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Az I. világháború, különösen pedig a trianoni békekötés után 
(amelynek során erdőterületünk 84 %-át veszítettük el) új erdésze
ti politikát kellett kidolgozni. A Kaán Károly által megfogalma
zott két legfontosabb erdészeti cél, tudniillik az erdők fenntartása 
és fatermőképességük fokozása, továbbá az új erdők telepítésé
nek követelménye az 1935. évi IV. te.-ként bejegyzett törvényben 
nyert jogi megfogalmazást. „Az erdőkről és természetvédelem
ről” szóló novellisztikus intézkedés az erdők fenntartása érde
kében a müvelésiág-változtatást hatósági engedélyhez kötötte. A 
hatóság pedig az erdők irtására csak akkor adott engedélyt, ha a 
tulajdonos csereerdősítési kötelezettséget vállalt. Tehát az erdők 
területe nem csökkenhetett. A szakszerű gazdálkodást, azaz az er
dőkből kihozható jobb minőségű és nagyobb mennyiségű faanyag 
előteremtését célozta a minden erdőre kimondott üzemtervezési 
kötelezettség. Továbbá a nagyobb (500 kh) feletti birtokokon csak 
felsőfokú végzettséggel rendelkező erdőtiszt felügyelete mellett 
lehetett bármilyen erdőgazdasági munkát végezni.

Az erdőterület növelését a törvény közérdekű erdőtelepíté
sekkel foglalkozó részei tartalmazták. Ez alá a rendelkezés alá 
nemcsak az alföldi (amiről korábban az 1923. évi Alföld-fásítási 
törvény intézkedett), hanem a domb- és hegyvidéki kopárok is 
tartoztak. A közérdekű erdőtelepítésekre kijelölt területeket az ál
lam kisajátíthatta akkor, ha tulajdonosuk a reá rótt terheket nem 
akarta/tudta teljesíteni.

Végül fontos megemlíteni, hogy az 1935. IV. te. rendezte az 
erdőbirtokossági társulatok helyzetét is, azoknak a jogi személyt 
megillető státuszt adta meg. Közös erdőbirtokok (eltekintve most 
a törvényhatóságoktól) Magyarországon a következő módon ala
kulhattak ki: a volt nemesi és szabadparaszti erdők; a volt jobbá
gyok erdőbirtokosságai; a közösen vásárolt erdőbirtokok; továbbá 
a népességtelepítésekhez, földreformokhoz kapcsolódó erdőjut

128



tatások. A jogi státusz számukra a fakereskedelemben való sza
badabb bekapcsolódás lehetőségét jelentette, 1945 után pedig a 
magántulajdon tovább élését.

A törvény végrehajtási utasítása 1938-ban jelent meg. Ugyan
ebben az évben kezdődött el Trianon részleges revíziója; Magyar- 
ország 1941-ig több, korábbi országrészből számottevő területeket 
kapott vissza. így a két világháború közötti időszakra jellemző 
12,5 % körüli erdősültség 20 % fölé emelkedett. Különös fontos 
volt, hogy hazánk kiterjedt fenyvesekkel, továbbá volt kincstári 
(állami) területekkel gyarapodott. Az előbbi a krónikus puhafahi
ányon enyhített, míg az utóbbi a századfordulón kiépített korszerű 
erdőgazdasági egységek visszatérését jelentette. így Magyaror
szág a háborús gazdasági körülmények között is legalább fából 
el tudta magát látni. 1944-45-ben azonban mindenhol rendkívüli, 
akár a kétévi növedéknek megfelelő, fahasználatokra kellett utasí
tást adni. A front közeledtével ugyanis a fa volt a legkönnyebben 
hozzáférhető energiaforrás, illetve az ország területén csaknem 8 
hónapig tartó harci cselekmények is rengeteg fát emésztettek fel. 
1945 márciusában az ideiglenes nemzetgyűlés földosztási-, föld- 
reformrendeletet alkotott. Ennek alapján a 100 kh-on felüli erdő
birtokokat (a hozzájuk kapcsolódó ipari üzemekkel együtt) állami 
tulajdonba vették. Ekkor a hazai erdők háromnegyede került álla
mosításra. Kezelésükre 1946-ban megalapították az egyszemélyes 
részvénytársaságot, a Magyar Állami Erdőgazdasági Üzemeket 
(MÁLLERD). Az újjáépítés fokozott fakitermelést követelt meg. 
Ugyanakkor 1946-ban országos erdőleltárt is készítettek. Ennek 
adatait ugyan nem tették közzé, de az erdősültséget az 1949-ben 
induló országfásítási akció szerint a háború utáni 12,3 %-ról 20 
év alatt 20,3 %-ra kívánták emelni. Tehát a Trianon után megfo
galmazott erdészetpolitikai cél, az erdőterület-növelés továbbra is 
időszerű volt.

