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T elefont kaptan Barna Tamástól,
hogy ha van kedvem, menjek egy
kiskunsági körútra, mert itt van

egy amerikai tanácsadó, aki szeretne kö-
rülnézni a nagy magyar Alföldön.

Robert W. Hagler Virginia államból jött.
Erdômérnök, aki végzés után termelôvál-
lalatnál dolgozott, miközben közgazda-
ságtanból is oklevelet szerzett. Bostonban
nyolc évig dolgozott egy tanácsadó cég-
nél, mígnem 1987-tôl önállósodott. Erdé-
szeti szaktanácsadással foglalkozik. Elsô-
sorban kereskedelmi-gazdasági kérdések-
kel, melyek az adott ország – térség – er-
dészetét érintik. Vele beszélgettem.

– Mely országokban járt eddig?
– A világ huszonhét országában. Fô-

leg a fapiaci helyzet érdekel, de az er-
dôgazdálkodással kapcsolatos egyéb
kérdéseket is tanulmányozom. A fela-
dat mindig a megbízástól függ. Most a
közép-európai térséget tanulmányo-
zom. Lengyelország, Szlovákia, vala-
mint Csehország után jöttem Magyaror-
szágra.

– Járt már errefelé?
– Igen. Csehszlovákiában, Lengyel-

országban és a jelenlegi balti államok-
ban már volt alkalmam némi betekin-
tésre. Magyarországon most vagyok
elôször, s engedje meg, hogy fôváro-
sukról kifejezzem elragadtatásomat.

– Január közepe nem éppen szerencsés
idôpont az erdôk tanulmányozására.

Ez igaz, de sajnos a megbízóim igénye
nem teszi lehetôvé a szigorú üzleti szem-
pontokon kívüli válogatást. Az én mun-
kám sajnos többnyire az asztalhoz köt.
Fô célom Magyarország erdôgazdálko-
dásának a felépítésével való ismerkedés
és a termelési, kereskedelmi folyamatok-
ban való eligazodás. Sajnos csak két na-

pot tudtam Önöknél tölteni. Jártam
Barátossy elnök úrnál, az ÁPV Rt.-ben
Gémesy úrnál, valamint ismerkedtem az
ÁESz munkájával, melyben Csóka úr volt
segítségemre. Végül a Budapest–Kecske-
mét–Bugac–Jánosháza útvonal lehetôsé-
get adott arra, hogy bepillanthassak Só-
dar úr, Horváth úr és Elmer úr tájékozta-
tása alapján egy erdôgazdasági részvény-
társaság munkájába.

– Kérem, Mr. Hagler, ossza meg ve-
lünk benyomásait.

Tudja, van egy mondás, mely szerint
„ha véleményt akarsz hallani, kérdezd
meg a tanácsadót”. Nos, a két nap után
inkább csak megérzéseim vannak,
mintsem követendô tanácsaim, bár ed-
digi munkám alapján ezek a megérzé-
sek többnyire elfogadható következte-
tésre vezettek. Hiszen az a munkám,
hogy megbízóimnak elfogadható jelen-
tést adjak. A kérdésre válaszolva el-
mondhatom, hogy meglepett az az in-
tenzív erdôkezelés, mely az Önök or-
szágában folyik. Ám az az érzésem,
hogy a tulajdonrendezés, a mûködtetés
folyamata még nem zárult le.

– Csak nem? Hisz alig fejezôdött be
az erdôk privatizálásával járó sokk, az
ezzel járó adminisztratív munkáknál
is jelentôs a lemaradás, és különben is,
az elmúlt fél évszázad alatt annyi át-
szervezés volt már, hogy Guinness-re-
kordot állítottunk fel!

Nézze! Mint mondottam, csak meg-
érzéseim vannak. Meggyôzôdésem,
hogy a világ fakereskedelmében bekö-
vetkezô globalizáció elkerülhetetlen.
Az erdôpusztítások mérsékléséhez
szükség van erre a lépésre. Az esôerdôk
fáit a mérsékelt égövi faanyagtermelés-
sel kell helyettesíteni.

– Egy pillanat! Az ön országa az el-
múlt századokban pazarló faanyag-
felhasználó volt, és a fogyasztói ôrület-
ben is elég rossz példát mutatnak. Az
USA erdei, úgy tudjuk, fogynak.

A folyamat lassul, és jó irányba fog
mozdulni. A Föld lakosságának fa-
anyagigényét fôleg az ültetvényszerû
erdôk adják majd. A minôségi fûrészáru
helyébe lép az értéktelenebb fahulla-
dék és választék felhasználása. Az épí-
tôiparban a korszerû tervezéssel 10–15
százalék faanyag takarítható meg.

– No jó, de mit szólnak mindehhez a
természetvédôk? Már hogy a kiirtott ter-
mészetes erdôk helyén ültetvényszerû
faanyagtermelés folyjon?

Ami azt illeti, még mindig ez a jobb,
mintha tovább pusztulnának a természe-
tes erdôk. Egyébként itt, ebben a folya-
matban érintett Magyarország is. Úgy tu-
dom, jelentôs földterületeik várnak erdô-
sítésre, és komoly tapasztalataik vannak
az ültetvényszerû fatermelésben. A fa-
ipar és a hagyományos értelemben vett
erdôgazdálkodás további szétválasztásá-
val elérhetik, hogy a társadalmi igények
miatt – közjólét – az erdônevelés köz-
ponti költségvetési alapon mûködjön.
Mert azt ön is beláthatja, hogy nem tart-
ható egyfelôl a nyereségorientált gazdál-
kodás, másfelôl a természetvédelem
anyagi konzekvencia nélküli elvárása, és
– adott területen – az elôbb említett
közlójéti igény. Ahhoz, hogy a globális
piaci feltételekhez alkalmazkodni lehes-
sen, valószínûleg integrálást kell végre-
hajtaniuk a gazdálkodás területén.

– Kérem, ha elkészül jelentésével, ossza
meg az Erdészeti Lapok olvasóival.

– Oké.
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