
V.

Az Egyesület működése a £L világháború után ( 1945-1966 )

Gazdasági életünk fejlődése a felszabadulás után.

A háború vihara átdübörgött hazánk felett. A régi társadalmi és politikai 
rendszer képviselői nagy számban menekültek el Nyugatra. A Vörös Hadsereg 
győzelme nyomán forradalmi átalakulás indult meg az országban : küzdelem a 

népi demokratikus politikai-társadalmi-gazdasági rendszer megteremtéséért.

A politikai hatalom megragadását szorosan követték fontosabbnál-fonto

sabb gazdasági intézkedések.

A Dunántúlon még tombolt a harc, amikor a Debrecenben székelő Ideig
lenes Nemzeti Kormány 1945. március 15-én megalkotta első legnagyobb jelen

tőségű törvényét. A hivatalos lap a Magyar Közlöny 1945. március 18-i számá
ban jelent meg a 600/1945. ML E. számú rendelet' " a nagybirtokrendszer meg
szüntetéséről és a földmives nép földhözjuttatásáről. "

A törvény történelmi jelentőségű bevezetése igy hangzik:

A rendelet célja, hogy az Ideiglenes Nemzetgyűlés Szózatában és az 

Ideiglenes Nemzeti Kormány Nyilatkozatában lefektetett elvek és a meg

adott felhatalmazás alapján, a nagybirtok-rendszer megszüntetésével 
valóra váltsa a magyar földmives nép évszázados álmát és birtokába ad
ja ősi jussát, a földet. A feudális nagybirtokrendszer megszüntetése biz

tosítja az ország demokratikus átalakulását és jövő fejlődését, a földes
úri birtokok parasztkézre adása megnyitja a politikai, társadalmi, gaz

dasági és szellemi felemelkedés útját, az évszázadok óta elnyomott ma

gyar parasztság előtt.

1945-46-ban állami kézbe kerültek a bányák, a velük összefüggő erő

müvek és a legnagyobb nehézipari konszernek, 1947-ben a bankok és a birtokuk

ban levő nehézipari vállalatok, 1948-ban a száznál több munkást foglalkoztató
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ipari és közlekedési vállalatok, valamint a külföldi tőkés érdekeltségek ipari üze

mei.

1948-ban vált bizonyossá, hogy az élet minden területén a proletárdikta
túra javára dőlt el a küzdelem. A politikai és gazdasági hatalom teljes birtokában 

lehetett hozzáfogni azoknak a terveknek a megvalósításához, melyek alapvetően 
uj gazdasági rendszer fokozatos étrehozását eredményezték.

A termelőeszközök társadalmi tulajdonba kerülése nemcsak lehetővé, 

de szükségszerévé is tette a termelésnek alapos, minden eddigit felülmúló , köz
pontosított megszervezését. Létrejött a gazdasági élet legfelső koordináló szerve, 

az Országos Tervhivatal, kialakult az uj gazdasági apparátus, munkás és paraszt 

káderek emelkedtek fel a vezető pozíciókba, egészen a legmagasabb fokig. Kifej
lődtek nemzetközi kapcsolataink, szorosan beleépültünk a szocialista világrend- 

szerbe. Átfogó, hosszúlejáratú tervek keretében az ország gazdasági ereje a 

kiválasztott, döntő fontosságú, a továbbfejlődés alapját jelentő feladatok megol
dására lett összpontosítva. A kapitalizmus szabadpiaci, gazdasági automatizmu
sokon alapuló termelési rendjét felváltotta a tervgazdaság rendszere.

1957. után még szorosabbra füztlik kapcsolatainkat a szocialista tábor 
országaival, komoly formában hozzáfogtunk gazdasági életünk, közelebbi és tá 

volabbi terveinek összehangolásához. Mind nagyobb szerephez jutott e munka ko
ordinálásában a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa. Számos gazdasági és po
litikai tényező hatására 1960/61-ben bekövetkezett a mezőgazdaság tömeges kollek
tivizálása. A szocialista mezőgazdaság kifejlesztése mellett gazdaság-irányítási 

rendszerünk korszerű átalakítására irányuló törekvések jellemzik napjaink mun
káját.

A fejlődés során alapvető változások mentek végbe a lakosság foglalkozás 

szerinti összetételében és életkörülményeiben. Két évtizedes gazdaságfejlesztési 
munka eredményeként az ország gyáripari jellege a korábbi évtizedekhez képest 

tovább fokozódott. Mivel nyersanyagokban szegény ország vagyunk, az ipar terü

letén a munkaerőigényes iparágak fejlesztése részesült előnyben. A nagyüzemi

9899/Cs.



- 220 -

mezőgazdaság kiépítése munkaerő feleslegeket szabadított fel a falun. A gazdasá

gi fejlődés itt vázolt kölcsönhatásainak eredményeként meggyorsult az urbanizáló- 
dás, a falusi lakosság városokba való áramlása, különösen a fiatal és középkorú 
korosztályok részéről. De a falun maradd lakosság polgárosodása is komoly mér 

reteket öltött, közszükségleti és kulturális igényei megnőttek. E folyamat ered - 
Hiányéként a munkaerő és természetes utánpótlása lecsökkent, munkaerő

hiány jelentkezett a falun is.

A magyar gazdasági élet ism ert és ezért csak röviden felvázolt fejlődése 
alapvetően meghatározta az erdőgazdasági termelés lehetőségeit is.

A magyar erdészet fejlődése a felszabadulás után.

Az Egyesület százéves történetének keretében csak egészen vázlatosan 
lehet ismertetni azt az eseményekben rendkívül gazdag korszakot, amely a magyar 
erdészet életében a háború után beköszöntött.

Az erdők államosítása. r

Az erdők, de az egész magyar történelem szempontjából beláthatatlan 
jelentőségű volt a már említett földreform-törvény. Ez az alapja, forrása annak 

a roppant változásnak, átalakulásnak, amely az erdőgazdaság egész területén az 
utóbbi húsz évben végbement.

A törvény 20. paragrafusában igyanis igy rendelkezett az erdőkről

Az elkobzás és megváltás során igénybe vett földbirtokokból az erdők, 
az erdősítésre szolgáló terméketlen területek, valamint az Alföld fásítá
sára kijelölt területek közül a 10 - 190 kát. hold kiterjedésű erdők áliami 
ellenőrzés mellett községi tulajdonba, a 100 kát. holdon felüli kiterjedésű - 

ek pedig állami tulajdonba kerülnek. A Fölön? ti veié sügyi Miniszter elren
delheti közbirtokosság! erdő .étesitését.
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Minden haladó gondolkodású magyar erdész álma vált ezzel valóra : az 

erdők állami tulajdonba, illetve állami kezelésbe vétele.

Azt jelentette ezf hogy az állami erdők részaránya az összes erdőből a
II. világháború előtti 5 %-ról 89, 5 %-ra emelkedett ! Magánkézen mindössze 8. 5%, 

községi szervek kezelésében 2 % maradt. Mint akkoriban mondották : "földcsu
szamlás történt Magyarországon".

Az uj körülmények : a hatalmas állami erdőbirtok létrejötte, az ország 

újjáépítésének feladatai, stb. - nehéz helyzet elé állították az erdészetet. A nagy 
termelési feladatok végrehajtásával párhuzamosan kellett gyorsan kialakítani a 

magyar sajátságoknak és a népgazdasági helyzetnek megfelelő államerdészeti 

szervezetet. Ki kellett alakítani e szervezet működése számára az egységes és a 
népgazdaság közelebbi és távolabbi érdekeinek megfelelő gazdaságpolitikai irány

vonalat. Összhangba kellett hozni a hazai gazdálkodást a szocialista tömb orszá

gainak adottságaival, a tömb által nyújtott lehetőségek kihasználásával.

Nehéz örökséggel terhelt alapállásból kellett elindulni ezen az utón. Az 

az utóbbi száz év, melynek erdőigazdálkodását is áttekintettük az Egyesület tö r

ténetének keretében, 100.000 ha felujitotlan vágásterületet, az összes erdőterület 
közel felét kitevő rontott erdőt, csökkeni fatermő területet és élőfakészletet ered
ményezett.

Erdőgazdaságunk az újjáépítés éveiben.

A háborút közvetlenül követő években az élet megindítása a háborús ká
rok helyreállítása, az újjáépítés vök a legsürgősebb feladat. Az épületkárok, bá

nyák, a vasút, a járműpark, a hírközlés, a hidak, stb. stb. újjáépítése - roppant 
mennyiségű fát igényelt.

A károk mellett igen nagy probléma vök a lakosság tüzelővel való ellá

tása, m ert a szénbányák és a vasút is súlyosan károsodtak a háború következtében.
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A szénterm elés jelentős részé t egyébként is az ipar talpraállitása, a vasúti á t

bocsátóképesség egy ré szé t pedig a  szövetséges haderők katonai szállításai foglal

ták le.

Azt gondolhatná az olvasó, hogy ilyen kétségbeejtő helyzetben a magyar 

erdőkre minden eádigínél nagyobb pusztítás várt. Ezt a rendkívüli állapotok és a 

nemzetközi kereskedelem  nehézségei indokolták is volna.

E lehetséges feltevéssel szemben annál meglepőbb az állam erdészeti 

felső vezetés első  intézkedésének szigorú és tárgyilagos hangja, amely a fakiter

melésnek foganatosításáról intézkedett. 1945. május 16-án jelent meg a Magyar 

Közlöny 30. számában a fÖldmüvelésügyi. m iniszternek ez az 1959/1945. F. M. szá 

mú körrendelete, amely az ország faellátásának tárgyában megjelent. Ez a rende

let csupán az Erdőtörvény, az 1935. évi IV. t. c. által is megengedett két évi fa te r

m és k iterm elésére  hatalmazta fel az erdőigazgatóságokat és a term előket. Negye

dik bekezdésében szigorúan e lő írta  azt is, hogy "a kiterm elésre kerülő faállo - 

mányokból elsősorban szerfát ( fürészrönköt, vasúti talpfát, bányafát, stb. ) kell 

term elni s csak a szerfá ra  nem alkalmas részek dolgozhatók fel tűzifának . . .  

Minden önkényes fahasználat a legszigorúbban tilos. " ( Magyar Közlöny, 30. szám

1945. május 16.)

Term észetes, hogy a m ár vázolt körülmények között az évi faterm és 

erősebb igénybevételére került 3or az újjáépítés éveiben. Az 1945. évre nézve 

nem áll rendelkezésre term elési adat. 1946-ban 6. 2, 1947-ben 4 .1 , 1948-ban 

3.7 millió m3 fát term eltek ki az országban az évi növedék alapján körülbelül 

lehetséges 3* 1 - 3-3 m illió m3~reJ szemben. Ez a  szám  azonban 1949-ben leesett

1.95 millió m 3-re, vagyis 1 millió m3 m egtakarítás enyhítette némileg a korábbi 

tűhasználatokat. 1950-től kezdve a fahasználatok évi mennyisége felvette a nor

m ális értéket.

Kétségtelen, hogy 1945. telén a lakosság önkényes fakiterm elése is  oko

zott az erdőben károkat. Mindent egybe vetve megállapítható, hogy az újjáépítés 

időszaka távolról sem idézett elő olyan erőltetett igénybevételt, mint amilyenre
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a helyzet alapján kilátás lett volna. A koimáiy szervek megértő magatartása mel
lett ez az irányító szakemberek és az alsófoku személyzet áldozatos helytállásának 
nagy érdeme.

1945-47-ben a hirtelen hatalmasra növekedett állami erdőbirtokon nem 
állt még rendelkezésre sem irányitő műszaki szervezet, sem megfelelő, állami 
alkalmazású munkáslétszám a termelési feladatok végrehajtására. A fára pedig 
nagy szükség volt. Ezért - az alapelvek fenntartása mellett - a termelés kezdet
leges formái érvényesülhettek a munkában. így pl. 1945-ben meg volt engedve, 

hogy az egykori tulajdonos hajthassa végre a fakitenmslést és értékesíthesse ter- 
melvényeit az országban - annak érdekében, hogy több millió m3 fa mielőbb beke
rülhessen az ország gazdasági vérkeringésébe. Számos fakitermelő vállalkozó és 
magánfakereskedő is működött. Ezeknek közbeiktatása szintén szükséges és meg
engedhető volt ebben az átmeneti korszakban. Azonban ha lazább keretek között is, 
de az állami ellenőrzés már kezdettől fogva érvényesült a gazdálkodás területén.

Az államerdészeti szervezet kiépítése.

Az uj, az egész népgazdasági és áflamiraryitási szervezetbe beleilleszke
dő államerdészeti szervezet kialakítása komoly formában 1946-ban a Magyar Álla
mi Erdőgazdasági Üzemek ( MÁLLERD ) létrehozásával vette kezdetét. ( Meg kell 

itt jegyezni, hogy a felszabadulás után létre jött első állami nagyüzemek az állami 
erdőgazdaságok voltak ! )

A magyar erdészeti igazgatás gyakorlatában évtizedeken keresztül jól be

vált, bármas tagozódásu szervezet alakult ki : a FÖldmüvelésügyi Minisztérium 
felügyelete alatt dolgozó Központ irányítása alá tartozó erdőigazgatóságok, ezek ke
retében erdőgondnokságok irányították a termelést. Az erdőgondnokságok túlnyomó 

többségének élén szakember - erdőmérnök vagy erdész állt.
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A MALLERD létrejöttével viszonylag gyorsan kialakult és megszilárdult 
az Állami erdőgazdálkodás uj kerete, szervezete és rendje. Tevékenységének gerin
cét a szervezeti kialaldtás mellett ebben az időben a fakitermelések lebonyolítása és 
az ezzel kapcsolatos teendők ellátása képezte. Az utolsó háborús év nemkívánatos 
vonásait a termelésből mindinkább kiküszöbölte és azt házi kezelésbe vette. 1947- 
ben már a Gazdasági Főtanács úgy döntött, hogy 1947/48-tól kezdődően a fakiterme

léseket kizárólag a.MALLERD végezze.

Ezt a feladatot végrehajtani igen nehéz volt, mert államhitelt a munkák fi

nanszírozásához a MALLERD nem kapott. A fakitermelés 75-80 %-át tűzifa képezte, 
ezt viszont szociálpolitikai okok miatt áron alul kellett az értékesítő szervek rendel
kezésére bocsátania. Ennek következtében komoly jövedelemkiesést szenvedett és 
pénzügyi egyensúlya állandóan veszélyben forgott.

Az általános gazdasági helyzet és az erdészet ismertetett körülményei kö

zepette az újjáépítés éveiben nagyméretű erdőművelési beruházások foganatosításá
ról nem lehetett szó. Ennek ellenére a MALLERD ebben az időben fontos intézkedé
seket hozott az erdőművelés fejlesztésére is. 1947. júniusában 21.796/1947. ZgX. főo. 
számú rendeletében közzétette a rontott erdők átalakítására irányuló tervezetét, u- 
gyanakkor a 22.115/1947. számú rendelet intézkedik a tisztítások és gyéritések szak

szerű keresztülviteléről. Augusztusban pedig 33201/1947. szám alatt korszerű fater
melési utasítást adott ki a termelő üzemek felé. Már ekkor felvetődött a nyárfater
mesztés nagyarányú felkarolásának szükségessége és Npáría Bizottság létesítésének 
gondolata is. Az eddig szokáeos erdei mellékberméktermeiési ténykedés mellett kü
lön meg kell említeni a MALLERD tőzegtermelésének kifejlesztését.

A MALLERD hivatalos közlönyeként jelent meg a háború utáni első magyar 
erdészeti szaklap, az MErdőgazdaság”. Az érdekes, tartalmas lap nagymértékben 

járult hozzá az uj erdészeti szervezet és az erdésztársadalom egységének kialaku

lásához, az uj erdőgazdaságpolitikai irányvonal tudósításához széles körben való 
ismertetéséhez.

Érdekességként emlithető meg, bogy 1947-ben született meg az első ma
gyar erdészeti propaganda film is ”Szeresd az erdőt !” címmel.
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Meg kell még jegyezni, hogy közvetlenül a felszabadulás után a 4640/1945. 

M. E. számú rendelet a vadászati jogot elválasztotta a földtulajdontól és az ország 
egész területén a Magyar Államra ruházta. A vadászat hatékony államerdészeti 

irányítása csaknem egy évtizedre kikerült az erdészeti szakemberek kezéből.

A szófiai erdőgazdasági kongresszus.

A felszabadulás előtt számtalan kéz gazdálkodott az erdőben és a mag- 

gazdálkodástól kezdve a fa értékesítéséig ujabb és ujabb vállalkozók közbelépése 

tette áttekinthetetlenné a termelés folyamatát.

A felszabadulás után egy-két évig ez az állapot - egyre gyengülő tenden

ciával fennállt. Az újjáépítési gondok enyhülése, a valóban intenzív gazdálko

dás kialakulása idején már nyilvánvalóvá vált, hogy - a politikai szempontokon kí

vül is - mind a tervgazdaság rendszerének belső kiépítése, mind a szocialista 
nemzetközi kapcsolatokba való beilleszkedés szempontjából a termelés és a for

galom anarchikus állapota az erdőgazdaság területén is tarthatatlan.

De nem csupán a termelő munka megszervezése tette szükségessé a terv- 
gazdálkodás bevezetését, hanem az is, hogy az ország kevés fatermése a maximá

lis mértékben legyen kihasználva a közszükséglet kielégítésére.

1948-ig a népi demokratikus államokban a politikai-társadalmi átalakulá

sért vívott harc eldőlt a baloldali erők javára. Erre az időre alakult ki határozot

tan a szocialista világrendszer és bontakozott ki az a politikailag merev elhatáro
lódás a tőkés világrendszertől, amely egyre erősödő gazdasági szankciókban is 

testet öltött. Nyilvánv .-lóvá vált az is, hogy a népi demokratikus államok belső tá r 

sadalmi átalakulásuk eredményeit leghatásosabban szoros politikai, gazdasági és 
katonai együttmliködés révén lesznek képesek megőrizni.

A n. világháború befejezése után ezideig a szocialista gazdasági kapcso

latok terén csak a Szovjetunió és az egyes népi demokratikus országok között kü
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lön-külön létrejött forgalom volt a jellemző. 1948. után - miután az egyes államok

ban ennek belső feltételei nagyjából létre jöttek - indult meg a gazdasági élet egyre 
szélesedő összehangolása egymás között. E folyamat fejlődése, jelentősebb állomá

sai és eredményei általában ismertek.

