
akciók közül az érdemel em litést, amelynek nyomán az erdőmérnökökkel 

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

gén fizetett beosztást, eltörölték a 80-as években.

III.

Az Egyesület története a századfordulótól az I. világ

háború végéig.

A magyar gazdaságpolitikai helyzet a századforduló körül.

Az eddigiekben láttuk azt a viharos Utemü fejlődést, amely a 

kiegyezés utáni Magyarország gazdasági életét, a szabadversenyen alapu

ló kapitalizmus feltörését jellem ezte. Láthattuk ezzel párhuzamosan az 

Országos Erdészeti Egyesület rendkívül gyors fejlődését, alkotásokban, 

kezdeményezésekben gazdag, termékeny belső életét is.

Mi lett ennek a hatalmas erőkifejtésnek az eredménye?

Mint e munka elején a gazdasági fejlődés magyar sajátságaiból 

m egismertük, a fejlődés a feudális nagybirtokrendszer fennállása és az 

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

badversenyen alapuló tőkés fejlődés kereteiben azok az iparágak fejlődtek 

elsősorban, melyeknek fejlődése az osztrák érdekekkel kirívóan nem ütkö

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

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

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

csak 21% erejéig részesültek az ipari összterm elésből.

Többször kihangsulyoztuk a m agyarországi tőkés fejlődés rendkívül 

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

Az ország iparosodási foka azonban mégis igen alacsony m aradt.

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

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

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

Monarchián belül a magyar nagybirtok mezőgazdasági terményeinek 

konkurencia nélküli értékesitési lehetőségét biztosította. A konkurencia 

távoltartása viszont nem hatott serkentőleg a magyar mezőgazdasági term e

lés fejlesztésére. A mezőgazdaság viszonylagos fejlődése ellenére is 

elmaradott, külterjes, egyoldalúan gabonatermelő, technikailag fejletlen 

m aradt.

Az elmúlt három évtized alatt a gazdasági fejlődés törvényei sze

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

lemaradó fejletlenebb üzemeket felszivták a fejlettebb, erősebb vállalatok. 

Az emberanyag, a termelőeszközök, a term elés mennyisége mindinkább 

egyre fogyó számú, de méreteiben és erejében egyre hatalmasabbá váló 

mammutvállalatokba koncentrálódott.

A termelésnek ez a koncentrációja Magyarországon területi 

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

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

munkaerőfelesleg felszívódását, fokozta a vidék munkanélküliségét, e lsze

gényedését. A falun jelentkező munkaerő túlkínálat ugyancsak nem hatott 

serkentőleg a mezőgazdasági nagybirtok technikai fejlesztésére.

Az ipari termelésben végbemenő koncentráció játszódott le a h itel

élet területén is. A gazdasági szabadversenyben lemaradó, tönkremenő 

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

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

nyújtott hitelekkel a nagybankok ezeket is befolyásuk alá vonták, fiókháló

zatukba kényszeritették. A banktőke koncentrációjával mindinkább fogyott 

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

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

szorosabbá vált. A pénzintézet lassan tisztába jött üzletfele gazdálkodá

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

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

személytelen uralkodó hatalmasság: a finánctőke s a tőkés rend 

uj arisztokráciája: a fináncoligarchia.

A kevés számú ipari nagyvállalat annak érdekében, hogy a 

piacon minél magasabb árszintet tudjon tartani, (a konkurenciát kiküszö

bölje), munkabéreit pedig stabilizálja a bérkövetelésekkel szemben, egy

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

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

bárki is a megegyezésben létrejött árakat bármely irányban túllicitálja, 

így kényszeritette a fogyasztókat a monopólium által megszabott árak 

m egfizetésére.

Szükségtelen ezt a folyamatot tovább részletezni. Nem vitatható, 

hogy a századforduló idejére Magyarországon a szabadversenyben alapuló 

kapitalizmus monopolkapitalizmussá alakult át.

Milyen társadalm i kihatásokkal já rt a vázolt gazdaságfejlődési 

folyamat hazánkban?

Az eddigiekből kitünőleg a XX. század elején a gazdasági fejlődés 

egész menetében, irányában lényeges fordulat következett be: a fejlődés 

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

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

tében a földbirtokos arisztokrácia mellé nyomult és annak ez ideig élvezett 

gazdasági és politikai hegemóniáját visszaszorítással fenyegette. Ez te rm é

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

dekeinek megfelelően kívánta irányitani az ország további gazdasági fe jlesz

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

a konkurencia hiánya a gazdálkodás továbbfejlesztését, ugyanugy lefékezte 

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

nek legalábbis egy szükebb körben való kiküszöbölése azt jelentette, hogy 

már nem vált égetően szükségessé egy kartelba tömörült vállakozó szám á

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

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

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

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

á llás, a veszteglés kezdte felváltani.

A monopolkapitalizmus kialakulásának vázolt folyamata m ég két 

igen fontos kihatással járt:

1/  a piac területén nemzetközi méretekben kialakult erőegyensulyi 

helyzet uj piacok, uj lehetőségek, uj haszonszerzési források kutatására 

serkentette az egyes államokat. Minthogy azonban a világnak gazdasági- 

hatalmi szférákra történő felosztása már megtörtént, az eféle próbálko

zások feltétlenül más hatalmi csoporttal való összeütközéshez vezetnek.

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

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

zedében arra az útra, amely a háborúhoz vezetett;

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

masabb méretekben vetődött fel. A munkásosztály"számbeli megnövekedése, 

a falusi agrárproletáriátus kialakulása, a gazdaság é s  szegénység pólusai

nak roppant eltávolodása a társadalmi harcok kibontakozásához, a tömeghan

gulat forradalmasodásához és a nyomor mélypontján, a háború utolsó évében 

végső soron forradalomhoz vezetett.

Miért volt szükséges mindezt igy, k issé hosszasan elmondani az 

Országos Erdészeti Egyesület történetének tárgyalásánál ?- - kérdezheti 

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

alakulása alapvetően befolyásolta az erdőgazdasági term elést és ezen ke resz 

tül az Egyesületben folyó munka irányát i s .

Az erdőgazdaság helyzete a századforduló idején.

A monopolkapitalizmus kialakulása az erdőgazdasági term elés 

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

nos gazdasági ism ertetése során vázoltunk.

A magyar erdőgazdaság külkereskedelmi forgalmát ebben az időben 

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

zékeltetésére a földművelésügyi miniszternek a törvényhozás szám ára készí

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

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

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

3. táblázat.

Magyarország külkereskedelmi faforgalma a 

századforduló körül.

Év Kivitel korona Behozatal

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

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

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

Sorrendben ezután Franciaország, Németország és O laszország következett 

kereskedelmi ügyfeleink között, de exportunk kiterjedt Nyugat-Európa több 

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

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

az észak- és délamerikai államokba és Japánba is .

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

hogy az importált iparifa egységnyi mennyiségének értéke jóval a lacso

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

- megmunkálatlan - fát vásároltunk és feldolgozott, értékesebb cikket expor

táltunk.

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

duló körüli gazdasági helyzetről tettünk), hogy hazánkban elsősorban a 

könnyűipar, ezen belül többek között a faipar fejlődhetett ki.

Az ipari fejlődés gyorsan növekvő tendenciája a fafogyasztást állan

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

gazdálkodás már megindult, de a századforduló után halaszthatatlanná váló  

fejlesztését. De indokolta ezt a monopolkapitalizmusnak világméretekben  

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

E nemzetközi gazdasági harc során a magyar fakereskedelem , faipar és 

ezeken keresztül a hazai erdőgazdaság hatalmas ellenfelekkel találta 

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

Az erdőgazdaság műszaki fejlesztése  égetően fontossá s mi több: 

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

körülmények az erdőművelés és a fahasználat fejlesztésének kérdéseire  

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

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

magyarok és nemzetiségiek vonatkozásában egyaránt. Mivel az erdők zöm

mel a  nemzetis églakta területeken feküdtek, a szociális probléma megoldá

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

di történelmének alakulása szempontjából jelentőssé vált.

Az Egyesület tevékenysége a századforduló után

Az Egyesület századforduló utáni tevékenysége e két fő problém a

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

csoportosítható.

Harc a belterjes erdőgazdaságért.

A szabadversenyen alapuló magyar kapitalizmus korszakában 

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

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

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

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

olcsó nemzetiségi munkaerővel kiterm elt fa hosszú, igaenergiával történő 

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

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

nyugat-európai piacokon haszonnal lehessen eladni. Különösen hasított és 

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

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

term elése az alacsony vágásfordulóju, tarvágásos üzemmód révén értékes 

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

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

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

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

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

dálkodásunk viszonylagos elmaradottsága. Fa külkereskedelmi mérlegün

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

importálnunk. Ebben mint korábban rámutattunk - döntően elmaradott, 

függő helyzetünk nyilvánult meg. Része volt azonban benne erdőgazdaságunk 

szakmai elmaradottságának is. Vékony fenyőrudakban pl. osztrák behozatal

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

a vékonyfa, amely gyéritési rendszerünk fejletlensége következtében nem 

kerülhetett k iterm elésre.

Alapvető változás állt be az erdőgazdaság és fapiac terén is a 

monopolkapitalizmus kialakulásával. Uj versenytársak jelentek meg az 

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

tását a japán fa versenye is.

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

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

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

konjunktúrának örvend Nyugat-Európa iparilag izmosodó államaiban. 

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

inkább az önköltség növekedéséhez, vagyis a haszon csökkenéséhez vezet. 

Tőkeerős vállalkozók ekkor az USA keleti partvidékének értékes keményfa 

erdeit szemelték ki további tevékenységük színhelyéül. Nagy számban vitték 

magukkal a hasitott áru term elésében kiváló gyakorlattal rendelkező horvát- 

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

századforduló után hatalmas méreteket öltött a munkanélküli seregek kiván

dorlása Amerikába és ez a folyamat számos gyakorlott (különösen nemzeti

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

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

dék biztosította az amerikai fa térhódítását Európában.
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Kelet felől az orosz fa tört be mind nagyobb erővel Európába.

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

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

mint a rró l a korabeli irodalom megemlékezik, európai Oroszországban 

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

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

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

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

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

európai körutazást rendeztek. A japán országos főerdőm ester hazánkba 

is ellátogatott-és tüzetesen bemutattatta magának az ország erdőgazdasá

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

országos főerdőmestemek a császár nevében a Felkelő Nap rendjelet ado

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

japán kapitalizmus képviselői alkalmasint csöndben az üzleti lehetőségek 

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

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

tottak .

A nemzetközi kereskedelem hatalmasságai m ellett kisebb kelle

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

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

tek. Erdőgazdasági szempontból a századforduló után elsősorban Románia 

éreztette  hatását. Olcsó munkaereje m ellett különösen olcsó és kedvező 

irányú vizi szállitási útvonalai tették faterm ékeit a magyar fa veszedelmes 

versenytársává.

Mig Romániából sok fenyőgömbfa jött be vámmentesen, az oda 

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

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

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

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

az önmagában hasznos intézkedés a Romániában dolgozó nagyszámú magyar 

vállalkozó működését érzékenyen érintette.

Nyugat - Eurőpa ipari államai a bezudulő faimporttal szemben a 

favámok rendezésével, felemelésével igyekeztek belső term elésűket meg

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

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

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

gazdasági term elés viszonylagos visszaszorításához, a magyar fá szempont

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

befulladásához vezetett. A Németországba irányuló magyar dongakivitel 

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

Fatermékeink Nyugat- Európában az amerikai fával, Németországban az 

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

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

rultak .

Második legnagyobb favásárlónk, Németország, a századforduló 

után sorozatos favámemelést hajtott végre hazai termelésének védelme 

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

ba korlátozott osztrák fenyőgömbfa és fűrészáru kivitelt Magyarország 

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

kívül az osztrák erdőgazdaság nyomása is fokozódott.

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

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

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

term elés léte forgott kockán. Elmaradottságunk és ennek végzetes követ

kezménye mindenki előtt nyilvánvalóvá lett. Az élet parancsolólag vetette 

fel az erdőgazdasági term elés korszerűsítésének szükségességét. Érthető, 

hogy az Erdészeti Egyesület szellem i életének középpontjában úgy, mint 

eddig, ezután is a term elés továbbfejlesztésének Ugye állott.

Az erdőfeltárás a belterjesség  első lépése.

A gazdasági helyzet kedvezőtlen alakulása rámutatott a megoldás 

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

ségű és drága igaenergiát felcserélni, az előhasználati nevelővágások be

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

jutott nyersanyag export helyett a korszerű hazai feldolgozást az erdőterü

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

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

kérdést rendezni.

Az Egyesületbe tömörült szakemberek ezeknek a feladatoknak a 

megoldásán fáradoztak.

Különösen sokat foglalkoztatta e korban az Egyesületet az erdők 

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

nyőerdeink kiterjedt volta ellenére nagyértékü fenyő fűrészárut kellett 

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

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

elég fa, az exportáló magyar erdőgazdaság keveset jövedelmezett, magasak 

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

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

és akadályozta a fejlett osztrák faiparral konkurálni tudó magyar fafeldől - 

gozás kifejlesztését. Elsőrendű szükséggé vált tehát ennek a hatal

mas élőfa tőkének a rentábilis mozgósitása.

Az Egyesület az olcsó tömegszállitásnak két kivihető módját látta: 

a nyilvános . galmu viziutak erdőgazdasági hasznosítását és keskeny- 

nyomtávú vasúthálózat kiépítését.

Az Erdészeti Lapok korabeli évfolyamaiban alig találunk olyan 

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

körbe tartozó tanulmányok, elméleti fejtegetések és meglevő berendezések 

ism ertetései, ezek tanulmányozására rendezett kirándulások, stb.

A feltárás fokozásának, a gazdasági vérkeringés érrendszerének 

kiépítése nemcsak erdőgazdasági érdek volt, hanem általános közgazdasági 

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

nem gazdaságos. Az egyes országrészek fejlődésének érdeke viszont meg

kívánta közlekedési hálózattal való feltárásukat. Minthogy a gépkocsi ipar 

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

litás eszköze csak a keskenynyomtávu vasút lehetett.

Az erdei vasutak építése a század első két évtizedében valóban 

hatalmas lendületet vett.

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

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

ban a 4. sz. táblázat szerint alakult.

A táblázat adatai a mai Magyarország területén lévő erdei vasutak 

építésére vonatkoznak. A korabeli Magyarország területén az Erdészeti 

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

vasutak hossza az alábbi volt:
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gőzüzemű 490 km

lóvontatásu 533 km

összesen 1 • 023 km .

4. táblázat.

Erdei vasútépítések alakulása hazánkban.

Építési időszak Hossz (km) %

1875-1900. 35.0 5.1

1901-1905. 97.5 14.1

1906-1910. 110.6 17.1

1911-1915 52.0 7.7

1915-1920. 208.7 30.8

1921-1925. 135.5 19.9

1926-1930.

