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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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ból a fejlett osztrák-cseh  ipar közvetlen versenyétől való megszabadulást, 

korábban m ellőzött iparágak kifejlesztésének lehetőségét jelentette. Ezzel 

szemben a közös vámterület m egszűnése a m ezőgazdaság számára igen 

súlyos következményekkel járt. Mint az előző  fejezetekből ism eretes , a 

magyar mezőgazdaság a közös vámterületen belül monopol helyzetet é l 

vezett, nagymértékben független volt a világpiaci árak alakulásától, m ű

szaki é s  agrotechnikai fejlesz tése  elmaradt. Ez az árnyékban nevelődött 

m ezőgazdaság m ost egy csapásra szemben találta magát az ország hatá

rainál kezdődő világpiac könyörtelen versenyével. Mezőgazdaságunkat to 

vábbra is a nagybirtokrendszer fennállása jellem ezte.

A területi változás azt is  jelentette, hogy az ország gazdasági 

élete iparibb, főleg gyáriparibb jellegűvé vált a háború előttihez képest, 

m ert a centralizált szerkezetű ipar már korábban is  a m ost megmaradt 

országrészen  helyezkedett e l. Ugyanakkor az ország ipari nyersanyagfor - 

rásainak túlnyomó részét e lveszítette , (ó .s z . táblázat). Iparunk tehát 

a jövőt illetően nagymértékű nyersanyagbehozatalra szorult.

6 . táblázat.

Magyarország Trianon után megmaradt feltárt nyersanyag- 

forrásai, a háború előtti állapothoz viszonyitva.

Feketeszén 72.8  %
Barnaszén 71 ,2  %
N yersvas-term elés 30.7%
Vasérc 16.4 %
Erdő 15.0%
Réz, horgany, pirit 
Mangán, bauxit 
Só
Kőolaj, földgáz

(Pach Zsigmond Pál: Magyar Gazdaságtörténet. --Budapest, 
1957. — ni/2. r é sz , 2 1 8 .0 .)
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Trianon erdőgazdasági kihatása.

A békeszerződés talán egy gazdasági ágat sem sodort olyan 

nehéz helyzetbe, mint az erdőgazdaságot, amely elvesztette erdőterületé

nek 84%-át. Önmagában is hatalmas szám ez. Még jobban felfoghatjuk a 

veszteség  nagyságát, ha összehasoniitást teszünk az elcsatolt és a m egma

radt faállományok minősége között. Az elcsatolt területek között szerep el

tek a hatalmas fatömegü felvidéki bükkösök, a Délvidék gyönyörű tölgyesei 

és a legnagyobb veszteség: a Kárpátok hatalmas kiterjedésű és fatömegü. 

rendkívül értékes fenyvesei. A megmaradt 16%-ban viszont bennfoglal

tattak az erdőként nyilvántartott alföldi borókások, talajvédelmi jellegű  

homokfás itá sok, dombvidéki és középhegységi agyonlegeltetett, agyon- 

sárjaztatott, rontott erdeink is .

A régi és az uj állapot lényeges összehasonlító adatait a 7. sz . 

táblázat tartalmazza.

Az 1920. előtti adatok értékelésénél figyelembe kell venni, hogy 

- amint azt a második fejezetben ismertettük - fatermelésünk az első  

világháború előtt m ég viszonylag fejletlen volt és elmaradt az európai átlag

tól.

A mennyiségi és m inőségi veszteség  m ellett még figyelem rem éltó  

körülmény volt a kialakult uj helyzetben a megmaradt erdőségek arányta

lan területi elosztása. Az erdők túlnyomórészt az Északi Középhegységen 

és a Dunántúlon helyezkedtek e l, m ig a nagy kiterjedésű Alföld erdősültsé

ge m indössze 4.3% volt.

Ezzel az egészségtelen  területi m egoszlással, az Alföld fátlan- 

ságának következményeivel könyvtárnyi szakirodalom foglalkozik. Minden

esetre  ez a körülmény a következő évek egyesületi eseményeinek tárgyalá

sánál m ég fontos szerepet kap.
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7. táblázat.

A trianoni béke erdőgazdasági kihatása számokban.

119 -

Sor
szám

m e g n e v e z é s Mérték - 
egység

1920.
előtt

1920.
után

1. Erdőterület ha 7.398.976 1,175.202

2. Az ország erdősültsége % 26 11.8

3. Egy főre eső erdőterület ha o. 40 0.15

4. Faterm elés tömör /m ^/ha 2.3 1.4

5. Évi összes term elés
3

millió t m 17.1 1.6 *

6. Egy főre eső évi faterm és tm 3 0.9 0.2

7. Állami erdő ha 1,180.453 48.320

8. Állami erdő az összesből % 15.9 4.1

9. Tölgyerdő ha 1,946.711 631.961

10. Bükk és egyéb lomb ha 3,668.890 495.271

11. Fenyőerdő ha 1,783.375 47.970

12. Tölgyerdő % 26.3 53.8

13. Bükk és egyéb lomb % 49.6 42.1

14. Fenyőerdő % 24.1 4.1

Erdészeti Lapok 1922. 112-113..o. és 1925. 150-152. o. alapján.

Az előállott uj helyzet következtében Európában Magyarországnál 

erdősültség tekintetében csak Anglia, Belgium, Hollandia és O laszország volt 

rosszabb helyzetben ! Figyelembe kell azonban venni, hogy az első 

három ország szám ára tengeri szállítással megközelíthető gazdag gyarm a

tok roppant fakészlete állt rendelkezésre.

*Valószinüleg téves adat. A tényleges term elés 3 .2 millió m3 körül volt.
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Igen jelentős volt az a változás, amit az 1.1 m illió  ha. állami 

erdő e lvesztése jelentett. Ez a hatalmas állami erdőbirtok állományainak 

m inőségénél, kezelésénél, szervezettségénél, feltártságánál fogva az á lla

mi erdőgazdasági politika hatásos, befolyásos eszköze volt a magánerdő- 

birtok irányában. Ezekre a kárpáti erdőkre koncentrálódott a beruházási 

összegek túlnyomó része , itt valósították meg Kaán Károly és munkatársai 

a belterjes kezelést, ez képezte leginkább alapját az erdőmérnöki kar 

szakmai és társadalmi m egbecsülésének.

Trianon után a korábban faterm elő bázisként jóformán figyelembe 

sem vett Dunántul és Északi Középhegység magántulajdonban lévő erdei 

váltak az ország erdőgazdaságának alapjává. Az állami erdőterület ezekhez 

képest szinte semm ivé zsugorodott.

Az erdőterületeknek,e fontos nyersanyagforrásoknak a megcsappa

nása az ország egész gazdasági életét súlyosan érintette, amely egyébként 

is  z ilált, meggyötört állapotban volt. Különösen érezte azonban a v esz te sé 

get a legközvetlenebbül érintett erdészek és erdőmérnökök társadalma.

Az elcsatolt országrészekből a személyzetnek azokat a tagjait, akik ko

rábban politikai-társadalmi szempontból kompromittálták magukat, kiutasí

tották. Sokan magyar állampolgárságukat meg kívánták őrizni és áttele

pültek Magyarországra. Özönlöttek az erdészeti szakemberek az országba 

minden irányból és ezt a tömeget a megmaradt 1 2 %-nyi erdőségnek kellett 

volna felfognia. Az erdészeti körökben eddig soha nem ism ert mértékű, 

késhegyig menő kenyér harc kezdődött, aminek azután számos szomorú kö

vetkezménye lett. Növelte a nehézségeket a pénz íókozódó elértéktelenedé

se , az infláció. Csak 1926-ban, a pengő bevezetésével sikerült a pénzügyi 

helyzetet stabilizálni. —

Az erdőkkel együtt az erdészet elvesztette azt a befolyást és 

amelyet a háború előtt élvezett az országban. Egyébként is ,  

eldőlt az a több évtizedes birkózás, amely az iparban testet öltött 

tőke és a mezőgazdaságban elhelyezkedett tőke között folyt.
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A feudális arisztokrácia tagjai ugyan továbbra is  helyet foglal

tak é s  hangadó szerepet vittek az ország politikai vezetésében, amelynek 

vezérszólam a a rev izió  eszm éje volt a külföld felé . Az országon belül 

azonban már kétségbeesett, körömszakadtáig folyó harcot kellett vívniuk 

az agrárköröknek az ipari tőke fojtogató hatalmával szemben, am ely már 

uralta a gazdasági életet és kinyújtotta kezét a mezőgazdasági nagybirtok 

felé is .

Nem kizárólagos magyar jelenség volt ez . A mezőgazdasági te r 

m elés v ilágszerte az ipari term elés alárendeltje lett. Fokozottan érvénye

sült ez a viszonylag elmaradott magyar mezőgazdaságban és különösen a 

meggyengült, tám asz nélkül maradt erdőgazdaságban . Közvetlen hatása 

elsősorban az erdei munkásság, valamint a szakszem élyzet nehéz anyagi 

helyzetében, szomorú sorsában öltött testet. De nem volt gondoktól m entes 

az erős gazdasági hullámverés tetején hajózó erdőbirtokos osztály  élete  

sem , hiába igyekezett azokból minél többet az erdőre áthárítani.

A fahiány és ami belőle következett.

Az erdő é s  a fa hiányánál fogva vált fontos gazdasági tényezővé.

Az 1920-23 -ig  terjedő évek roppant nehezek voltak a faellátás 

szempontjából. A háborús túlterm elés miatt a könnyen hozzáférhető 

készletek már elapadtak. A külföldi behozatal elenyésző mértékű volt, 

részben a politikai ellentétek, részben a szom szédos államokban is  e l-  

burjánzó infláció, a valutahelyzet bizonytalansága m iatt. Feltárt szénkészlete

ink jelentős része  megmaradt ugyan (lásd: 6 . sz . táblázat), de ezeknek 

kihasználását, és újak feltárását.a  tüzelőanyag ellátást a bányafa hiánya 

erősen  akadályozta.

Saj. ^közlemények szerint 1920/21. telén  m ég papirkészleteket, 

épület- és butorfát, n—Vettet is  eltüzeltek az egyidejű nagy erdőpuszti-
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tások m ellett, egyes helyeken pedig szénhiány miatt a mozdonyokat fával 

fűtötték. A talpfahiány a leállás veszélyével fenyegette a MAV-ot.

A kormány rendeletek özönét bocsátotta ki és próbálta a faellátást 

biztosítani, de eredményt term észetesen alig tudott elérni. A fa ára állan

dóan emelkedett, a fakiterm elés és tőként értékesítés jó üzletnek bizonyult 

Sokan íakereskedőnek csaptak fel, újra elszaporodtak az erdei vasutak 

szállítására, építésére vonatkozó hirdetések. Maga az államerdészet is  

hozzáfogott a "beruházásoknak” és mintegy 88 km erdei vasutat épített 

a visegrádi, galgamácsai és diósgyőri erdőkben. Persze, a dilettánsok 

mellett komolyabb tényezők is sorompóba léptek a faüzlet mezején.

Mindjárt a korszak elején, 1920-ban alakult a jó üzleti érzékü Biró Zoltán 

^későbbi egyesületi ügyvezető) vezérigazgatósága alatt a "Fatermelők 

Behozatali Rt. ” nagyobb mennyiségű felvidéki tűzifa behozatalára. 1921-ben 

a herceg Eszterházv család és több dunántuli földbirtokos 20 m illió  korona 

alaptőkével létrehozta a ''Magyar Fatermelők Faértékesitő Rtr’-t. stb.

Azt még nem derítette fel az erdészettörténet, hogy ezek a különféle elne- 

vezésü vállalkozások milyen haszonnal zárták az üzletet, mert arról hall

gatott a korabeli krónika. A iákonjunktura 1923-ban érte el csúcspontját, 

ma jd a gazdasági erősbödés és az állami import m egszervezésének e lő re- 

haladásával hanyatlásnak indult. 1925-ben a fatőzsdén beütött a krach, a 

pénzügyileg megalapozatlan és hozzá nem értő spekulánsok üzlete egy-kettő

re összeom lott, csupán a tőkeerős nagyvállalkozók maradtak a fakereske

delem továbbfolytat ói. Ezek után viszont jelentősen megnövekedett a iaim-

port. 1926-ban már 5 .274, 1927-ben 5 .819 , 1928-ban ó .053 m illió  m°
3volt a fa import mértéké, mig a kivitel m indössze 45-73 ezer m között m oz

gott. A fa import a gazdasági világválság évében, 1929-ben elérte az

összes import értékének a 16.5^-át.

Az ország faanyag ellátottságának* ez a rész letes ism ertetése  

Egyesületünk történetének keretében azért szükséges, mert a nagy erdőhiány^
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a faimport összegszerű  roppant felfutása alapvetően befolyásolta az e r 

dészet minden lépését és ezze l párhuzamosan az egyesületi életet i s .

A gazdasági világválság évei, 1929-1933.

Az általános gazdasági helyzet.

1929-ben kirobbant a iegnagyobb gazdasági válság, am eivet az 

újkor története eddig m egism ert.

A válság a gazdaságilag legfejlettebb Egyesült Államokból indult 

ki, de hullámai hazánkat is  egy-kettőre elérték. Hatása a magyar erdészet 

és Egyesületünk életében 1930. közepétől figyelhető meg.

A válság a gazdaságilag viszonylag fejletlen országokat - igy 

Magyarországot is  - sokkal súlyosabban érintette, mint a gazdaságilag 

erős országokat.

M agyarország helyzete ebben az időben különösen nehéz volt. Az 

ország részvéte le  az e lső  világháborúban vereséggel végződött és sz ö r 

nyű anyagi- és emberáldozatokat követelt. A trianoni békeszerződés 

az ország többé-kevésbé kialakult gazdasági egyensúly helyzetét teljesen  

felborította. A háborút követő zűrzavaron is  csupán alig néhány éve sik e

rült úrrá lennie; e téren a legmarkánsabb határvonalnak az infláció l e 

küzdése, a pengő bevezetése tekinthető (1926).

A gazdasági élet nehézségei m ellett az ország társadalm i, p o liti

kai é s  szociá lis ellentmondásoktól volt terhes.

A válság által az átlagos európai helyzetnél m ég súlyosabban 

érintett Magyarországon különösen nehéz volt a mezőgazdaság helyzete.

A feudális szervezettségü , tőkeszegény, exportra dolgozó, de most 

piacát vesztett ■ ^gazdaság az erősebb ipari tőke érdekkörébe került és 

a te ljes csőd szc. ,ii állt.
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Az erdőgazdaság általános helyzete.

A kibontakozó gazdasági válság közepette a kormány drákói intéz

kedésekkel igyekezett a gazdasági élet egyensúlyát fenntartani és a megin

dult bomlási folyamatot megállítani.

A kormányintézkedések a magyar erdőgazdaságot a következő 

vonatkozásokban érintették:

1. Az állami szolgálatban álló erdőmérnökök létszám át 182 főben 

állapította meg a kormány. A "felesleges" létszámot elbocsátották.

2. Az 1927-ben megindított és 15 évesre tervezett alföldfásitási 

akció hitelellátását befagyasztották. Az itt alkalmazott kb. 25-28 erdő

mérnököt elbocsátották.

3. A behozatali m érleget javítani akarván, az óriási tehertételt 

jelentő fabehozatal jelentős részét a hazai élőfakészlet átmeneti tú lterm e

lése révén szándékozott a kormány helyettesíteni. Ezért jelentős mennyiség

ben adtak ki az erdőbirtokosok ré szé re  rendkívüli fahasználati engedélye

ket.

Trianon utáp tehát, a faszegény világban, az erdőgazdálkodás jó 

Üzletnek bizonyult.

A gazdasági válság ugyan alaposan megcsappantotta a fafogyasztó 

gazdasági ágak felvevőképességét, a fa iránti keresletet, de amint az 

egykorú megnyilatkozásokból kitűnik, még ebben a helyzetben is kifizető

dőnek bizonyult az erdőgazdálkodás.

Ez utóbbi tény igen fontos mozgatóereje e korszak eseményeinek.

A közép- és nagy erdőbirtokkal rendelkező erdőbirtokosok ugyanis 

rendszerint jelentős mezőgazdasági birtokkal rendelkezői földbirtokosok is 

voltak. Azt m ár említettük, hogy a kivitelre berendezkedett magyar mező
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gazdaság ez időben súlyos válságba jutott, mivel kereslet hiányában hatal

m as term ékkészletek halmozódtak fel az országban, a megoldatlan szociális 

problémák, a tömeges munkanélküliség m iatt a belső felvevőképesség is 

igen gyengének . bizonyult, a mezőgazdaságba befektetett tőke körforgása 

megakadt.

Ebben a helyzetben a birtokosokat a birtok erdőgazdasági .részlege
— Uif

m entette meg a teljes csődtől, amely ugyan a korábbi éveknél m érsékeltebb 

de még mindig jelentékeny hasznot hozott.

Jól jellem zi az akkori helyzetet Waldbott Kelemen egyesületi alelnOk, 

maga is nagybirtokos, az igazgat óválasztmány 1932. május 3-i ülésén mon

dott érdekes beszédében:

"Dacára annak, hogy ez az általános válság a környező államok 

kivitelre berendezkedett erdőgazdaságait is a legsúlyosabb , a  legképtele

nebb helyzet elé állította, a magyar erdőgazdaság mindeddig m egúszta ezt a 

válságot úgy, hogy a  term elés jövedelmezősége - ha csökkent is - teljesen 

nem szűnt meg.

Sőt, bátran elmondhatjuk, hogy a magyar közép- és nagybirtok 

számottevő részé t az utolsó időkben csak az erdőgazdaság m entette meg a 

végleges elpusztulástól". (Erdészeti Lapok 1932. 501. o .).

Ez a birtokmentési folyamat azonban a gyakorlatban súlyos követ

kezményekkel já rt az erdőkre nézve. A birtokosok szorult anyagi helyzetük

ben - amelybe őket a birtok mezőgazdasági részlege juttatta - szívesen éltek 

a rendkívüli erdőhasználatok engedélyezésének könnyű elnyerési lehetősé

gével. A következményeket jellem ezze itt egy nem kevésbé hiteles szem élyi

ség, mint Purgly Emil akkori fÖldmüvelésügyi m iniszter, egyik parlamenti 

válaszában: " . .  .az  1931-32. évben több fakiterm elési engedélyt adtak ki az 

országban, mint a múltban___  Kétségtelen az, hogy kb. 40%-kal több fa
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term eltetett ki ebben az esztendőben. . .  Kb, 3 m illió  köbméter tűzifát ter 

meltek ki a múlt évnek 2.1 m illió köbméterével szem ben .. . . ” (Erdészeti 

Lapok 1932. 665 .0 .)

Súlyosbította a bajt. hogy a birtokos a m érsékelt haszon m ellett 

igyekezett kiadásait a m inim álisra csökkentem, ami viszont többek között 

az erdőfelujitási és erdőnevelési munkák végrehajtását is  elodázta, sőt a 

magánszolgálatban álló, az erdők kezelését végző erdészeti szem élyzet lét- 

fenntartását is veszélyeztette. Amint látható, a fogyasztás csökkenő tenden

ciája mellett a hazai term elés fokozódott, sőt már jóval túlhaladta azt a 

mértéket is , amit az ország élőfakészletének évi növekedése megengedett. 

Röviden: a magyar erdőkben ismét felütötte a fejét a rablógazdálkodás.

Tovább bonyolította az általános erdőgazdasági helyzetet a fakeres

kedelem, elsősorban a középeurópai fapiac alakulása, amely viszont szoros 

összefüggésben állott egyéb fontos külkereskedelmi kérdésekkel, politikai v i

szonyokkal és a banktőke államhatárok felett álló szövevényes kapcsolataival.

Fában szegény országunkat olyan államok vették körül, melyeknek 

gazdasági életében az erdőgazdálkodás igen fontos szerepet játszott és 

amelyek fakivitelre voltak berendezkedve: Csehszlovákia, Románia,

Jugoszlávia, Ausztria.

Ezeknek az országoknak erdőgazdaságát a válság úgy érintette, 

mint a magyar mezőgazdaságot: a világháborút követő évek kibontakozó kon

junktúrája a term elést felfokozta és most a kereslet lezuhanásával a csőd

szélén álltak.

Ezek az államok fafeleslegük nagy részét a fában szegényebb 

szomszédjuknál, Magyarországon akarták elhelyezni. A nemzetközi fapiacon 

Magyarországot a kedvezőbbnél-kedvezőbb árajánlatok érték. Mivel a magán

kereskedelem nem az egész nemzetgazdaság érdekeit, hanem csupán a maga
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hasznát tartotta szem  előtt, az a veszély  fenyegetett, hogy a felfokozott 

belföldi készletek m ellett a bezuduló, a hazai term elésűnél olcsóbb kül

földi fa elárasztja az egész országot. Az o lcsó  külföldi fenyő fűrészáru  

a korábban virágzó magyar fűrészipar jelentős részét m áris tönkretette.

Külkereskedelmi vonalon az erdőgazdaság szempontjából további 

problémát jelentett az* hogy kivitelünket elsősorban és zömmel m ezőgaz

dasági termékek képezték. A szomszédállamok kereskedelm i szerződ é

seket csak kiegyenlitéses (kompenzációs) alapon voltak hajlandók velünk 

kötni. Vagyis, bizonyos értékű mezőgazdasági termékünket csak úgy v o l

tak hajlandók átvenni, ha ennek m egfelelő ellenértékű árucikküket 

M agyarország is  á tveszi. Ez a kiviteli ellenérték pedig nagyrészben  

faanyag vo lt.

A m ező- és erdőgazdaság szempontjából súlyosbította a helyze - 

tét a magyar állam és a környező, volt "kisantant államok” közötti feszült 

külpolitikai viszony is . Ennek gyökereit nem szükséges részletezn i.

Félreérthetetlen volt a kölcsönös egym ásra utaltság mindkét 

részrő l, azonban a politikai kérdések rendezetlensége és a különféle m es

terkedések gátolták norm ális, mindkét fél érdekeit k ielégitő, egészséges  

gazdasági kapcsolatok kialakítását. E helyett inkább az ipari és banktőke 

nemzetközi kapcsolatai érvényesültek, persze az erdőgazdaság szempontjá

ból nem a legelőnyösebben.

A 30-as években politikai kapcsolataink szomszédaink közül 

leginkább Ausztriával voltak normalizáltak. Nem véletlen  tehát, hogy 

1932-ben éppen Ausztriával sikerült olyan gazdasági szerződést kötnünk, 

am ely biztosította fabehozatal ellenében azonos értékű m ezőgazdasági 

exportunkat és mindkét fél m egelégedésére a faárakra sem  volt csökkentő 

hatással. Ez a kedvező kapcsolat többé-kevésbé egészen 1938-ig, az 

Ansohlussig fennállt Ausztriával.
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A legtöbb nehézség Romániával kapcsolatban akadt. A fában gazdag, 

de hasonlóan agrár jellegű Románia erősen rá volt utalva a faexportra. 

Igyekezett tehát faexportját Magyarország felé a m aximálisra fokozni, de 

mezőgazdasági terményeket nem akart cserébe tőlünk átvenni. Országunk 

fában legszegényebb része , a Tiszántúl pedig éppen a román faimport te r 

m észetes értékesítési hatósugarában feküdt és magyar szempontból is  a 

legésszerűbb lett volna e vidék faellátásának román fával való megoldása.

A Csehszlovákiával és Jugoszláviával fennálló politikai ellentéteket 

végső soron az égető gazdasági problémák enyhítették, de csak kőrömsza- 

kadtáig folyó harc és nem egyszer áldozatok árán.

A Szovjetunióval kapcsolatos fákereskedelmlink csupán némi tölgy - 

parkett behozatalára szorítkozott ebben az  időben.

A válság utáni fellendülés.

Négy év alatt lezajlott az egész világra kiterjedő gazdasági válság. 

1933. vége felé az enyhülés jelei érezhetően mutatkoztak.

A válság idejének tárgyalásánál rámutattunk arra, hogy az állam  

kétségbeejtő anyagi helyzetéből a kiutat keresve többek között a tetem es 

terhet jelentő fabehozatalt a hazai erdők fatermésének átmenetileg fokozott 

igénybevételével csökkentette.

Biró Zoltán egyesületi ügyvezető, némi távlatból visszapillantva  

erre a korszakra* joggal állapíthatta m eg az 1935. junius 28. - í pécsi 

közgyűlésen:

"Mindezeknek a végeredményeképpen elmondhatjuk azt, hogy a 

magyar erdőgazdaság, ha nem is került valami rózsás anyagi körülmények 

közé, m égis jóval kevésbé sínylette m eg a gazdasági válságot, mint a testvér 

mezőgazdaság, vagy az iparnak akárhány ágazata". (Erdészeti Lapok 1935. 

40. o .)
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A szakemberek előtt nem volt kétséges, hogy az erdőknek a fokozott 

tulhasználata sokáig nem folytatható. A normalizálódó gazdasági élet gyor

san fokozódó faszükségletét egyébként sem lehetett volna m ár ezen az utón, 

csak hazai fatermésből kielégíteni.

Az erdőgazdálkodás javuló tendenciáját tükrözi a 8. sz, táblázat 

is , amely feltünteti a válság közepétől kezdve a tárgyalt korszakon át az o r 

szág fabehozatalának alakulását.

8. táblázat

Faimportunk alakulása 1932-1937-ig.

Év Mennyiség 
1000 m3

Érték 
1000 P

1932 2.009 38.048

1933 1.574 28.824

1934 2.106 40.230

1935 2.038 38.309

1936 2.469 48.960

1937 2.741 62.447

A behozatali statisztika 1934. évi részle tes tárgyalása során az 

E rdészeti Lapok a következő megállapítást tehette:

"A müfa-félékben előállott jelentős behozatali többlet a forgalom 

lassú javulásának tünete, am ire m ár évközben is rámutattunk.

Mindenesetre örvendetes jelenség, hogy mig a fűrészelt fenyőfa- 

behozatal csak 30%-kal emelkedett, a gömbölyűiabehozatal emelkedése 84%, 

ami a nagynehezen é le tre  ébredt magyar fűrészek jóval fokozottabb foglal

koztatását je le n ti." vEi ászeti Lapok 1935. 224-225.0.)
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A korábbi túl használatok következtében a magyar fatermelés 

mennyiségileg 1936. körül mintegy 15-20%-kal csökkent. Mivél ugyanakkor 

a tüzifaimport körül is átmeneti zavarok támadtak, a fakereslet és az árak 

ugrásszerűen emelkedtek, ami term elői szempontból term észetesen az 

elhelyezési gondokat csökkentette.

A gazdasági élet alakulását - mint mindig - jelentősen befolyásolta 

a politikai helyzet alakulása i s . Németország egyoldalúan felmondta a 

versaillesi békeszerződés katonai cikkelyeit, kilépett a Népszövetségből 

és nagy ütemben fogott hozzá szárazföldi, tengeri és lég haderejének a ki- 

épitéséhez. Ez, továbbá a stratégiai útvonalak épitése, a hadiipari m egren

delések stb. lényegesen csökkentették a mnnkanélküléséget és fellendítet

ték az egész gazdasági életet. Az általános európai helyzet kihatott Magyar- 

országra is. Ezekben az években a magyar erdőgazdaság is a viszonylagos 

konjunktúra időszakába lépett

A II. Erdészeti Világkongresszus 

Magyarországon.

Nemcsak a két világháború közötti időszak, hanem az egész 

magyar erdészet történetének egyik legkiemelkedőbb eseménye volt 

1936-ban a II. Erdészeti Világkongresszus megrendezése Magyarországon.

A magyar erdészet nagy megbecsülését jelentette az, hogy számos 

• nagy erdőgazdasággal rendelkező nemzetet megelőzve a világ összes erdé

szének legmagasabb szintű szervezete második kongresszusának színteréül 

hazánkat jelölte ki!

