdőgazdálkodásunk 
szakmai fejlesztéséhez hozzájárulnak és társadalmi elfogad
tatását elősegítik. A teljesség igénye nélkül néhány kutatási 
irányvonalat vázolok, melyek az intézet programjának gerincét 
alkotják és melyeket az erdészeti ökológia, erdészeti nemesítés, 
erdővédelem, erdőművelés és faterméstan, valamint az 
erdészeti ökonómia tudományágaihoz kapcsolódóan művelünk.

1. Erdeink változatosságának megőrzése

Ennek keretében szükséges az őshonos fafajú, természetes 
szerkezetű erdőtársulásaink populációgenetikai vizsgálatát 
mihamarabb elvégezni, hiszen az erdészeti tájakra jellemző 
természetszerű erdők fenntartása, területük növelése e nélkül 
bizonytalan. Természetesen az eddig kiemelkedő eredményeket 
hozó nemesítési kutatásokról nem mondhatunk le. A nem 
őshonos és gyorsan növő fafajok alkalmas termőhelyre 
telepítése növeli a táj szervesanyagképzését (szénlekötést), a 
sokszínűségét, az erdőtárulások változatosságát, egyúttal 
hatékony eszköze a gazdálkodás és a teljesítőképesség 
fokozásának.

2. Az erdők stabilitása és szervesanyagképzése közti 
összefüggés elemzése

Alapvető érdekünk az ökoszisztémákon belül uralkodó 
folyamatok megismerése, valamint a termőhely és a 
szervesanyag-termelés közötti összefüggés pontosítása. Ez
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egyrészt az ökoszisztémák működésében bekövetkezett 
zavarok, másrészt a megváltozott környezeti tényezők 
hatásainak tudományos igényű feltárása miatt fontos. A 
monitoring rendszerű megfigyelésekkel az erdők egészségi 
állapot- romlásának ok-okozati összefüggéseit és 
termeszthetőségi feltételeit kívánjuk feltárni. Kiemelten 
kezeljük az abiotikus, az aszály, a levegőszennyeződés és a 
biotikus károsítok révén adódó erdőkárok hatáselemzését, a 
károk prognosztizálását, és a megelőző, valamint elhárító 
védekezés lehetséges módjainak kidolgozását.

3. Ökoszisztéma-szemléletű erdőművelés megteremtése

Ez a feladat az ökonómiai és birtokszerkezeti tényezők 
változása miatt ma rendkívül aktuális. Az erdőrezervátumok, 
mint hosszú időtartamú erdőművelési kísérleti objektumok, a 
természetszerű erdőgazgálkodásra vonatkozóan az eddigi 
ismereteken túl új, értékes információkat fognak szolgáltatni. 
Természetesen, ahol ma már az ökológiai viszonyok nem teszik 
lehetővé az őshonos erdőtárulások létesítését, fenntartását, mint 
például az Alföldön, ott azt erőltetni nem szabad. A kutatásnak 
elsődleges feladata itt az, hogy tudományosan alátámasztott 
kísérleti eredményekkel a társadalom széles rétegei előtt adjon 
ennek hangsúlyt. De szakmai körökben annak is, hogy 
értéknövekedést nem eredményező beavatkozásokra, mint 
például gyertyánosokban, gyenge-közepes növekedésű 
cseresekben és akácosokban a szakmai irányelvekben megadott 
és végrehajtandó tisztításokra, gyérítésekre gyakran ökonómiai 
okokból nincs szükség.

Az ökológiai adottságoknak megfelelő szálankénti vagy 
csoportosan elegyes erdő sok esetben egyedüli élettere egyes 
ritka növény- és állatfajoknak. Ebből adódóan ezek gondos 
szakmai kezelése egyúttal hatékony természet- és
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környezetvédelmi tevékenységet is jelent. Ezért a védelem 
szempontjából sokkal ésszerűbb és eredményesebb a nagy 
területen megvalósítandó ökoszisztéma-szemléletű, tartamos 
erdőgazdálkodás, mint a kis területre korlátozódó 
természetvédelmi koncepció.

4. Az erdészeti ágazat közgazdasági feltétel- 
rendszerének fejlesztése különös tekintettel a tulajdon- 
viszonyok megváltozására

A tulajdonviszonyok és a közgazdasági feltételek megvál
tozásából adódó ágazati és gazdálkodási problémák új adózási 
és támogatási rendszer kialakítását teszik szükségessé. Ennek 
meglapozásában nem nélkülözhetők a biológiai, ökonómiai és 
közgazdasági kutatási eredmények. Fontos az új, a 
megváltozott körülményekhez igazodó erdészeti ökonómia 
fejlesztése, kiemelten az erdő vagy on-gazdálkodás, az erdő- és 
ezen belül a faállomány- és földértékelés többcélú 
rendezésének kimunkálása.

Az intézetben folyó kutatási és azt kisegítő feladatok a 
jövőben 4 jól elkülönülő területre oszthatók:

az erdő életciklusához igazodó, hosszú megfigyelési 
idejű, monitoring jellegű kísérletek végzése, melyek elsősorban 
állami feladatok;

- az erdészeti gyakorlat és gazdálkodás során felmerülő 
kérdések és problémák tudományos igényű vizsgálata, 
megoldása;

- szaktanácsadói feladatok elsősorban a magántulajdonú 
erdőgazdálkodók részére;

a fentiek szakmai bázisaként erdőgazdálkodói 
feladatok ellátása 700 ha kísérleti erdőterületen és 72 ha 
csemetekertben, 87 ha arborétumban kezelése és mintegy 3000 
kísérleti terület kezelése.
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Az évtizedek alatt felhalmozódott kutatási eredmények 
mindig is az erdőgazdálkodás, az erdők szakszerű kezelésének 
megalapozását szolgálták. Mára bizonyítást nyert, hogy a 
tartamos fatermesztéssel nemcsak az erdő naturáliákban 
kifejezhető értékeit, hanem az erdő egyéb, immateriális 
szolgáltatásait is növelhetjük. A társadalom, a nemzet 
gazdasági helyzete azonban jelenleg nem teszi lehetővé az 
erdők immateriális szolgáltatásainak pénzügyi támogatásban is 
realizálható elismerését. Fejlett piacgazdasági viszonyok között 
is ezen szolgáltatások pénzügyi támogatása, mivel értékük 
nagyrészt szubjektív megítéléstől is függ, globálisan nem, csak 
regionálisan valósulhat meg. Az erdők immateriális 
szolgáltatásainak megvalósítása, a tartamos erdőgazdálkodás 
alacsony jövedelmezősége miatt, a jövőben feltétlen központi 
forrásokat igényel. A tudományos eredmények azt is 
bizonyították, hogy a szakszerűen kezelt erdő nemcsak 
ellenállóbb a káros környezeti hatásokkal szemben, nemcsak 
több és jobb minőségű faanyagot szolgáltat, hanem a jóléti és 
védelmi funkciók ellátására is alkalmasabb.

A jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben, amelyben a 
szellemi és anyagi erőinket optimálisan kell felhasználni, 
szakmánknak az eddiginél szorosabb összefogására van 
szüksége. Úgy gondolom, az erdészeti kutatás nem lehet csak 
az Erdészeti Tudományos Intézet és az Erdészeti és Faipari 
Egyetem ügye. Az erdészeti kutatás nem létezhet és hozhat 
értékálló eredményeket a szakma segítsége nélkül, mint ahogy 
a gyakorlatnak is egyre nagyobb szüksége lesz a kutatási 
eredményekre. Ezért kérem minden szinten szakmánk 
képviselőit, döntéshozó vezetőit, ne engedjék elveszni a 
felhalmozott értékeket, és tegyenek meg mindent, hogy a 
kutatás megbízható motorja legyen ágazatunk mielőbb remélt 
teljes kibontakozásának.
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Megemlékezés a II. Erdészeti Világkongresszus 60 
éves évfordulójáról

Schmotzer András

Az I. Nemzetközi Erdőgazdasági Kongresszust 1926-ban 
Rómában rendezték. Ennek a rendezvénynek határozata 
értelmében időszakonként össze kell hívni a nemzetközi 
erdésztalálkozókat. Ezen találkozók szervezésével a 
kongresszus a római Nemzetközi Földművelésügyi Intézetet 
bízta meg. Az intézet felkérte a magyar kormányt, hogy 1936- 
ban hívja össze és rendezze meg a II. Nemzetközi 
Erdőgazdasagi Kongresszust. Ezen felkérésnek a magyar 
kormány készségesen eleget tett. E nagy jelentőségű 
rendezvényről történő megemlékezésre vállalkozott az 
Országos Erdészeti Egyesület, amikor elhatározta, hogy 
méltóképpen megünnepeljük a kongresszus 60 éves 
évfordulóját.

A magyar erdőgazdaság történetében belátható időn 
belül nem lesz arra mód és lehetőség, hogy ilyen rangos 
nemzetközi rendezvénynek otthont biztosítsunk.

Külön megtiszteltetésnek vehette az akkori magyar 
erdésztársadalom, hogy a trianoni események után, valamint a 
megrázó világgazdasági válságot követően hazánkat kérték fel 
e rangos rendezvény megszervezésére. A megemlékezés 
kapcsán érdemes felvillantani, hogy a szervezésnek mindenre 
figyelmes, alapos munkát kellett végeznie. Ezen munkát Dr. 
Darányi Kálmán, akkori földművelésügyi miniszter által 
létrehozott, Budapesten székelő központi szervező bizottság 
végezte.
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A bizottság elnöke báró Waldbott Kelemen nagybirtokos, az 
Országos Erdészeti Egyesület akkori elnöke volt. Tagjai: Roth 
Gyula ügyvezető, egyetemi tanár, Irinyi Aurél miniszteri 
tanácsos, Dr. Luntz Géza fóerdőmémök, akik a bizottság 
főtitkárai voltak, Jellachich László segéderdőmémök és Dr. 
Worschitz Frigyes oki. erdőmémök, akik a titkári teendőket 
látták el.

Az első ülést 1935. október 23-án tartották. Ez 
alkalomból megválasztották a bizottsági tisztségviselőket, 
meghatározták a kongresszus időpontját. Mivel az Erdészeti 
Kutatóintézetek Nemzetközi Szövetsége 1936. szeptember 10- 
14. között ugyancsak Magyarországon tartotta kongresszusát, 
így ehhez igazodva állapították meg a kongresszus időpontját, 
amelyet szeptember 10-14-ig tartottak meg. Meghatározták a 
kongresszus programját és a kongresszus ideiglenes szabályait. 
E témakör részletes kidolgozásával Roth Gyulát bízták meg. Ő 
megkereséssel fordult a Római Nemzetközi Földművelésügyi 
Intézethez, a hozzá csatlakozott állam erdészeti egyesületeihez, 
valamint a magyar külügyminiszterhez azzal a kéréssel, hogy a 
szervező munkát kiemelten támogassák.

A második ülésre 1935. december 5-én került sor. A 
megválasztott tisztségviselők jelentés terjesztettek elő. 
Megvitatták az ügyrendet, a szabályzatot, döntöttek a 
levelezéseket lebonyolító személyekről, valamint a folyószámla 
nyitásáról. A szabályzatot és a munkarendet német, francia, 
angol, olasz, spanyol nyelven készítették. Az Erdészeti Lapok 
közzétették a kongresszus szabályzatát, valamint ismertették a 
megvitatandó témákat. A szervező bizottság létrehozta a 
kongresszus választmányait, melynek vezető szerve a 
kongresszusi nagyválasztmány és elnöke a központi szervező 
bizottság elnöke volt. Tagjai a nemzeti propaganda bizottságok 
képviselői, akik állandó kapcsolatot tartottak a budapesti 
központtal. Ilyenek működtek Németországban, Svájcban, 
Ausztriában, Brazíliában, Dániában, Angliában,
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Finnországban, Spanyolországban, Romániában, Lengyel- 
országban. A kérdések végső megvitatására Budapesten került 
sor 1936. március 24-26. között Waldbott Kelemen 
elnökletével. Az ülésen Ausztria, Csehszlovákia, Finnország, 
Jugoszlávia, Lettország, Németország, Olaszország és Románia 
küldöttei vettek részt.

A szervező bizottság 1936 júniusában „Fontos 
tudnivalók”-at és „Jelentés”-t tartalmazó, 5 nyelvű füzetet adott 
ki. Ezen kiadvány foglalta magába mellékletként a meghívót, a 
jelentkezési lapot, valamint egyéb hasznos tudnivalókat.

A kongresszusnak rendes és rendkívüli tagjai voltak. A 
rendes tagoknak a kormányok által küldött hivatalos képviselők 
minősültek, a rendkívüli tagok a rendes tagok bejelentett 
hozzátartozói és vendégei voltak. A megvitatandó témák a 
teljes ülésen és az osztályüléseken hangzottak el. A felszólalás 
időtartama 10 perc lehetett, az osztályüléseken legfeljebb 30 
perc. Az előadásokat és hozzászólásokat a kongresszus 
hivatalos nyelvein, franciául vagy magyarul kellett benyújtani a 
szervező bizottsághoz. A szervező bizottság döntött az anyagok 
elfogadásáról és az elhangzottakat kongresszusi közleményben 
ismertették. Természetesen szakszerű tolmácsolásról a 
kongresszus egész ideje alatt gondoskodtak. A részvételi díj 
rendes tagoknak 50 pengő, a rendkívüli tagoknak 30 pengő 
volt.

Mi volt a célja, mit vitattak meg a kongresszuson, az a 
nagy előkészületek után hogyan zajlott le?

„A kongresszus célja írták -, hogy nemzetközi 
együttmű- ködésben keresse meg a fatermelés és a fafogyasztás 
közötti összhangot és tárgyalja meg a fatermelésnek, a 
fakereskedelemnek és a fa felhasználásának mindazon 
kérdéseit, amelyet az erdőgazdaság és a fafogyasztás fejlődése 
felszínre vetett. Ezek a kérdések kiterjedtek az erdőgazdaság 
statisztikájára, az erdészeti politika terére, a szociális 
intézkedésekre, az erdészeti törvényhozásra, az erdészeti
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szakoktatásra és tudományos kutatásra. Felölelik a faipart, 
fakereskedelmet, a fának technológiáját, az erdőnek 
gondozását, felújítását, a rontott erdők, az elrontott talaj- és 
terepviszonyok helyreállítását, valamint az erdőgazdaság 
kapcsolatát egyéb művelési és termelési ágakkal vagy 
közigazgatási és szociális kérdésekkel."

A kongresszus megnyitására ünnepélyes külsőségek 
között 1936. szeptember 10-én 10 órakor került sor a Magyar 
Tudományos Akadémia dísztermében. Még ugyanezen a napon 
s ezt követően 11-én és 12-én osztályülések zajlottak le. 13-án 
a szerkesztő bizottság ülésezett, megfogalmazták a 
határozatokat. 14-én 10 órakor kezdődött ugyancsak a 
díszteremben - a záró ülés.

A kongresszus elnökéül is Waldbott Kelement 
választották meg. Társelnöknek Cajander volt finn 
miniszterelnököt, Acerbo volt olasz földművelésügyi minisztert 
választották. Alelnöknek a német, az amerikai, a francia és az 
angol állam erdészet képviselőjét választották. A kongresszus 
ügyvezetője Roth Gyula egyetemi tanár volt.
A kongresszus 9 osztályban tevékenykedett:

1. Erdészeti statisztika, erdőgazdasági politika, szociális 
intézkedések, törvényhozás.

2. Erdőrendezés, erdészeti szakoktatás és kutatásügy.
3. Fa- és egyéb erdei termékek kereskedelme.
4. Erdőhasználat és erdei ipar.
5. A fa mechanikai és kémiai technológiája.
6. Erdőművelés és csemetetermelés.
7. Vadpatak-szabályozás. A talaj és állomány védelme.
8. Az erdőgazdasággal kapcsolatos egyéb művelési 

ágak.T ermészetvédelem.T uristaság.
9. Trópusi erdőgazdaság.
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A 9 osztályban 144 tanulmányt vitattak meg, s ennek alapján 
hozták meg a záró ülés elé terjesztett és elfogadott javaslatokat.

A kongresszuson 36 ország több mint 300 külföldi 
résztvevővel képviseltette magát. Sajnálatos módon a magyar 
erdőgazdálkodás nem képviseltette kellő mértékben magát. 
Hiszen, mint ismeretes, az akkori erdészeti gazdálkodás 
magán-erdőtulajdonon nyugodott. A különböző osztályülések 
az alábbi főbb témaköröket jelölték meg határozatként:

1. osztály: Kiemelték, hogy a szövetkezéseknek az 
erdőgazdaságban igen nagy jelentőségük van. E nélkül 
lehetetlen az erdők ésszerű kezelését biztosítani, s nem lehet 
azokat a pusztulástól megmenteni. Meg kell szüntetni azokat az 
akadályokat, amely a szövetkezések útját állják.

2. osztály: Egységesíteni kell nemzetközi szinten az 
erdőgazdasági mérleg megállapításánál alkalmazandó 
eljárásokat, valamint szükségeltetik a szakkifejezések egységes 
elfogadása és értelmezése, mert csak így értelmezhető a 
világstatisztikai összesítő. Fontos kérdésnek tekintették a 
szakirodalom helyzetét és célul tűzték ki annak fejlesztését.