Erdőgazdasági politikánk további céltudatos alakítása szempontjából nagy 
jelentőségű volt a népi demokratikus országok 1948-ban Szófiában tartott erdőgaz
dasági kongresszusa. A szocialista tömb országai itt ismertették egymással hazá
juk erdőgazdasági helyzetét és megbeszélték a legszükségesebb teendőket, az aláb

bi csoportosításban :
1. Erdők államosítása

2. Közelítés és szállítás

3. Fűrészüzemek
4. Faipar ( furair, lemez, bútor, lepárlás )
5. Aruelosztás és kereskedelem

6. Export, import
7. Szakoktatás, káderképzés
8. Kutatóintézetek

9. Vadászat és halászat
10. Természetvédelem
11. Egységes erdőgazdasági szervezet kiépítése.

Több fontos elvi megállapítást is tett a Kongresszus. Itt fogalmazták meg 
egységesen a szocialista erdőgazdálkodás alapelvét : a gazdasági élet szükségleté
nek tartós kielégítése a szükséges faanyagokkal, a talaj termőerejének megőrzése, 

a növedék fokozása, a tudomány nyújtotta lehetőségek teljes kihasználásával, a 
termelékenység maximális növelésével és a költségek minimálisra való szorításá
val.

Itt vetettek számot a résztvevők azzal a konkrét ténnyel is, hogy erdeik az 
elmúlt egy-másfél évszázad gazdálkodása következtében erősen leromlott állapot

ban vannak. Ezzel kapcsolatban Magyarország számára is megnyugtató iránymuta

tásul szolgált annak le szöge zése, hogy az évente kitermelhető famennyiséget nem -
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csak a pillanatnyi népgazdasági szükséglet, hanem távlati szükségleteket is figye- 

lembevéve az évi növedék mértéke szabja meg.

Ez a nemzetközi értekezlet a magyar erdőgazdaság szervezetének kiépíté
sére, további működési irányának kijelölésére utmutató volt, eredményeinek hazai 

alkalmazása mindinkább éreztette hatását. A fejlesztés természetesen összhang

ban állt az uj állami apparátus kiépítésével.

Útkeresés a szervezeti forma területén.

Utaltunk arra, hogy 1946-tól kezdődően az államerdészeti szervezet terü

letén hármas tagozódás alakult ki. A gazdasági szervezés további formáinak kere
sése során voltak olyan nézetek is, amelyeknek képviselői a fakitermelést, vala
mint az értékesítést le akarták választani a tulajdonképpeni erdőgazdálkodástól. Hi

vatkoztak arra , hogy a felszabadulást közvetlenül követő egy-két évben az állami 

felügyelet alatt álló, de nem állami apparátussal végrehajtott fakitermelési vállal

kozások is sikerrel oldották meg az ország faellátását. Hivatkoztak továbbá a Szov

jetunió példájára, ahol mint ismeretes, szintén külön erdőipari vállalatok végez
ték a nagy fakitermeléseket.

A jövő útját illetően a tisztánlátást a szófiai kongresszus hozta, illetve 
erő sitette meg. Az ott kimondott gazdasági alapelvek ismeretében sikerült az e r 
dőgazdasági szakembereknek az említett akciót leszerelni.

Az általános népgazdasági szervezés keretében a MALLERD továbbfejlesz
tésének módját keresve, nem sikerült azonnal megtalálni a legkedvezőbb megoldást.

1950-ben a MÁLLERD-ből nemzeti vállalatok alakultak. Mintegy másfél 

évi fennállás után ujabb átszervezés következett, amely az eddigieknél lényegesen 

erősebb politikai tartalommal volt megtöltve. Ez az uj szervezet a korábbi hármas 

tagozódáshoz még hozzá tett kettőt. A minisztériumi központ és az erdőigazgatósá- 

gok közé még beiktatott három területi igazgatóságot és 16 úgynevezett megyei
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egyesülést. Ennek következtében az ügyvitel nagymértékben elnehezült, az ország 

területi beosztása elaprózódott, felduzzadt a bürokrácia. 1952-ben ez a szervezet 
került át a megalakított Állami Gazdaságok és Erdők Minisztériumába ( ÁGEM ).

Az Országos Erdészeti Főigazgatóság alapítása.

Az erdőgazdaság területén dolgozó szakemberek is tisztában voltak azzal, 
hogy a valóban hatékony munka érdekében változtatni kell az eddigi formalista, 
csupán mennyiségi eredményeket értékelő, idegen tárcák főirányitása által befo

lyásolt rendszeren.

Szaklapunk a helyzetet igy értékelte :

" : . . .  erdőgazdaságaink v eze tésiek  módszereiben változtatást kell vég
rehajtani. A vezetésnek azt a formáját, amely csupán a tervek mennyiségi telje

sítését tekinti feladatának, olyan vezetésnek kell felváltani, amely a gazdaságosság 

biztosításában, a munka és termékei minőségének állandó emelésében, a termelé

kenység fokozásában, az önköltség csökkentésében, a termelési tervek cikkenkénti 
teljesítésében, a gépek jó karbantartásában , végül - de nem utolsó sorban - az 
anyagtakarékosságban látja főfeladatát.
( Kasza Ferenc: Az erdészeti tervezés néhány időszerű kérdése. "Az Erdő",
1954. 339-340.o. )

Az átszervezéssel járó határozott politikai irányvonal megerősítette a 
legfelsőbb állami- és pártvezetés bizalmát az erdőgazdaság iránt. A Kormány na
pirendjére tűzte a magyar erdőgazdaság helyzetének vizsgálatát és a Miniszterta

nács 1954. májusában foglalkozott az erdőgazdaság fejlesztésének kérdéseivel. A 
vizsgálat eredményeként jött létre az 1040/1954. számú határozat az erdőgazdaság 

fejlesztéséről. E program keretében a Népköztársaság Elnöki Tanácsa 1954. évi 
30. sz. törvényerejű rendeletével önálló Országos Erdészeti Főigazgatóságot szer
vezett. A Főigazgatóságot a FÖldmüvelésügyi Minisztérium főfelügyelete alól köz
vetlenül a Minisztertanács felügyelete alá helyezte.
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Az Egyesület lapja ezt a tényt tömören igy rögzítette :

" A magyar erdészet történelmében eddig még soha el nem ért önállósággal'

a Népköztársaság Kormánya az erdőgazdálkodás népgazdasági fontosságát és
a magyar erdészet fejlesztésének eddigi eredn ényeit ismerte el.

(Az Erdő, 1954.420. o. )

Az önálló, országos hatáskörű erdészeti főhatóság létrejöttével a magyar 
erdészet fejlődése uj lendületet nyert, munkája még szakszerűbbé és még céltuda
tosabbá vált. Nagy segítséget jelentett ebben a már említett 1040/1954. számú fej
lesztési határozat gondosan összeállított útmutatása is.

A Főigazgatóság létrehozásával helyre állt az erdészet szervezetének az 

a hármas tagozódása, amely korábban olyan jól bevált. Hozzájárult e szervezet 
életrevalóságához az a körülmény is, hogy az erdőgazdaságok határai természetes 
földrajzi tájegységek alapján lettek megvonva.

Kisebb-nagyobb finomításokkal ez a szervezet látja el az erdőgazdasági 

termelés irányítását jelenleg is.

Erdőgazdasági politikánk és annak eredményei.

A magyar népgazdaság az újjáépítés éveiben is gyors ütemben fejlődött, 
de az ezt követő évtizedben ( 1949-59 ), különösen az első ötéves terv teljesítése 
nyomán a fejlődés ugrásszerűvé vált. Az ország népessége mintegy 650.000 fővel 
.yarapodott. A szén-, villamosenergia-, nyersvas- és cementtermelés megduplá

zódott. Megsokszorozódott a lakásépítések száma. A fejlődés különösen a szocialis
ta iparban volt nagyméretű. Gyors ütemben nőttek a kulturális igények, emelkedett 
az életszínvonal.

Nagyarányú fejlődés természetszerűleg nagy tömegű fát igényelt. Az ipari 

fejlődés sok csomagoló? ot, a széntermelés növekedése bányafát és bélésanya
got, a sok építkezés fenyő -Jrészárut, a népesség szaporodása tűzifát és bútort
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igényelt, egyre nagyobb méretű és állandóan növekvő irányzattal.

A hazai fakitermelés Trianon után soha nem birta fedezni a szükségletet, 
különösen nem a fejlődés ilyen üteme mellett. A faszükséglet mind nagyobb részét 
behozatalból kellett fedezni. Az országnak már az 1947. évi külkereskedelmi for
galmában a nyers pamut és a szén mögött a harmadik helyen állt a faimport, jelen
leg is az elsők között áll. Amint Kutasy Viktor egyesületi főtitkár 1954-ben a viszo
nyokat jellemezte : " ma az a helyzet, hogy kevesebb az erdőnk mint amennyi kelle

ne, a meglévő erdeinkben kevesebb az élőfakészlet, mint amennyi lehetne és ugyan
akkor életszínvonalunk emelése érdekében több fára van szükségünk.. .  "
(A z Erdő, 1954.319.0. )

Nemzetközi tájékozódás alapján az erdészeti és faipari szakemberek már 
a szófiai kongresszus után belátták, hogy a faanyagellátási problémát nem lehet 

csupán a famérleg termelési oldaláról vizsgálni és a megoldás kulcsát egyedül a 
termelés és az import növelése nem jelentheti. Behatóan kell vizsgálni a famérleg 
másik oldalát is : a fafelhasználást és a fafogyasztást annak érdekében, hogy a kü
lönböző forrásokból származó fakészlet a maximális mértékben legyen felhas znál - 

va az ipari szükséglet kielégítésére. Sürgették az egységes faanyaggazdálkodás 
megvalósítását az európai fapiac fokozódó nehézségei is.

Ez a követelmény alakította ki annak szükségességét, hogy a fa útja egy 
főhatóságon belül legyen nyomon követhető a kitermeléstől, import- beérkezéstől 
kezdve egészen a végső felhasználásig.

E gazdaságpolitikai megfontolások forradalmi változásokat idéztek elő az 
erdőgazdálkodás és fafeldolgozás területén. A legszorosabb értelemben vett erdé
szeti szakmai alapelvek meghatározója a társadalmi szükségletek egyre javuló ki

elégítése lett. Az erdőgazdálkodás céljának klasszikus megfogalmazásai is ebben 
csúcsosodtak ki ugyan, de az uj társadalmi felismeréseknek az erdőgazdálkodásra 
való visszavetitése a szakmai részletkérdésekben is az eddigieknél biztosabb útmu

tatást adott.
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E felismerések akadályozták meg a fakitermelés és az értékesítés leválasz
tását az erdészettől 1947-48-ban , - rendelték vissza az 1950-ben a Könnyűipari 
Minisztérium Faipari Főigazgatósága alá irányított fűrészüzemeket 1952-ben az 
erdészeti főhatóság keretébe, ezek tették az Országos Erdészeti Főigazgatóságot 
az egész ország fagazdálkodásának legfőbb irányítójává, ezek teremtették meg az 
erdőgazdálkodás és fafeldolgozás egységét, mindkét fél javára.

Vegyük szemügyre röviden ennek a gazdasági folyamatsak az egyes pont

jain elért főbb eredményele t. Természetesen az Egyesület 100 éves történetében 
csupán néhány jellemző vonás kiemelésére szorítkozhat az ismertetés.

Erdőművelés.

Az erdőgazdálkodás a fa kitermelésének és újratermelésének folyamata.
Történelmi fejtegetésünk feltárta, hogy a bővített újratermelés alapfelté

telét : a faállománynak ■, mint termelőeszköznek a létét mennyi sérelem veszélyez
tette az utóbbi 100-150 év folyamán. Az egykéz-rendszer megteremtése, az erdők 
államosítása nyitotta meg az utat a magyar erdők összességében a korszerű erdő
művelési elvek alkalmazása előtt.

Kétféle módon vált ez lehetővé:
1. A kiépülő szocialista nemzetközi gazdasági kapcsolatok következtében 

nem kényszerűit az ország a lerontott erdők fatermését erőn felül igénybe venni.
2. Az első ötéves terv megindulásától kezdve az erdészet óriási összege

ket kapott a bővített újratermelés, az erdőművelés céljaira. Ez a támogatás egyes 
években csaknem elérte az egész magyar könnyűiparba beruházott összeg nagysá

gát.

Az erdészet jól használta fel a kapott lehetőségeket. Az előhasználati ne- 
veleővágásoknak a felszabadulás előtti 16-18 %-ról 40-44 %-ra való növelésével 
fokozta az erdők ho- *ül % javította az állományok minőségét, felszámolta az elma
radt tisztításokat és hozzájárult a rontott erdők nevelővágásokkal való helyrehozata
lához.
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Csupán címszavakban megemlítve : a mag- és csemetetermelés nagymé

retű kifejlesztése, a gépesítés, a kerrizálás, a szervezett erdővédelem, a homok- 
szik- és kopárfásitás, a természetes felújítás általános elterjesztése, a tudomá
nyos ismeretek nagyarányú megvalósitása a mindennapos munkában - mindez érzé
kelteti azt a hatalmas fejlődést, melyen az erdőművelés átment.

Az erdőművelés terén egy sajátságos probléma maradt fenn a múlt bir
tokviszonyainak hagyatékaként: az egykori területi íelaprózottság következtében 
nem volt meg a szükséges áttekintés a gazdálkodás tárgyát képező erdők felett. 
Országos méretekben nem ismerték az erdészek kellő részletességgel az erdőket 
és az azokban alkalmazott és legsikeresebben alkalmazható erdőművelési eljárá
sokat. Hozzájárult ehhez az a körülmény is, hqgy az erdők igen széles termőhelyi 
skálát képviselnek, azokon Közép-Európa minden természeti változatossága tük
röződik.

Ezért a gazdálkodás egységéért kifejtett erőfeszítések keretében már az 
1950-es években megkezdődött Magyarországon is az erdők és termőhelyek szám
bavétele és rendszerezése. Széleskörű munka eredményeként megszületett a ma

gyar erdők és termőhelyek üpusrendszere, amely alapot nyújtott az eljárások, 
költségvetéstervezések, technológiák, eszközök, stb. egységesítésére.

Az erdőművelés köréből külön kiemelve kell értékelni azt a nagyarányú 
fásítást, amelyet a magyar erdészet a felszabadulás után végzett. Az 1950-1964- 
ig terjedő időszakban az erdőtelepítések és fásítások első kivitelének mennyisége 
319.000 ha volt. Ennek a nagyarányú munkának a zöme uj erdőt, erdősávon facso
portot jelent, a fasorok csak 25 %-át teszik ki a telepítéseknek. Ez éves átlagban 
kb. hétszer több országfásitást jelent, mint az 1920-1938. évek átlaga ( 3442 ha
nti szemben 22. 785 ha ).

Az eredményeket tükröző számok világosan bizonyítják, hogy ezzel is a 
magyar erdészet sok évtizedes álma vált valóra : Alföld- és kopárfásításról keve
sebbet beszéltünk, de többet cselekedtünk. A hazai rátenne!ő bázis kiszélesitését 
célzó, valóban építő jellegű munka évi kb. 250-300 millió xorintos állami támoga-
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tással folyik, eredményeként napjainkig az ország erdősültsége a húsz év előtti

12. 8 %-ról 15. 3 %-ra növekedett. Körülbelül ugyanekkora összeget költünk évente 

a rendes évi vágásterület felú jítására is.

A mennyiségi gyarapodáson kivül értékelni kell azt a körülményt is, hogy 

ezeknek a fásításoknak jelentős része  a fában legszegényebb Duna-Tisza-közére 

és a Tiszántúlra esett és a szakszerűen kiképzett erdősáv rendszerek megsokszo

rozták az erdősítések járulékos hatásait.

Jelentőségében is  kiemelkedő volt mind az üzemi erdőfelújítások, mind az 

erdőtelepítések és fásítások terén  a gyorsan növő fafajok, elsősorban a nyárak nagy

mértékű term esztése.

A nyárak révén sikerült hasznosítanunk olyan termőhelyeket, amelyeket 

korábban faterm esztés szempontjából alig vettek számításba ( á rterek , csatorna

partok, stb. ) . Megfelelő termőhelyeken pedig növedék és fatöm egterm elés szem 

pontjából szakembereink a korábbi évtizedekben elképzelhetetlen eredményt értek 

el.

A nyárakkal m ár a felszabadulás előtt is dolgoztak az erdészek hazánkban. 

Komoly lendületet azonban akkor é r t el a magyar nyárfaterm esztés, amikor erdő- 

gazdasági politikánkban m egszilárdult a term esztés és a felhasználás egységéről ki

alakult szem lélet, amelyben a term elés is ,a  feldolgozás is  biztosítva látta jövő p e rs 

pektíváit.

A nyárfaterm esztés kifejlesztésével kapcsolatban lehetetlen nem m egem líte

ni Koltay György erdőmérnöknek, a h íres AlföV.Másító Kallivoda Andor fiának ne

vét, aki úttörő és nagyjelentőségű munkájáért az erdészeti szakemberek közül e l

sőként, 1954-ben, megkapta a legnagyobb tudományos elism erést, a Kossuth-dijav
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Erdőhasználat.

Utaltunk az újjáépítés éveinek ism ertetésénél a rra , hogy a felszabadulás 

után a szakszemélyzet az első perctől kezdve igyekezett a fahasználati tevékenysé

get a szakszerűség keretei között tartani - sikerrel.

A további években a fahasználat aktív szerepe fokozódott és mind nagyobb 

szerepet töltött be a szükségletek hazai forrásból történő kielégítése terén. Az 

1950-es évek átlagát jelentő 3. 4 millió bruttó m 3-ről 1965-re  m ár 4. 5 millió brut

tó m 3-re nőtt az éves fakiterm elés mennyisége, anélkül, hogy az erdőállományok a 

legcsekélyebb károsodást szenvedték volna.

A term elés növelését az üzem tervezettség fokozása (vagyis a kiterm elési 

lehetőségek pontosabb feltárása ), a jól átgondolt terveken alapuló erdőfeltárás, kor

szerű nevelővágások alkalmazása, szakszerűbb tervezőmunka, a hazai viszonyok

nak legjobban megfelelő gépesítés, szakképzett állandó munkásgárda kialakítása, 

a tudományos kutatások eredményeinek gyakorlati alkalmazása tette lehetővé. De 

közrejátszott az is, hogy m ár az uj erdőtelepítések faterm ése is  gyarapithaita a 

kitermelhető famennyiséget.

Az egységes faanyaggazdálkodás m egterem tése az erdőhasználat terén is 

jótékonyan éreztette hatását. A felszabadulás előtt túlnyomóan tüzifatermelő volt 

a magyar erdőgazdaság és a kiterm elt faanyagnak alig 18-20 %-a került ipari fel- 

használásra. Pedig az import csökkentésére akkor is nagy szükség lett volna, de 

a term elő és a felhasználó szektor összhangjának hiánya ezt neip tette lehetővé.