Fokozta az esemény jelentőségét, hogy egyidejűleg szintén 

Magyarországon rendezte meg Dí. Kongresszusát az Erdészeti Kutató 

Intézetek Nemzetközi Szövetsége.
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Az erdészet kiválóságai látogattak el ide a világ minden részéből 

(Cajander, Lönnroth, Nemec, Pölansky, Tyszkiewicz, Vincent, s tb .) 

hogy Magyarország erdészeti kultúrájának és vendégszeretetének jóhirét e l

vigyék m esszi hazájukba.

Akkor itt já rt külföldiekkel beszédbe elegyedve hangjuk ma is felm e

legszik, ha m agyarországi tanulmányútjuk szóba kerül, pedig m ár egy világ

háborúval m egterhelt, három évtized számtalan eseménye választja el őket 

időben a kongresszustól.

A Világkongresszus legjelentősebb határozata, amit Budapesten 

hozott, az Állandó Nemzetközi Erdőgazdasági Bizottság lé tesítésére  vonatko

zó határozat volt, melyet abból a célból kivántak megszervezni, hogy az 

rendszeresen készitse elő és szervezze meg a jövő erdészeti világkongresz- 

szusokat és gondoskodjék azok határozatainak végrehajtásáról. Ez az e rdé

szeti központ (CIS) 1939-ben Berlinben meg is kezdte működését. Első e l

nökévé Egyesületünk vezetőjét, Waldbott Kelement választották.

E magasszintü rendezvények sikere elválaszthatatlanul összeforrt 

Róth Gyula professzornak nevével, akinek kimagasló szerepe volt a hazai 

erdészetet é rt elism erések kivivásában. A siker következményeként a 

magyar erdészet képviselőinek több előkelő helyezést sikerült biztosítaniuk 

a maguk szám ára az erdészet nemzetközi szervezeteiben.

A magyar erdőgazdaság a háború előestéjén.

(1938 - 1941)

1938. derekán olyan sötét felhők borították el az európai politika 

egét, hogy az 1945. m ájusáig többé ki sem derült.
*

Németország bekebelezte Ausztriát és azt Ostmark nevű tartom á

nyaként területéhez ;sa >lta. Ezzel Magyarország (és Olaszország is) e l
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vesztette egyik közvetlen és legjelentősebb faimport forrását. (Már em lí

tettük, hogy a két világháború közötti időszakban politikai viszonyunk 

Ausztriával volt a legnormalizáltabb.)

A nagyhatalmak közötti müncheni egyezmény következtében fel - 

darabolásra került Csehszlovákia, másik jelentős faszállitónk. Ezzel 

Ausztria után a szlovákiai erdők fatermése is a Német Birodalom gazdasági 

vérkeringésébe zudult, az pedig kifelé egyetlen m3 faanyagot sem juttatott 

a piacra.

1939. szeptember 1-én kitört a II. világháború.

Az első (1938. november 2 .), majd a második (1940. augusztus 

29.) bécsi döntés Magyarországhoz csatolta a Felvidék egy részé t, 

Kárpátalját és Észak-Erdélyt. Majd 1941-ben Jugoszláviának magyar segéd

lettel való német leronahása "jutalmaképpen” a Délvidék is az ország te rü 

letéhez került.

Magyarországon ezeket az eseményeket örömmámor követte az 

uralkodó körök részérő l, bár nem titkolták, hogy ezeket a revizionális 

eredményeket is csak részleteredményeknek tekintik.

A megváltozott területi és politikai helyzet lényeges változást 

hozott az ország gazdasági életében, igy az erdőgazdaságban is. A gazdasá

gi élet a politikai eseményekre rendkívül érzékenyen reagál. Az aggasztó 

háborús jelekre m ár 1937. végén jelentős visszaesés mutatkozott a forga

lomban, mivel a tőke igyekezett magát biztonságba helyezni és a vállalko

zási kedv nagyon megcsappant. Leestek a faárak is, 1938-ban az európai 

fapiac forgalma már 30%-kal kisebb volt, mint 1937-ben. Kanada e lá rasz 

totta az európai piacot, a Szovjetunió árleszállítást végzett.
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Az országrészek visszacsatolása a magyar erdőgazdaságban te lje 

sen uj helyzetet terem tett.

Lázas számolgatás kezdődött minden visszacsatolás után, hogy tu 

lajdonképpen hogyan is áll az ország erdőgazdasági helyzete. Egészen t is z 

tán látni nem lehetett a kérdésben, m ert a visszacsatolt területek üzemi ada

tai nem álltak rendelkezésre és igy csak Bedő Albert: MA Magyar Állam e r 

dőségeinek gazdasági és kereskedelm i le írása" 1896-ban kiadott nagy 

munkája nyomán próbálták hazai körökben a helyzetet rekonstruálni. Ezek 

szerint:

Magyarország erdősültsége 1896-ban 26. 7% volt, 1938-ban 12.2%.

A Felvidék és Észak-Erdély visszacsatolása után pedig kb. 22.3% A te rü 

leti növekedésen túlmenően azonban nagy jelentőségű volt az a körülmény, 

hogy sok fenyő- és bükk állományt kaptunk vissza, melyekből tudvalevőleg az 

ország nagy hiányt szenvedett.

Az első örömöket azonban józanabb hangok váltották fel. Kiderült, 

hogy Felvidék visszacsatolása nem enyhítette, hanem növelte a faszükség- 

letet, mivel főleg mezőgazdasági jellegű területek jöttek v issza, amely te 

rületek faellátását azok az erdők fedezték, amelyek ezután is a határon túl 

m aradtak.

Kiderült továbbá, hogy a két világháború közötti idő, a nagy gazda

sági világválság korszaka ezek fölött az erdők fölött sem múlt el nyomtala

nul. Azokon a helyeken, ahol a feltártság  biztosítva volt, jelentős tű h aszn á 

latot hajtottak végre - különösen a magánerdőkben - és nagy kiterjedésű 

felujitatlan erdőterületek, sok helyen gazosodó vagy m ár köp árosodásnak in

duló hegyoldalak fogadták az újonnan érkezőket. Ahol pedig a fe ltártság  

hiányzott, ott most sem lehetett m áról-holnapra hozzáférni az erdőkincshez 

és a faterm és gyors aktiválására számítani nem lehetett. Az ország faanyag

gal való ellátásának javítása csak rengeteg munka árán és nagy pénzbefekte

téssel lett volna remélhető.
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Ezekhez a bajokhoz járult még a mindinkább kibontakozó világhábo

rú , melynek feneketlen gyomra kielégíthetetlen étvággyal, korlátlanul nyelt 

el minden famennyiséget. A végletekig hajszolt szénterm elés, a nagy s tra té 

giai építkezések, erődítések, a szétbombázott vasútvonalak, távíró- és te 

lefonvonalak, épületek helyreállítása stb. rengeteg famennyiséget nyelt el.

Magyarországon ismét súlyos m éreteket öltött és állandósult a

fa hiány.

Magyarország és a II. világháború.

Magyarországnak a II. világháborúban való tulajdonképpeni aktív 

részvételét 1941. tavaszát Öl-nyarától számíthatjuk. Bár, mint az előzőek

ben is láthattuk, a gazdasági élet m ár régóta élénken jelezte az általános 

világhelyzetből az országra nehezedő terheket.

1941. április 6-án a német Wermacht megtámadta Jugoszláviát és 

Görögországot, Magyarország pedig április 11-én kapcsolódott be a néme

tek oldalán a Jugoszlávia ellen folyó hadműveletekbe. Az eredmény: a 

julius 8. -i német-olasz határozat Jugoszlávia feldarabolásából Magyarország

nak juttatta a Délvidéket.

A következmény erdészeti szempontból: ismét egy megbízható 

faimport forrás elvesztése és az ország faellátási gondjainak évi 50.000 va

gon tűzifával való megnövekedése.

1941. junius 14-én a német haderő főparancsnoksága, az OKW, 

felkérte a magyar hadvezetőséget a szovjet határ m egerősítésére. Ezzel 

félreérthetetlen erővel csapta meg az országot a háború szele. Junius 22-én 

hajnali 3 ára 30 perckor a Wermacht megtámadta a Szovjetuniót. A kassai 

provokációs bombázás nyomán junius 27-én Magyarország hadat üzent a 

Szovjetuniónak. December 7-én bekövetkezett a hadiállapot Angliával, 

december 12-én pedig az Egyesült Államokkal.
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Ezzel Magyarország tökéletesen belekerült a II. világháború forga

tagába.

A háború erdészeti kihatásai.

A haditerm elés az ország faszükségletét fokozottan növelte. Az

1942. decemberi közgyűlésen az igényekről Birő Zoltán ügyvezető ilyen 

számokat közölhetett: 600.000 bányafát igényelnek éves viszonylatban a 

bányák, 2,000.000 db talpfát a MÁV, 4.000 vagon cserzőkérget a bőrgyá

rak .

Nem volt többé probléma, mint a gazdasági válság idején, hogy ki 

veszi meg a fát. Egycsapásra eltűnt a munkanélküliség is , sőt jelentős 

munkaerőhiány jelentkezett munkásban, szakemberben egyaránt.

1942. szeptember 5-én e lérte  az első nagyarányú szövetséges 

légitámadás Budapestet is , amely mind gyakrabban ismétlődött meg nem 

csak a főváros, hanem a vidék gazdasági objektumai ellen is . Ráadásul 

1941. és 1942-ben árvizek is pusztítottak az országban. Mindezeknek a ká

roknak a helyreállítása csak fokozta a fahiányt.

A korszerűtlen magyar hadsereg a keleti front hadműveletei so 

rán  számottevő igaenergiát (és mindazt, ami a fogatüzemeléssel jár) vont 

el a term eléstől. A hadsereg 1 őállományának átlagos létszám a a  háború 

folyamán kb. 100.000 (80-150.000) db volt. Egyedül a 2. m agyar hadsereg 

pl. több, mint 60.000 lóval vonult ki az oroszországi hadjáratra . Ebből a 

voronyezsi frontáttörés során elpusztult 41.700 db. ^  A létszám belileg

^  Az adatokat a Hadtörténelmi Intézet bocsátotta rendelkezésre 

(-A sz e rz ő .)
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az ország lehetőségeihez képest túlm éretezett hadsereg fenntartása pedig a 

munkaerő terén terem tett kritikus helyzetet, hiszen zömében éppen a leg

szegényebb mezőgazdasági lakosság soraiból rekrutálódott. Az itthon m ara

dó férfierőnek elsősorban a tengely-haderők szám ára nélkülözhetetlen 

élelm iszert kellett megtermelni, valamint a hadiipari term elést ellátni és 

csak ezek után jöhetett szóba a fakiterm elés. Mivel munkaalkalom volt 

bőven és az erdőgazdaságban a sanyarú szociális helyzet ekkor sem válto

zott, sok helyen a mezőgazdasági lakosság vonakodott az erdőgazdasági mun

kát elvállalni. Így azután szakadatlanul nőtt a fasztikséglet; a term elés, 

de méginkább a szállitás pedig vészesen akadozott. Katonai munkavezető 

törzsek kezdték meg működésüket az erdőgazdasági term elés biztosítására. 

Az 1942. december 18. -i közgyűlés jegyzőkönyvében Bíró Zoltán ügyveze

tő beszámolójából olvashatjuk, hogy "ma m ár országszerte folyik a szükséges 

munkaerő katonai segítséggel történő igénybevétele". (Erdészeti Lapok
1943. januári szám melléklete, 12. o)

A faellátás nehézségein azonban nem sikerült segíteni. M érhetetle

nül elszaporodtak az erdei károsítások is. Az elemi szükségleteiben kielégí

tetlen lakosság sok helyen rövid utón gondoskodott faellátásának, tüzelőjé

nek a biztosításáról.

Hanyatlás az egyesületi életben az 

I. világháború után.

A világháborút követő másfél évtizedben a magyar erdészet ügye 

és az Egyesület élete talán jobban összeforrt, mint valaha.

A békefeltételek által előidézett nagy megrázkódtatás Egyesületünk 

életében is erősen éreztette hatását. A hanyatlás m ár a háború alatt megkez

dődött. most pedig rohamossá és csaknem végzetessé vált.

A megváltozott területi határok következtében az Egyesület tag

ságának kb. 50%-át elveszítette. E téren az adatok hiányosak, de tény,
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hogy a háború előtti 2.000 főn felüli létszám ot 1920-ban 900-1100 főre 

becsülték Hatalmas volt az anyagi veszteség is. Az Egyesületnek kész

pénzben és értékpapírokban fekvő 1 m illió korona értékű vagyona a pénz 

elértéktelenedése következtében semmivé vált. Elvesztek azok a gazdag 

alapítványok, amelyek a korábbi sokrétű és színvonalas működést biztosí

tották. A létszám  megcsappanásán és a tagok elszegényedésén túlmenően 

az erkölcsi és szellem i tőke jelentős része  is elveszett. Alig akadtak 

jófelkészültségü szakírók, alaposan elvékonyodtak az Erdészeti Lapok köte

tei. A ta tarozásra  szoruló egyesületi székház alig jövedelmezett valamit.

A legnagyobb baj talán az volt, hogy ebben a válságos időszak

ban nem állt rá te rm ett, erős vezető az Egyesület élén. Az idős, te s t

ben és lélekben megtört Tallián Béla egyesületi elnök 1921. november 

23-án meghalt. Utóda Ghillány Im re, még egy év sem telt el, - 1922. 

szeptember 23-án szintén meghalt. Utána Széchenyi Bertalan az elnök, aki 

attól eltekintve, hogy idős volt, egyébként is alkalmatlannak bizonyult 

e r re  a tisztségre. Nem .élvezte a tagság egészének a bizalmát, nem is 

nagyon akarta ellátni az elnöki teendőket, többször lemondott. 1925-ben 

Hadik János grófot választották meg elnöknek. A nagybirtokos felsőházi 

tag, nyugalmazott m iniszterelnök nagy személyi tekintélynek és társad a l

m i-politikai befolyásnak örvendett a közéletben. Egészen 1933-ig volt 

az Egyesület elnöke. Kezdetben és éppen a legnehezebb időszakban, az 

ő működése sem volt megfelelő. Inkább tiszteletbeli pozíciónak tekintette 

szerepét és egyéb irányú közéleti működése m iatt nemigen vett ré sz t az Egyesü

let életébe^ (egymásután több közgyűlésen sem jelent meg). Később is főleg 

csak a gazdasági válság időszakában tevékenykedett az erdésztársadalom  

javára.

Az erős kezű vezető hiánya hozzájárult ahhoz, hogy az Egyesület 

közel másfél évtizedig nem tudta a maga szám ára kiharcolni azt a tá rsad a l

mi helyzetet, amelynek a iboru előtt birtokában volt. Az erdész társadal
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mon belüli torzsalkodások meghasonlásokhoz vezettek, ami a magyar 

erdészet megrendült helyzetét tovább rontotta.

A hanyatlás további jele volt, hogy az Egyesület még fizetett, 

függetlenített apparátusát is alig tudta fenntartani. 1923-ban lemondott 

állásáról Lehoczky János irodatiszt és Gaál Károly pénztáros, aki 

1889 óta ttfltötte be ezt a tisztséget. Ugyanebben az évben kénytelen volt 

állást vállalni az Egyesület titkára, Bund Károly is , hogy maga és család

ja szám ára a megélhetést biztosítani tudja. Csupán a délutáni órákban tud

ta elvégezni a legszükségesebb titkári teendőket. 1924. júliusától kénytelen 

volt megválni az Erdészeti Lapok szerkesztésétől is. Utána a felelős s z e r 

kesztői megbízatást Czillinger János nyugalmazott erdőfelügyelő vállalta.

A régi időkből nem maradt m ás, mint a székház a berendezésé

vel és a könyvtár.

Az Egyesület élete válságosra fordult. Anyagilag tönkrement, a 

mindennapi gondokkal küszködő tagságának nagy része  nem tudott eleget 

tenni tagdíjfizetési kötelezettségének. A megvékonyodott, durva papíron 

előállított Erdészeti Lapok kiadását sem tudta fedezni az Egyesület, a 

nyomdával szembeni adósságai egyre növekedtek. A még aktív szolgá

latban levők közül igen sokat nyugdíjaztak a szanálások, racionalizálá

sok során, hogy a többieknek valamelyest helyet tudjanak szorítani.

Bőven aratott a halál is. Számos hírneves erdészeti szem élyiségekkor, 

a huszas évek elején hunyt el, a háborús évek és az utána következő hely

zet eseményeitől meggyötörtén. Egymás után jelentek meg az e rrő l szóló 

híradások az Erdészeti Lapokban.

Ezt a szomorú képet mutatta a békekötés után a magyar erdészet 

z Országos Erdészeti Egyesület.
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A kibontakozás k eresése . Kaán Károly.

A háborús összeom lás, a forradalom, a kemény békefeltételek  

a kevésbé beavatott erdészeti társadalmat m eglepetésszerűen érték.

A dolgok term észeténél fogva vidéki magányában é lő , munkájában e lm e

rülő erdőtiszti és a ltiszti kar kevésbé tudott előre tájékozódni a világ  

esem ényeiről, mint a nagyobb közösségben é lő  emberek. Ezért valam ifé

leképpen értetlenül és Trianon esetében hitetlenül fogadták a történteket. 

Tétlenül, lesujtottan álltak, de ugyanakkor nem hitték, hogy mindez nem 

egy ideiglenes, átmeneti állapot. Talán ennek tulajdonítható, hogy kezdet

ben sokan hittek az egy-kettőre megoldható, gyors talpraállásban, anél

kül, hogy a nehézségeket te ljes egészében felm érték volna. Mások viszont 

rem énytvesztetten, tanácstalanul vártak, maguk sem  tudva, hogy m ire.

A nagy többség azonban egyéni m egélhetési gondjaitól, anyagi nehézségei

től elgyötörve, nemigen tudott az országos erdőgazdasági politika további 

várható és szükséges lép éseivel foglalkozni.

Ekkor magasodott fel igazában Bedő Albert után második legna

gyobb erdészünk hatalmas egyénisége: Kaán Károly.

Neve közism ert volt a háború előtt is  az egész  országban.

Számos haladó kezdem ényezés s mi több: szép eredmények fűződtek nevé

hez a belterjes erdőgazdálkodás m egterem tése, a term észetvédelem  és 

erdőgazdasági politikánk kialakítása terén. Számos szakcikke jelent meg 

az Erdészeti Lapokban és egyéb sajtóorgánumokban. Érdemes volt akkor 

is  és ma is elolvasni minden sort, amit az ő neve fém jelzett, m ert a szak

cikkek közül is kitűnt m ély komolyságával, történelm i távlataival, a dolgok 

lényegének biztos megragadásával és m esteri k ifejtésével. Szellem i k ép es

ségei, hatalmas m űveltsége, sz é le s  látóköre, gazdag gyakorlati tapaszta

lata, roppant energiája és vasakarata tette alkalm assá arra, hogy Bedő 

M bert munkásságának 'tó folytatója legyen.
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Élete delén túl volt már ekkor a nagy erdőgazdasági politikus.

52 éves korában, 1919-ben érte el hivatali pályafutása csúcspontját. 

Helyettes államtitkári minőségben az állam erdészeti igazgatás főnöke 

és az erdő- és faügyek országos kormánybiztosa. Nehezebb időben nem 

kerülhetett volna az ország e lső  erdészének a székébe.

Ekkor mutatkozott m eg igazi nagysága. Ő is letörhetett volna 

az események súlya alatt - sokkal inkább mint mások, hiszen kevesen  

tettek annyit az erdős Kárpátok modern erdőgazdaságáért, mint ő.

De nem ezt tette. Nem tartott sem  a kesergőkkeL sem  a gyors változás 

alaptalan derülátóival, a vakon bizakodókkal. Azt,tette amit egyáltalán 

tenni lehetett: tudomásul vette Trianont és haladéktalanul hozzáfogott 

a megváltozott viszonyoknak m egfelelő magyar erdőgazdaság talpraállitá- 

sához.

Voltak mások is , akik felsorakoztak a jövőt épitő munkához. 

Erdészettörténetünk kimagasló alakja, Rőth Gyula igy ir 1920-ban az 

Erdészeti Lapokban: "Tanuljunk a m últból.. .  Ne engedjük, hogy a te s-  

pedés úrrá legyen felettünk.. .  Bizzunk a magunk erejében, ezt gyűjtsük 

ö ssze , szervezzük és fejlesszük jövőnk érdekében!” (Erdészeti Lapok 

1920. 152. o .)

Kaán Károly 1918. decemberében cikket ir a "Köztelekben’*, 

az OMGE Lapjában, Érd őt az Alföldre" cím m el. Nagy, összefüggő e r 

dők telepítését tűzi ki ebben célul, nemcsak más gazdasági m űvelésre  

alkalmatlan területen, hanem mindenütt ahol erdőre, fapásztára szükség  

van. Erre vonatkozó törvényhozást és az eddiginél sokkal határozottabb 

erdőgazdasági politikát követel.

1920-ban az Erdészeti Lapokban két hatalmas cikket ír "Eddigi 

erdőgazdasági politikánk" és "jövő erdőgazdasági politikánk feladatai” 

cím m el. Ezekben leszám ol a múlttal és kijelöli a jövő útját. Hatalmas
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program ez. Legfontosabb tételei: az erdészeti igazgatás korszerű újjá

sz ervezése , az iizem tervszerü kezelést minden erdőre kiterjedő törvény 

megalkotása, a tarvágásos gazdálkodás helyébe a term észetes felú jítás

ra alapitott gazdálkodás rendszerének bevezetése s az e lső  és legfon

tosabb: erdőt az Alföldre!

Mindenáron megmenteni a m eglevő erdőt, jól gazdálkodni a m eg

maradt kevés fával, minél több uj erdőt teremteni a fátlanná vált ország

ban - ez  a gondolat füti, lelkesiti Kaán Károlyt. Lelkesedésében vele tart 

a FÖldmüvelésügyi Minisztérium 600 főről 220 főre apasztott erdőmérnöki 

kara. Kemény, s z í v ó s  munka folyik a minisztériumban, melynek rész le te i

ről még a közelállók is  a lig  tudnak m eg valamit. Es 1923-ban kipattan az 

eredmény: a törvényhozás elé viszik  és elfogadtatják az 1923. évi XVIII., 

X IX ., XX. és XXL törvénycikkeket "Az erdészeti igazgatásról", - "Az 

alföldi erdők telepítéséről és a fásitásokról", - "Az Országos Erdei 

Alapról" és "Az erdőbirtokhitelről". (Az alföldfásitási törvény létreho

zásával ezen a területen megelőztük a nagy és gazdag nyugati nem zete- 

két. )2 /

A törvények életbelépése nagy visszhangot váltott ki a magán- 

erdőbirtok részérő l.

A kommlin óta a nagybirtok érzékenyen reagál minden érintésre, 

melyről úgy vé li, hogy szent és sérthetetlen iogait tapinthatja. Már pedig 

itt ilyen veszélyt láttak: az állam erdészet hatékonyan bele akar szólni 

a magánbirtok gazdálkodásába, védeni akarja az erdőt mindenáron, még 

akár a saját tulajdonosával szemben is . Erdőt akar ültetni az Alföldre, ha 

kell, m ég "búzatermő földre" is .

_

A törvények tárgyilagos méltatása Lesenyi Ferenc: "Haladó erdőgazda

sági törekvő a két világháború közötti korban" c. tanulmányában o l

vasható. ént "Az Erdő" 1962. 402-409.oldalán. (-A szerző)
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S m ivel a törvények szellem i atyja, alkotója, kikényszerítője 

Kaán Károly volt, megindult ellene a szervezkedés. Előszedték 1919-es 

szerep lését, igyekeztek társadalmilag lehetetlenné tenni.

Az e lső  eszköz az Egyesület azoknak a sötét erőknek a kezében, 

amelyek Kaán Károlyt megbuktatták és eltávolították az állami apparátus

ból.

Az Egyesületben a századforduló óta már hagyománnyá vált, hogy 

az egyik alelnöki tisztséget az állam erdészet mindenkori főnökével töl - 

tötték be. így volt ez Kaán esetében is.

1923. decemberében uj vezetőséget választottak az Egyesületben. 

A közgyűlés lezajlását az Erdészeti Lapok is  közölte. A leírás szerint 

jelen volt 11 erdőbirtokos, 205 állam erdészeti és 80 magánuradalmi 

tisztv iselő  ("tisztviselő” és nem "erdőmérnök" m egjelölést használ a 

lap!), összesen  tehát 296-an, vagyis szokatlanul sokan.

A megejtett szavazás után az érvényes 283 szavazatból az elnök

re , Széchenyi Bertalan grófra leadtak 283 szavazatot; I. alelnökké 159 

szavazattal Térfi Bélát, II. alelnökké 282 szavazattal Inkey Pál bárót 

választották. - Kaán Károly megbukott!

A szavazatok arányából látható, hogy a magánszektoron kívül ar 

állam erdészeti tisztviselők közül is  többen Kaán ellen szavaztak. Miért?

Mint minden keménykezü főnöknek, neki is  lehettek ellenfelei, 

egy kisebb csoport, amely sorsának kedvezőtlenebb alakulásait az ő szem é

lyére vezette v issza . Kortársak v isszaem lékezései nyomán ime egy-két 

példa:

Kaán igen kemény egyéniség volt. Ha hatalmas perspektívába 

illesztett elgondolásait k icsinyes elvektől vezéreltetve valaki részérő l v e 

szélyeztetve látta, nem ism ert tréfát. Sokan ezt véleményük, javaslatuk 

letaposásának érezték és ezért duzzogtak magukban.
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A lecsatolt országrészekből az országba vándorolt erdészek egy 

kisebb része  azért haragudott rá, mert Kaán nem nézte jószem m el ezt 

a folyamatot. így szólt hozzájuk: mit kerestek itt? Ott maradjatok,ahol 

eddig voltatok! Ott a helyetek, ott kell helytállnotok!

A szakembereknek egy kis része  nem volt képes felfogni Kaán 

Károly terveinek nagyságát és nem tudta felism erni, hogy ő az egyedüli 

em ber, aki a kedvezőtlenül megváltozott világban képes le sz  a szakot f e l 

em elni. Szüklátókörüségükben törekvéseiről csak úgy vélekedtek, hogy 

Kaán "az eget is magyar királyira akarja festeni". így könnyen befolyá

solható eszközeivé váltak a Kaánt elgáncsoló erőknek.

Végül bizonyára létezett egy olyan csoport, am ely minden kor

szakban megtalálható és amely a legjobb főnökkel is  elégedetlen eg y sze

rűen azért, m ert elem e a passziv itás, a zsörtölődés, a kritizálás.

Azt, hogy m egszervezett, gondosan előkészitett akció volt Kaán 

ellenfeleinek felvonultatása a közgyűlés le írása  eléggé bizonyítja. A föld- 

birtokos osztály gondosan ügyelt szerepének elkendőzésére, ezért volt ott 

m indössze 1 1  birtokos és igy ügyesen sikerült az egész  ügyet az erdőm ér

nöki kai- sakkhuzásának feltüntetni.

Nos, ennek a szervezkedésnek sikerült m egtalálni, tévedésében  

m ég mélyebbre taszítani és Kaán Károly eiien  mozgósítani az elégedetlen  

elem ek fent le irt csoportját. Ennek a kisebbségnek egy alkalmas pillanat

ban történő felhasználása elegendő volt arra, hogy eltávolítsa őt az 

Egyesület vezetőségéből.