1931-1935.

1936-1940. 10.0 1.5

1941-1945. 6.3 0.9

1946-1950. 7.2 1.1

1951-1955. 17.1 2.5

Összesen: 679.9 100.0

Ebből Hegyvidék 54.2

Dombvidék 34.9

Sikvidék 10.9

Az Erdészeti Lapokban elszaporodtak a különböző erdei vasutakről 

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

vonatkozó közlemények. Jó Üzletnek bizonyult kelendőségénél fogva az erdei 

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

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

kenyvágányu vasutakat ajánlott megvételre.

A keskenynyomtávu helyiérdekű vasutak hálózatának kiépítése, 

központi irányítása, egységes díjszabás alá vonása akkoriban országos é r 

vényű elképzelés volt. E szerint helyiérdekű vasutakhoz hajszálerekként 

kapcsolódó erdei vasutak a vágásterületekig hatolva vezették volna be a 

hegyvidék fatermését az ország gazdasági vérkeringésébe. A vasutaknak 

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

üzemi költségei lényegesen csökkennek.

Nem kevesebb jelentőséget tulajdonítottak az erdőtesten belül az 

utakkal való feltárásnak. Fekete Lajos Selmecbányái főiskolai tanár 1910- 

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

Hangsúlyozták a szárazföldi szállít ópályák veí szállítással való kombiná

ciójának fontosságát is.

A feltárással kapcsolatban az Egyesület a kérdés szakmabeli t á r 

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

a kereskedelmi m iniszterhez az erdei vasutak ügyében. A felterjesztésben 

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

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

tékesítő vállalkozók szám ára. Az Egyesület elsősorban az építéshez szüksé 

ges területek kisajátításának biztosítását kérte, azonkívül az engedélyezési 

eljárás leegyszerűsítését, valamint, hogy az erdőmérnökök által készített 

vasútépítési műszaki tervek a hatóságok előtt elism ert műszaki dokumen

tációnak feleljenek meg.

Felterjesztésével az Egyesület a lényegre tapintott, m ert sok he

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

nallal érintett területek tulajdonosai képtelenül magas árat követeltek, sok

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

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

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

dálkodás egész körfolyamata: az erdő felújítása, felnevelése, kihasználá

sa, termékek értékesítése és részben még feldolgozása is egy kézben 

összpontosuljon . így tudja csak a birtokos gazdálkodását mind magasabb 

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

ni és jövedelmezőségét emelni.

Szükséges volt ennek kihangsulyozása ebben a korszakban, m ert 

a fakereskedők közbeiktatásával a termelők és a fogyasztók közötti közvet

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

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

ket rö tt a fogyasztókra.

A belterjes erdőgazdálkodás technikai feltételeinek m egterem té

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

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

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

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

hivatalok létszám a sem volt elegendő intenzivebb erdőgazdálkodás vezetésé

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

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

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

és a személyzet érdekeinek összhangba hozása céljából pedig a házi kezelés

sel elérhető többletjövedelem bizonyos hányadát a személyzet ré szé re  kelle

ne biztosítani.

Sajnos, a korabeli erdőbirtokosok körében nemigen találunk 

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

zása terén is megnyilvánul:

"Nemcsak az erdőgazdaság jövedelmezőségét kell mérlegelni, 

hanem mindazon iparágakét is , melyek az erdőgazdaság fejlődésével 

együtt haladnak és állandó létük az erdőgazdaság virágzásától függ." 

Erdészeti Lapok, 1906. 838.o.)

Az erdőművelés problémái.

A belterjes kezelés szemléletének kialakításából több részle t - 

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

nát látta. Így pl. napirendre került nagymértékben leromlott tölgygazdál

kodásunk rekonstrukciója.

A felvirágzott keményfa üzlet és a cserkéreg term elés tölgyerde- 

inkben nagy pusztítást okozott. Az idősebb korosztályok rohamosan 

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

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

alaposan tönkretette, helyüket sokfelé az akác lepte el.

A tengerentúli quebracho megjelenése Nyugat-Európa piacain 

a magyar cserkéreg üzlet lehanyatlását jelentette. Nyilvánvalóvá vált, 

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

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

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

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

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

komolyan kellett volna venni.

Fokozta a tölgyesek lerom lását a sarjerdő  üzemmódnak mind 

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

kult közgazdasági szemlélet a még meglévő szálerdőknek is sarjerdőkké 

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

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

annyira a közfigyelem homlokterében, mint a tölgyesek.

A tölgyesek helyzete az Egyesületet élénken foglalkoztatta.

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

galom vezetője Vadas Jenő, a Selmecbányái Akadémia erdőmüveléstan taná

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

nyával inditotta meg. Az Egyesület több választmányi ülésen foglalkozott 

a problémával és a fÖldmüvelésügyi m iniszterhez küldött felterjesztésében 

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

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

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

mőhelyéről vissza kell szorítani. A jövőben a termőhelynek megfelelően 

kell a fafajt megválasztani.

Az Egyesület felterjesztése  nyomán a FÖldmüvelésügyi M iniszté

rium körlevélben utasította valamennyi szervét a tölgygazdálkodás szaksze

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

foglalta, amelyeket az Egyesület felterjesztése  tartalm azott.

A tölgy szálerdőknek sarjerdőkké való átalakításával kapcsolat

ban érdem es Fekete Lajos Selmecbányái főiskolai tanárnak a véleményét 

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

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

kitűzéseit is:

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

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

gyi szám ítás eredményeit venni zsinórmétékül. A jövedelmezés mutatói 

m ellett még különös figyelemben kell részesíteni az erdőművelés alapelve

it is , p l . , hogy minden termőhelyen csak az annak megfelelő fafajok közt

- 67

9899/Rné



- 68 -

választhatunk, valamint elsősorban kell méltányolnunk az erdőknek köz- 

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

244. o.)

A tölgykérdés mellett az Egyesület életében felszínre került 

az erdőművelés számos egyéb, fontos kérdése is.

A belterjesség, a jövedelmezőség vetette fel a gyéritések problé

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

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

egységbe hangolására helyezte át gazdasági működésének súlypontját.

A német erdőbirtokok jövedelmezőségi példáin keresztül szorgalmazták 

hazánkban is az erőteljes gyéritések bevezetését.

Az Egyesületiek az erdőművelés fejlesztésében tett erőfeszítései 

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

ügyi miniszterhez intézett az Alföldfásitás ügyében. A felirat lényege 

Bund Károly egyesületi titkár 1912. évi közgyűlési beszámolójából ism ert 

és pontjai a következők: a földművelésügyi m inszter

az Alföldön ezúttal máris csak igen korlátolt kiterjedésben 

meglévő erdőségek fenntartása érdekében a legmesszebbmenő intézkedé

seket tegye meg.

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

erdeinek m intaszerű kezelésében járjon jó példával elől.

3. Az alföldi és főként legelőfásitást a legmesszebbmenő támoga

tásban és jutalmakban részesítse .

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

suhángok nevelésére az Alföld megfelelő helyein állami csemetekertek 

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

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

nagyobb i^érvben folytassanak.

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

érdekében kiváló érdemeket szereztek, megfelelő jutalomban részesitte s- 

senek.

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

időben született, amikor Magyarország még erdőkben bővelkedett-, fában 

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

ben a korszakban teljes súlyával felfogta az Alföldfásitás jelentőségét: 

azt, hogy az ország gazdasági élete szempontjából mennyire hátrányos az 

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

sági term elés szempontjából mennyire szükséges az Alföld fátlanságának 

a megszüntetése, a meglevő kis erdők m egőrzése.

A szociális kérdés előtérbe nyomulása.

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

lalt el az Egyesület és a magyar erdőgazdaság életében a szociális 

k érdés.

A probléma m ár a szabadversenyen alapuló kapitalizmus korában 

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

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

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

rő l, sztrájkokról, munkásmozgalmi rendezvényekről.

Csak érdekességként említhető meg Egyesületünk története 

szempontjából, hogy 1905-ben a nyomdai betűszedők bérmozgalma az 

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

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

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

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

ben foglalkoztatott napszámosokra.

A nagy erdőterületek zömmel a nemzetiséglakta országrészeken 

feküdtek, ahol a nemzetiségi munkaeerőnek a saját nemzeti burzsoázián 

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

ségi favágóknak ez a kettős kizsákmányolása magyar szempontból is igen 

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

datában az őt irgalmatlanul kiszipolyozó tőkés vállalkozó* személye elválaszt

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

forrásával.

Az Egyesület széles látókörét bizonyítja, hogy a szociális kérdés 

figyelemmel kisérésénél nemcsak az erdőgazdaság, hanem a faipar helyze

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

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

setére vonatkozó érdekes adatokat.

proletáriátus legszegényebb rétegét alkották. A legelemibb szociális

5. táblázat

Ipari munkások keresete az 1906. évi gyáripari 

statisztika szerint.

Heti bér 
(Korona)

munkáslétszám
2l

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

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

heti keresete 20 korona alatt mozgott.

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

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

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

A szociá lis probléma az Egyesületet élénken foglalkoztatta mind 

magyar, mind nem zetiségi vonatkozásban.

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

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

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

kérdéseivel foglalkozott, hanem kifejtette nézeteit a mezőgazdaság helyze

tére vonatkozóan is . A századforduló körül válságosnak Ítélte a földműve

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

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

ban kereste a megoldást.

Beszédében drámai szavakkal hivta fel a figyelmet arra az elenyé

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

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

tározottan vetette fel a földnélküli, lényegében napszámos cselédekből 

egy kisbirtokos munkásosztály kiterjedtebb mértékű megalapítását és az 

ehhez szükséges föld biztosítása érdekében a nagybirtok területének igény

be vételét földvásárlás utján.

A kisebb földbirtokosok és gazdák érdekében az értékesítő, fo

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

felhasználását tartotta szükségesnek, különösen figyelembe véve azt, hogy 

milliókat bocsátanak olcsóbb kamattal a budapesti pénzintézetek rendelkezé

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

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

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

lenek földhöz juttatása és társadalmi m egerősítése jelentős fogyasztó tö 

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

reskedelm i élet táplálásának, fejlesztésének.

Későbbi közéleti tevékenysége során Bedő mindinkább a paraszt

ság anyagi felem elésének, gazdasági m egerősítésének szószólójává vált és  

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

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

nemzetének jövőjét féltő, igazi hazafisága vezette.

Bedő ezirányu állásfoglalását nem nézték jő szem m el az uralkodó 

osztály képviselői, akik az Egyesületben helyet foglaltak. Feltehetően en

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

Jellemző példa Bedő m ellőzésére, hogy az Egyesület 40 éves 

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

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

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

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

de az Egyesület alelnöki, majd tiszteletbeli elnöki pozíciójában szerepe mind

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

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

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

dalain.

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

ha ugyan azt megoldásnak lehet nevezni.

1900. december 10-én iktatták be az erdőmunkásokról szóló  

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

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

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

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

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

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

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

működésnek az első impulzusai - a cikk szerint - az agrárszocialista  

mozgalom tapasztalatai voltak. A törvény létrehozását ugyanis az indokol

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

még néhány évvel korábban is volt. Munkabeszüntetései, követelései 

"kisebb-nagyobb kárt okoztak" a munkaadó erdőbirtokosoknak.

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

halaszthatatlanná vált a munkaviszonnyal kapcsolatos kérdések legalább 

minimális rendezése.

Az erdei munkásság szociális problémáinak gyors kiéleződését Idézte 

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

a célnak megfelelő gazdasági erővel rendelkező tőkés vállalkozók vették 

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

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

"A munkások ennek következtében elég gyakran különféle utón 

kizsákmányoltattak, ami különösen hegyvidéki népünk jelen műveltségi foka 

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

lán részben ebben a körülményben kereshető a nép elszegényedésének 

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

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

a törvény, hogy szerződés feltételeinek megállapitása a felek szabad 

egyezkedésének a tárgya". Elképzelhető, hogy a hatalmas munkanélküli 

tartaléksereg valamely szegény tagja milyen "feltételeket” szabhatott pl. 

gróf Festetich Tassilo vagy egy őrgróf Pallavicini számára!?

Munkaidő tekintetében a következő "humánus” rendelkezése volt 

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

megállapítás nem létesült, napkeltétől napnyugtáig számittatik.

Nem idézzük tovább ennek a "szociális törvénynek" egyéb intézkedé

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

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

mondott célját az Erdészeti Lapok korabeli cikkírója mégis leírta.

"Őszintén óhajtjuk, hogy az erdőmunkásokról szőlő törvény oly 

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

dés az erdőgazdaságtól távol tartassák . "

(Erdészeti Lapok 1901. 23.o .)

Nyíltan kimondva ez nem más, mint a szocialista mozgalmak 

erdőgazdasági munkásoktól való távoltartása, némi részletengedmények 

nyújtásával a munkások elégedetlenségének lecsititása, a munkásmozgalom 

leszerelése.

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

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

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

1906. novemberi számában pedig hosszú cikk foglalkozott az erdőgazdaság 

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

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

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

emellett a munkást kizsákmányoló erdőgazdálkodás a nemzetiségek kö ré

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

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

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

a magyar állam végvárai.

Az erdőgazdaságban tehát a szakszerűtlen gazdálkodás a szociális 

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

Az erdőgazdasági munkásokról szóló törvény m itsem  oldott meg 

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

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

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

melésben a külterjes gazdálkodást jelentette, de korszerű technikai eszkö

zök felhasználásával.

Az előző fejezetek tanúsították, hogy az erdőgazdálkodás holt

pontról való elm ozdítására mennyi korszerű , életrevaló javaslat született 

a szakemberek részérő l. Komoly formában felvetődtek és részben kidol

gozást is nyertek azok az alapelvek, amelyek a korszerű  erdőgazdaságot 

jellemzik.

Sajnos, a term elést hazánkban a századforduló után egyáltalán 

nem a szakszerűség jellem ezte.

A term elési és szociális problémák összefonódása 

és elmélyülése.

A monopolkapitalizmusra jellem ző koncentráció az erdőgazdaságban is 

jelentkezett. A gazdasági válságok hullámain bukdácsoló földbirtokosok ke

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

erdei szerszámkereskedők, magpergető tulajdonosok is . Ezek között több 

osztrák és német cég ajánlkozása is megjelent a szaklapokban.