Az Egyesületben is számos esetben hangzott el panasz, hogy a term elés és a fo r

galom felett nincs senkinek áttekintése az országban és e miatt nem lehet a term e

lők szám ára a kiterm elésre és az é rtékesítésre  vonatkozóan útmutatást adni. Töb

bek között ez is vezérelte az Egyesületet abban a törekvésben, hogy a magyar e r 

dőgazdaság hivatalos érdekképviseleti szervévé nyilváníttassa magát. Ez ugyanis 

lehetőséget nyújtott volna szám ára hivatalos statisztikai adatgyűjtés kiépítésére.
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A felszabadulás után ez a probléma megoldódott. Az erdőgazdaság előtt 

részleteiben feltárultak a népgazdasági szükségletek és ezeknek visszavetitése a 

term elésre  az iparifa-kihozatal nagyarányú emelkedését eredményezte az erdő- 

gazdaságok szám ára, a népgazdaság szám ára pedig az im port csökkentését. Jelen

leg a kiterm elt faanyagnak mintegy 60%-a iparifa. Term észetesen a  fejlődés még 

nem á llt meg.

Az iparifa-kihozatal növelése azonban nem csupán az ilyen, erdőgazdasá

gi szempontból passzív okozati összefüggések, nem csupán egyszerű reflexiók e red 

ménye volt. Az erdészet maga is  tett lépéseket a népgazdasági szükségletek felku

ta tására  és a  faanyag kihasználás technikai m egoldására. Ennek a törekvésnek e red 

ményeként .jött lé tre  az e rdészeti fagyártmánytermel és, amely a nagyüzemi techno

lógia szempontjából m ár elejtett, tűzifa minőségű faanyagból, sa ját kis fagyártmány- 

term elő műhelyeiben ment meg több százezer m3 faanyagot a népgazdaság szám ára. 

Ez az alapvetően uj, a semmiből létrehozott ágazat évente közel 100 m illió forint 

nyereséggel járul hozzá az erdőgazdaságok pénzügyi eredményéhez.

Vadászat.

Az Országos Erdészeti Főigazgatóság létrehozásával komoly előrehala

dás történt az erdészet és a vadászat egységének megteremtésében is.

Évszázados problém ája volt ez is  a magyar erdészetnek. Az Egyesület 

történetének 100 éve folyamán több izben indult kezdeményezés annak m egoldására, 

az erdészed  és vadászati adm inisztráció egységesitésére. A magángazdálkodás az 

e rdészet decentralizált állapotának viszonyai között ezek a próbálkozások törvény

szerűen eredménytelenek m aradtak. A felszabadulást követő évtized sem  hozott 

még lényeges változást az e rdészet szempontjából.

Az egységes erdőgazdasági politika kialakulása és m egszilárdulása során 

a kormány belátta annak . z erdészek által mindig hangoztatott - elvnek a he

lyességét, hogy erdő és vad egymástól e l nem választható és csupán az erdő  é le t

közösségi egyensúlyának fenntartása lehet javára  mindkettőnek.
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A szakmai elvek szerint is elfogadott vadgazdálkodás elindítását tulajdon

képpen az 1957. évi 43. törvényerejű rendelet és annak 5/1958. F. M. számú végre

hajtási rendelete jelentette. A vadgazdálkodás és annak országos irányítása a Fő

igazgatóság hatáskörébe került, ahol vadászati főosztályt szerveztek a felelősség- 

teljes munka végrehajtására.

Az egész folyamat betetőzését az 1961. évi Erdőtörvény létrehozása je 

lentette ( az erdőkről és a vadgazdálkodásról szóló VEI. törvény ), amelyről még 

bővebben lesz szó.

Befejezésül a vadás. 51 annyit, hogy számos hazai és külföldi elism erés 

fémjelzi a magyar vadgazdálkodás jő hirét.

Erdőrendezés.

Néhány szóval nehéz visszaadni azt a hatalmas munkát, amelyet a m a

gyar erdőrendezők, a magyar erdőméraökök és munkatársaik az elmúlt 20 év so

rán végeztek. Ennek a s z í v ó s  és áldozatos munkának köszönhető, hogy az erdőgaz

dálkodás színvonalának egyik fontos jellemzője és előfeltétele, az erdők üzem terve

zettsége szempontjából a világ államai között a magyar erdőgazdaság a legelsők 

között áll. Ez a gondos munka segítette eloszlatni az erdőkre vonatkozó ism eretek 

hiányos voltát, ez nyújtott alapot a fakiterm elés mértékének szakszerű fokozásá

hoz, az erdőfeltárás korszerű megtervezéséhez, az erdőfelujitási munkák haté

konyságának fokozásához, a gazdálkodási fegyelem m egszilárdításához, a helyes 

birtokpolitikához, röviden : a szakszerű és korszerű magyar erdőgazdálkodás meg

teremtéséhez.

Erdészeti tudományok.

A gyakorlati munka területén e lé rt nagy eredmények elképzelhetetlenek a 

tudomány előkészítő, úttörő, segitC munkája nélkül.
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Ezért volt különös jelentősége az erdészeti tudományok szempontjából an
nak a ténynek, hogy a Kormány 4045/1949. ( 108 ) számú rendeletével életre hívta 
az Erdészeti Tudományos Intézetet. Az Intézet létszámát a Gazdasági Főtanács 

8710-1002/18-1949. sz. határozatával 51 főben állapította meg. Ebből 39 fő szak- 
személyzet, 12 fő segédszemélyzet. Ennek a kormányintézkedésnek a nyomán in
dult meg a felszabadulás után a korszerű és szervezett kutatómunka.

A tudományos munka hatékonyságát lényegében két körülmény befolyásol

ta

1. A Főigazgatóság irányítása alá rendeléssel a kutatómunka célkitűzése
it mindig az erdőgazdálkodás távlati fejlesztési célkitűzései szabták meg. Ez á l
tal már a kiinduló helyzetben megvalósult a tudomány és a gyakorlat szoros együtt

működése.

2. Jelentősen megnövekedett az a hitelkeret, amelyet az állam az erdésze
ti kutatások fedezésére rendelkezésre bocsátott. Jelenleg mintegy 10 millió forin

tos költségvetéssel, mintegy 60 fő kutatóval és 150 segéderővel dolgozik az Erdé

szeti Tudományos Intézet.

Kísérleti intézményei és területei az egész országot behálózzák. Kutatá

si témáinak skáláját i smertetni e helyen nem lehet, mert alig van a gyakorlati 
életnek olyan területe, amelynek fejlesztésén az Intézet ne dolgozna.

Ennek a kis történeti munkának alkalmával vessünk egy pillantást a mult- 

honnan jutott el a magyar erdészeti tudomány a mai szintre ?
Az "Erdészeti Lapok" 1929. évi 187. oldalán Egyesületünk ügyvezetője az 

1929/30 évi állami költségvetéssel foglalkozik és az erdészeti kisérletügy tételével 
kapcsolatban keserűen igy ir:

szégyenlenünk kell mindnyájunknak, ajkik az erdészet ügyeivel fog
lalkozunk, hogy egy elsősorban agrárállam 1,428. 671.000 pengős kiadásai
ból 8.000 pengő, vagyis 0,0005 % jut az erdőgazdaság gyakorlati problémáival va

ló kísérletezésre I

Hát annyira hiányzik az egész magyar közéletből az érzék az erdőgazda

ság problémái iránt ?
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Lehet ezek után azt mondani, hogy magyar erdészeti kisérletügy van ? 

Lehet ezen a téren belátható időn belül gyakorlati eredményt várni ?

Nem szégyen ez mindnyájunkra, akik ennek a mostohagyereknek, a ma

gyar erdőgazdaságnak az ügyeivel foglalkozunk ?

Szabad ezt szó nélkül hagyni minden erre csak legkevésbé hivatott szerv
nek s legelsősorban az Országos Erdészeti Egyesületnek ?"

Biró Zoltán ügyvezető irta ezt. Több kommentár nem kell hozzá.

Műszaki fejlesztés, szakmunkásképzés.

Az erdőgazdálkodásban a felszabadulás után végbement nagyarányú műsza
ki fejlesztésről nem csupán azért kell megemlékezni, mert enélkül nem jutott vol 
na el a jelenlegi technikai színvonalra, hanem azért is, mert a műszaki fejlesztés 
területén csúcsosodott ki leginkább tettekben az erdészeti dolgozókról való foko

zottabb szociális gondoskodás.

Valaha nem is tekintették emberi munkának az erdei munkát, olyan nehéz 

volt. A munkakörülmények kultúrájára pedig jellemző, hogy ha valakivel kapcso
latban nagyon ki akarták hangsúlyozni egyszerűségét, azt mondták : ” az erdőben 
nőtt fel”, "úgy él, mint egy favágó ". Elmaradottságuk miatt az erdei munkásokat 

még a mezőgazdasági cselédeknél is jobban lenézték.

A felszabadulás után nagy változás következett be ezen a téren is, termé
szetesen összefüggésben az egész országban végbement társadalmi átalakulással.

A legnehezebb és a legkevésbé termelékeny munkafolyamatoknál a gépesí
tés sietett az ember segítségére. Az egykori lassú igaenergiával történő szállítás 
94 %-ban, a legnehezebb munkát jelentő döntés és darabolás 75 %-ban, az ugyan

csak nehéz földmunkát jelentő talajelőkászités 50 %-ban, a csemete- és suháng ki
emelés is 50-70 %-ban gépesítve van. Sajnos, nem nyert még megoldást két nehéz 
erdei munka: a közelítés és a rakodás megfelelő gépesítése.
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Az emberekről való szociális gondoskodást jelentette az 1950-ben megin
dult munkásszállások épitése, majd nagyszámban erdészlakások épitése korszerű 

igényeket kielégítő kivitelben.

A műszaki fejlesztés fellegvára lett ( az ERŰ m ellett) az 1953-ban ala

pított Erdőgazdasági és Faipari Tervező Iroda, amely a rendelkezésre álló szelle

mi erők koncentrálásával, a szebbnél-szebb műszaki produkciók előteremtésével, 

korszerű tervezőmunkával vitte előbbre az erdészet és a faipar fejlődését.

A műszaki fejlődéssel párhuzamosan haladt az alkalmi napszámosok he

lyett korszerűen kiképzett, megfelelő általános műveltséggel rendelkező, a kor
szerű technikát kezelni tudó, az erdőgazdálkodás alapelveivel tisztában levő állan
dó szakmunkásgárda kialakítása.

A probléma fontosságát első izben Áko.s László vetette fel az "Erdőgazda
ság” című szaklap 1948. évi 3. számának 7-8. oldalán, "Erdeimunkás tanfolyamok 

szükségessége" cimü cikkében. Bevezetésként igy ir  :

" A magyar erdőgazdálkodás korszerű átszervezésének egyik legsúlyo

sabb problémája az erdei munkásnevelés ügye. Szakképzett erdei munká
saink jóformán egyáltalán nincsenek, legfeljebb azt mondhatjuk, hogy 

egyes erdővidékeken.. . .  vannak erdei munkához értő munkások. Pedig 
erdőgazdálkodásunk komoly fejlődése elképzelhetetlen, ha nem rendelke

zünk olyan erdei munkásréteggel, amelyik minden erdei munkát teljes 

felkészültséggel, szakértelemmel, a legalkalmasabb szerszámok legjobb 

felhasználásával végez.

A fejlődés ( gépesítés, kemizálás, erdőművelés fejlődése, bérezési prob

lémák, önköltségcsökkentés, munkaerőhiány, stb. ) valóban parancsoló szükségsze

rűséggel kényszeritette ki - több kevésbé eredményes kísérlet után - a korszerű 
szakmunkásképzés beindítását.

Ma még aránylag kevés szakmunkásunk van. 1965-ben az állami erdőgaz
daságok területén dolgozó 38. 983 főből 20.344 fő volt az állandó munkás, akik kö

zül 2686 fő rendelkezett szakmunkás képesítéssel.
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Ezen a téren még sok a tennivaló.De egy bizonyos : egy komor társadalm i jelenség, 

az egész héten füstös kunyhóban lakó, bablevesfőző-krumplisütő, elhanyagolt, lá 

tástól-vakolásig dolgozó, krajcárbéren tengődő, műveletlen favágó ma m ár csupán 

erdészettörténeti emlék.

Szakoktatás.

Azok a mélyreható változások, amelyek a magyar erdészet területén az 

utóbbi húsz év folyamán végbe mentek, tükröződnek az erdészeti szakoktatás fe j

leményeiben is.

Helytálló a szakoktatás helyzetére kitérni, m ert a szakemberképzés prob

lémái az Egyesület megalakulásától kezdve szüntelenül működésének homlokterében 

állott. Az előző három fő fejezetben részletesen  ism ertettük azt a sok munkát és 

küszködést, melyet az Egyesület e téren kifejtett.

A felszabadulás után az első figyelemre méltó esemény az Erdészeti 

Gimnázium 1948. évi megnyitása volt Esztergomban. Ezzel a nagymultu, Vadász

erdőn létrehozott, majd T atára áttelepült egykori erdészeti középiskola támadt új

ra  életre. 1950-ben átköltözött Sopronba és technikumként működött tovább. Mel

lette még az 1952-ben ( eredetileg Debrecenben ) alapitott szegedi technikum ké

pez ki középfokú képzettséggel rendelkező szakembereket.

Az alsófoku képzés terén számos változat m erült fel és helyzete még ma 

sem jutott nyugvópontra. A két világháború között döntő szerepet vivő esztergomi 

Alerdész Szakiskola 1950- ben megszűnt, Asotthalma 10 hónapos erdészképző i s 

kolává alakult át. Két-három éves működési időtartammal más városokban is mű

ködtek erdészképző iskolák. 1958. óta ism ét működik a kétéves Asotthalmi Erdé

szeti Szakiskola. Megemlitendő, hogy mind alsó, mind középfokon folyt levelező 

utón történő képzés is.
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Az ismertetett számos variáció oka az, hogy az állami erdőbirtok létre

jöttével és apparátusának kiépítésével kapcsolatban a legnagyobb hiány alsó- és 

középfokú szakemberben jelentkezett.

De hiány mutatkozott felsőfokú képzettségű szakemberekben, erdőmérnö
kökben is. Ennek oka részben az is volt, hogy többféle tényező eredményeként az 

erdőméraökök egy része más tárcák vállalatainál helyezkedett el. Az idősebb, meg 

felelő gyakorlattal és tapasztalattal rendelkező mérnököket elszívta a felső és kö

zépfokú szakigazgatás szervezete, a munkák közvetlen irányításánál nem sok m ér
nök maradt. A Soproni Főiskola - miközben igyekezett a megnövekedett igények 

kielégítésének minél tökéletesebben eleget tenni,- maga is alapvető változásokon 

ment keresztül.

1952-ben, majd iy*>2-ben évszázados törekvés valósult meg : az ősi felső- 

oktatási intézmény elnyerte teljes önállóságát, majd a Népköztársaság Elnöki Ta
nácsa a felsőoktatási intézményekről szóló 1962. évi 22. számú törvényerejű ren
deletével egyetemi rangra emelte.

Évtizedes viták, egyesületi harcok végére is pontot tett ez a döntés. 

Ugyanakkor tükröződése és elismerése volt annak a hatalmas fejlődésnek, amelyen 
keresztül ment az egész magyar erdőgazdaság. Az uj, egészséges erdőgazdasági 

politika eredményeként az évszázados erdészeti felsőoktatás keretében, de egyen

rangú fakultásként indult meg hazánkban először a faipari mérnökképzés. Nemcsak 
jelképe, de záloga ez az őstermelés és a feldolgozás mindkét fél érdekeit messze

menően szolgáló, egyre szorosabbá váló együttműködésének.

Szakirodalom.

Haladás, fejlődés, továbbképzés, tudomány elképzelhetetlen a kor szín
vonalán álló szakkönyvek, folyóiratok nélkül.

Az erdészeti szakirodalom klasszikus korszakát az első világháború előtt, 

különösen a századforduló táján élte. Egyesületünknek e klasszikus irodalom kibon
takozásában elévülhetetlen érdemei vannak.
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A két világháború közötti időszak komoly visszaesést jelentett ezen a té-

Annál szembetűnőbb az a nagyarányú irodalmi mozgalom, amely az 1950- 
es évektől kezdődően kibontakozott.

Teljes bibliográfiát nyújtani e helyen nem lehet, csupán példákkal megvilá
gítani a megtett fejlődést.

A folyóiratok közül már tettünk emlitést az 1946-ban induló "Erdőgazda
ságról”, amely 1958-tól az "Erdőgazdaság és Faipar" cimet viseli, ezzel is ki
fejezve, hogy azt az egységet képviseli, ami a magyar "fás" szakma területén 

kialakult. Lényegében az erdészeti főhatóság lapja, amely jelenleg ( 1966 ) már 
két évtizedes fennállását ünnepelheti. A sajtó eszközeivel az erdőgazdaság életé
nek bemutatására, a fejlődési irányzatok tudatosítására, az elért eredmények is 
m ertetésére törekszik. Bő képanyagánál, változatos, ötletes tartalmánál fogva 
nagy népszerűségnek örvend az erdészeti társadalom minden rétegében.

Az Országos Erdészeti Egyesület közlönye "Az Erdő" c. szaklap. Évszá
zados közlönyünknek, az Erdészeti Lapoknak egyenes folytatása. A felszabadulás 
után 1948. októberében jelent meg inra az Erdészeti Lapok. 1950-től 1952-ig egy 
helytelen intézkedés következtében megjelenése szünetelt. 1952-től "Az Erdő" ci- 
men jelenik meg havonta. Jelenlegi példányszáma 5.000. Tartalmának nagy részét
- a lap hagyományának megfelelően - az erdőgazdálkodás fejlesztését célzó, tudo
mányos színvonalú közlemények képezik. Terjedelmének kisebb részét szakirodal

mi referátumok és az Egyesület belső életének hírei foglalják le. Színvonalát ide
gen nyelvű összefoglalások emelik, ezek révén számos ország erdészeti folyóira
tával áll cserekapcsolatban. További saját kiadványa az Egyesületnek az 1964-től 
évente kétszer, több nyelven kiadott "Magyar Erdészeti Szemle". A jelentősebb 
szakdolgozatokat foglalja össze. A külföld részéről rendkívül elismert és keresett 
kiadvány.
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Körülbelül hetenként - kéthetenként jelenik meg a Főigazgatóság hivatalos 

lapja, az "Erdészeti Értesítő1’. A főhatóság hivatalos rendeleteit teszi közzé. Egy
mást követő évfolyamai a magyar erdészet legujatbkori fejlődéstörténetének kitű

nő forrásmunkái.

Negyedévesként jelenik meg az Erdészeti Tudományos Intézet ( ÉRTI) 
hivatalos kiadványa, az "Erdészeti Kutatások". Formáját tekintve mintegy a folyó

ira t és az évkönyv között áll. Az ÉRTI kutatóinak tudományos dolgozatait teszi köz

zé. Egyenes utóda az egykori Erdészeti Kísérleti Állomás által kiadott "Erdészeti 

Kísérletek" c. lapnak.

Értékes darabjai szakkönyvtárunknak az Egyetem évente megjelenő év
könyve : " Az Erdészeti és Faipari Egyetem Tudományos Közleményei ”.