A választás eredményének ism eretessé  válása után nagy izga

lom támadt az egész erdésztársadalomban. December 20-án az Egyesület 

elnökségéhez az alábbi szövegű levél érkezett:
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"Támaszkodva az Erdészeti Egyesület régi tradiciőira, m elyek

kel a múlt közgyűlés esem ényei a legmerőbb ellentétben állanak, tisz te 

lettel alulírottak élénk sajnálatunk kifejezése m ellett választmányi és az 

állandó bizottságban esetleg  v ise lt tagságunkról ezennel lemondunk. 

Budapest, 1923. évi december hó 20-án, Kacsanovszky József, Beyer Jenő, 

Papp Béla, Kiss Ferenc, Kallivoda Andor, Szabó József, Doroszlai Gábor, 

Pajer István, de Pottere Gerard sk ."  (Erdészeti Lapok 1924. 4 2 .o .)

Az aláírásokból látható, hogy az erdőmérnöki kar legjobbjai 

tiltakoztak a történtek ellen egyesületi tisztségükről való lemondásukkal.

Hasonló szövegű lemondólevelet intézett m ég az Egyesülethez 

dr.Bartóky József, őrgróf Pallavicini Alfonz, gróf Széchenyi Aladár,

Lüreich Gyula és báró Waldbott Kelemen.

A választás eredményével foglalkozott az uj választmány 1924, 

január 23-i ü lése is . Az Erdészeti Lapokban közzétett ism ertetéséből 

kitűnik, hogy az ülés kizárólag az események utólagos magyarázgatása 

céljából ült ö ssze .

A puska azonban v issza fe lé  sült e l. A birákból saját le lk iism e- 

retük vádlottai lettek .

Az ülés a már megtörtént ténybe, a választás eredményébe kapasz

kodott és e lítélte a Kaán m ellett kiálló és a választmányból kivonult állami 

erdőmérnököket, mondván, hogy a kisebbség akarva- nem akarva köteles 

magát alávetni a többségnek.

Ezek a megtévedt emberek fölényes hangjuk ellenére sem  tudták 

leplezni az akaratlan szégyent, a zavartságot, a bűntudatot, amelyet tettük 

elkövetése után éreztek. Szinte hihetetlennek tűnt számukra, hogy m égis 

csak sikerült leteperniök a nagy embert. Cselekedetükre az esemény után 

döbbentek rá igazán. Igyekeznek az egész ügyet jelentéktelennek, egy indo-
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jcolatlanul feszegetett ügyrendi formaságnak egyszerű személycserének 

feltüntetni.

Még egy gyenge reflexiót találunk az üggyel kapcsolatban az 

Erdészeti Lapokban. Az 1924 áprilisi számban Ormai Kálmán illette rövid 

kritikával, Kaánt pártolóan az eseményeket. Az 6 cikke inkább m ár 

csak rögziti a gyorsan kialakult szomorú helyzetet:

. .az  egyetértést és m egértő harmóniát szaggatta szét és helyé

be egyesületünknek és ezzel a magyar erdészetnek is nagy hátrányára a 

visszavonás, egyenetlenség és pártoskodás ügyét borította lángra az 

1923. évi december 19-i közgyűlésen az elnökség és az igazgat óválaszt - 

mány jól megfontolt jelölő javaslatával szemben lepergett m eglepetés- 

szerű  vá lasz tás. " (Erdészeti Lapok 1924. 71. o .)

A cikkre mindössze a szerkesztő válaszolt röviden s "ezzel a köz

gyűlésre és fejleményeire vonatkozó vitát a magunk részérő l lezárjuk" - 

jelentette ki.

Valóban, ezzel az utolsó közleménnyel nagy csend borult a Kaán- 

Ugyre és ez a büntudatos hallgatás csaknem Kaán Károly 1940-ben bekö

vetkezett haláláig tarto tt.

Meg kell jegyezni, hogy lemondott tisztségéről a m egválasztott 

elnök, Széchenyi Bertalan is . Utólag m ár nem állapítható meg, hogy ezt 

szolidaritásból te tte-e , vagy lemondása csupán ré sze  volt a színjátéknak. 

Tény, hogy ism ételt felajánlásra végül is elfogadta az elnökséget.

Az első végzetes lépés tehát m egtörtént. Kaán ellenfelei magas 

egyesületi tisztségéből való kibuktatását olyan színben állították be, 

mint saját szaktársainak, a magyar erdészetnek, az erdőmémöki karnak 

bizalmatlansági nyilatkozatát. Ez a helyzeti beállítás is hozzájárult ahhoz, 

hogy Kaán Károly & kö’ étkező évben hivatali állásáról lemondott.
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Kaán Károly eltávolítása az erdészet éléről nagy vesztesége 

nemcsak a magyar erdészetnek, de az egész magyar közéletnek. Ha 

energiájának és hatalmas szellemi kapacitásának - amit bukása után m ár 

csak irodalmi alkotásokban tudott kiélni - legalább egy részét tettekre tudta 

volna váltani, bizonyára sok minden másként alakul az erdészetben és az 

Egyesületben.

Mit érezhetett, mit gondolhatott magában a nagy férfi ezek után ? 

nem tudjuk. Lelki nagysága, ereje azonban elpusztíthatatlan volt. Megsza

badulva az emberi kicsinyesség béklyóitól, szelleme még magasabbra sz á r

nyalt. Nagyszabású munkásságáért (Evk övi, Divald, Fekete L . , Bedő és 

Tuzson utány  a Magyar Tudományos Akadémia 1924-ben levelező tagjá

vá választotta. 1928-ban jelent meg az Akadémia kiadásában MA 

magyar Alföld" nagy munkája, 1929-ben "Az Alföld problémája", 

1931-ben "Természetvédelem és a term észeti emlékek", 1935-ben 

"Gazdaságpolitikai feladatok", 1939-ben "Alföldi kérdések" cimü nagy

szerű munkái. Hazai és külföldi társadalm i intézmények sorra  választ

ják meg tiszteletbeli tagjukká. Nincs oka a m últért panaszkodni. De az 

Egyesületbe nem megy, az Erdészeti Lapokba nem ir  többé.

Kaán Károly óvatos rehabilitációja még életében - sajnos, annak 

csak utolsó napjaiban - megkezdődött. Az Egyesület, az 1940. január 25-i 

rendkívüli közgyűlésén három gróf'm ellett két erdőmérnök kollegájával 

(Kiss Ferenccel és Krippel Móriccal) együtt, tiszteletbeli tagjává válasz

totta. Az indokolás:

"Alapszabályaink 8. §-a módot ad egyesületünknek a r ra , hogy 

azokat a tagjait, akik az egyesületi életben vagy a magyar erdőgazdaság 

szolgálatában különös érdemeket szereztek, tiszteletbeli tagokká való vá

lasztással tüntesse k i."  (Erdészeti Lapok 1940. 71. o.)
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Három nappal az esemény után m ár a nagy férfi halott. Halála 

után indult csak meg élettevékenységének m éltatása. Ebben szakmán kívül

állók is résztvesznek. 1940. pünkösdjén a Magyar Turista Szövetség a 

Balaton m elletti Szentgyörgyhegyen márványemléktáblát állít emlékének. 

Azonban ércnél és kőnél maradandóbb emléket állítottak neki szivükben 

szaktársai, a magyar erdészek.

A Kaán Károly kiválasztotta főiskolai tanárok által nevelt 

fiatal erdőmérnök-generáció m egism erte az ő törekvéseit és a 30-as 

években egyértelműen vallotta azt a nézetet, hogy az erdőket állami tu 

lajdonba, illetve kezelésbe kell venni. Sajnos, a korabeli társadalm i rend

szer ezt a törekvést az uj erdőtörvény megalkotása során sem engedte 

érvényesülni. Kaán Károlynak és munkatársainak köszönhető azonban,hogy 

a gondolat nagy erővel feszegette gátjait és a felszabadulás után az első 

kormányintézkedések között ott szerepelt az erdők állam osítása. Közvetve 

tehát neki köszönhető az, hogy a felszabadulás után az erdészetnek sikerült 

a helyét a népi demokratikus államrendszerben gyorsan megtalálni és 

Kaán eszméinek felhasználásával és megvalósításával kimagasló eredm é

nyeket elérni. Idáig azonban még hosszú ut v e ze te tt...

Az Ormai Kálmán által emlegetett egyenetlenség, szakadék Kaán 

eltávolításával vette kezdetét. A fásultság, a hihetetlen m értékű közöny 

az erdésztársadalom ban 1925. táján érte  el mélypontját. Ekkor kezdődött 

meg a földbirtokosok nagyobb arányú beáram lása az Egyesületbe s nem 

sokára a kisajátított Egyesület olyan irányú tevékenységre való felhasználá

sa , amelynek az Egyesület eredeti alapítói által megjelölt célkitűzései

hez nem sok köze volt.

Előbb azonban meg kell emlékezni két fő törekvésről, amely a 

század harmadik évtizedében uralta az egyesületi életet.
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Erdőt az Alföldre!

Erdőgazdasági kérdésekben az Egyesület életében ugyanazok a 

koreszmék tükröződtek, amelyek az egész magyar erdőgazdaságot foglal

koztatták. Ezek között első helyen szerepelt a gazdasági életre  roppant 

súllyal nehezédő fahiány problémája.

Az ország faanyaggal való önellátásának elősegítését (sőt esetleg a 

teljes önellátás megoldását) az Egyesület többek között 213.600 kát. hold 

fátlan alföldi terület és 56.700 kát. hold kopár és vízmosásos terület, tehát 

összesen mintegy 270.300 kát. hold beerdősitésével vélte megoldhatónak.

Az 1921. évi közgyűlésen a titkár évi jelentésében a rró l számolt 

be, hogy az Egyesület 1920. évi tevékenységét az alföldfásitási akció 

uralta. Ezek után se ,sze ri- se száma azoknak az előadásoknak, amelyek 

az Alföldfásitás feladatát és problémáját a legkülönbözőbb szemszögből 

vizsgálták. Ezeknek az előadásoknak a központja az Egyesület volt.

Boncol ókés alá került itt az Alföld fejlődéstörténete, éghajlata, m ikroklí

mája, geológiája, homokja, szikje, flórája éppúgy, mint szociológiája, 

közlekedési hálózata, egészségügye, gazdasági kérdései. A szakemberek 

széles körét mozgósította az Egyesület és ebből a mozgalomból hatalmas, 

értékes szellemi tőke gyűlt össze. Az előadásokkal párhuzamosan so rra  

jelentek meg ezt a kérdést érdemben tárgyaló vagy népszerűsítő röpiratok, 

kisebb-nagyobb kiadványok a különböző szerzők tollából. 1923-ban az 

Egyesület újonnan választott elnöke, Széchenyi Bertalan Kaán Károly alelnök 

kíséretében beutazta az Alföldet, hogy a helyszínen ismerkedjen meg a 

problémával. Ugyanakkor jelent meg a m ár említett 1923. évi XDC.t.c. az 

alföldi erdők telepítéséről. Teljes erővel működött a m ár korábban (Kaán 

terve nyomán) felállított alföldfásitási szaktanácsadás is. Munkába vette a 

témát az 1923-ban újra életre kelő Erdészeti K ísérleti Állomás.

Az alföldfásitás gondolata nem ekkor vetődött fel először. A háború 

előtt is gyakran tárgyalt téma volt, terjedelm es elméleti anyagot term elt ki,
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de igen szép gyakorlati eredmények is születtek. A Kecskemét, Szeged 

és Szabadka határában, Delibláton folytatott erdőművelés komoly gazdasági 

jelentőséggel b irt és fogalommá avatta Kiss Ferenc és Kallivoda Andor 

nevét. Trianon után azonban a probléma jelentőségében megsokszorozó

dott és országos közérdekké vált.

Az Alföldfásitás - az uj erdőtörvény előkészítése m ellett - uralta 

az Erdészeti Lapok hasábjait is , ahol értékesebbnél-értékesebb szakcikkek 

jelentek meg e tárgykörről.

A nagyarányú előkészités nem m aradt eredmény nélkül. 1928-ban 

a képviselőházban Mayer János fÖldmüvelésügyi m iniszter nagyarányú,

15 éves alföldfásitási program  meginditását jelentette be, évi 18.000 kát. 

hold erdősítési tervvel, évenként másfél m illió pengő hitelszükséglettel.

A program ot a kormány jóvá is hagyta és a munka megkezdődött.

Sajnos, ez a biztatóan induló akció nem lehetett hosszú életű.

A bekövetkezett gazdasági világválság hatására életbe léptetett drákói taka

rékossági intézkedések egy-kettőre eltüntették ezt a tételt az állami költség- 

vetésből és ezzel az Alföldfásitás Ugye - az egész ország nagy k á rára  - 

hosszú időre lekerült a napirendről.

Uj erdőtörvényt !

Az Alföldfásitás m ellett a huszas években az uj erdőtörvény 

létrehozása jellem ezte az Egyesület szellemi életét.

Amint azt az első fejezetben ism ertettük, első korszerű  (bajor 

minta alapján készített) erdőtörvényünk 1879-ben készült. A maga korában 

nagy vívmány volt, de az évtizedeken keresztül változó gazdasági viszonyok 

alapos reform álását tették volna szükségessé. A második fejezetből ism ere 

tes az is, hogy az uj erdőtörvény tervezetét Horváth Sándor, Egyesületünk
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alelnöke és az államerdészet főnöke öt évi munkával, közvetlenül az első 

világháborút megelőző években el is készítette. A tervezet nyomtatásban 

megjelent. Serényi Béla fÖldmüvelésügyi m iniszter azonban nem volt m eg

elégedve a tervezettel, azt feldarabolva, több önálló törvényt akart belőle 

készíteni. A javaslatot több izben tűzték megvitatásra az Országgyűlés 

törvényelőkészítő bizottsága elé, de a háború következtében ezek a tárgya

lások mindig elmaradtak. A háború után a kéziratot ugyan a Földművelés

ügyi Minisztérium erdészeti főosztálya megőrizte, de Trianon az erdőgaz

daság körülményeit annyira megváltoztatta, hogy a régi viszonyok alapján 

készült törvénytervezet használhatatlanná vált. Éppen ezek az uj körülmé

nyek, az erdőterület megfogyatkozása, a közigazgatás átszervezése, a bank- 

üzlet változásai, az Alföld problémája, az erdészet megrendült helyzete, 

stb. - égetően sürgették egy uj, időszerű, átfogó rendszerű erdőtörvény 

megalkotását.

Az 1879. évi XXXI. t .c .  -nek legnagyobb hiánya az volt, hogy az 

üzemtervszerü kezelést csak a feltétlen erdőtalajon álló és korlátolt- 

forgalmú (intézmények tulajdonában álló) erdőkre nézve tette kötelezővé.

A gazdasági liberalizmus szemléletéből kiindulva, a magántulajdon korlát

lan elve érvényesült a törvényben, az egész nemzet jövőjének m érhetetlen 

kárára. A nem feltétlen erdőtalajon álló magánerdejével a birtokos kénye- 

kedve szerint bánhatott. Gazdálkodhatott szakszerűen is, de ha kedve t a r 

totta, az erdőt egy szálig kiirthatta.

Sajnos, nem áll és valószínűleg soha nem is fog rendelkezésünk

re  állni pontos összehasonlító felm érés a rra  vonatkozólag, hogy hány ezer 

hektár erdő eltűnését eredményezte a törvénynek ez a fogyatékossága, a 

magántulajdon elvének túlzott védelme.

Az első világháború alatt m ár kinyilvánult, hogy az állam, a 

közérdek szempontjából ez az elv tarthatatlan. Ezért hozta a kivételes in 

tézkedésekre felhatalmazott kormány a 3296. és a 6201/1918. M. E. számú
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rendeleteket, melyek a magánerdők fahasználatát is hatósági engedélyhez, 

az erdőirtást pedig m iniszteri engedélyhez kötötték. A békekötés után az 

idő múlásával azonban mindinkább nyilvánvalóvá vált, hogy ezeket a ren 

deleteket sokáig életbentartani nem lehet. Két okból: 1. megszűnt jogalap

juk, a rendkivüli háborús helyzet, 2. a fakonjunkturát kihasználni akaró 

magánnagybirtok hatalmas nyomásával, meg-megujuló rohamaival szemben 

a frontot sokáig tartani előreláthatóan nem lehetett.

Viszont a magyar erdők minden egyes holdja soha annyire nem 

szorult a pusztítással, a k iirtással szemben törvényszabta védelem re, 

mint most, amikor az ország erdőterülete jelentős mértékben m egcsap

pant.

Megérett a helyzet tehát a r ra  a halaszthatatlan sürgős és olyan 

erdőtörvény életrehivására, amelynek első és legfontosabb alapelve a 

meglevő erdők védelme, fennmaradásuk és szakszerű kezelésük biztosítása. 

Ebből az alapelvből következett azután egy egész sor megoldásra váró 

feladat törvényes kiszabása (Üzemterv készítése minden erdőre, szaksze

mélyzet alkalmazása, szakszerű erdőgazdálkodás megvalósítása, stb .)

Ki lehetett volna e nagyszerű programnak a leglelkesebb szószólója, 

ha nem az ország erdésztársadalm ának színe-javát soraiban töm örítő 

Országos Erdészeti Egyesület, amelynek Alapszabályában első  számú ön

ként vállalt kötelessége "az erdőgazdaság minden ága előm ozdítására 

közrehatni" (Erdészeti Lapok 1867. 493.0 .) Az Egyesület nem habozott eb

ben a gondoktól terhes korban sem kivenni ré szé t ebből a munkából. Szűk - 

re  szabott terjedelm ű közlönyében nem sajnálta a helyet a törvénytervezettel 

kapcsolatos közleményektől. 1925. után alig van olyan havi példánya az 

Erdészeti Lapoknak, amelyben ne találnánk a témának ezt vagy azt a ré szé t 

kimunkáló, mélyen szántó, alapos cikket. Kifejlődtek az éles viták nemcsak 

a lap hasábjain, de a választmányi üléseken is . Az Egyesület ankétokat, 

felolvasó estéket rendezett az alapelvek és részletkérdések tisztázása
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céljából. Feliratok tucatját menesztette a hivatalos körökhöz és az 

egyéb, a kérdésben érdekelt társadalmi szervekhez. Az 1928. évi 

szombathelyi közgyűlés hivatalos része  is teljesen az uj erdőtörvény lé t

rehozásának jegyében zajlott le; méginkább az 1929. évi parádi közgyű

lés. Az Egyesület keretén belül 1929-ben alakított öt állandó bizottság 

közül az általános erdőgazdasági bizottságnak külön kiemelt feladata volt 

az uj erdőtörvény előkészítése. 1929. december 12-én külön értekezle

tet rendezett az Egyesület az erdőbirtokosok szám ára a saját helyiségei

ben, csakhogy ezzel is előmozdítsa az útban álló akadályok elhárítását.

1929. végére, több éves sokirányú és megfeszített munka eredm é

nyeként az Egyesület kész tOrvényjansiatot hozott nyilvánosságra, 1930. 

február 22-én pedig rendkívüli, közgyűlést hivott össze annak megvita

tására .

M ár-m ár úgy látszott, hogy küszöbön áll a törvénytervezet kép

viselőházi beterjesztése, amikor a hirtelen kitört gazdasági világválság 

néhány évre elódázta azt.

Mi volt az oka, hogy az alapos, szakszerű és széleskörű előké

szítés ellenére több évi munka után sem tudott az Egyesület ebben a 

kérdésben célhoz érni? E rre  a kérdésre az Egyesület szükebbkörü, belső 

életének vizsgálata adja meg a választ.

Az erdőbirtokosok egyesületi térhódítása.

Az erdészet általános hanyatlása komoly következményekkel járt 

az Egyesületre nézve is. A nagyarányú, általános elszegényedés az 

Egyesület létét is kockára tette.

Lelkes egyesületi tagok, de a hivatalos apparátus képviselői is 

érezték, hogy valamit tenni kell a helyzet megmentése érdekében, m ert 

az Egyesület volt az erdészettel foglaü legtekintélyesebb és hatósá
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gilag is elism ert társadalm i szervezete. Tudták, hogy ennek a patinás 

és nagyérdemű szervezetnek a megsemmisülése csak tovább taszítaná 

az egész erdészet ügyét a lejtőn. Erezték, hogy az Egyesület az a fórum, 

melyen keresztül az egész szak ta lp raállitásáért harcolhatnak. Ha ez az 

egyetlen testület is szétzüllik, lapja, székháza elvész, nem lesz többé az 

országban olyan m entsvár, ahová az erdésztársadalom  bizalommal és 

reménnyel fordulhatna.

Az Egyesület további élete szempontjából sorsdöntő változás kö

vetkezett be ezekben az években: a földbirtokos osztály nagyobb arányú be

áram lása és az eddiginél nagyobb m értékű térfoglalása a vezető szervek

ben.

Az erdőbirtokosok eddig is képviselve voltak az Egyesületben, de 

nem nagy számban. A tagság összetételére nézve érdem es az alábbi kis 

statisztikát idézni az Erdészeti Lapok 1923. évi kötetének 74. oldaláról 

(9. táblázat).

9. táblázat.

Az Egyesület tagságának összetétele 1923-ban.

Magánszolgálatban álló erdőmérnök 33,o %

Aktiv állami erdőmérnök 28.5 %

Erdőmémöki főiskolai hallgató 10.5 %

Földbirtokos 8 .3%

Nyugdíjas állami erdőmérnök 7.0 %

Jogi személy 5 .3 %

Kereskedelem és faipar képviselője 4 .2 %

Egyéb foglalkozású 3 .2 %

Összesen: 100.0 %
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A statisztikából ütitaÜL* togy a tagság 80%-a e r  dóm érilökök- 

b<51 tobarzódott, a  földbirtokos osztálv mindössze 8%-kal képviselte 

magát. Csakhogy ez a 8% szép számban tartalm azott igazi - 5-10 ezer 

bakban felüli nagybirtokosokat és az adott történelmi kor társadalm i 

viszonyainak megfelelően az Egyesttlfií vezetősége ebből az összlétszám - 

hoz képest aránylag vékony rétegből került ki. Az elnökség és az 

igazgató választmány összetételén keresztül a földbirtokos osztály m ár 

eddig is érvényesíteni tudta befolyását az. Egyesület m űködésére. Bizonyos 

kérdésekben a legnagyobb arányszámor jelentő magánszolgálatban álló e r-  

dőmémökök is a tulajdonos véleményét képviselték.

Trianon előtti statisztika nem áll rendelkezésünkre, de kétség

telen, hogy ekkor még az állam erdészeti tisztikar volt az uralkodó elem 

az Egyesületben. Ekkor is voltak földbirtokos elemei a tagságnak, de 

az arisztokrácia bizonyos tartózkodó m agatartással átengedte az Egyesü

let szellemi irányitását az erdőmérnöki karnak. Hozzájárult ehhez akkor 

a biztos anyagi függetlenség is.

Trianon után változott a helyzet. A földbirtokos osztály sem 

élvezte m ár azt az uralkodó helyzetet a gazdasági életben, amit a 

dualizmus idején. Az ipari tőkével vivott harcában nagyobb ös szesze- 

dettségre volt szüksége és minden lehetőséget meg kellett ragadnia pozí

cióinak védelmében.

A földbirtokos osztályt Kaán Károly szereplése ébresztette rá , 

hogy érdekeit az erdészet és az Erdészeti Egyesület oldaláról milyen 

áramlatok veszélyeztethetik. Az erdők államosításának gondolatában 

veszélyes üszköt láttak, amely esetleg az egész nagybirtokrendszert 

lángba boríthatja. Az Egyesületbe való behatolás részükre egyszerre 

két eredményt is kilátásba^ helyezett: a vezetést kézbentartva, társadalm i 

utón is elejét lehet venni, le lehet szerelni az erdészeti értelm iség e se t

leges ''hangoskodásait" m ásrészt a tekintélyes tradícióval rendelkező,
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patinás egyesületet is jól fel lehet használ ni a gazdasági harc 

céljaira.

Megkönnyítették ezt a behatolást azok a m egtévesztett erdészeti 

személyek, akik Kaán Károly megbuktatásában is közreműködtek. Ezek az 

emberek azt rem élték, hogy az erdőmérnököknél jobban álló, fizetőképes 

erdőbirtokosok pénzbeni adományaikkal fel fogják lendíteni az Egyesület 

sira lm as anyagi helyzetét. í Évekkel későhb kiderült, hogy a birtokosok 

még á progresszív tagdíjrendszer bevezetését sem hajlandók m egszavaz

n i.)

Közrejátszott az is , hogy Trianonnal az erdőgazdaság alapjává 

a nagybirtok vált, az állam erdészet szám ára jóformán csak az állami 

adm inisztráció m aradt. Mindemellett a birtokosok belépése nem volt 

olyan m értékű, mint ahogy azt az Egyesület akkoriban szerette  volna és 

ahogyan azt pénzügyi szám ításainál kalkulációba vette. Az Egyesületben 

ezt nagyfokú közönynek minősítették. A valóságos helyzet valószínűleg az 

volt, hogy a nagy létszám ú kisebb (100-500 holdas) birtokos maga is 

erős anyagi gondokkal küzdött és nem Volt kedve sem többletmunkához, 

sem többletkiadáshoz.

Az Országos Erdészeti Egyesületen kívül ugyanis egész so r gaz

dasági és társadalm i egyesület is szám ított és igényt tarto tt közreműkö

désére  (mezőgazdászok, vadászok, halászok, méhészek, borászok, vallási 

és hazafias testületek). A huszas évek végén az E rdészeti Lapok becslé

se szerin t (1929. 399.0 .) az összes földbirtokosnak kb. 15%-a volt tagja 

az Egyesületnek és azon belül is a tagságnak kb. 15-20%-át tehették 

ki. Ismételten hangsúlyozzuk azonban, hogy zömmel a társadalm ilag - 

politikailag- gazdaságilag legbefolyásosabb 1000 - 5000 holdon felüli 

nagybirtokosokról van szó!
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Ezek után nem csoda, hogy a nagyrész t e rd ész e ti szakem berek 

ből á lló  Egyesületben a földbirtokos a risz to k rác ia  b e leszó lása  az ügyek 

v itelébe m egnőtt. A földbirtok és ezen belül különösen a  m agánbirtok 

egyesületi befolyásának m egnövekedése to rzsa lkodásokra  és szakadásokra 

vezetett az e rd észe ti ügyekben érdekeltek  körében.

A szakadás oka az volt, hogy az  Egyesületbe töm örült e rdőm érnö

kök túlnyomó ré sz e  rendíthetetlen  híve volt a  szakszerűbb  erdőkezelésnek, 

a szigorúbb á llam erdésze ti e llenőrzésnek , az erdők felté tlen  m egóvásának - 

m ég akkor is , ha ese tleg  éppen m agánszolgálatban állo tt.

Egy kisebb r é s z  azonban, helytelen elgondolásokból kiindulva, vagy 

az erdőtulajdonos akara tá tó l befolyásolva, a  földbirtokosok álláspontjára  

helyezkedett. Az ellenzéknek a zöm ét és e re jé t te rm észe te sen  maguk az 

Egyesületbe belépett birtokosok képezték.

Ez 3  belső, szakadás a haladó és a  v isszahúzó erők közötti k ü z d e 

lem hez vezete tt. Ez a küzdelem  azután, nyiltan vagy burkoltan végigvonult 

a  két világháború közötti korszak  egész tö rténetén . A harc a  legélesebben 

az  alapvető gazdasági kérdésekben nyilvánult m eg.

Byen alapvető kérdés volt pl. az uj erdőtörvény létrehozásának

ügye.