A legnagyobb üzletet term észetesen  a fakiterm elési vállalkozások  

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

a kisebb-nagyobb bankok érdekeltségi körébe tartozó fakiterm elő karte- 

lek*. Az ipari monopóliumok körében már közism ert nevek, mint Chorin, 

Deutsch, Neuschloss, Wolfner-Schantzer, stb. feltűntek a faüzlet terén  

is . A vállalkozások finanszírozói --amint arról az Erdészeti Lapokban 

is olvashatunk - mind gyakrabban külföldi (osztrák, német, angol) pénzinté

zetek. Az erdő is egyik területévé vált a külföldi tőkebehatolásnak. Nem 

egyszer idegenek voltak a kiterm elő részvénytársaságok is . Az Erdészeti 

Lapok 1910. évi 551. oldalán pl. panaszkodik, hogy Szepes és Sáros vár

megyében több község erdejét galíciai vállalkozók vették meg és a term elt 

fát egyenesen az országhatáron túlra irányították. Mint említettük, pl. a 

híres szlavóniai tölgyesek kiaknázásában egész sor külföldi tőkés vett 

részt. Az angol "The Oak Extract Company Limited" cég a szlavóniai 

tűzifa feldolgozásából zsupanjei tanningyára révén legkevesebb 60 m illió  

korona tiszta nyereségre tett szert, csupán a visszam aradó tűzifából!

Az 1907. évi ipartörvény nyomán, am ely az Ausztriától független, önálló 

magyar vámterület követelését leszere lte , különösen az osztrák tőkebeha

tolás fokozódott. (Megjegyezzük, hogy az Egyesületbe felsorakozott erdő- 

birtokosok az úgynevezett agrárius csoporthoz tartoztak, am ely a magas 

agrárvámokkal védett közös vám szövetség hive vo lt.)  De kivették részü 

ket a zsíros erdőüzletekből a nagy ipari monopóliumok is , amelyek nem 

csak bérelték, de kezükbe is kaparintották a nagy erdőbirtokokat, pl. a 

Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt, az Osztrák-Magyar Államvasuttár - 

saság, stb.
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A nagybani értékesítés azt eredm ényezte, hogy a birtoko

sok lábon álló fakészletüket adták el a részvénytársaságoknak. A társasá

gok biztosítani kívánták feltárási beruházásaiknak gazdaságos voltát, 

ezért nem csupán egy, hanem több évi használat jogát is  kikötötték és 

megvásárolták maguknak. így azután több ezer holdas erdőterületek k e

rültek kiterm elésre. A nagy részvénytársasági fakiterm elések már odáig 

fajultak, hogy egy-egy ilyen Rt. valam ely vidék közbirtokossági arány

részeit összevásárolta (Székelyföld) és az igy m egszerzett erdőt 

azután alaposan m egdézsm álta. Általánossá és a korszak jellem zőjévé  

vált a tömeges tövön való állományeladás, gyakran az erdőhöz tartozó  

fafeldolgozóüzem m el együtt. A m egvásárolt erdőhöz tartozó vadászati, 

halászati jogot a kiterm elő részvénytársaság maga is bérbeadta. (E lter

jedt az állami vadászterületek bérbeadása i s .)

Az erdőhasználati mód kizárólag a tarvágás volt, m ert ez b iztosí

totta a feltárási beruházások m axim ális kihasználását. A feltáró eszköz 

rendszerint az erdei vasút volt, m ert a gépkocsiipar fejletlenségének korá

ban ez biztosította a gyors, időjárástól viszonylag független töm egszállitást. 

Ez az egyébként kitűnő technikai eszköz igy forrt ö ssze  a köztudatban a 

nagy tarolásos erdőpusztitások fogalmával. Mert ez a tövön-eladásos, 

tarvágásos rendszer túlnyomórészt a szép állományok pusztulását, lerom 

lását jelentette. Hiszen a tőkebefektető vállalkozót aligha érdekelhette 

a felujulás, a talajvédelem , stb. szempontja, hanem csak a pénz minél na

gyobb haszonnal való v isszatérü lése . E szempont miatt dolgozott nagy 

apadékkal, term elési veszteséggel is  ez az üzem, m ert a vállalkozó  

csak a legjövedelmezőbb választékok k iterm elésére fordította pénzét, a 

faterm és maradéktalan feldolgozása nem volt célja. így azután - különö

sen nehéz terepen - sokszor a faanyagnak egyharmada is pusztulásra volt 

ítélve. E m ellett az erdők feltárásának az ügye sem  jutott előbbre, mert 

a term elés befejezése után a cég vasúti sínjeit felszedte és vonult uj terü

letekre.
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Ki kell hangsúlyozni, hogy az erdőpusztitás oka nem az erdei 

vasút volt, hanem a kor gazdasági rendje. A technikai eszköz önmagában 

nem pusztít, csak az a szándék, amely helytelenül alkalmazza. S őt, ebben 

a korban a tultartott, rom lás előtt állő faállományok anyagának feltárásával, 

az eddig megközelitetlen fiatal és középkorú állományokban a nevelővágások 

gazdaságos véghezvitelének lehetővé tételével, a gazdálkodó ember erdőbe 

való behatolásának biztosításával az erdei vasút az erdőgazdasági műszaki 

fejlesztés élvonalában állott. A legtöbb helyen valóban betöltötte a vasút a 

term elés fejlődéséből ráháruló fontos szerepet. Nem szabad az erdei vasút 

számlájára írni azokat az erdőtarolásokat, amelyeket a birtokos anyagi 

érdeke és a vállalkozói kapzsiság idézett elő.

Az ism ertetett term elési rendszer, különösen a hegyvidéken, 

szörnyű következményekkel járt. Az erdők nagy területekről eltűntek, he

lyükön kialakultak a kopárok. Az egykori szép szálerdők helyén mind na

gyobb teret foglaltak el ro ssz  sarjerdők.

A kíméletlen gazdálkodás tovább m élyítette a szociá lis problémát, 

különösen a nem zetiségi területen. Az erdejüket vesztett hegyi községek 

egyébként is sanyarú sorsú lakossága munka nélkül maradt. Mind nagyobb 

tömegek kényszerültek vándorútra, távoli vidékeken munkát keresn i,rend

szerint eredménytelenül. Az urbérességek helyes gazdálkodásának és 

vagyonkezelésének egyik gátja is maga a szociá lis helyzet volt: a nép tudat

lansága. Tovább fokozta a nyomort, hogy a hegyvidéki lakosság a letarolt 

területeket legeltetni akarta, m ert mezőgazdasági területek hiányában állat- 

tenyésztését csak igy oldhatta m eg. Az erdőt védő jogszabályok szigorúan 

tiltották a vágásterű]etek legeltetését. E miatt azután kemény összeütkö

zésre  került sor nemcsak az erdészet és a lakosság, de az erdészet és 

az agTárkörök között is .

A term elési és szociá lis problémák összefonódását, a dolgozó nép 

keserves sorsát jól érzékelteti egy korabeli le írás alábbi részlete:
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"Itt a nép keresetforrásának, a fa- és sószállitásnak és egyéb 

cikkek fuvarozásának elm aradásával szemben ujabb keresetforrások csak, 

igen nehezen nyiltak meg. A vasút nyomait nem követte a gyárkémények 

gomolygó füstje. A nagy távolság a gyári vállalatok széles keretét igen 

megneheziti. Azután az erdőségek is hovatovább jobban letarolvák, s 

az erdőtörvény rendelkezései szigorú életbeléptetésével mind kevesebb 

jövedelmet nyújtanak___

A megélhetés tehát nehéz, a közterhek nagyok s Amerikában boldoguló 

egyes társaik  példája csábitó. A legnyomorultabbul élvén, nincs mit 

veszteniük. Néhányan e sorok Írójához is fordultak tanácsért s midőn 

igyekeztem őket a következményekre való figyelm eztetéssel tervükről le 

beszélni, azt felelték: "nehezebb nem lehet ott sem , csak könnyebb". " 

(Nyegre László: Máramarosmegye közgazdasági le írása . A Közgazdasági 

Szemle nyomán ism erteti az Erdészeti Lapok 1901. 169.0.)

Egyesületi törekvések szociális kérdés orvoslására

A század első évtizedében az Egyesület feltűnően sokat foglalko

zott a legelőgazdálkodás kérdésével, szakbizottságot alakított annak beható 

tanulmányozására és részle tes javaslatot készített 1905-ben a legelőgazda

sági törvény megalkotása érdekében. Ennek a munkának a célja az elmon

dottak után világos. A hegyvidéki legeltetés rendezése egyidejűleg szolgál

ta az erdőgazdálkodás és a szociális probléma megoldásának ügyét.

A javaslat rámutatott az Egyesület részérő l helyesnek tartott 

megoldásra: a legelőproblémát nem az erdőterületek legeltetésével kell 

elodázni, hanem a hegyi legelők további pusztulását kell megakadályozni 

és szakszerű legelőgazdálkodással, szakemberek munkába állításával jó 

karba hozni.

A javaslat eUcészitésére alakított egyesületi bizottság az érdekelt 

rokonszakmák képviselőit is bevonta munkájába. Az Országos Magyar
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Gazdasági Egyesület képviselője a tárgyalások elején m egkísérelte magához 

.ragadni a már elvesztett kezdeményezést és javasolta, hogy az előadói te r 

vezetet az Egyesület adja át az OMGE állattenyésztési szakosztályának.

Az Egyesület ezt a k ísérletet elutasította és javaslatát az erdőgazdasági 

szakszerűség elvei alapján készítette el.

Term észetesen ezek a törekvések a növekvő szociá lis problémákat 

megoldani nem voltak képesek. Egyre hatalmasabb méreteket öltött a munka- 

nélküli seregek kivándorlása külföldre. Keserűen Írhatta e korszakról

negyedszázaddal később József Attila: "------kitántorgott Amerikába m ásfél -

m illió  emberünk”.

A hegyvidéki, fakiterm eléssel foglalkozó férfilakosság tömeges 

kivándorlása tovább súlyosbította az erdőgazdasági term elés helyzetét, 

m ert az erdőterületeken helyi munkaerőhiányt idézett elő. Ez drágította a 

kiterm elést és a vállalkozók az ebből eredő többletköltségeiket részben  

újonnan toborzott munkásaikra, részben az erdőre hárították át.

A munkaerőhelyzet süllyedő irányzatának ellensúlyozására az 

Egyesületben különféle felvetések születtek és ebben már megnyilvánult a 

tagság összetételének kettőssége. A szakvonal az intenzív, korszerű, 

belterjes erdőgazdaság m egteremtésében látja a szociá lis kibontakozás 

útját. Véleménye szerint, ez biztos jövedelmet jelent a tulajdonosnak, szük

ségtelenné tesz i a tőkés vállalkozók beiktatását a term elés körfolyamába 

és állandó bő munkaalkalmat biztosit a helyi lakosságnak.

Nem mindenki gondolkodott igy. Az Erdészeti Lapok 1905. 905. o l

dalán cikk jelent meg "Rabmunka az erdészet szolgálatában" cim m el.

A cikk "praktikus” gondolatmenete a következő: a börtönökben tétlenül töltik 

idejüket a rabok, ugyanakkor a fakiterm elés munkaerőhiánnyal küzd.

A megoldás ebből már logikusan adódik: rabokat kell felhasználni az erdő

ben a fakiterm elés végrehajtására. "Mellékesen” előnyös lenne ez azért is. 

mert egy munkás napszámbére 2 korona, a rabé pedig csupán 50 fillér! 
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"Mert kárbavész, elcsenevész az az óriási energia, mely a 

fegyházak és börtönök falai közt sínylődő szerencsétlenek izmaiban r e j 

lik s m ert nem igazság, hogy az adózók filléreiből dologtalan henye bűnö

söket ingyen e tessenek .” (Erdészeti Lapok 1905. 905. o .) Persze helyte

len lenne, ha a jutányos munkaerő a nagy versenytársnak, az iparnak a 

profitját duzzasztaná még nagyobbra - siet megjegyezni a  cikkíró.

Nem, ez fölöttébb helytelen és kellemetlen lenne. Az unatkozó, blizhödt 

levegőben senyvedő rabok, "többnyire földmivelőkből álló letartóztatottak” 

feltehetőleg valóságos üdvrivalgással fogadják a h irt, hogy potom pénzért 

a friss  erdei levegőn dolgozhatnak reggeltől napestig .. .

A szociális kérdésben a kor társadalm i rendszerével szem be

helyezkedő közbelépés az Egyesület e rejét m essze meghaladó, rem ény

telen vállalkozás lett volna. E helyett figyelmet érdemelnek azok a 

kisebb erőfeszítések, melyeket az Egyesület a  tagjai sorába tömörült erdő- 

mérnökök szociális helyzetének a megjavítása érdekében kifejtett.

Az Egyesület először az állami szolgálatban álló erdőmérnökök 

anyagi helyzetével foglalkozott, ugyanis ezeknek fizetési besorolása annyi

ra  rossz  volt, hogy e m iatt az erdőmérnöki pálya m ár az elnéptelenedés ve

szélyével fenyegetett. Amig p l. az Erdőtörvény létrehozása után az 
1887/88. tanévben 366 fő volt a Selmecbányái erdőakadémiai hallgatók szá 

m a, tiz évvel később, az 1897/98. tanévben m ár csak 79 fő. Igen sokan 

léptek át m ás pályára (pl. kataszteri és tagositó mérnökké, honvédséghez, 

vasúthoz, s tb .) Sokan kivándoroltak Romániába, Oroszországba, Törökor

szágba.

A problémával való foglalkozás oly intenzív volt az Egyesületben, 

hogy 1904-ben rendkívüli közgyűlést is hívtak össze a kérdés m egvitatá

sá ra , ami a legritkább esetek közé tartozott. Ennek eredményeként fel- 

terjesz tést intézett az Egyesület a fÖldmüvelésügyi m iniszterhez, melyben 

a helyzet vázolásával kérte  a m inisztert az állami és községi erdőket ke
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zelő erd&némökök fizetésének megjavítására, a legalacsonyabb fizetési 

osztály (XI.) m egszüntetésére, ú tiköltség-és napidijaik rendezésére, a 

lótartási átalány felemelésére.

A közbenjárás meghozta az eredményt, m ert néhány év múlva, 

1910-ben az egyesületi titkár, Bund Károly m ár a rró l számolhatott be, 

hogy az erdőmémöki kar fizetési helyzetét sikerű., kiemelni elmaradott 

helyzetéből és a pálya ism ét keresett lett.

Az állami erdőmérnökök után a magánszolgálatban álló erdőmérnö

kök helyzete került napirendre. A kérdés tanulmányozására az Egyesület 

bizottságot alakított. A bizottság különösen azt találta sérelm esnek, hogy 

a munkaadó erdőbirtokos és a  munkavállalóerdőmérnök közötti munkavi

szony feltételeit semmi sem szabályozta, m ert a  bittokos és gazdatiszt 

közötti jogviszony szabályozásáról az d ó  1900. évi XXVII. te. nem te r 

jedt ki az erdőtisztekre.

Külön is felterjesztéssel fordult az Egyesület a miniszterelnök

höz 1910. júniusában a városi erdőtisztek fizetési és szolgálati viszonyai

nak rendezése ügyében.