A folyóiratok szintjén kell megemlíteni az Országos Mezőgazdasági Könyv

tár által kiadott Agrárirodalmi Szemle "Erdészet" sorozatát. Havonként juttatja el 

kutatókhoz, üzemi szakemberekhez a külföldi erdészeti szakirodalom magyar nyel
vű kivonatát, megfelelő tárgykör! csoportosításban.

Folyóirat terjedelmű időszakos egyesületi kiadványok a "Mikológiái köz
lemények" és "Erdészettörténeti közlemények" cimü litográfiák.

A felsorolt országos Iriadványu folyóiratok mellett csak utalni lehet a Fő
igazgatóság alá tartozó erdőgazdaságok és vállalatok által időszakosan kiadott 

egyes üzemi lapokra, híradókra. ( Ciklámen, Eűkkmakk, Börzsöny, Erdősáv, 
Fenyőtű, Bakonyi Kürt, s tb ., stb. )

A felszabadulás után az erdészeti könyvkiadást a Mezőgazdasági Kis

könyvtár erdészeti & :zata nyitotta meg 18 kis kötettel. Ezt követte a technikumi 

tankönyvek 8 és az erdészeti szakiskolák tankönyveinek 6 kötete. Egyidejűleg je

lent meg az Erdészeti Tudományos Kiskönyvtár 31 lás kötete.

Ezek az egyenkéi$ jd sebb terjedelmű kiadványok hézagtöltő szerepet vit
tek a háború utáni évtizedben, amikor az alsófoku szakemberek tömeges kiképzése 
idején nem állt rendelkezésre elegendő összefog! aló kézikönyv.
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Ágazatonként! önálló szakmai utasításokat már az egykori Erdőközpont 

is adott ki az 1949-50-es években. Az Országos Erdészeti Főigazgatóság az egysé
ges elvek alapján történő gazdálkodás országos kialakítása érdekében az 1955-59-es 
években bocsátott ki hatkötetes szakmai utasítás sorozatot, igen komoly szakmai 
tartalommal ( amelyet 1962-ben kiegészített még a Gépesitési Útmutató ).

A Főigazgatóság hajtotta végre 1964-ben a magyar erdészeti szakirodalom 
eddigi legnagyobb vállalkozását, a "Magyarország Erdőgazdasági Tájainak Erdő- 

felujitási, Erdőtelepítési Irányelvei és Eljárásai" cimet viselő 10 kötetes hatalmas 
munka kiadásával. Még nem volt Magyarországon olyan erdészeti szakmunka, amely 
annyi tudós és üzemi szakember közreműködését igényelte volna, mint ez. (Csak 

megközelíti ezt az egykori, 1913-ban kiadott Fekete-ELattny: Erdészeti fák és cser

jék elterjedése a Magyar Állam területén c. nagy mü, amely szintén számos külső 
szakember közreműködését vette igénybe.

Az említett sorozatok mellett mind gyakrabban jelentek meg egyes neves 

szakíróink értékes munkái. Nem egy közülük ma már klasszikusnak számit és 
roppant értékes alapja szakmai tudásunknak.

A teljességre való törekvés igénye nélkül, csupán emlékeztetőül, íme né
hány cim :

Ákos László szerkesztésében : Erdészeti-vadászati-faipari lexikon. (Bpest,

1964. - Mezőgazdasági Kiadó. )
Babos Imre : Magyarország táji erdőművelésének alapjai.

( Bpest, 1954. - Mezőgazdasági Kiadó. )
Bertóti István: Vadgazdálkodás és vadászat. (Bpest, 1956. -Mező-

gazdasági Kiadó )

Eehér Dániel: T ájbiológia. (Bpest, 1954. Akadémiai Kiadó )
Fekete Zoltán: Erdészeti rovartan (Bpest, 1957. -Akadémiai

Kiadó.)
Győrfi János : Erdészeti rovartan. (Bpest, 1957. -Akadémiai

Kiadó)

Győrfi János : Erdővédelem. ( Bpest, 1963. Akadémiai Kiadó )
Halász Aladár szerkesztésében: Erdőgazdaságunk, faipanmir és faellátásunk hely

zete és fejlődése 1920-1958-ig (Bpest, 1960. 
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó )

- 244 -
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Keresztesi Béla:

Keresztesi Béla 

Koltay György :

Madas András szerkesztésében:

Magyar Pál:

Pankotai-Herpay :

Rőth Gyula :

Sébor János:

Szederjei Ákos :
Szederjei Ákos : 

stb. y stb.

Az irodalmi alkotások sorából külön meg kell említeni az Erdészeti Kézi

könyvet, amelynek anyagát az Egyesület állíttatta össze és adatta ki az 1943-ben 

az Egyesület által kiadott és már teljesen elfogyott Erdészeti Zsebnaptár pótlására.

Ha az eddigiekhez hozzávesszük a különböző szintű oktatási intézmények 

tankönyveit, jegyzeteit, faipari szakirodalom számunkra aktuális termékeit, az 

alap- és segédtudományok szorosabb erdészeti vonatkozású müveit, valamint a 

számtalan kisebb- nag^ bb litográfiát és brosúrát - kibontakozik előttünk a fel- 

szabadulás utáni magyar erdészeti szakirodalom impozáns képe, amelynek feldol
gozása külön tanulmányt igényelne.

Az Egyesület története szempontjából meg kell állapítani, hogy a szakiro
dalom bemutatott nagyarányú kifejlesztésének költségeit állami szervek és könyv

kiadó vállalatok vállalták. Így a szakirodalom nem szorult az Erdészeti Egyesület

A magyar nyárfatermesztés . (Bpest, 1962. - 

Mezőgazdasági Kiadó )
Akáctermesztés Magyarországon. (Bpest, 1965.

- Akadémiai Kiadó )
A nyárfa. (Bpest, 1953._Mézőgazdasági Kiadó )

Erdészeti kézikönyv. (Bpest, 1956. - Mezőgazda- 

sági Kiadó)
Alföldfásitás I-H. (Bpest, 1960-1961. Akadémi

ai Kiadó)

Erdészeti szállítás tan. (Bpest, 1965. Mezőgazda- 

sági Kiadó)
Erdőmüveléstan Hl. (Bpest, 1953. - Mezőgazda- 

sági Kiadó)
Általános geodézia I-H. (Bpest, 1959. Mezőgazda- 

sági Kiadó )

Őz. (Bpest, 1959. Mezőgazdasági Kiadó ) 
Szarvas. (Bpest, 1960. - Mezőgazdasági Kiadó)
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részéről arra a patronáló szerepre, amely a magyar erdészettörténet korábbi év
tizedei során olyan nagy szerepet játszott. Ennek következtében az Egyesület iro
dalompártoló tevékenysége - legalább is egyenlőre - háttérbe szorult.

Fafeldolgozás, értékesités.

A faanyag kitermelésének és bővitett újratermelésének terén elért ered

mények áttekintése után érdemes az uj, egységes erdőgazdasági l :iitika hatását 
megvizsgálni a mérleg túlsó oldalán, a forgalom, a feldolgozás, a felhas málás 
zempontjából is.

Közvetlenül Trianon után, a legnagyobb fainség idején, 1921-ben, igy irt 
Gaul Károly fatechnológiai tanár, az Egyesületnek évtizedeken keresztül választ
mányi tagja :

"Mentői több mechanikai és kémiai munkát fordítunk a fára, belőle annál 
értékesebb cikket állíthatunk elő. A rendelkezésünkre álló faanyagot lehetőleg ipa
rilag dolgozzuk fel s mentői kevesebbet tüzeljünk el. Fakószörületre.. .  a lágy 

lombos fákat kell felhasználni. A cellulózt, mivel lucfenyőnk nincs, szalmából 
vagy kukoricaszáütoól kell készítenünk...

még a m ai... Magyarországon is lehetséges, sőt nagyon is szükséges 
azon faipari ágak fenntartása és fejlesztése, melyek az országban elegendő nyers
anyagot találnak. " ( Erdészeti Lapok 1921. 3-4 o. )

A felszaiMdulás után a fafelhasználás gyors felduzzadása és a faellátás 

ugyancsak gyorsan fokozódó nehézségei korán hathatós intézkedések megtételére 
kényszeritették a magyar szakembereket. Ez kezdetben a faanyagok felhasználása 
terén a fokoz az európai átlagnál lényegesen nagyobb megtakarításban, illetve 

a fahelyettesito anyagok jelentős elterjesztésében nyilvánult meg.

A takarékos felhasználást célozta a fűrészüzemeknek a már említett e r 
dészeti főirányltás alá történt visszahelyezése 1952-ben. A fürészipari termelés 
koncentrálása a kapacitás lényeges bővítése nélkül is fokozta a termelés mennyisé
gét, a megnövekedett rönkmennyiség romlásmentes feldolgozását.
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Az erdészeti fagyártmánytermelés eredményeiről már volt szó az "Erdő- 
használat" c. alfejezetben.

Nagyjelentőségű intézkedés volt az anyagtakarékosságot szolgáló techno
lógiák bevezetése irányában a faárrendszer reformja. Ezt 1956-ban, az egész nép
gazdaság területén elsőként az erdészet hajtotta végre. Az uj faárrendszer a termeJ 
lői árakat jelentősen felemelte, összhangba hozta a világpiaci árakkal, úgy, hogy 
az uj árak nemcsak fedezik a fatermelés teljes önköltségét, hanem 4 % nyereséget 
is biztosítanak a termelő szektornak. Ez a haszon azonban nagymértékben differen
ciáltan jelentkezik : elsősorban az iparifa termelésre, ezen belül is az értékesebb 
választékok termelésére ösztönöz, a tűzifa termelését kimondottan veszteségessé 
te3zi. A felhasználási területen a helyzet fordított : az értékes, drága választékok 
terén takarékosságra ösztönöz és a felhasználást az olcsóbb, könnyebben beszerez
hető cikkek irányába tereli.

Az uj faárrendszer a fatermékeket általában magasabbra értékelte, mint 
a helyettesitő anyagokat és ezzel utat nyitott utóbbiak széleskörű elterjesztésének.

Az erdei termékek árának világszínvonalra történt felemelése helyreiga
zította az erdőgazdaságok pénzügyi egyensúlyát is és fokozta az erdőgazdasági dol
gozók jövedelmét.

A fa komplex feldolgozása az ötvenes évek végén kezdődött meg nagyobb 
méretekben. A tűzifához közelálló alapanyagból a sokoldalúan felhasználható fa
rostlemezek gyártása először Szegeden indult meg, majd a korszerű Mohácsi Fa
rostlemezgyárban folytatódott.

A faábrgácslapgyártás hazai megteremtése 1959-hez fűződik, Szombat

helyen.

Gaul Károly idézett megállapítását igazolja a fogyasztói igényeknek meg
felelő nemesitő felületkezelés megvalósítása a farostlemez- és forgácslapgyártás
ban. Míg a nyers farostlemez világpiaci ára jelenleg 0. 30 dollár/m2, a három 
rétegben email-lakkal felületkezelt lemezé kb. 1.30 dollár, a laminátos eljárással 

kezelt lemezé 1. 50-1.70 dollár.
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Az alapvetően uj iparágak megteremtése mellett nagyot fejlődtek az elsőd
leges faipar egyéb, hagyományos ágazatai is : a furnir- és enyvezett lemezipar, a 
parkettagyártás, a Főigazgatóság irányítása alá rendelt vegyes faipar ( ládagyártás, 
gyufagyártás, stb. ). Ezeknek az üzemeknek a keretében valósult meg az egységes 
erdőgazdasági politika egyik alapvető célkitűzése : a rendelkezésre álló faanyag mi

nél tökéletesebb feldolgozása a rönktől kezdve a tűzifán át a hulladékig és a kéregig.

A fa mechanikai feldolgozása mellett egyre inkább előtérbe kerül a kémiai 
feldolgozás. Az erdőkémiai ipar is becsülettel ellátta a reá háritott népgazdasági 

feladatokat.

Jelenleg kialakulóban van az egyre növekvő népgazdasági papir és karton- 
szükséglet kielégítése céljából a hazai papir- és cellulózgyártás kifejlesztése, uj 

gyártási eljárások kidolgozása, & hazai lágy lombosfá nyersanyagbázis Idszélesitése. 
Rövidesen megkezdődik a keménylombos fafajok felhasználása a cellulóziparban.

Mindezek az intézkedések hatásosan fékezik a magyar faimport növekedé

sét, jelentősen a fenyő fűrészáru behozatal tételét.

Az erdő által nyújtott sokféle természetű termék gondos kiaknázását végzi 
az Erdei Melléktermékgyüjtő és Értékesítő Vállalat. Szép és modern kosarai, gom

ba*, erdeigyümölcs, lé- és szörpkészitményei valutában is realizálódott nemzetközi 
elismerést szereztek erdészetünknek, moha-, diszitőnövény-, stb. termékei pedig 
belföldi szükségleteket elégítenek ki.

Az 1951-ben alapított ÉRDÉRT Vállalat készletező, manipuláló, fuvarozó 
tevékenységével nélkülözhetetlen szerepet tölt be a termelés és a fogyasztás koor
dinálásában. Működésével függ össze faforgalmunknak egy érdekes és hosszú ideig 

nélkülözött uj vonása : iparifa-exportunk jelentős megnövekedése. A hazai termelé
sű papirfa és a tranzakciós fenyőgömhfa, illetve fűrészáru exportjának értéke az 

utóbbi években megközelítette az évi 100 millió devizaforintot. E folyamat tartós

ságának regisztrálása majd az erdészettörténet feladata lesz.
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Uj erdőtörvény.

A magyar erdőgazdaságnak a felszabadulás után elért eredményeit kodi- 
fikálta az Országgyűlés, amikor megalkotta "Az erdőkről és vadgazdálkodásról" 

szóló 1961. évi VH. törvényt, az uj erdőtörvényt. A törvény ezúttal alapvető útmu

tatást adott az erdőgazdaság további munkája számára.

Az uj erdőtörvény látszólag elég későn született meg. Objektív oka ennek 

az volt, hogy 1961-re értek meg a feltételek annak lerögzitéséhez : az ország e r 

dőterületének 95 %-ában szocialista szervezetek gazdálkodnak ! Ekkor lehetett az 
erdőtörvényt az uj polgári- és büntető törvénykönyvvel összhangban elkészíteni.

A régi erdőtörvény jogalkalmazása ekkorra már igen nehézkessé vált.

A törvény is rögzítette azt a már részben megvalósult erdőgazdasági po

litikát, amely az erdőgazdálkodást és a faanyagfelhasználást egységes szemlélet

ben fogja össze. Létrehozása végső soron a közbirtokos sági erdők évszázados in

tézményének megszűnését is jelezte.

A faanyagtermelés mellett már a törvény első paragrafusában történt 

elhelyezés is kihangsúlyozta az erdők fokozódó egyéb hasznos rendeltetését.

Az erdőgazdaság szakmai szempontjából a legfontosabb rendelkezéseket 

az erdőgazdálkodás alapelvei cimü fejezet tartalmazza. Ezek közül a legfontosab
bak : a termőhelynek leginkább megfelelő elegyes állományok kialakítása, a termő
talaj védelme, az üzemterv szerinti gazdálkodás, a véderdők és védőfásitások in

tézményének kiszélesítése. Az építő munka számára kapunyitást jelent a közérde
kű erdőtelepítések előírása.

Számos renu. Ikezósből világlanak ki a nemzet egészének kincsét óvó 

erdővédelmi intézkedések. Ezt, valamint az erdészeti személyzet fontosságának 
elismerését és megbecsülését jelenti az erdész egyenruha rendszeresítéséről, a 

szolgálati lőfegyver viseléséről és használatáról, a hatósági személynek tekintett 

védelmi személyzet büntetőjogi védelméről szóló rész. Első izben mondja ki a 
törvény Magyarországon az általános tilalmat az erdőben való legeltetésre. Le
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szögezi azt is, hogy az erdő csak a rendeltetésének megfelelő célokra használha

tó.

Ezek az erdővédelmi tárgyú törvénykezések olyan több évtizedes, sőt 

esetenként évszázados viták végére tettek pontot, melyek megvalósításáért renge
teg küzdelmet folytattak az Egyesületbe tömörült szakemberek - eredménytelenül.

Az uj idők hangja a megtermelt faanyag takarékos, gazdaságos felhaszná

lását és a szakadatlan műszaki fejlesztést a törvény szigorával biztositó és ösztön

ző paragrafusok beiktatása.

Régi törekvéseket, erdészálmokat váltott valóra a vadgazdálkodásról és 

vadászatról szóló fejezetnek az erdőtörvénybe való foglalása. Az egész országban 
egységes elvek szerinti vadgazdálkodás alapjait vetette meg ezzel, ugyanakkor a 

vadászat fejlődése, az egyes sajátságos vadgazdasági körzeteknek leginkább meg

felelő gazdálkodás kialakítására nyújtott hatalmas lehetőségeket.

Összefoglalás.

Az olvasó bizonyára aránytalanul hosszúnak találja majd a második világ

háború utáni magyar erdőgazdaság helyzetének, fejlődésének ismertetését.

Az elmúlt száz év történelmi tendenciáját figyelmesen követve azonban 
szakember és szakmán kívülálló egyaránt felmérheti, hogy a korábbi évtizedekhez 

képest eseményekben rendkívül gazdag az elmúlt 15-20 év. Annak, hogy ez nem 
csupán a jelenkor emberének természetes szubjektív, közeltávra beállított látó
szöge, hanem tárgyilagos valóság, bizonyítékai az egyes eseményeknek, a múlt

beli eredménytelen törekvésekkel történő összekapcsolásai, amelyet a szerző a 

fontos esetekben igyekezett nem elmulasztani. De bizonyítják ezt azok az uj jelen
ségek is, amelyek csupán erre  a 20 évre jellemzőek, mert korábban nem, vagy 
éppen csak csirájukban léteztek.
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A bemutatott hatalmas fejlődés végeredményben egy alapvető okra vezet
hető vissza a politikai - társadalmi rendszer megváltozására és ennek logikus kö

vetkezményére, az erdők államosítására. Az államosítás tette lehetővé egy egysé

ges szervezet kialakítását, az erdők összetételének, állapotának megismerését, 

távlati tervek és egységes erdőgazdasági politika kialakítását, a szellemi és anya
gi erők összefogását és koncentrálását a kitűzött célok elérésére.

Kétségtelen, hogy amig a magyar erdészetnek az első világháború előtt 
az Országos Erdészeti Egyesület, a két világháború között az Erdőmérnöki Főis
kola volt a szellemi irányítója, a második világháború után ezt a szerepet az Or

szágos Erdészeti Főigazgatóság töltötte be.

Az Egyesület története a felszabadulás után.

Az erdőgazdaság fejlődéséhez viszonyítva az Egyesület szerepe - korábbi 

szerepléséhez mérten látszólag elhalványul.