A küszöb, am it nem b írtak  átlépni, a  fa l, am elyet évek s z í v ó s  

munkája nem b irt á ttö rn i, a föld m agántulajdona volt, több évszázados, 

súlyos problém ája a m agyar tö rténelem nek. A földbirtokos arisz to k ra ták  

érzékenyen őrködtek afe le tt, hogy magántulajdoni jogaikon cso rb itás  ne 

essék . A z  üzem tervi k én y szer, az állam i felügyelet pedig ez t je len tette  

volna (habár igen  enyhe form ában): beavatkozást a m agántulajdonba a 

köz érdekében. A té t nem es volt, jelen tős erdőknek a  m egm entése az 

egyéni szükségtől vagy kapzsiságtól a  jövő szám ára!
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Ezen a ponton folyt tehát végsőkig a v ita  é s  ez a m agyarázata  

az uj erdőtörvény kö rü li, évekig ta r tó  huza-vonának, Kaán K ároly b ukásá

nak és annak az  elhidegtilésnek, am ely  az  á llam erd észe t és az  Egyesület 

között e lőállt.

A birtokos osz tá ly  sem m iképpen sem  a k a rta  elfogadni az uj t ö r 

vény te rv eze té t tá rg y a lási alapnak. A m agánjog le tip rá sá t, az állam i m in 

denhatóság k idom boritását hangsúlyozta. Azt á llíto tták , hogy az egész 

te rv eze t az  erdőm érnöki k a r  k reác ió ja  abból a célból, hogy kenyere t b iz 

to sítson  m agának. E lv ise lhete tlen  te rh ek e t r ó  a b ir to k o s ra , k isz o lg á lta t

ja  az  állam hatalom  kénye-kedvének és béklyóba v e r i a gazdálkodást.

Az Egyesület hivatalos á llásfo g la lása , m ondhatni, "kétku lacsos" 

volt. Hangsúlyozta sa já t "független irán y za tá t"  m ely  nem hajlandó p a ra n c s 

sz ó ra  fejet hajtani a  hivatalosan  k ih ird e te tt á llam i gazdaságpolitika e lő tt, 

ugyanakkor h ird e tte  a  közérdek és a  m agánérdek k épv ise le té t és é rd ek v é 

delm ét is .

Az elv i h a rc  helyenként m á r  sz em élyeskedéssé  is  fa ju lt. Ennek 

egyik m egnyilvánulása volt p l . a  b ir to k o sp á rti C z illinger Jánosnak, az  

E rd észe ti Lapok szerkesztő jének  (1924-1928) lev á ltá sa  is  a  sz e rk e sz tő i 

p o sz tró l, m ivel a  Földm űvelésügyi M in isztérium  e rd é sz e ti főosztályának 

t isz tik a ra , m egelégelve a  szakadatlan  tám adásokat, k ije len te tte , hogy 

ha C z illingert nem távolitják  e l, akkor kiválik  az  Egyesület kö telékéből. 

Ezt viszont maguk a b irtokosok sem  ak a rták , m e rt akkor ez  az állam i 

csoport k icsúszo tt volna közvetlen tá rsa d a lm i befolyásuk aló l.

Az E gyesület be lső  é le te  a háború után.

A két nagy k o reszm e , az A lföldfásitás és az uj e rdő törvény  egye

sü le ti tükröződésén kivül nem sok é le te t találunk.
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I r o d a i t t i í  tevékenysége az Egyesületnek teljesen lehanyatlott. Ennek 

oka nem csupán szomorú anyagi helyzete volt, m ert több izben is hirdetett 

irodalmi pályázatot, de az mindig negatív eredménnyel záru lt. Oka volt 

ennek az erdésztársadalom  kedvetlensége és közönye is. Igaz, hogy az 

irodalmi pályadíjak sem voltak ösztönző mértékűek. Még az Erdészeti 

Lapokban megjelent cikkek után is csak 1930-tól kezdve tudott igen szerény 

szerzői dijat fizetni az Egyesület. Nem tudta kiadni hagyományos irodalmi 

term ékét, az Erdészeti Zsebnaptárt sem, anyagi fedezet hiányában (Horváth 

Sándor szerzői jogait az Egyesületre hagyományozta).

A szakoktatás patronálása is hagyományos szerepe volt az 

Egyesületnek. E téren a háború utáni években a Főiskola talpraállitásában 

való közreműködést lehet említeni. A Főiskola Selmecbányáról történő e l

helyezése a háború előtt gyakran volt indulatos viták tárgya. A probléma 

most akarva- nem akarva megoldódott: az áttelepült intézmény vagonjai 

előbb három napig Salgótarjánban várakoztak, de ez a város elmulasztotta 

az alkalmat a Főiskola letelepítésére. Végül is Sopronban, a volt katonai 

reáliskola épületében kapott előbb ideiglenes, majd végleges elhelyezést. 

Kaán Károly erélyes keze is hozzájárult ahhoz, hogy az erdészeti szak is 

iviín.iittji» itt^gerőstidjön uj otthonában. Az oroszlánrész ebben term é

szetesen a tanári kasé.volt. Roppant szellemi energiával az ősi tanintézetet 

uj otthonában is európai hírű intézménnyé fejlesztették. Fehér Dániel,

Fekete Zoltán, Róth Gyula, Modrovich Ferenc, Vági István, Botvay Károly, 

Kelle Artúr, Walek Károly^Stasney Albert, Krippel Móric, Sébor János, 

Bokor Rezső, Lesenyi Ferenc, Boleman Géza és társaik neve fogalommá 

vált. Évtizedek alatt erdőmérnökök generációit nevelték fel és szellemi 

arculatuk kitörölhetetlenül vésődött rá  a magyar erdőkre.

Adódott azonban egy nagy probléma p ugyanis a kultuszkormányzat 

érthetetlen módon megtagadta a patinás intézménytől, Európa második leg

régibb technikai főiskolájától a magántanárképesitési és doktorrá-avatási
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jogot. Ez a körülmény a Főiskola által kiadott oklevél lebecsülését vonhat

ta maga után itthon és külföldön egyaránt.

Az Egyesület hivatalos tárgyalásai során gyakran foglalkozott a 

Főiskola problémájával és melegen támogatta egyenrangúságáért vívott 

küzdelmében.

Közgyűlési határozatokkal harcolt az Egyesület azért is , hogy a 

Főiskolán képesítést nyert mérnökök az egyéb egyetemeken végzett 

mérnökökkel szemben hátrányos helyzetbe kerüljenek, megkülönböz

tetésben ne részesüljenek (pl. az Állami Földmérésnél).

Közgyűléseit az Egyesület minden évben rendszeresen m egtar

totta (kivéve 1920-ban, a gyülekezést tiltó  kormányrendelet m iatt).

Az anyagi helyzetnek megfelelően a közgyűléseket 1925-ig csak Budapesten, 

az egyesületi székházban lehetett m egtartani. Az újjáéledés jele volt, hogy 

az Egyesület fennállásának 60 éves évfordulóját m ár Sopronban, az erdészet 

uj fellegvárában, jól sikerült vándorgyűlés keretében ünnepelhette. 1928-ban 

Szombathely-Kőszegen, 1929-ben Párádon tartottak vidéki közgyűlést.

Mint a korabeli tudósítások is beszámolnak róla*, ezek m ár a békeidőre 

emlékeztető és komoly, alkotó munkától pezsgő közgyűlések voltak, a 

talpraállás igen biztató jelei. Sajnos, a közbejött gazdasági válság m iatt 

ez a szépen induló sorozat átmenetileg megszakadt és csak 1934-ben nyílt 

ism ét lehetőség vidéken tarto tt vándorgyűlés rendezésére.

Ezekben a nehéz években is sor került azonban szerényei* m éretű 

tá rsas  rendezvényekre. Így 1922-ben a Budapesten lakó tagságból toborzó- 

dott kisebb csoport egy kis tanulmányutat rendezett Telkire. Szokásba 

jött a Budapesten lakó tagok körében csütörtöki délutánokon összejönni az 

Egyesület helyiségeiben baráti beszélgetésre. Ezeket a délutánokat egyre 

többször fűszerezte egy-egy tartalm as előadás, nem egyszer vetített képek
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kel kisérve. így az Egyesület szellemi élere, ha méreteiben el is vékonyo

dott, de színvonalát és folyamatosságát fenntartotta.

S z o c iá l is  tevékenysége az Egyesületnek sajnos nem tud felmutat
ni olyan impozáns méreteket, mint fén yk orán ak  idején. De becsületére le 

gyen mondva, hogy legnagyobb anyagi elesettségének idején is juttatott 

15-20 özvegy és árva részé re  karácsony táján némi segélyt. Közvetlenül a 

békekötés után a megmaradt országrészbe áttelepülő erdészeti személy

zetet segélyezte. Itt emlithető meg, hogy nem akarván elmaradni a mező- 

gazdaság mögött, az Egyesület javaslatára tüntetett ki a fÖldmüvelésügyi 

m iniszter számos erdőőrt, huzamos időn át kifejtett becsületes szolgálatá - 

nak elism eréséül.

Külföldi kapcsolatai az Egyesületnek csupán a postára szorítkoz

tak az 1920-as években. Mindössze érdekességként emlithető meg, hogy 

a háború utáni első külföldi erdészdelegáció a lehető’legközelebbi szom 

szédságból" érkezett hazánkba: 1922-ben Japánból! Bár ebben az évtized

ben sem hivatalos, sem társadalmi vonalon nem mutat fel jelentősebb 

eredményt külföldi kapcsolatunk fejlődése, a legalaposabbnak és legtüze- 

tesebbnek bizonyult tanulmányutat ism ét csak a japánok vezették hazánk

ba 1928-ban.

Vidéki erdészeti egyesületek megalakulása.

1925. május 2-án Kaposvárott megalakult a "Déldunántuli Erdésze

ti és Vadászati Egyesület” , 1925. december 16-án pedig Győrben a "Felsc- 

dunántuli Erdészeti és Vadászati Egyesület". Előbbivel tulajdonképpen a 

háború előtti Baranya- Somogy- Tolnamegyei Erdészeti é$ Vadászati 

Egyesület alakult újjá, melynek utolsó ülése 1914. julius 28-án volt.

Ezzel a Tisza jobbparti Erdészeti Egyesülettel együtt a vidéki egyesületek 

száma háromra emelkedett.
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A világháború előtt a hatalmas országos egyesületet túlságosan 

nem foglalkoztatta a vidéki egyesületek létezése. Bár akkor is hangzottak el 

aggályos megnyilatkozások, általában kedvezően birálták el működésűket 

az erdészeti mozgalmi élet szempontjából.

A háború után m ár megváltozott a helyzet. A vidéki egyesületek 

megalakulását maga az országos egyesület is saját gyengesége jeleként 

értékelte. Lehanyatló tevékenysége, a  fővárosra korlátozódó belső élete 

nem elégítette ki a m agára m aradt vidéki tagságot, amely szükségét érezte 

társadalm i élete kiépítésének, megszervezésének. Az erdészeti szakembe

rek  m ellett jelentős számban foglaltak helyet bennük is a földbirtokosok. 

Megalakulásuk ténye a tagság nehéz anyagi helyzete m ellett most m ár való

ban Egyesületünk szétforgácsolódásának veszélyével já rt. Két egyesület tag

dijának fizetését az erdészek, erdőmérnökök aligha birták volna el. Az e r 

désztársadalom  három, esetleg több felé való szétszakítása szétbom 

lasztotta volna a m ár hat évtizedes tradícióval rendelkező, tapasztalatokban 

és érdemekben gazdag Országos Erdészeti Egyesületet. Valóban, mintegy 

m ásfél évtizedes fennállás után ezek a vidéki egyesületek gyakorlatilag 

megszűntek létezni.

Egyesületünk vezetősége aggályait több izben is nyilvánosságra 

hozta a vidéki egyesületekkel szemben, egyenlőre azonban a lokálpatriótiz- 

mus bizonyult erősebbnek. így azután mindkét ré szrő l az erőltetett szívé

lyesség álarca mögé rejtették a ki nem mondott gondolatokat.

Törekvések az Egyesület talp raállitására .

A vidéki erdészeti egyesületek megalakulása, az állandóan romló 

anyagi helyzet, a taglétszám csökkenő irányzata, a rá term ett vezető hiánya, 

a hanyatlás egyéb - napról napra szaporodó - jelei az Egyesület egy kisebb, 

az átlagnál mélyebbre látó rétegét nyugtalansággal töltötte el. A szakmájuk -
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hoz és régi egyesületükhöz kapcsolódó szeretet és ragaszkodás csakúgy, 

mint a józan ész ösztönözte őket a kibontakozás utjának keresésére .

Kaán Károly m ár 1920-ban igy irt: "Hozzunk életet az Egyesület

be] Következetesen igyekezzünk kiemelni évekig tarto tt letargiájából és 

akkor ez az egyesület hivatásának élni tud és boldogulni fog ." (Erdészeti 

Lapok 1920. 239. o .)

Kaán Károly megbuktatása jó időre elvette a kedvét az erdóm ér- 
nfflri irama ir az egyesületi munkától. Kesergett is e miatt az Erdészeti 

Lapok.

1925-26-ban az Egyesület kritikus korszakot élt á t és közel állt 

a megszűnéshez. Még a nyomdával szemben is annyira eladósodott, hogy 

az Erdészeti Lapok megjelenése is veszélyben forgott.

Azonban az Egyesület megszűnése nem lehetett érdeke sem az 

erdészeti személyzetnek, sem a  földbirtokos osztálynak. A háborút kö

vető mély válság után ekkor indult meg a  gazdasági talpraállás is . (1926. 

az infláció leküzdésének, a pengő bevezetésének az éve).

A javuló tendencia jeleként az ijesztő  közöny mélypontja után, 

1927-ben találunk igen figyelemre m éltó cikket az Erdészeti Lapokban 

Czillinger János főszerkesztő tollából "Egyesületi életünk felvirágoztatása" 

cimen. (Erdészeti Lapok 1927. 31-39. o .)  Ebben a  cikkben a januári szám 

bán, az uj év küszöbén Czillinger so rra  veszi azokat a feladatokat, am e

lyeknek végrehajtásától az egyesületi élet fellendülését várja.

1. Növelni kell a taglétszámot, elsősorban az anyagilag tehetős 

földbirtokos osztály bevonása utján.

2. Az anyagi helyzet javulása esetén nagyon fontos lenne egy r á 

term ett fiatal, függetlenített egyesületi vezető munkába állítása.

9899/Rné



163

3. Az anyagi talpraállás érdekében meg kell valósítani az a r á 

nyos teherviselés elvét, Önkéntes hozzájárulás alapján.

4. Anyagi m egterhelés nélkül, uj szellemi erők érvényesítése 

céljából szakosztályokat kell alakítani az Egyesületen belül. A továbbiakban 

a szakosztályok működésének eredményeként, rovatositani lehetne az 

E rdészeti Lapokat.

5. A vidéki erdészeti egyesületek megalakulása az erők szétfor- 

gácsolásához vezet. Az Egyesület vonja őket közelebb saját szervezetéhez.

6. Az erdőőröket, az erdőaltiszteket is be kell vonni az Egyesü

letbe.

7. A lényegében azonos érdekű, de pillanatnyilag ellentétes e rd é 

szeti körök között az Egyesület töltse be a kiegyenlítő szerepet.

8. A m ár meglevő lehetőségeket (könyvtár, székház, olvasóterem) 

jobban ki kell használni az egyesületi élet fellendítés éré.

Igen jó m eglátása és összefoglalása volt ez a szükséges teendők

nek, különösen ami az arányos teherviselést, a szakosztályok alakítását 

és az erdészek bekapcsolását illeti. Ezek időtálló megállapítások voltak.

Czillingemek egy év múlva meg kellett válni az Erdészeti Lapok 

szerkesztésétől és a választmányból "Periculum in m ora,T című cikke 

m iatt, amely a FÖldmüvelésügyi Minisztérium Erdészeti Főosztálya ellen 

irányult.

Bíró Zoltán fellépése.

Utódaként Bíró Zoltán vette át az egyesületi közlöny szerkesztését,

1929. január 15-vel pedig az egészségi állapota miatt visszavonuló Bund 

Károly titkár helyett zetői minőségben lépett az Egyesület szolgálatába.
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Bíró Zoltán neve ism ert volt a magyar erdésztársadalom  köré

ben. M ír az 1. világháború előtt feltűnt az erdőgazdasági politika területén, 

de különösen a háború alatt és az azt közvetlenül követő években aktivizáló

dott igazán.

Bíró Zoltán közéleti pályája közelé

be jutott és most, aktív pályájának wégéBez éems, nn'p, in lA am  őrizni 

e lért pozícióját. Mint az E rdészeti Lapok főszerkesztője ésrarr Egyesület 

ügyvezetője a birtokos osztály hangadója is az Egyesületben m ásfél évtize

den keresztül. Kétségtelenül nagy szaktudása, gyakorlati tapasztalata volt. 

Különösen közgazdasági és gazdaságpolitikai érzékkel rendelkezett, de 

ezen kívül is aligha akadt olyan szakmai kérdés, amelyhez érdemben ne 

tudott volna hozzászólni. Szaktudása mellett a kitűnő szónok, író  és ru - 

tinirozott napi politikus képességei is jellemezték. Mindehhez energikus 

term észet is járult. Nem csoda tehát, hogy működése alatt uralta az 

Egyesület szellemi életét. Szaktudással kihegyezett s ha kellett, szellemes 

gúnyba m ártott, eréllyel forgatott ragyogó írói tollával nem szívesen vállal

ta a párbajt senki sem.

Az egyesületi munka vonalán Bíró hangoztatott alapelve az volt, 

hogy a földbirtokos osztály tagjait rá  kell vezetni a tartalm as egyesületi 

élet útjára, hogy ott legalább halljanak egyet s m ást a szakszerű erdő- 

gazdálkodás alapelveiről és igy remélhető, hogy közelebb kerülnek az erdő

höz és az erdészeti személyzethez.

Persze, még ha nem is lett volna alapjában hamis ez az okosko

dás, másfél évtizedes gyakori arának végeredménye is bizonyítja annak csőd

jét. Az egyesületi munka soha sem tudta á ttörni az  akkor fennálló igen 

erős társadalm i korlátokat.

9899/Rné



165

Munkájának kezdetén azonnal a lényegre tért rá . "Próbálkozás” 

cimtl szerkesztői cikkében (Erdészeti Lapok 1929. 54. o.) saját legfonto

sabb célkitűzésének az.Egyesület anyagi talpraállitását jelölte meg.

Komoly fejlődés volt Egyesületünk életében az ő javaslata alapján 1929-bér. 

öt állandó bizottság felállítása:

1. szervezőbizottság,

2. adó-, vám - és tarifaügyi bizottság,

3. általános erdőgazdasági bizottság,

4. szakoktatás és kísérletügyi bizottság,

5. magánerdőtisztek szolgálati viszonyát tárgyaló bizottság.

Ezek az állandó bizottságok azonos érdeklődésű és speciális felké 

szültségü tagokat koncentráltak magukban és a Czillinger felvetésében sze 

replő  szakosztályoknak feleltek meg. Megalakításuk nagyméi tékben fokoz - 

ta  az egyesületi munka hatékonyságát. Ugyanakkor leegyszerűsítette a v á 

lasztmány munkáját, meghagyva szám ára az elvi irányítást, de mentesítette 

a gyakorlati végrehajtás bonyadalmas folyamatától.

Végigpillantva a világháború után eltelt 10-12 éven, meg 'Hapitha:- 

juk, hogy mintegy fél évtizedig tartó  erős depresszió után az Egyesületben 

is megkezdődött a talpraállás, a termékeny, munkás élet kibontakozása.

Ezt a biztatóan induló munkát néhány évre megakasztották a gazdasági éle: 

igen kedvezőtlenre forduló eseményei.

Egyesületi munka a világválság éveiben.

Az I. világháborút követő évtized egyesületi életének vizsgálataL
során ism eretessé váltak azok a lényeges változások, amelyek a tagság és 

főleg a vezetőség személyi Összetételében bekövetkeztek.
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Az a tény, hogy az Egyesület vezetése gyakorlatilag birtokos 

osztály kezébe ment át, különösen a világválság kritikus éveiben, rányomta 

bélyegét az Egyesület egész tevékenységére. Az egyesületi életben elő

térbe kerültek a birtokos osztály problémái: a faterm elés és értékesítés; a 

faárak, a szá llítás, az export-im port kérdései. Ezek a problémák évekig 

szinte kizárólagos témaként szerepelnek az Egyesület programjában.

Az események ism ertetését az utókor következő megítélésével 

adjuk közre.

Az Egyesület "a hazai term elés védelmének" jelszava alatt azért 

harcolt, hogy a gazdasági élet faszlikséglete minél nagyobb mértékben 

hazái term elésből legyen kielégítve, a külföldi fahehozgtal pedig a minimá

lisba legyen visszaszorítva. Ez az elv szép és haminfi mindaddig, amíg a 

szakszerű erdőgazdálkodás utján előteremthető faterm ésről és a szaksze

rűség határáig men$-kitermelés védelméről van sző. Sajnosa «z-1930-as 

évek gazdálkodása ezt a határt m essze túllépte és korabeli nyilatkozatok 

idézése bizonyítja, hogy Egyesületünk vezetői ezzel a ténnyel akkor tisz tá 

ban is voltak. Tisztában lehették hát azzal is , hogy az import fokozása 

a rablógazdálkodásnak vetett volna gátat. Az import csökkentésért, a 

szállítási és elhelyezési lehetőségek növeléséért folytatott harc pedig a 

rablógazdálkodás lehetőségeit hizlalta nagyra. Az Egyesület az utóbbi 

utón járt és ennek, sajnos, az erdőkben meg is lettek a következményei.

A nemzet egészének jövője szempontjából tehát az Egyesület /világválság
s

alatti tevékenységét nem lehet pozitívan értékelni.

Ellenérvként felhozható lenne, hogy az erdők egy részének tönkre

tételével járó  erőltetett term elés legalább az erdészetben dolgozók, mun

kások, erdészek, mérnökök szám ára biztosította a megélhetést ezekben a 

nehéz években.
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Először is: ez a szempont nem indokolja az egész nemzet kin

csét jelentő erdővagyon egyesek érdekében történő pusztítását. Ha igy 

lett volna, m éltán nehezedne az erdészetre  az ütőkor lesújtó véleménye.

Másodszor: a tények nem ezt mutatják. Az erdészeti dolgozók 

életkörülményeit semmivel sem javította az erdők fokozódó tulhasználata, 

a felujitatlan vágásterületek gyarapodása. A fizetések nem emelkedtek, a 

munkanélküliség nem csökkent, a favágók életkörülményei m it sem javultak.

De nem is  volt e rrő l szó. Mint látni fogjuk, vezetőinek m aga

ta rtá sa  ellenére éppen a  szakszem élyzet volt az, aki felemelte szavát az 

erdők m egmentése, a  szakszerűség b e tartása  érdekében. A haladó és 

visszahúzó erők harca ezeken az éveken is végig vonul. A nyerészkedés 

szellem e nem volt egyeduralkodó. Számtalan, el nem mondott kis trag é 

dia játszódott le  sze rte  az országban. A szakmájukhoz hü szakemberek 

passzív ellenállása bizonyára sok ezer hektár erdő megmentését eredm é

nyezte.

Meg kell azt is jegyezni, hogy bár az Egyesület egésze aktivan 

nem lépett fel a  korszak negatív áram lataival szemben, de nem is szolgálta 

ki vak odaadással azokat. Az országban a hatalmat birtokló feudális 

arisztokrácia  egyesületi jelenléte m egszabta annak lehetőségeit, de két 

vezető egyénisége: Hadik János gróf, elnök és Waldbott Kelemen báró, a l- 

elntik a  földesúri osztály felvilágosultabb rétegét képviselték és vezető 

szerepük m érsékelte  a szélsőségeket. Mielőtt az események részle tes 

ism erte tésére  rátérnénk, foglalkozzunk személyükkel.

Hadik János személyével részletesebben foglalkozunk, mivel az 

ő személyiségének m egism erésére az Erdészeti Lapok nem nyújtanak 

annyi lehetőséget, mint Waldbott Kelemenére.
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Igen jól jellemzi őt a kortárs Károlyi Mihály gróf, az 1918/19-es 

polgári demokratikus forradalom miniszterelnöke könyvében;

'Mint m iniszter azonban sem reakciós, sem föltétlen németbarát,
Ysem császárlakáj nem volt. Mint közélelmezési m iniszter, aki erélyesen 

akarta egyfelől a szegényebb nép, másfelől a  magyarság érdekeit megvé

deni az osztrák katonák és a mindenfajtáju élelm iszeruzsorások ellen, 

csakhamar egyike lett a kabinet egyik legnépszerűbb tagjának. Erélyes, 

panamákat nem tűrő  föllépése ellenségeket is szerzett neki: az intrikák 

hamar megkezdődtek ellene. Minthogy a  főrendiházi ellenzéknek, amely 

T iszát támadni m erte, ő volt a  v e z é r a  jobboldal készségesen csopor

tosult ellene, és Windischgraetz alattomos intrikái a  királynál s a pa rla 

menti többségnél aláásták a pozicióját. De kemény m aradt és inkáid) oda

dobta a  hatalmat, mint tiszta  meggyőződését. Kemény és következetes 

koponya volt, de nem makacs és nem olyan, amely az eseményekkel szem 

ben megérteti énül m arad mindig a régi állásponton . . .  Hadikot szokatla

nul erélyes embernek ism ertem .. .  (Károlyi Mihály; Egy egész világ 

ellen. -Budapest, 1965. 385-386.0.)

Az idézetből kitűnőleg Hadik nem árnyék-ember volt, hanem 

harcos, de emellett humánus és értelm es egyéniség. Zajos életpályájának 

utolsó küzdelmeit az Egyesületben vívta. Személyi tekintélye, politikai- 

társadalm i befolyása, harcos m agatartása jelentős mértékben járult hozzá 

az Egyesület korábban megcsappant tekintélyének helyreállításához és 

személyes súlya tette elfogadhatóvá az uralkodó osztály felsőbb tízezrének 

körében az Egyesület ügyeit. S bár társadalm i osztályának korlátait á ttö r

ni nem tudta, egyes fontos kérdésekben szemben állott birtokostársai több

ségének véleményével.

Waldbott Kelemen al elnök alakjával még találkozunk. Őr óla egyen

lőre annyit, hogy szintén nagybirtokos, felsőházi tag, több társadalm i egye

sület vezető alakja, aki csak tovább növelte azt a  társadalm i tekintélyt,
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amelyet Hadik elnök nyújtott az Egyesületnek. Azonkívül, hogy a tá rsad a l

m i, politikai és gazdasági életben já rta s , müveit, éleseszü egyéniség, 

egyúttal mintagazda is, aki ővta és rajongva szere tte  gyönyörű erdőállom á

nyait. Már a maga korában m eglátta, hogy a társadalm i fejlődés követke

ző állomásának elkerülhetetlen velejárója lesz  a mezőgazdasági birtok 

felaprózása, de tudta és vallotta azt is , hogy az erdő jövője csak osztatlan 

állapotban biztosított.

A hazai term elés problém ái.

Az erdőgazdaság általános helyzetének ism ertetésénél említettük, 

hogy a válság időszakában a földbirtoknak az erdőgazdasági részlege volt 

az, amely - ha m érsékelten de mégis - hasznot hozott.

Érthető tehát, hogy a szorult helyzetben levő birtokosok ragaszkod

tak minél több fa kiterm eléséhez és értékesítéséhez. A hazai törekvéseket 

azonban befolyásolta az olcső külföldi fa im portálása a szom szédos á lla 

mokból, valamint a hazai ipar á r  leszo rít ő törekvése.

Hadik elnök megállapította a választm ány 1932. julius 26-i 

ülésén: M agyarország nem akar idegen államok értékesíthetetlen

fatömegeinek lerakata  lenni. A behozatal irá n y á t.. .  érdekeink szerin ti 

külkereskedelmi tárgyalásaink szabják meg. " (Erdészeti Lapok 1932.