3. osztály: Elkerülhetetlennek tűnik, hogy a fűrészelt 
fának egyenlő nemzetközi szabványokat állapítsanak meg, s 
ajánlják egy bizottság megalakítását, amelynek feladata, hogy 
tanulmányozza a fa piacának és áralakulásának problémakörét.

4. osztály: Az államnak nemcsak az erdők kezelésébe 
kell beavatkoznia, hanem a kitermeléseket és az ipari célra való 
alkalmazását is irányítania kell olyan formában, hogy a tőke, a 
munka és a természet három termelési tényező figyelembe 
vételével létrejöjjön a szükséges összhang. Valamennyi 
országban erős propagandát kell az erdő hasznos volta mellett 
kifejteni.

5. osztály: Javasolnak egy olyan bizottság felállítását 
nemzetközi szinten, amely a fa mechanikai és kémiai 
tulajdonságának tanulmányozására alakulna.
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6. osztály: Nagy jelentőséget tulajdonítottak annak, 
hogy olyan származású fa magvakat szerezzenek be, amely az 
adott földrajzi helyen a kívánalmaknak legjobban megfelelnek. 
Célszerűnek tartanák, ha származásiigazolvány-rendszert 
vezetnének be. Kiemelten foglalkoztak a kopárfásítás 
jövőjével.

7. osztály: A terméketlen, déli kitettségű hegyoldalakon 
az erdősítést teraszos eljárással hajtsák végre. A vadpatak- 
szabályozás esetén a helyi viszonyoknak megfelelő 
módszereket alkalmazzák. Az erdőtűzkár elleni biztosítással a 
következő kongresszusnak foglalkoznia kell. Foglalkoztak az 
abiotikus és biotikus tényezők hatásával az erdőgazdálkodásra.

8. osztály: A kongresszus elhatározza, hogy „felhívja az 
kormányok figyelmét arra a komoly veszedelemre, amely az 
erdő szépségének eltűnéséből és elpusztulásából származik, és 
rámutat annak szükségességére, hogy olyan törvényes 
intézkedéseket, vagy igazgatási rendelkezéseket kell 
foganatosítani, amely a veszedelmet kiküszöbölik” Fontosnak 
tartják, hogy az egyesületek lépjenek összeköttetésbe 
mindazokkal a szervezetekkel és munkálkodjanak együtt 
azokkal, akiknek a feladata az ifjúság megfelelő nevelése.

9. osztály Minden trópusi erdőt meg kell védeni a 
rablógazdálkodástól, az időnkénti erdőégetésektől, és 
gondoskodni kell a legveszélyeztetettebb zónák újraerdősí
téséről.

Ezen főbb témaköröket felvázolva megállapítható, hogy 
milyen fontos és felelősségteljes munkát végzett a kongresszus 
az erdők fenntartása és fennmaradása érdekében, amellyel 
irányt mutatott a jövő számára.

A kongresszus során kirándulásokat is szerveztek. 13-án 
a Balatonhoz, Mezőkövesdre, Esztergomba vagy Gödöllőre, 
14-én a Budai-hegyvidék tanulmányozására volt lehetőség, 
szeptember 15-16-17-én Kecskemét-Bugac-Szeged, ill. Lilla- 
fured-Debrecen-Hortobágy útvonalon tettek tanulmányutat.
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Sajnálatos módon meg kell állapítani, hogy a hazai sajtó 
nem szentelt kellő propagandát ennek a nagy jelentőségű, ritka 
eseménynek. Előzetesen csak tényszerű, hűvös közleményeket 
tettek közzé, ellentétben a külföldi szakfolyóiratokkal, amelyek 
kivétel nélkül részletesen ismertették a kongresszus 
határozatait, megelégedéssel és dicsérő szavakkal illették a 
szervező bizottság munkáját és a tudományos üléseket.

Ezen rövid megemlékezésben kívántam méltatni a II. 
Erdészeti Világkongresszus szerepét és jelentőségét a magyar 
erdőgazdálkodás történetében.

(Forrás: MASTALÍRNÉ dr. Zádor Márta)
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Az erdészeti világkongresszusok jelentősége

Dr. Madas András

Közel egy évszázaddal ezelőtt, 1900-ban Párizsban a világ- 
kiállítás alkalmával erdőművelési kongresszust is szerveztek. 
Ezen vetődött fel először, hogy szükséges lenne szervezett 
formában foglalkozni a világ faanyagszükséglete és a 
nyersanyagforrások problémáival nemzetközi együttműködés 
formájában. Ettől kezdve folyamatosan fejlődött ki a 
világméretű nemzetközi együttműködés az erdészet területén, 
mely legmagasabb szintű formáját az erdészeti 
világkongresszusok keretében érte el.

Előadásom célja a világkongresszusok jelentőségének, 
szerepének bemutatása azok üzenetében, tartalmi 
mondanivalójában. Ennek során utalni fogok egyrészt azokra 
az időközben megalakult új szervezetekre, melyek később 
átvették a kongresszusok szervezésének feladatait, és arra a 
néhány, leglényegesebb dokumentumra, melyek ezzel 
összefüggésben a nemzetközi együttműködés maradandó 
értékű jelzőkövei lettek. Másrészt kitérek, ha nagyon röviden 
is, a magyar erdészek szereplésére, akik folyamatosan részt 
vettek, esetenként komoly szerepet játszottak az egyes 
kongresszusok munkájában.

Kezdetben a Rómában, az 1905-ben alapított 
Nemzetközi Mezőgazdasági Intézet látszott a 
legalkalmasabbnak arra, hogy a világszerte tapasztalható, közös 
érdeklődésre számot tartó erdészeti kérdések vitájának, 
nemzetközi rendezvények szervezésének gazdája legyen. Az I. 
világháború a megindult kezdeményezéseket félbeszakította, és
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az Intézet csak az 1924. évi közgyűlésen foglalkozott először 
érdemben az erdészet kérdésével. A vita során világossá vált, 
hogy az erdészet problémái már túlnőttek az Intézet keretein, 
ezért a közgyűlés határozatot hozott, hogy önálló erdészeti 
világkongresszust kell megszervezni, mégpedig Rómában, 1926 
tavaszán.

Az I. Erdészeti Világkongresszust a Nemzetközi 
Mezőgazdasági Intézet szervezte, és az alábbi kérdéseket tűzték 
napirendre:

a jelenlegi erdészeti statisztikai rendszerek 
módszertanának egységesítése, a különböző országokban 
végzett statisztikai felmérések időpontjainak egyeztetése és 
rögzítése, a statisztikai adatok és információk rendszeres 
szolgáltatása;

a fa és egyéb erdei termékek nemzetközi 
kereskedelmének előmozdítására szolgáló legalkalmasabb 
módszerek és eszközök vizsgálata;

- az erdők állapotának javítására, természetvédelmére, a 
kopár, lejtős területek beerdősítésére, a hasznosítatlan földek 
hasznosítására irányuló műszaki, gazdasági és jogi és 
igazgatási kérdések;

- az élőfakészlet jobb hasznosítását szolgáló eszközök 
és eljárások;

az erdészetet érintő egyéb nemzetközi jelentőségű
kérdések.

Az első erdészeti világkongresszus határozata szerint 
egy Nemzetközi Erdészeti Intézetet kell létrehozni az általános 
érdekű, nemzetközi jelentőségű erdészeti problémák 
gondozására és fel kell hatalmazni arra, hogy időnként 
erdészeti világkongresszusokat hívjon össze.

Az erdészeti körök növekvő sürgetésének hatására 1936 
szeptemberére, a magyar kormány meghívására, összehívják a
II. Erdészeti Világkongresszust Budapestre. A kongresszus 
elnökévé az Országos Erdészeti Egyesület elnökét, Waldbott
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Kelement választották; partnerei a kongresszus vezetésében 
olyan nagy súlyú erdőgazdasági politikusok voltak, mint a két 
társelnök: Cajander, volt miniszterelnök, a finn államerdészet 
főnöke és Acerbo,volt olasz földművelésügyi miniszter, a 
Római Mezőgazdasági Intézet elnöke, továbbá az alelnökök, 
dr. von Kendell államtitkár (Németország), Silcox (USA), 
Chaplain (Franciaország) és Sir Robinson (Nagy-Britannia), az 
államerdészet vezetői az adott államokban.

A II. Erdészeti Világkongresszus határozatainak első 
részében intézkedett egy állandó, erdészeti nemzetközi 
bizottság létrehozásáról, míg a második részben jóváhagyta a 
világkongresszus kilenc szekciójának jelentéseit és javaslatait 
(Barrey és munkatársai, 1936).

A határozat szerint fel kell állítani egy állandó 
nemzetközi erdészeti bizottságot, amelyik előkészíti és 
rendszeresen megszervezi a jövőben a nemzetközi erdészeti 
kongresszusokat, és felügyel arra, hogy a kongresszusokon 
elfogadott határozatok megvalósításra kerüljenek. Ez a 
bizottság Centre International de Sylviculture (CIS) néven
1939-ben, Berlinben meg is alakult; elnökévé Waldbott 
Kelement választották, és ez személyén keresztül a magyar 
erdészet eredményeinek, a világkongresszus sikeres 
megszervezésének elismerését jelentette.

A FAO megalakulása - 1945 - után a CIS funkcióit ez a 
világszervezet vette át.

A budapesti határozatok második részéből az I. szekció 
munkáját emeljük ki; ez foglalkozott az erdészeti politikával és 
törvényhozással. A főbb megállapítások a következők voltak:

- A kongresszus úgy véli, elengedhetetlenül szükséges, 
hogy az erdészeti törvényhozás teremtsen mindenütt 
lehetőséget szövetkezetek alapításának elrendelésére ott, ahol 
az erdőbirtok elaprózódása miatt lehetetlen szorosabb 
együttműködés nélkül megfelelően gazdálkodni, és ahol nem 
lehet a birtokokat más módon a tönkremenéstől megóvni.
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- Az Erdészeti Világkongresszus összehívásának egyik 
fő célja az volt, hogy világméretekben összhangba hozzák a 
fakitermelést és fafogyasztást, és megvitassák a termelés, 
kereskedelem, feldolgozás mindazon kérdéseit, melyek az 
erdőgazdálkodás és a fafogyasztás kérdéseivel összefüggenek. 
Ezzel összhangban támogatni célszerű azokat a szervezeteket 
és törekvéseket, amelyek elsősorban az export és az import 
egyeztetésére törekednek; ilyen az 1933-ban alapított 
Nemzetközi Fabizottság (CIB).

- A kongresszus javasolja, hogy az államok szervezzék 
meg egységes erdőleltárak készítését az élőfakészletek és évi 
növedék meghatározására, melyeket időről időre meg kell 
ismételni.

Mivel minden további elemzés alapja a megfelelő 
statisztika, a kongresszus szükségesnek tartja egységes 
statisztikai rendszer kidolgozását, hogy hitelt érdemlően 
számba lehessen venni az egyes országokban folyó termelést, 
felhasználást és exportot.

A II. Erdészeti Világkongresszus mérföldkövet jelentett 
az erdészet, a faipar, a kereskedelem és a fafogyasztás területén 
kialakuló világméretű nemzetközi együttműködés feltételeinek 
megteremtésében. Létrehozta az erdészet nemzetközi 
szervezetét, megerősítette a nemzetközi fakereskedelem 
közelmúltban alakult nemzetközi szervezeteit és munkáját, 
elindította az erdőleltárak elkészítését és a megfelelő 
statisztikai rendszer kidolgozását.

Lényegében a Budapesten kidolgozott és elfogadott 
alapokra épült fel később, fokozatosan a fagazdaság 
nemzetközi tevékenysége, amely oly sok segítséget nyújtott az 
elmúlt négy évtized alatt a kormányoknak erdészeti politikájuk 
kialakításában, a fagazdaság általános fejlesztésében.

A III. Erdészeti Világkongresszus színhelye már
1940-ben Helsinki lett volna; a második világháború miatt erre
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- a finn kormány ismételt meghívására - csak a háború után,
1949-ben kerülhetett sor.
A világkongresszus öt szekcióban végezte munkáját; ezek 
közül az első foglalkozott az erdészeti politika és gazdaságtan 
kérdéseivel. A főbb megállapítások a következők voltak:

Egységes álláspont alakult ki abban, hogy a 
tartamosság az erdészeti politika fontos alapelve. Szükséges 
azonban a fogalom pontosabb meghatározása, mert a termelés 
folyamatosságának biztosítása mellett a tartamosságnak 
dinamikus vonása is van; egy adott területen mind mennyiségi, 
mind minőségi vonatkozásban maximális hozamokra kell 
törekedni. Az erdészeti politikai kérdések fontossága miatt fel 
kell kérni a FAO-t, dolgoztasson ki és nyújtson át a 
kormányoknak egy nyilatkozatot, mely összefoglalja az 
erdészeti politika, -törvényhozás és -igazgatás legfontosabb 
elveit.

Az erdőgazdálkodás tisztán erdőművelési 
beállítottságú vonala kezd kibővülni; az erdőkkel 
összefonódnak szorosan olyan ipari, közgazdasági és 
társadalmi tényezők, melyek együttesen alkotják az „erdészet” 
fogalmának új és szélesebb körű koncepcióját.

Világosan jelentkezik a fatermesztő és -feldolgozó 
üzemek integrációjának kialakulása; az „erdészeti és faipari 
kombinátok” létesítésének irányzata a Világkongresszus egyet
értésével találkozott.

A világkongresszus komoly figyelmet szentelt a 
mezőgazdaság és erdőgazdaság kapcsolatának, mint olyan 
stabilizáló tényezőnek, mely a falusi lakosság egyenletesebb 
foglalkoztatását, kiegyenlítettebb jövedelmi viszonyait bizto
sítja. Ezzel a kérdéssel foglalkozott a benyújtott magyar 
dokumentum is (Iby-Madas, 1949).

A III. Erdészeti Világkongresszus erdészeti politikai 
jelentősége abban rejlik, hogy helyesen vetette fel azokat az 
alapvető problémákat és megoldásuk fő irányait is, amelyek a
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következő negyedszázadban a fagazdaság fejlődését világ
méretekben befolyásolják. Az elhangzott javaslatok alapján a 
világkongresszus felkérte a FAO-t, dolgoztasson ki és 
megfontolás céljából a kormányoknak nyújtson át egy 
dokumentumot, amely a legfontosabb erdészeti politikai 
alapelveket tartalmazza.

A megbízást T. Frangois, a FAO Erdészeti Politikai 
Szekciójának vezetője kapta meg, akinek könyve „Politique, 
Legislation et Administration Forestiére" (1950) címmel 
hamarosan meg is jelent. Ennek az értékes dokumentumnak 
már alig lelhető fel példánya Európában, pedig közvetlenül a 
második világháború után messze előrelátóan és mai szemmel 
nézve is korszerűen foglalta össze az erdészet alapvető 
célkitűzéseit. Legfontosabb megállapításait a következőkben 
foglaljuk össze:

Az erdészeti politika országonként változik, de végső 
célja, fő fejlesztési irányvonalai nagymértékben állandóak, és 
azon alapulnak, hogy az erdők hasznos szerepet töltenek be a 
társadalom fejlődésében. A feladat az erdők hasznos 
szerepének biztosítása, kifejlesztése a társadalom érdekében.

Az erdők lényegében három alapvető területen fejtenek 
ki kedvező hatást, ezek:

- a fa és az erdő termékeinek termelése,
- a kedvező klímahatások,
- az egészségügyi, az üdülési, az ún. járulékos hasznok.
Az erdészeti politika feladata, hogy biztosítsa a három

funkció érvényesülésének feltételeit.
A fakitermelésnek lehetőleg biztosítania kell a fában 

jelentkező szükségletek kielégítését nemcsak országos, hanem 
nemzetközi méretekben is. Az erdők termelési szerepe a 
társadalmi egyensúly egyik tényezőjét képezi.

Az erdők környezetvédelmi szerepének elsőrendű 
fontossága van a talaj és víztartalékok védelmében; ezért az
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erdők területét mindenáron meg kell őrizni - megfelelő területi 
eloszlásban - és rendszeresen fel kell újítani.

Az erdők járulékos hasznai, az egészségügyi, üdülési 
feladatok teljesítése szintén megköveteli az erdők rendszeres 
kezelését, fenntartását.

Az erdészeti politika lényeges része az országos 
gazdaságpolitikának, és az agrárpolitikával összhangban, a 
gazdasági és társadalmi vezetéssel szoros együttműködésben 
kell kialakítani.

Az erdőgazdálkodás alapelve a tartamos gazdálkodás; 
ez csak akkor valósítható meg, ha az összes erdőkben folyó 
gazdálkodás alapelvévé válik. A tartamos gazdálkodás a 
fakitermelés és feldolgozóipar gazdasági és társadalmi 
stabilitása szempontjából is szükséges, ettől csak kivételesen és 
időlegesen szabad eltérni és mihamarabb vissza kell térni rá.

Az erdészeti politikának nemcsak az ország erdeire 
vonatkozó ismereteken kell alapulnia, hanem figyelembe kell 
vennie a feldolgozóipar, az általános fejlődés és az erdő, 
valamint a fa  nemzetközi tendenciáit is.