Magyarország 33 városának birtokában volt 314.000 kát. hold erdő, 

amely kb. évi 3,027. 000 korona jövedelmet hozott. A városi erdők látható 

súlyának ellenére a váróéi tanács által alkalmazott erdőmérnök: a többi 

városi tisztviselővel szemben meglehetősen hátrányos, sőt bizonyos é r te 

lemben megalázott helyzetben volt, m ert szakkérdésekben is valamely 

nem erdészeti szakember városi tanácsos határozatainak volt alávetve.

Az Egyesület felterjesztésében követelte, hogy a városi erdőtiszt 

a közigazgatási tisztviselők közé legyen sorolva és fizetése ennek megfele

lően rendezve. A városi tanácsnak és közgyűlésnek teljes jogú tagja le 

gyen és erdészeti ügyekben előadóként szerepeljen. Továbbá mind munkakö
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rének ellátása, mind egyéni léte szempontjából lényeges, hogyne egy 

meghatározott rövidebb vagy határozatlan munkaidőre, hanem életfogytig

lani időre legyen megválasztva.

Nincs tudomásunk a rró l, hogy az Egyesületnek e lépéseit tö rvé

nyes intézkedések követték volna, de későbbi szórványos közlésekből m eg

állapítható, hogy a magánmunkáltatók jelentős részénél javult az erdőm ér

nökök helyzete.

Szakiskolák reform ja.

A századforduló előtti évtizedekben az Egyesület egyik központi 

problémája volt a  szakember ellátás helyzete. A századforduló után ezt a 

kérdést változatlan érdeklődés k ísérte , de uj oldaláról megközelítve.

Az 1870-80. közötti időben az alsófoku erdészeti szakiskolák 

teljes hiánya volt a probléma. Ezt követőén négy alsófoku szakiskola is 

alakult az országban. Ezek általában meg is feleltek a hozzájuk fűzött r e 

ményeknek. Most azonban egyre inkább szóba került az a körülmény, hogy 

az alsófoku szakiskolák tananyaga eléggé elvonatkoztatott a hazai körül

ményektől, a magyar gyakorlattól. Élesen vetődött fel a gyakorlat részérő l 

az oktatás, a képzettség színvonalának a kérdése. A szakiskolák kikerült 

növendékei ugyanis k is- és középbirtokok önálló kezelésére (térképezés, 

üzemterv -készítés, s tb .) nem voltak alkalmasak. A magasabb fizetési 

igénnyel fellépő erdőmérnökök költségeit viszont az ilyen csekélyebb jöve

delmű birtok nehezen b írta  el. Ezért vetődött fel középfokú képzettségű 

szakemberek kinevelésének a  gondolata. A probléma azért is jelentkezett, 

m ert számos birtokos erdőgazdasága vezetőjének kiválasztásánál előnyben 

részesítette  a középfokú végzettségű idegen erdészeket.

Az Egyesület behatóan, szakbizottság alakítása utján foglalkozott 

az erdészeti középiskola felállításával. Végül is a r ra  az álláspontra helyez-
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kedett, hogy ilyen tanintézetek felállítása nem lenne kívánatos, m ert:

1. Az erdőbirtokok egy része - a könnyebb anyagi megoldás k e re 

sése révén - a jelenleginél alacsonyabb képzettségűek kezébe kerülne.

Ez pedig visszafejlődést jelentene.

2. A középiskolát végzettek igénye sem lenne oly alacsony, hogy a 

kisebb birtokok állásaival megelégedne.

3. M esterségesen egy társadalm ilag félszeg, helyzetével elégedet

len elemet nevelne.

1918-ban a FÖldmüvelésügyi Minisztérium mégis elhatározta a 

Temesvár m elletti vadászerdői erdőőri szakiskola hároméves kiképzési 

idővel mtlködő erdészeti középiskolává való fejlesztését. Az uj létesítmény 

megindulására azonban 1918. októberében a forradalmi események következ

tében m ár nem került sór.

Középiskolák helyett az alsóbb erdészeti szakiskolák reform ját 

javasolta az Egyesület úgy, hogy az széles skálán alkalmazható altiszti 

kart neveljen.

Ma m ár nem állapítható meg, hogy a fenti elutasítás a tényleges 

veszélyeket vagy az Egyesületbe tömörült erdőmérnökí kar pozíció féltését 

tükrözi-e? Tény, hogy az erdészeti középiskolák felállításának Ugye az 

Egyesületnek ezzel az 1905. évi állásfoglalásával a világháború végéig le 

került a napirendről. Tény továbbá az is, hogy a meglevő alsófoku szakis

kolák további működésűk során derék, jól képzett erdészek százait adták 

az országnak,akik akár mint végrehajtó közegek, akár mint középszerű 

erdőbirtokok önálló irányitói, kitünően megálltak a helyüket.

Sajnálatos, hogy az Egyesület akkori állásfoglalása késleltette a 

középfokú szakiskolák megnyitását.
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A FÖldmüvelésügyi Minisztérium tervezte egy erdőőri szakiskola 

felállítását a meglevők m ellett a Dunántúlon, Veszprémben, de e rre  nem ke

rü lt sor.

Élénk vita tárgya volt az Egyesületben a Selmecbányái erdészeti 

Akadémia helyzete is.

Az Egyesület 1901-ben felterjesztéssel fordult a fÖldmüvelésügyi 

m iniszterhez, azzal kapcsolatban, hogy a Magyar Mérnök- és Építész 

Egylet a századfordulón napirendre tűzte a műszaki címek és a műszaki 

gyakorlat rendezésének a kérdését.

Felterjesztésében kérte az Egyesület a m inisztertől, hogy az egyéb 

felsőfokú képzettségű szakemberekhez hasonlóan a Selmecbányái Bányászati 

és Erdészeti Akadémiát szabályszerűen elvégzettek szám ára törvényes 

rendelkezés biztosítása az "okleveles erdőmérnök" cim használatát.

Ezzel a lépéssel az Egyesület tisztázta e cim tartalm át és használa - 

ti jogát a magyar erdőmémöki kar szám ára. Eddig ugyanis számos fé lre é r

tés volt az "erdész", "erdőtiszt", "erdőmérnök” fogalmak körül és ennek 

nem egyszer a ténylegesen legtöbbet tanuló, legmagasabb szakmai képzett

séggel rendelkező erdőmérnökök látták kárát.

A tananyag korszerűsítése körül folyó szokásos vitáknál jelentősebb 

volt az a vita, amely az Akadémia, majd 1904-től a Főiskola önállósága és 

székhelye körül dúlt.

Mint ism eretes, a Selmecbányái tanintézet bányász, kohász és 

erdész felsőfokú képzettségű szakemberek leképzését végezte. A hangsúly 

az előbbi kettőn volt, a Főiskola maga is bányász és kohász irányítás alatt 

állott. A néhány évtized alatt hatalmasan kifejlődött magyar erdőgazdaság 

képviselői szám ára, de az erdész tanárok ré szé re  sem volt kielégítő ez az 

alárendelt helyzet. Ezért törekedtek egyetemi rangú, teljesen önálló, függet

9899/Rné



- 86 -

len erdészeti tanintézet létrehozására. Az Egyesület támogatta ezt a 

törekvést, de körein belül is igen eltérőek voltak a nézetek a jövendőbeli 

székhelyet illetően. A többség célját mégis leginkább Budapest képezte. 

Ebből is "kilátszott a lóláb", m ert amig az erdős hegyek ölén fekvő 

Selmecbányát az erdőmérnök képzés szám ára alkalmatlannak m inősítet

ték az önállóság hivei, a főváros kiterjedt kőrengetegével kapcsolatban 

nem támadtak ilyen aggályaik. Felmerült még több vidéki város lehető

sége is: Pozsony, Kassa, Besztercebánya, Temesvár stb.

Megemlíthető, hogy a század első évtizedében Darányi Ignác 

fÖldmüvelésügyi m iniszter vezette fel egy önálló Földművelési Egyetem 

gondolatát, amely az állatorvosok, erdőmérnök ők és mezőgazdászok kép

zésére lett volna hivatott. E terv nem került megvaló6itásra.

A Főiskola áthelyezésének problémáját végül is az első világhábo

rú oldotta meg.

Irodalmi tevékenység.

A századfordulóval lezárult az a nagyarányú irodalmi munkásság, 

amely az Egyesület első évtizedeinek tevékenységét jellemezte és amely 

az alapvető munkák sorozatának létrehozásával megterem tette a magyar 

erdészeti szakirodalom alapját. Az Egyesület eddigi irodalmi tevékenysé

gének ujabb elism erését jelentette, hogy 1900-ban a párizsi világkiállítá

son aranyérm et nyert az erdészeti csarnokban kiállított irodalmi term ékei

vel .

Term észetesen születtek ^jég ezután is szakirodalmi munkák az 

Egyesület Deák Ferenc alapítványának gondozásában. Ezek azonban mind 

a vállalkozás m éretét, mind a kiadott könyvek számát tekintve lem aradást 

mutatnak az előző korszakhoz képest. Átfogó jellegű munkák helyett egyes 

részletkérdések kidolgozását felölelő munkák születtek, amelyek szintén
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igen értékes darabjai szakirodalmunknak. Például:

Az akácfa monográfiája. Bpest, 1911. OEE. 

Hazánk házi faipara. Bpest, 1902. OEE.

A blikk-tűzifa rom lása és az ellene 

való védekezés. Bpest, 1902. OEE.

A külföldi fanemeknek hazánkban való 

telepitéséről. Bpest, 1903. OEE.

Számtan a m .k ir .  erdőőri szakiskolák, az 

erdőőri szakvizsgákra magán utón készülők 

és erdőaltisztek ré szé re . - Bpest, 1904.OEE. 

Mit tudunk az erdőifenyő kóros tühullásáról 

és az ellene való védekezésről.

Bpest, 1901. OEE.

Fából készített cukor és alkohol.

Bpest, 1910. OEE.

Az Országos Erdészeti Egyesület története. 

(Statisztikai adatok a szellem i és anyagi fejlő

désről). Bpest, 1900. stb.

1909-ben megjelent a szépen gyarapodó egyesületi könyvtár önálló kataló

gusa is.

A könyvkiadás m ellett a folyóirat kiadás terén  is előbbre lépett az 

Egyesület. 1907-ben indította meg "Az Erdő" cimli folyóiratát az alsóbb- 

foku szakszemélyzet folyamatos továbbképzésének biztosítása érdekében.

Vadas Jenő:

Gaul Károly: 

Gellért József:

Péch Dezső:

Béky Albert:

Tuzson János d r .:

Zemplén Géza d r . : 

Zemplén Géza d r . :

A szakirodalom ism ertetésével kapcsolatban meg kell jegyezni, 

hogy e korban az erdészeti tudományok m ár igen magas, fokot értek el, ami 

az Egyesület könyvkiadásán nem tükröződik elég hűen, de annál inkább az 

Egyesület hivatalos kiadványának, az Erdészeti Lapoknak a szakmai sz ín

vonalán. A szakmai tanulmányok keresettsége m iatt a könyvkiadás m ár
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egyébként sem kívánta meg azt a nagymértékű gyámolitást, amely a század

forduló előtt az Egyesület részéről irányában megnyilvánult.

Az Egyesület irodalmi tevékenységével kapcsolatban meg kell 

említenünk, hogy 1910-ben az Erdészeti K ísérleti Állomások Nemzetközi 

Szövetsége szám ára 2.000 koronát szavazott meg a Szövetség által összeál

lításra  kerülő nemzetközi erdészeti bibliográfia szám ára. A folyósítás fel

tétele csupán az volt, hogy a magyar erdészet bibliográfiája is helyet kapjon 

a nagy nemzetközi műben.

Vidéki erdészeti egyesületek megalakulása.

Bár nem tartozik szorosan az Országos Erdészeti Egyesület történe

téhez, mégsem lehet attól elvonatkoztatni és említés nélkül hagyni a vidéki 

erdészeti egyesületek sorozatos meglakulásának tényét a század első  évti

zedében. A következő erdészegyesületek alakultak:

1905-ben Borsod-, Gömör-, Heves megyék Erdészeti Egyesülete.

1906-ban Baranya-, Somogy-, Tolnamegyei Erdészeti és Vadászati 

Egyesület.

1906-ban Arad-Tem es- Déva - Lúgos - vidéki Erdészeti Egyesület.

1910-ben Szepesvármegyei Erdészeti Egyesület.

A vidéki erdészeti egyesületek tagsága többnyire az Országos Erdé

szeti Egyesületnek is tagja volt. Az Országos Erdészeti Egyesület 1905-ben 

bizottságot alakított annak tanulmányozására, hogy mi legyen az Egyesület 

helyes álláspontja a vidéki erdészegyesületek megalakításával kapcsolatban.

A bizottsági jelentés nyomán az a nézet alakult ki, hogy a vidéki egyesületek 

alakulását kedvezően kell üdvözölni, m ert azok révén az erdészet mozgalmi 

életének fellendülése és színesebbé válása várható s m ert az erdészet és a 

társadalom  közötti érintkezési felületet növelik, még több kívülálló befolyá

solható kedvező irányban az erdészetet érintő kérdésekben. Felmerült
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azonban az erdészeti egység szétforgácsolásának a veszélye is, valamint az, 

hogy a tagság kétszeres anyagi m egterhelése egyeseket az Egyesületből való 

kiválásra késztet.

Az aggodalmak ellenére az országos egyesület és a vidéki egyesü

letek közötti kapcsolat az első világháború végéig kedvező volt.

Külföldi tanulmányutak.

Az 1904. évi boszniai tanulmányút.

A fejlődő magyar gazdasági élet irányitői tőkéjüket igyekeztek minél 

jövedelmezőbb vállalkozásokba fektetni. A terjeszkedésre csak a Balkán 

gazdaságilag fejletlenebb országainak irányában volt lehetőség. Ezért á ru- és 

tőkekivitelüket ebbe az irányba igyekeztek fokozni. A balkáni- közelkeleti 

osztrák- magyar törekvések részben az osztrák és a magyar uralkodó osz

tályok között is súrlódásokra vezettek, részben szemben találták magukat 

az orosz, francia és angol tőke terjeszkedési szándékával. De konkurens 

volt ebben az irányban a baráti és üzlettárs német tőke is.

Az osztrák-m agyar expanziónak m ár hagyományai voltak a Balkánon. 

Itt nyilvánult meg a behatolás legradikálisabb form ája, a fegyveres m egszál

lás: Bosznia-Hercegovina okkupációja 1878-ban.