952. o .) A mondat második ré sze  m ár utal a^kompenzáciára, ami elenged

hetetlenül fakadt a birtokosok egyidejű mezőgazdasági- erdőgazdasági 

kettős érdekeltségéből. Ezt a józan belátást világosan megfogalmazza 

Waldbott alelnök is a választm ány 1932. október 25-i ülésén:

" -----az utódállamokkal kereskedelm i forgalmunk csak úgy rendezhető, ha

a faanyagok behozatalát megengedjük" (E rdészeti Lapok 1932. 1099. o .)

Az o rszág  erdejéből kikerülő faanyagnak mintegy 80%-a tűzifa 

volt, az erdőbirtol osc so rsát tehát elsősorban a tűzifa m egfelelő é rték es í

tésének lehetősége döntötte e l .
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A hazai term elésű tűzifa a külföldivel szemben igen kedvezőtlen 

helyzetben volt. A fogyasztó közönség a hazai termésből szárm azó, na

gyobb részt c se r- és tölgy tűzifa vásárlásától idegenkedett s szinte 

kizárólag a külföldről behozott bükkhasábot vásárolta. A fakereskedelem 

ezt a folyamatot nemhogy gátolta volta, de még propagandát is csinált a 

külföldi fának, hogy profitját növelje. De a hazai tűzifa a vámmentesen, 

sokkal olcsóbb egyszerű vasúti díjtétellel beözönlő külföldi tűzifával a v e r 

senyt azért sem tudta felvenni, m ert a legnagyobb rész t helyiérdekű vona

lakra utalt erdőgazdaságok csak az úgynevezett tört fuvarral tudtak a fo

gyasztó helyekre eljutni.

Az Egyesület az egységes tarifa  megvalósítását, illetve a 

magyar faanyagra adandó általános díjkedvezmény ügyét állandóan napi - 

renden tartotta. Ennek volt köszönhető, hogy a kereskedelmi m iniszter

1930. őszén elrendelte a MÁV vonalán feladásra kerülő belföldi szárm azá

sú tűzifára az árudíjszabásban kikötött fuvardíj 20%-kal csökkentett 

m értékű alkalmazását. Az engedélyezett fuvardíjkedvezmény az Egyesület 

által kiadott és az Országos Erdei Alap pecsétjével ellátott fuvarlevéllel 

volt igénybe vehető. Az adminisztráció lebonyolításából eredő bevétel 

egy része .az  Egyesületet illette meg és az elkövetkező években ez volt az 

Egyesület egyik legjelentősebb és legbiztosabb jövedelmi forrása. Maga 

az a tény, hogy a kereskedelmi m iniszter az akció lebonyolításával az 

Egyesületet bizta meg, illusztrálja  legjobban az Egyesület ilyen irányú 

szívós és eredményes munkáját.

Ezt a fuvarkedvezményt csak egy évre adták ki és annak meghosz- 

szabbitásáért az Egyesületnek éveken keresztül állandó szívós küzdelmet 

kellett folytatnia. Hathatós része  volt az Egyesületnek további kereskedel

mi m iniszteri rendeletek létrehozásában is. így például 1932. m árcius 

31-től a bányafa, talpfa és gpmbölyegfe. kivételével a külföldi fa behozatalát 

engedélyhez kötötték, 1931. január L-től pedig a külföldi tűzifát 10.000 kg- 

ként 50 aranykorona behozatali .ámmai megterhelték. Ez ugyan később

9899/Rné



171

35 aranykoronára szállt le (1933.), de ez a vám megmaradt 1938-ig, az 

erdekelt államok minden erőfeszítése ellenére.

További intézkedés az volt, hogy a kormány a külföldi tűzifa be

hozatalát 1931. őszétől kezdődően, egyenlőre egy évi időtartam ra, állami 

ellenőrzés alatt álló sze rv re , az úgynevezett Egyesült Fabehozatali Részvény- 

társaság ra  bizta. Ez a Rt. a külföldi tűzifát csak az ország meghatározón 

részében helyezhette el és azt csak az e rre  a célra szervezett ellenőrző 

bizottság által a magyar tűzifa érdekeinek megfelelően megállapított áron és 

mennyiségben hozhatta forgalom ba.

A külföldi tűzifa behozatalának egykézbe adása, valamint a vám- 

védelmi intézkedések eredményeképpen a tűzifa behozatal jelentősen csők - 

kent. (10. táblázat).
10. táblázat.

Külföldi tűzifa behozatala a gazdasági világválság ideje 

alatt.

Év 1000 m'

1928 6.053

1929 5.555

1930 4.115

1931 2.866

1932 2.009

1933 1.574

A számok mögött term észetesen nemcsak az Egyesület e rő fesz í

tése re jlik , hanem a gazdasági válság elm élyülése és a hazai erdők fokozó

dó túlterm elése is . Ez utóbbi jelenséggel kapcsolatban egyébként csak 

egy izben hangzott el kifogásolás, a választm ány 1932. október 25-i ülésén:
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"Zügn Nándor vál. tag azt hangoztatja, hogy a term elést nem sza

badna továbbra is az eddigi m ért ékben folytatni. A nagy erdőbirtokosok ne 

éljenek a rendkívüli használatokkal, m ert tönkreteszik a kisbirtokosokat. " 

(Erdészeti Lapok 1932. 1100. o .) Az ülés e rre  a felszólalásra nem vála

szolt.

A külföldi tűzifa behozatala körüli problémák megvitatásával kap

csolatban az Egyesületen belül is éles küzdelem folyt. Ez abból a körülmény

ből eredt, hogy az erdőbirtokosok egy része  nemcsak term elő, hanem 

egyúttal fakereskedő is volt. De tükröződik ebben a vitában a haladó és a 

reakciós erők közötti harc is.

A fabehozatal egykézbe adása, a forgalomnak monopolisztikus 

irányítása váltotta ki a küzdelmet az egyes tőkés csoportok között. Ennek 

egyik legcsattanósabb kicsengése külsőségeiben, hogy a monopolisztikus 

megoldást erősen ellenző Hadik János elnök 1933. február 18-án lemondott 

elnöki tisztségéről, mivel véleményével a kívülálló hivatalos hatóságok 

előtt is kisebbségben m aradt az igazgató választmány többségével szemben. 

Lemondásának részle tes körülményei ma m ár megbízhatóan nem állapítha

tóak meg. A jelek azonban azt mutatják, hogy egyébként is bizalm atlansá

gi javaslat felvetése készült ellene a birtokosok egy jelentős csoportosulá

sa részérő l. 1933. december 10-én el is hunyt.

Egy példa: a román faüzlet.

A külföldi tűzifa behozatal körüli tőkecsoportok események hátte

rében meghúzódó küzdelmének megvilágítása végett érdem es megemlíteni 

az 1933. évi román tüzifabehozatalt.

Inkey Pál volt egyesületi alelnök még 1932-ben utalt egy választ

mányi beszédében a nemzetközi banktőke m esterkedéseire:
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meg kell szűnnie annak a lehetőségnek, hogy itt bizonyos 

erők szabjanak gátat a cselekvésnek, am elyekről nyíltan tudja mindenki, 

hogy a budapesti nagybankoknak Romániában lévő faérdekeltségei azok, 

amelyek megakasztják ennek a term észetes és helyes kereskedelm i v i

szonynak kifejlődését, amely egyrészt biztosíthatná a fabehozatal révén 

a mtlfa piacát Magyarországon Ausztria és Csehország ré szé re , m ás

ré sz t pedig tekintélyes és megbízható elhelyezési piacot terem tene a mi 

terményeink és állataink r é s z é r e .” (Erdészeti Lapok 1932. 557. o .)

A titokban folyó rom án-m agyar kereskedelm i tárgyalások 1933. 

áprilisában Öltöttek teste t szerződés formájában és kerültek a nyilvá

nosság elé. A szerződés tartalm a a magyar term elésű  tűzifa elhelyezé

se szempontjából szomorú volt: Romániából egy év alatt 20.000 vagon 

tűzifa jöhetett be az eddigi 50 aranykoronás vám helyett 35 koronás vám 

m ellett, ellen-kompenzáció nélkül. Ebből 2.000 vagon Budapestre, a 

többi a T iszántúlra. Ezt a terü letet az egyéb külföldi eredetű fa elől el-
V

zárták, a magyar tűzifa pedig kedvezményes fuvardíj m ellett csak külön 

szállítási engedéllyel és csak 2:1 arányban volt bevihető, vagyis minden 

két vagon import fára  egy vagon magyar fa juthatott.

Normális fuvardíj m ellett a magyar fa bevitele nem volt megköt

ve, de a gyakorlatban az igy versenyképtelenné tett magyar term ék szám á

ra  ez sem mit sem jelentett. A szerződés az egyik legjobb fogyásztópiacot 

zárta  el a magyar fa elől és szolgáltatta ki a románoknak. A szerződés 

egyoldalú követelései m ár szinte az állam i szuverenitás határának m eg

sé rtésé t jelentették. E*zen kivül félő volt, hogy a rom án példán fe l

buzdulva a jugoszlávok és esetleg a csehszlovákok is e lzárt körzetet 

követelnek maguknak a magyar fával szemben a kormánytól. Bármennyi

re  nemzeti érdek is lett volna a a hazai term elés lefékezése, ezek a kö

vetelések m ár tulmentek a kívánatos határon.

173
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A szerződés term észetesen a legnagyobb izgalomba hozta az 

Egyesületbe tömörült földbirtokosokat, annál is inkább, m ert azt vélem é

nyük meghallgatása nélkül és teljes mellőzésükkel kötötték meg. A szerző 

dés m inisztertanácsi tárgyalásának napján az igazgatóválasztmány éleshan- 

gu táviratban tiltakozott a miniszterelnöknél annak megkötése ellen (Erdé

szeti Lapok 1933. 587.0.)

Mivel a társadalm i vonalon történt erőfeszitések nem jártak e red 

ménnyel, a harc a hatalmi poziciókban folyt tovább. Fényt vet az egész ügy 

hátterére az 1933. évi költségvetés képvisdőházi tárgyalásán elhangzott 

több felszólalás. Idézet egy képviselői felszólalásból:

MA román üzlettel kapcsolatban azonban ott van a faüzlet és a 

faüzlet mögött megint az a társaság  húzódik meg, amelyet tavaly bátor vol - 

tam felemlíteni, a bár'ó Bottlik, Rottmann és Forbáth-féle trium virátus, 

amely a magyar fakereskedelem és szabadkereskedelem rovására megint 

m egszerezte a román tűzifa behozatali monopóliumát Amint hallom, 

körülbelül 20 pengőt szednek ezek az urak vagononként, sőt monopoliszti- 

kus követeléseiket ki akarják terjeszteni még a belföldi szárm azású magyar

tűzifára i s __ A magyar term elő fáját nem engedik a Tiszántúlra, hanem

inkább a román fát engedik be azért, hogy ez a három ember telezsebrákol- 

ja m agát.” (Erdészeti Lapok 1933. 746.0.)

Egy másik felszólalásból:

"Ez a Rottmann u r, akiről szó van, voltaképpen titkos fegyver

tá rsa  és mutyizója volt egy Schreiber nevű másik urnák. Volt itt nekik évek

kel ezelőtt egy magyar fabehozatali részvénytársaságuk, amely megbukott 

s akkor Schreiber ur elment Romániába, repatriá lta tta  magát és ott 

alapitója volt egy Tilea Viktor nevű román állam titkárral akinek a 

nevét bizonyára ism erik, ha nem is a tiszte lt m iniszter ur (Kállay Miklós 

földm. m iniszterről van szó. - A sze rző .), de a közegei a m inisztérium 

ban a Schell nevű román kiviteli vállalatnak, azután Rottmann ur lévén a
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magyar fabehozatal vezére, fő egyénisége, most összemutyiznak a magyar 

erdőkiterm elés rovására  és jogos érdekeinek elgáncsol ás á r a . " (Erdészeti 

Lapok 1933. 752.0.)

Hogy m it jelentettek az efféle üzletek a magyar erdőgazdasági 

term elés kegyetlen valóságában, a birtokosi érdekeken túlmenően, annak 

bizonyítására álljon itt gróf Esterházy Móric komárommegyei nagybir

tokos felszólalása:

"Alig van cikk, amely annyi százalékban reprezentálna munka

bért, beleértve a fuvarozási és kezelési költségeket, mint éppen a ttlzifa. .. 

a kézzel törött kövön kivtll. Azt hiszem , hogy itt egy pár m illió pengő mun

kabérnek az im portjáról van tulajdonképpen szó, olyan m unkabérről, amely 

a legszegényebb népességnek és ezen feltll éppen a legsúlyosabb téli idő 

alkalmával jut.

Velem történt meg a télen, hogy véletlenül kint voltam az erdőn 

és találkoztam egy csomó em berrel, teljesen idegen, lerongyolódott 

em berrel. Kérdeztem tőlük, mit keresnek és beigazolták nekem ezek a 

szerencsétlenek, hogy ezelőtt 4-5 nappal Zala megye délnyugati ré szé rő l 

indultak el és végigvándorolták az erdőket, mentek Visegrád felé, keresve 

munkát. Egész hihetetlenül nézett ki ez a karaván, a nyomor karavánja, 

amellyel talákoztam .M (Erdészeti Lapok, 1933. 757.)

A hazai faipar védelme.

Az Egyesület tevékenysége nem csupán a tüzifaforgalom szabályo

zása érdekében kifejtett küzdelemben m erült ki.

Bizonyítéka az Egyesület széles látókörének, éles és korszerű  

szemléletének, hogy m ár az 1930-ás években az erdőgazdaság és faipar 

egységében, érdekközösségében látta az ország faellátásának egyik fő bizto-

9899/Rné



176

sitékát. Élénk figyelmet fordított a hazai faipar helyzetére is és felem el

te szavát annak védelmében.

Magyarország az I. világháború előtt fejlett és a kor színvonalán 

álló fűrésziparral rendelkezett. Ennek jelentős részé t elvesztette a hábo

rú után, de még m in d ig  261 kerettel dolgozott. Jelentőségét csak növelte 

az ország csekély faterm ése gazdaságos felhasználásának szükségessé

ge.

Az ország fatermelésének mintegy 15-20%-a volt csak szerfa és 

ennek is csak elenyésző hányada fenyő. A hazai erdőgazdaságokban k ite r

m elésre került aránylag igen csekély mennyiség legnagyobbrészt erdei - 

és feketefenyő iparifának az ertékesitése szempontjából a fenyőszer- 

faanyagok behozatala az erdőgazdaságokat lényegileg nem érintette.

Ebben a vonatkozásban csak általános közgazdasági érdekekre kellett fi - 

gyelemmel lenni és pedig elsősorban a rra , hogy szerfából csak olyan 

mennyiség jöjjön az országba, amelynek a hazai term elések kiegészítése

ként, más fafájókból nem pótolható szükségletét fedezze. Másodsorban 

pedig a rra , hogy a külföldi fenyőszerfa előnyös feltételek m ellett legyen 

megszerezhető.

A szabad behozatal idejében, vagyis 1932. m árcius 1. előtt, a 

lombosszerfa- anyagok korlátlan behozatali lehetősége igen érzékenyen 

érintette a hazai erdőgazdaságokat, amit kedvezőtlenül befolyásolt az a 

körülmény, hogy a belföldi szerfa forgalmiadó köteles volt, a külföldi 

viszont forgalmiadó mentesen kerülhetett behozatalra. Üzleti szempont

ból tehát előnyösebb volt az olcsóbb külföldi fürészipari termékeket vá

sárolni, mint az adó m értékével arányosan drágább belföldi term éket.

A magyar fafeldolgozó ipar tulajdonosai és a fakereskedelem a hazai 

fürészipari termékekkel szemben az olcsóbb külföldi termékeket ré sz e s í

tették előnyben.
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Az Egyesület ebben az időben szakadatlan harcot folytátott a 

hazai fűrészipar megmentése érdekében. Idézetek ennek bizonyítására 

néhány megnyilatkozásból. Az Egyesület 1931. december 18-i közgyülé-

"Egyesülettlnk a kormányzat figyelmét m ár évek óta ism ételten 

felhívta a rra , hogy a magyar m üfaterm elés és fűrészipar védelmének elha

nyagolása katasztrófális helyzetbe fogja sodorni nemcsak a magyar fű része 

ket, de az egész m üfaterm elést is . Hiába mutattunk rá  a r ra , hogy a vám, 

a forgalmiadó, a vasúti fuvardíjak megfelelő rendezése nemcsak a fű rész 

ipar felvirágzását fogja eredm ényezni, de számottevő bevételt is fog a 

kormánynak juttatni és igy módot ad a rra  is, hogy céltudatos és következe

tes erdőgazdasági politikával az annyira terhes fabehozatalt ól m egszaba

duljon: kérésünk süket fülekre talált és szomorúan állapíthatjuk meg, 

hogy az általunk javasolt intézkedések elm aradása következtében a 

magyar fűrészek számottevő ré sze  m ár kénytelen volt üzemét a m érték - 

telen külföldi verseny által megnehezített súlyos gazdasági helyzet következ

tében megszüntetni. " (Erdészeti Lapok 1932. 59. o .)

"A magyar fűrészek túlnyomó része  áll és a nehéz hitelviszonyok, 

a mérhetetlenül lecsökkent keresle t m ellett alig van kilátás a r ra ,  hogy jó- 

részük a közeljövőben egyáltalán meg is indulhasson.. .  " (Erdészeti 

Lapok 1932. 65 .o .)

Az Erdészeti Lapok 1932. februári száma mellékletében Biró 

Zoltán egyesületi ügyvezető külön alapos tanulmányban foglalkozott a fűrész - 

ipar kérdéseivel "A magyar erdőgazdaság és fűrészipar szerepe gazdasági 

talpraállásunkban" címmel. íme ebből egy világos gondolat:

"Mert célt téveszt, a term elők és fogyasztók ezre it teszi tönkre 

minden olyan intézkedés, amely a belföldi term elési ágak bármelyikének 

létérdekeit áldozza fel azé t, hogy egyik vagy másik iparágat a külföldi
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nyersterm ékek felhasználása révén , könnyebb, biztosabb, esetleg nagyobb 

haszonhoz juttassa, vagy pedig lehetővé teszi azt, hogy a belföldi ipar az 

esetleg olcsóbban előállítható külföldi nyersanyagok révén a belföldi n y ers- 

term elést tegye nem jövedelmezővé és ily módon lehetetlenné. ” (E rdésze

ti Lapok 1933. 16.o .)

Az 1932. m árcius 1-vej életbeléptetett 440/1932. M .E. sz. rende

let és a gömbölyegfára és talpfára vonatkozó 3010/1932. M.E. számú 

rendelet - melyeknek kivívásában az Egyesület állandó ostromának nagy 

szerepe volt - vagyis a külföldi faanyagok behozatalának a kereskedelmi 

m iniszter engedélyéhez való kötése, valamint a magyar term elésű fűré

szelt, bár dőlt, ácsolt, vagy hasitott faanyagok ré szé re  engedélyezett vasúti 

fuvardíjkedvezmény itt is meghozta a kívánt eredményt.

A lombszerfánál a kereskedelemügyi minisztérium  csak a fÖldmü

velésügyi m inisztérium  erdészeti főosztálya által javasolt mennyiségekre 

adta ki a behozatali engedélyeket, az erdészeti főosztály pedig javaslat- 

tételénél mindig meghallgatta és messzemenően figyelembe vette az Egyesü

let véleményét.

Az Egyesület bekapcsolódása a fakereskedelembe.

Láttuk, hogy a gazdasági válságot a tőkeerős fakereskedelem k i

használta és a faárakat - a kevesebb behozatal ellenére, az erdőbirtokosok 

felé, anélkül, hogy ez a fogyasztói áraknál is érvényesült volna - olyan m ély

re  szorította le, hogy a további term elés m ár nem látszott jövedelmezőnek.

A kormány ujabb erélyes közbelépésére volt szükség, hogy a term elés foly

tonosságát és az erdőgazdaságok jövedelmezőségét biztosítsa.

A kérdés elbírálásánál két fő szempontot kellett figyelembe venni: 

először lehetővé kellett tenni, hogy a term eléshez szükséges olcsó hitelhez
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az erdőbirtokosok hozzájussanak, m ásodszor a fa az erdőgazdaságok jöve

delmezőségét biztositó áron értékesíthető legyen.

Ennek érdekében adta ki a kormány az 1710/1934. M .E. sz. 

rendeletet, amely a tűzifára jelzálogjogot biztositott. Azért pedig, hogy a 

jelzálogjog biztosítása m ellett az erdőbirtokosok a hitelhez valóban hozzá is 

juthassanak, gondoskodni kellett olyan szervrő l, amely a hitel folyósítását 

vállalja. Az erdőbirtokosokkal és fakereskedőkkel folytatott tárgyalások 

a r ra  az eredm ényre vezettek, hogy a kormány az Egyesült Fabehozatali 

Rt-nak a külföldi tűzifa behozatalára adott kizárólagossági jogát m egszün

tette és 1934. január 1-től kezdődően életrehivta az "Erdőbirtokosok és 

Fakereskedők Faforgalmi Részvénytársaságát", amelynek háromévi idő

tartam ra  a külföldi tűzifa behozatalára kizárólagossági jogot biztositott. 

Ezzel a joggal szemben a Rt-nak vállalnia kellett azt a kötelezettséget, 

hogy mindazoktól az erdőbirtokosoktól - és bizonyos feltételek m ellett nem 

erdőbirtokosoktól is - akik tűzifájukat az Rt-nak m egvételre felajánlják, 

a tűzifát a megállapított hatósági áron átveszi és a jelzálogjog biztosítása 

m ellett kamat fizetése ellenében vételár előleget biztosit. A kamat nem 

haladhatja meg a Nemzeti Bank kamatlábának 2%-kal növelt m értékét.

A Faforgalmi Rt életrehivásával egyidejűleg az 1710/1934. M.E. 

számú rendelet 7. §-a a forgalomba kerülő tűzifa egyenletes elhelyezésé

nek b iztosítására a tűzifának közforgalmú szállítási eszközökön való sz á llí

tását igazolványhoz kötötte. A szállítási igazolványokat a "Tűzifa Szállítá

si Igazolványok E losztását Intéző Bizottság" javaslatára a fÖldmüvelésügyi 

m iniszter által hónapról-hónapra megállapított százalékos arányban az 

Országos Erdészeti Egyesület, mint a fÖldmüvelésügyi m iniszter Tűzifa 

Szállítási Igazolvány Kirendeltsége bocsátotta az igénylők rendelkezésére.

Az igazolványokért 10.000 kg-ként 2 P-t kellett fizetni. Az ebből szárm azó 

jövedelem 30%-át az Egyesület kapta meg!
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Az egész intézmény létrehozása és az utóbbi rendelkezés is az 

Egyesület munkája eredményének elism erését jelentette. A szállítási iga

zolványokból szárm azó jövedelem pedig - a fuvarlevél-akció után - évekig 

az Egyesület egyik legfontosabb bevételi fo rrását jelentette ezekben az anya - 

gilag igen nehéz években.

Az általános krízis idejében az Egyesület mind nagyobb szükségét 

látta annak, hogy az erdőbirtokosok egy érdekvédelmi szervezetbe tömörül

jenek ("Erdőbirtokosok Szövetsége"), amelyet saját maguk szerveznek meg 

és amely a hatásos gazdasági érdekvédelmi harc céljára megbízható, o rszá 

gos színtű adatszolgáltatással rendelkezik a hazai fakiterm elés m értékét ille 

tően. Úgy tűnik, hogy korábban az Egyesület magának szánta ezt a szerepet, 

de a fenti szövetség sürgetése mögött talán az a felism erés állt, hogy az 

Egyesületnek szélesebbkörti és magasabbrendü feladatai is vannak, mint az 

erdőbirtokba ruházott n^ezőgazdasági tőke érdekeinek védelme.

A term elés és a forgalom alakulása.

Bár az erdőgazdálkodás is túl volt a gazdasági válság fojtogató idő

szakán, ez a körülmény még sem jelentette azt, hogy most m ár a term elés 

ment a maga utján és veszélyek nan fenyegették.

Az erdőbirtokosok a válság végére a Faforgalmi Részvénytársaságba 

tömörültek és érdekeik védelmére a fa szabad kereskedelm éről átmenetileg 

lemondtak. A Faforgalmi Rt. működésének első évében hivatását mind a t e r 

melői, mind a fogyasztói érdekek szempontjából betöltötte. Az erdőbirtokosok 

és fatermelők ugyanis a részvénytársaság első működési évében összesen 

62.000 kocsirakomány tűzifát ajánlottak fel megvételre, e rre  a tűzifára a Rt. 

összesen 4,133.000 P előleget folyósított.

A Faforgalmi Rt ré szé re  e lőirt legkisebb átvételi ár term észetesen 

befolyásolta a többi tüzifatermelői árakat is, a felvásárolt nagymennyiségű 

tűzifával viszont a fogyasztók felé is á r kiegyenlítő hatást tudott gyakorolni.

A tüzifakereskedelem egy része  azonban ár irányi tó szerepének e l

vesztésébe nem tudott belenyugodni, ezért a belföldi készletek tekintélyes r é 

szének m egszerzése érdekében £ Faforgalmi Rt. ré szé re  megállapított átvé

teli árakat túlkínálta. Az erdőbirtokosok ilyen körülmények között m ár nem 
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voltak haljandók tűzifájukat a Rt-nak eladni s mivel az megkötöttsége m iatt a 

fakereskedőkkel a versenyt felvenni nem tudta, a belföldi készletek nagy része  

újból a fakereskedők kezébe került.

Az Egyesület, melynek sugallatára a Faforgalmi Rt létrejö tt, látta  

ezt a vállalkozást veszélyeztető folyamatot és igyekezett a harcot felvenni 

ellene.
Az Egyesület állásfoglalásával szembehelyezkedő csoportosulás v e 

zetői között álltak a dunántuli herceg Esterházy-féle uradalm ak, amelyek ak

ciójuk társadalm i pajzsának a Felsődunántuli E rdészeti és Vadászati Egyesü

letet választották és ennek nevében igyekeztek álláspontjuk elfogadására - a 

szabadkereskedelem re - ráb írn i az Egyesületet. Az Egyesület nem engedett 

és elitélte a kisebbségnek a többség határozatával ellenkező álláspontját. A 

vita éles kifejlődését az 1935. május 6-i választm ányi ülésen Biró Zoltán és 

Rimler Pál hercegi erdőigazgató közötti súlyos személyi összecsapásban é rte  

el (Erdészeti Lapok 1935. 549-562.0.)

A küzdelem végül is gazdasági síkon dőlt el. A Faforgalm i Rt. m ű

ködésének második évében csak 42.000, a harmadik évben pedig 16.000 vagon 

tűzifához jutott. Így a kormány az Rt. engedélyokiratának m eghosszabbítása 

ellen foglalt állást. A tűzifaárak m ár em lített 1936. őszén - 1937. elején b e 

következett ug rásszerű  emelkedése m ost m ár az elé a feladat elé állította a 

kormányt, hogy a tűzifapiac rendezésével az erdőgazdasági érdekek m ellett 

a fogyasztói érdekeket is hathatósabban védje meg. E zért a tűzifára, a háborús 

rendelkezések hatályon kívül helyezése óta még egyetlen cikkre sem alkalm a

zott árm axim álást léptette életbe. A m egállapított á r  felső árhatár volt, am ely

nek elsősorban a fogyasztó felé kellétt m érséklő hatást gyakorolni. Bár ez az 

intézkedés nem állapított meg a term elők felé m inim ális á ra t, azokra ez há t

rányt nem jelentett, m ert az elmúlt években a kormány részé rő l tett árvédel

mi intézkedések következtében .az erdőgazdaságok annyira m egerősödtek, hogy 

a fakereskedelem  árle tö rési szándékainak m ár ellen tudtak á llan i. Az á r - 

maximálás 1938. julius 14-el megszűnt, de ugyanakkor megszűnt a szállítási 

igazolványrendszer is , amely 1934. m árcius 8. - óta volt érvényben és amely 

- amint láttuk - az Egyesület életében is fontos szerepet játszott. A kormány
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a fakereskedelemben tehát a szabadforgalom rendszerére té rt vissza. 