Az erdészetpolitika másik célkitűzése, tudniillik a megle
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vő erdők megtartása és fatermőképességük fokozása részben a 
fafajpolitikában, részben pedig az erdőművelési, erdőnevelési el
járások korszerűsítésében nyilvánult meg. Ehhez adminisztrációs 
hátteret az erdőrendezőség adott, mivel a tervutasításos gazdál
kodás keretei között az erdészeti üzemtervek szerepe -  érthetően
-  megnőtt. Az 1949-1950-től érvénybe lépő állami vállalati rend
szer ugyanis a központi tervszámok „lebontásának” végrehajtási 
helyszíne volt, amely tervszámok szerencsés esetben az érvényes 
üzemtervekkel is összhangban voltak. Az I. ötéves terv (1950-54) 
időszakában mindenesetre mind az erdészet felső irányítására, 
mind az egyes vállalatok működési területének-rendszerének jel
lemzésére „az állandó átszervezések időszakát” tartjuk a legtalá
lóbb kifejezésnek.

1954-ben létrehozták az Országos Erdészeti Főigazgatóságot 
(OEF), amely minisztériumi szintű szervként nemcsak a gazdál
kodást, hanem a tervezést, sőt az erdészet egész vertikumát (példá
ul a propagandát vagy az oktatást) is átfogta, irányította. 1967-ig 
tartó működését később a magyar erdészet, benne az erdőművelés 
„aranykorának” kezdték nevezni. Nem szabad azonban elfeled
ni, hogy ez az „aranykor” nem elsősorban az OEF miatt, tehát a 
szervezeti önállóság okán következett be, hanem mert az erdészet 
fejlesztésére -  következően az autarkiára törekvő gazdaságpoli
tikából -  elegendő pénz állt rendelkezésre. (Csak közbevetőleg 
jegyzem meg. A német erdészet „aranykorát” a nemzetiszocialista 
időszakra teszik. Nem azért, mert a német erdészek vezetője H. 
Göring volt, hanem mert a háborúra készülő, majd hadba lépő Né
metország a faellátást, így az erdészetet stratégiai ágazatnak tekin
tette, tehát fejlesztette.)

A korábbi időszak elmaradt vágásfelújításait felszámolták, mi
közben nekiláttak a sarj eredetű, továbbá a rontott erdők átalakí
tásának, nagyobb fatérfogatot produkáló állományokkal való fel
váltásának. A gyorsan növő nyárak kiterjedt ültetése is folyt, de
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mind az, mind az erdei- és feketefenyő-ültetések elsősorban az 
erdőtelepítésekre voltak jellemzőek. A hegyvidéki erdőtelepíté
sek leginkább a kopárokra terjedtek ki. A síkvidékiek zömében a 
folyók hullámterére, a mezőgazdasági műveléssel gazdaságosan 
nem használható terültekre, végül pedig a települések zöldöve
zetének kialakítására kerültek. A síkvidéki faültetéseket sajátos 
területét jelentették az úgynevezett erdőnkívüli fásítások. Ide a 
mezővédő erdősávok (amelyek lehettek szántók között, vagy lege
lőkön), az út-, vasút- és csatomafásítások, és különböző major-, és 
ipartelep(laktanya)-fásítások tartoztak. Valamennyire elsősorban a 
gyorsannövő fafajok a jellemzők, de ezekkel is nehéz volt követni 
a különböző, az előbb említett létesítmények változásait; a mező- 
védő-erdősávrendszerek által meghatározott táblanagyságok vál
tozását; az útszélesítéseket; a csatomatisztítási igényeket; netalán 
a majorok bővítését, ipari üzemek átalakítását stb.

1966-ban lehetővé tették, hogy a mezőgazdasági üzemek 
akár szántóföldön is -  mivel a telepítés (egyelőre) művelésiág- 
változtatással nem járt -  cellulóznyárasokat hozzanak létre. Az in
tézkedés segített nemcsak az ország - távlati -papírfaszükségletének 
fedezésében, hanem az említett gazdasági egységek anyagi helyze
tének megszilárdításában is. 1968-tól kezdődően ugyanis Magyar- 
országon új gazdasági mechanizmus lépett életbe. Ennek lényege: 
a vállalatok, szövetkezetek már nem a „tervlebontások” alapján 
dolgoztak, hanem önállóan termeltek (természetesen az országos 
gazdasági célkitűzéseket, lehetőségeket figyelembe véve) úgy, 
hogy működésükkel nyereséget érjenek el. Ezt a nyereségessé
get szem előtt tartva 1970-ben a korábbi erdőgazdaságok erdő- és 
fafeldolgozó gazdaságokká (efagok-ká) alakultak át. Azaz a cse
meteültetéstől a faipari feldolgozásig minden egy vállalaton belül 
történhetett (vertikális integráció).