Bosznia-Hercegovina m egkaparintása ügyesnek látszó, de később 

végzetessé váló lépés volt a Monarchia szempontjából. Iparilag fejletlen, 

nyersanyagokban gazdag területet kebeleztek be, ahol olcsó munkaerő is 

bőven állt rendelkezésre a tervezett ipari beruházások szám ára. Egyidejű

leg a Monarchia stratégiai helyzetét is jelentősen erősíte tte , m ert a m eg

szállt terület a délszláv tömböt kettészelte, növelte a Szerbiával fennálló 

érintkezési felületet, növelte az osztrák-m agyar tengerpart hosszát és 

olyan fontos haditengerészeti támaszpontokat biztosított a Monarchia 

szám ára, mint pl. Cattaro. A stratégiai helyzet javulása katonailag bizto-
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sitotta a befektetett tőke biztonságát és hozzájárult a további balkáni 

terjeszkedés előkészítéséhez, a Monarchia befolyásának fokozásához a 

Földközi tenger medencéjében.

Nem véletlen, hogy első külföldi tanulmányútjának céljává éppen 

Bosznia-Hercegovinát választotta 1904-ben az Országos Erdészeti Egyesü

let.

Bosznia és Hercegovina óriási kiterjedésű, gyönyörű vegyes és 

elegyes faállományokkal rendelkezett: 4,720.000 kát. hold erdőterületé

ből 3,300.000 kh. állami kezelés alatt állt (Erdészeti Lapok, 1901. 727.0.) 

Bosznia erdősültségét 50%-ra  becsülték.

A tanulmányuton az Egyesület 26 tagja vett ré sz t, az állam erdé- 

szetnek alig egy hónappal korábban nyugdíjba ment főnöke, Soltz Gyula ve

zetésével. Látványos külsőségei ellenére - melyeket a korabeli sajtó színe

sen részletezett - a tanulmányút fő célja Bosznia-Hercegovina erdőgazdasá

gának, mint a magyar fakereskedelem mindinkább erősödő konkurensének 

helyszíni tanulmányozása volt.

A nagy boszniai fakitermelések ugyanis a Földközi tengeri piaco

kon erős versenyt támasztottak a magyar fatermékeknek és az alacsonyabb 

szállítási költségek miatt k iszorítással fenyegették, sőt m ár a dunántúli t e r 

meléseket is veszélyeztették. Egyenlőre a puhafa term elés volt az u ra l

kodó. de várható volt a nagy bükk területek megnyitása is a tenger felé. 

Elképzelhető, hogy milyen veszélyt jelentett ez a kárpáti bükkfa term elésre  

nézve.

A tanulmányút Boszniában meglepően fejlett erdőgazdaságot talált. 

Hatalmas kiterjedésű, nagy fatömegű őserdők, igen jól kiépített erdei 

vasúti hálózat, csuzdák, utak és vízi szállítóberendezések, korszerű fű rész

üzemek és falepárlók: ez a kép fogadta az érkezőket. Az állam hatalmas
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összegeket ruházott be ennek az értékes területnek a kiaknázására és 

stratégiai fe ltárására.

De volt egy kellemetlen tapasztalat is: bécsi E issler és 

Ortlieb-céggel való találkozás. Az osztrák finánctőke vetette meg a lábát 

E issler Róbert személyében Bosznia gazdag erdeiben és a legértékesebb, 

az állam által legjobban feltárt erdőkben bérelte ki a használat jogát - he

lyenként három évtizedre előre!

Ausztriát ól való függésünk jutott kifejezésre ebben is; a közös 

hadügyre vonatkozó közös pénzügy beruházásaiból, a magyar adófizetők 

pénzéből előterem tett nagy profitszerzési lehetőség csupán az osztrák cé

geknek jutott, magyar vállalkozók csak viszonylag elenyésző összegeket 

kaphattak. Az állami kezelés alatt álló 3 ,3  m illió kát. hold erdő igazga

tásában is mindössze 10 magyar erdőmérnök vett ré sz t.

A boszniai fa versenyének m érete ire  jellemző, hogy 1898-1902. 

között mintegy 500.000 hektár őserdő k iterm elési jogát adták el tövön, 

aránylag rövid, 20-30 éves kihasználási idővel. Érthető, hogy ez a tétel 

nemcsak a magyar, de még az osztrák alpesi fatermelőknek is sok 

bosszúságot és kellemetlen meglepetést okozott.

"Bosznia nem gyarmat!" - ir ta  az Erdészeti Lapok egy későbbi 

száma (1910). De még az útleírásból is erősen érződik, hogy egy leigá- 

zott, katonai igazgatás alatt álló, idegen területen mozogtak a tanulmányút 

résztvevői. Aligha gondolták, hogy az ut egyes állomásai: Szarajevó, 

M ostar, Ragusa, Cattaro, stb. tíz  év múlva milyen tragikus események 

színterévé válik és hogy éppen ez a vidék lesz a hatalmas világégés első 

tüzes övája.

A tanulmányút eredményekért az Egyesület felterjesztéssel fo r

dult a kormányhoz, amelyben javasolta, hogy a  boszniai erdőkben a fakiter

meléseket a tartam osság elvernek szemelőtt tartásával lassítsák le. T erm é
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szetesen nem a szakszerűség vált egyszeriben szívüggyé, hanem a verseny

társ v isszaszorítása .

A felterjesztésre a közös pénzügyminiszter 1904. novemberében 

azt a választ adta, hogy a jelenlegi (20-30 éves!) szerződéseket már nem 

tudja megváltoztatni, a jövőben azonban igyekezni fog tekintettel lenni az 

általános érdekekre. Ez a semmitmondó nyilatkozat változatlanul b iztosí

totta az osztrák cégek további zavartalan boszniai működését és a magyar 

cégek távoltartását.

Az Egyesületbe tömörült birtokosok, vállalkozók borúlátása nem 

volt alaptalan. E isslerék nagy fakiterm elése mind erősebben éreztette hatá

sát az Adriai- és a Földközi tenger piacain. 1910-ben már a Magyar Állam

vasutakkal kötöttek 10 évre előre szerződést évi 400.000 darab talpfa szállí 

tására, ami a MÁV szükségletét zömmel fedezte. Ezzel az egyik legnagyobb 

magyar fafogyasztót Ragadták el a hazai term eléstől, éppen abban az időben, 

amikor a magyar keményfa üzletre egyébként is  igen válságos évek következ

tek. Bizonyítja ez is a tőke országhatárok felett álló üzleti kapcsolatait.

A nagy boszniai faeladásokról a későbbiekben is olvashatunk az 

Erdészeti Lapok hasábjain. Magyar szempontból ennek a problémának is a 

végleges m egszüntetését a világháború jelentette.

Az Osztrák Birodalmi Erdészeti Egyesület magyarországi 

tanul m ányut ja .

A világháborút közvetlenül m egelőző évek legnagyobb egyesületi 

megmozdulása az osztrák és a magyar erdészeti egyesületek kölcsönös láto

gatása volt egymás országaiban.

Először az Osztrák Birodalmi Erdészeti Egyesületnek (OBEE) mintegy 

22 tagja látogatott hazánkba 1911. szeptemberében magyar m eghívásra, de
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osztrák kezdem ényezésre. Az osztrák csoportot Auersperg Károly 

herceg, az OBEE elnöke vezette.

Ekkor már előre vetette árnyékát az a hatalmas világpolitikai 

konfliktus, m ely 3 év múlva lángba boritotta Európát. Ausztria mindinkább 

érezte, hogy a válságosra forduló nemzetközi helyzetben célszerű  lesz  

gazdasági és politikai kapcsolatait szorosabbra fűzni a Monarchia másik 

döntő alkotóelem ével, Magyarországgal. Ez a magyarázata annak, hogy 

több m ás európai ország meglátogatása után tűzte napirendre 1911-ben 

az osztrák egyesület M agyarország m eglátogatását.

Az ipari tőkének az agrártőke fölé való kerekedése a hazánknál 

jóval iparosultabb Ausztriában m ár ekkor erősen éreztette hatását.

A nemzetközi bonyadalmakon belül az osztrák földbirtokosokat ez az 

iparral való birkózás foglalkoztatta leginkább. A kérdést ugyan a törté

nelmi fejlődés Európa-szerte eldöntötte, de a fejlődésnek ebben a középső  

stádiumában a harc m ég erősen folyt' Az osztrák feudalizmusnak a feltö

rő kapitalizm ussal szemben való alulmaradása már nem lehetett kétséges. 

Magyarországon még kiegyensúlyozott volt a helyzet. Az osztrák agrárius 

nagybirtok azért kereste magyar osztályszövetségese seg itségét, mert 

ettől az összefogástól rem élte helyzetének m egszilárditását. Kitűnik ez az 

OBEE elnökének, Auersperg Károly hercegnek m egérkezésekor mondott 

üdvözlő beszédéből is:

"Ami minket idehozott, ami szivünkön fekszik, az az erdő, az 

hivatásunk, am ely bennünket, bármely eltérő  legyen a gazdaság és a 

term észet itt és nálunk, közös talajon egyesit. Ezt ma különösen érezzük, 

amidőn itt oly barátságos fogadtatásban részesültünk. Az idők járása 

inkább mint valaha int arra, hogy az ősterm elés hivei összetartsanak. 

Ausztriában erősen kell küzdenünk azon m egvilágitás ellen , amelyben az 

ipar egész  közgazdaságunkat bemutatni szokta. Ebben a küzdelemben erős  

támaszaink a nyersterm elő országok s ezek között M agyarország is .
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Ezt én mint agrárius legjobban Ítélhetem meg, hiszen az erdőgazdaság is 

az őstermelés egyik ága és az érintett körülmények alatt szintén szenved. 

Ez is egyik oka, am iért nekem az önök üdvözlete oly rokonszenves; fogad

ják érte az osztrák birodalmi erdészeti egyesület őszinte köszönetét". 

(Erdészeti Lapok 1911. 0142. o.)

Guttenberg Adolf lovag, az OBEE alelnöke szavainak lényegét 

az Erdészeti Lapok korabeli tudósítója igy idézi:

"Idejövetelük az őszinte barátság és vonzalom záloga, de rámutat 

a rra , hogy a kölcsönös megértésnek ennél még messzebb menő eredményei 

is lehetnek: a közös érdekek kidomboritása, védelme, a közös ellenség 

tervszerű  leküzdése. Példa gyanánt felemlíti az orosz fabehozatal emelke

dő irányát, ami ellen egyaránt, sőt közösen kell megtennünk az óvóintéz- 

kedéseket." (Erdészeti Lapok 1911. 914.0.)

A szándékkal kapcsolatos konkrét megállapodás azért nem szü

lethetett a tanulmányút során, m ert a magyar agrárius arisztokrácia az 

osztrák vendégeket kisérő magyar csoportban mindössze egy taggal 

(Osztroluczky Géza ny. főispánnal) képviselte magát, azt kizárólag e rdé

szeti ézakenü%r«k alkották.

A tanulmányút - Budapest megtekintése után - a vendégek k é résé 

re  Dél-Magyarország erdőségeinek bemutatását tűzte ki célul. Azért vá

lasztották az osztrákok ezt az országrészt tanulmányútjuk céljául, m ert 

itt ismerkedhettek meg az ausztriaitól gyökeresen eltérő viszonyokkal. 

Term észetesen a délmagyarországi programból nem maradhatott ki a 

híres szláv ómai tölgyesek megtekintése. Igaz, hogy az egykori hatalmas 

őserdőknek m ár csak maradványait láthatták a tanulmányút résztvevői, de 

még igy is maradandó benyomást szereztek a világkereskedelemben is 

jelentős szerepet játszó szlavóniai tölgy szárm azási helyéről. Bizonyára 

némi megnyugvással vették tudomásul, hogy az osztrák export szempont
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jából eléggé kellemetlen versenytárs, a magyar keményfa döntő tényezője 

erősen kimerülő félben van.

A tanulmányút további állomásait képezte a Szeged és Szabadka 

város határában végzett nagyarányú homokfásitás, a Temesvár határában 

folytatott tölgygazdálkodás, á delibláti homokpuszta futóhomokjának megkö

tése, valamint a királyhalmi és vadászerdői erdőőri szakiskolák megtekin

tése.

A látottak a kiránduláson résztvevő osztrák vendégek egy ré sz é 

nek szám ára úgy szakmailag, mint tájképileg szokatlan újdonságot jelentettek 

és egyúttal kiváltotta az elism erést a sivár homokpusztán viruló erdőket 

terem tő magyar erdészet iránt.

A jól sikertllt 10 napos tanulmányút minden zavaró incidens nélkül 

zajlott le. Magyar és osztrák erdészek kellemes emlékekkel telve, jó hangu

latban bocsuztak el egymástól.

Az ausztriai tanulmányút 1913-ban.

Az Osztrák Birodalmi Erdészeti Egyesület 1911. évi m agyarorszá

gi látogatásának viszonzásaképpen 1913. augusztus 18-25. között az 

Országos Erdészeti Egyesület 85 főnyi csoportja vett ré sz t tanulmányuton 

Ausztriában. A csoportot Tallián Béla egyesületi elnök vezette.

Maga az útvonal pompás volt. Az osztrák vendéglátók m egcsillog

tatták mindannak a szépségnek a legjavát, melyet hazájuk szakmailag és 

turisztikailag erdészek szám ára nyújthatott. Előbb a Bécsi erdő kulturállo- 

mányait járták be a magyarok, majd Dél-Csehország szakmailag gyönyörű

en kezelt, jól feltárt dombvidéki erdeit csodálhatták meg, világhírű ip a r

telepeivel. Az ut befejező része  Felső-A usztria, a Salzkammergut festői 

vidékére esett. A fenséges havasok szűk völgyeiben csillogó kristályos 

tavak, a roppant sziklabércek oldalára felfutó sötét fenyvesek, a nehéz 

körülmények között folytatott szakszerű erdőgazdálkodás, a magas szinvo-
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nalu osztrák erdészet ezen történelmi patináju bölcsője nem maradt 

hatástalan a magyar erdészszivekre.

A magyarországi utazással ellentétben azonban ezt a lirai hangu

latot jóval gyakrabban zavarták meg prózai hangok. 1911. óta két év telt 

e l. Az okok, melyek akkor az osztrák-magyar közeledést sürgették, még 

inkább előtérbe nyomultak. A számos hangzatos pohárköszöntő szóvirága 

között osztrák részről már nyiltan kimondták a lényeget. íme néhány 

idézet a vezető állású osztrák férfiak szavaiból:

Wiltsch Antal m iniszteri tanácsos, az osztrák földművelési minisztérium  

nevében:

"Az a látogatás, m ellyel a két hatalmas egyesület, az osztrák és 

a magyar erdészek egyesületei, m egtiszteli egym ást, már túllépte az 

udvariasság, a tanulni vágyás és a kollegialitás határait. Minket nem 

csak a szent hivatás eszményképei kapcsolnak egybe, hanem szorosan 

összeforrasztanak a nagy közgazdasági érdekek is . A kormányok már a 

legközelebbi jövőben is az itt egybegyűltek ara ib an  fogják megtalálni azt 

a hathatós támogatást, m elyre a kereskedelmi szerződések megkötésekor 

szükségünk leend".