Az Egyes(flet - bár az ország fagazdálkodásának egy szakközeg kezébe 

való összpontosítása meghiúsult - továbbra sem hagyott fel a faforgalom 

figyelemmel kisérésével és továbbra is törekedett egy megbízható o r 

szágos term elési statisztikai rendszer kiépítésére.
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A vidéki erdészeti egyesületek életéből.

Nem lenne teljes a korszakról m egrajzolt kép, ha nem emlékeznénk 

meg a m ár em litett vidéki erdészeti egyesületek működéséről is. ( A "vidéki" 

jelző term észetesen nem egy "fővárosi" , hanem az országos egyesülettől va

ló megkülönböztetés jelzője ! )

Legrégibb közülük az 1905-ben alapított és Miskolcon székelő "Tisza- 

jobbparti Vármegyék Erdészeti Egyesülete" ( TVEE ) volt. A 30-as évek elején 

mintegy 125 tagot számlált. Elnöke egyben az Országos Erdészeti Egyesület al- 

elnöke, majd elnöke is  egyszemélyben : Waldbott Kelemen. Havonta megjelenő 

hivatalos közlönye volt a Sátoraljaújhelyen kiadott "Magyar Erdőgazga". A lap 

szerkesztője és a TVEE szellem i irányítója Onczay László erdőmérnök volt , 

a füzérradványi uradalom vezetője. A vezetése alá rendelt üzemet országos v i

szonylatban is  egyik legmintaszerübb és legjövedelmezőbb gazdasággá fejlesz - 

tette és talán az egyetlen erdőmérnök volt hazánkban, akinek ..bban az időben 

nagy mezőgazdasági birtokot is alárendeltek. Emellett Egyesületünk választ 

mányinak is  egyik legaktívabb tagja.

A TVEE tevékenységéből meg kell említeni az 1933. junius 29-i lilla 

füredi vándorgyűlést, amelynek keretében a TVEE emléktáblát helyezett el Há

mor község határában néhai Vadas Jenő főiskolai tanár, a nagyhírű erdőmüvelő 

tiszte le tére .

Másik vidéki egyesület a "Déldunántuli Erdészeti és Vadászati Egyesü

let" ( DEVE ) Kaposvárott székelt és 110 főnyi tagságával ez az agilis társaság
/

bizonyult a vidéki egyesületek közül a legtovább életképesnek.

Harmadik vidéki egyesület a 220 fős taglétszámú "Felsődunántuli E rdé

szeti és Vádászati Egyesület" ( FEVE ) volt. 1925-ben alakult, Győrben székült. 

Lapja a Sopronban szerkesztett és Győrben kiadott, negyedévenként megjelenő 

"Erdőgazdasági Szemle" Egyesületünk szempontjából kissé kellemetlen emlékű
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szereplését megemlítettük "A term elés és a forgalom alakulása" című feje 

zetben.

A vidéki egyesületek, ha szerényebb méretekben is, de a szakmai mű

velődés és a k artá rsi összetartás szép példáit adták, különösen a TVEE.

Az Országos Erdészeti Egyesület vezetősége több alkalommal foglalko

zott az Egyesület és a vidéki erdészeti egyesületek között fennálló viszony kér 

désével. Ezekből a cikkekből az érezhető ki, hogy "megférünk egymással" je l

szóval az Egyesület elnézte ugyan létezésüket, de túlságosan nem örült annak, 

az erdészeti erők szétforgácsolási veszélye miatt. Azt pedig nyíltan és határo

zottan követelte, hogy országos fontosságú kérdésekben a vidéki egyesületek az 

Országos Erdészeti Egyesület mellett vagy nélkül ne lépjenek fel saját határoza

taikkal, hanem javaslataikkal jöjjenek az országos egyesület felé és annak hatá

rozataiba beolvadva segítsék azok átütő sikerét.

A vidéki erdészeti egyesületek 1944-ig fennálltak, de a háború alatti 

tényleges funkcionálást m ár csak a DEVE tanúsított.

A válság utáni fellendülés az egyesületi életben.

1933. után a gazdasági enyhülés jelei az egyesületi életben is megmu

tatkoznak. Talán semmi sem mutatja olyan szembetűnően ezt a kedvező válto

zást, mint a közgyűlések megtartása.

Míg a válsár időszakában kivétel nélkül minden évben Budapesten t a r 

tottak karácsony előtt egy ( mondhatni csak form ális, az Alapszabály kényszeré

ből indokolt) közgyűlést, addig most mintegy lázas reflexióképpen 1934-ben 

Kecskeméten, 1935-ben Pécsett, 1936-ban Miskolcon, 1938-ban pedig Esztergom 

ban rendezett az Egyesület nagysikerű, magas színvonalú vándorgyűléseket.

Jól jellemezte a miskolci közgyűlés megnyitójában Waldbott elnök, hogy 

a közgyűlések vidéken való megtartásának mi a célja :

1. A vidéki tagok nagyobb b etekintést nyerjenek az Egyesület ügyeibe.
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2. Igazolása annak, hogy az Egyesület nemcsak egy budapesti központi 

szerv, hanem az ország összes erdőgazdaságának élő képviselője.

3. A vándorgyűlés környéke erdeinek bejárásával a tagság látókörének 

és vélemény alkotó képességének gyarapítása.

A kecskeméti közgyűlést 1934. júliusában rendezték meg és az Alföld - 

-fásítás jegyében zajlott le. Közvetlenül a  gazdasági válság után e gondolat itt 

megnyilvánult m éretű demonstrációja szép eredménye volt az Egyesületnek és b i

zonyítéka munkája szívósságának, életképességének, ügyszeretetének. A köz - 

gyűlést megnyitó Teleki József alelnök beszédében rá m u ta to tt: az a tény, hogy 

az Egyesület éppen Kecskeméten, az ország fában egyik legszegényebb vidékén 

ta rt; közgyűlését, kihangsúlyozza az Egyesületnek az Alföldfásitásnál betol 

tendő szerepét.

1935. júniusában Pécsett került so r a közgyűlés m egrendezésére. É rde

mes megemlíteni az elnök beszédéből az Egyesületnek a magyar erdőgazdaság 

érdekvédelmi képviseletévé való fejlesztése gondolatát.

Ez a gondolat Waldbotté volt, amelyet m ár elnökké választása alkal

mával m egh irdete tt: az összes erdőgazdasági érdekeltségek töm örítése és az 

egységes erdőgazdasági front helyreállítása az országban. Bizonyára nagy szük

ségét érezhette ennek abban a korban. Idézzük a közgyűlés jegyzőkönyvéből m eg

nyitó beszédének idevágó sz a v a it:

"Aki a m ai világ fejlődését figyeli, tapasztalhatja, hogy a tömegmeg

mozdulások és a szervezkedések korszakát éljük. Nemcsak a nemzetek, de az 

egyes gazdasági és politikai érdekkörök egységesen szervezkednek és az erők 

tömörülése által iparkodnak érdekeiket megvédem és céljaikat megvalósítani.

Ez tulajdonképpen az "Országos E rdészeti Egyesületnek" is  a célja és örömmel 

állapíthatom meg, hogy az egy táborban töm örült magyar erdőgazdák, e rdőm ér

nökök és egyéb erdőgazdasági szakem berek még a mai nyomott gazdasági hely

zetben is figyelemreméltó eredményeket tudtak elérni. Azt hiszem, hogy nem 

tévedek, hogy ez a n a ^ f  .zdasági siker, amely kifejezést nyert abban, hogy 

az összes ősterm elési ágak közt a magyar erdőgazdaság az egyedüli, amely
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ma nemcsak, hogy biztos jövedelmet hoz, hanem termelvényeit kétségen kívül 

előnyös árak m ellett tudja értékesíteni, elsősorban is érdekképviseletünk helyes 

megszervezésének és Egyesületünk agilis működésének köszönhető. A társulás, 

az összefogás az a legnagyobb fejlesztőerő, amellyel bármilyen gazdasági érde

keltség rendelkezik. Örömmel állapíthatom meg, hogy az "Országos Erdészeti 

Egyesület"-ben is  intenzív és élénk élet folyik, amely kifejezésre jut az egye

sület összes gyűléseiben. Amellett egyesületünk mindig kitűnt az ott folytatott 

viták magas színvonala által ( Erdészeti Lapok 1935. 628-643 oldalain levő 

jegyzőkönyv. )

Az 1936. évi miskolci vándorgyűlés is  magas szakmai színvonalával 

tűnt ki. Összefüggésben állt ez a körülmény azzal, hogy a közgyűlés külső ú t

vonala kb. követte a JUFRO m ár em lített kongresszusának bükki helyszíni bemu

tató útvonalát.

Az 1938. évi esztergomi közgyűlés tárgyát zömmel az erdészeti tö r

vényhozás kérdései jelentették.

A konjunktúrát követő anyagi megerősödés biztos jele volt, hogy az Egye

sület állandó segédtitkári állást rendszeresíthetett és az 1935. október 16-i vá

lasztmányi ülésen titkos szavazással Dr. Mihályi Zoltán erdőmémököt választot

ták meg e rre  a tisztségre.

Régi vágya vált valóra ezzel az Egyesületnek. A világháború után a nagy

érdemű, de kiöregedett Bund Károly m ár nem tudott az Egyesület szellemi vezé

révé válni. Utána Biró Zoltán ügyvezető egyedül látta el az ezer gonddal-bajjal 

járó, szerteágazó ügykörét. Mindenki érezte a fiatal, friss  erő  szükségét, de az 

Egyesület anyagi helyzete évek óta nem tette lehetővé e szándék valóra váltását.

Az évtizedes kátyúból való kikapaszkodás biztos és örvendetes jele volt most ez 

az esemény.

Dr. Mihályi Zoltánnal nagymüveltségüf széleslátókörü, szorgalmas, jó 

szervezőképességü, rendkívül energikus és agilis személlyel gyarapodott az 

Egyesület tisztikara. Számos fontos kezdeményezés fűződik nevéhez, amely zö-



mében meg is  valósult, vagy ha nem valósult meg, az nem őrajta  múlt.

Mindjárt munkájának kezdetén erélyes kézzel szedte rendbe az Egyesü

let zilált pénzügyi helyzetét. Széleskörű külföldi kapcsolatot lé tesíte tt az Egye

sület szám ára. Fáradhatatlanul dolgozott az Egyesület taglétszámának gyarapi - 

tásán. Külföldi tanulmányutakat végzett és ezeket is  felhasználta ujabb személyi 

kapcsolatok lé tesíté sé re  az Egyesület érdekében. Felvetette és személye ré sz é 

ről meg is valósította az egységes erdészegyenruha gondolatát. Különösen az 

erdészeti szakirodalom, az Erdészeti Lapok és a könyvtár volt szívügye. Ő ve

tette meg az erdészeti dokumentáció alapjait. Személyesei dolgozott át renge

teg idegen nyelvű szaklapot és készitett magyar nyelvű kivonatokat az E rdészeti 

Lapok szám ára ( term észetesen  ra jta  kivül mások is  ) . Dr. Worschitz Frigyes 

erdőmérnök m ellett neki köszönhető, hogy az Erdészeti Lapokban megvalósult 

a "Külföldi lapszemle" c. rovat. Ezzel megnyitotta a kaput a hazai szakemberek 

szám ára a szaktudomány nemzetközi távlatai felé. Ő rendszeresíte tte  az E rdé

szeti Lapokban a szakcikkek utáni több idegennyelven i r t  kivonatokat. Ezzel le 

hetővé tette, hogy az Erdészeti Lapok több tucat külföldi szaklappal tudott cse

reviszonyba jutni. így a magyar erdészeti tudomány és az Egyesület jóhirét e l

juttatta a világ minden tá já ra , egyidejűleg hatalm as m értékben fejlesztette az 

egyesületi szakkönyvtár folyóirat állományát. Rendeztette és szakadatlanul gya

rapította, féltő gonddal őrizte  az Egyesület könyvtárát, az Egyesületnek ezt a 

legnagyobb kincsét, a székház után a legjelentősebb vagyonát. Ő vetette fel az 

"E rdészeti Zsebnaptár" újbóli kiadásának gondolatát és ő valósította meg azt 

igen magas színvonalon. T itkári minőségben 1939-től átvette az E rdészeti L a

pok felelős szerkesztését.

Dr. Mihályi Zoltán személye testesítette  meg az Egyesület a risz to k ra 

tikus vezetőségében a tiszta  szakmaiságot, a szerényebb anyagi helyzetű, de az 

erdőért és az erdészeti tudományokért szívvel-lélekkel lelkesedő magyar erdő

mérnöki kart. Egyénisége erő t és reményt sugárzó színfoltja ennek a sivár, f i

nanciális korszaknak.
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Az uj erdőtörvény létrehozása.

A háború utáni évtized egyesületi életéből Kaán Károly működésének, 

irtiwteiTngii*>lr bemutatása során m ár említettük a magyar erdészeknek egy uj, 

korszerű erdőtörvény létrehozása érdekében kifejtett erőfeszítéseit. Említettük 

azt is, hogy ezek az erőfeszítések m ár-m ár eredményhez vezettek, amiko r a h ir 

telen kirobbanó gazdasági világválság miatt a tém a egy időre lekerült a napirend

ről. A válság sötét, nehéz korszakának végén vetődött fel ú jra  az uj erdőtörvény 

létrehozásának Ugye.

Kállay Miklós földművelésügyi m iniszter felkérésére az igazgatóvá

lasztmány, valamint az általános erdőgazdasági és törvényelőkészítő bizottság, 

1933. novemberében foglalkozott ism ételten az uj erdőtörvény-tervezet megvita

tásával. Örömmel üdvözölték a m iniszternek azt a szándékát, hogy az uj erdő - 

törvényt szeretné mielőbb tető alá hozni a parlamentben.

A tervezet egyesületi megtárgyalása igen alapos volt s abba sok szak

értő t vontak be a tagság soraiból. Mivel a tervezettel m ár korábban is sokat fog

lalkozott az Egyesület, a rendelkezésre álló rövid idő ellenére is ( kb. egy hó

nap ) igen részle tes módositó véleményt tudott benyújtani a miniszternek. A fel- 

terjesztés az Erdészeti Lapokban 35 oldalt tett ki ( E rdészeti Lapok 1933. 1214-

1248.0. )

A felterjesztés igen sok fontos és kevésbé fontos ré sz le tre  terjedt ki, 

ezeket mind felsorolni e helyen nem lehet. M egemlítésre méltó, hogy az erdő 

jövője érdekében és a szakszerű erdőkezelés biztosítása végett kérte a fe lterjesz

tés, hogy a közbirtokos sági erdők kezelési költségeinek m értéke legfeljebb a föld

adó m értékéig terjedjen, nehogy a tulajdonosokat jelentő kisemberek túlságosan 

legyenek terhelve. Továbbá a közbirtokossági erdőkben a közádók módjára behaj

tá s ra  kerülő terhek ne a kisemberek ingóságait érintsék ( m ert ez mit sem segit 

az erdő jövőjén ) , hanem a birtokossági arányrész kerüljön á rverés alá, a b ir 

tokosság elővásárlási jogának fenntartásával. Ez ugyan magában rejtette  a kis- 

parasztság további elszegényedésének veszélyét, de az erdő jövője szempontjából
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mégis kedvezőnek mondható , m ert hátráltatta  az erdőbirtok aprózódását és azt 

olyan kezekbe juttatta, amelyek az erdőfenntartással járó áldozatokat meg tudták 

volna hozni.

Az erdei kihágásokkal kapcsolatban a javaslat olyan előírásokat kívánt 

a törvénytől a büntetés m értékére vonatkozóan, amely elriasztóan hathat a nőtó- 

riu s bűnözőkre. A törvény utján kereste a módját az Egyesület annak is, hogy az 

elaprózott, rendszeres erdőgazdálkodásra nem alkalmas erdőterületek valami 

módon nagyobb gazdasági egységekbe legyenek tömörithetők.

A term észetvédelm i ré ssze l kapcsolatban az Egyesület különösen a bánya

műveléssel okozható károkra hivta fel a m iniszter figyelmét. Csak érdekességként 

emlithető meg, hogy a választmányi ülésen a tervezet tárgyalásakor egyedül 

Kozma István javasolta, hogy a törvény "Az erdőkrőT  cim helyett "Az erdőkről 

és a term észetvédelem ről" cimet kapja. Javaslatát elvetették azzal az indokkal, 

hogy igy a cim komplikált és túl hosszú. - Mint ism ere tes, a törvény végül mégis 

az utóbbi cimet kapta.

Egyes vélemények szerin t a kormány gyengeségének, mások szerin t m eg

erősödésének tulajdonítható, hogy éppen ekkor 1934-ben tűzte napirendre a tö r 

vény tető alá hozását és meglepő gyorsasággal végre is  hajtotta azt. A törvény 

jóváhagyását számos képviselőházi vita előzte meg. A rendkívül érdekes vitáknak 

a szövegét az Erdészeti Lapok szó szerin t leközölte. Ezek a viták hűen tükrözik 

a haladó és a visszahúzó erők küzdelmét. A földbirtokos osztály semmiképpen 

sem akart beleegyezni az erdőgazdálkodását korlátok közé szorítani kívánó erdő

törvény megalkotásába. Egyik jellem ző megnyilatkozása ennek pl. a Duna-Tisza- 

közi Mezőgazdasági Kamara 5493-1933. sz. előterjesztése  a földművelésügyi m i

niszterhez.

Ez az előterjesztés, miközben az Alföldfásitás szükségességének hangoz

tatásával ködösít, határozottan ellenzi a törvény életrehivását, m ivel az a nehéz 

helyzetben lévő földbirtokos osztályra "kibírhatatlan" költségtöbbletet hárítana.
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Hivatkozik a gazdálkodás szabadságára és még a közrend felfordulásával is ijesz t

geti a m inisztert, ha netalán mégis megalkotnák az uj erdőtörvényt.

Az ilyen és ehhez hasonló elutasitő álláspontot tükröző memorandumok 

veszélyesek voltak, m ert nem lekicsinylendő társadalm i erők állták mögöttük 

és ügyes pszichológiával hivatkoztak egy döntő érvre: a birtokos zsebére.

Mint ahogy 1923-ban nagyatádi Szabó István, úgy most Kállay Miklós 

fÖldmüvelésügyi m iniszter kemény kiállására volt szükség ahhoz, hogy az Or - 

szággyülés a kormány által beterjesztett javaslatot törvényerőre emelje. Végül 

is, minden nehézség ellenére az uj erdőtörvény megszületett. Az Erdészeti La

pok 1935. májusi számában, a szokásos "Krónika" rovat ezekkel a szavakkal kez

dődhetett : " . . .  a törvényhozás két háza által elfogadott erdőtörvényjavaslatot, 

mint 1935. évi IV. t. c. -e t beiktatták a magyar törvénytárba. Ez év nyarán lesz 

55 éve annak, hogy a magyar erdőgazdálkodás alapját megvető 1879. évi erdőtör

vény életbelépett és mi reméljük, hogy e r re  az 55-ik évfordulóra m ár felváltja a 

rég it addigra életbelépő uj erdőtörvény.

Meghatottan állunk meg a kettős fordulón, amelyik kedvező és kedvezőt

len eseményekben gazdag múltat zár le és sötét felhőkkel borított égbolt alatt 

nyitja meg a jövendő útjait ". ( Erdészeti Lapok 1935. 413. o . )

Az Egyesület 1934. decemberében azon túl, hogy ez év júliusában köz

gyűlését Kecskeméten megtartotta, közgyűlést hivott egybe az uj erdőtörvény meg

ünneplésére. A közgyűlésen megjelent dr. Kállay Miklós földművelésügyi m inisz

te r  is. Érdemes idézni, hogy miként vélekedett maga a m iniszter a rró l a munká

ról, amelyet az Egyesület a törvény létrehozásában kifejtett.

" Nem volt még talán törvényjavaslat Magyarországon, amelyet előzőleg 

annyira átrágtak volna, amely körül annyi összecsapás lett volna, amely azonban 

teljes kibéküléssel végződött az érdekeltek között. E zért mondok köszönetét az e r 

dőbirtokosoknak, de különösen ennek az Egyesületnek, amely első volt Magyaror 

szágon abban, hogy az egyesületi életnek m agaslatára helyezkedett, amikor dik

tált egy törvényt, melynek tárgyalásába az összes érdekeltségeket bevonva, poli

tikát nem vitt bele, hanem csak dolgozott ! Mindig csak érdekképviselet maradt
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és ezé rt é rt el eredményeket. Példaadó munka volt, amit az Egyesület végzett 

és szeretném , ha ennek követői lennének m ás mezőgazdasági területeken, ahol 

sokat beszélnek, de keveset tudnak elérn i szakkérdésekben. " ( Erdészeti Lapok

1935.83.0. )

Az ország erdészetének legfelsőbb intézői akkor az uj erdőtörvényt 

mint a  hivatalos adm inisztráció és a magángazdaság közötti kompromisszumot 

könyvelték él.

A nagy örömbe azonban nemsokára némi üröm is vegyül. Késett és egy

re  inkáhb késett a törvény végrehajtási utasítása. Azt ugyanis az Egyesület az 

első pillanattól fogva hangsúlyozta, hogy a törvény csak alap, a "felmenő fa la 

kat" a  végrehajtási u tasítás jelenti, az fogja a törvényt tartalom m al igazán meg

tölteni. Waldbott elnök az 1936-i m iskolci közgyűlésen felem líti a végrehajtási 

rendelet kiadásának késlekedését és rám utat az ebből eredő bajokra.

Szerinte a törvényből eredően az állam i felügyeletre háruló kötelezett

ség megsokszorozódott. Ennek csak úgy tud eleget tenni, ha kerüli a bürokratiz

m ust és a túlságos ( állami ) beavatkozást, decentralizálja az országos hatáskört 

és gyarapítja szem élyzeti létszám át a helyszíni kiszállások lehetővé téte lére. 

Különösen sürgeti az Országos Erdőgazdasági Tanács lé treh o z á sá t:

" Ezt a szervet a törvényhozás azé rt állította be az adm inisztráció ke

retébe, hogy a  törvény végrehajtásának módozataiba maguknak az érdekelt b ir 

tokosoknak is  módjuk legyen betekinteni és a különböző kérdésekben véleményt 

nyilvánítani. Sajnálattal kell megállapítani, hogy . . .  a Tanács m egszervezése 

máig sem történt meg és a m inisztérium  teljesen önhatalmúlag intézi azokat a 

kérdéseket, amelyekben a törvény a Tanács m eghallgatását ir ja  elő. " (E rdésze

ti Lapok 1936.741.0. )

A végrehajtási u tasítás végül is  csak három  év után, 1938. nyarán jelent 

meg és azt az Egyesület külön füzetben az E rdészeti Lapok 1938. juniusi szám á

nak mellékleteként tagjainak eljuttatta.
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Nemsokára azonban, 1938. december 2-i számában az E rdészeti Lapok 

közzétette az Egyesület fe lterjesztését a Földmüvfclésügyi Miniszterhez Maz erdő

törvény végrehajtása tárgyában". A fe lterjesztés bevezetőjében ilyen hangot üt 

még :

"Sajnálattal kellett igazgató-választmányunknak megállapítania, hogy a 

törvény végrehajtása nem halad a kívánatos mértékben előre, pedig megalkotá

sakor igen nagy reményeket fűzött egyesületünk annak a magyar erdőgazdaság á l

talános fejlesztésére gyakorolandó hatásához.

A fe lira t a következő súlyosabb hiányokat emliti. Nem halad a törvény 

által kötelezővé tett Uzemtervszerü kezelés, nem készülnek el az Uzemtervek. Az 

á lla m i erdészeti adminisztráció megfelelő létszám  hiányában sem az állami ke

zeléssel járó teendőket, sem az erdőfelügyeletet nem b irja  ellátni, pedig az ille 

tékesek kezelési hozzájárulás cimén elég jelentős tételeket fizetnek be az állam- 

pénztárba.

Az utazási költségek indokolatlanul szűkmarkú megállapítása miatt 

"a kezelésükkel megbízott erdőtiszt évente legfeljebb egy-kétszer láthatja néhány 

órán át az erdőterületet. " Pedig "számtalan alkalommal volt szerencsénk rám u

tatni a rra , hogy az erdőgazdasági kérdéseket nem a zöldasztalnál, de kinn a 

helyszínen lehet csak gyorsan és eredményesen elintézni. " ( Erdészeti Lapok 

1938. 1042,1045. o. )

A fe lterjesztés foglalkozott még az erdőmémökök szomorú anyagi hely

zetével, az országos adminisztráció decentralizálásával és az Alföldfásitás vál

tozatlan aktualitásával is.

"Egyesületünk két évtized óta állandóan hangoztatja, hogy ennek a sze

rencsétlen országnak a legfőbb gazdasági ereje a magyar föld, amelyből a bőven 

rendelkezésre álló munkáskezek megfelelő foglalkoztatásával sokkal több szűkség- 

leti cikket lehet előállítani és sokkal több munkaalkalmat lehet terem teni, mint 

eddig.
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Állandóan hangoztattuk, hogy csak azok az ipari munkaterületek állanak 

biztos alapon, csak azoknak az ipari munkásrétegeknek a m egélhetése van minden 

körülmények között biztosítva, akiknek munkájához a nyersanyagot a magyar föld 

és a magyar munka szolgáltatja. " ( E rdészeti Lapok 1938. 1050. o. )

" Egyesületünk véleménye szerin t a törvény végrehajtása a korm ányzat

nak nem joga, hanem éppen olyan elsőrendű kötelessége, mint amilyen kötelessé

ge az állampolgárnak a törvényekhez való alkalmazkodása. " ( Erdészeti Lapok 

1938.' 1044. o. )

Az 1935. évi IV. t. c. -e t soha nem hajtották végre úgy, ahogyan azt a 

létrehozó szándék elgondolta. A végrehajtási rendelet m egjelenése m ár a Felv i

dék és Kárpátalja visszacsatolásának idejére esett, azután pedig a háború fé lre - 

tólta az útból azokat a problémákat, amelyek m egoldására a törvény hivatva lett 

volna. Mégis Egyesületünk történetének szép és tiszteletrem éltó lapja Íródott 

ezé rt a jogért, törvényért, a magyar erdők szebb jövőjéért vívott harcában.

Törekvések az erdészeti és vadászati irányítás egységesítésére.

Már az 1920-as évek vége felé is, de az uj erdőtörvény létrehozása ide

jén különösen, felm erült az Egyesületben a régi vadászati törvény refo rm álásá

nak, uj korszerű vadászati törvény létrehozásának gondolata. A régi vadászati 

törvényt még 1883-ban alkották meg. ( Az 1883. évi XX. t. c. a vadászatról. ) Ez 

csakúgy, mint a régi erdőtörvény, nagyon sok tekintetben nem felelt meg a kor 

követelményeinek.

Az Egyesület ezután minden évben foglalkozott a kérdéssel, de minden 

évben ugyanazt a m egállapítást kellett közzétenni, hogy "a vadászati adm inisztrá

cióba bekapcsolódni nem sikerült” . Sőt az Egyesületnek ez a törekvése határozott 

és heves reakciót váltott ki a tisztán  vadászati érdekeltségek részérő l. Mivel 

egyik legnehezebb kérdés a vadkárok m egtérítése volt és az Egyesület szere tte  

volna ezt a megnyugtató slii §zés medrébe tereln i, az a vád érte  a vadászat r é 

széről, hogy a magyar erdömérnöki kar ellensége a vadászatnak.
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Az Egyesület 1938-i esztergomi közgyűlésén Waldbott elnök megnyitó

jában a kérdés tárgyalásával kapcsolatban az alábbi ma is helyes megállapításokat 

tette :

"Meggyőződésünk az, hogy a világhíres magyar nagyvadállomány fennma

radásának elengedhetetlen előfeltétele a magyar erdő fennm aradása.. .  Jó nagy

vadállomány csak jó erdőben tenyészhet és pedig csak akkor, ha táplálékának túl

nyomó részé t az erdőben - annak szjbnbavehető károsítása nélkül - m egtalálja .. .  