Az országos erdészeti politikának arra kell törekednie, 
hogy biztosítsa az adott ország számára a legmegfelelőbb 
nagyságú és összetételű erdőterületet, valamint -állományt. 
Olyan feltételeket teremtsen, amelyek az összes erdőket a 
tartamos gazdálkodás felé irányítják. Meghatározza az országos 
szükségletek tendenciáit és ezek ismeretében lehetővé tegye 
valamennyi erdőből a maximális hozamok biztosítását az erdők 
intenzifikálásával, a növedék fokozásával.

Mivel az erdők egyenetlenül vannak elosztva a régiókon 
belül és a régiók között, a szükségletek megfelelő kielégítése 
érdekében össze kell hangolni a nemzeti erdészeti politikákat. 
Ezt a feladatot az erdészeti kérdésekkel is foglalkozó 
nemzetközi szervezeteknek kell ellátniuk.
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Francois könyve jelentős munka volt a maga idejében; 
megújítására csak napjainkban kerül majd sor a FAO illetékes 
szerveinek közreműködésével.

A IV. Erdészeti Világkongresszust az indiai kormány 
meghívására 1954-ben, Dehra-Dunben rendezték meg, fő 
témája: „Az erdővel borított területek szerepe és helye a 
nemzetgazdaságban valamely ország gazdasági fejlődésében. ” 

A vitákat öt szekcióban bonyolították le; főbb 
megállapításai a következők voltak:

- Az erdők legfontosabb feladata az adott ország fában 
jelentkező szükségleteinek kielégítése. Ennek érdekében be 
kell erdősíteni mindazokat a területeket, amelyek legjobb 
hasznosítási módja az erdő, és fontos feladat, hogy 
hasznosítsák ipari célra azokat a fafajokat is, amelyeket eddig 
erre nem tartottak alkalmasnak; különösen vonatkozik ez a 
trópusokra.

A termelés mellett az erdők fontos funkciója a 
környezetvédelem; számos esetben az erdő nyújtja az egyetlen 
reális védelmet meghatározott kártételek ellen. Sokat kell tenni 
a közvélemény formálásában; az erdők több irányú 
hasznosságát, megóvásuk alapvető jelentőségét az emberiség 
jóléte szempontjából bele kell vinni az emberek 
gondolkodásmódj ába.

A trópusi erdők növekvő szerepet játszanak a világ 
faellátásában, az adott országok gazdasági fejlődésében; a 
korszerű erdőgazdálkodás fokozatos bevezetése ezekben az 
erdőkben a jövő fontos feladata. Egyes szakértők 
következetesen vallják, hogy a legcélravezetőbb a természetes 
őserdőt tarra vágni és gyorsan növő, ipari célra jól használható 
olyan elegyetlen állományokat létesíteni, amelyek képesek 
nagy mennyiségű nyersanyagot termelni, elsősorban a papíripar 
számára.

A világkongresszus álláspontja szerint feltétlenül fenn 
kell tartani a biológiailag tartós erdészeti környezetet, amit a
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természetes fetújítás módszerei biztosítanak. Rövid 
vágásfordulóban kezelt, elegyetlen állományok létesítésének 
számos veszélye van; ilyenek létesítése csak ott lehet 
célravezető, ahol a feltételek kedvezőek a biológiai természetű 
veszélyek sikeres leküzdésére.

A IV. világkongresszus ismét előrelépést jelentett a 
világméretű nemzetközi kapcsolatok történetében; egyrészt 
ráirányította a figyelmet a trópusi erdők problémáira és a 
megoldás lehetőségeire, másrészt elfogadta az erdők több célú 
hasznosításának korszerű alapelvét, amelyik a következő 
évtizedekben egyre inkább az erdők hasznosításának általános 
gyakorlatává válik.

Az V. Erdészeti Világkongresszus az Egyesült 
Államok kormányának meghívására 1960 szeptemberében 
ülésezett, Seattle városában; választott témája: „Az erdők több 
célú használata.

A világkongresszus 10 szekcióban folytatta munkáját; 
ezek között találhatók az erdészeti politika és gazdaságtan 
mellett a termelés, környezetvédelem és üdülés kérdéseivel 
foglalkozó szekciók is. A világkongresszus főbb megállapításai 
a következők:

A világ lakosságának növekedése meggyorsult; 
jelenleg 4 év alatt szaporodik annyival, mint 1000 és 1500 
között ötszáz év alatt. Mindez, párosulva az egy főre eső 
iparifa-fogyasztás növekedésével, azt eredményezheti, hogy a 
világ iparifa-fogyasztása a következő emberöltő alatt 
megkétszereződik. Ez a szükséglet azonban csak úgy 
fedezhető, ha a világ összes erdeit bevonják a rendszeres 
erdőgazdálkodásba.

Az előző világkongresszus óta a fakitermelés 
elsősorban a világ fejlett térségeiben, a Szovjetunióban, Észak- 
Amerikában és Európában növekedett; az elmúlt időszak nagy 
csalódása volt, hogy a fejlődő államokban a fakitermelés nem 
nőtt a kívánatos mértékben; ezért rendszeresen fejleszteni kell
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azokat a módszereket, amelyek lehetővé teszik az őserdők 
feltárását elsősorban a trópusokon, és ezen keresztül a világ 
fatermelésének növelését.

A világkongresszus határozottan leszögezte, hogy 
minden államban hosszabb időre előre meg kell tervezni a 
várható szükségleteket, továbbá a kielégítésükhöz szükséges 
fa- kitermelést és fafeldolgozást; ezek ismeretében kell 
megtenni a szükséges intézkedéseket az erdőgazdaság és 
feldolgozóipar fejlesztésére. Különösen a gazdaságilag fejlődő 
országokban kell fejleszteni a faipart és a cellulóz - papíripart.

A kongresszus hangsúlyozta az erdők igen fontos 
szerepét a helyes vízgazdálkodásban, és ajánlja, hogy az 
erdészek vegyenek aktívan részt a vízgyűjtőterületek 
vízrendezési munkáinak tervezésében és megvalósításában.

Az erdőket világméretekben egyre fokozódó mértékben 
veszik igénybe kirándulás, üdülés céljaira. Ez egy sor kérdést 
vet fel, melyek megoldására, helyes megszervezésére a jövőben 
nagy figyelmet kell fordítani.

Az V. Erdészeti Világkongresszus az erdők több célú 
hasznosítását a világméretű erdészeti politika rangjára emelte, 
és igazolta, hogy ez a politika széles körben kezd megvalósulni 
szerte a világon. Bár a funkciók pontos meghatározására és 
rangsorolására a világkongresszus nem vállalkozott, a vitából 
és az állásfoglalásokból egyértelműen megállapítható, hogy az 
erdők legfontosabb feladata a fában jelentkező szükségletek 
kielégítése, a termelés.

A VI. Erdészeti Világkongresszus 1966 júniusában 
Madridban tartotta ülését; központi vitatémája: „Az erdészet 
szerepe a változó világgazdaságban. ”

A világkongresszus főbb megállapításai a következők:
- A FAO számítások szerint a világ népessége 1975-ig 

meg fogja közelíteni a 4 milliárd, 2000-ig pedig a 6 milliárd 
főt. Emellett gyors - eddig még nem tapasztalt - ütemű fejlődés 
várható a gazdasági élet minden területén; a két jelenség

169



következtében a világ összes fafogyasztása várhatóan a 
következők szerint alakul:

1950 1,8 milliárd GFEm3 
1975 2,6 milliárd GFE m3 
2000 4,2 milliárd GFE m3

A gyorsan növekvő szükségletek kielégítése 
érdekében be kell kapcsolni a termelésbe az eddig nem 
hasznosított őserdőket, fokozni kell a jelenleg használat alatt 
álló erdőkben a termelékenységet, az arra alkalmas területeken 
gyorsan növő fafajokat kell telepíteni, jelentős beruházásokkal 
erőteljesen növelni kell a fa ipari feldolgozását, növelni kell az 
integrációs kapcsolatokat az erdőgazdaság és a feldolgozóipar 
között, fel kell használni az eddig ipari célra nem hasznosított 
fafajokat és fokozni kell a hulladék feldolgozását.

A megnövekedett feladatoknak megfelelően azt 
ajánlják a kormányoknak, hogy mérjék fel újra az erdőknek és 
a fatermékeknek, az erdő szolgáltatásainak szerepét a 
gazdasági, társadalmi fejlődésben.

Általánosan, világméretekben előtérbe kerül az erdők 
sokoldalú, intenzív hasznosítása, ami dinamikus erdészeti 
politika megvalósítását teszi szükségessé.

- A szükségletek gyors növekedése jó alkalmat biztosít 
a fejlődő államok számára, hogy fejlesszék a jó 
exportlehetőségeket biztosító fatermelést; az erdészet és a 
faipar fejlesztése megindíthatja ezekben az államokban az 
általános ipari fejlődést.

Az egyes országok erdőgazdasági fejlesztési 
elgondolásai csak úgy érhetnek célt, ha bekapcsolódnak a 
világgazdasági fejlődésbe; a világkongresszus hangsúlyozta, 
hogy az importáló és exportáló államok földrajzi 
elhelyezkedése kívánatossá teszi a fakészletekkel való 
gazdálkodás nemzetközi koordinálását.
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A VI. világkongresszus érzékeltette először a világ 
erdészeivel a második világháború óta bekövetkezett változást: 
a demográfiai robbanást és a technikai forradalmat. Világossá 
vált, hogy az erdészetnek nemcsak a népgazdaság kereteibe 
kell szervesen beilleszkednie, de mozgásában is követnie kell az 
egyes országok gazdasági fejlődése mellett az egész 
világgazdaság előrehaladását.

Mindez szükségessé teszi, hogy világméretekben új, 
dinamikus erdészeti politikát vezessenek be, amelynek 
meghirdetésére kerek egy évtizeddel ezelőtt Európában már sor 
került.

A VII. Erdészeti Világkongresszus színhelye Buenos 
Aires volt, és 1972. október 4-18. között zajlott le, 80 ország 
kereken 2000 küldöttjének a részvételével. A világkongresszus 
választott témája: „Az erdők és a szociális-gazdasági fejlődés. ” 

A világkongresszus nyolc bizottságban folytatta 
munkáját; közülük a VI. bizottság, a közgazdászok, igazgatási 
és tervezési szakértők bizottsága foglalkozott elsősorban az 
erdészeti politikai kérdésekkel.*

A bizottság - elnökének előterjesztésére - megtárgyalta 
és elfogadta az erdők hármas funkciójára, a funkciók jellegére, 
pénzügyi fedezetük elméleti alapjaira vonatkozó egységes 
meghatározást. Emellett részletesen meghatározta az erdészeti 
politika végrehajtása fontos eszközének, az erdészeti 
tervezésnek célszerű rendszerét.

A VI. Erdészeti Világkongresszus határozatának 
megfelelően a FAO megkezdte az 1950-ben közzétett és ma 
már jelentős részeiben megújításra szoruló, „Az erdészeti 
politika, törvényhozás és igazgatás ” című dokumentum 
korszerű változatának kidolgozását. Ezzel a feladattal K. F. S. 
Kinget, a FAO jelenlegi vezérigazgató-helyettesét bízták meg. 
King Buenos Airesben számolt be „Az erdészeti politika 
alapelvei ” című új tanulmány-tervezetének legfontosabb 
megállapításairól.
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Végül a VII. Erdészeti Világkongresszus deklarációja 
összefoglalta az előterjesztett dokumentumok, javaslatok, viták 
lényegét, figyelembe vette a két hónappal azelőtt 
Stockholmban tartott Környezetvédelmi Világkonferenciának 
az erdőkre vonatkozó részét, és ezek alapján hosszabb távra 
határozta meg a világméretű erdészeti politika leglényegesebb 
téziseit.

A világkongresszus legfontosabb erdészeti politikai 
megállapításait a következőkben foglalhatjuk össze:

- A társadalom sokféle javakkal való ellátásában fontos 
szerepe van az erdő

- termelési,
- környezetvédelmi és
- szociális üdülési funkcióinak.

A termelési funkció, a fatermelés az erdők legfontosabb 
feladata; e tevékenység eredményeként a hozamoknak a 
költségekkel azonos mértékűnek vagy azt meghaladónak kell 
lenniük.

A környezetvédelmi és szociális funkció majdnem 
minden államban és a legkülönbözőbb fejlettségi szinteken 
növekvő fontosságúvá válik; ezeket a szolgáltatásokat 
megfelelő módon azonban csak társadalmi erőfeszítés 
biztosíthatja, általában kormánytevékenység útján, valamilyen 
költségvetési hozzájárulás terhére.

A társadalom érdekeit szem előtt tartva, csak az 
alapfunkciók országos és regionális, középtávú és távlati 
szükségletekhez alkalmazott, jól megalapozott kombinációi 
gondoskodhatnak az erdők optimális hasznáról a közjóiét 
számára, az egész gazdasági élet és az erdészeti szektor 
érdekében is.

Ez döntő fontosságúvá teszi, hogy az erdészek az erdő 
funkcióinak belső összefüggéseiről, azoknak a gazdasági és 
társadalmi fejlődésre gyakorolt hatásáról, a tevékenység 
pénzügyi és költségvetési fedezésének módszereiről világos

172



fogalmakkal rendelkezzenek, és ezek alapján biztosítsák, hogy 
a tervezők és döntéshozók minden szinten megfelelően 
ismerjék az erdők és az erdőgazdálkodás jellegzetességeit, 
továbbá a szociális és gazdasági fejlesztés elősegítésére 
vonatkozó lehetőségeit.

Az erdészeti fejlesztés tervezésének fő bázisai 
továbbra is az erdőleltárak, az üzemtervek, a kereslet 
előrejelzései maradnak. Ezeket ki kell szélesíteni, hogy 
magukba foglalják a környezetvédelmi, a szociális és az 
üdülési funkciók iránti igényeket és kielégítésük megtervezését 
is.

A megfelelő információbázis alapján
- távlati, stratégiai terveket,
- középtávú, taktikai terveket és
- rövid távú, operatív terveket kell készíteni.

A világ várható iparifa-fogyasztása a benyújtott 
dokumentum (Madas, 1972) elfogadott megállapításai szerint 
az 1970. évi 1,2 milliárd m3-ről 2000-re előreláthatóan 3,7 
milliárd m3-re fog növekedni; a tűzifafogyasztás 
előirányzatával együtt ez kereken 5 milliárd m3 összes 
fafogyasztást jelent a századforduló végén.

A világ élőfakészletére vonatkozó adatok hiányosak, de 
a rendszeres erdőgazdálkodásba bevont erdők, valamint az 
eddig érintetlen őserdők - feltárásuk esetén - fedezhetik a 2000- 
ben jelentkező reális igényeket. A faigények mellett 
jelentkeznek az erdők egyéb szolgáltatásai iránti növekvő 
igények is.

A világkongresszus szilárd meggyőződése, hogy 
bármilyenek is legyenek az egyes országok politikai 
célkitűzései, gazdasági, szervezeti és erdőbirtok-viszonyai, a 
kormányok felelősek azért, hogy megtervezzék a termelési, a 
környezetvédelmi és a szociális javak, valamint a 
szolgáltatások szakadatlan áramlását az erdőből, biztosítva, 
hogy az erdők fizikai termelése és kedvező környezetvédő
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hatásai ne csak a jelenben, hanem örökké a népek általános 
jólétét szolgálják.

A világkongresszus aggodalommal állapította meg, 
hogy a fejlett és fejlődő országok közötti színvonalkülönbség 
állandóan növekszik. A világ erdőtőkéjének jelentős része a 
fejlődő államokban van, és ezek kihasználása nélkül a tervezett 
fogyasztási szint nem fedezhető, ezért ezeket az erdőket minél 
előbb be kell vonni a rendszeres erdőgazdálkodásba. A fejlett 
országok nyújtsanak az eddiginél lényegesen nagyobb 
segítséget az erdők megfelelő kezeléséhez, valamint az 
erdőgazdálkodás és a faipar fejlesztéséhez. Mindez jelentősen 
elősegítheti a fejlődő országokban élő népek életszínvonalának 
emelését és hozzájárulásukat a világ fában jelentkező 
szükségleteinek kielégítéséhez.

Az erdőgazdálkodás világméretű, kívánatos 
fejlesztését jelentős részben akadályozzák az erdészeti 
igazgatás státusával és szervezetével, az erdészeti 
törvényhozással, az erdészeti szakoktatással, a kutatás és 
továbbképzés helyzetével kapcsolatos problémák.

Önálló országos erdészeti hivatalt célszerű létrehozni 
az erdészeti politika végrehajtására és az erdőtörvény 
érvényesítésének ellenőrzésére. Ez a hivatal kapjon megfelelő 
autonómiát és rendelkezzék elegendő anyagi eszközzel a 
hosszabb távra szóló erdészeti tervek végrehajtásához; 
koordinálja a különböző igazgatási szervek, helyi hatóságok és 
egyéb, erdészettel foglalkozó érdekeltségek és intézmények 
erdőgazdasággal és faiparral összefüggő tevékenységét.