Ki kell térnünk a termelőszövetkezeti erdőgazdálkodásra is, mi
vel 1990-ben már minden harmadik hektár erdő a téeszeknél volt.
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A mezőgazdasági üzemek használatában, majd 1967-től egyre in
kább tulajdonában lévő erdők három nagy forrásból táplálkoztak. 
Az első: az erdőbirtokossági társulatokat az 1961. évi erdőtörvény 
megszüntette. Azok erdeje legtöbbször a téeszekhez került. A má
sik: az erdőtelepítések révén. Ezek az 50-es években, 60-as évek 
elején még főleg erdősávok voltak, később majorfásítások, de leg
inkább cellulóznyár-telepítések. (1970-90 között a téeszek erdőte
rülete csaknem kizárólag ezen telepítések révén nőtt másfélszere
sére!) A harmadik forrásnak pedig a tagok egykori magántulajdonú 
(mert az 1945. évi földosztási törvény 10 kh alatt azokat az eredeti 
tulajdonosuknál hagyta) erdeinek „ szövetkezesítését” tekinthet
jük. Ez leginkább csak azokon a vidékeken volt jellemző, ahol ko
rábban kiterjedt kisparaszti erdőtulajdon volt. Például a Dunántúl 
egyes részein.

A termelőszövetkezeti erdők szakmai irányítását 1963-tól a te
rületileg illetékes erdőgazdaságok látták el. Ez 1970-ben megszűnt, 
így a téeszek maguk, vagy több gazdasággal összefogva, erdészeti 
szakembereket foglalkoztattak, s az erdőgazdálkodást besorolták a 
növénytermesztés és az állattenyésztés ágazatai mellé.

Mind az említett efagok, mind a mezőgazdasági üzemek nyere
séges gazdálkodását nem szabadpiaci viszonyok, hanem az állam 
által nagyon is szabályozott körülmények között kellett megvaló
sítani. Ennek két „végét” idézzük. Az állam meghatározta, hogy 
egy-egy létrehozott (felújítással, erdőtelepítéssel, netalán á t t e 
lepítéssel) erdő mennyit ér. A gazdálkodó (a fakitermelés során 
egy központi alapba befizetett pénzből, és a népgazdaság egyéb 
pénzforrásaiból) ennek alapján akármennyit is fordított az adott 
erdőre, a központi költségvetésből csak az említett rendszer szerint 
kaphatott anyagi forrást. A másik oldalon pedig az állam a faára
kat, sőt a feldolgozott fát, netalán bútort, bútoralkatrészek árát is 
meghatározta. Magyarul: az efagok gazdálkodása szabályozott pi
aci viszonyok között ment végbe. Az említett szabályozások pedig
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a nagyobb gazdálkodókat a magasabb feldolgozottsági fokú ter
mékek felé terelték. Következésképpen a klasszikus erdészeti te
vékenység, az erdőművelés fokozatosan leértékelődött. A vállalati 
súlyának csökkenése magával hozta az ágazaton belüli leértéke
lődését, aminek ellensúlyozására a legfontosabb kísérlet az erdők 
hármas funkciójának hangsúlyozása volt.

Az 1970-es évek erdészetpolitikájába belépett az a világméretű 
(a fejlett országokat értve alatta) törekvés, amely szerint az erdők
től nemcsak anyagi javakat, hanem egyéb feladatok megoldását is 
várjuk. Ezek védelmiek (táj-, víz-, szél-, zajvédelem stb.) és szo
ciális-üdülésiek lehetnek. (Ez utóbbi a turisztikai, illetve az erdő 
minden, a társadalom szélet rétegei rekreációs igényei céljából 
létesített/lehetővé tett feladatot jelentette). A hármas funkcióból 
következő kisebb-nagyobb ráfordítások zömében nem a vállalati 
pénzügyi kereteket terhelték, hanem a központi költségvetést.