Ez természetes is. A tőkés gazdasági rendszer évtizedeiben jóformán az 
Egyesület volt az egyedüli fórum, amely a magyar erdőgazdaság érdekeiért küz

dött, amely a szakszempontokat és a szakszemélyzet érdekeit képviselte. Akkor 

törvényszerűen szükség volt erre  a szerepre és az Egyesületnek el kellett vállal
nia a magyar erdészet félhivatalos érdekképviseletét a gazdasági küzdelemben.

A felszabadulás után a korábbi funkciók közül sok feladat ellátására nem 

volt többé szükség. Nem kellett bizonyos szakmai alapelvek érvényre juttatásáért 

harcot vivni befolyásos magánérdekekkel szemben, - az állami gazdaságpolitika 

nem hagyott ilyen oblémát. Nem kellett a szakszemélyzet szociális viszonyai

nak kicsi javításáért küzdeni, - a szociális irányú munkálkodást átvette a szak- 
szervezet. Nem kellett a szakirodalom fenntartását patronálni, - bőségesen gon

doskodtak arról az állami vállalatok.

Felmerülhet a kérdés : szükség volt-e egyáltalán egy ilyen funkcióit vesz
tett testületre a megváltozott világban ?
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Az Egyesület történetének további vizsgálata erre a kérdésre pozitív vá

laszt fog adni.

Az Egyesület életrekelése.

A háborút közvetlenül követő években az Egyesület létezett, de alig funk

cionált. Waldbott Kelemen elnök Budapest ostroma alkalmával aknaszilánktől ha
lálra sérült. Térfi Béla I. alelnök idős korára és megrokkant egészségi állapotá

ra való hivatkozással tisztségéről lemondott. A EL alelnök megbízatása 1946-ban 

lejárt, különben is, vidéken lakva, a közlekedés és hírközlés nehézségei miatt 
nem tudta kézbe venni a szervezést. Az ügyek vezetését a választmányon belül ala
kított öttagú bizottság vette át.

Az infláció miatt tagdijak nem folytak be, az Erdészeti Lapok nem jelen

hetett meg, igy a tagsággal fennálló kapcsolat átmenetileg megszakadt. A gazdasá
gi válság egyébként is elsorvasztotta az Egyesület anyagi erőforrásait.

Az Egyesület vagyona a harccselekmények következtében nem szenvedett 
nagy károkat. Ez Tasnády Gyula pénztáros érdeme,. .aki a székházban lakva odaadó- 
an őrizte az Egyesület értékeit.

A szakmai testületi élet megindulását, a szeretett és megszokott Erdésze
ti Lapok megjelenését azonban minden szakmáját szerető erdészember várta. De a 

megalakuló államerdészeti szervezet is érezte a hiányát a társadalmi oldalról jövő 
szakmai támogatásnak. '•

A szervezés ügyét az mozdította el a holtpontról, hogy dr. Mihályi Zoltán 

titkár 1947. decemberében hazatért a hadifogságból és hamarosan hozzáfogott az 
Egyesület életrekeltéséhez. Kölcsönös tájékoztatások és véleménykérések eredmé
nyeként , valamint a Belügyminisztérium hozzájárulásával 1948. március 20-án 
jött össze a háború után az első tisztújító rendkívüli közgyűlés.
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A közgyűlésen a régi vezetőség formálisan is lemondott és uj vezetőséget 
választottak Sébor János professzor, elnök és Lády Géza alelnök személyében. Az 
év végéig szólő hatállyal 20 tagú választmányt is választottak. Az irodavezetői te
endőket továbbra is dr. Mihályi Zoltán látta el egészen 1954-ig.

Az események ismertetése előtt érdemes részletesebben megvizsgálni, 
hogy a nagymultu Egyesület milyen alapelveket követve kivánt a megváltozott világ
ba beleilleszkedni. Ez vezetőinek megnyilatkozásaiból Ítélhető meg leginkább

Dr. Sébor János professzor, az Egyetem nagyrabecsült tanára megválasz
tása után

" A lelkes tapssal köszöntött uj elnök székfoglaló beszédében hangsúlyoz
ta, hogy az Egyesület méltán büszke nyolc évtizedes önzetlen, eredményekben gaz
dag munkájára és annak a meggyőződésének adott kifejezést, hogy demokratikus 
újjászervezése biztosítja számára azt az utat, amelyen haladva a legnagyobb szol
gálatot teheti a magyar erdőgazdaságnak. Tiszta szakszerűség, tárgyilagosság, 
önzetlen kartársi együttmüködés legyenek a vezérelvei továbbra is. ( Erdőgaz
daság, 1948. 7. szám 5.o. ).

Dr. Mihályi Zoltán hangsúlyozta, hogy az Egyesület nagy örömmel vár
ja körébe az erdészeti üzemi tiszteket és erdészeket közös munkára, mert a szak- 
müvelődés mélyreható, állandó fejlesztése csak az erdészet minden munkaterüle
tére kiterjedő demokratikus összefogás alapján lehetséges. " ( Ugyanott).

Az Egyesület újjászervezése részben a Szakszervezet ( Közalkalmazottak 
Országos Szabad Szakszervezetének Erdészeti Főcsoportja ) közreműködésével ment 
végbe. A szakszervezet a rendkívüli közgyűlésen is képviseltette magát és az 
alábbi demokratikus elvek valóra váltását javasolta :

1. az egyesületi keretek minél átfogóbb tágítását,
2. a választmánynak az erdészeti alkalmazottak csoportjai szerinti ösz- 

szeállitását,
3. a Szakszervezet képviselői részére megfelelő számú hely biztosítását
4. a tagdíjaknak a jövedelem szerinti fokozatos megállapítását
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5. az Erdészeti Lapokban, az erdészek részére megfelelő cikkek közlését

6. erdőbirtokossági társulatok tagokul való bevonását.

A megalakulást követően az Egyesület "Tájékoztató az Országos Er désze- 

ti Egyesületről" címmel emlékiratot terjesztett a fÖldmüvelésügyi miniszter elé, 
kérve annak hathatós támogatását. Az emlékiratban célkitűzéseit a következőkben 
rögzítette :

1. vállalja a tudományos kutatás eredményeinek a gyakorlat részére tö r

ténő legcélszerűbb közvetítését,
2. vállalja az erdőgazdálkodás belterjességének növelésére irányuló gya

korlati törekvések számbavételét, megvitatását és a szükséges javaslatok kidolgo
zását mind az elméleti alapok megteremtésére, mind pedig a megvalósításra hi
vatott szervek felé,

3. vállalja, hogy felkelti a nagyközönség érdeklődését az erdő iránt és 

ezzel elősegíti egyik legértékesebb nemzeti kincsünk komolyabb megbecsülését és 
végül

4. vállalja, hogy ismét felveszi baráti kapcsolatait a külfölddel.

Célunk : szélesre tárni a kaput, hogy mindenki, aki szereti a magyar erdőket és 
bármilyen csekély mértékben hozzá kíván járulni jobb jövőjik kialakításához, szive 
és tehetsége szerint dolgozhasson ezért.

Szembe kell nézni azzal a kérdéssel, vajon egy országban, ahol az erdők 
legnagyobb része az állam kezén van, egyáltalában fennáll-e a szüksége egy erdé
szeti szabadtársulásnak ? Erre a legjobb meggyőződésünk szerint határozott igen

nel kell felelnünk 1

Tagadhatatlan ugyanis, hogy az állami igazgatás nem terjedhet ki a szol
gálaton kívül, tisztán sfcakszeretetből vállalt munka irányítására, mert hivatalos 

szervezete nem biztosíthatja azt a kötetlenséget, mozgási szabadságot és közvetlen
séget, amely az önkéntes munkakészség, termelő erejének leglényegesebb előfel
tétele. ( Erdőgazdaság, 1948. április 5. 7 .o. )
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Ez a nyilatkozat becsületes, nyílt beszéd volt, amelyet az uj, demokra
tikus államrend is méltányolt és az Egyesület folytathatta immár nyolcvanéves te
vékenységét.

Újra megjelenik az Erdészeti Lapok.

Végig pillantva a könyvespolcon felsorakoztatott Erdészeti Lapok száz 

évfolyamának impozáns sorozatán, a sok vaskos kötet között egy kis füzet lapul 

meg : a Lapok 84., 1948. évi évfolyama. Lehetetlen megilletődöttség nélkül ezt a 

durva papírra nyomott, aprőbetüs kis füzetet kézbe venni. Évszázados szaklapunk 
már-már megszakadni készülő nagyszerű sorozatának újjáéledését jelzi ez a sze

rény kis füzet, melyhez hasonló vékonyságú kötetet csak 1919-ben találunk. 1948. 
októberében jelent meg a felszabadulás utáni első szám. Mindjárt az első oldalon 
található a "Zászlóbontás" című cikk. Az Egyesület alelnöke ebben igy köszönti 
a lap újjászületését :

"Az Országos Erdészeti Egyesület demokratikus átszervezése után ime 
itt van lapunk első szabad száma is ! Mindenkié, aki szakunkban olvasni, tanulni, 

művelődni kíván : erdészé, munkásé, paraszté, bárkié, aki szereti az erdőt !"

A lap célkitűzéseit az alelnök a következőkben foglalta össze :
1. tanítani, véleményeket közreadni,
2. szoros kapcsolatot tartani a tudománnyal,
3. gyakorlati segédleteket kiadni,
4. közelebb vinni az erdőt a nép szivéhez,

5. kifejleszteni a szakszemélyzetben az erdő szeretetét,

6. támogatni, elősegíteni a termelő munkát.
Befejezésül igy buzdítanak sorai :

"Kibontottuk és szabad hazánk friss levegőjében meglobogtatjuk erdészeti 

kulturánk uj zászlaját, s hívunk mindenkit, aki szivén viseli az erdő ügyét, jöjjön, 

segítsen azt magasra emelni és diadalra vinni ! " ( Erdészeti Lapok 1948. l-4 .o .)
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Uj tagsági összetétel.

Az 1948. évi kötet egyéb érdekes adatokat is közöl az ujjáalakulás idejé
ből. Ezek közül elsősorban a tagság összetételére vonatkozó kis statisztikát érde
mes kiemelni. Az összehasonlítás kedvéért közöljük az 1943. évi állapotot is, az 
előző alcim alatt emlitett emlékirat alapján. ( 12. táblázat)

12. táblázat

Az Egyesület tagságának személyi összetétele 1943-ban és 1948-ban.

1943 1948
Erdőmérnök 926 681
Erdész ( üzemi tiszt, vadász, vadőr, stb. ) 56 491
Erdőbirtokos 107
Erdőbirtokos sági társulat, hatóság, szaktestü- 
let, város 275 76
Fakereskedő, tisztviselő magánszemély 56
Egyéb foglalkozású 39 10

Összesen : 1403 1314

A táblázat adataiból lemérhető, hogy az Egyesület demokratikus megnyi
latkozásai mögött uj személyi tartalom is állt. Szembetűnő, hogy a tagság sorai
ból a múltban oly nagy szerepet játszó földbirtokosok 1948-ban már teljesen hi
ányoznak, az erdészek száma viszont megtízszereződött. A kapuk kitárása mel
lett ebben természetesen közrejátszott az erdészek létszámának felszabadulás 
utáni felduzzadása is. A jogi személyek számának lecsökkenése részben az erdők 
államosításával, részben az országhatároknak a békeszerződés által történt új
bóli rendezésével függ össze.

A demokratikus átszervezés céljait szolgálta a progressziv tagdíjfizetés 
átmeneti bevezetése. A megalakuláskor a még érvényben levő fizetési osztályok,
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egy év múlva a havi jövedelem megállapított kategóriái alapján a következő tag 

dijfokozatokat szabták meg :

1948. 1949.

XII-XI. fiz. o. évi 12. - Ft 400 Ft 18. - Ft

X. -IX. 20.- 401-600 24. - "

vm. -vii. 30.- 601-1000 " 36. - "

VI. - IV. 100.- 1001-2000 " 48. - "

főiskolás, nyug
díjas 12.- 2000- 60.- ”

jogi személy 40.-

Ennek a kezdetleges formájú kis kötetnek is jellemzi tartalmi értékét 
az a körülmény, hogy a lényegesebb szakcikkeket háromnyelvű összefoglalás kö

vette és a külföldi szaklapokból merített szemle-rovattal érdekes kitekintést adott 

a nagyvilágba a nehéz körülmények között dolgozó hazai szakemberek tömegeinek.

A Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének megala

kulása.

Az Egyesület felszabadulás utáni életének alakulása szempontjából döntő 
jelentőségű esemény vólt a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövet
ségének ( a továbbiakban MTESZ ) megalakulása 1948. junius 29-én.

Az MTESZ azzal a célkitűzéssel alakult, hogy a már működő egyesületek 

munkáját elvileg irányítsa és támogassa, továbbá, hogy uj szakmai egyesületek 

létrehozásával is elm ozdítsa a társadalmi tevékenység kifejlődését a műszaki-, 

agrár- és természettudományok különböző területein.

Feladata volt olyan egyesületi élet kibontakoztatása, amely megfelel a 

szocializmust építő társadalom igényeinek, megőrizve és fejlesztve mindazt, ami 

a magyar műszaki értelmiség múltjában értékes és haladó. Feladata a kialakult
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uj társadalmi- politikai rendszer befolyásának megerősítése az értelmiség köré

ben.

Az Országos Erdészeti Egyesület 1948. november 10-i választmányi 

ülésén elhatározta, hogy kéri felvételét az MTESZ-be.

A Magyar Földtani Társulat ( 1848 ) után az ország második legrégibb 
tradicióju műszaki egyesülete lépett ezzel az MTESZ tagjai közé.

A műszaki és természettudományi jellegű egyesületek szövetkezésének 

gondolata mély gyökerekkel rendelkezett az erdészet körében. Már 1894-ben igy 

irt erről Egyesületünk lapjában Arató Gyula, neves erdészeti szakiró, az 1920-as 

évek közepén az államerdészeti igazgatás főnöke "Az erdészet és a népnevelés" c. 

cikkében :
S vajon nincs-e valamennyi gyakorlati tudományágnak mienkéhez hason

ló egyesülete, mely hozzánk hasonlóan működésbe léphetne ?

S ha az egyazon czélnak mindezek egymásután, külön-külön megnyerhe- 

tők lennének - és éppen ennek megkísérlését említettem fel s ajánlottam javasla

tomban - közeleső gondolatképen támadna fel a viribus unitis elve szerint az 
egyazon czélt szolgáló egyesületeknek, társulatoknak közös munkára való csopor
tosulása, a mi ismét alapgondolatát adja meg egy, a létező gazdasági és tudomá

nyos egyesületek és társulatok erkölcsi, szellemi és anyagi támogatásával léte
sítendő közös intézménynek, mely aztán már erőteljesen s a sikernek s ze mmellát - 
hatólag mutatkozó jelenségeitől igazoltan fejthetné Id áldásos tevékenységét.

Nagyon természetes, hogy ilyen nagyszabású intézmény munkaköre úgy a 
terjedelmet, valamint a módot illetőleg egyaránt meghalachá a ma előttünk fekvőt.
S azt hiszem, megerősödnék annyira is, hogy az Írásbeli utón való ism eretterjesz

tést megbővithetné a szóbelivel, a mi aztán nem lenne más, mim- - a mivel a múlt 
évben sikerült kísérletet tettek a székes-fővárosban - a felnőttek oktatására szánt 

szabad lyceum intézményének ikertestvére. - " ( Erdészeti Lapok 1894. 605. o .)
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Amint az idézetből látható , habár kissé a XIX. század nyelvezetén, de tö

mören és jól kifejezte az egyesülés előnyeit és lehetőségeit.

Az Egyesület élete ettől kezdve mind szorosabban fonódik össze az MTESZ 

el. Erre a kölcsönös kapcsolatra a továbbiak során még több helyen kitérünk.

Az iránykeresés kora.

Mint minden történelmi korszakban, úgy az Egyesület ujjászerveződése 

után is a magyar erdőgazdaság általános helyzete tükröződik belső életében.

Az első két évben ( 1948-1950 ) demokratikus személyi összetétellel és 
ennek megfelelő irányelvek alapján, bár régi tevékenységi formák szerint folytatta 

működését. Emlitsük meg néhány lényegesebb megnyilatkozását ezekből az évekből.

1948-ban az Egyesület sürgős felterjesztéssel fordult a FÖldmüvelésügyi 

Minisztériumhoz és az Erdészeti Tudományos Intézethez a nemzetközileg ism ert 

gödöllői arborétum megmentése, továbbá a megszüntetett püspökladányi szikkisér- 

leti és a kecskeméti homokkisérleti telep felújítása érdekében.

Még ugyanabban az évben, a szűk terjedelmű Erdészeti Lapok oldalain 

adott helyet az Alföldfásitás ügyének és a gyorsan növő nyárfafajok felkarolásának. 

Dr. Benkovits Károly " Alföldi és közérdekő erdőtelepítési tervezet” c. cikkében 

átfogó javaslatot dolgoz ki a régi probléma újszerű megoldására. Mottója Kaán 

Károly koncepciójára következtet: "Nemzeti nagylétünk nagy temetője az Alföld !"

A mindinkább kiraj zol ód ó,uj erdőgazdasági politika egyesületi vetülete az 

erdészeti-faipari e^. :tműködés megvalósítása. Az Egyesületben 1949-ben faipari 

szakosztály létesült. Dr. Mihályi Zoltán javaslatára a választmány meghívta sora
iba a magyar faipar legnevesebb képviselőit. Elszaporodtak az Erdészeti Lapokban 
a fatechnológiai tárgyú közlemények. Ennek a tendenciának további fejlődését azon

ban szükségtelenné tette a Faipari Tudományos Egyesület megalakulása 1950-ben.
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Az 1949. évi Erdészeti Lapok 172. oldalán rövid cimtl közlemény találha

tó. Koltay György : "A nyárfa erdőgazdasági jelentősége " c. tanulmánya. Ezzel a 
szakcikkel robbant be az egyesületi életbe a háború utáni erdőgazdálkodás egyik 
legnagyobb jelentőségű vívmánya : a magyar nyárfatermesztés korszerű megindí

tása.

Az első vándorgyűlést a felszabadulás után 1949. augusztusában Szegeden 

tartották meg. Jellemző ez is az ősi, mégis mindig fiatal Egyesület életképességé
re : alig egy évvel az újjászervezés után már 200 fő részvételével jólsikerült ván
dorgyűlést tudott rendezni. De jellemző ezeknek az éveknek túlnyomóan erdőmű

velési szemléletére is, hogy ez az első vándorgyűlés az Alföldfásitás súlypontjában 

és annak jegyében zajlott le.

A vándorgyűlés megrendezése mellett az intenzív egyesületi élet kibon
takozásának kezdetét jelzi az Egyesületen belül az egyes munkabizottságok mega

lakítása. 1949. májusában négy munkabizottság alakult: a szálalóerdő-, a foto
grammetriai-, a nyárfa- és az országfásitási munkabizottság.