Az oktatás és a kutatás fejlesztése az erdészeti politika 
megvalósításának talán legfontosabb eszköze. Mindenekelőtt 
az alsófokú oktatást kell széles alapokra helyezni és 
megfelelően megszervezni. A felsőfokú oktatásban a súlyt 
azokra az ismeretkörökre kell vetni, amelyek megfelelő 
ismeretanyagot adnak az ország gazdasági életéről, általános 
fejlesztési terveiről, munkaerőhelyzetéről, a fagazdaság és a
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népgazdaság egészének kapcsolatáról. Az eddigieknél nagyobb 
súllyal kell oktatni az erdészek társadalmi kötelezettségeinek 
megértését és gyakorlását szolgáló elveket.

Néhány országban úgy tűnik, hogy aránytalanul sok 
időt, energiát fordítanak az erdészet termelési feladatainak 
kutatására, és elhanyagolják fontos társadalmi, valamint 
gazdasági kérdések vizsgálatát, noha ezeket tanulmányoznunk 
kell, ha az erdészet minden frontján eredményt akarunk elérni.

Az erdészeti igazgatás fontos része a megfelelő 
információs- és propaganda szolgálat. A nyilvánosságnak 
tudnia kell, hogy milyen fontos szerepe van az erdészetnek a 
gazdasági életben; az erdőgazdaság és faipar vezetőit pedig 
folyamatosan tájékoztatni kell az állami erdészeti igazgatás 
irányelveiről és terveiről.

A világkongresszus kritikusan elemezte az erdészeti 
hivatás helyzetét és felelősségét. Az erdészek úttörő szerepet 
játszottak a megújítható természeti erőforrások ésszerű 
hasznosításáért és megőrzéséért folyó harcban. Az erdészek 
tudatában vannak annak, hogy nemcsak az erdő fáival kell 
foglalkozniuk, hanem úgy kell gazdálkodniuk, hogy az erdők 
leghatékonyabban szolgálják a népek egyetemes érdekeit és 
jólétét. Nem az erdészek vannak az erdőkért, hanem az erdők 
vannak a társadalomért, ennélfogva az erdészek állampolgári 
és szakmai kötelessége, hogy az erdőkkel a társadalom hosszú 
távú érdekeinek megfelelően gazdálkodjanak.

Végül a világkongresszus meggyőződését fejezte ki, 
hogy a világ népei mind nagyobb tömegben fogják igényelni az 
erdők anyagi és egyéb szolgáltatásait, és meg van győződve 
arról, hogy ezeket az igényeket ki is lehet elégíteni; ehhez 
azonban a meglevő erdők ésszerű kezelése és új erdők 
telepítése szükséges.

A VIII. Erdészeti Világkongresszust 1978-ban 
tartották meg Djakartában, Indonéziában. Fő témája: „Az 
erdők az emberért" volt. A téma maga is jelezte, hogy a
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Világkongresszus elsősorban a harmadik világ súlyos 
problémáira keres megoldást az erdők szerepének, 
lehetőségeinek jobb megismerésével, szélesebb körű 
hasznosításával. A világkongresszus jelentős előrelépést 
jelentett azon az úton, mely a kezdeti, kimondottan technikai 
jellegű kérdésekről fokozatosan elvezetett az ember és az erdő 
kapcsolatában a társadalom széleskörű problémáihoz. A 
megtárgyalt témakörökből emeljük ki a legfontosabbakat:

- A harmadik világ legnagyobb gondja a gyors ütemben 
növekvő éhező, szegénységben élő lakosság élelmezési 
helyzetének javítása. Ebben az erdők sok segítséget 
nyújthatnak. Számos probléma forrása a jelenleg folytatott 
váltógazdálkodás, melynek során felégetik az erdőket, 
mezőgazdasági művelés alá vonják, majd, ha a talaj kimerült, 
otthagyják a területet, kitéve azokat az erózió pusztításának, 
így fogy az erdő és fogy a mezőgazdasági terület. Ki kell ezért 
fejleszteni az agro-erdőgazdálkodást, az erdőket, a növényi 
kultúrákat és az állattenyésztést szilárd egyensúlyban tartó 
gazdálkodási rendszert. Az erdészeknek meg kell ismemiök a 
hagyományos erdészismeretektől távoleső olyan fogalmakkal, 
mint célszerű földhasznosítás, fejlettebb agrotechnika, 
közigazgatási, jogi feladatok.

A harmadik világ lakossága napi élelmét tűzifa 
segítségével melegíti, főzi meg; a lakosság jelentős része az 
asszonyok és gyerekek azzal foglalkoznak naponta, hogy 
egyre messzebbről gyűjtsék össze a primitív tűzhelyeikhez az 
egyszerű ételek megmelegítéséhez szükséges tűzifát. Ez az 
erdők gyorsuló ütemű kiirtásához vezet. Ezért meg kell 
szervezni a lakott területek közelében a kiirtott területek 
rendszeres újraerdősítését és szabályozott használatát, a 
mezőgazdasági területek körül mezővédő erdősávok létesítését.

- A munkanélküliség csökkentése érdekében szükséges 
az ipar fejlesztése, elsősorban a trópusokon rendelkezésre álló 
nyersanyag, a fa feldolgozása révén, melyet ma
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gazdaságtalanul hasznosítanak. Csak a legértékesebb fafajok 
vastag törzseit termelik ki és azokat feldolgozás nélkül 
exportálják, a feldolgozott termékek jelentős részét pedig 
importálják. Ezért meg kell teremteni a feldolgozóipart a hazai 
szükségletek kielégítésére és értékesebb termékek exportjára, 
ezzel is növelve a munkaalkalmakat és a lakosság jövedelmét. 
Növelni kell a nők foglalkoztatását az erdőgazdaságban és az 
iparban; mai szerepük jelentéktelen. A fa ipari feldolgozása 
révén hasznosítani kell az eddig ipari célra nem hasznosított 
fafajokat és a vékonyabb méretű fákat az erdők jobb 
haszosítása érdekében.

Több figyelmet kell fordítani az erdők 
környezetvédelmi szerepére, a trópusi erdőkben levő, igen 
gazdag géntartalékok megóvására, és az erdők szerepére, amit 
az idegenforgalom növelése érdekében nyújthatnak.

A IX. Erdészeti Világkongresszust Mexico Cityben 
rendezték 1985-ben. A  kongresszus fő célkitűzése, jelmondata: 
„Az erdővagyon szerepe a társadalom integrált 
fejlesztésében. ”

A bevezető előadásokban rámutattak, hogy a hét évvel 
azelőtti, VIII. Erdészeti Világkongresszuson az erdei 
erőforrások pusztulására tett előrejelzések valósággá váltak. A 
válság lényege, oka a szegénység a harmadik világban. Évente
11 milllió hektár erdő pusztul el, mert főzésre, melegítésre csak 
tűzifát tudnak felhasználni, egyéb, korszerűbb tüzelőt nem 
tudnak megvenni ebben a térségben az emberek. Ahogy fogy a 
fa, a fahiány miatt egyre több helyen már nem tudnak napi 
kétszeri meleg ételt készíteni. De mindenütt folytatódik az ősi 
gyakorlat, így Mexicóban is, és az erdők közelében élő 
lakosság levágja, felégeti az erdőket, hogy újabb 
mezőgazdasági területeket nyerjenek.

De megjelent a veszély a fejlett államokban is, ahol a 
savas esők és egyéb légszennyező anyagok, a kiterjedt erdei 
tüzek, széldöntések stb., okoznak egyre súlyosabb károkat az
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erdők- ben. Világméretekben kell érvényesülnie annak a 
felismerésnek, hogy az erdőknek a társadalmat kell szolgálniuk 
és hasznosításukat integrált módon kell megoldani. A 
szervezet, infrastruktúra, kutatás, technológia és iparosítás az 
erdőkben rejlő erőforrások hasznosítása szempontjából 
egymástól elválaszthatatlan tényezők.

A Mexicói Nyilatkozat hangsúlyozza, hogy olyan 
politikát kell meghatározni és stratégiát alkalmazni, mely a 
társadalom minden tagjának felelősségén és együttes 
részvételén alapszik. A világ fejlődését befolyásoló tényezők 
olyan megközelítést igényelnek, mely megfelelő, tartós 
összhangot törekszik teremteni az emberi lét jövője és a 
természet között. Ennek során összhangot kell teremteni a 
vezetés központi és regionális formái, valamint a 
magánintézmények és a társadalom egyes tagjai között.

Alapvető fontosságú a vidék integrált fejlesztése; egy 
ország fejlődését nem lehet a vidék romjaira építeni. Az 
integrált vidékfejlesztésnek magában kell foglalnia az erdők 
sokirányú fejlesztését, és ennek során a mezőgazdasággal, 
legeltetéssel, az ökológiai követelményekkel, a társadalmi 
haladás igényeivel, a természeti erőforrások védelmével, így a 
vízgyűjtő helyek védelmével, a sivatagosodás elleni 
küzdelemmel való szoros integrációját.

A Nyilatkozat külön fejezetben foglalkozik a trópusi 
erdőkkel összefüggő erdészeti feladatokkal, melyet egy 
akciótervben fogalmazott meg. Ebben kiemeli az erdészek 
szerepét, feladatát a földhasznosítás tervezésében, a 
tűzifaellátás sokoldalú problémájának megoldásában, a trópusi 
erdők ökoszisztémájának megőrzésében, a fafeldolgozó ipar és 
intézmények fejlesztésében.

Végül a X. Erdészeti Világkongresszus színhelye 
Párizs, időpontja 1991, vezető témája: „Az erdő a jövő 
öröksége ” volt.
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A hat vitaterület az alábbi volt:
- Az erdő mint megóvandó örökség,
- Az erdőörökség védelme és megőrzése,
- Az erdő és a fák szerepe a területgazdálkodásban,
- Az erdőörökség-gazdálkodás,
- Az erdőörökség mint gazdasági erőforrás,
- Politika és intézményrendszer.
Talán nem véletlen, hogy a harmadik világban tartott 

két világkongresszus után a X. kongresszust újra Európában 
rendezték meg, mégpedig Franciaországban, ahol sajátos 
történelmi és gazdasági fejlődés következtében a fejlett 
tőkésországok közül ez idő szerint Franciaországban alakult ki 
legjobban a gazdaság központi irányításának és 
befolyásolásának összefüggő és intézményes keretek között 
megvalósuló állami rendszere. Az előző világkongresszusok 
üzenetei egyre erőteljesebben hangsúlyozták, hogy az 
emberiség alapvető problémái nem csak a gazdaság 
fejlődésével függenek szorosan össze, hanem elválaszthatatlan 
kapcsolatban állanak a társadalmi problémákkal, a 
természethez fűződő viszonnyal, ezért hosszabb távon 
szükséges az összes tényezők között a megfelelő összhangot 
megteremteni, azaz bizonyos tervszerűséget szükséges a 
tényezők között biztosítani. Különösen vonatkozik ez az 
erdőgazdaságra, mely hosszú távra kiható tevékenység.

A világkongresszus ezen elvárásoknak meg is felelt, 
ami kitűnik a „Párizsi Deklaráció" főbb megállapításaiból és 
ajánlásaiból.

Az említett dokumentum bevezetőben röviden 
összefoglalja az adott helyzet főbb jellemzőit, az alábbiakban: 

az erdők pusztulása, irtása az erdőörökség 
elszegényedéséhez vezet; a jelen generáció felelős a jövő 
nemzedék felé bolygónk természeti örökségéért.
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Az erdők által nyújtott megújítható javak és 
szolgáltatások fontos szerepet játszanak az emberiség növekvő 
faanyag-, élelmiszer-, takarmányszükségleteinek
kielégítésében, a víz- és széndioxidkörfolyamatokban, a 
talajvédelemben, a biológiai sokszínűség megőrzésében, a 
szabadidőszükségletek kielégítésében.

- Az erdőgazdálkodás fogalma magában foglalja az erdő 
gazdasági, ökológiai, társadalmi és kulturális funkcióinak 
érvényesülését, ezáltal bővítve a tartamos hozamának 
jelentőségét. El kell kerülni a bioszférában bekövetkezhető 
visszafordíthatatlan károsodásokat.

Ezek után a Deklaráció összefoglalja a legfontosabb 
feladatokat:

Meg kell tervezni a földterületek hosszú távú, 
rendeltetésszerű hasznosítási lehetőségeit, hogy 
meghatározható legyen a távlati erdőterületek nagysága és 
elhelyezkedése.

Be kell vonni a lakosságot a területek integrált 
fejlesztésébe, megadva számukra minden intézményi, technikai 
és pénzügyi segítséget a feladatok megoldására.

Tekintettel az erdőgazdálkodási ciklusok hosszú 
időtartamára, ügyelni kell az erdészeti politika tartamosságára, 

Fejleszteni kell a nemzetközi együttműködést és 
fokozni kell a veszélyeztetett térségek erdeinek nemzetközi 
hálózatokba való besorolását.

A X. Erdészeti Világkongresszus a környezeti 
problémák globális jellegének és sürgősségének tudatában 
ünnepélyesen felhívja a döntésthozókat, vállaljanak 
kötelezettséget bolygónk zöld felületének, az erdőörökségnek 
megőrzésére, illetve helyreállítására, és ennek érdekében 
alkalmazzák az erdészet hosszútávú, a tartamosságot biztosító 
közgazdasági és pénzügyi mechanizmusait.

Végül a XI. Erdészeti Világkongresszus 1997-ben 
Törökországban lesz. Vezető gondolata előreláthatóan az
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„Erdők fenntartható fejlődéséért (tartamos gazdálkodásért) a 
XXI. században ” lesz.

*A Buenos Aires-i világkongresszus előkészítő bizottsága, 
mely a FAO és az argentin kormány képviselőiből állt, 
bizottságonként felkért néhány ismert szakértőt, hogy a vita 
elősegítése érdekében készítsenek előzetesen egy általános 
tanulmányt (generál paper) a bizottság témakörében. A magyar 
erdészetet az a megtiszteltetés érte, hogy három bizottságban is 
kértek fel magyar szakértőt általános tanulmány benyújtására.

Ezek a következők:
A III. bizottságban dr. Tóth Sándor: Az 

erdőgazdálkodás problémája és technikája az üdülési feladatok 
megvalósításával kapcsolatban.

Az V. bizottságban dr. Keresztesi Béla: Az erdészeti 
kutatás tervezése, finanszírozása és az elért eredmények 
hasznosítása.

A VI. bizottságban dr. Madas András: Milyen 
változásokat hoz a 2000. esztendő a világ fakitermelésében, 
faforgalmában és fogyasztásában?
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Nyárgazdálkodás a Kisalföldi Erdőgazdaság Rt. 
területén

Nagy Sándor

Az erdők jelentősége, társadalmi igénye napjainkban tovább 
nő. A közéleti, üdülési, védelmi, vadászati rendeltetés mellett 
jelentős szerepe marad az egyetlen újratermelhető nyers
anyagnak, a fának előállításában is.

A Kisalföldi Erdőgazdaság Rt. ezen feladatokat végzi az 
állami erdőkben. Részvénytársaságunk Győr-Moson-Sopron 
megye keleti részén 36.002 ha területen gazdálkodik, ebből 
30.400 ha erdő. 1963-ban 25.107 ha volt az erdőterület. A 
hansági telepítésekkel, vásárlásokkal nőtt a terület.

Első érzékeny veszteségünk a dunakiliti tározó tó 
kialakítása miatt levágott és a vízügynek átadott 1002 ha jó 
nyár termőhely volt. A kárpótlások során az I. földalapban 862 
ha-ral csökkent a terület. A II. földalapba 1146 ha került 
kijelölésre, az árverések során eddig 693 ha jutott új 
tulajdonoshoz, ez együtt 2.500 ha.

Erdeink öt erdőgazdasági tájban helyezkednek el:
24. Kisalföldi homok
43. Északi Pannonhát
44. Kemenesalja
49. Hanság
50. Szigetköz.

Hat hagyományos erdészetünk van.
Győri Erdészet 8.403 ha Szigetköz, Kisalföldi homok 
Délhansági Erdészet 4.892 ha a Hanságban 
Északhansági Erdészet 7.464 ha a Hanságban 
Mosonmagyaróvári Erdészet 3.641 ha a Felső- 

Szigetközben
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Ravazdi Erdészet 5.900 ha az Északi Pannonháton 
Rábaközi Erdészet 5.702 ha Kemenesalján.
Az elmúlt három évtizedben fafajösszetételben is 

jelentős változás következett be.
A peremvidék galériaerdeiben, a Kemenesháton, a 

Rábaközben a Pannonhalmi dombvidéken jelenleg meglévő
13,1 % kocsányos tölgy (KST), 11,7 % cser (CS), 12,0 % akác 
(A), 7,6 % egyéb kemény lombfák (EKL) területe az akác 
állományok 70-es években történt átalakítása miatt 50 ha-ral 
csökkent, a fenyőállomány kétszeresére nőtt.

Fafaj 1963 1995
ha % ha %

T 3068 12,2 3990 13,1
CS 3270 13,0 3550 11,7
A 4025 16,0 3625 12,0
EKL 3585 14,3 2300 7,6
NNY 3000 12,0 8500 28,0
ELL 6560 26,1 4750 15,6
FE 1599 6,4 3655 12,0
Összesen 25107 30400

A Szigetközben és a Hanságban a lágy lombos 
állományok a meghatározók. Erdőgazdaságunknál arányuk
38,1 %-ról 43,6 %-ra nőtt. Az égererdő jelentős részét a 
lecsapolások befejezése után, a bekövetkezett 
termőhely változás miatt, felváltotta a nemesnyáras. 1963-ban 
3000 ha, 1984-ben 7250 ha, jelenleg 8500 ha nemesnyár 
állománnyal rendelkezünk.