Az erdei vadászat ügyeinek intézését az erdőgazdaság intézésétől elválasztani 

nem leh e t.. .  Az egyedüli helyes megoldás, amit az összes fejlettebb államokban 

követelnek az, ha az erdei vadászat intézését az erdőgazdasági ügyek intézésé

vel kapcsolják össze !

Nem a vadászat gyakorlását, de az erdei vadászat intézését követeljük 

a magunk részére , m ert enélkül nemcsak a magyar erdő van veszélyben, de a 

világszerte h íres magyar nagyvadállomány is. " ( Erdészeti Lapok 1938. 763. o . )

1938. végén konkrét formában vetődött fel az Egyesületben az uj vadásza

ti törvény javaslatának tételes kidolgozása is. A közbejött események nem hagy

tak időt ennek a fontos kérdésnek a megoldására és mint ism eretes, bár a va

dászati törvény nem változott, de az Egyesület ebben az irányban is tett erőfe

szítéseket.

Az Egyesület az erdészeti személyzet védelmében.

A trianoni békeszerződés után a lecsatolt országrészekből, azok k ite r

jedt erdőgazdaságaiból valósággal özönlött az erdészeti személyzet, különösen 

sok erdőmérnök, a megmaradt országrész  csekély mértékű erdei felé.

Állami erdő kevés volt, a magánerdőbirtokokon elhelyezkedők sorsa pe

dig a birtokosoktól függött.

Az erdészeti személyzetnek országos érdekvédelmi szerve nem volt 

( bár egyes érdekcsoportok, pl. az erdészeti altisztek, hoztak lé tre  egyesületet).
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Az Egyesület igyekezett tevékenységét szociális irányban is k ite rjesz

teni.

A gazdasági világválság ideje alatt, amikor az erdőbirtokosok leginkább 

vonakodtak a fizetett személyzet fenntartásától, az Egyesület felhivta tagjai f i

gyelmét, hogy munkaadójuktól illetményüknek legalább egy ré szé t kérjék term é- 

szetbeniekben, melynek kiadása az erdőbirtokos szám ára a meglévő készleteiből 

talán nem ctyan nagy gond, mint a  pénzbeni fizetés és igy próbálják a nehéz gaz

dasági helyzetre való indokolással felmondásuk idejét elodázni. Ezen kivül az 

Erdészeti Lapokban egy-egy hirdetés közzétételével igyekezett állástalan tagjai

nak az elhelyezkedését megkönnyíteni.

A hivatali felsőbbségek felé is gyakran felem elte szavát az Egyesület 

az E rdészeti Lapok hasábjain az erdészek védelmében.

Egy számadat az akkori helyzet m egvilágítására : az 1930. évi általános 

állami létszámcsökkentés idején az egyéb tisztviselők 10 %-os arányával szemben 

az állam erdészetnél 21. 5 %-kal csökkentették a létszám ot. Az állam erdészeti 

normálstátust a korábban tervezett 222 fő helyett 180 főben állapították meg.

"Bármennyire helyeseljük is  az állami kiadások apasztására irányuló 

törekvéseket, mégsem nyugodhatunk meg abban, hogy éppen ilyen gazdasági ág

ban a személyzet létszám át a legszükségesebb m értéken alul apasszák, mivel a 

kellő felügyelet és irányítás hiánya éppen az erdőgazdaságnál járhat a közre néz

ve nagyon káros következményekkel.

E z é r t . . .  az egyesületnek ezt a kérdést állandóan felszínen kell tartan ia  

és mihelyt a r ra  mód lesz, a leghatározottabban és legerélyesebben fellépnie, m ert 

hiszen megfelelő adm inisztráció és megfelelő szem élyzet n élktil a magyar erdő- 

gazdaság fe jlesztésére  gondolni sem lehet. " ( Az 1931. december 18-i közgyűlés 

jegyzőkönyvéből, E rdészeti Lapok 1932. 61. o. )

"Az erdőgazdr és az erdőtiszti kar érdekeinek védelmében több, 

mint 70 felterjesztéssex *. rdultunk az illetékes kormánytényezőkhöz s panasza

inkat, sérelm einket kivittük a nyilvánosság elé". (Ugyanott, 69. o. )
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Adatok találhatók  az  E rd észe ti Lapokban a r r a  nézve is , hogy az  á l lá s 

ta lan  erdőm érnökök egy ré sz e  hajlandó le tt  volna külföldön i s  elhelyezkedni. Az 

Egyesület tagságának nagy ré sz e  erdőm ém ökökből állo tt. Ezeknek nehéz anyagi 

helyzetét é s  annak az E gyesü letre  nézve kedvezőtlen h a tásá t tükrözik  az  alábbi 

so rok  :

"E ltekin tve attó l, hogy a tagsági díjhátralékok a m ultévi 20.380 pengő

vel szem ben ebben az évben 28. 735 pengőre szaporodtak fel, úgyszólván minden 

héten kapunk k ilépést bejelentő nyilatkozatokat, am elyekben évtizedek óta Egye

sületünk tag ja i közt sze rep lő  tisz tv ise lő  tag tá rsa in k  az  állandó illetm ény csonki - 

tá so k ra  való tek in tette l jelentik  be kilépésüket.

. . .  m éltány lást érdem lő  esetekben, ső t szükség  ese tén  általánosságban 

is , a tagdijak bizonyos m érsék lésév e l iparkodjék ( t. i. az  E g y e sü le t) ezeket a 

kiválni akaró  tagjainkat kebelében m eg tartan i é s  a  további kilépéseket m egaka

dályozni. " ( E rdésze ti Lapok 1932. 6 8 . o. )

Az E gyesület nem  hagyott figyelm en kivül egyetlen olyan o rszág o s je 

lenséget sem , am ely az  e rd é sz e ti  szem élyzet sz o c iá lis  helyzetével is  kapcso la t

ban volt.

1934-ben külön egyesületi b izo ttság  v izsg á lta  m eg a  készülő  gazdatiszti 

törvényjavaslato t. Az E gyesület kihangsúlyozta, hqg y a  törvény szempontjából 

az erdőm érnök sem m iféleképp sem  leh e t alsóbbrendű szem ély, m int a  m ezőgaz

dasági g azdatisz t é s  ugyanazok a  jogok és ju ttatások, m elyek a  gazd a tisz te t m eg

ille tik , kell hogy m eg illessék  az  erdőm érnököt is . K ifejezte továbbá azt a  kíván

ságát, hogy erdő- é s  m ezőgazdasági b irtoko t csak  okleveles erdőm érnök , illetve 

g azdatisz t kezelhessen . A felm ondási idő egy év legyen é s  a  felm ondással é r in 

te tt erdőm érnök m egfelelő m értékű  végk ielég ítést kapjon. ( Maximum 3000 pen- 

g ő .)

"Az e rd ő tisz te t a törvény e re jév e l rendes tagnak m inősítem  : ez e lső 

sorban anyagiak kérdése , de egyúttal p re sz tíz s  k é rd és is . " ( E rd észe ti Lapok 

1935. 202. o. )
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1937. október-novemberében foglalkozott az Egyesület a gazdasági mun

kavállalók öregségi b iztosításáról szóló törvényjavaslattal. Részletesen és elég 

éles hangon fejtette ki véleményét a tervezettel kapcsolatban. Különösen kifogá

solta, hogy a 65 éves életkor előtt esetleg bekövetkező rokkantság esetén a mun

kás semminemű támogatásban nem részesü l, továbbá, hogy az özvegyekről, á r-  

v4król, rokkantakról és az erdészeti a ltisz ti karró l a törvény egyáltalán nem 

emlékezik meg.

A szakszem élyzet védelmét szolgálta az Egyesület ré szé rő l a Magyar 

Mérnök és Épitész Egyletben egy erdőm ém öki osztály létrehozásának szorgal

mazása is . ( Főleg Róth Gyula érdem e ).

A szakszem élyzet védelmének kérdése még a viszonylagos konjunktúra 

időszakában sem került le  a napirendről. Az erdőtörvény végrehajtása tárgyában 

a fÖldmüvelésügyi m iniszterhez intézett felterjesztésében az erdőmérnöki kar 

sanyarú körülményeit igy ecseteli az E gyesü le t:

MAz alföldfásitásra vonatkozó 1923. évi törvény, de az uj erdőtörvény 

végrehajtásával járó teendők számottevő ré szé t ideiglenesen alkalmazott, olyan 

erdőmémökök végzik, akik felelősségteljes, terhes és a nemzeti jövő szempont

jából rendkívül fontos szolgálataikért nem részesülnek annyi tényleges munkadij- 

bftn sem, amennyit a kormányzat által rendszeresíte tt munkabérmegállapitó b i

zottságok a jobb ipari munkás ré szé re  legkisebb munkabér gyanánt előírnak. A 

h a r c te r e k e t  m egjárt, 40-42 éves emberek főiskolai képzettséggel és 8-10 évi 

4lUmi szolgálattal olyan javadalm azást kapnak, amelyből az utazási költségek 

levonásával alig m arad 120-140 pengő s ebből a javadalmazásból akárhányszor 

3*4 tagú családot tartanak el. ( E rdészeti Lapok 1938. 1045. o. )

K éri a fe lterjesz tés ezeknek az erdőmémököknek a végleges kinevezé

sét és megfelelő fizetési osztályba való sorolását.

M indenesetre szembetűnő és az Egyesület kettősségét tükröző tény az, 

hogy elsősorban az állami alkalmazásban álló erdőmérnökök sorsának javítását 

szorgalm azta, a magánszolgálatban álló erdőmémököknek a birtokos zsebét is 

érintő fizetésem eléséről m ár lényegesen kevesebb szó esett.

- 197
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Az E rd észe ti Lapok 1939. évi 325-332-ik o ldalán ism ét ré sz le te se n  fog

lalkozott az erdőm érnökök szo c iá lis  helyzetével és a  következőket adta h írü l. Az 

á llam erdésze tnél a m indössze 191 ténylegesen szolgáló erdőm érnök m elle tt 73 

ideiglenesen alkalm azott havid íjas m érnök dolgozik. Az erdőm érnöki pálya m eg 

szűnt becsült pályának lenni, az egyetem re mind kevesebben jelentkeznek fe lv é

te lre .

Még a m in isztérium ban  dolgozó erdőm érnökök közül is  sokan m ás pályá

ra  adják fia ikat ; az e rdőm érnök-d inasztiák  megszűnnek létezni. Pedig a  nagy 

időtávlatokban gondolkodó e rdészetben  nagy szükség van e r r e  a nem esebb é r te le m 

ben vett konzervativ izm usra is . Nincs m érnökutánpótlás, nincs kivel végrehajtani 

az uj erdőtörvény következtében m egszaporodott feladatokat. Az Egyesület sz üksé

gesnek ta rto tta  az  állam i e rd ő tisz ti lé tszám o t legalább 230 fő re  szaporítan i é s  jó 

nak lá tta  volna a ré g i erdőfelügyelői re n d sz e r  v isszaá llítá sá t.

Az Erdészeti Lapok 1940. évfolyam ában a  241. oldalon helyet adott egy 

30 éves fiatal erdőm érnök nyilt levelének, am elyet az a fÖldmüvelésügyi m in isz te r 

hez in tézett. A keserühangu levél rám u ta to tt a r ra ,  hogy a f ia ta l m érnökök helyze

tén K árpáta lja  v isszacsa to lá sa  sem  változtato tt lényegesen. Anyagi helyzete m iatt 

m ég a nősü lé sre  sem  tud gondolni. Ugyanakkor a  te rü le ti v isszacsa to lásokkal m eg

növekedett feladatokat em legetik  előttük. "Csüggedő és rem ényvesz te tt em berek 

m unkájában nincs sok köszönet, különösen akkor nincs, am ikor nagy nekifeszülést, 

lendületet várnak tőlük " - í r ja . Ehhez nem  kell kommentár.

Az a ltisz ti  k a r védelm e.

Az E gyesület nem csak az  erdőm érnökök, hanem  az erd észek  so rs á t is  

figyelem m el k isé rte .

Az a ltisz tek  é s  erdőőrök  fokozottabb bevonását az  egyesületi munkába 

C zillinger János, az E rdésze ti Lapok főszerk esz tő je  m ár 1927-ben javaso lta  

"E gyesületi életünk fe lv irágozta tása" cím ű tanulm ányában. 1939-ben az E rdésze ti 

Lapok tá r ta  nyilvánosság elé az t a  k eserű  tényt, hogy 200 állásnélkü li, szakiskolát
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végzett erdőőr van az országban.

Szóltunk a rró l, hogy a mezőgazdasági munkavállalók öregségi biztositása 

tárgyában kiadott törvény sehol nem emlékezett meg külön a magán erdőaltisztek

ről, vagyis a mezőgazdasági cselédekkel vette azokat azonos e lb irálás alá. Az 

Egyesület ezt igen sérelm esnek tarto tta  és kérte a fÖldmüvelésügyi m iniszter köz

belépését az alábbiak szerin t :

1. Mentesítsék azokat az uradalm akat a b iztosítási kötelezettség alól, 

amelyeknek az OMBI-nál kedvezőbb altisz ti nyugdíjintézetük van.

2. Az erdészek ^yugdijjáruléka négyszerese legyen a mezőgazdasági cse 

lédekének. Ennek 1 /4 -ét fizesse  az erdész , 3 /4 -é t az uradalom.

3. T erjessze  ki az OMBI gondoskodását a rokkantság ese té re  is.

Az altiszti kar érdekeinek tám ogatását jelentette az is, hogy az 1940. ju

nius 18-i választmányi ülés külön bizottságot jelölt ki a Magyar Erdészeti és Va

dászati Műszaki Segédszemélyzet Országos Egyesületének ( MEVME ) az altisztek 

so rsát javítani szándékozó 8 pontos követelése tám ogatására.

Ugyancsak segítségképpen javasolta az 1940. szeptem ber 10-i választm á

nyi ülés az erdőőri szakvizsga ideiglenes v isszaállítását azért, hogy ez is  meg - 

könnyítse az a ltisz ti kar utánpótlását.

Nem volt jelentéktelen segítség az sem a  háború alatt, hogy az Egyesület 

kezdeményezésére a FÖldmüvelésügyi M inisztérium közbenjárt a Hadügyminiszté

riumnál az erdőtisztek és erdőaltisztek katonai behívásának szabályozása és a be- 

hivottak hazabocsátása végett, a term elések zavartalan lebonyolításának szüksé

gességére való hivatkozással. Bár katonai szolgálatot term észetesen  sokan voltak 

kénytelenek teljesíteni ( különösen a háború második felében ), a közbenjárás ha

tására  mégis elég sokan m entesültek a katonai szolgálattól.

Láng Rezső tanárnak, az egyik vadászlap "Sólyom” iró i néven szereplő 

szerkesztőjének volt a gondolata, hogy a szolgálatuk közben kötelességteljesitésük- 

ből kifolyólag halálukat lelt erdő - és vadőrök em lékére valamelyik alerdész isko

lában emlékművet állítsanak fel közadakozásból. Az adakozók sorát az Egyesület
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nyitotta meg 1940-ben és folytatta a lelkes gyűjtést tagsága körében.

Ugyancsak az Egyesület javasolta a FÖldmüvelésügyi Minisztériumnak 
1942-ben, hogy az erdészeti középiskolát végzettek 3000 kh-ig terjedő erdőbirto

kot az előirt maximálisan 5 év helyett korlátlan időtartammal kezelhessenek. Fel
vetette továbbá az 1943. március 5-i választmányi ülésen, hogy a felesketett e r 

dőtisztek és erdészek továbbra is illetékmentes fegyvertartási engedélyt kapjanak.

Az országrészek visszacsatolása után a szakszemélyzet érdekében kifej
tendő munkát másodrendű feladattá engedte tenni az a körülmény, hogy a munka

nélküliség a szakmában erre  az időre teljesen megszűnt. így inkább javasolnia 

kellett az Egyesületnek a FÖldmüvelésügyi Minisztérium felé a még munkabirő 
nyugdíjas erdőtisztek és altisztek létszámon felüli minőségben valő ideiglenes 

alkalmazását.

Az e fejezetben elmondottakból kitűnik, hogy bár az Egyesületnek sokkal 
több erdőmérnök tagja volt, mint erdész tagja, mégis az Egyesület jóval több és 

konkrétebb intézkedést tett az erdészek érdekében, mint az erdőmémökök érdeké

ben.

A szakoktatás fejlesztése.

Az Egyesület mindig szerető érdeklődéssel figyelte a Főiskola, majd ké
sőbb az Egyetem sorsát, életét. Ennek többek között egyik megnyilvánulása volt, 

hogy az 1937. juniusi Illésén a választmány úgy határozott: felterjesztéssel fordul 
a közoktatásügyi miniszterhez az egyetem erdőmérnöki karának korszerű kiépíté

se végett, mivel a Bányászati és Kohászati Egyesület is ilyen irányú akcióba kez
dett a bánya- és kohómémöki kar érdekében.

A szakoktatás ügyek intézésére az Egyesület külön bizottságot alakított. 
Ez részletesen foglalkozott az erdőmérnök képzés korszerűsítésével. íme néhány 
fontosabb gondolat tervezeteiből:
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Nem lehet közömbös a magyar erdőgazdaság fejlődésére, hogy milyen 
eszmekörből kapja az utánpótlást. A műszaki jelleg fenntartása mellett a főiskolá
nak elsősorban a gyakorlati gazdaság számára kell megfelelő felkészültségű erdő

tiszteket nevelnie. Ugyanis a tapasztalat szerint a fiatal erdőmérnökök műszaki 

felkészültségben erősek, gazdasági érzékük azonban hiányos és teljesen nélkülözik 
a kereskedelmi vonatkozások iránt való készséget. Feltétlenül szükséges, hogy az 

oklevél megszerzése után minden erdőmérnök köteles legyen végigmenni a gyakor

lati szolgálat vonalán ( és ott szerzett tapasztalatairól egy gyakorlati szakemberek

ből összeállított bizottság előtt államvizsga formájában számot adni. ) A tanterv 
keretében biztosítani kell egy tisztán gyakorlati félévet. Még kell szervezni a vég
zett erdőmémökök továbbképzését, amelyben előadóként a gyakorlat embereinek 

is szerepelniük kell.

A határozatokat tett is követte, mert az Egyesület kezdeményezésére 

1938. augusztusában megrendezték az első 5 napos erdőmémöki továbbképző tan

folyamot, amelynek/programjában teljesen, az Egyesület felfogása érvényesült.
( Legjobb tudomásunk szerint ez volt az első magyar mérnöki továbbképző tanfolyam.) 

Sajnos a háború közbelépése meghiúsította ennek a szép és hasznos kezdeményezés
nek további eredményes kibontakozását.

A Főiskola és az Egyesület viszonyának értékelésénél rá  kell mutatni a r 

ra, hogy míg az I. világháború előtt az ország erdészetének szellemi vezetője két

ségtelenül az Országos Erdészeti Egyesület volt, a háború után ez a szerep foko
zatosan a Főiskolára szállt át. Ennek oka egyik részről egyesületünk anyagi -szel

lemi hanyatlása volt, másik részről a Főiskola valamivel kedvezőbb anyagi hely- 
zete,de elsősorban az a hatalmas energia és szellemi koncentráció, amelyet az 

aránylag fiatal erdészeti tanári kar együttes erőkifejtése jelentett. Ezeknek a fia

tal tanároknak a kiválogatásában még Kaán Károly személyes hatása érvényesült.

Kaán tisztában volt azzal, hogy a Főiskola az a pont, a magyar erdészetnek az a 

szellemi kohója, amelynek izzitásához a legjobb, a leglelkesebb, a legtehetsége

sebb, izig-vérig erdész <°*^bereket kell állítani, ahol a szellemi energiával takaré
koskodni nem szabad. w  csoda tehát, hogy a két világháború között a Főiskola 
szavára mindenki hallgatott.
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Az Egyesület az országrészek visszacsatolásának időszakában (1938-1941) 

Ismét égető fahiány.

Az erdőgazdaság általános helyzetének ismertetése során rámutattunk 
arra, hogy a Felvidék, Délvidék, stb. egy részének az országhoz történt csato
lása a faellátási gondokból mit sem oldott meg, sőt növelte azokat. Érthető tehát, 
hogy a faellátás fokozódó nehézségei mindjobban foglalkoztatták az Egyesületet is.

Az 1940. március 12-i rendkivtlli közgyűlés egyetlen napirendi pontja 
az ország faellátásának aggasztó helyzete. A közgyűlés célja volt a kormány felé 
kijelenteni, hogy az Országos Erdészeti Egyesület, mint az erdőgazdaság érdek
képviseleti szerve, az ország faellátásának jelenlegi aggasztó helyzetéért felelős
séget nem vállal. Egyúttal felterjesztéssel fordult a miniszterelnökhöz és a fagaz - 
daság irányítása tekintetében a Földművelésügyi Minisztérium kizárólagos hatás
körét kérte, ugyanakkor határozott intézkedések kiadását követelte a zavartalan 
faellátás biztosítása céljából. Elhatározta a közgyűlés azt is, hogy magának a 

miniszterelnöknek a tájékoztatását személyesen az Egyesület elnöke végezze. Az 
Egyesület meglátása szerint az ország fagazdálkodásának egy kézbe való koncent
rált irányítása elvetésével mindenki elveszítette átnézetét a belföldi viszonyokról, 
még az erdőállományok tekintetében is. Továbbá ha Trianon után a kormány nem 
szűklátókörű és nem szűkmarkú, az erdőtelepítések felkarolása következménye
ként már 25-30 ezer vagonnal több fát lehetne előteremteni a hazai erdőkből.

"Felelősségűnk teljes tudatában állítjuk azt, hegy ha a kormányzat az el
ső időktől kezdve ránk hallgatott volna, ma már itt volna az aratás ideje s a befek
tetések busás kamattal térülnének vissza. De odaállítjuk a felelősség elé azo
kat a tényezőket, akiknek a nem akarásán múlt, hogy ez az aratás -máig sem követ

kezett be ... Hiába mutattunk rá, hogy az előrelátás a kormányzat lényege, mindig 
jtwai utasítottak el bennünket, hogy ,Tmikor lesz a fásításnak kézzelfogható ered
ménye ?'T (Erdészeti Lapok 1939.4.0. )
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Az Erdészeti Lapok 1939. 593. -ik oldalán erélyes hangnemben, korszerű 
felfogásban megírt cikket tett közzé "e. f. ” jelige alá rejtőző Farkas Jenő főerdő- 

mérnök, akinek nevével még találkozni fogunk. A cikkben követeli, hogy az erdő* 
és faügyeken kivül a vadászatot, a faipart és fakereskedelmet is egy kézben össz * 
pontosítsák az országban, mert csak igy várható Magyarország problematikus fa
ellátásának kielégítő megoldása. A cikk cime "Kormánybiztost kérünk...  Talán 
a szerző burkoltan ezzel szerette volna kifejezni azt a vágyát, hogy egy miniszte
riális szintű önálló erdészeti főkormányzat kezében szeretné látni az ország egész 
faforgalmának irányítását.

A Farkas Jenő személyében testet öltött haladó erők kívánsága sajnos 
csak a felszabadulás után válhatott valóra, akkor viszont maradéktalanul, az egész 

ország javára. Az Egyesület ezekben az években többet nem tehetett, mint láttuk, 
csak azt, hogy a faellátás katasztrófális helyzete miatt a felelősséget magától e l ' 
hárította és némi keserű elégtétellel vághatta oda emlékeztetőül saját igazát a kor
mányzati tényezők elé, amelyet már két évtizeden keresztül hiába hangoztatott. A 
problémák ezzel nem oldódtak meg, a magyar erdőkre a háborús pusztítás idősza - 
ka várt. A fokozódó fakitermelés jeleként ekkor jelent meg az első népszerűsítő 
hirdetmény a motorfűrészekről. Az Erdészeti Lapok 1940. évi kötetének 695. -ik 
oldalán az NSU-gyár ajánlja megvételre "Ural" tipusu benzinmotoros fűrészét és 
egyúttal fényképen is bemutatja annak használatát.

A szervezeti élet eseményei.

A szervezeti felépítésben és a vezetőség személyi összetételében ezekben 
az években a korábbihoz képest változás nem következett be. Változott ellenben a 
területi gyarapodással a taglétszám, mely az 1938. évi 841 főről 1941-ben 1284 fő
re növekedett. Része volt ebben a gyarapodásban az Egyesület céltudatos törekvé
sének is. Az E rdész  ti Lapok hasábjain hívta fel a visszatért területeken élő erdő
birtokosokat és e* iő’ érnököket az Egyesületbe való belépésre, a titkár pedig lét- 
számszervezo körútra indult.
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Sajnos az Egyesület anyagi helyzete nem mutatott a taglétszámmal ará
nyos gyarapodást. Az 1941. évi jubileumi közgyűlésen a titkár beszámolójában igy 

nyilatkozott: " Anyagi helyzetünkről ne méltó ztassanak bővebb részletezést kérni 
fffligm, mert frfwwn azt kellene mondanom, m ag a m  sem tudom, miből élünk. ”

( Erdészeti Lapok 1942.17. o. )

Tanulmányutakról nem esett szó többé, a külföldi kapcsolatok is jóformán 
csak Németországra szorítkoztak. Mint a titkár bejelentette az 1940. december 
18-i közgyűlésen Franciaországból, Lengyelországból, a balti és a skandináv ál

lamokból már nem hoz semmit a posta a háború miatt.

— Az Erdészeti Lapok szerkesztését 1939. márciusától Biró Zoltántól
dr. Mihályi Zoltán titkár vette át. 1941 -ben azonban már kérte egy szerkesztő 
bizottság kinevezését - amely 1906. óta nem volt - mivel a lap fennállása óta elő
ször a cenzúrába ütközött* Nagymértékben csökkent az iráskedv is, 1939. szeptem

ber 2-től pedig az Erdészeti Lapok terjedelme 50 %-kal csökkent.

Eseményszámba ment, hogy hosszú szünet után, habár szerény mérték

ben, de az Egyesület újra saját könyvkiadványaival gyarapithatta a magyar erdésze
ti szakirodalmat. A következő munkákat jelentette meg :

dr. Ajtai Sándor : Magyar erdészeti közigazgatás. Bpest, 1935. OEE.
Szántó István: Erdőtenyészet, éghajlat és lecsapolás a Kárpátok medencé

jében, az Alföldre való tekintettel. Sopron, 1940. OEE.
Krippel Móric: Adatok a helyes magyar erdészeti szaknyelvhez.

Sopron, 1939. OEE.

Barthos Gyula: Nordcapi utam. Esztergom, 1941. OEE.

Karsai Károly: Kassa sz. kir. város, mint erdőbirtokos. Sopron, 1940. OEE.

Az irodalompártolásnak csökkenését magyarázza az a körülmény, hogy 

tudományos életünk fellegvára a Főiskola, saját könyvkiadó alapot létesített Sop
ronban.
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A haladó erők kísérlete az Egyesület átalakítására.
Farkas Jenő

Az Egyesület belső életének ebből az idejéből feltétlenül meg kell emlí

teni egy cikket, amely az Erdészeti Lapok 1940. juliusi számában a 413-420. ol

dalon jelent meg, a már említett " - e .f ." ( első fecske ) írói jeligéjű Farkas Jenő 

főerdőmérnök tollából "Szükség van-e egyesületi életünk reformjára ?" címmel.