1949-től megkezdődik az Egyesületben is az a formabontás, az átszervezé
sek sorozata, amely - mint azt az erdőgazdálkodás általános helyzeténél ism er
tettük - az 50-es évek első felét országosan is jellemezte és amely nem befolyá
solta a legelőnyösebben az egyesületi munkát.

Gyakori volt a személyi változás. A régi hagyománytól eltérően évente 
újraválasztották a vezetőséget Az 1949. -i választások eredménye : dr. Haracsi 
Lajos kaposvári erdőigazgató, később az Erdőmémöki Főiskola tanára az elnök, 
alelnökök Róth Gyula, Láng Lajos és Váczi Mátyás . A választmány létszáma 57 

főre emelkedett. 1950-ben elnökké Láng Lajost, titkárrá Benedek Attilát választ
ják meg.

Megváltozott az Erdészeti Lapok formája is. Az első füzetek megjelené
se után nem vette fel az évtizedek óta megszokott és bevált formát, hanem annál 

nagyobb alakban jelent meg. Egy helytelen intézkedés következtében pedig a biz-
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tató, szép, tartalmas kezdés után megjelenése 1950. szeptemberétől 1952. augusz- 
tusáig szünetelt. Ezután ismét uj alakban és "Az Erdő" cim alatt jelenik meg. Az 
első oldalon megjelenő "Bevezető" a lapot - régi alapelveitől eltérően az

erdőgazdaság felső káderei számára szerkesztett lap"-nak tünteti fel. Valóban 
"Az Erdő" 1952. évi kötete negyedévenkénti kiadásban, négy füzetben jelent meg 

és tudományos szinezetet öltött. Az egyesületi hirek eltűntek és eltűnt az az ele
ven, az érdeklődést lekötő frissesség is, amely korábban a gyakorlati életet ko

moly formában tükröző szaklapunkat jellemezte. A közvélemény kívánságára 
azonban a lap 1954-ben ismét változott alakban, igen érdekes, gyakorlatias, bő 
képanyaggal illusztrált tartalommal kopogtatott be a szakemberek széles körének 

ajtaján.

Az útkeresésnek e rre  az ötéves időszakára esik az egyesületi székháznak 
sajnálatos elvesztése is. Tény az, hogy az Egyesületnek régi, megszokott ottho

nából, az Alkotmány u. 6. II. emeletéről 1949. március ^0-én le kellett költöznie a 
földszintre ( a Honvéd u. 11. sz. alá ). Augusztusban már az V. kerületi Bajcsy 

Zsilinszky ut 72. sz. I. emeletén székel az Egyesület, mert a Közületeket Elhe

lyező Bizottság határozata alapján az ősi székház helyiségeit a Külkereskedelmi 
Minisztériumnak kellett átadnia. 1952-ben már az V. kér. Nyáfcy Pál u. 9. sz. V. 

emeletén találjuk az Egyesületet. Itt székelt az Egyesület egészen 1958. január

jáig, amikor is átköltözött a volt Tőzsdepalotába, az MTESZ uj hajlékába, a Te cl 

nika Házába. Az MTESZ 25 tagegyesületével együtt itt a III. emelet három tágas 

szobájában és egy külön könyvtárszobában kapott végre tartós otthont. Dr. Mihályi 

Zoltán egykori titkárnak köszönhető, hogy az Egyesület megmaradt legnagyobb 

kincse, páratlan szakkönyvtára egyetlen kötet elveszése vagy megsérülése nél
kül vészelte át az első három költözést.

Az intenzív egyesületi élet kialakulása.

A Magyar Népköztársaság Minisrtertanácsának 1040/1954. számú, az 

erdőgazdasági termelés ^  ^sztéséről szóló határozata érezhető mérföldkő az 
Egyesület életében is.
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Az erdőgazdaság alapvető irányelveinek törvényszerű kijelölése, az egy

séges, független erdészeti főirányitás létrehozása segítette hozzá az Egyesületet, 
hogy helyét és szerepét az erdőgazdálkodás területén újból megtalálja. Hozzájárult 
ehhez az a körülmény is, hogy a társadalmi munka értelméről és szerepéről ko
rábban elterjedt téves nézetek ezidőre revideálódtak. Sok helyen eddig adminisztra
tív módszerekkel tették "kötelezővé" különböző társadalmi feladatok elvégzését.
Ez az irányzat a népgazdaság kívánalmait a társadalmi munkával szemben túlságo

san is hangsúlyozta. Ugyanakkor az Egyesületben folytatott tevékenységet nem te

kintették mindenütt hasznos társadalmi munkának.

Szervezett kapcsolat az Erdészeti Főigazgatósággal.

Az emlitett minisztertanácsi határozattal az erdőgazdálkodás területén is 

előtérbe kerültek a műszaki fejlesztés és a tudomány kérdései. Ez élénkitően ha
tott a társadalmi munkára is. Erősödött az erdészet vezetőszervével, a Főigazga
tósággal a kapcsolat. Ezt a folyamatot dokumentálja "Az országos erdészeti főigaz

gató 9/1955. ( Érd. É. 7-8. ) OEF számú utasitása az Országos Erdészeti Főigazga
tóság, valamint a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségéhez ta r

tozó műszaki tudományos egyesületek együttműködésének elmélyítéséről" is. Ez az 
Egyesület történelmének során az első hivatalos rendelet, amely az államerdészeti 

felső vezetés és az Egyesület közötti kapcsolatot normalizálni igyekszik. Az Utasí
tás az Országos Erdészeti Egyesület mellett a Faipari Tudományos Egyesülettel is 
szabályozta a Főigazgatóság kapcsolatát. Az Utasitás lényege az, hogy az OEF az 

Egyesületen keresztül az eddiginél nagyobb mértékben kívánja bevonni az erdészeti 
dolgozókat a hivatali intézkedések társadalmi megvitatásába.

Ezzel szemben az OEF adatokat közöl, tájékoztat a fontosabb események

ről, jutalmazásoknál figyelembe veszi a végzett egyesületi munkát. Külföldiek 
programjának összeállításánál figyelembe veszi, hogy annak során ok társadal
milag is érintkezést találhassanak a hazai erdészettel. Súlyponti kérdések megoldá
sára az Egyesülettel közösen ir  ki pályázatokat és biztosítja a pályadijakat.
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A Főhatóság és az Egyesület közötti kapcsolat kialakítása terén igen jól 

elemezte a helyzetet az 1957. évi közgyűlésen Madas András elnöki beszámolója :

”A helyes kapcsolat kialakítása nem könnyű, mert egyrészt el kell kerülni 

azt, hogy az Egyesület egyszerűen alárendelt szerve legyen a Főigazgatóságnak, me - 

lyet a Főigazgatóság vezetői társadalmi munkában igazgatnak, másrészt pedig szo
ros együttműködés nélkül az Egyesület sem tudja feladatait teljesíteni, mert a Fő

igazgatóság erkölcsi és anyagi támogatás nélkül igen korlátoltak a lehetőségeink. " 

(Az Erdő 1957. 448.0. )

A Főigazgatóság és az Egyesület között kialakult rendszeres és szervezett 

kapcsolat létrejötte mellett az intenzív egyesületi élet kibontakozását nagymértékben 

elősegítette az államerdészet szervezetének állandó kialakulása. A gyakori á tszer

vezések megszü né sével végre megszűnt az erdészeti müszaJki értelmiség folytonos 

átrendeződése. Ez elősegitette a társadalmi tevékenység aktivizálódását. Világos 
bizonyítéka ennek a taglétszám ugrásszerű növekedése is : 1955-ben 2700 , 1958- 
ban 3100, 1961-ben 4100, 1936-ban már 4500 fő. Taglétszám szempontjából az 

Egyesület az MTESZ 25 tagegyesülete között az ötödik helyre került.

A taglétszám növekedéséhez hozzájárult az is, hogy 1957-től kezdődően 

- régi hagyományoknak megfelelően - "Az Erdő" előfizetési dija egyben magában 

foglalta a tagsági dijat is. A szerényebb anyagi helyzetben levő tagtársak igy men

tesültek a párhuzamosan jelentkező költségtől.

Elősegitette a hatékony egyesületi munka kialakulását az a körülmény, hogy 

megszűnt a vezetőség évenként történő váltogatása és 1954-től már 3 évre szóló 

hatállyal választották meg az Egyesület tisztikarát.

A technikai, anyagi és politikai feltételek megteremtése.

További tényezője volt a fejlődésnek-a technikai feltételek megteremtése, 

mindenekelőtt az a körülmény, hogy az Egyesület végre a Technika Házában kapott 
biztos hajlékot. Ez tette lehetővé többek között a 9000 kötetes, állandóan gyarapodó,
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nagyértékti könyvtár rendezését és 1909. ó ta először a könyvtár nyomtatott kata

lógusának kibocsátását 1962-ben. A könyvtár rendezés nagy munkája Nyirádi 

Lajos könyvtáros és Riedl Gyula szervezőtitkár nevéhez fűződik. Ez a rendezés 

és a katalógus kiadása telte végre minden szakember számára hozzáférhetővé a 

szakmai ismereteknek ezt a kincsesbányáját, amelyet erdészeti vonalon csupán 

az Egyetem könyvtára múlt fölül.

Nem u to lsó  szempont az Egyesület anyagi helyzetének megerősödése 

sem. Az arányok érzékeltetése végett az utóbbi tiz év átlagát jellemző 1959. évi 

számadásból mutatunk be néhány adatot.

Az Egyesület összes bevétele volt

egyéni tagdíj 105. 500 Ft

jogi tagdíj 111. 900 " 

állami támogatás 99. 600 "

Összesen: 317. 000 Ft

Az összes kiadás igy alakult :

rendezvények 35.700 Ft

ülések, összejövetelek 6. 200 "

külföldi kiküldetés 3.000 "

társadalm i munkát meghaladó 
tevékenység és jutalom 23. 800 ”

pályadijak 26. 000 "

egyéb kiadások . 194.800 "

Összesen: 289. 500 Ft

Kiolvasható, hogy milyen nagy szerepet játszott a gazdasági m egerősö

désben az, hogy az állami erdőgazdaságok 1957-től kezdődően jogi személyként, 

havi 300 Ft tagdíj fejében, a tagok sorába léphettek. De kiderül az is, hogy a be

vételek egyharmadát kitevő állami támogatás nélkül - a jelenlegi igen m érsékelt, 

mindenki által elviselhető 6. - F t-os havi tagsági dij fenntartása mellett - az 

Egyesület fennmaradása nem volna biztosítható A Főigazgatóság és az MTESZ
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megértő támogatása nélkül a tagdíjak háromszorosára, esetleg négyszeresére va

ló emelésével lehetne csak ezt a százéves történetet folytatni.

A személyi, technikai, gazdasági tényezők mellett meg kell említeni 

1957-től a politikai atmoszféra lényeges változását, mint az eredményes munka 
egyik döntő magyarázatát. Az erdészeti szakemberek is egyre inkább érezték az 
irányukba megnyilvánuló, fokoződő bizalmat, az értelmiség fokozott megbecsülé

sét. A kialakult nyugodt légkörben elmélyülten tudtak dolgozni és figyelmüket fo

kozottabban tudták a fejlesztés, a távolabbi jövő kérdéseire fordítani. Ez egyik fon
tos oka az egyesületi rendezvények iránt megnyilvánuló érdeklődésnek.

Az Egyesület időszerű feladatai, funkciói.

A szellemi és tárgyi feltételek létrejötte mellett az utóbbi évtized ered

ményes munkájának kifejtésében elsőrendű tényező volt az is, hogy a régi és az 
uj, általánosan vallott alapelvek mellett sikerült tisztázni az MTESZ segítségével 

az Egyesület alapvető funkcióit és a funkciók gyakorlásához a megfelelő szervezeti 

formát.

Az intenzív egyesületi korszak elején, 1956-ban a jövő feladatait Kutasy 

Viktor főtitkár a* következőkben foglalta össze :
"Az eddiginél is többet kell munkálkodni a szakmai továbbképzés terén, 

rendszeresen kell foglalkozni a szakoktatás kérdésével, folytatni kell a fiatal szak

káderek patronálását, a gyakorlati életbe való bevezetését, az eddiginél is nagyobb 

propagandát kell kifejteni az erdők és fásítások jelentőségének tudatosítása terén, 

felszínen kell tartani továbbra is az erózió elleni küzdelem kérdését, foglalkozni 

kell az erdőnek, mint köztulajdon védelmének kérdésével, részt kell venni a fata

kar ékó ss ág minél hatékonyabb megvalósításában, kezdeményező lépéseket kell 
tenni az értékes parkok megmentésére. Részt kell venni a távlati tervek, a fonto

sabb jogszabályok és más hasonló intézkedések előkészítésében. Végül segítséget 

kell nyújtani az erdőgazdaság minden területén a még meglévő hibák feltárásához 
és kijavításához. Az Egyesületnek gondot kell fordítania arra , hogy az egyesületi

9899/Cs.



- 266 -

élet bensőbb, a tagság kívánságainak megfelelőbb legyen, közvetlenebbé kei! len

ni a tagság egyesületi érintkezését. Ehhez igyekezni kell a klubéletet kifejleszteni. 

Meg kell szervezni az eddig elhanyagolt külföldi tanulmányutakat, tapasztalatcseré

ket és gondoskodni kell a szükséges nemzetközi kapcsolatok kiépítéséről. " ( Az 

Erdő, 1956. 429.0. )

A szakosztályok és központi bizottságok munkájának részletes ism erte té

se során látni fogjuk, hogy ezek a célkitűzések szinte szóról-szóra megvalósultak.

A magyar erdőgazdaság felszabadulás utáni fejlődésének vázolása során 

nyilvánvalóvá vált, hogy az Egyesületnek számos, a felszabadulás előtt betöltött 

funkciója tárgytalanná vált, m ert azt niás állami vagy társadalm i szervek vették 

át. Pl. az erdészeti szakszemélyzet érdekképviseletével kapcsolatban dr. Haracsi 

Lajos egyesületi elnök 1949-ben bejelentette :

" Az erdészeti alkalmazottak érdekvédelmét a jövőben a  szakszervezetek 

látják el, amelyeknek minden szakmakörben ez a hivatásuk. Uj Egyesületünknek, 

mint a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövet&'^e tagjának ezzel a 

kérdéssel nem kell foglalkoznia. " ( Erdészeti Lapok, 1949. 20. o. )

A felszabadulás után kialakult körülmények között az Egyesületnek három, 

egymással szorosan összefüggő alapvető funkciója alakult ki :

1. Társadalm i vitafórum. Lehetőséget ad tagjainak a Vözügyek intézésé

ben való aktiv részvételre. Tolmácsoló ja és egyben formálója " a szakemberek 

közvéleményének” műszaki, tudományos, oktatási, gazd"ságpolitikai, stb. kérdé

sekben.

2. A szakmai ism eretek terjesztése , a szakemberek tájékoztatása, tovább

képzése.

3. Tagjai önkéntes társadalm i munkájának az erdészeti tudomány és tech

nika fejlesztésének előmozdítására, a  népgazdasági szempontból fontos kérdések 

megoldására irányítása.

Amint a hármas funkcióból látható, az Egyesület sem nem tudományos 

intézet, sem nem a hivatalos term elő apparátus egy járulékos függeléke, sem
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nem oktatási intézmény, hanem ezek mellett egy egészen sajátságos, hézagpótló 

szerepet tölt be a magyar erdésztársadalom  körében.

Látható az is, hogy ezek a funkciók mindenben megfelelnek azoknak a 

hagyományoknak és célkitűzéseknek, amelyeket az Egyesület egy évszázadon át 

Alapszabályaiban maga elé tűzött és gyakorlatában követett.

Az Egyesület korszerű szervezetének kialakítása.

A funkciók gyakorlásához szükséges szervezet kialakítása során a m ár 

‘meglevő, bevált régi formák újakkal bővültek. Némely esetben a funkció hasonló,

csak az elnevezés uj.

Az Egyesület intéző szervei az 1953-ban készített és a Belügyminiszté

rium  által 151-15/2/1953. IV. /9 . B. M. szám alatt jóváhagyott uj Alapszabály sze 

rin t a következők :

Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. Határozatait nyilt szavazással, 

egyszerű szótöbbséggel hozza, de az intézőszervek megválasztása titkosan tö r

ténik. Evenként egyszer ül össze, rendkívüli esetekben többször is.

Két közgyűlés között az országos választmány kormányoz és hajtja vég

re  a közgyűlés határozatait . Létszám 60 főig terjedhet. Négyhavonként ülésezik.

Mivel nagylétszámu testülettel irányítani nehézkes, az operatív ügyinté

zést az elnökség végzi. Havonként ülésezik.

Az elnök az Egyesület jogilag legfontosabb személyisége. Ó képviseli 

hivatalosan az Egyesületet, ő rendelkezik a legnagyobb hatáskörrel, ő vezeti a

közgyűlés és a vezető  testületek munkáját ( választmány, elnökség ).

A társelnökök'és alelnökök .lényegében azonos fogalmak, gyakorlatilag az 

Egyesület mindig alelnököket választott. Feladatuk az elnök helyettesítése, annak
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A titkár az elnökség két ülése között ellátja az ennek hatáskörébe utalt 

ügyek intézését, elkészíti az Egyesület költségvetéseit és zárszámadásait, a köz

gyűlési jelentést, a választmányi és elnökségi ülések beszámolóit, az elnök meg

bízásából képviseli az Egyesületet a hatóságok előtt, közvetlenül irányitia a pénz- 

forgalmat. Az operatív ügyintézés szempontjából az elnök után-a legfontosabo sze 

mély.

A titkárhelyettes szerepe é lte  lem szerűen adódik, azzal a kiegészítéssel, 

hogy elsősorban az igazgatási ügyeket intézi.

A szervező az Egyesület szervezési ügyeit intézi. O tartja  a kapcsolatot 

a helyi csoportokkal. Tekintettel az Egyesületnek az egész ország területén való 

szétszórtságára, szerepe igen fontos,

A pénztáros anyagi felelősség m ellett kezeli az Egyesület vagyonát.

Az ellenőr feladata az Egyesület alapszabályszerü működésének ellenőrzi

A vezető szerveket és személyeket munkájukban nyolc központi bizottság 

támogatja. Működési területűk, feladatuk értelem szerű megjelölésével ezek a köv 

kezők :

1. "Az Erdő" Szerkesztőbizottsága,

2. Szervezési Bizottság,

3. Műszaki Fejlesztési Bizottság,

4. Oktatási Bizottság,

5. Külügyi Bizottság,

6. Filmbizottság,

7. Számvizsgáló bizottság,

8. Fegyelmi Bizottság.
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A központi bizottságok tevékenysége.

A szakosztályi munka mellett az utóbbi tiz év számos kiemelkedő egyesü

leti eredménye a központi bizottságok tevékenységéhez fűződik.