Élőfakészletünk 1963-ban 2,9 millió m3 volt, jelenleg 
5043 ezer m3, ebből évente az előhasználatokkal együtt 210 - 
220 ezer bruttó m3-t, 170-180 ezer nettó m3-t termeltünk ki.
1994-ben a 175 ezer nettó m3-ből 113 ezer m3 nemesnyár volt.
1995-ben 178 ezer m3-ből 120 ezer m3 volt a NNy.
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Ez fakitermelésünk 65 %-a. Véghasználati területünk 
570 ha. Erről termeljük a fatömeg 73 %-át. A gyérítések 10 - 
10, a tisztítás és egészségügyi termelés 7 % -bán részesül.

A hansági telepítések és az erdőfelújítások a 60-as 
években óriásnyár és 1-214 olasznyár fajtákkal történtek. Ezek 
adják a mai véghasználatok zömét. Még van korainyár is, 
melyet megpróbálunk minél tovább fenntartani. 1995-ben a 
kitermelésre tervezett nemesnyár rönk 84 %-a olasznyár, 12 %- 
a korainyár, 4 %-a óriásnyár volt.

A véghasználatot követően jelentős felújítási 
kötelezettség keletkezik. Az utóbbi 7 év adatait vizsgálva és 
átlagolva (1. sz. táblázat) megállapíthatjuk, hogy az 570 ha 
átlagos felújításból 70 ha a mag-sarj, és 500 ha a mesterséges I. 
kivitel, ennek 68 %-a nemesnyár.

Felújítási területből 315 ha került kituskózásra. Az 
ágazat éves költségének 1/4-ét a talaj előkészítés teszi ki. 
Tuskózással, szántással a hansági nyárasokat újítjuk fel. Öt 
működő Elletári tuskózónk van. A legújabb beszerzési ára 28 
millió Ft volt.

Az I. kiviteleket a vágástörés, mélyszántás után az egyre 
csökkenő mélységű kotus talajokon végezzük. A perem
területeken a nyárasokat felváltja a kemény lomb célállomány. 
A nemesnyárasok ültetése 3,5x2 m, 4x4 m-es hálózatban 
géppel vagy kézi munkával történik. A nyár folyamán 2-3-szori 
gépi és kézi ápolás következik. A vízzel és a lápi növényzettel 
örökös a harcunk. Az idei évben júliusban tudtuk az első gépi 
ápolásokat elvégezni. A felújításokat vadkárelhárító kerítéssel 
védjük, 50 km épül területünkön évente. A vadkárosított 
táblákon jelentős minőségi károsodás tapasztalható a 
faanyagban. A tömegter- meléssel szemben a piac ma is a 
göcsmentes, álgeszt nélküli, minőségi rönköt keresi.

A nemesnyárasok intenzív nevelést igénylő, gyorsan 
növő állományok. Talajművelést, öntözést kívánnak. Évente 7 
millió Ft-ot fordítunk a csatornák karbantartására és a vízdíjra.
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Az ágazati költség 1/4-e ápolási költség. A hektáronkénti 
tőszám kérdésében kollégáinkkal is harcot kell vívni. 
Megfelelő növőtér esetén nagy a korona, és ez nagy fatömeg 
előállítására képes. A nemesnyárasokat a minőségi törzsnevelés 
erdekében nyesni kell.

A Duna-ártéren tuskózás nélkül gödörfúró után, kézi 
ültetéssel újítunk fel. Kézi ápolást a csökkenő létszámú, egyre 
korosodó munkaerővel végezzük. A Duna elterelése után 
mélyfürásos ültetéssel is kísérleteztünk. A kavicsos altalaj 
miatt ez rendkívül költséges megoldás. A fenékküszöb 
megépítése után a Felső-Duna-ártéren újra lehetőség nyílott a 
nemesnyár állományok ültetésére.

Erdőgazdaságunk területén jelentős a természetvédelmi 
terület. A Fertő-Hanság Nemzeti Park, a Szigetközi 
Tájvédelmi Körzet, a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet területén 
több mint 13000 ha erdő van. Ezeken a felújítási területeken a 
természet- védelemmel együttműködve, vitatkozva, olykor 
harcolva is megpróbáljuk az őshonos, természetes mag- és 
sarjeredetű állományokat visszaállítani. Emellett a 
nemesnyárasok nevelése is a hosszútávú és tartamos 
erdőgazdálkodás része.

A mezőgazdasági művelésből kivont vagy fokozatosan 
kivonásra kerülő területeken telepíthető fafajok közül a 
nemesnyár kezelhető a legrövidebb vágásfordulóval és hozza 
meg a legrövidebb idő alatt a befektetést. A gazdasági 
számítások szerint a közepes kb. 14 aranykorona értékű 
szántóterületen a búza jövedelmezőségével azonos a 
nemesnyáras ültetvény hozama.

A nemesnyárak nagyarányú telepítése a 60-as években 
kezdődött a Hanságban. A meglévő hazainyár-, korainyár- és 
égerállományok felújítása a csatornázások, a termőhelyi 
viszonyok áltozása miatt nemesnyárral történt meg. Közel húsz 
éven át az 1-214 olasznyár és az óriásnyár fajtákkal 
erdősítettünk.
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1981-től részletes adatfelmérést készítettünk a 
nemesnyáras I. kivitelekről (2. sz. táblázat). Ebben az évben 
volt az utolsó korainyár I. kivitel. A korainyár állományok a 
Duna-ártéren 45-50 éves vágásfordulóban kezelve nagy 
fatömeg megnevelésére képesek. A Gútor-szigeten 1000 m /ha 
összes fatömeget is termeltünk ki. Ez a termőhely ma 
kihasználatlan a dunakiliti tározó területén. A 235 ha I. kivitel 
64 %-a olasznyár, 12 %-a OP-229 volt, ez ma az Agatha-F 
klón. Az anyatelepek fejlesztése, fajtaváltása lehetővé tette az 
újabb fajták üzemi méretű alkalmazását.

1986-ban a 256 ha I. kivitel 9,3 %-a olasznyár, 15,5 %- 
a Agatha-F, 38,6 %-a Pannónia klón volt. A hansági 
területeken a korábbi években ültetett és 3 éves korban 
befejezett OP-229 erdősítések ebben az évben több 
erdőrészletben teljesen tönkrementek. A magas páratartalom, a 
gombakárosítások, fagykár következtében fellépett 
gutaütésszerű pusztulás miatt azóta fokozatosan kiszorult az 
alkalmazott fajták közül. A kevésbé párás területek, jó 
homoktermőhelyek fája.

1988-tól a hansági erdészeteinknél a véghasználat 300 
ha/év fölé emelkedett, emiatt 1990-től nőtt az I. kivitelek 
területe. Az óriásnyár helyett is új fajták, az I 45/51 és a Koltay 
kerültek alkalmazásra.

Az 1-45/51 (Paráskérgű) nemesnyár több mint 10 éve 
került üzemi alkalmazásra. Tapaszatalataink kedvezőek. 
Megeredése jó, simadugvány-kihozatala az anyatelepeken a 
fiatal hajtások erős sudarlóssága miatt közepes. A kiültetés 
utáni első évben magassági növekedése lassabb. Kérge korán 
parásodik. Vadtűrő képessége jó. A kötöttebb talajokon a 
Pannónia nyárral soros elegyben ültetjük.

Koltay nyár: Hazai szelekció. A kevésbé intenzíven 
ápolható területre, szélsőségesebb termőhelyekre való. A
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nemesnyárak közül a legközelebb áll a feketenyárhoz. Az erős 
ágassága miatt inkább tömegtermelésre ajánljuk.

1992-től a Duna-ártéri széldöntések következtében az 
olasznyár ültetése is megszűnt. Az alkalmazott fajták 2/3-a 
Pannónia (45,6%) és a Kopecky fajta (19,6 %). Hazai 
mesterséges keresztezésből szelektált testvérklón. Az apafa a 
Lébény 211-es feketenyár törzsfa.

Pannónia nyár: A legjobban szaporítható klón. 
Megeredése,fejlődése, rezisztenciája, vadtűrőképessége nagyon 
jó. A felújításokban az 1-214 olasznyárat felváltotta.Széles 
termőhelyi skálán alkalmazható.

Kopecky nyár: A hímivarú klón, hasonló a 
Pannóniához. Település vagy üdülőterület fásítására 
használható. Fatömeg - produktuma kisebb.

Blanc du Poitou: 1870 körül Franciaországban 
szelektált hím klón. A Duna-ártéri korai nyárasok felváltására 
ültettük, akár 40 éves vágásfordulóban is kezelhető. 1992-ben
37,1 ha-on került az I. kivitelekbe.

Ebben az évben már nem volt az I. kivitelekben az I 
58/57 fehémyár, a Villa Franca: A vizsgált időszakban 370 ha- 
on alkalmaztuk. A szárazabb termőhelyeken a fajtaválaszték 
szélesítését szerettük volna megoldani vele. A kezdeti 
eredmények biztatóak voltak, de a sima kérge miatt 
vadtűrőképessége gyenge, a szarvasok előszeretettel hántják, 
kiválogatják a többi nemesnyár közül. A fapiacon csak 
hazainyár alapanyagként forgalmazható.

1994-ben az anyatelepek fejlesztése révén újra 
biztosítani tudtunk óriásnyár gyökeres dugványt. Térségünkben 
építési anyagnak ma is ezt a fajtát keresik.

1995-től visszatért az 1-214 olasznyár. Az 1994-ben 
Olaszországban tett tanulmányút bizonyította, hogy a lemezipar 
a laza szerkezetű, könnyű, álgesztmentes nyár rönköt keresi. Az 
ilyen anyagot a jó termőhelyeken, ültetvényszerű 
gazdálkodással, öntözéssel, nyeséssel lehet megnevelni. Az így
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nevelt rönkből hámozható fehér lemez, amely kiváló bútoripari 
alapanyag.

Az elmúlt 15 évben az elegyfajokat is figyelembe véve 
cserére került a nemesnyár állományok több mint fele.

Az új fajták termőhelyi alkalmazását az Országos 
Mezőgazdasági Minősítő Intézet támogatásával kialakított 
üzemi kísérleti területen kísérjük figyelemmel (3. táblázat).

1984 óta 12 helyen 91 ha ilyen terület létesült, ezekben 
244 parcellán 22 nyár klón került vizsgálatra a Hanság és a 
Szigetköz változatos termőhelyein. A következő évtized 
fajtáinak meghatározásához is nagy segítséget nyújtanak. 1-2 
évente készül felmérés és számítógépes értékelés a parcellákról 
és fajtákról. A helyszíni bejárások során is tapasztalhatjuk 
egyes fajták kiemelkedő teljesítményét.

A Triplo és Parvifol fajták ezen kísérleti tapasztalatok 
után kerültek az üzemi anyatelepre és az I. kivitelekbe. 
Mindkettő Olaszországból származik. A levélrozsdával és a 
kéregfekéllyel szemben rezisztensek vagy kevésbé érzékenyek.

Szívesen adunk területet az ÉRTI kisparcellás 
kísérleteinek. Ilyen nemesnyár kísérlet az utóbbi 10 évben 63 
ha-on létesült. Jelentős nagyságú a régebbi és a más fafajú (pl. 
dió) kísérleti terület is. A kiválasztott, jó minőségű kiónokból 
létesültek az üzemi kísérletek, és a jövőben sor kerülhet üzemi 
alkalmazásukra.

Csemetekertjeinkben 8 ha üzemi anyateleppel 
rendelkezünk. Ezeken másfél millió dugványt tudunk 
megnevelni és termelni, a 13 nemesnyár és a 3 fehérfuz 
klónból. Gyökeres dugványt, erdősítési célra alkalmas nagy- és 
karódugványt, az igények szerint, újra nagyobb mennyiségben 
termelünk.

Fakitermelési és értékesítési adatok bizonyítják, hogy a 
nemesnyár állományok kitermeléséből a gazdaságunk jelentős 
bevételhez jut. Az erdőfenntartási járulék 76 %-át a nemesnyár 
állományok kitermelése után fizetjük, ezzel részben
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megteremtve az állományok felújításának, szükség esetén 
cseréjének pénzügyi alapját.

Az erdőművelési ágazat éves költségvetése 160 -170 
millió Ft. A normatív támogatás a költségek 55-60 %-át fedezi. 
Az erdőművelés elszámolási rendszerének módosítása, a 
költségelszámolás visszaállítása, az ágazat munkájának jobb 
értékelhetőségét eredményezte.

Az 1997-re várható támogatásemelkedés sem tud lépést 
tartani a költségek rohamos emelkedésével.

Az új erdőtörvény elkészült, 1997 elejétől életbe lép. 
Ettől vártuk, hogy az ültetvényszerű gazdálkodás 
meghatározásra kerül, mert csak így képzelhető el a nemesnyár 
állományok fenntartása, és az ültetvényszerű állományokból 
termelhető ki a ráfordítások fedezete. A külterjes, gyenge 
termőhelyű nemesnyár állományok helyére pedig elegyes 
lombos állományokat kell ültetni.

Meg kell találnunk és le kell rögzíteni a helyes arányt a 
nemesnyár ültetvények és természetszerű gazdálkodás között, 
meg kell határozni a többletráfordítás forrását, és a jövőképet, 
mert így feloldódnak a látszólagos ellentétek a természet- 
védelem és az erdőművelés között.

189



1. sz. táblázat

Az erdőfelújítás célállományai

Év Tuskó
zott

ha

Az I. kivitel területe
term.
mag

sarj mest. összes
ha

1989 261 4 64 389 457
1990 434 3 71 557 631
1991 417 7 23 539 568
1992 308 5 128 476 609
1993 316 70 502 573
1994 195 1 54 478 532
1995 287 60 577 638
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Az 1. kivitel célállományai ( ha)
T EKL

CS
A NNY

FÜ
HNY
ELL

FE

51 14 73 287 3 29
60 65 66 414 11 15
80 35 20 399 10 24
61 52 147 301 21 27
27 40 103 353 25 25
50 103 54 279 20 27
58 70 81 352 30 17
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3. sz. táblázat

Nemesnyár üzemi fajtakísérletek adatai
Lé

te
sí

té
s

Község Tag Terület Klón x
>-
2
o

I 
A

N
IO

! PA
NY

 
1

>
Z
CL
CQ

éve Részi ha ismétl.

1984 Csorna 3 L 4,8 7X1 I 1
1984 Fertőd 2 H 4,8 7X1 I 1
1986 Lipót 4 A 9,5 8X3

6x3
I
I

1
1987 J.somorja 31 A 7,7 1

—

1987 Csorna 18 A 12,1 8X3 I 1
1987 Kapuvár 28BE 6,7 6X3 I 1
1988 Kapuvár 31 D 12,8 8X3 I 1 1
1988 J.somorja 40 D 7,6 6X3 I 1 1
1989 Fertőd 2 D 4,8 7X4 I
1989 Lébény 12 B 10,- 6X4 I 1
1990 Dunasziget 22 B 6,4 8X3 I 1
1992 Kapuvár 4 E 1,5 7X4 I 1 1
1994 Dunasziget 25 D 2,4 8X3 1 1
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Az egyesületek szerepe és jövője a magyar polgári 
társadalomban

Dupcsik Csaba
Remélem, senkit sem ijesztett meg, hogy szociológus vagyok; 
tudom, ennek a szakmának egy kicsit rossz a híre. Egy 
rosszmájú évfolyamtársam az egyetemen úgy fogalmazott: 
szociológus az, aki mindent bonyolultabban mond. A 
továbbiakban, noha kénytelen leszek néhány elvont fogalmat is 
használni, igyekszem majd ezek számát korlátozni, s minden 
esetben alaposan megmagyarázni azokat.

Pár mondat erejéig vissza kell ugomom az időben. A 
hagyományos társadalm akban, a modernizáció előtti 
társadalmakban az államnak meglepően kis szerepe volt a 
társadalom mindennapi életének megszervezésében. De erre 
nem is volt akkora szükség: számos kisebb-nagyobb 
hagyományos közösség rend, faluközösség, céh, egyház- 
közösség stb. - szabályozta az emberek életét, áthagyományo
zott, nemzedékről nemzedékre alig változó módon. Az újkor 
elején azonban, mint az közismert, ezek a hagyományos 
keretek elkezdtek felbomlani a modernizációval együttjáró 
folyamatok (elszemélytelenedés, piaci viszonyok terjedése, 
közlekedés és kommunikáció fejlődése stb.) hatására, 
miközben az állami bürokrácia hatóköre nagymértékben 
kiterjedt. Másrészről igen fontos az ideológiai változás: elkezd 
terjedni és mind befolyásosabbá válik az a nézet, hogy minden 
ember egyenlő, függetlenül attól, hogy milyen társadalmi 
csoportba születik, minden embert egyenlő jogok illetnek és 
egyenlő kötelezettségek terhelnek. A felvilágosodás 
gondolkodói számára az elsődleges értékké az egyéni 
szabadság vált, illetve, a másik póluson, a közérdek, az egész 
társadalom érdeke. Sokak szerint ebből az következett, hogy az 
össztársadalminál kisebb csoportok, egyesületek léte inkább
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káros, hiszen részérdekeket képviselnek, szemben az általános 
érdekkel. Bármilyen meglepő, de a felvilágosodás legtöbb 
gondolkodója, aki oly lelkes híve volt a ma is alapvetőnek 
tekintett szabadságjogok közül például a lelkiismereti- vagy a 
szólásszabadságnak, nem pártolták, sőt esetenként kifejezetten 
ellenségesen kezelték az egyesületi szabadság eszméjét. A 
felvilágosodás eszméit a gyakorlatba átültető francia 
forradalom alatt kimondottan egyesületellenes törvénykezés 
volt jellemző. De az amerikai alkotmány és az alapjogokat 
rögzítő, ún. első tíz kiegészítés sem említi az egyesülés 
szabadságát az alapvető emberi és polgári jogok között.

