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Érdekes polémia bontakozott ki az erdô-
mérnök-képzés ürügyén az Erdészeti La-
pok hasábjain. Egy frissen végzett kollé-
ga mert kritizálni. Mentségére szolgáljon,
hogy a jobbító szándék végig érzôdik írá-
sán. Nos, a kritikát nehezen viseljük el,
különösen egy közel 200 éves (Varga
Szabolcs professzor 186 évet ír, de az
1808-ban kezdôdött képzés óta számítá-
som szerint 194 év telt el) tradicionális
képzés esetében. Talán a vita is a tradíció
miatt robbant ki, melynek kiváló indokát
adja dr. Kollwentz Ödön szenior erdô-
mérnök: „1945-ig a ‘mérnök’ szónak még
tekintélye volt”, ezért kell hát változatlan
formában fenntartani a korábbi, ma
egyesek által elavultnak ítélt oktatási
struktúrát. Varga Szabolcs professzor
magyarázkodása törvényszerû, ki védi a
múltat és a jelent legjobban, ha nem a
benne élô oktató. Az ô oktatói mûködé-
sének tapasztalata elegendô kell, hogy
legyen a meggyôzésre, legyen az frissen
végzett vagy éppen vasdiplomás erdô-
mérnök. S a mûszaki jellegû képzés mel-

lett érvel Halász Aladár is, szintén a múlt-
ból merítvén indokait és érveit. De talán
pont ezzel van a baj, csak visszafelé tud
tekinteni az erdészszakma, mintha jövôje
nem is lenne. Vagy valamit sejtet ez a ki-
zárólagos múltba fordulás? Mert a jövôt
képtelenek vagyunk vázolni, kétségtelen
ugyan, hogy az elmúlt években fôleg a fi-
atalabb és elismerést eddig ki nem váltó
kollégák részérôl történt már több kezde-
ményezés. (A szakmánkban igen nehéz
ilyen új dolgokat kivívni – errôl azért
gondoskodnak az idôsebbek.) Végképp
elkeserített viszont a köztiszteletben álló
Szodfridt István professzor válasza egy
hozzá írott levélre. Erdômérnök-generá-
ciók nem tanulták meg a talajtant-ter-
môhelyismerettant, mert puskázva min-
denki átjutott. S vajon mely tárgyakból si-
került még hasonló módon átsiklani több
évtized erdômérnök-palántáinak, s ma-
gabiztosan aztán vállalni a helytállást a
gyakorlati életben? De milyen helytállást
biztosít a nem-tudás? Ezek után csodál-
kozunk még azon, hogy a Kovács József

által írott rokon szakmák területén dolgo-
zók lenéznek minket, nem tudunk velük
szakmai vitába bocsátkozni! A fenti ke-
sergést lehetne még hosszan folytatni, de
ha a felhasználó oldaláról nézem a jelen-
legi erdômérnök-kínálatot, akkor ko-
rántsem kell pesszimistának lenni. Mint
tudjuk a részvénytársasági alkalmazások-
nál nem a szaktudás az elsô, de nem is a
második. Sokszor ez az ismérv figyelem-
be sem kerül, a mai világban mindegy,
hogy mit tud, vagy éppen mit nem tud
szakmájából a fiatal kolléga. S most már
az is mindegy, hogy hol végez: a soproni
karon, vagy netalán máshol az országban
vagy éppen valahol külföldön. Az erdô-
mérnök-képzéstôl mindenesetre azt vár-
ná a szakma és a társadalom is, hogy is-
merve a jövô kihívásait, arra is készíti fel
hallgatóit. Lehet és kell is büszkének len-
ni a múltra, de kizárólag csak arra ala-
pozni, s csak abból élni felelôtlenség. S
ez majd egyaránt mély nyomot hagy az
erdésztársadalmon, az erdôkön.

Lukács István

Válságban az erdômérnök-képzés?

Kedves János Barátom!
Soraidat annak ellenére nagy megdöb-

benéssel olvastam, hogy évek óta aggód-
va figyelemmel kísértem a fakitermelôk
hazai versenyeinek és hazánk nemzetkö-
zi versenyeken való részvételének az
„agonizálását”. Ennek kapcsán végiggon-
doltam e versenyek hazai és nemzetközi-
bôl világversennyé növekedésének a tör-
ténetét. A csírák a második világháború
után romokban heverô ország felépítésé-
hez és a hazai fakitermelôk akkori szak-
mai színvonalára és társadalmunkban el-
foglalt helyére vezetnek vissza. Az 1940-
es évek végén az újjáépítéshez szükséges
fatömeg takarékos és jó kihozatalú elôál-
lítása érdekében az addig alkalmi munka-
ként végzett fakitermelésbôl fôfoglalko-
zásként is ûzhetô szakmunkát kellett csi-
nálnunk. Ennek érdekében 1948-tól or-
szágos szinten – hazánkban elôször – tan-
folyamokon adtuk át a mezôgazdaságból
kiszorultak részére a legfontosabb alapis-
mereteket. Az 1950-es években a gépek
bevezetése a képzési folyamatot felgyor-
sította. Megszerveztük az elsô szakmun-
kásképzô iskolát és tanfolyamokon foly-
tattuk a segédmunkások képzését. Az

1960-as években a fôfoglalkozású fakiter-
melô szakmunkások kiemelkedô egyéni-
ségei már az erdôgazdaságok alappillére-
ivé váltak.