Patinás, fennállásának második századába átlépett egyesületi lapunk 

"Az Erdő" Szerkesztőbizottsága munkájának terméke. A lap példányszáma ma már 

meghaladja az ötezret. A Szerkesztőbizottság eredményesen mozgósította a szak
írókat, összegyűjtötte és közreadta a tudomány és a gyakorlat embereinek értékes 
írásait, számos uj szakírót hozott felszínre.

Megjegyzendő, hogy az elnök mindig tagja "Az Erdő” Szerkesztőbizottsá

gának, a szaklap főszerkesztője pedig az elnökségnek.

A szerkesztés munkájában az az elv érvényesül, miszerint a lapnak nem 

az a feladata, hogy leközölje az egyes, tevékenységükben elszigetelt kutatók ke
vésbé időszerű tanulmányait, hanem, hogy ismertesse azokat a megállapításokat, 

eljárásokat és módszereket , amelyek révén fokozható az anyagi javak termelése, 
emelhető az ország gazdasági ereje, növelhető a munka kulturáltsága.

Rendszeresen ismerteti a tudományos ülések, gyakorlati tapasztalatcse

rék anyagát, a lap hasábjain örökíti meg szakunk jelentős eseményeit. Hagyomá
nyaihoz híven rendszeresen közli a külföldi szakirodalom szemelvényeit. Mind 
alaki, mind tartalmi színvonala magas. Nemcsak érdeklődéssel, de szeretettel 

is veszi kézbe minden tagtársunk havonta a jól ism ert és várva-várt füzetet. Az 

egyesületi élet rovata is örvendetesen tágítja kereteit, jeléül annak, hogy lapunk 
nemcsak szaklap, hanem egyesületünknek immár száz esztendőn keresztül hűsé

ges harcostársa, közlönye.

Felelős szerkesztői 1948-tól 1950-ig Lády Géza, főmunkatárs dr. Mihályi 

Zoltán és dr. Madas András, 1952-1953-bán felelős szerkesztő dr. Páris János, 

1954-től napjainkig dr. Keresztesi Béla, főmunkatárs Jerome René erdőmérnökök.
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A Szerkesztőbizottság készítette el az Erdészeti Lapok megalapításának 
100 éves évfordulójára a lap történetét, melynek ismertetése az 1962. évi debre

ceni ünnepi közgyűlés keretében történt meg.

A Szervezési Bizottság munkája nagy mértékben befolyásolta az Egyesü

let életét és elért eredményeit. A Bizottság eredményes munkájának fényes bizo
nyítéka a taglétszám állandó emelkedése. A felszabadulást követő ujjáalakulás 

1300 főnyi létszáma jelenleg már meghaladja a négy é6 félezret.

A Szervezési Bizottság tartja a kapcsolatot az Egyesület központja és a 

helyi csoportok között.

A Műszaki Fejlesztési Bizottság még rövid múltra tekinthet vissza. A 

műszaki fejlesztés a tudományos kutatás és az Üzemi termelés tevékenység közé 

iktatódik, tehát önként kínálkozik a társadalmi művelésre.

Célja a szerteágazó egyesületi életben, a különböző szakosztályokban fo

lyó munkák koordinálásával és kiegészítésével a magyar erdőgazdaság egyik leg
fontosabb feladatának : a termelés műszaki fejlesztésének társadalmi utón való 

előmozdítása.

Az Oktatási Bizottság a nagy "tanulási láz" idején, 1954-ben alakult meg, 
nem véletlenül. Ekkor bontakozott ki nagy méretekben a levelező utón történő szak

emberképzés, még vajúdott a főiskolai oktatás szakosításának kérdése. Bőven me

rült fel probléma a gyakorlati életben az oktatás körüL Érthető, hogy az Egyesület 

reagált az erdésztársadalomban felmerült nehézségekre és létre hozta az Oktatá
si Bizottságot a bajok társadalmi orvoslására. A Bizottság azután számos kérdés 

megoldása érdekében fejtett ki tevékenységet. Még létrehozása évében foglalkozott 

a levelező oktatás megjavításával, valamint a Főiskola egyes jegyzeteinek tartal
mi és didaktikai vonatkozásait vette bírálat alá. Lényeges segítség volt ez, mert 
nem közömbös a magyar erdőgazdaság számára, hogy a jövő mérnökei milyen for

rásból merítik legelső szakmai alapismereteiket A nagy gyakorlati tapasztalat
tal rendelkező szakemberek bírálata értékes segítség volt a Főiskola tanárai szá
mára. Ugyanez vonatkozik a technikumi tankönyvek bírálatára is.
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Az oktatási segédletek birálata után magának az uj főiskolai tantervnek 
a vizsgálata került sorra. A Bizottság egyharguan állást foglalt az egységes erdő- 

mérnökképzés helyessége mellett. Ezzel segitett véget vetni az évekig tartó ha- 

tározaHanságnak, amely a műszaki és a biológiai irányzat között ingadozott és 

azon kisérletezgetéseknek,amelynek sok fiatal erdőmérnök látta kárát.

A Bizottság jő meglátását bizonyát ja, hogy már 1956-ban sürgette a faipa

r i  mérnökképzés megoldását a Főiskola keretében.

Az oktatás szükebbkörü határain, az iskola falain tulmenve is volt a rra  

gondja a Bizottságnak, hogy a fiatal szakember az élet sűrűjében el ne sikkadjon, 
de ugyanakkor a kiképeztetésébe befektetett tőke is meghozza várt kamatait. Sür

getésére történtek intézkedések a fiatalok nyári üzemi gyakorlatának hasznosabbá, 

termékenyebbé tétele érdekében. Kezdeményezésére vállalták szerte az országban 
a termelésben dolgozó tapasztalt szakemberek az iskolákból kikerült fiataloknak 
egyesületi munka keretében való patronálását.

Legnagyobb méretű tevékenysége a Bizottságnak a szakmai továbbképzés 
megteremtése volt. A szaklapok híradásait végig lapozva, a legszembetűnőbb a 

felszabadulás utáni egyesületi életben az a hihetetlen mennyiségű szakmai tovább

képző előadás, amely szerte az országban elhangzott. A tapasztalatcserének, az 
uj módszerek elterjesztésének, a tudományos eredmények gyakorlat számára tö r
ténő átadásának ilyen méretekben történő lebonyolítására még nem volt példa az 

Egyesület életében. A múlt szinte kizárólagosan értékesítési és adóügyi rágódása- 

ival, esetleg jogi szőrszálhasogatásaival szemben valóban lényegbevágó, a fejlő

dést előbbrevivő, a szellemet és tudást csiszoló ismertetéseket élvezhettek a szak

emberek a legjobb specialisták előadásában.

Az ország különböző, tanulságos vidékeinek felkeresésére és megtekin
tésére is volt bőségesen alkalom.

Az Oktatási Bizottság helyi csoportokkal kapcsolódó munkájában érvénye
sült legjobban az Egyesület hármas funkciójából az, amelyet "a szakmai ism ere

tek terjesztése, a szakemberek tájékoztatása, továbbképzése" címszavakban foglal -
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tünk össze "Az Egyesület időszerű feladatai, funkciói" cimü alfejezetben. (A má

sik kát~funkciő inkább a szakosztályok munkájában nyert gyakorlást, kifejtést. )

Az Oktatási Bizottság munkája nyomán kelt újra életre a soproni Nyári 
Egyetem is, amely jelentős eseménye szakmai életünknek.

Mint már nem először az Egyesület életében, a felszabadulás után is az 
Egyesület, az Oktatási Bizottság javaslata teremtett tiszta helyzetet a szakmai képe

sítésű erdészeti dolgozók cimhasználaCa terén, 1957-ben. Régi és uj, rendes és 

rendkívüli oktatási formák alakjában s zerzett képesítések, a legkülönbözőbb hivata
li beosztási megjelölések keveredtek már ekkor egymással és szükségtelenül aka

dályozták a hivatali és társadalmi kapcsolatok egészséges kialakulását. A Bizottság 

javaslata egyszerű volt, de időálló és a gazdasági élet más rendeződött területein 
kialakult eredményeket figyelembe vevő. A képzettség megjelölésére három term é
szetes fokozatot ajánlott: a. /  erdőmérnök, b. /  erdésztechnikus, c. /  erdész.

A javaslat nyomán azután főigazgatósági utasítások határozták meg, hogy 
melyik cimbe milyen képzettség illeszthető be és jelölték ki az alkalmazási skála 
határait.

A Külügyi Bizottság 1955-ben kezdte kiépíteni kapcsolatait a külföldi tá rs 
egyesületekkel. Tevékenységének eredményeként évesként átlagosan 10 egyesületi 

tag utazott külföldre és kb. ugyanannyi külföldi erdész érkezett Magyarországra. A 
szakemberek csereforgalma zömmel a szocialista államokkal bonyolódott, de elju
tottak a tagtársak Ausztriába, Svájcba, Franciaországba, a Német Szövetségi Köz

társaságba és képviselték hazánkat 1961-ben az USA-ban megrendezett V. és 1966- 
ban Madridban a VI. Erdészeti Világkongresszuson is.

Ugyancsak több erdészdelegáció megfordult hazánkban az NSZK-bői, USA- 

ból. Végeredményben megállapítható, hogy az Egyesület külföldi kapcsolatai példát
lan méreteket értek el az utóbbi tíz évben. N egatívum ként említhető meg, hogy a ki
tér jedt kapcsolatok ellenére nem sikerült az erdészet nemzetközi szervezeteiben 

olyan előkelő helyezéseket elérni, mint amilyenekre példa volt a  n . világháború előtti 
korszakban.
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A Filmbizottság filmriportok, oktatófilmek készítésével, fotópályázatok 

kiírásával, stb. járult hozzá az erdőgazdasági termelés fejlesztéséhez.

Amint az egyes szakosztályok munkájának ismertetéséből kiviláglik, a 
társadalmi munka eredményeit a hivatalos szervek is figyelembe vették és azo

kat a tervezés, az Üzemi munka során hasznosították.

A Számvizsgáló Bizottság rendszeresen őrködik az Egyesület pénzgazdál

kodása felett.

A Bizottságokon kívül 1964-ben külön munkabizottság alakult az Egyesü

letbe tömörült erdészek problémáinak vizsgálatára, Kocsárdy Károly alelnök ve

zetésével.

Az Egyesület központi vezető szervei mellett a tagság nagy tömege 

helyi csoportokba szerveződik. Ezeknek székhelyét az elnökség jelöli ki. Tagsá
ga rendszerint egy elnökből és egy titkárból álló vezetőséget választ. A helyi 
csoport vezetője az országos választmány tagja. A helyi csoport természetesen 

nem önálló jogi személy.

A nagyobb erdészeti intézményeknél a helyi csoportok megalakulása 

1954-ben kezdődött.

A vezető szervek, az irányitő apparátus mellett az egyesületi munka 

jelentős része a központi szakosztályokban folyik. Ezek szükebb körű, de aktí

vabb szervezetek, mint a helyi csoportok. Magukban foglalják valamely kérdés 
szakértőit, akik a termelés, kutatás, oktatás, stb. különböző területein dolgoz

nak és igy a szőbanforgő problémákat különböző oldalukról ismerik. Munkájuk 
sok szempontból figyelemre méltó. Az Egyesületben hivatali kötöttségre való te

kintet nélkül mondják el véleményüket. A munkájuk alapján készült zárójelenté
sek, tanulmányok sok esetben konkrét hasznot jelentenek a gazdasági élet számá

ra, eredményeiket a te: me > apparátus hasznosítja. Jelentőségük azonban túl

megy ezen. A szakmai vitákon, ankétokon, szakosztályokban résztvevő egyesü
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leti tagok ilyen módon részt vesznek az állami intézkedések meghozatalában, szé
lesedik szakmai, gazdasági,politikai látókörük. Természetes az is, hogy azok a 
szakemberek, akik valamely tervezet kidolgozásában bármilyen formában részt 
vettek, aktívabban, több meggyőződéssel vesznek részt annak megvalósításában 

is.

1966-ban a következő 11 központi szakosztály működött ( zárójelben a 

megalakulás éve ) :
1. Fásítási szakosztály ( 1949 )

2. Erdőművelési ( 1949)
3. Gépesitési ( 1955 )

4. Erdőfeltárási ( 1955 )

5. Erdészeti Gazdaságtan! szakosztály ( 1958 )
6. Erdei Vasutak ( 1960 )

7. Erdőrendezési ( 1961 )
8. Erdőhasználati ( 1961 )
9. Mikológiái ( 1962 )
10. Erdészettörténeti ( 1964 )

11. Vadgazdálkodási ( 1966 )

Az erdőművelési szakosztály eredetileg szálalóerdő-munkabizottságként 

alakult és feladatkörének kibővítésével 1956-ban vette fel az erdőművelési szak

osztály elnevezést. Ugyancsak 1949-ben alakult meg a fotogrammetriai, - a nyár- 
fa-, és a faipari munkabizottság (Fagazdasági Tudományos Osztály ), ezek azon
ban az 1950-es évek első felében fokozatosan beszüntették működésüket. Az erdőké
miai szakosztály 1954-től 1956-ig működött.

A mikológiái szakosztályon belül a következő szakcsoportok alakultak :
általános gombaismeret,
ökológiai - cönológia,
erdészeti növénykórtan,
faanyagvédelem,
gombatenyésztés,
ipari mikológia,
mezőgazdasági mikológia
humán-mikológi a.
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Az igényeknek és a közreműködő szakemberek érdeklődési körének meg

felelően a gépesitési szakosztályon bellii 1965-ben négy szakcsoport alakult :
erdőmlivelési, erdőhasználati, szállítási, gépjavitási.

A szakosztályok munkája.

A szakosztályi munka értelmét, lehetőségeit kitünően meglátta az Erdé

szeti Lapok egykori főszerkesztője, Czillinger János. Megfogalmazása oly erede
ti, friss és ma is helytálló, hogy érdemes e helyen szószerint idézni :

” Hathatósan elősegítheti egyesületi életünk elevenségét és tartalm assá

gát egy olyan uj, állandóan és rendszeresen dolgozó szervezet létesítése, amely 
egyfelől anyagi megterhelés nélkül juttatja az Egyesületet uj szellemi erők

höz, másfelől alkalmat nyújt eddig fel nem bukkant rejtett erők érvényesülésére.

Szakosztályok alakítására gondolok. (Jgy vélem, minden időben vannak 

tagjaink között kiváló szakerők, hogy úgy mondjam specialisták, akik az erdőgaz

daság szétágazó munkaterületének bizonyos részein évtizedes különleges gyakor

lat utján a közre nézve is értékesen felhasználható tapasztalatokra tettek szert.

Ezeknek a ma elhanyagolt értékeknek kellően megszervezett összefogá

sával, i  leszűrt eredmények közreadását, mindenkori magasrendü szakvélemé
nyek biztosítását, speciális szakmunkák állandó folyamatát lehetne biztosítani, 
anélkül, hogy az egyesület anyagi, szellemi ereje, az egyesület vezetőségének 

ideje igénybevétetnék.

Ilyen szakosztály az Egyesület kebelében, de mégis teljesen függetlenül 

dolgozhatna, gyülésezhetne, tanulmányi kirándulásokat szervezhetne, stb.

Például milyen szükség volna ma is egy olyan állandóan működő, speci

ális szakértőkből álló, b mozgékony testületre, amely kizárólag közgazda- 
sági kérdésekkel , erdés^ * vonatkozású törvényekkel, idevonatkozó irányelvek 

tárgyalásával, stb. foglalkozna, s csupán a leszűrt eredményeket, mint kiforrott 
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szakvéleményeket terjesztené az igazgató választmány és az olvasó közönség 

elé.

Ugyanily bizottság működhetne teljes önállósággal például a szigorúan 
vett erdőgazdaság ( erdőmivelés, alföldfásitás, stb. ) munkaterületén, ahol a gya

korlatnak sok tekintetben szétágazó értékes tapasztalatait elsősorban zárt ajtók 

mögött lehetne összeegyeztetni.

Mily hatalmas, értékes munkásság folyhatna itt, mennyi szerény, be- 

mohosodott kiváló munkaerőt lehetne a külvilágra hozni.

Milyen kitűnő alkalom lenne az elméletnek a gyakorlattal összefonódni!

" ( Erdészeti Lapok 1927. 35-36.0. )

A százéves egyesületi történet keretében a szakosztályokban végzett 

munkát részleteiben ismertetni nem lehet, azok mennyisége és szerteágazó volta 
miatt. Az alábbiakban csupán egy-két címszóval ízelítőt adunk az ott folyó munkák 

jellegéről.

A Fásítási Szakosztály az állami erdőgazdaságok üzemi területén kí
vüli közérdekű erdőtelepítési és fásítási problémák megvitatásával is foglalkozik. 
Kezdeménye zésére kerül megrendezésre minden évben a Fásítás Hónapja, mely
nek propaganda- előadásaihoz brosúrát állított össze. A fásítási ankétok, ünnepsé
gek megszervezéséhez társadalmi utón nyújtott segítséget. Nagy érdeme, hogy a 
Magyar Hidrológiai Társasággal és az Agrártudományi Egyesülettel karöltve az 
Országos Erdészeti Egyesület is egyik elindítójává vált a talajerózió elleni szerve

zett védelemnek. Nem kevésbé fontos munkája volt az árvízvédelmi jelentőségű e r
dők kezelési tervezetének kidolgozása.

Az Erdőművelési Szakosztály a korszerű erdőnevelés egyes kérdéseinek 

kidolgozására és népszerűsítésére koncentrálta munkáját. Évekig foglalkozott a 

szálalóerdő problémáival, kiterjesztette figyelmét dendroiógiai kérdésekre, a gyor
sannövő fafajokra, erdőesztétikára, részt vett a korszerű magyar erdőtipológia ki
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dolgozásában, elkészítette és kiadta az erdőművelési szakkifejezések magyará

zatát, stb.

A Gépesitési Szakosztály tevékenyen közreműködött a gépesitésfej- 
lesztési irányelvek és az uj erdőgazdasági gépek termelékenység- és önköltség
vizsgálati módszerének kidolgozásában, a Gépesitési Útmutató, az erdőgazdasá

gi szakmunkásképző tankönyv, valamint az erdésztechnikumi géptani tankönyv 
tématervének összeállításában és a tankönyv megírásában.

Az Erdőfeltárási Szakosztály az erdőgazdasági anyagmozgatás és az 

ezzel kapcsolatos erdőfeltárás időszerű problémáit vizsgálta. Egyes tagjai több 
külföldi tanulmányuton vettek részt ( Ausztria, Svájc, Franciaország, NSZK ), 
tapasztalataikat itthon közreadták. Kiemelkedő tevékenysége volt a stabilizált utak 

gyakorlati kikísérletezése és a kőben szegény erdőgazdasági tájegységeken való 
bevezetésüknek propagálása. A gyüjtőutak uj tervezési utasításának kiadásához 
a Szakosztály határozta meg az alkalmazandó uj irányelveket.