A társadalmi gyakorlat azonban mégis magával hozta a 
társadalmi egyesületek számának ugrásszerű szaporodását és 
ezek elismerését. A legtöbb európai államban ez a folyamat 
már a múlt század folyamán lezajlott. Ezt az elismerést 
segítette a politikai gondolkodás változása: egyesek már a 
múlt század elején figyelemeztettek arra, hogy a magányos 
egyén túl gyenge az állami túlhatalommal szemben. Olyan 
gondolkodók, mint John Stuart Mill vagy Alexis de 
Tocqueville, írásaikban egy, szinte már a 20. századi 
totalitáriánus államokhoz hasonló helyzet veszélyét vázolták fel 

mint utólag megállapíthatjuk, nem is alaptalanul. Az ilyen 
„fejlődés” elkerülésére ezek a filozófusok az egyesületek 
szerepének növelését ajánlották, mint a szabadság 
legfontosabb támaszát. Ha az egyes egyén gyenge és 
potenciálisan kiszolgáltatott az állammal, annak mind jobban 
kibontakozó apparátusával szemben, akkor az egyéneknek 
társulniuk kell egymással. Az egyesületek amellett, hogy 
ellátják azokat a feladatokat, amelyekért egyáltalán létrehozták 
őket más funkciókat is betöltenek, mindenekelőtt az 
államhatalom ellensúlyozása, ellenőrzése, esetenként 
befolyásolása terén. De talán még fontosabb az a funkció, amit 
kissé fennkölten „az állampolgári öntudatra nevelésnek” 
nevezhetnénk. A modem nemzetállamok túl kiterjedtek, túl
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népesek ahhoz, hogy az egyes egyén kivételes, nagy 
pillanatoktól eltekintve valóban érezhesse, cselekvése 
tényleges hatással van erre az entitásra, valóban számít valamit 
a nemzet egészével szemben, van valami értelme az 
aktivitásának, ami több annál, hogy négy évente egyszer 
elmegy és leadja a sokmillió voks egyikét. A modem 
államokban az állampolgárok elsöprő többségének minimális 
lehetősége lenne tenni valamit a közérdekért, s minimális 
lehetősége lenne éreznie, hogy van valami számottevő része 
abban, hogy a közügyek, jól-rosszul, de haladnak ha nem 
lenne az egyesületi szféra. E funkció betöltésének 
szempontjából, kis túlzással, szinte mindegy, milyen elsődleges 
cél betöltésére szolgál az adott egyesület: a lényeg, hogy az 
embereknek egy kisebb vagy nagyobb csoportja összejön, tesz 
valamit ezért a célért, s érezheti (legalábbis jó esetben, hisz 
mint minden emberi cselekvés, az egyesületi is torkollhat 
kudarcba) ennek hatását. Ez az érzet nyújthatja azt az 
állampolgári öntudatot, amely egy valóban szabad társadalom 
egyik legfontosabb fundamentuma.

Ez tehát a jogfilozófiai-politikai szempont; van viszont 
egy jóval földközelibb, jóval realisztikusabb szempont is. Mint 
már említettem, a modernizáció folyamatában az állam 
hatóereje rendkívüli módon kiterjedt. Gondoljunk csak arra, 
hogy a irodalmat kormányzó Mátyás királyunk keze alá talán 
ha néhány tucat olyan írnok dolgozott, akit - mai fogalommal - 
„főállású közalkalmazottnak” tekinthetünk, s akik nem 
rendelkeztek sem számítógépes rendszerrel, sem 
faxkészülékkel, sem statisztikai felmérésekkel, a modem 
közlekedési eszközökről már ne is beszéljünk. Mégis: az 
államigazgatási apparátus e rendkívüli kiterjedése és fejlődése 
még így sem tudott lépést tartani az igazgatandó terület 
kiterjedésével és fejlődésével. A modem társadalom 
egyszerűen túl bonyolult, túl komplex ahhoz, hogy egyetlen 
központból szabályozzák; mindazok az országok, ahol
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megpróbálkoztak ilyen szabályozással, egy rövid időre nagy 
teljesítményeket voltak képesek kipréselni magukból - de hosz- 
szabb távon menthetetlenül lemaradtak. A parancsuralmi 
rendszer, amely a gazdasági és társadalmi szervezetek 
sokaságát néhány, szigorúan egy kézből irányított intézményre 
„egyszerűsítené” le, az úgy tesz - ahogy egy neves közgazdász 
mondta ,mintha egy orvos a „vérkeringés áttekinthetővé 
tétele” érdekében mindössze néhány fontosabb érre korlátozná 
a vér áramlását, s kikapcsolná a hajszálerek szövevényes 
dzsungelét Nem egyszerűen a kontraszelekcióról van szó, 
tehát, hogy nem megfelelő emberek vannak a vezető 
posztokon. Gyűjtsék össze akár az ország legokosabb embereit 
a központi szerveibe, akik ráadásul a legáldozatosabb, 
legodaadóbb szolgái a köznek akkor sem lenne idejük 
mindenre, s akkor sem értenének mindenhez. Triviális igazság, 
de a gazdasághoz a gazdasági résztvevők, az oktatáshoz a 
tanárok - az erdészethez pedig az erdészek értenek a legjobban. 
Már csak ezért szükségszerű, hogy az állam megossza az 
igazgatási feladatait ezen szakemberek egyesületeivel.

Nálunk persze ezek a triviális felismerések bizonyos 
ideológiai és politikai akadályokba ütköztek. A kommunista 
állam bizonyos mértékben helyesen ismerte fel az egyesületek 
szerepét az állampolgári nevelésben vagy az állami ellenőrzés 
lazításában csak éppen negatív formában alkalmazta ezt a 
felismerést. Az államhatalom nemcsak a pártokat, 
szakszervezeteket, az egyházakat, de még a politikailag teljesen 
semleges egyesületeket is igyekezett ellenőrzése alatt tartani - 
miközben a jogszabályok szerint teljes volt a szabadság. 
Érdekes módon, ahogy „lazul” a rendszer, úgy válik egyre 
szigorúbbá a törvényi szabályozás, hisz egyre nagyobb a 
„veszélye” annak, hogy az emberek komolyan veszik a 
törvényeket, s megpróbálnak valóban önálló egyesületeket 
létrehozni.
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Persze azt is jól tudjuk, hisz valamennyien ebben az 
országban éltünk, hogy az előző rendszer az utolsó 
évtizedeiben nem volt teljesen azonos a klasszikus sztálinizmus 
rendszerével. Az emberek többsége számára az ötvenes 
évekhez viszonyítva - kitágult a mozgástér. Szabad volt - egy 
kicsit - utazni, nem kellett Szabad Nép-félórákra járni, s nem 
jött a nagy fekete autó akkor sem, ha valaki elmesélt a 
barátainak egy Brezsnyev-viccet. Egyes kollégáim már 
polgárosodásról beszéltek, az 1948 táján megszakított 
polgárosodás folytatásáról, vagy, az óvatosabbak, lopakodó, 
rejtett polgárosodásról. Sokan reménykedtek abban, hogy 
ezek az apró kis „szabadságok”, ezek a kialkudott kis 
autonómiák valami módon „felhalmo- zódnak”, s így, lassú, de 
biztos, organikus módon jutunk majd el egy szabad 
társadalomhoz. Hisz másképp, szólt ez a gondolatmenet, egy 
csapásra, forradalmi úton mint azt 1956, 1968, 1980-81 is 
bizonyította -, ebben a térségben nem lehet.

Pár éve, 1988-90 körül valószínűleg nagyon optimista 
hangnemben fejeztem volna be ezt a kis előadást. Akkor, 
sokakkal együtt, én is azt hittem: itt az idő, hogy a civil 
társadalom eddigi „lopakodó” fejlődése átcsapjon egy nyílt és 
gyors fejlődésbe. Hisz a politikai gátak leomlottak, az 
egyesülés szabadsága biztosított lett, nem volt többé szükség 
azokra a kerülőutakra, kis különalkukra, amelyek a korábbi 
évtizedben elengedhetetlenek voltak. Azóta ezek a remények, 
ha nem is enyésztek teljesen el, egy kicsit legalábbis 
megfakultak. Bizonyos berögződések túl mélyen belénk 
épültek, s ezek együtt a gazdaság változatlan és túl régóta tartó 
pangásával együtt roppant mód megnehezítik egy valódi, 
autentikus civil társadalom kiépülését. Churchill híres szavait 
kölcsönvéve, nem ígérhetek Önöknek mást, csak vért, verítéket 
és könnyeket s a tiszteletemet és nagyrabecsülésemet 
mindazoknak, akik ilyen nehéz időkben is áldoznak egy 
egyesület munkájában való részvételre.
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Az Országos Erdészeti Egyesület mellett egykor 
létezett más régi magyar erdészeti egyesületek

Dr. Kollwentz Ödön

Az OEE megalakulása után 40 évre egymást gyorsan 
követően alakulnak meg az ország egyes tájainak erdészeti 
egyesületei. Ezek területein jelentkezett helyi szakmai 
problémák megvitatásán kívül az erdőgazdálkodást érintő 
országos kérdésekben is állást foglaltak, amik a legtöbb esetben 
az OEE álláspontjával megegyeztek, beadványaikkal, 
felterjesztéseikkel azokat megerősítették.

Ezek a vidéki erdészeti egyesületek jóváhagyott 
alapszabállyal és ennek alapján választott vezetőséggel 
rendelkeztek: elnök, alelnök, titkár, pénztámok, számvizsgáló 
és választmány. Az egyesületek elnökei vagy a régiókban 
kiemelkedő gazdálkodást folytató erdőbirtokos, vagy nagy 
szakmai tekintéllyel rendelkező erdőtisztek voltak.

Evenként egy-egy tanulmányúttal összekötött 
közgyűlést és a szükségnek megfelelő választmányi 
üléseket tartottak. A tanulmányutak egy-egy erdőbirtokos 
erdőgazdaságában kerültek megrendezésre, ahol szakmai 
véleményeket cseréltek. Két egyesület saját szaklapot is 
megjelentetett.

Az integer Magyarország vidéki erdészeti egyesületei

Az ezeréves határokon belül csaknem minden régióban közel 
egyidőben alakultak meg a táji erdészeti egyesületek. Elsőként
1905. április 3-án Miskolcon 14 alapító és 131 rendes taggal
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alakult meg, amely a „Borsod-Gömör-Heves megyék Erdészeti 
Egyesülete” nevet vette fel. A tagfelvételt a következő módon 
szabályozta: tag lehetett „a magyar honosságú erdőbirokosokon 
kívül minden magyar testület és jogi személy, aki az 
erdőgazdálkodás iránt érdeklődik, az egyesületet támogatni 
kívánja, akit az igazgató választmány befogad” Az alapító 
tagok egyszer s mindenkorra 150 K-t, a rendes tagok legalább 3 
évre évi 6 K tagdíjat vállaltak. 1901-ben az egyesület a 
„Magyar Erdész” címmel hivatalos lapot indított, amely 1914- 
ig rendszeresen megjelent. Ugyancsak a háború kitöréséig 
évente megszervezték a tanulmányi kirándulásokkal 
összekapcsolt közgyűléseiket.

Egy évre az első vidéki egyesület megalakulása után,
1906. április 22-én 21 alapító és 154 rendes tag abban a 
meggyőződésben, hogy a vadászat az erdészettől elválasztha
tatlan, a Kaposvárott összehívott közgyűlésen jelentette be a 
„Baranya-Somogy-Tolna megyei Erdészeti és Vadászati 
Egyesület’’-ük megalakulását. Az alapszabályuk szerint az 
egyesület tagjai „Olyan feddhetetlen és kellő műveltségű 
magyar állampolgárok lehetnek, akik az erdészeti 
tanulmányokkal, az erdőgazdasággal vagy az erdészeti iparban, 
továbbá a vadászattal és a vadtenyésztéssel foglalkoznak, vagy 
ezeket pártolásra méltatván a kitűzött cél érdekében támogatni 
kívánják az egyesületet.” Az első világháború kitöréséig nyolc 
közgyűlés alkalmával három vármegye nyolc erdőbirtokosa 
ismertette erdőgazdálkodását és vendégelte meg a közgyűlés 
résztvevőit. A háború folyamán közgyűlést nem tartottak.

Ugyancsak kilencven évvel ezelőtt, 1906. december 13- 
án alakult meg Erdély egyetlen erdészeti egyesülete, az „Arad- 
Temes-Déva-Lugosvidéki Erdészeti Egyesület" három alapító 
és 108 rendes taggal Aradon. Ennél az egyesületnél ki kell 
emelni az erdőgazdálkodással kapcsolatos - ma is elfogadott - 
szakmai véleményüket éspedig azt, hogy
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- az erdők fennmaradását legjobban az államkincstári
kezelés biztosítja, továbbá, hogy
- a magánerdőbirtokoknál jogosnak tartották az állami
beavatkozást és irányítást.
A rendszeres egyesületi életet az első világháború 

leállította, 1919-ben Erdély román megszállásakor az új 
hatalom az egyesületet feloszlatta.

Hasonló volt a sorsa az 1910. évi január 14-én Lőcsén 
megalakult „Szepesvármegyei Erdészeti Egyesület ”-nek, 16 
alapító és 87 rendes taggal. Az alapító tagok 100 K-val, a 
rendes tagok évi 3 K tagdíjjal járultak hozzá az egyesület 
működéséhez. Ez a Felvidék egyetlen aktívan működő 
erdészeti egyesülete volt. Négy év után a világháború miatt 
megszűnt, az egyesületi élet többé nem aktivizálódhatott, mert 
a Felvidék cseh megszállása miatt 1919-ben az egyesület magát 
feloszlatta.

A Felvidéknek volt még egy, az 1906-ban Pozsonyban 
mindössze 40 taggal megalakult erdészeti egyesülete. Ez az 
„Eszaknyugatmagy(írországi Erdészeti Egyesület” Pozsony, 
Nyitra és Trencsén vármegyék földbirtokosait és erdészeit 
fogta volna össze. Megalakulásán kívül működéséről semmit 
sem sikerült megtudni. Ez azonban bizonyos: az 1919-es 
Erdészeti Zsebnaptár az erdészeti egyesületek között nem 
tárgyalja.

Ezeknek az erdészeti egyesületeknek fő célkitűzése az 
egyes erdőbirtokokban folyó erdőgazdálkodás megismertetése 
és színvonalának emelése volt. Ezt a közgyűlésekkel együtt 
tartott erdőbejárásokkal összekapcsolt szakmai vitákkal 
segítették.

Fontos feladatuknak tartották azt is, hogy az erdőgaz
dálkodás országos kérdéseihez, az erdészeti politikához 
hozzászólhassanak, arról véleményt nyilváníthassanak. így 
kívánatosnak tartották
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- az erdőingatlanok eldarabolásának tilalmát;
- az erdei legeltetés megszüntetésének törvényes 

rendezését;
- a hegyvidéki erdők területi csökkenésének 

megállapítását
az árvízveszély csökkentése végett;

- az alföldfásítás megindítását;
- a kopárfásítások végrehajtásához anyagi fedezet 

biztosítását;
- a vadászati törvény revízióját;
- vadértékesítő szövetkezet megalakítását;
- az orvvadászat megakadályozására hatásosabb 

szankciókat.
A vidéki erdészeti egyesületek legtöbbje szoros 

kapcsolatot tartott fenn egymással és az OEE-vel, 
közgyűléseikre képviselőiket rendszerint elküldték, ami az 
álláspontok közös kialakítását segítette elő.

A vidéki erdészeti egyesületek az első világháború után

A legértékesebb erdeink elvesztésével együtt járt az OEE 
tagságának csökkenése is. Az egyesületi élet lebénult, 
tevékenysége mindössze a fővárosra és annak környékére 
korlátozódott. A magyar nemzetgazdaság az összeomlás előtt 
állt. A mind jobban gyorsuló pénzromlást és a nemzetgazdaság 
hanyatlását gr. Bethlen István valóban szakértő kormánya a 
békekötés után 4 évre, 1924-re nyugati kölcsönnel és a 
gazdagok egyszeri alapos megadóztatásával (vagyonváltsággal) 
megállította. E mellett a másik fő cél volt a belső rend 
biztosítása. Ezért a nagyobb városokban azt tette, hogy az 
államrendőrséget a szükségnek megfelelően megerősítette, a 
falvak és a tanyák rendjét a csendőrség felállításával
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biztosította, kiknek segítségével sikerült az illegális 
fakitermeléseket a minimálisra leszorítani.