Az erdők hármas hasznosításával kapcsolatban megemlítjük az 
erdő és a vad helyzetét is. A klasszikus erdőgazdálkodás mindig a 
vadállomány olyan szinten tartásával számolt, ami az erdők fel- 
újulását, felújítását nem veszélyezteti. Magyarország az 1970-es 
évekre „vadászati nagyhatalom”-má vált, aminek az árát leginkább 
az erdőkből fizették ki. Ez nemcsak az ágazatok között, hanem a 
vállalatokon belül is nap-nap után ismétlődő feszültségekhez veze
tett. A szocialista társadalom sajátos működéséből fakadóan azon
ban a vadászatban érdekeltek mindig erősebbek lehettek, mint az 
erdők megmaradásáért, netán jövőjéért aggódok. Következéskép
pen a túlszaporodott (nagy)vadállomány megfékezésére tett erőfe
szítésekkel -  a kétségtelen eredmények ellenére is -  jobbára csak 
átmeneti megoldásokat értek el.

Az 1980-as évek szocialista piacgazdaságában -  elsősorban a 
túlfogyasztás miatt -  válságjelek mutatkoztak. Az efagok magatar
tása kezdetben a kitermelt fatérfogat növeléséhez köthető, mivel a
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hatékonyságukat, termelékenységüket -  több tényező miatt sem -  
nem, illetve alig tudták emelni. (Ez érvényes volt a mezőgazdasági 
üzemekre is.) A nyugati piacok felé való nyitás lehetősége nem is a 
tényleges nyereségesség elérését, hanem az ország valutakészleté
nek -  bármi áron történő -  növelését célozta. így az erdőben gaz
dálkodók ugyanazokat az „agonizációs” jellemzőket produkálták, 
mint az egész népgazdaság. Ennek ellenére a vállalati gazdálkodás 
alapjai, tudniillik az erdőktől kinyert, kinyerhető anyagi javak és 
maga a ténylegesen kitermelt faanyag (na és például a vadásztatás 
során megszerzett „kapcsolati tőke”) az efagokat szilárd alapokon 
tartotta. Ez kevésbé volt jellemző a téeszek erdőgazdálkodására, 
ahol viszont az erdőket gyakran a hatósági beavatkozások mentet
ték meg. Mégis, a szocialista korszak erdőgazdálkodása megmu
tatta: ha Magyarország -  miként azt az 1950-es évek elején tervez
ték -  nem is lett „az erdők országa”, a magyar viszonyok között is 
lehet szakmailag megalapozott, az erdőket hosszú távon megtartó, 
nyereséges erdőgazdálkodást folytatni úgy, hogy az a társadalom 
egyéb igényeit, nem anyagi elvárásait is kielégíti. Beleértve ide a 
természet megőrzésének -  a 70-es években egyre fontosabbá váló
-  célkitűzéseit is.

Még egy, a korábbi erdészeti célkitűzésekkel kapcsolatos je
lenségről kell említést tenni. Láttuk, az erdőgazdasági munkák 
termelékenységét nehezebben lehetett emelni. Pedig ezekhez az
1970-es években egyre több gépet szereztek be, továbbá az egyes 
eljárásokat (főleg az erdőnevelés terén) „racionalizálták” Ez job
bára a ritkább, de alaposabb erdőnevelési műveleteket jelentette. 
Azaz az erdei munkát igyekeztek iparszerüvé tenni. (Miközben 
állandó munkaerő-hiánnyal is küzdöttek.) A törekvések mégsem 
hozták meg a várt eredményeket, mivel a hazai erdők változatos 
fafajösszetétele, eltérő termőhelyi viszonyai stb. nem tették lehető
vé az olyan technológiák alkalmazását (hiába vették is meg a hoz
zá való gépeket), mint amilyeneket például Skandinávia elegyetlen 
fenyveseiben alkalmaztak.
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Az említett felismerés, továbbá a természetvédelmi követel
mények mind nagyobb súlyú jelentkezése a magyar erdészeket is 
szemlélet(„paradigma”-)váltásra kényszerítette. A hagyományos
nak nevezett erdőgazdálkodás, azaz az erdők mesterséges felújítása 
helyett azok természetes felújítására, a nevelővágások egy résznek 
„természetre bízására” kezdtek törekedni. Mindezt az állam által 
meghatározott különböző szabályozók is igyekeztek elősegíteni. 
Az 1990-ben bekövetkező rendszerváltás -  amely során tulajdon- 
váltásra is sor került -  a magyarországi erdőket ebben a felemás, 
átalakuló helyzetben találta. Az ország erdősültsége 1990-ben 
18%-os volt, ami 1,7 millió hektár erdőnek felelt meg. A kárpótlá
sok, privatizációk során az 1990-es évek végén csaknem az erdők 
fele került magántulajdonba; az egykori és új tulajdonosaik kezé
be. Ennek a története azonban már jelen vizsgálódásunktól elvezet.
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