Az Erdészeti Gazdaságtani Szakosztály a termelékenység mérésének 

problémáival foglalkozott és megvitatta az erdészeti távlati tervek közgazdasági 

kérdéseit. Munkájának kibontakozását a tervgazdaság, a tervezési rendszer ki
fejlődése szükségszerűen megkövetelte. Tevékenysége nyomán nyert szilárdabb 
alapot az állami erdőgazdaságok tervezési és nyereségrészesedési rendszere. 
Előterjesztése alapján hívták életre az illetékes állami szervek az Erdészeti 

Tudományos Intézetben a gazdaságtani osztályt.

Az Erdei Vasutak Szakosztálya főleg az erdei vasutak gazdaságossági 

kérdéseivel, az építési és a pályafenntartási munkák korszerűsítésével, a gépe
sítés fokozásával, a szakszemélyzet továhbképzésével foglalkozott. Kezdeménye
zésére vezették be az állami erdei vasutakon a vasbetonaljak alkalmazását, a 

hosszusinesitést, a dieselesités kiterjesztését. Feldolgozta az ország erdei va- 
sutjainak történetét.
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Az Erdőrendezési Szakosztály az erdőrendezés fejlesztésére vonatko

zó javaslatok kidolgozásával és az erdőterület rendezési kérdéseivel foglalkozott. 
Munkájának homlokterében a komplex üzemrendezés kialakítása : a fotogrammet
ria, erdőtipológia, termőhelyi eltár ás és a gépi adatfeldolgozás legcélszerűbb 
módszereinek erdőrendezési felhasználása állt. A mérési, területmeghatározási 
problémák, a grafikus fatermési táblák alkalmazása, stb. teszik színessé prog

ramját.

Az Erdőhasználati Szakosztály a fahasználat korszerűsítését célzó 
szervező munkája során előadásokkal, fakitermelési bemutatók szervezésével, 
munkaszervezési tanulmányok készítésével, az erdőhasználati tervezés gépi a- 
datf el dolgozási lehetőségének vizsgálataival segíti társadalmi - tudományos mód
szerek alkalmazása mellett az ágazat fejlesztését.

Az Erdészettörténeti Szakosztály az Egyesület jelenleg egyik legfiata
labb szakosztálya. Az országban elszórtan működő, erdészettörténettel foglalko
zó szakemberek számára nyújt az Egyesület keretében eszmecserére lehetőséget. 

Tagjai felolvasó- és vitadélutánokon ismertetik az egyes kutatók eredményeit, mú
zeumlátogatást szerveznek, mentik a magyar erdészeti múlt okmányolt és tárgyi 
emlékeit, feldolgozzák az egyes korok és témák történetét. A cél : a múlt vizs

gálata során a jelenre és a jövőre kiható fejlődési tendenciákat feltárni és ez ál
tal a töretlen vonalvezetéshez, a gazdasági prognózishoz történelmi alapot nyúj
tani. Eredményeit "Erdészettörténeti Közleményekben" teszi közzé. A jelenlegi 
egyesületi történet is e szakosztályi munka keretében készült.

A Vadgazdálkodási Szakosztály életrehivását 1966. évben az az igény 
hozta létre, amely az erdő és vadgazdálkodást folytató szakemberekben régóta 
felmerült. T. i . , hogy a szakmai problémák szélesebb körű és szabadat*) megvi
tatásával hivatali feladaton túlmenően és ezek határain kívül is foglalkozhasson 
a vadgazdálkodás továbbfejlesztésével. Megalakításakor célul tűzte ki a vadgaz
dálkodás fejlesztésének társadalmi utón való előmozdítását, a vadászati lehető
ségek ésszerű kibővítésén túl a vadgazdálkodás gazdaságosságának fokozását, az
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állomány minőségének további javítását, a felmerülő mező- és erdőgazdasági 

vadkárok csökkentése mellett a mező-, erdő és vadgazdálkodás összehangolását, 
az apróvad viszonylatában pedig az állomány mennyiségi fokozását.

A Mikológiái Szakosztály munkájának sokrétűségét kommentár nélkül 
is hűen tükrözi az a tény, hogy a munka nyolc különféle munkacsoportban folyik. 

Az egyik legaktívabb szakosztály, amely nem csupán erdészeket, hanem a termelő 

munka és a tudományos élet széles területeiről foglal magában szakembereket.
Ez egyben fő céljának megvalósítása is ; valamennyi tudományos és gyakorlati 
gombászati szakember összefogása és számukra koordinált program kialakítása. 

Szakosztályi összejövetelein kivüí ankétok, gombaszakértői tanfolyamok, gombá

szati vándorgyűlés, tanulmányutak jelentik sokoldalú tevékenységének változatos 
formáit. Közlönye "Mikológiái Közlemények” cim alatt rendszeresen ismerteti 
az elért eredményeket.

- 279 -

Közgyűlések.

Érdemes röviden áttekinteni az utóbbi húsz évben a közgyűlések alaku
lását. Az 1948 . március 20-i rendkívüli, újjászervező, tisztújító közgyűlést egy 

év múlva Szegeden jólsikerült vándorgyűlés követte, amelyet az Alföldfásitás gon
dolatának jegyében rendeztek meg.

Ezt a biztató kezdetet az útkeresés kevésbé termékeny időszaka követte, 

ami abban is megnyilvánult, hogy vándorgyűlést nem szerveztek egészen 1957-ig. 
Sőt, 1954-ben és.4.955-ben még a szokásos és az Alapszabályokban előirt évi ren
des közgyűlést sem tartották meg.

Az intenzív egyesületi élet kibontakozásának csalhatatlan jeleként 1957- 
től kezdődően már minden évben szervezett vándorgyűlést az Egyesület az ország 
más és más vidékén, az alábbi helyeken :

1957. Parádfürdő 1961. Baja
1958. Pécs 1962. Debrecen
1959. Szeged 1963. Nagykanizsa
1960. Kaposvár 1964. Eger
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1965-ben a közelgő jubileumi közgyűlésre való tekintettel nem rendezett 
vándorgyűlést az Egyesület.

A vándorgyűlések többnyire határozott programmal voltak megszervezve 

Például a bajai közgyűlés jelszava "Erdőn, mezőn több nyárfát !", a debrecenié: 
"Erdőt az Alföldre !n, a nagykanizsaié "Műszaki fejlesztéssel a korszerű erdő- 
gazdálkodásért f” volt, az egri az üzemszervezés gondolatának jegyében zajlott 
le. Ebből is látható, hogy az Egyesület belső élete állandóan lépést tartott az e- 
gész magyar erdőgazdaság menetével, annak gondjai az ő gondjai is, szellemi 

energiáit e problémák megoldására koncentrálta.

A hangulatos vándorgyűlések megrendezése összefüggött azzal az áram
lattal, amely az MTESZ szinte valamennyi tagegyesüieténél megfigyelhető volt 

az 1950-es évek közepén. Ez az áramlat mintegy reakciója voit az évtized első 
évei szintelenségének, formalizmusának és amely áramlat ;iel szava talán igy fo 
galmazható meg a legtalálóbban : M tegyük minél vonzóbbá az egyesületi életet 
Bárhogyan is volt, régi és kedves hagyományát ujitotta fel az Egyesület a vándor
gyűlések megrendezésével. Szép és ünnepélyes megnyilatkoz•. 
egyesületi életrek, komoly szakmai tartalommal párosulva, melyeknek Titsgrendo- 

zése elé már feszült várakozással tekint az egész erdés.v ! -irsadaloci, Valós-"’ 
gá vált újra mindaz, amit a vándorgyűlésekről valaha Feker • 1
mondott ( lásd II. fejezet* "Közgyűlések" alcim et). Méltán állapíthatta
1963, évi nagykanizsai vándorgyűlés elnöki beszámolójában dr. íviadsü András, az 
Egyesület elnöke :

"Ha közgyűlésünk népes sorain végigtekintünk és visszagondolunk az el
múlt évek jól sikerült vándorgyűléseire, úgy vélem túlzás nélkül elmondhatjuk, 

hogy az egyesületi tagság egyben az erdésztársadalomhoz való tartozást is jelenti, 
tagjaink az Egyesületet a magukénak érzik. " ( Az Erdő, 1963. 343. o. )

A vándorgyűlésekkel kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy az 1964. 

évi egri vándorgyűlés alkalmából a Magyar Fosta 1. - Ft névértékű emlékbélyeget 
bocsátott ki, amely a Szalajka-völgy festői részlete mellett Egyesületünk jelvényét 
ábrázolja.
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A központi szervezés egyéb tevékenysége.

A központi szervezés munkájával kapcsolatosan megemlítjük még azt á 

tevékenységet, amelyet az Egyesület - más bizottságok és szakosztályok bevoná

sával - fontos állami intézkedések megvitatása terén, valamint különféle pályáza

tok témáinak kitűzésével kifejtett.

Alaposan megvitatta az Egyesület a tagság széles rétegének bevonásá

val az erdőgazdasági termelés fejlesztéséről hozott 1040/1954. számú miniszter- 

tanácsi határozatot, továbbá a második hároméves terv, valamint a második öt
éves terv erdészeti vonatkozásait és javaslatait eljuttatta az illetékes állami szer
vekhez. Az alapelvek megvitatásán túlmenően már a tervgazdálkodás megindulá

sától kezdődően a tervek valóra váltására is mozgósította tagjait. Csak egy pél
da : 1949-ben országos nagygyűlésen s vidéki előadás-sorozaton mintegy 4. 600 

erdőgazdasági szakember bevonásával indította meg az erdészet területén az el

ső ötéves terv végrehajtását. ( Erdészeti Lapok 1949. 97. o. )

Az erdőgazdálkodás fejlesztésének előmozdítása érdekében próbálkozott 

az Egyesület 1959-ben különböző témák megoldására pályázatok meghirdetésé

vel. A következő témák irodalmi kidolgozását tűzte ki célul :

1. A termőhely és az erdőtipológia gyakorlati alkalmazása.

2. Az erdőnevelés elméleti és gyakorlati kérdései.
3. Az erdőhasználat fejlesztése.

4. Uj felépítményi szerkezetű, makadámnál olcsóbb útszerkezet.
s

5. A cser gazdaságos feldolgozásának és felhasználásának módszere.

6. Erdei mellékterméktermelés gazdaságosságának fokozása.

E témák megoldására pályadijként összesen 51.000 forintot tűzött ki az 

Egyesület, a Főigazgatósággal karöltve. Ezek a pályázatok azonban nem hozták 
meg a kívánt eredményt.

Nagyobb sikerrel járt az 1960-ban kitűzött, az 1040/1954. M  T. sz. ha
tározatot követő hatéves erdőgazdaság fejlesztési időszak eredményeit megörö-
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kitő fényképpályázat meghirdetése, . 500 forint teljes összegben. A pályázat 

eredményeként Az Erdő számos szép, ötletes és találó felvételt közölhetett.

A közgazdasági szemlélet előretörését jellemzi cimeiben is az i962-ben 

közzétett alábbi pályázat :

1. A termelékenység m érése az erdőgazdálkodásban.

2. A gazdálkodás színvonalának gazdaságossági jellemzői az erdőgaz

dálkodás területén.

3. Az erdőgazdasági beruházások megtérülésének és hatékonyságának 

tervezése és ellenőrzése.
4. Az erdőgazdaságok gazdálkodásának összehasonlitó vizsgálati mód-

A pályadij teljes összege 15.000 forint volt. A beérkezett munkákat 
részben közvetlenül a gyakorlat hasznosította, részben a tudomány vette át to

vábbi kidolgozás céljából.

Kaán Károly emlékezete.

Az összes magyar erdész lelkében élő kívánság és tartozásérzet kielé

gítésének tett eleget az Országos Erdészeti Egyesület, amikor 1958. október 2- 

án szobrot állitott Kaán Károlynak, egykori alelnökének, a na gyár erdészet, de 
az egész magyar tudomány ragyogó egyéniségének. Egykori reményeinek és mun
kásságának központjában, a püspökladányi kísérleti erdészet épülete előtt áll 
mellszobra, a messzi síkságra tekintve, kőbe faragottan örök mementóként h ir
detve, hogy "boldogulásunk sarkköve a magyar róna !"

Egyesületünk elnöke, dr. Madas András avatóbeszédében minden magyar 

erdész érzéseit fejezte ki : . az itt emelt szobor csak jelképe megbecsülésünk
nek, mert az igazi megbecsülést az fejezi ki, hogy alapvető célkitűzései, elgon
dolásai, álmai a felszabadulást követő évtized alatt majdnem teljes egészében 
megvalósultak és ma már sokezer szakember harcol vállvetve azért, hogy erdő-

9899/Cs.



283 -

gazdaságunkat a közösség érdekében olyan mértékben és ütemben fejlesszük, 

amire még Kaán Károly nem gondolhatott (Az Erdő, 1958. 401. o. )

Kaán Károly emlékének további megörökítését jelentette nagykanizsai 

szülőházának az Egyesület Nagykanizsai Helyi Csoportja által emléktáblával va

ló megjelölése 1959. november 10-én.

A táradalmi munka elismerése.

A felszabadulás utáni két évtized mozgalmas, küzdelmekben és ered

ményekben gazdag korszakának bemutatása vége felé rá kell mutatni a rra  is, 

hogy ezt a rengeteg munkát a Népköztársaság Kormánya sem hagyta figyelmen 
kivül és magas állami kitüntetések adományozásával az Egyesület vezetőin ke

resztül az egész tagság irányában fejezte ki elismerését az erdészet, az épitő- 

munka terén önzetlenül, társadalmi utón kifejtett tevékenységért.

( Itt meg kell jegyezni, hogy az Egyesületnek a felszabadulás után fize
tett, függetlenített apparátusa nem volt, minden tagja anyagi ellenszolgáltatás 

nélkül dolgozott. Az adminisztratív személyzet az MTESZ alkalmazottja. )

Az Egyesületben kifejtett társadalmi munkájuk elismeréseként a Nép- 

köztársaság Kormánya a "Szocialista Munkáért Érdemérmet” illetve "Munka É r
demrendet" adományozta az Egyesület vezetői, munkatársai közül Kutasy Viktor

nak ( 1954 ) , Sáli Emilnek ( 1955 ), Fekete Gyulának ( 1956 ), Adamovich Lász

lónak ( 1956 ), Nyirády Lajosnak ( 1960 ), Riedl' Gyulának ( 1965 ), Borsos Zoltán

nak ( 1965 ), Vida Lászlónak ( 1966 ), dr. Madas Andrásnak ( 1966 ), Imre János

nak ( 1966), Jerome Renének ( 1966 ), Beck Antalnak ( 1966 ), Jáhn Ferencnek 
( 1966 ) és Káráll Jánosnak ( 1966 ).
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Bedő-dij alapítása.

1957. október J4-én az Egyesület elnöksége nagy jelentőségű határozatot 

hozott : Bedő Albert - emlékérem alapítását.

A Bedő-dij alapításának célját, rendeltetését legtökéletesebben az alapí
tólevél fejezi ki, azért azt szószerínt közöljük :

"Alapítólevél"

"Bedő Albert emlékérem alapítási és adományozási szabályzata.

1. Az Országos Erdészeti Egyesület Bedő Albert emlékérmet alapit.

2. Bedő Albert emlékéremmel az Egyesület elnöksége azokat a rendes 
tagjait tünteti ki, akik az erdőgazdasági termelés fejlesztése terén 
olyan kiemelkedő tudományos, gyakorlati, vagy társadalmi tevékeny

séget fejtettek ki, illetve kiváló műszaki vagy gazdasági eredménye

ket értek el, hogy ezzel az Egyesület munkáját és ezen keresztül az 
erdőgazdálkodás fejlesztését jelentős mértékben elősegítették.
Az elbírálásnál figyelembe vehető : önálló tudományos vagy gyakorlati 

munkásság, önálló tanulmányok, kiváló és eredményes egyesületi, szer

vezői és társadalmi tevékenység, amely teljesen vagy részben az Egye
sület keretei között jutott kifejezésre.

3. Az Egyesület ennek az emlékéremnek az alapításával egyben emléket 
kíván állítani Bedő Albertnek az ország erdészetének önállóvá és ezzel 

fejlődőképessé tétele, az Országos Erdészeti Egyesület megalapozása, 
fejlesztése és a magyar erdőgazdaság alapját képező erdőtörvény meg

teremtése, végrehajtásának megszervezése terén elévülhetetlen érde
meiért.

4. A Bedő Albert emlékérem 60 mm átmérőjű érem. Az egyik oldalon 

Bedő Albert domborművű arcképe "Országos Erdészeti Egyesület,
Bedő Albert emlékérem, 1957 " körfelirattal. A másik oldalon a kitün

tetett nevét tartalmazó mező "Az erdőgazdálkodás fejlesztéséért" fel
irattal.

5. A Bedő Albert emlékérmet az Egyesület elnöksége adományozza. Az
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adományozás indokait nyilvánosságra kell hozni. A kitüntetett a rc 
képét az Egyesület szaklapjában meg kell jelentetni.

6. A Bedő Albert emlékérem átadása a.z évenkint megrendezendő vándor
gyűlésen vagy közgyűlésen történik.

7. Az emlékérem évenként legfeljebb 3 személynek adható ki, 5000-5000 
forint jutalommal.

Budapest, 1957. november 4.

Az Országos Erdészeti Egyesület elnöksége nevében
Sáli Emil s. k. főtitkár Madas András s. k. elnök ".

A Bedő-dij ma már fogalom az erdésztársadalom körében : a legmaga

sabb szakmai elismerést fejezi ki, az egész magyar erdészet megbecsülését. Ki
osztása a közgyűlések fénypontja, várva-várt eseménye. E történelmi visszapil

lantás méltó lezárása lehet azoknak a szakembereknek a felsorolása, akik a leg
nagyobb erdészünk : Bedő Albert nevét viselő egyesületi érem elnyerésének dicső
ségében részesültek.

Bedő-dijasok, 1957-1966.

1957. Keresztesi Béla dr.

1959.

1958.

Dévényi Antal 
Horváth László 
Schneider Jenő 
Kozma László 
Gráczol Imre 
Sáli Emil dr.
Kocsárdy Károly

1960.
Babos Imre dr. 
Szegedi Mihály 
Haszák Aladár 
Gera József

1961. Kiss Tóth Tamás 
Csermely László

1962.
Nádas József 
Lesznyák József 
Lukács István 
Járó Zoltán dr.
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1963. Sébor János dr.
Rótt Ferenc 
Szőllősi József 
Kósa Sándor

1964. Magyar Pál dr.
Farkas József 
Dérföldi Antal

1965. Nem került kiosztásra.
1966. Fila József 

Haracsi Lajos dr.
Hédi András 
Horváth László 
Kasza Ferenc 
Kopecky Ferenc dr.

Ez által annak a nagy férfinek nevével zárul Egyesületünk története, aki 
azt százéves útjára elindította : Bedő Albert nevével.
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