Az új határokon belül maradt két vidéki erdészeti 
egyesület közül először a Borsod-Gömör-Heves megyék 
Erdészeti Egyesülete talált magára. Már 1921-ben összehívott 
egy választmányi ülést, amelynek egyetlen célja volt, hogy 
Károlyi Mihályt, akit az ország tönkretevőjének tekintettek, 
tagjai közül törölje. A rendszeres egyesületi élet csak az 1925- 
ben összehívott közgyűléssel kezdődött. Minthogy az új 
országhatár-megállapítás ennél az egyesületnél is 
területvesztést okozott, az egyesület neve már nem fedte a 
tényleges helyzetet, a közgyűlés az egyesület nevét az új 
helyzetnek megfelelő, „Tiszajobbparti megyék Erdészeti 
Egyesület”-re változtatta. Székhelye továbbra is Miskolc 
maradt. Elnöke br. Waldbott Kelemen, az OEE későbbi elnöke 
lett.

A másik, az új határokon belül maradt, ugyancsak 
területvesztes egyesület a „Baranya-Somogy-Tolnamegyei 
Erdészeti és Vadászati Egyesület” volt. Az egyesületi élet az 
1925 májusában Kaposvárra összehívott közgyűléssel indult 
meg, amelyre Zala vármegye erdőbirtokosai és erdőtisztjei is 
meghívást kaptak. A közgyűlés kimondotta a régi egyesület 
megszűnését, és ezentúl már a négy vármegye területét magába 
foglaló „Déldunántúli Erdészeti és Vadászati Egyesület” nevet 
vette fel. Az egyesület központja 1934-ig Kaposvár, ettől 
kezdve Pécs lett.

Az erősen erdőművelési szemléletű egyesület kiemelten 
foglalkozott a tölgy és a bükk természetes felújításával, a tölgy 
sarjerdők szálerdőkké való átalakításával, a sziklakopárok 
erdősítésével, amelyek mind a régió erdőgazdálkodásának 
legégetőbb problémáit jelentették.

Ugyancsak 1925-ben, a megcsonkított ország harmadik 
erdős régiójában, 5 vármegye: Sopron, Győr, Vas, Komárom és 
Veszprém erdőbirtokosaival és erdőtisztjeivel Győrött 22
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alapító és 192 taggal egy új szakmai egyesület: a 
„Felsödunántúli Erdészeti és Vadászati Egyesület” alakult. 
Ezzel az ország valamennyi erdős területén Budapest 
környékének (Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Nógrád és Fejér 
vármegyék) kivételével megalakultak és működtek helyi 
erdészeti egyesületek. Ez egyike volt a legaktívabb erdészeti 
egyesületeknek, mert munkájába a soproni Erdőmémöki 
Főiskola tanári kara is bekapcsolódott. Az egyesület hivatalos 
lapja, a rövid életű (1930-1931) „Erdőgazdasági Szemle”, 
negyedévenként jelent meg, jórészt a soproni főiskola 
tanárainak tanulmányaival (Sébor, Fehér, Modrovich, Bokor 
tanulmányaival találkoz- hatunk bennük).

A vidéki egyesületek a Csonka-Magyarország 
megváltozott erdészeti viszonyaiból adódó kihívásokkal 
találkoztak. Ezekkel kapcsolatban kérték:

- az OEE közbenjárását a hazai tűzifa kedvezményes 
vasúti szállításának biztosítására;
- a román tűzifaimport azonnali leállítását;
- a főhatóság segítségét, hogy a pénzügyminiszter az 
erdősítésekben a fagy által okozott súlyos károk miatt 
részükre adócsökkentést biztosítson;
- a vadkártérítésnek a törvényhozás útján történő 
szabályozását;több ízben tárgyalták az 
erdőtörvénytervezetet;
- kívánatosnak tartották az OEE-vel való szorosabb 
együtt működést.
A kari összetartásnak szép példáját mutatta az 1929. évi 

balatonfüredi - a Tiszajobbparti megyék Erdészeti Egyesülete 
által kezdeményezett - közös vándorgyűlés, amelyen a három 
erdészeti egyesület, külön-külön megtartott közgyűlése után, az 
erdőtörvény-tervezettel kapcsolatos közös vitát tartottak és 
egységes álláspontot foglaltak el és terjesztettek fel.

Az erdészeti egyesületek háború utáni megalakulását az 
OEE nem fogadta örömmel, mert bennük az egységes erdészeti
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fellépés veszélyeztetését látta. Ezért megkísérelte a vidéki 
egyesületekkel történő szorosabb kapcsolat kiépítését, amit 
ezek elutasítottak, mert az ajánlat elfogadása esetén 
önállóságuk elvesztését látták. Mindezek ellenére a vidéki 
erdészeti egyesületek és az OEE kapcsolata általában megfelelő 
volt. Mindössze egy rövid ideig tartó, de kemény ellentét 
jelentkezett az OEE és a Felsődunántúli Erdészeti és Vadászati 
Egyesület között, amit a hazai tűzifaértékesítés módja váltott 
ki. Ennek következtében az OEE által patronált Faforgalmi Rt. 
felszámolás alá került.

A második világháború évei (1939-1945) alatt az 
egyesületi élet csaknem teljesen leállt. Mindössze a 
Déldunántúli Erdészeti és Vadászati Egyesület hívott össze 
1943-ban egy közgyűlést, amelyen már csak húszán vettek 
részt.

Az 1945-ös év az erdők életében is jelentős fordulatot 
jelentett. Az erdők államosításával a régi tulajdoni viszonyok 
megszűntek, így a helyi erdészeti egeysületek létjogosultsága is 
megszűnt, önmaguktól feloszlottak.

Az OEÉ-n kívüli országos erdészeti egyesületek

A történelmi Magyarország egykori társországában, Horvát- 
Szlavónországban, az erdészeti érdekeket az OEE-től független 
52 alapító és 1135 pártoló tagú Horvátországi Erdészeti 
Egyesület képviselte. Hivatalos lapja a ma is még azonos 
címen megjelenő Sumárski List volt. Kapcsolata az OEE-vel 
szakmailag jó volt.

Az erdészeti altiszteknek sokáig nem volt 
érdekképviseleti szerve. Az OEE azonban szükségét látta, hogy 
az erdészeti segédszolgálatot végzők munkájukhoz szakmai 
segítséget kapjanak, egyúttal egymás életkörülményeivel is 
megismerkedjenek. Ezeket a célokat az 1907-ben megindított
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„Az Erdő” című szaklap szolgálta. Ennek szerkesztősége a 
Temesvár-Vadászerdei Erdőőri Szakiskolában volt. Az újság „a 
kisebb erdők kezelői, erdészeti altisztek és erdőőrök és vadőrök 
részére” készült.

Az erdészeti segédszolgálatot végzők részére a szakmai 
érdekképviseleti egyesület csak 1927-ben alakult meg „Magyar 
Erdészeti és Vadászati Segédtisztek és Altisztek Országos 
Szövetsége” névvel (MEASZ). Ez 1928-ban a jobban hangzó 
„Magyar Erdészeti, Vadászati Műszaki Segédszemélyzet 
Országos Egyesülete” (MEVME) nevet vette fel. Hivatalos 
lapja továbbra is „Az Erdő” maradt. Taglétszáma 1942-ben 
1260 fő volt. A háború után ez az egyesület is megszűnt, 
tagjainak jó része az OEE tagságához kapcsolódott.

Mind a vidéki erdészeti egyesületek, mind az erdészeti 
műszaki segédszemélyzet egyesületének szerepét az 1949-1953 
közötti rémuralom bukása után megalakult OEE helyi 
csoportjai folytatják, így az erdészet, az erdőgazdálkodás helyi 
problémáinak megvitatása az OEE patronálása alatt történik.
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Az Országos Erdészeti Egyesület megalakulásának 
előzményei és körülményei

Dr. Szikra Dezső

Az Országos Erdészeti Egyesület 1866. december 9-i 
megalakítása egy hosszabb folyamat végállomása és egy újnak 
a kezdete volt.

A XIX. század közepére létrejött, kialakult a hazai 
erdészeti szakmai értelmiség - ennek létszámát gyarapították a 
német, cseh, morva nyelvterületről származó alkalmazottak - és 
a műszaki-gazdasági értelmiségi csoport már sajátos érdekek és 
igények hordozója volt: szakmai társadalmi életet, szaksajtót, 
szakmai érdekképviseletet, érdekvédelmet igényelt. Ilyen 
igények vezettek el az összefogás, a társulás, az 
egyesületalapítás gondolatához.

A Széchenyi István által 1825-ben alapított Pesti 
Ló futtató Társaság - amelynek a lótenyésztés fejlesztése volt a 
célja egy évtized alatt már a mezőgazdaság egészének 
fejlesztését tekintette céljának, ezért 1835-ben a Magyar 
Gazdasági Egyesület nevet vette fel, s ennek az egyesületnek 
alakult meg 1842-ben az Erdészeti Szakosztálya. Ezen idő alatt 
az erdőgazdaságnak és a ráépülő fafeldolgozó iparnak sajátos 
ökológiai és ökonómiai adottságai szerint működő önálló 
gazdasági ággá kellett válnia, amely már sem a bányászatnak, 
sem a mezőgazdaságnak nem mellék üzemága. Saját szellemi
anyagi infrastruktúrával és az ezen nyugvó társadalmi felépít
ménnyel rendelkezett, és már igényelt önálló szakmai egyesü
letet is. Ahogy mondani szokás: a XIX. század közepén a 
„levegőben lógott” az önálló erdészeti egyesület alapítása. A 
történelem azonban közbeszólt. Az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc elbukása egy időre levett a napirendről minden
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olyan törekvést, amely egy erős, független, szabad Magyar- 
ország megteremtését szolgálta volna így ennek az 
egyesületalapításnak az ügyét is.

Ahogy korábban említettem, az erdészeti szakmai 
értelmiség kettős rétegződésű volt: a hazaiak és a német, cseh, 
morva nyelvterületről betelepültek. Valószínűsíthető, hogy az 
utóbbi szakemberek kezdeményezték - mert a Bach-korszakban 
mások nem is igen kezdeményezhették az erdészegyesület 
alapítását. Ennek eredménye jeles dátum a magyar 
erdészettörténetben: 1851. június 30-án Esztergomban 
megalakult az első magyarországi erdészeti egyesület, az 
Ungarischer Forstverein.
(Csak alapszabályminta, a hivatalos nyelv német, a székhely 
Pozsony, német nyelvű szakfolyóirat, ami 1862-től két nyelvű). 
A végleges alapszabályt Bach Sándor belügyminiszter 1856- 
ban hagyta jóvá.

Az Ungarischer Forstverein az évek folyamán 
bármennyire is rendszeres, alapos és hasznos tevékenységet 
fejtett ki, és bár számos magyar szakember is tagja volt, 
mégsem volt képes érzelmileg mély, életerős gyökeret engedni 
a magyar erdészeti közélet talajába. A tagság magyar része 
egyre inkább elfordult ettől az egyesülettől és kereste az 
egyesületi társulás hozzá érzelmileg is közelálló, valóban 
magyarnak tartott megoldását. Annál is inkább mert az 
Ungarischer Forstverein 1852-től az osztrák birodalom 
erdészeti egyesület egyik tagegyesületeként folytatta 
tevékenységét.

Ahogy 1860-tól megindult az a politikai folyamat, 
amely végül is 1867-ben a kiegyezéshez vezetett, az 
egyesület életében is forrongás indult.

Az Ungarischer Forstverein vezetősége 1862-től a 
jelentkező igényeket kielégítendő - magyarosabbra igyekezett 
szabni a kereteket:- új nevet, a „Magyar Erdészegylet” nevet 

vették fel;

212



- az alapszabály és a folyóirat is két nyelvű 
lett: német és magyar;

- a vezetésbe igyekeztek alkalmas és ma is 
elfogadható személyeket bevonni (1863- 
ban itt lett Wagner Károly választmányi 
tag).

Mindez azonban már késő volt, mert időközben 
kialakult az ellentábor, megindult a magyar szervezkedés. 
Először - mint a politikában annyiszor - az irodalom ürügye és 
égisze alatt.

A selmeczi Bányászati és Erdészeti Akadémia két 
németes nevű, de ízig-vérig magyar érzelmű segédtanár 
Divald Adolf és Wagner Károly került a mozgalom élére 
azzal, hogy meghirdették: magyar nyelvű, önálló erdészeti 
folyóiratot kívánnak indítani. A szándékból tett lett, és 1862- 
ben megjelent az „Erdészeti Lapok” (mely mindmáig él és 
virul), amely a magyar erdészeti mozgalom zászlaja.

Nem csoda, hogy a Helytartótanács nem engedélyezte 
az Erdészegylet számára, hogy e fontos döntések 
meghozatalára hivatott 1862. évi közgyűlésnek a mozgalom 
tűzfészke, Selmec adjon otthont. Ehelyett a politikailag 
megbízhatóbb Gödöllőre terelték azt. Wagnert és Divaldot 
pedig eltávolították az Akadémiáról. Időközben viszont a 
küzdőtérre lépett Bedő Albert, aki 1864-ben kitüntetéssel 
végezte az Akadémiát. Magyarságérzete szinte fanatikus, 
ugyanakkor okos, energikus, agilis, és gyorsan felzárkózott 
Wagner és Divald oldalára.

Königgrátz-ben, 1866. július 3-án a Habsburg- 
monarchia megrendítő csapást szenvedett el a poroszoktól. Ez 
meggyorsította a kiegyezéshez vezető utat (1867. május 29.) 
Ezt a politikai légkört használta ki a Divald-Wagner-Bedő 
„hármasfogat”, nyílt konfrontációt vállalt: a meglévő szervezeti 
keretek felhasználásával csendes forradalmat hajtott végre.
1866. december 9-én, amikor is új alapszabály elfogadásával
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(amit Ferenc József 1867. június 6-án, megkoronázása előtt, 
magyarul hagyott jóvá) megalakul az Országos Erdészeti 
Egyesület. A székhely Pozsonyból visszakerült Pestre. Az 
alapszabály magyar nyelvű, és angol példára depolitizálta az 
egyesületi életet:
Új vezetőség alakul: 
elnök: gr. Keglenich Béla;
első alelnök: gr. Pálffy István marad, aki megértéssel figyelte 
az Ungarischer Forstverein magyarosítását, 
második alelnök: Wagner Károly;
titkár: Bedő Albert. Ez a tisztség nem választott poszt, hanem 
alkalmazotti beosztás volt.
A 12 tagú választmány tagja lett Divald Adolf.
A korai történetből még két dátumot emelek ki: Az OEE 1873- 
ban megvásárolta a két lapalapítótól, Wagner Károlytól és 
Divald Adolftól az „Erdészeti Lapok”-at, gondoskodott - a mai 
napig a megjelentetéséről, majd az egyesület lendületesen 
vetette magát az erdőtörvény megalkotásának küzdelmébe. 
Hosszú évek munkája után végül is sikerült tető alá hozni. Az 
1879. évi XXXI. te. megalkotása jórészt Wagner Károly 
alelnök személyes érdeme, aki 1876-tól az OEE első alelnöke. 
Sajnos ő maga nem érhette meg műve beteljesedését, mert egy 
hirtelen támadt gégeödéma váratlan gyorsasággal elragadta őt 
az élők sorából. Helyébe lépett azonban fiatal harcostársa, 
Bedő Albert, aki valóra váltotta a törvényhozók elképzeléseit.
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Wagner Károly (1830-1879)

Dr. Szikra Dezső

1830. október 8-án született Máramaros vármegyében, 
Aknasugatagon. Édesapja kincstári alerdészként dolgozott; a 
szülői házból hozta magával a későbbi erdészeti tanár a 
természet, áz erdő iránti vonzalmát. Középiskolai tanulmányait 

jeles tanulóként Szatmáron végezte. 1850 októberében a 
Selmecbányái Bányászati és Erdészeti Akadémiára 'ratkozott 
be, mégpedig bányászhallgatónak. A bányászati tárgyak 
tanulását befejezve végighallgatta az erdészeti tanfolyamot, és 
1855-ben kincstári erdészjelölt lett.