"A szónok nagy értéket tulajdonit annak a sikernek, m ely megta 

lálta azt az utat, m ely úgyszólván nem zettől-nem zetig vezet s m ely a biro

dalom két alkotó államának összetartozandóságát m egszilárditja és bizto

sítja. '*

"Az erdészeti egyesületek «.z ország nemzetgazdaságának szám ot

tevő képviselőit egyesítik magukban, ezeknek az egyesületeknek nemcsak 

sz ivbelileg  kell a közös cél felé törekedniük, hanem tudatosan a két együvé 

tartozó ország érdekeit is elő  kell mozditaniok." (Erdészeti Lapok,

1913, 1042. o .)
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Handel, Felsőausztria helytartója: . .a  két állam sértetlenségét 

és állami létét csak egymás kapcsolatában lehet megóvni és b iztosítani.

Hogy az Önök ausztriai tanulmányutja is m egszilárdítja a mi összetarto- 

zandóságunk érzetét, arról m eg vagyok győződve.. ."  (Erdészeti Lapok 

1913. 1 0 4 7 .o . )

Azt, hogy az osztrák kapitalizmus erdőgazdaságában is  felütötte 

fejét a s°zociális probléma, a kiránduló magyarok megsejthették Krahl 

Artúr udvari tanácsos, a Salzkammergut erdő- és jószágigazgatósága 

főnökének következő szavaiból: . .  itt a gondozásomra bízott birtok

testen - úgy mint mindenütt - izgató tényezők is érvényesítik káros befo

lyásukat, melyeknek az egyszerű és gyerm eteg eszü pór. . .  . ellentállni 

nem tu d ."

Dr. Krakowizer, Gmunden város polgárm estere az ut vége felé  a 

festői Traun-tó partján, a látottakra em lékeztetve, finom iróniával jegyez

te m eg a magyarok felé: "Különösen kívánom, hogy azoknak az uraknak, 

akik a szép Magyarországból jöttek ide, ne jusson eszükbe az a büszke mon

dás: "Extra Hungárián non est vita, s i est vita, non est ita. " (Erdészeti 

Lapok, 1913. 1049. o .)  (Magyarországon kivül nincs é let, de ha van is ,  

nem ily e n .)

Gyakran emlegették m ég a vendéglátók a négy évszázados osztrák- 

magyar kapcsolatokat, a sorsközösséget, egymás nélkülözhetetlenségét, 

stb.

A magyarok óvatosan válaszoltak. Egyrészt a látottak benyomása 

alatt és a vendéglátás figyelm ességétől lekötelezve a hangulat nem volt a l

kalmas politikai vitákra. M ásrészt a magyar uralkodó osztályok (melyek  

képviselői a tanulmányuton is  jelen voltak) nem tisztázták teljesen  álláspont

jukat. Az osztrák uralkodó osztályokkal való szem bekerülés nem állt érdekük

ben, az ezer szálla l szorosra fűzött kapcsolatok miatt nem is lett volna le 

hetséges. Ugyanakkor Ausztria gyengülő nemzetközi helyzete és nehézségei
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a magyar nagyburzsoázia szám ára az eddiginél nagyobb fokú önállóság le 

hetőségét helyezte kilátásba. Éreztette ezen kivtil hatását a középosztály r é 

széről az "osztrák sógor" iránt táplált évszázados ellenszenv is.

Ezért Tallián Béla válaszbeszédében a nyílt osztrák sürgetésre 

kitérőleg nyilatkozott; a történelmi múltat idézte, Magyarország "védő

bástya" szerepét, amelyet Nyugaton nemigen méltányolnak, jelezve ezzel 

azt, hogy Magyarország m ár eddig is áldozatos szerepet játszott a közép- 

európai német közösség érdekeinek védelmében. Végül is az Egyesület 

csoportja hasznos tapasztalatokkal, szép emlékekkel telve, de kevésbé ke

délyesen hagyta el Ausztria földjét, mint 1911-ben az osztrákok hazánkat.

Az erdőtörvény revíziója.

A gyorsan változó társadalm i viszonyok szükségessé tették a ne

gyedszázaddal korábban készült erdőtörvény felülvizsgálását és módosí

tását is. Az uj törvénytervezettel 1913-ban lett kész az állam erdészet akko

r i  vezetője és az Egyesület alelnöke, Horváth Sándor.

Szokásához híven az Egyesület az elkészült, kétkötetes törvény- 

javaslatot megvitatás végett az Egyesületen belül alakított szakbizottságnak 

adta ki. A bizottság két ízben is foglalkozott a javaslattal: 1914-ben és 

1917-ben. Sajnos a közbejött világháború megakadályozta a törvényjavas

latnak bővebb kifejtését és a törvényhozás elé terjesztésé t. A javaslat azu

tán elkallódott és csak jóval a háború után, gyökeresen megváltozott körül

mények között került sor az uj erdőtörvény m egalkotására.

A természetvédelem gondolata.

A természetvédelem gondolatának egyik elindítója és tényleges 

cselekvője Magyarországon az Országos Erdészeti Egyesület volt.

A hatalmas erdőpusztitások, kopárosodások, őserdők eltűnése 

önként vetették fel a gondolatot a term észetet szerető  szakemberek előtt,
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hogy lépéseket kellene tenni a term észet ritka, értékeinek megmentése 

érdekében. Elsősorban ez idők legnagyobb erdésze, Kaán Károly fejtett 

ki e téren nagy és úttörő munkát. 1909-ben jelentek m eg "A term észeti 

emlékek fenntartása” , 1914-ben pedig "A term észetvédelem  és a term é

szeti emlékek fenntartásának kérdéséhez" cimii kiadványai. Ö sztönzésére 

a FÖldmüvelésügyi M inisztérium m ég 1908-ban elrendelte az országban 

található őserdők tfsszeirását. A Darányi Ignác fÖldmüvelésügyi m iniszter 

által kezdeményezett állami erdőbirtokvásárlások a Magas-Tátrában, 

Máramarosban és Háromszék m egyében részben szintén a term észetvéde

lem gondolatát szolgálták. Azt követően történt ez , hogy az Egyesület 

1890. évi tátralomnici közgyűlése behatóan foglalkozott a M agas-Tátra 

kihasználatlan helyzetével és páratlan term észeti értékeinek védelm ével. 

Az Egyesüket kezdem ényezésére fogtak hozzá a hatóságok az értékes és  

zömmel községi tulajdonban á lló , pusztulásra itélt tátrai erdők állami tu

lajdonba vételéhez (vásárlás utján), term észetvédelm i, turisztikai és gyó

gyászati feltárásához. Vadas Jenő, a Selm ecbányái Erdészeti Főiskola 

erdőm üveléstan  tanára, az Egyesület választm ányi tagja, nagyméretű 

a lpes i füvészkert lé te s ité sé t is  tervezte. Az állam erdészet pedig több 

saját üdülőt épitett szem élyzetének üdültetése szám ára Tátrafüreden és 

Tátralomnicon.

A term észetvédelem  ügyének felkarolása term észetesen  nem 

kizárólagos magyar jelenség volt. Az Erdészeti Lapok már 1910-ben 

arról adott hirt, hogy az USA-ban több m illió  hektárra emelkedett a 

központi k ezelés alá vett szövetségi erdőrezerváci ók száma . Ha nem 

is  ilyen méretekben, de Európa minden kul túr államában tettek már 

ekkor lépéseket a ritka term észeti értékek m egőrzése érdekében.

A háború a term észetvédelem  terén is  megakadályozta, hogy a 

gondolat hazánkban törvényes kereteket öltsön. Azonban e korszak ez irá- 

nyu munkája m égsem  veszett kárba, m ert a háború után már ezeken az
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alapokon indult meg ujult erővel a term észetvédelm i mozgalom és került 

be végül is az 1935. évi erdőtörvénybe.

Szintén csak a háború után fejezhette be Kaán Károly megkezdett 

munkáját. 1931-ben jelent meg "Természetvédelem és a term észeti em 

lékek" cimü nagy müve, amely nemcsak az erdészetnek, de az egész  

magyar természettudománynak egyik kiváló gyöngyszeme.

Az Egyesület belső élete.

Az Egyesület belső élete a századforduló előttihez képest döntő 

változásokat nem mutat.

A szervezeti keret korábbi formái megmaradtak (közgyűlés, 

igazgató-választmány; elnök, alelnökök, stb .) Lényeges változtatás volt 

azonban 1900-ban a titkári állás függetlenitése egyesületi saját nyugdíj

alappal. Titkárrá Bund Károlyt választotta m eg, aki 30 éven keresztiÜ  

volt az Egyesület titkára. 1901.-ben a gyakorlati élettel való helyes kapcso

lat tartása céljából utazási pénzkeretet kapott, valamint a tanulságos látni

valók megörökítése végett fényképezőgépet. A titkár látta el ezentúl az 

Erdészeti Lapok szerkesztésének és a könyvtár kezelésének teendőit. 

.Munkájában a hivatali irnoki szem élyzeten kívül két segédtitkár támogatta.

Az anyagi helyzet változatlanul emelkedő tendenciát követett: 

1912-ben a törzsvagyon értéke elérte az 1 m illió  koronát, a világháború 

utolsó évében az 1,400.000 koronát. Sajnos ebből az értékből csak kb. 

450.000 koronát tett ki az egyesületi székház, a könyvtár és a leltári 

tárgyak értéke. 825.000 korona vagyon értékpapírokban feküdt, ami a 

háborút követő gazdasági felbomlás következtében értékét vesztette.

Pl. csak hadikölcsönökből 291.000 koronát jegyzett az Egyesület.
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Szociális tevékenységét az Egyesület a háború alatt is élénken 

folytatta. E területen végzett erőkifejtéseit m ár részben ism ertettük a 

szociális probléma megoldása érdekében kifejtett munka tárgyalása során. 

Szociális célú alapítványait tovább gyarapította. A különböző elnevezésű 

és rendeltetésű tizenöt alapítvány értéke az 1918. m árcius 25-i utolsó hi

teles zárszám adás szerint 877.500 koronát tett ki (a Deák Ferenc irodalmi 

alapítvánnyal együtt). Ennek a tőkének a kamataiból jelentős összegeket 

fizettek ki minden évben segélyezésre, a háború alatt pedig ezeken felül 

jelentős összegeket utaltak át a Vöröskereszt szám ára.

Még egy bensőséges szokás kialakulásáról kell megemlékezni. 

1901-től kezdve szokásba jött, hogy a Budapesten lakó tagok egy része  

minden pénteken összejött az Egyesület helyiségében kötetlen beszélge

tésre . Ezeken a megbeszéléseken aztán mind gyakrabban tarto tt egy-egy 

érdekes felolvasást valamely időszerű erdőgazdasági tém áról a társaság  

egyik-másik tagja. így a hivatalos apparátus mellett kialakult egy intenzív 

szellemi mag, amely jótékonyan befolyásolta az Egyesület egész életét és 

számos hasznos törekvés forrásává vált.

Sodródás a háború felé.

Az Egyesület történetének századforduló utáni ism ertetésében 

látszólag aránytalanul nagy helyet foglal el a kor erdőgazdasági történeté

nek le írása . E rre  azonban szükség van annak bemutatása céljából, hogy 

lássuk: míg a századforduló előtti három évtizedben az Egyesület a magyar 

erdőgazdaság lendületes, vezető, irányító, formáló, motorikus ereje volt, 

addig a századforduló után az egyesületi életben is tükröződik a korszak 

gazdasági életének és társadalm i fejlődésének veszteglési tendenciája.

A századfordulótól az első világháborúig eltelt másfél évtized 

világszerte az imperializmus kibontakozásának a korszaka. Az erdőgazda

ságon belül is kialakul az a hatalmas probléma-komplexum, melyet a
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monopolkapitalista term elési rendszer,a szociá lis kérdés,a szakszerű erdőgaz

dálkodás szükségessége,a  magyar erdőgazdasági term elés külkereskedelmi v á l

sága, az Ausztriával fennálló függő kapcsolat és mindezeknek szo ro s, egymást

m élyítő kölcsönhatásai jel ejtettek.
A kor nagy és rohamosan kibontakozó eseményeinek az Egyesület

már nem tudott élére állni, legfeljebb egyes területeken párhuzamosan 

haladt.

Az eddigiek során láthattuk, hogy ez alatt a m ásfél évtized alatt is 

mennyi hasznos kezdem ényezés, mennyi problém afelvetés, mennyi alkotó 

szándék indult ki az Egyesületből, ami félbemaradt. A világháborútól ketté

történ, csonkán merednek felénk egyesületünk múltjából ezek az elkezdett, 

de megvalósitatlan szándékok. A problémák egy részének számára pedig a 

háború hozta a megoldást, többnyire kíméletlenül és radikálisan.

Az imperializmus kibontakozása a magyar társadalom nagy kérdé

seit nem oldotta meg. A nagyhatalmi ábrándok elnyomták az élet valódi prob

lém áit. "Magyar Birodalomról’1, "a Szent Korona országairól” beszéltek és 

nem látták, hogy a roskatag Osztrák-Magyar Monarchián belül zug-forrung 

az oda bezárt számos nem zetiség. A gazdasági és szociá lis problémákat k el

lett volna először megoldani, mert "a nép szivét és nyelvét gazdasági utón 

kell megnyerni. Régi igazság, hogy a nép mindig azé volt, aki vele foglalko

zott. ” (Erdészeti Lapok, 1906. 8 4 6 .o .)  A szociá lis problémák megoldásával 

együtt a nem zetiségi kérdés megoldása is elmaradt, ezért az egységes m a

gyar állameszm e sem tudott a soknemzetiségű Kárpát-medencében m egvaló

sulni. A hatalom birtokosai a m ilitarizm us útját választották. Elfeledték, 

hogy "a szuronyok és ágyuk csak külső kifejezői a hatalomnak, magát a ha

talmat a nemzet anyagi és szellem i gazdagsága, valamint politikai egysége  

képezi." (Erdészeti Lapok, 1906. 8 3 8 .0 .)  Az ország lassan rálépett a há

ború felé vezető útra. Oka volt ennek az osztrák és a német tőke döntő befo

lyása is , amely megerősödve a világ újrafelosztását követelte magának.

A volt magyar uralkodó osztályok megbocsáthatatlan bűne, hogy nem tudtak
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és nem akartak a dualizmus rendszeréből kiválni és a társadalm ilag, p o li

tikailag heterogén, szervezetlen  Magyarországot a középeurőpai német tömb 

oldalán a világháborúba sodorták. A liábori’ súlyos következményekkel járt 

a magyar népre nézve, a magyar erdőgazdaság szám ára pedig gyökeresen  

uj helyzetet terem tett.