A szerző rövid történeti visszapillantással kiséri benne nyomon, hogyan 

vált az Egyesület az 1920-as évek végétől az egyetemes magyar erdőgazdasági é r 

dekek képviselőjéből az erdőbirtokos osztály érdekképviseleti szervévé. Az elmúlt 
évtized közgyűlési és választmányi jegyzőkönyveivel, felterjesztések és beadvá

nyok tartalmával, a vezető testület összetételének százalékos megoszlásával bi
zonyította be, hogy az Egyesület életében a súlypont és az irányítás mennyire a 
birtokos osztály javára tolódott el.

Érdekes az elnökség és a választmány összetétele a szerző 1938. évi hi

vatalos adatokon alapuló összeállítása (11. táblázat) szerint.

11. táblázat

Az Egyesület vezetőségének megoszlása foglalkozás szerint, 1938.
fő %

I. Erdőbirtokos 24 37
n. Állatni és közületi erdőmérnök 9 15
m. Állami nyugdíjas erdőmérnök 17 27
IV. Magánuradalmi erdőmérnök 9 15
V. Magánuradalmi nyugdíjas erdőmérnök 3 5
VI. Egyéb foglalkozású 1 1

Összesen; 63 100
(Erdészeti Lapok 1938. 46. o .)

Ugyanakkor az Egyesületnek 833 tagja volt. "Nem hinném, hogy ez a 
szám hasonló arányban oszlana meg, mint a választmánynál" - jegyzi meg némi
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iróniával a szerző. A továbbiakban azt fejtegeti, hogy az erdőmérnök! karnak 

igazi érdekképviselete nincs. Az Egyesületnek annak kellene lennie, de ott viszont 
a hatalmi súlyponton levő birtokos réteg nem sok megbecsülést ad az erdőmérnö
köknek, illetőleg csak annyit, amennyi jövedelmet az az erdőbirtok révén produ

kál. Már pedig a birtokosok szemében a jövedelmezőségi mérce mutatója ugyan
csak tág határok között mozog. Van, aki a holdanként! 15 P jövedelemmel is elé
gedett, másoknak az ezer pengő is kevés.

"Az erdőmérnök! kar mindent elkövetett, hogy a kezelése alatt álló e r 
dőgazdaság megfelelő és biztos, sőt emelkedő jövedelmet hozzon. De igen kevés 

helyen méltányolták és ismerték el az erdőmérnököknek és munkatársaiknak, az 

erdőaltiszteknek ezt a jövedelemfokozó munkásságát. Fehér hollók az ilyen b ir
tokosok" - mondja a szerző a 418. oldalon.

Ilyen körülménye];: között szükségesnek tartja, hogy az erdőmérnöki kar 
is jobban hallathassa szavát az Egyesületben és szerény, de méltányos kívánsága
it elérhesse. Milyen reformokat kívánt ?

1. Az Egyesület fele-fele arányban legyen érdekképviselete a birtokosok
nak és az erdőmérnököknek, bár a taglétszám 80-85 %-át az erdőmémökök adják.

2. Mindenkinek egyforma joga legyen ; bántódás, megtorlás nélkül, sza
badon mondhassa ki a véleményét mindenki.

3. Két főosztályt kell alakítani : egyet az erdőbirtokosok, egyet az erdő- 
mérnökök részére.

4. Az elnöki tisztet birtokos ( egyben a birtokos főosztály feje ), az egyik 
alelnöki tisztet az államerdészet mindenkori feje, a másikat magánalkalmazásban 

álló erdőmérnök töltse be. Az egyik alelnök az erdőmémöki főosztály vezetője le 
gyen.

5. A választmányt a tagok tényleges, számszerű arányának megfelelően 
kell összeállítani.
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6. Az elnökség és a választmány tagjai egymás után csak két alkalommal, 

hároméves időszakra választhatók, a következőre nem. (Később újra választha - 

tók.)

7. A tisztségek betöltésénél a szükséges számnál többet kell jelölni, hogy 
tényleg választani lehessen. A jelöltek nevét, foglalkozását a meghívón fel kell 

tüntetni.

8. Be kell vezetni a kettős borítékban való titkos írásbeli szavazást. Tá
voliét esetén otthonról is lehessen igy szavazni, mivel az erdőmérnöknek nincs 

mindig pénze és móc ĵa Budapestre utazni.

9. Egyéb fontos kérdéseknél is  lehetflré kell tenni a hazulról t&rtéaf 

írásbeli titkos szavazást, továbbá a meghatalmazottak utján való szavazást.

10. Szavazati jogot csak olyanok gyakorolhatnak, akiknek tagdijhátralé- 
kuk nincs.

11. Választmányi és bizottsági tagoknak az Egyesület térítsen meg utazá
si és maximum 3 napi ellátási költséget, de mást semmit.

12. Fokozni kell az Egyesület pénzbeli jövedelmét: a tagdíjak arányosí

tásával, mecénások felkutatásával, a FÖldmüvelésügyi Minisztériumtól ugyan
olyan támogatással, mint amilyent az OMGE-nek ad, a FÖldmüvelésügyi Minisz

térium hivatalai részére fizesse elő az Er dészeti Lapokat.

13. Minden erdőigazgatósági székhelyen alakuljanak meg az Egyesület 

fiók-egyesületei és mindnek legyen közös lapja az Erdészeti Lapok.

Végül a cikkíró véleménynyilvánításra hívta fel valamennyi kortársát a 
felvetett kérdések ne gvitatására.

A cikkből az csendül ki, hogy a szerző már régóta élénk figyelemmel kí

sérhette az Egyesület belső életét és sok problémát nyilván nem alaptalanul vetett 
fel. Javaslatai demokratikus jellegűek.
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Biró Zoltán ellenszegül.

A reformkövetelő cikkre - várhatóan - elsőnek Biró Zoltán egyesületi 

ügyvezető válaszolt az Erdészeti Lapok 1940. 458-466. oldalán. Válasza ellenté
tes jellegű : nem mutat rá a kibontakozás útjára, hanem jóformán csak a nehézsé- 

gekf reti fel, amelyekkel a reformálás járna. Így pl. állítja. hogy az Egyesület- 
ben szólásszabadság van, de sajnos az Egyesületen kivüli megtorlásról az Egyesü

let nem tehet. A két főosztály alakítása az egység megteremtését még inkább gá
tolná. Az elnökbelnökök javasolt megosztását kivihetetlennek tartja, pl. ha az 
államerdészet vezetője nem is egyesületi tag. Többszöri választhatóság lehetet

lensége esetén értékes emberektől kellene megválni és nem is biztos, hogy akadná
nak-e helyükbe mások ? Több személy jelölése a szavazatok szétforgácsolódásához 

vezetne. ( Kaán Károly megbuktatásakor lehetett több jelölt ! A szerző. ) Ragasz

kodik szavazás esetén a jelenlévők döntéséhez, a levélben való szavazás egyéb
ként is nagyon megnehezítené az ügyintézést és kellően át nem látott döntések szü

letnének. Tagdíjhátralékosok szavazati jogának megtagadása esetén éppen az erdő- 

mémökök esnének ki nagy számban. A kiküldetési költségek egyesületi fedezése 
az anyagi helyzet miatt egyszerűen lehetetlen. A tagdijakat sem lehet arányosíta
ni, mert az Egyesületben nem kamarai rendszer, hanem alapszabály szerinti tag
díjrendszer van érvényben. ( 1944-ben már mégis csak lehetett progresszív tag

díjrendszert bevezetni. - A szerző. ) A vidéki csoportok megalakulását ember- és 
pénzhiány miatt nem látja kivitelezhetőnek.

Az ügyvezető nézetei tükrözték a birtokosok véleményét az erdőmérnökök 
nézeteivel szemben.

A cikkel foglalkozott az 1940. szeptember 10-i választmányi ülés is.

Dr. Mihályi Zoltán titkár megállapította : .. a tagok körében bizonyos elégedet
lenség tapasztalható és célszerűbb ennek a békés levezetése, mint az agyonhallga- 
tása" (Erdészeti Lapok 1940. 619.0. )

Waldbott elnök ugyanott igy nyilatkozott a kérdésről Mélyreható szerve
zetbeli reformokat nem lehet egy-egy véleménynyilvánítás alapján személyek ki
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cserélésével és napok alatt megvalósítani ; a javasolt változtatásokat gondosan, 

m ind en re  kiterjedő figyelemmel kell mérlegelni és az összes érdekeltek meghallga

tása után az alapszabályok esetleges módosításában érvényre juttatni.

Az 1940. december 19-i közgyűlésen a titkár jelentésében ismét kitért a 

cikkre és megállapította, hogy annak Bíró Zoltánon kivíil, nem volt lényeges vissz
hangja, ami tekintve a világban végbemenő alapvető változásokra, érthető.

Érthető, mert Biró cikke után mindenki megérthette az erdőmérnökök kö
zül, hogy teljesen céltalan a rra  gondolni, hogy az erdőbirtokosok a hatalmat az 

Egyesületben hajlandók megosztani a mérnökökkel.

Az Erdészeti Lapok 1941. 291. oldalán Farkas Jenő ismét visszatért 

cikkére. O is megállapította, hogy az meglepően gyenge visszhangot keltett erdő- 
mérnök kollégái körében és ezt annak tulajdonította, hogy azok nem mondhatják el 

szivük szerint a véleményüket, mert "megütik a bokájukat". Biró Zoltánnal szém- 

beni vitának nem sok értelmét látja. Jó meglátása, hogy ebben a korban egészsége

sen működő érdekképviseleti szervezetben munkaadók és munkavállalók együtt nem 

lehetnek.

Ezzel az utolsó közleménnyel azután ez az érdekes, merészhangu kezde

ményezés ki is múlt ; az Egyesület élete változatlanul folyt tovább a régi mederben. 

Kár, hogy Farkas Jenő javaslataiból legalább részletek nem valósulhattak meg.

Ez a reformkezdeményezés is folytatása annaV a küzdelemnek, amely a 

haladó és reakciós erők között már két évtizede, meg-megujuló „hevességgel folyt. 
Nyilvánvaló, hogy Farkas Jenő nem elszigetelt, egyedülálló jelenség, hanem egy 

csoport törekvéseinek megszemélyesítője. Ez a csoport nem tudott és nem is a- 

kart belenyugodni abba. hogy tudásának és ambíciójának egy célja legyen csupán: 

az erdőbirtokosok vak kiszolgálása. Ez a csoport nem akarta lelkes ügyszeretetét, 

verejtékes munkáját 150-200 P fizetés ellenében ahhoz a munkához adni, amely vé

gül is 100. 000 ha íeluiir .ux vágásterületet és 600. 000 ha rontott erdőt eredmé

nyezett az országban. söpört nem birta elviselni, hogy az Egyesület - 
Wágner Károly Díváid Adolf. Bedő Albert, Illés Nándor, Fekete Lajos,
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Horváth Sándor és mellettük még száz és száz nagyszerű erdész félévszázados 

alkotása - csupán egy célt szolgáljon : a nagybirtok és a fakereskedelem profitját. 

És hogy ez a csoport nem volt kicsi és gyenge, bizonyitja, hogy ez a hallatlanul 

m erész irá s  nyomtatásban és az Erdészeti Lapokban megjelenhetett.

Az Egyesület élete a EL. világháború idején.

A háború évei alatt az egyesületi élet középpontjába ism ét nyomasztó 

súllyal a term elési problémák kerültek. Ezeknek a problémáknak valóságos alap

jait a háború korszakának általános le írása  során az "Ismét égető fahiány" cimü fe

jezetben m ár ism ertettük.

Az Egyesület igyekezett a bajokat tőle telhetően orvosolni. Nagy nehézsé

get jelentett azonban az, hogy az ország faellátásának ügyeit ebben az időben m ár 

nem is 1-2, hanem 8-9 országos hivatal intézte. Ez az adminisztrációt, a bürok

ráciát a végtelenségig felduzzasztotta és az ügyintézést rendkívül lassúvá és ku- 

szálttá tette.

Az Egyesület: hivatalos érdekképviselet.

A fÖldmüvelésügyi m iniszter az Egyesület ( egyébként m ár igen régi ) 

szorgalm azására igyekezett valam elyest tiszta  vizet önteni a pohárba és 1942. 

augusztusában az Erdészeti Lapok 35Í-352. oldalán az alábbi fÖldmüvelésügyi m i

n isz teri leirato t közölhette :

"A magyar erdőgazdaság érdekének és a term elés fontosságának biztosí

tása végett az Országos Erdészeti Egyesületet a fakiterm elői szakma egyedüli o r

szágos szabad érdekképviseleti szervének tekintem és felruházom azzal a joggal, 

hogy a jövőben a hatóságok és hivatalok, valamint más érdekképviseleti szervek 

előtt, mint ilyen lépjen fel és az em lített szakmát érintő kérdések tárgyalásában, 

mint ilyen vegyen részt. " (Erdészeti Lapok 1942. 351. o. )
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Az Egyesület régi óhaja teljesedett ezzel a leira tta l - nem a legjobb ó rá 

ban.

Az ország faellátásának aggasztó helyzetével la pcsolatban a választmány

1942. november 10-i ülésén célszerűnek látta  leszögezni :

” . . .  az a tény, hogy a term elés és a kereskedelem  ma m ár nem tud e le 

get tenni a reá  ja háruló közgazdasági kötelezettségnek, nemcsak számottevő anya

gi veszteségünk, hanem olyan erkölcsi tehertétel is, am elyért sem az erdőbirtokos, 

sem a fakereskedő nem vállalhatja a felelősséget. " ( E rdészeti Lapok 1942. 576. o . )

Emlékezzünk : az 1940. m árcius 12-i közgyűlést is  m ár kizárólag ennek 

a megállapitásnak az érdekében hivták össze.

A helyzet m egoldására az Egyesület a következőket javasolta :

1. A faárak kérdése sürgősen rendezendő. - A kereskedelemügyi m inisz

te r  ugyan szabályozta a szerfaárakat a 63200/1942. K. M. számú rendeletében, de 

nem a legszerencsésebb módon. Az Egyesület szakértő m egítélése szerin t ugyanis 

egyes választékok túlértékeltek és csak a r ra  jók, hogy eltorzítsák a kereskedelm et 

a protekció irányába. Más választékok viszont sem mi hasznot nem hoznak a te rm e

lőnek. Ilyen választék pl. az oly igen fontos vasúti talpfa. Ennek következménye 

volt az, hogy 1942-ben a MÁV által igényelt 3 m illió darab talpfa helyett csak

90. 000 db-ot ajánlottak fel a term elők megvételre.

2. T erm elési idényenként legyenek szabályozva a faárakkal együtt a mun

kás- és fuvarosbérek is.

3. A munkások és fuvarosok élelm i- és közszükségleti cikkekkel való e l

látását központi szervezetben, a term elő üzemeken keresztül kell eszközölni, a 

munkavállalási hajlandóságtól függően. Végső esetben a munkától vonakodókat kato

nai szolgálatra kell behívni, vagy karhatalm at igénybe venni.
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4. Az erdőgazdaságokat hadi célra termelő üzemekké kell minősíteni.

5. A virágzó fuvaruzsora letörése és a szállítások megoldása érdekében
- ahol nincs - meg kell szervezni a házilagos fuvarozást. Az ehhez szükséges ta
karmányt, fogatkarbantartási anyagokat, stb. a kormány bocsássa az erdőgazdasá

gok rendelkezésére és e tekintetben támogassa a magánerdőgazdaságokat is.

6. A ttirifa vasúti szállítását a kormány további kedvezmények nyújtásá

val könnyítse meg.

Ennek á javaslatnak a megszületéséhez kellett vezetnie a Kaán Károly 

megbuktatásával megkezdődött folyamatnak ! Amint azt már említettük, katonai 

munkavezető törzsek kezdték meg működésűket az erdőgazdasági termelés terüle

tén is.

Az erdei károsítások mérhetetlen elszaporodásáról szóló hírek mellett 

egy másik vészterhes hír is érkezett az Egyesülethez, ameiy a kényszertermelé
sek foganatosításáról szólt, vagyis a Mvis-m ajor"-ra való hivatkozással a tartamos 

erdőgazdálkodás alapelveinek félrerugásával a legkönnyebben és leggyorsabban el

érhető fakészletek durva letárolásáról.

Az Egyesület józanul gondolkodó nagy többsége e szörnyű kornak ezekkel 

a törvényszerű kísérőjelenségeivel szemben már tehetetlen volt. Tudta, hogy a 

késhegyig menő, gigászi, irgalmatlan küzdelemben hiába hivatkozna az emberies

ség, a tudomány és a józan ész tanácsaira, a távolabbi jövő érdekeire vagy elmúlt 
korok verejtékes munkájára ; most csak a jelen volt a fontos, a győzelemnek min

den áron való kicsikarása. Csak a győzelem meglegyen, azután majd

De ezeknek az embereknek erdész-szive mégsem tudta hang nélkül elvi
selni az erdőt ért sebeket.

A józan ész erőtlen hangjának vagy gyenge siránkozásnak, vagy esetleg 
önvigasztalásnak tekintsük-e az alábbi megnyilatkozásokat °
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felesleges minden kényszertermelés, annál is inkább, mert nem 

tudhatjuk, mikor lesz vége a háborúnak és e szükségletek valószinüleg még növe
kednek is” ( Erdészeti Lapok 1942. 578.0. )("  mikor lesz vége a háborúnak ?”. . .  
ez a mondat már Sztálin ád - a mai Volgográd - után, a Don-kanyar előrevetett 

árnyékában hangzott el. j

kormányzat és nemzet joggal fordulnak el az olyan ágazattól, amelyik 

a mai nehéz időkben nem követ el mindent, hogy a reá  háramló súlyos kötelezett
ségeknek minrten tekintetben megfeleljen. " ( Erdészeti Lapoki 1943. január i mellék

l e t , 12.o. )

Az 1943. december 16-i közgyűlés jegyzőkönyvéből, Waldbott elnök meg

nyitójából :

" Mindnyájan ismerjük azt a Utáni küzdelmet, amelyet a kormányzat 

folytat azért, hogy a szükségletek ellátását fagazdaságunk terén is megfelelőén 

biztosítsa és bár az intézkedésekkel több tekintetben nem értünk egyet, mégis kö
telességünknek tartottuk és tartjuk, hogy a teendők lehetőleg sima lebonyolításá

nak elősegítésével támogassuk a kormányzatot a belső rend fenntartására irányu
ló áldozatos törekvésben . . .  Sajnálattal kell megállapítanunk, hogy a fogyasztás 
kielégítése érdekében . . .  az erdőgazdaságnak olyan áldozatokat kellett és kell

hoznia, amelyek joggal keltenek bennünk aggodalmat a jövő tekintetében__

Szükségesnek tartom ezért, hogy a tisztelt közgyűlés feliratban kérje a kormány
zatot a rra , fordítson még a mostaninál is nagyobb gondot és költséget a letarolt 

területek felújítására, uj állományok telepítésére, és az Alföld fásítására i s . . .

Hiábavalók lennének a kormányzatnak a kényszertermelésre irányuló 
rendelkezései és nem fognak eredményre vezetni a munkások katonai megszerve
zése tekintetében tett intézkedések sem, ha a munkásjellátás terén nem kapunk a 
kormányzattól megfelelő támogatást. " ( Erdészeti Lapok 1944. januári melléklet 
4-6 o . , - kiemelés a szerzőtől. )
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A kényszerterm elések során Vas megyében szép jövőjű 90 éves vágásfor

dulóban kezelt fenyveseket kellett 30-40 éves korukban letarolni és különösen ag

gasztotta az Egyesületet, hogy sor került a főváros közelében fekvő és annak ide

jén nagy nehézségek árán telepitett alföldi akácosokra is.

A szervezeti élet eseményei.

Az Egyesület szervezeti élete a háború évei alatt elszürkült, eseményte

lenné vált. Nagy része volt ebben a titkár katonai szolgálatra való behívásának is.

Az anyagi helyzet a pénz értékének fokozatos csökkenése következtében 

állandóan romlott, az évi zárszámadások maradvánnyal való zárásá t csak jelen

tős állami adományok tették lehetővé. 1944-ben m ár a tagdíjakat 50 %-kal fel 

kellett emelni. Ezzel szemben az Erdészeti Lapok terjedelm ét különféle intézke

dések állandóan csökkentették, oldalait pedig a rendeletek özöne ára.sztotta el. 

Tanulmányutakról m ár nem esett szó.

A közgyűlések közül csupán az 1941. december 18-i közgyűlést érdemes 

megemlíteni, m ert ekkor ünnepelte meg - elég csendesen - az Egyesület fennállá

sának 75. évfordulóját.

Elhallgatott a szakírók tábora is. 1942-ben a titkár az iráskedv nagy

mértékű csökkenéséről volt kénytelen számol adni, amit " . . .  részben a bírálat 

szabadságának a korlátozásával kell megokolnom. ” ( Erdészeti Lapok. ’ 942. 

[.füzet melléklete, 15.o. } Egy évvel később ezt jegyzi meg : "Sajnos : Inter arma 

silent musae. ma m ár alig i r  valaki. Két évvel ezelőtt még a terjedelem korláto- 

zás okozta torlódás m iatt panaszkodtam, ma mindössze egy-két füzetre való kéz 

irat van a szerkesztő asztalán. ’ ( Erdészeti Lapok, 1943.1. füzet melléklete,

17.o. ) A laD 1944. decemberéiben ieient m es utol iára.
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Az Egyesület békét kívánt.

Ide kívánkozik egy mondat idézete az 1942. december 18-i közgyűlés 

titkári beszámolójából :

" Ez idő szerin t nincsen egyetlenegy állásnélküli erdőmérnök az o rszág 

ban. . .  A magyar erdőmérnöki karnak tehát csak egy lehet a kívánsága: . . .  hogy 

békés és termékeny munkában szolgálhassa hazáját a jövőben is. " ( Erdészeti 

Lapok 1943. I. füzet m elléklete, 16-17 o. )

A "békés" szó az eredeti szövegben is ki van emelve ! Ez a mondat jól 

kifejezi az Egyesület akkori igazi gondolatait : az őszinte békevágyat. Nagy szó 

volt ez a mondat abban az időben egy nagy és tekintélyes társadalm i egyesület 

hivatalos képviselőjének megnyilatkozásából, amikor sok más egyesület kö telessé

gének érezte, hogy a háború tovább m élyítése érdekében teleszájjal harsogja a 

kor politikai frázisa it, sőt voltak testületek, amelyek e r re  a célra alakultak.

Egy bömbölő korszak csinnadratta-zajának közepette ez a halk, intelligens, 

de biztos hang jelkép lehetett minden m agyar erdész hasonló emberi m agatartása 

szám ára.

Ugyanez a "békés" sző szerepel az 1943. februárjában kiadott E rdészeti 

Zsebnaptárnak a titkár által i r t  Előszavában is, szintén kiemelt szedésben.

Nem vitás, hogy az életcéljának az alkotó munkát választó egész magyar 

erdőmernöki kar nevében fejezte ki békevágyát az Egyesület első tisztviselője.

Erdészeti Zsebnaptár.

Az Egyesületnek a magyar erdészeti szakirodalom kiépítése érdekében 

tett erőfeszítése ebben az időben az Erdészeti Zsebnaptár megterem tésében csú

csosodott ki.
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A valaha nagy népszerűségnek örvendő, 37 évfolyamot megélt Zsebnap

tárt utoljára 1918-ban adta ki az Egyesület.

Újbóli Viariflaanair gondolata az azóta eltelt évtizedekben többször felme

rült, a gazdasági világválságot követő konjunkturális időszakban pedig meg is in

dultak a kiadás előkészítő munkálatai. Ujabb és ujabb határidőket tűztek ki megje
lentetésére, de valami mindig közbejött. Végre 1943. febuárjában megjelenhetett 
3.000 példányban. Pedig már ekkor is veszélyben forgott születése, mert a háború 

miatt nem lehetett bibliapapirt és a bekötéshez jóminőségü vásznat kapni. Az erede
tileg 700 oldalra tervezett munka 1.400 oldalas, két kötetes valóságos kis erdésze
ti enciklopédiává kerekedett. Előállítási költsége 65.000 pengőbe került, eladási 

ára 28 pengő volt.

Az évek szívós munkájának és a nehézségek leküzdésének eredményekép

pen újból megjelent Zsebnaptár elsősorban Dr. Mihályi Zoltán fáradozásának kö

szönhető. 6  utána legtöbb dicséret talán a végtelenül lelkiismeretes, lelkes és 
szorgalmas Krippel Móric egyetemi tanárt illeti meg.

Az egyes fejezeteket az akkori magyar erdészeti tudomány és gyakorlat 
legkiválóbb képviselői írták meg:

Botvay Károly, Fehér Dániel, Róth Gyula, Haracsi Lajos, Fekete Zoltán, 

Krippel Móric, Bacsó Nándor, Lángos Lajos, FÖldváry László, Sébor János,

Solt Béla, Modrovich Ferenc. A nagyszerű szerzők sorából ki kell emelni 
Botvay Károlyt, aki az erdészeti termőhelyismerettani rész megírásával egy uj 

magyar erdészeti tudományágat teremtett és valóságos kis remekművet adott az 

egyetemi hallgatók és az erdőmémökök kezébe.

Magáról a Zsebnaptárról, mint a két világháború közötti korszak egyik 
legkitűnőbb szakirodalmi alkotásáról, külön kis tanulmányt lehetne írni. Zárjuk le 

a róla való megemlékezést azzal, hogy a magyar erdészeti szakirodalomnak ez az 
értéke ma is változatlan népszerűségnek és megbecsültségnek örvend, nemcsak az 
erdőmérnökök, de az erdészek körében is.

9899/Cs.



Az utolsó háborús év.

1944-ben egyesületi életről beszélni már alig lehet. Az Erdészeti Lapok 

jelentéktelenre zsugorodott. Mindent elárasztott a tömeges mennyiségben kiadott, 

kapkodó,egymást módosító, szakadatlanul változó, logikátlan rendeletek halmaza, 
mint a felbomlás félreismerhetetlen jele. A háború végkifejléséhez közeledett.

1943. január 12-én a szovjet csapatok a voronyezsi fronton áttörték és 

megsemmisítették a 2. magyar hadsereget. 252.000 emberből 117.000 magyar 

katona pusztult el, ezen Idvül a hadfelszerelés, élelmiszer óriási készlete és ren

geteg ló. A veszteségek pótlása ujabb embertömegeket, közszükségleti cikket és 

fogatenergiát .vont el a termelésből. Feltünedeztek az Erdészeti Lapok oldalain is 

a háborúban elesett erdészeti személyek nevei.

A harc feltartóztathatatlanul közeledett Magyarország határai felé. Sűrű
södtek a légitámadások a hátországban, a hatalmas épület* és vasúti járműkárok 
mind több és több fát igényeltek.

1944. március 19-én a Wehrmacht megszállta és hadműveleti területté 

nyilvánította Magyarországot. Szeptember 23-án a szovjet csapatok átlépték a 

magyar határt. 1944. december 26-án befejeződött Budapest bekerítése, 1945. 
február 13-án elcsitult a harci zaj a sokat szenvedett főváros felett.

1945. április 4-én a front utolsó szakasza is elvonult az ország területé

ről Nyugat felé. Magyarország felszabadult.

Háboi> dúlta ország, megtépázott erdők, 600.000 katonai és 400.000 pol-
3/V

gári halott romokban heverő főváros, szerte a nagyvilágban szétszóródott me

nekültek és hadifoglyok : ez volt e korszak záróakkordja.

3/Az adatokat a Hadtörtér "' ni Intézet bocsátotta rendelkezésre. ( - A szerző ).
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