Az erdőrendezők között dolgozott a besztercebányai 
erdőhivatalnál. Főnöke Blondein Károly, selmeci adjunktus 
volt, aki az ifjú Wagner pályájának alakulására jelentős hatást 
gyakorolt. Miután letette (1856-ban) az erdészeti államvizsgát, 
1857-ben erdészgyakomokká léptették elő. A következő év 
elején pedig a „regényes fekvésű Dobrocsra” került kincstári 
erdésznek. Blondein Károly Akadémiáról való távozásakor 
meghirdették a megüresedett tanári posztot. Második 
alkalommal pályázott Wagner is, akinek folyamodványát 
elfogadták és 1859. február 1-jén kinevezték adjunktussá. 
Mivel csak két erdészeti tanár volt abban az időben Selmecen, 
a tárgyak felét ő adta elő, egyben vezette az ún. 
kisgyakorlatokat is. Egyik diákjának visszaemlékezése szerint 
ilyen gyakorlat alkalmával Kisiblyén, az Akadémia gyakorlati 
erdejében, a terület legmagasabb pontján állva vetette fel 
Wagner hallgatói előtt a magyar erdészeti szaknyelv és az 
ennek alapján álló erdészeti irodalom megteremtésének az 
ügyét. Ez a cél, melyről Kisiblyén nyilatkozott először 
nyilvánosan, vezérelte Wagner Károlyt munkásságában végig.
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Az erdészeti szaknyelv magyar kifejezéseinek a 
megalkotása és a szakirodalom létrehozása az 1850-60-as 
években egyre sürgetőbbé vált. A szabadságharc leverését 
követően nem csak az osztrák erdészeti törvényeket 
terjesztették ki Magyarországra, hanem osztrák és cseh 
erdőtiszteket neveztek ki az erdők kezelésére. Azonban a 
magyar anyanyelvű, -érzésű erdészek közül Roxer Vilmos, 
Neuszidler János és különösen Divald Adolf többször 
indítványozta az erdészeti terminológia magyar nyelven történő 
kidolgozását. Divald neve aztán összefonódik Wagneréval. 
Kettejük együttműködésére kedvező hatással volt az is, hogy 
jellemük szerencsésen kiegészítette egymást. Divald volt a 
tettrekészebb, harciasabb, míg Wagner a körültekintőbb, a 
mérsékeltebb. Közös munkájuk első eredménye az 1862-ben 
meginduló Erdészeti Lapok. Szerkesztője és kiadója Wagner 
Károly volt, akinek működése a továbbiakban elválaszthatatlan 
ettől a laptól.

„Az erdők jelentősége a természet nagyszerű 
háztartásában” - ezzel a tanulmánnyal indult el hazánkban az 
erdészeti tárgyú magyar írások rendszeres közlése, az Erdészeti 
Lapok első számának első oldalán. Szerzője „Mérei Károly” 
volt, amit Wagner írói álnévként használt (több művét 
jelentette meg ezen a néven). „Wagner Károly” név alatt is 
jelent meg az Erdészeti Lapok néhány füzete. Mögötte 
Wagnernek az a törekvése sejthető, hogy magyarságát nevével 
is kifejezze. Aztán megmaradt a német helyesírásnak megfelelő 
írásmód mellett, tetteiben pedig egyre jobban kidomborodott 
cselekvő hazafisága. „Neve német, de szíve, lelke magyar volt, 
mégpedig a szó legnemesebb értelmében” emlékezett rá 
Fekete Lajos, egykori tanítványa.

Alig adták ki az Erdészeti Lapok első füzeteit, a császári 
önkény emberei elkezdték felszámolni a „szerkesztőséget” 
Divaldot (ő volt a főszerkesztő) Stájerországba helyezték át, 
míg Wagnert először más úton próbálták félreállítani. 1864
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nyarán „a szolgálat érdekében” kénytelen volt elfogadni és 
áthelyezési utasítást, Nagybányára, fóerdészi és erdőrendezési 
állomásra. Wagner Károlyt nem lehetett végleg „száműzni” 
Nagybányára. Keszthelyen Országos Gazdászati és Erdészeti 
Tanintézetet alapítottak, ahol 1866 őszén ő lett az (igen 
kedvelt) erdészeti tanár.

1866 decemberében megalakult az Országos Erdészeti 
Egyesület, aminek második alelnökévé Wagner Károlyt 
választották. A bizalom annak a tevékenységnek az elismerése 
is volt, melyet Wagner a valóban magyar erdészegyesület 
létrehozásáért végzett. A munka neheze azonban még ezután 
jött. Az egyesületi célok között szerepelt: „Tűzzük ki az 
erdészeti tudományok magyar nyelven való művelésének 
lobogóját!”

Ehhez mindenekelőtt az Erdészeti Lapok első 
évfolyamában már felhívás útján meghirdetett erdészeti 
műszótár kiadását kellett meggyorsítani. Wagner Károly már 
1862-re jórészt összeállította az erdészeti szakszavak 
gyűjteményét német nyelven. Ezt szétküldték az ország 
különböző részeire szakembereknek; természet- és 
nyelvtudósoknak. A kisebb részben visszaküldött lapokból, 
főleg pedig a saját maguk által magyarosított kifejezésekből 
(számítva arra, hogy a nem szerencsés kifejezéseket a használat 
során felváltják jobbra) összeállt a szótár. 1868-ban Pesten 
jelent meg „Magyar-német és német-magyar erdészeti 
műszótár. Szerkesztették s kiadják Divald Adolf és Wagner 
Károly”

A szótár kiadását az országban végbemenő politikai 
változások sürgették. 1867-ben, a kiegyezést követően minden 
állami erdőhivatalban magyar lett a szolgálati nyelv. Ahhoz 
azonban, hogy ne csak a mindennapi érintkezés nyelve legyen 
magyar, hanem a szakmai kérdéseket, jelentéseket stb. 
magyarul fogalmazzák, szükséges volt a szakkifejezések
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ismerete ezen a nyelven. Ezt pedig csak magyar nyelvű 
oktatással lehetett elérni. A Bányászati és Erdészeti Akadémián 
1867-ben a megüresedett erdészeti tanári állást ennek 
szellemében hirdették meg: „A pályázóknak a magyar nyelvet 
tökéletesen bímiok kell.” A pályázók közül a selmeci tanári kar 
„egyhangúlag, egyesegyedül, Wagner Károly keszthelyi 
erdészeti tanárt ajánlotta a pénzügyminisztériumnak.” A 
döntésben első selmeci tanárkodásán kívül (a könyvtárt is ő 
kezelte akkor és a botanikus kert bővítése fűződött még a 
nevéhez) főleg az a tekintély játszott szerepet, melyet Wagner 
az Erdészeti Lapok révén, valamint az OEE létrehozásában 
szerzett magának.

1867. október elsején Wagner letette a hivatalos esküt 
és elfoglalta a „rendes erdészeti tanár” székét, egyben 
kinevezték erdőtanácsossá. A rendeletileg magyarrá lett 
erdészeti felsőfokú tanintézet nagyon sok gonddal küzdött 
akkoriban. Már 1867 nyarán kidolgozta Wagner a magyar 
nyelvű erdészeti (és bányászati) szakoktatás teljes 
dokumentációját. Nem voltak azonban tanárok, akik a 
követelményeknek megfeleltek volna. Ősszel aztán - Wagner 
javaslata alapján kineveztek egy helyettes tanárt és három 
tanársegédet. Ők alkották azoknak a péntek délutáni 
összejöveteleknek a társaságát, ahol a „megbeszélés tárgyát 
képezték az előadások közben támadt nehézségek ..., a 
tanítás összes ügyei, valamint az Erdészeti Lapok 
szerkesztésénél felmerült kérdések is.” Természetesen a 
megjelenés előtt álló erdészeti műszótár ügye is sokszor 
szerepelt ezeken a megbeszéléseken. Egykori diákjai arra is 
felhívják a figyelmet, hogy az akadémiai ifjúság tiszta 
nyelvérzékét Wagner nagyra becsülte. Segítségül hívta mind a 
szótár összeállításához, mind pedig az Erdészeti Lapok 
nyelvileg is egyre tisztuló cikkeinek az írásához.

Wagner Károly 1867-től kezdődően „Erdőbecsléstant”, 
„Erdészeti hozamszámítástant”, „Földméréstant” és „Erdészeti
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irodalomtörténetet” adott elő Selmecen, valamint a két első 
tantárgyhoz tartozó gyakorlatokat is vezette. Azonban az 
oktatástól újból - immár véglegesen - meg kellett válnia. 1871. 
január 7-én kinevezték (foerdőtanácsosi ranggal) a 
pénzügyminisztérium erdészeti osztályának vezetőjévé. (Elődje 
ezen a poszton Divald Adolf volt.) A felmentő levélben, melyet 
az Akadémia igazgatójának nevében írtak (a fobányagróf 1872- 
ig, az autonómia kihirdetéséig állt az Akadémia élén), így 
jellemezték Wagner ottani munkáját: „Midőn az akad. 
Igazgatósága Nagyságodat eddigi állásától ezennel felmenti, el 
nem mulaszthatja meleg elismerését és köszönetét kifejezni 
azon minden tekintetben kitűnő szolgálatokért, melyet Ngod az 
akadémiai tanári pályán teljesített.”

Az egyesületi, de különösen a szakíró tevékenysége 
indokolta azt a döntést, hogy a minisztériumban ilyen magas 
posztra nevezték ki. Erdészetpolitikai munkásságát az a 
törekvés jellemzi, amelyet az OEE 1868-ban tartott 
közgyűlésének vitaindító előadásán fejtett ki. Úgy gondolta, 
hogy az erdőgazdaság ne a bányászat (mint a korábbi 
századokban) és ne a mezőgazdaság (mint a korabeli 
vélekedések kívánták) jövedelmei között szerepeljen, hanem 
önálló kezelést és számvitelt kell kapnia. Az önálló kezelés 
pedig megköveteli azt, hogy az erdőgazdaság állandó 
jövedelmet hozzon. Ennek az elképzelésnek a valóra váltására 
nagyon alkalmas volt Wagner minisztériumi beosztása. 
Cikkeiben az állandó erdőjövedelem biztosításáról ír. Éleződött 
a vita: a kincstári erdők - melyeknek ő volt a főnöke - hogyan 
jövedelmeznek többet; ha magánosok- nak eladják (Wagner 
ezen a véleményen volt) vagy ha továbbra is kincstári 
kezelésben tartják? Az utóbbi mellett felsorakoz- tatott érvek 
előtt meghajolt Wagner. „Az államerdők ez idő szerint nem 
adatnak el” olvashatjuk lapjában. Sőt, területüket az 
elkövetkező évtizedekben - a külföldi példákkal ellentétben -
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még növelték is. Az erdőgazdaság a nemzet- gazdaság második 
ága lett - most már önálló kimutatásban szerepeltetve.

Az egyesületi feladatokon kívül (ahol 1876-ban első 
alelnökké választották) a hivatali munkáját a készülő erdészeti 
törvény gondja is terhelte. Wagner azt akarta, hogy a 
törvényben a szakmai célokat a legmesszebbmenőkig vegyék 
figyelembe, ugyanakkor olyan lehetőségeket biztosítson az 
erdőbirtokosoknak is, ami nem riasztja el őket a törvény 
elfogadásától. A szakmai célokat és azok elérésének eszközeit a 
Divald által kidolgozott törvénytervezet jelentős részben 
tartalmazta. Ennek a módosítása, több oldalról való 
megtárgyalása évekig tartott. A Tudományos Akadémián viták 
voltak, de a törvénytervezetet a politikusok is igyekeztek saját 
céljaikra felhasználni. 1876-ban az OEE újból visszakapta 
átdolgozásra a törvénytervezetet. Wagner vezetésével 
politikai céloknak megfelelően kénytelenek voltak ismét 
módosítani, mivel a kormányzat „ez idő szerint” nem látta 
indokoltnak a magánerdőkben folyó munkák korlátozását. 
(Tisza Kálmán ezzel az erdőbirtokosokat akarta saját politikai 
elképzeléseinek megnyerni.) 1878 januárjában végre a 
képviselőház elé került a hatszor átdolgozott törvényjavaslat és 
elfogadták azt.

Az első korszerű erdőtörvényt 1879-ben a XXXI. 
törvénycikként jegyezték be. A sok vita, készülődés után 
Wagner sikerét is jelentette mindez. A törvény nemzetközi 
összehasonlításban is figyelemreméltónak mondható. 1935-ig 
volt érvényben, tehát több mint fél évszázadon át képezte az 
erdőgazdálkodás alapját Magyarországon. Legfontosabb 
rendelkezései a következők. A véderdőknek, a futóhomokon és 
az ún. feltétlen erdőtalajon álló erdőknek a fenntartását rendeli 
el. (Feltétlen erdőtalajnak azt a területet mondták, amely csak 
erdővel hoz tartós jövedelmet.) Ezt azzal biztosította, hogy a 
véderdőkben eltiltotta az irtást és a tarvágást, és azt a hatóság 
által jóváhagyott, terve szerinti használati kötelezettség alá
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helyezte, míg a futóhomokon és a feltétlen erdőtalajon álló 
erdőkben az irtást tiltotta el. A hat éven belüli felújítási 
kötelezettséget feltétlen erdőtalajokra előírták. A törvény 
azonban birtokosok szerint is csoportosította az erdőket és 
ennek alapján más-más előírást tartalmazott. A korlátolt vagy 
kötött forgalmú erdőkben (idetartoztak az állami, városi, 
közbirtokossági stb. erdők), függetlenül attól, hogy milyen 
talajon tenyésznek, üzemterv szerint kellett kezelni amíg 
azokat fel nem osztották. Ez az utóbbi rendelkezés sok helyen 
(például Székelyföldön) a közös erdők felosztásához vezetett, 
hiszen a magánerdőkben sokkal szabadabban lehetett 
gazdálkodni; főleg fakitermelést végezni, mert ez volt a végső 
cél. A magánerdőket csak akkor érintették a törvény tiltó, 
szabályozó rendelkezései, ha azok feltétlen erdőtalajon álltak, 
illetve védelmi funkciót láttak el. A magyarországi erdőknek 
így is 87,3%-a esett a törvényben szabályozott gazdálkodási 
kötelezettség alá, tehát az ország erdőinek csak kilenc tizedét 
sikerült ily módon fokozott ellenőrzés alá venni. A 
hiányosságok ellenére a törvény teljesítette mindazokat a 
feladatokat, amiket a korabeli erdőgazdálkodás megkövetelt. 
Gátat emelt az erdőirtások, a fahasználat korlátlan növelése elé. 
Elrendelte a kopár- és futóhomok területek állami segéllyel 
való beerdősítését, létrehozta az ún. Erdei Alapot és biztosította 
az erdészeti szolgálat kiépítését. Azonban az erdőtörvényen 
felépülő korszerű magyar erdőgazdálkodás megteremtését már 
Wagner nem tudta elvégezni.

1879. december 21-én Budán elhunyt Wagner Károly. 
A következő évben az Erdészeti Lapok első számának 
valamennyi oldala gyászkerettel jelent meg, és Bedő Albert így 
jelentette be halálát: „Leírhatatlanul nagy a mi veszteségünk. 
Szomorú volt a mi karácsonyunk 1879-ben, és bizonyára 
vigasz nélküli a mi újévünk is; mert kidőlt közülünk a 
hazafiságban elöljáró, ítéletben elfogulatlan, tanácsban bölcs és 
tudományban gazdag vezér!”
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A Máramarosból induló Wagner Károly rövid élete így 
ért a vízivárosi temetőig. Műve azonban túlélte. Legnagyobb 
érdeme, kétségtelenül, a magyar erdészeti irodalom létrehozása. 
Jelentős az Országos Erdészeti Egyesület megteremtésében 
kifejtett tevékenysége és különösen a selmeci Akadémia 
magyarrá tétele. Első, de főleg a második ottani tanárkodása 
idején a magyar erdészeknek olyan nemzedékét nevelte fel, 
akik létrehozták a magyar erdészeti tudományt részleteiben is. 
A gyakorlati erdőgazdálkodás területén pedig végrehajtói 
voltak annak a korszerű erdőtörvénynek, amelynek 
megalkotásában Wagner oly sokat munkálkodott.

Wagner jellemére álljon itt tanítványának, a már idézett 
Fekete Lajosnak a visszaemlékezése. „Mint ember, Wagner 
egyike volt a legnemesebbeknek, soha senkinek sem ártott, jót 
azonban sokkal tett. Szeszélyei nem voltak s az ember őt 
mindig egyenlően, szelíd, barátságos hangulatban találta, bölcs 
indulata, jóságos gondolkodása és cselekvésmódja önzetlen és 
igazságos volt. Nem csoda, hogy mindenki tisztelte és szerette 
egyaránt.”

Tiszteletére 1900-ban emlékművet állítottak Kisiblyén. 
Ha ott már nem is, szobra előtt Sopronban és itt, Budapesten 
tiszteleghetünk. (Sírja ma a Farkasréti temetőben található.) 
Amikor erdőről, erdei munkákról és a hazai erdészeti szakokta
tásról beszélünk, Wagner Károly emlékének is adózunk.

(Dr. OROSZI Sándor nyomán)
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MELLÉKLETEK 
Németh Ferenc tanulmányához
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Tel.: (42) 432-033, fax: (42) 432-052
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Magyarország északkeleti részének csodálatos természeti értékeivel 

személyesen is megismerkedne.
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♦ a Hortobágyi Nemzeti Park területén 
valamint a Tisza hullámterében lévő erdeinkbe,

♦ a Bánki Arborétumba és Tájházba,
♦ a Debreceni Erdőspusztára és a Veken tóhoz,

♦ a debreceni Nagyerdőbe, az ország első természetvédelmi területére,
♦ a gúthi erdőbe és vadászterületre,

♦ a Szatmár-Beregi tájvédelmi körzet védett erdeibe,
♦ a baktalórántházi gyertyános- tölgyesekbe,

♦ a bátorligeti és fényi természetvédelmi területre,
♦ a Nyírség csodálatos akácosaiba.
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