
ÚJ ELJÁRÁSOK A HAZAI 
ERDŐRENDEZÉSBEN

Bár a hazai erdőrendezés nyolcadik -- még le nem zárult -  szaka
szának kezdő időpontjául az „Útmutató az erdőgazdasági üzemter
vek készítéséhez” című kiadvány (a továbbiakban: Üzemtervezési 
Útmutató) megjelenésének évét -  1970-et -  választottuk, nem hagy
hatjuk figyelmen kívül azokat a kutatási-fejlesztési munkákat sem, 
amelyek az addig alkalmazott módszerek fejlesztésére és új eljárások 
bevezetésére irányultak.

Általában is elmondható, hogy a történelem korszakainak nincs 
éles időbeni határa. Az átmeneti időszak, amelyikben a korszak kez
dődik és az előző korszak végződik, több évtizednyi hosszúságú is 
lehet. Esetünkben az átmeneti időszak hossza mintegy két évtizedre 
tehető.

További nehézséget jelent az utolsó korszak tárgyalásában, hogy 
még nincs meg a kellő történelmi távlat a történések lényeges eleme
inek kiemeléséhez és értékeléséhez. Emellett szükségszerűen megje
lennek szubjektív szempontok is, hiszen a szerzők aktívan részt vet
tek az új módszerek kidolgozásában és bevezetésében. Minden újnak 
szükségszerűen meg kell küzdenie a régivel. Ez nem történhet meg 
személyek közötti konfliktusok nélkül. Az egyik a hagyományos ér
tékeket félti az újtól, és úgy látja, hogy az veszélyezteteti az eddigi 
eredményeket, a másik csak maradiságot lát ebben a magatartásban, 
s igyekszik elhárítani az új eljárások bevezetésének akadályait. Köz
ben mindkettő sebeket ejt és sebeket kap.

A történetírás szabályai megkövetelnék, hogy az események do
kumentumait, a jelentős részben még ma is élő szakemberek rendel
kezéseit, jelentéseit, publikációit tételesen is felsoroljuk, az aláírók, 
illetve a szerzők nevének megadásával. Ez azonban olyan következ
ményekre vezetne, amit el szeretnénk kerülni. Sokan zokon vennék, 
hogy nem szerepelnek kellő súllyal -  vagy sehogyan sem. Mások 
azon ütköznének meg, hogy a szerzők neve túl gyakran szerepel. 
Vagy éppen ellenkezőleg túlzott szerénység -  vagy álszerénység -
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miatt marasztalnák el a szerzőket. A legnagyobb sérelmet azonban 
az okozná, ha a fejlődés kerékkötőit, vagy az elhibázott fejlesztések 
felelőseit is név szerint megemlítenénk.

További szempontunk, hogy el szeretnénk kerülni az aránytalan
ságot. Ez korlátot szab az utolsó korszakkal foglalkozó fejezet terje
delmének. Ezt elsősorban azzal igyekszünk elérni, hogy neveket nem 
említünk, s lehetőleg csak a fejlődés irányába mutató történésekkel 
foglalkozunk.

Nem tudhatjuk, hogy az utókor mikorra fogja tenni a szakasz vé
gét. Lehet, hogy a politikai rendszerváltás időpontját -  1991-et -  
választja. Lehet, hogy az új erdőtörvény elfogadásának évét -  1996- 
ot -  fogadja el. Vagy az új Erdőrendezési Utasítás -  vagy Erdőren
dezési Szabályzat -  indítja a következő korszakot. Mi -  ezekkel 
szemben -  szeretnénk remélni, hogy ez a szakasz még évtizedekig 
eltart, és a folytonosságot meg nem szakító, folyamatos fejlesztés 
lesz a fő jellemzője. Ez a fejezet ebben a szellemben íródott.
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