M agyarország é s  az e lső  világháború,

A magyar nép 1848/49. óla nem vett rész t háborúban. Az eltelt 

60 év alatt a szabadságharc esem ényeiből is  sok minden feledésbe m erült.

A századforduló liberalizm usa különben is rózsaszínű szemüveget tartott a 

múltba néző szem e e lé . Ezen át "48’r egy nem zetiszinü, g lóriás, dobper- 

g éses , győzelm es allegóriává párolódott. A háború tárgyilagos valóságaid  

ről nem sok sző  esett.

Persze, a hadbavonulók szem ei e lé  m ost sem  a vágőhid véres képét 

idézték, hanem "Hungária" tiszta , győztes alakját.

A háborúra kellően fel nem készült Monarchia és Ném etország  

anyagi erőforrásai gyorsan kimerültek. 1916. végén már látható volt, hogy 

ezt a háborút a központi hatalmak győztesen befejezni nem tudják. Az agg

I. Ferenc József halála után a Habsburg-trónra lépő IV. Károly próbálkozott 

ugyan békekezdem ényezésekkel, azonban nagyobb történelm i erők birkóztak 

annál, semhogy ezt a küzdelmet egyesek szándéka döntően befolyásolhatta 

volna. A háború tüzében ellenállhatatlanul felszín re törtek mindazok az 

erők, melyeket a ferenc-jőzsefi uralom évtizedei alatt elfojtva lehetett 

tartani. A társadalm i rendszer belső  ellentmondásai, az égbekiáltó szo c iá 

lis  különbségek, a nem zetiségi probléma, a gazdasági elm aradottság a 

nagyhatalmi pozícióért küzdő szándékot sem m ivé tették.

Zavargások a hátországban, lázadások a hadseregben, a harci 

szellem  lehanyatlása, az ellenség  ereje végül is  elkerülhetetlenné tették az
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összeom lást. A front felbomlott, a katonák özönlöttek hazafelé, 1918. 

októberében pedig az országban győzött a polgári demokratikus forradalom.

Az erdőgazdasági term elés a háború alatt.

Közvetlenül a háború kitörése előtt, 1913-ban, a gazdasági élet 

m ély válságba került és a piaci kereslet megcsappanása kellemetlenül é rez 

tette hatását az erdőgazdaságban is .

A kirobbant világháború term észetesen  a szükségletek felfokozását 

jelentette és m esterséges k o n j u n k t ú r á t  idézett elő. A járműipar, a vasút és  

a hirközlés m ellett különösen a hadsereg ugrásszerűen felszökő bőr szükség

lete növelte a fa és fatermékek iránti keresletet. Olyan eddig m ellőzött fa 

faj, mint pl. a kőris, a repülőgép- és teherautóiparban megnövekedett k eres

letnek örvendett. Fokozta a keresletet az a körülmény, hogy az antanthatal

mak a központi hatalmakat gazdasági blokád alá helyezték, igy azok csupán 

saját nyersanyagforrásaikra támaszkodhattak. Ezek a körülmények a fakiter

m elésnek uj lendületet adtak. A háborús szükségállapotok a szakszerűség  

szempontjait háttérbe szorították. A faüzlet újra fellendült, a fa- és cserző-  

anyag szükséglet k ielégítése nagy tarvágásokat eredményezett. Újult erő 

vel indult m eg az erdei vasutak építése a rengeteg kitermelt fa gyors leszál - 

litása céljából (4. sz . táblázat). Az érdeklődés e téren a fővárosi feldol

gozó üzemekhez közelebb eső  középhegységi lomberdők felé fordult, melyek 

eddig inkább házi szükségletek k ielégítését és a vadászat érdekeit szolgál

ták.

Nehezítette az erdőbirtokosok számára a konjumctura kihasználását 

a munkaerő- és igaenergia megfogyatkozott m ennyisége. Említettük koráb

ban, hogy a világháborút m egelőző bonyolult társadalmi - gazdasági helyzet

ben is jelentkezett már a munkaerőhiány. A háború alatt a Monarchia 11 

m illió  embert m ozgósított. Ebből elesett 1 ,100.000 fő, fogságba került

2, 800. 000 em ber. A hadsereg emberanyaga elsősorban a dolgozó osztá-
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lyokból rekrutálódott, főleg a számbelileg legnépesebb parasztságból, vagyis 

abból az osztályból, amely a fakitermelő munkásokat szolgáltatta. Ezt a 

nagyarányú munkaerőelvonást a birtokosok hadifoglyok igénylésével igye

keztek pótolni, m ert ez az olcsó munkaerő a term elői hasznot is jelentősen 

fokozta. Az országnak csaknem minden részében dolgoztak hadifoglyok, 

főleg orosz foglyok, mind a fakitermelésben, mind az utak, vasutak, stb. 

épitésén. Sokan közülük végleg itt maradtak - élve vagy eltemetve.

A háború nemcsak az emberanyagra, de az igaenergia mennyiségé

re  is erősen apasztólag hatott. A hadsereg lóállományára nézve nincs ada

tunk. Elképzelhető azonban, hogy a nagy távolságokra operáló, a komolyabb 

gépesitést nélkülöző hadsereg, mely málháinak, nehézfegyvereinek, m ű

szaki felszerelésének, sebesültjeinek, stb. mozgatását a vasúttól való 

elszakadás után 90%-ban lóvontatással végezte és lovasegységeket is t a r 

talmazott - mily óriási mennyiségű lovat vont el a term elő munkától. 

Részben ez a nagy igaenergia hiány volt az egyik ösztönzője az erdei vasutak 

épitésének olyan helyeken, ahol utak, kötélpályák és csuzdák építése nem 

volt lehetséges, vagy gazdaságos és ahol vizi szállítási utak sem álltak re n 

delkezésre. A vasutak építése am ellett, hogy sok helyen a hosszú távon 

történő faszállitást megoldotta, azzal is enyhítette az igaenergia hiányát, 

hogy lerövidítette a vágástéri közelítés hosszát. Ennek nyomán azután e l

terjedt az apró választékok kézi közelítése (románszánkóval, s tb ,) , ami 

szintén a kevés és költséges fogatenergiával való takarékosságot eredm é

nyezte.

A háborús túlterm elés tehát jelentős mértékben érintette közép

hegységi és dombvidéki erdeinket is és ezzel hozzájárult annak a kedvezőt

len helyzetnek az elm élyítéséhez, amely az első világháború után a magyar 

erdőgazdaság területén kialakult.
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Egyesületi élet a háború alatt.

A háború sze le  nem kerülte el az Erdészeti Egyesület előkelő b e l

városi palotáját sem .

Kezdetben látszólag nem történt sem m i. Szokása szerint ülésezett 

az igazgató-választmány ás mint eddig, megjelente* a szakcikkek az Erdé

szeti Lapokban. Lassanként azonban a háború könyörtelen vaskeze itt is  

betörte az ajtókat. Elmaradt az 1914-ben Kassára tervezett közgyűlés.

Az Erdészeti Lapok a havonkénti kétszeri füzet helyett csak egyszer jelent 

m eg, szükülő terjedelemben. Szaporodtak a háborúban elesett, fogságba 

került, eltűnt erdészekről, erdőmérnökökről szóló hiradások. A háború 

e lső  évében elesett az Egyesület iroda-altisztje és házm estere, Libohorszki 

János is .

Az egyesületi munka term észetesen  a háborús körülmények között 

nagyon lehanyatlott. Közgyűlést csak Budapesten tartottak. A választmányi 

ülések is  csupán az adminisztrációs ügyek lebonyolítására, szem élyzeti 

ügyekre, a segélyezések tárgyalására szorítkoztak.

Az Egyesületet a háború alatt foglalkoztató témák közül elsősorban  

a gazdasági kérdéseket kell m egem líteni. A munkás- és fuvarerő hiány, a 

munkások élelm ezésének és ruházásának megoldása, az állatok takarmányo

zása állandóan visszatérő témája volt az egyesületi összejöveteleknek, 

anélkül, hogy megoldást tudtak volna találni.

Az ország faellátásának biztosítására a kormány elrendelte a kény

szerterm elés ek foganatosítását olyan helyeken, ahol a szükséges használa

tok elvégzésére a birtokos nem le lt volna képes. Az Egyesület igyekezett 

odahatni, hogy ezeknek a kényszertermeléseknek a lebonyolítása ne laikus 

közigazgatási tisztviselők kezébe legyen letéve, hanem az erdészeti szak- 

szem élyzetre bizva. így próbálta e kényszerterrnelések kim életes és gaz

daságos mikéntjét biztosítani.
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Foglalkozott már a háború alatt az Egyesület a békés állapotra 

való átmenet kérdésével is .  Eljárt az illetékes hatóságoknál annak érdeké

ben, hogy a hadsereg szállitóeszközeiből minél több kerüljön az erdőgaz

dasági term elésbe (kisvasút, szekér, teherautó, kötélpálya, stb .)- Való

ban alakult egy részvénytársaság a háború végén erre a célra , állami felü

gyelettel, de a hadfelszerelés szétszórtságánál, az ipar és Ausztria érd e

keltségénél fogva ez az eszm e alig került m egvalósitásra.

Eljárt az Egyesület m ég annak érdekében is ,  hogy a le szere lé s  

során az elsők között legyenek az erdészek és az erdei munkások, a term e

lé s  biztosítása érdekében. E kérdés megoldását már történelmi erők végez

ték e l.

Tovább vajúdott a háború folyamán az Egyesületben a Főiskola 

székhelyének áthelyezési kérdése is ,  de megoldás e  téren sem  született.

Háború alatti szociá lis ténykedései közül m eg kell em líteni, hogy 

azon fogságba esett tagjai részére , akiknek holléte ism eretessé  vált, több 

izben küldött az Egyesület könyv csomagokat, hogy a fogság kínjait ezze l is 

enyhítse. A háború után derült k i, hogy ezeknek a csomagoknak némelyike 

valóban célhoz ért, a címzettek őszinte öröm ére.

193 5-ben mozgalmat indított az Egyesület a háborúban megrokkant 

tagjainak - de egyúttal minden rokkant erdészeti alkalmazottnak - érdekében. 

Felhívással fordult a birtokosokhoz, hogy a háborúból rokkantan hazatért 

erdészek, erdőmérnökök méltányos elhelyezését tegyék lehetővé. Számos 

rendkívüli segélyt is  osztott ki az itthon maradt rászoruló hozzátartozók r é 

sz ére , különösen a háború elején. Ezen kivül több izben adott át az 

Egyesület jelentősebb összegeket a Vöröskeresztnek.
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Az Egyesület működése az 1918-as polgári demokratikus 

forradalom és a Tanácsköztársaság ideje alatt.

Az októberi forradalmat követő időszakot a politikai események 

gyors iramú változásai jellemezték.

E korszak egyesületi életéről e lég  szűkszavú irodalmi tájékoztatás 

áll csak rendelkezésre, m ert az Erdészeti Lapok, az Egyesület közlönye 

csak havonta egyszer, mintegy 15-20 oldal terjedelemben jelent m eg. A 

szűk terjedelem  jelentős részét is  a hivatalos rendeletek közlése foglalta 

el.

Abból a célból, hogy az Egyesület a gyorsan változó események 

közepette is , azokkal lépést tartva tudja az erdőgazdasági érdekeket kép

v iseln i, egy szükebb körű, nyolc főből álló úgynevezett "állandó bizottságot" 

alakított. Ennek elnöke Kaán Károly volt és minden péntek délután ü lése

zett. Egyes tagjai (Arató Gyula, Balogh Ernő, Biró Zoltán, Eránosz Antal 

János, Károlyi Árpád, Nagy Sándor, Pájer István) fakérdéseket érintő  

egyéb szervekben működve igyekeztek megvédeni az erdőgazdasági érdeke

ket. A bizottság tárgyalt a kormánnyal és az egyes m iniszterekkel is  az 

Egyesület nevében.

Ebben a háború utáni és forradalomtól terhes, kaotikus időszakban 

a politikai és a gazdasági élet szám os eseménye volt arra alkalmas, hogy 

izgalomban tartsa az embereket. A politikai magatartás szem ély szerinti 

kiéleződése, a kétes közbiztonsági helyzet, az oroszországi hirek, a cseh  

és román intervenció, a közellátási nehézségek és a feketepiac, az 

antantmegszállás, a látható frontok mögött folyó titkos háború, a forradalom  

és az ellenforradalom eseményei: mind alkalmasak voltak arra, hogy az 

embereket életük évtizedes, megszokott rendjéből kizökkentsék és figyel

müket napi foglalkozásukról a kűlvüág esem ényeire tereljék.
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Ezt a kizökkentést ugyan m ár a háború is elvégezte, a gyorsan 

pergő események azt csak betetőzték. A korszak eme mozgalmasságának 

tulajdonítható, hogy az egyesületi élet eseményekben elég szegényes.

Az októberi forradalm at követően, a polgári-dem okratikus kormány 

működése alatt az erdészetre  nézve több fontos intézkedés történt.

A 364. M. E. számú kormányrendelet szabályozta a gazdatisztek 

és erdőtisztek szolgálati viszonyát, a felmondási időt és a végkielégités 

m értékét. A 6488. M .E. (1918. XII. 19.) számú rendelet az erdőaltiszti 

és erdőőri személyzet szolgálati viszonyát, felmondási idejét és végkielé

gítésének m értékét határozta meg. Mindkét rendelet régóta vajúdó kérdés

re  tett pontot, igen humánus, szociális szellemben.

A polgári-demokratikus kormány Kaán Károly erdőmémökőt, m i

nisz teri tanácsost helyettes állam titkárrá és az erdészet országos vezetőjé

vé nevezte ki. Két okból szükséges ezt itt megemlíteni. Egyrészt e határo

zattal a kor legnagyobb látókörű erdőgazdasági politikusa és közgazdásza 

kerUIt az erdészeti ügyek é lére. M ásrészt, ez az intézkedés évekkel később 

Bedő Albert után a második legnagyobb erdészünk elbuktatásában fontos 

szerepet játszott.

Erőfeszítéseket tett a kormány az erdőben uralkodó közbiztonsági 

állapotok m egjavítására, a rendkívül elterjedt vadorzás m egfékezésére is. 

1SL19. januárjában a fÖldmüvelésügyi m iniszter 60073/ü. /B/1919. szám 

alatt leirato t intézett valamennyi főispánhoz. Ebben elrendelte, hogy a 

hasznos vadállomány megóvása és az erd<Si-mezőn való munkavégzés b iz

tonsága érdekében minden rendelkezésre álló eszköz igénybevételével 8 n a 

pon belül terem tsen rendet és számolja fel a vadorzást. A rendelet a 

törvénnyel szembehelyezkedők ellen a legszigorúbb m egtorlás alkalm azásá

ra  utasította a főispánokat és eredménytelenség esetén még erélyesebb 

intézkedéseket helyezett kilátásba.
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A földbirtol:reform.

A polgár i-demokratikus forradalom idejének egyesületi működése 

szempontjából a legjelentősebb a tervezett földbirtokreformmal kapcsolatos 

állásfoglalás kialakítása volt.

A z előző  fejezetekben szám os alkalommal utaltunk a kiegyezés 

utáni Magyarország társadalmi és gazdasági viszonyaira. Bemutattuk, 

hogy az ország fejlődésének egyik legsúlyosabb problémáját a roppant nagy

birtokok fennállása, a föld tulajdonjogi viszonyainak óriási aránytalansá

ga jelentette. A forradalom egyik fő előidézője is  a földnélküli paraszt

ság évszázados földéhségének kiélégitetlensége volt. Ezeknek a problémák

nak a megoldását az uj hatalomnak feltétlenül napirendre kellett tűznie.

A kérdés az Erdészeti Egyesületet közvetlenül érintette, mert 

tagjai között ebben az időben már szép számban voltak erdő- és földbirto

kosok és mert a tervezett földbirtokreform kb. 2  m illió  hold erdő sorsát 

is  érintette.

Az Egyesület tárgybeli állásfoglalásának kérdésében elég  nehéz 

utólag tisztán látni.

Az Erdészeti Lapok 1919. január 15-i számában "Napikérdések" 

cim alatt (név nélkül) igy szögezte le  álláspontját az Egyesület:

"1. Minthogy az erdők feldarabolása bel- és külföldi tapasztalatok 

szerint erdőpusztitáshoz vezet s elaprózott birtokon az erdőgazdasági üzem 

ben szükséges beruházások (főként szállitó  eszközök) nem létesíthetők, az 

ország erdeinek feldarabolása m ellőztessék.

2. Ugyancsak nem osztandók fel a hegyvidéki, nevezetesen pedig a 

havasi legelők, továbbá az erdők mélyében fekvő mezőgazdasági földek 

(belzetek).
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3. Minden erdőbirtok (erdőgondnokság) m ellett hagyassék m eg  

annyi m ezőgazdasági terület, amennyi az erdei üzem zavartalan fenntartá

sához szükséges (illetményföldek, a munkásélelem és takarmányszükséglet 

fedezésére szolgáló földek, rakod óhelyek).

4. A jól vezetett magánerdőbirtok, különösen, ha ipartelepekkel 

kapcsolatos, te ljes létjogosultsággal bir az ország jövő gazdasági fejlődé

se  tekintetében. Már elaprózott vagy egyébképpen tönkrement, avagy te r 

mőképességükben veszélyeztetett birtokoknak az állam és a községek által 

való m egszerzése  indokolt, feltéve, hogy azok okszerű és belterjes k ezelé

se  a jövőben is  biztosittatik.

5. A nem feltétlen erdőtalajon álló erdők irtása csak igen k ivétele

sen engedélyeztessék, ha nem ütközik közérdekbe.

6 . A földosztás során visszam aradó silány mezőgazdasági földek, 

futóhomokos területek stb. beerdősitendők és községi erdőkként kezelendők. 

A fában szegény Alföldön arra kellene törekedni, hogy az összterület  

10-15%-a erdősült legyen.

7. Az erdők használata tekintetében jelenleg fennálló anarchiát 

sürgősen m eg kell szüntetni. " (Erdészeti Lapok 1919. 1 - 2 . 0 .)

A felhozott indokokból látható, hogy az Egyesület lényegében e l le 

nezte a földosztásnak az erdőkre való k iterjesztését. Elvileg igaza volt: az 

erdészet az a m űvelési ág, am ely kisparcellás m űvelésre nem alkalmas.

Az állásfoglalás további nem idézett részéből azonban az is kitűnik, hogy 

az Egyesület a nagybirtok erdejéből kihasítandó közös m űvelésű társas  

üzemek lé te s íté se  ellen  is  hadakozott. Az adott belpolitikai helyzetben 

ez  egyértelm ű volt a nagybirtok rendszerének védelm ével.

A földreform törvény 1919. februárjában megjelent ugyan, de csak 

az 500 holdon felüli területekre tartalmazott kisajátítási igényt' és megenged

te 200 hold erejéig  középbirtokok létesítésé t is .  Végrehajtására azonban

9899/Rné
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demokratikus kormány működése. A forradalom balra to.l6.1ott. Munkás- L 

katonatanácsok vették kezűkbe a hatalmat és 1919, m árcu- : 21 -én kikiáltót 

ták a Magyar Tanácsköztársaságot.

A proletárdiktatúra radikálisan oldotta m eg a t ö r h e tü n k  sy.rmpo: 

jáből döntő fontosságú földkérdést is . .1919. április 3-án jelent mep; a 

Forradalmi Kormányzótanács XXXVIII. számú rendeleté, am ely kánonul:

"Magyarország földje a dolgozók társadalmáé.

Aki nem dolgozik, annak tulajdonában föld nem maradhat.

Minden közép- és nagybirtok, minden tartozékával, élő  és 

holt fe lszerelésével, valamint mezőgazdasági ipari üzem ei

vel együtt, minden megváltás nélkül a proletáráiiam tulajdoná 

ba megy át. " ,

Ez a rendelet megszüntette a nagybirtokrendszert és több mint 

7 m illió  hold területtel együtt szocialista tulajdonba vett 2 m illió  hold erdő

Az Egyesület vezetőségének a földbirtokkérdésben két hónappal 

korábban nyilvánosan elfoglalt merev álláspontja nem maradt következnié 

nélkül. Március végén a Földművelésügyi Népbiztosság (Hevesi Ákos he

lyettes népbiztos) 1919. évi H .95. számú határozatával az Egyesületet 

feloszlatta és egyidejűleg utasította, hogy hivatalos helyiségét, leltári 

tárgyait és pénzkészletét a Magyarországi Közalkalmazottak Szövetsége 

Erdészeti Szakosztályának adja át. Az igazgató-választmány a rendeletet 

végrehajtotta. Utolsó ülése 1919. április 28-án volt.

Amint ism eretes a Magyar Tanácsköztársaság, elsősorban külső 

ellenségeinek túl erejű nyomása alatt, elbukott és 1919. augusztus 1-én 

átadta a hatalmat az úgynevezett szakszervezeti kormánynak.
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Az igazgató-választmány legközelebbi tllése 1919. szeptember 

7-én volt, m ikoris a titkár bejelentette, hogy az Egyesület vagyonát a 

Közalkalmazottak Szövetségének Erdészeti Szakosztályától hiánytalanul 

visszavette. Az Egyesületnek a Tanácsköztársaság alatt folytatott működé

se ezzel véget é rt.

Bedő Albert halála. Egy történelm i korszak vége.

1918. október 20-án, egy verőfényes őszi napon, meghalt kálnoki 

Bedő Albert d r . , erdőmérnök és jogász, az Országos Erdészeti Egyesület 

egyik megalapítója, titkára, alelnöke és tiszteletbeli elnöke, volt országos 

főerdőm ester, állam titkár, országgyűlési képviselő, a bölcsészettudomá

nyok diszdoktora a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, számos 

társadalm i egyesület vezetőségi tagja, külföldi társadalmi egyesületek 

tiszteletbeli tagja, több városnak díszpolgára, számos állami és tá rsad a l

mi kitüntetés tulajdonosa, a modem magyar erdészet megteremtője és 

felvirágoztat ója.

A legnagyobb magyar erdész volt ő. Amint távolodunk el szem é

lyétől az időben, úgy magaslik fel alakja egyre óriásibbra, úgyis mint 

erdész és államférfi és úgyis, mint ember.

Mint fiatal ember, a nemzeti elnyomás sötét idején, két társával 

együtt egy maroknyi társaság  élén megalapitotta Egyesületünket, melynek 

első titkára lett. Talán az ő óriási, fáradhatatlan energiájának köszönhető, 

hogy a zsenge kis testület korán el nem száradt, hanem egyre inkább izm o

sodott. Korán erős kezébe vette szeretett lapunkat, az Erdészeti Lapoknak 

sorsát is , hogy azután negyedszázadon át abból ki ne engedje. Akarata 

hivta életre  a semmiből a magyar erdészet szervezetét. Lángeszének a l

kotása az első modern magyar erdőtör/ény. Mint országos főerdőm ester, 

az ő vasakarata juttatta mindenütt érvényre ennek a törvénynek az elő

írásait. M essenéző bölcs tekintete nyomán született meg a magyar
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állam erdeinek első, hatalmas, összefoglaló leírása . Nevét Franciaország

tól Japánig a világ minden erdészetileg kulturált államában ism erték és be

csülték. A kevés számú magyar erdész egyike volt, aki a magyar tudomány 

fellegvárába, a Tudományos Akadémia tagjainak sorai közé értelmével 

magának utat nyitott.

Politikai pályára lépve, a századforduló megalkuvó, frázisoktól 

hangos politikai életében azon kevesek közé tartozott, akik inkább vállalták 

a mellőztetést, karrierjük derékbatörését, de a nemzetünket elnyomó ide

gen hatalommal szemben az ellenállást soha be nem szüntették. Nagyszámú 

írásából ide kívánkozik egy részle t, amelyet 1907-ben ir t,  nem törődve 

azzal, hogy a kemény igazság tetszik-e vagy sem a hatalom urainak: 

"Magyarországon politikailag kétes időben mindig tapasztalható volt, hogy 

a nemzet fiainak minden rétegében találhatók olyanok, kik a hatalommal 

való tartást választják, vagy szint nem vallva, visszavonultan várnak, 

úgy akkor is érezhető volt az emberi gyarlóságnak az a term észete, mely 

szerint az emberek közül több szeret bátrabban beszélni, mint bátran 

cselekedni; ha pedig előáll a határozott színvallást követelő alkalom, 

akkor azt keresik, hogy m erre  van a nagyobb erő, amely nekik használ

hat vagy árthat, s ekkor aztán szép hallgatva, vagy esetleg maguk ré sz é 

ről is rúgva egyet a hatalomban gyengébben, hagyják az igazságot igazság

nak, s a hazafiast hazafinak lenni és az erő  mellé sompolyognak, hogy 

az váljék igazsággá és hazafiassá!" (Dr. Bedő Albert: Az Országos 

Erdészeti Egyesület alakulásának idejéből. -Budapest, 1907. 13.o .)

Bár sok testület vallhatta őt magáénak, élete mégis a magyar 

erdészettel és az Országos Erdészeti Egyesülettel fo rrt össze öt évtize

den át, elválaszthatatlanul. A halál is az Egyesület székházában érte  és 

onnan kísérték örök nyughelyére.
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Érdekes, hogy legnagyobb magyar erdészünk tulajdonképpen 

jogásznak készült és csak a korabeli politikai viszonyok hatása alatt 

lépett a Selmecbányái erdőakadémiai hallgatók sorába. Még ezután sem 

vált határozottá életútja, m ert a hivatalos hatalom nyomására tanári 

állást szándékozott vállalni. Talán örökre az ism eretlenség homályába 

veszett volna, ha saját elbeszélése szerint 1865. őszén a Duna erős hullám 

zása nem késlelteti 21 órát szem élyszállító gőzösét, aminek következté

ben elkéste Vukovámál a tem esvári tanári állásához vezető uticsatlako- 

zását. E m iatt mégis a vukovári uradalomban Díváid Adolf m ellett vállalt 

erdészeti szolgálatot.

Ha válogatni lehet az érzelm ek közül, melyektől áthatva v issza 

emlékezünk Bedő A lbertre, a szeretet az, amely a magyar erdészek szivét 

leginkább áthatja. Azért van ez, m ert szakunk e kiválósága maga is a 

legnagyobb szeretettel fordult mindig a magyar erdészek felé.

Ennek a szeretve tiszte lt nagy férfinek az utolsó írásából is,

"midőn magas életkorom ra gondolva, hitem szerin t utoljára irok közlö

nyünk szám ára", ez a féltés, aggódás és szere tet csendül ki, amikor az 

utána következő erdésznemzedékek szám ára küldi utolsó intését:

" . . .A z  az összetartó  munkásság, az egymást kölcsönösen tám o

gató baráti érintkezés s az a k a rtá rs i bizalom és szeretet, mely szak tá r

saink között régebben köztudat szerin t erős tiszteletben és ápolásban állott, 

s m elyről 25 év előtti közleményemben is megemlékeztem, a rró l a m agaslat

ró l, melyen akkor állott, sajnálatom ra és bizonyára szaktársaink nagy r é 

szének sajnálatára is, lényegesen alább szállott és meglazult; pedig 

most és mindörökké élő igazság az, hogy "az összetartás kis dolgokat is 

naggyá nevel, mig a meghasonlás nagyokat is rom lásra  te re l___ szorgal

masan gondoljunk az egyetértés és ö sszetartás hiányából keletkezett m o

hácsi vész gyászos tkezményeire és szeressük hazánkat, nemzetün

ket és szakunkat hűsége  , egyetértéssel és ö sszetartással i’̂ Dr. Bedő Albert
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A második 25 év végén. Erdészeti Lapok 1911. Idézet a 6-7,9. oldalakról.)

Dr. Bedő Albert halála mintegy szimbőlikus lezárása egy történel

mi korszaknak. A sors megóvta őt attól, hogy megérje életművének roppant 

megrázkódtatását.

A háború vérzivatara sok mindent rombadöntött. Uj vonalak ra jzo 

lódtak Európa térképére, de errő l a térképről m ár hiányzott az erdős 

Magyarország. Nem pusztult el azonban a magyar erdészet és nem pusztult 

el az Országos Erdészeti Egyesület sem, hanem hozzáfogott, hogy egy, az 

eddigitől alapvetően különböző helyzetben, továbbra is betöltse hivatását.

IV.

Az Egyesület története a két világháború között,

1920-1945.

Gazdasági helyzetünk a háború után.

A világháborút követő forradalmak következtében a dualizmus rend

szere , az Osztrák-Magyar Monarchia összeomlott. A középeurópai Habsburg- 

birodalom ábrándja eltűnt a történelem süllyesztőjében. Ausztriától való 

függésünk évszázados problémája megszűnt.

Az 1920. évi párizsi békeszerződések gyökeresen uj helyzetet te 

remtettek Közép-Európában. A Monarchia helyén egész sor önálló, nemzeti 

állam jött létre, ezek között egy területileg és lakősságilag a réginél lénye

gesen kisebb Magyarország. A háború előtti területnek mindössze 23 .7%-a, 

a lakosságnak 41 .6%-a maradt meg az önálló Magyarország területén.

A megkisebbedett ország további élete szempontjából a háború előtti

hez képest döntő jelentőségű volt az a változás, hogy Ausztriától való függése 

nemcsak politikai, de gazdasági téren is megszűnt. Ez ag ipar szempontjá
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