Az ERTI-ben folyó munkatudományi
kutatások eredményeinek az átadása a
szakmunkásképzô tananyagokon ke-
resztül folyamatos volt. Az új ismeretek-
nek a gyakorlatban történô elterjesztését
azonban jelentôsen gátolta az akkori „tö-
megtermelési” szemlélet. A jó minôségû
munkát a napi, havi, évi köbméterszám a
háttérbe szorította. Az igazi „erdészszí-
vet” elkeserítette az évtizedeken át „dé-
delgetett”, lemezipari rönköt adó fatör-
zsek felhasítása, felszakítása, az újulat
összetörése és a visszamaradó fák kérgé-
nek leverése. E károk csökkentése, tehát
a szakszerûséget növelô új kutatási ered-
mények hatékony elterjesztése érdeké-
ben alakítottuk ki szemben – a minden
ágazatban erôszakolt – „szocialista mun-
kaversennyel” a fakitermelôk hazai egyé-
ni munkaverseny rendszerét, amelyben
az értékelés alapja a szakszerûen végzett
munka volt. Mivel a fakitermelésben a
szakszerûség növelésének az igénye –
függetlenül a társadalmi berendezkedés-

tôl – az idô tájt más európai országokban
is felmerült, és ugyancsak versenyek ren-
dezésében látták a megoldást, adta a
gondolatot, hogy a fakitermelôink öntu-
datának, szakmai továbbfejlesztésének
érdekében e versenyeket tegyük nem-
zetközivé, majd más világrészeket is be-
kapcsolva világversenyekké.

Ezt a törekvésünket több ország, elsô-
renden Finnország és Jugoszlávia szak-
emberei jelentôsen támogatták.

Hazánk, miként az új erdôk telepítése,
úgy a fakitermelôk szakmai színvonalá-
nak az összevetése terén is Európa élvo-
nalába került. Az országos és a világver-
senyek a fakitermelôk részére – miként a
vándorgyûlések és az erdészeti világ-
kongresszusok az erdészek számára –
évente megrendezett szakmai és társa-
dalmi összejövetellé váltak.

Kedves János Barátom! Fájó szívvel ér-
tesültem a leveledbôl, hogy ezek az alkal-
mak a magyar fakitermelôk számára 2002-
tôl megszûntek. Én azonban bízom ab-
ban, hogy ez csak átmeneti állapot. Ennek
bekövetkezése hazánk – társadalmi és
gazdasági rendszerének – átalakulásából
származó természetes következmény.
Most az általánosan uralkodó nézet mind
vállalati, mind egyéni szinten a minél na-
gyobb nyereség elérése, miként annak
idején a tömegtermelés fetisizálása volt.
Ennek az erdészet speciális viszonyai kö-
zött ugyanúgy jelentkeznek majd a káros

Válasz Gólya János hozzám
intézett nyílt levelére
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minôségi hatásai, mint a tömegtermelési
szemléletnek. E megállapításom helyessé-
gét igazolja az a tapasztalatom, hogy a fa-
kitermelôk versenyének ma a fô zászlóvi-
vôi éppen azok a kapitalista berendezke-
désû országok, amelyekben a fô cél a ter-
melésben a minél nagyobb nyereség és a
minél jobb minôség. Ezekben az orszá-
gokban a szakmunkásképzéstôl a vállal-
kozói munkában végzett fakitermelésen
és közelítésen át a nyereséget biztosító jó
minôségû fatermékekig, a szakemberek
számára valósaknak bizonyultak a verse-
nyekbôl származó szakmai és gazdasági
hasznok. Ezek arra ösztönözték ôket,
hogy megteremtsék azokat a szervezete-
ket és anyagi bázisokat, amelyekkel hazai
és világversenyeket képesek rendezni és
folyamatosan ki tudnak állítani a nemzet-
közi mezônyben is helytálló nemzeti csa-
patot. Arra nézve, hogy melyek ezek az
érdekek, szakmai és gazdasági elônyök,

és hogy ezek érvényesülésére milyen
szervezetek és anyagi alapok szolgálnak,
nincsenek hazánkban is hasznosítható is-
mereteim, hiszen egy év híján húsz éve, a
nyugdíjbamenetelem óta nem volt módon
tájékozódni. Véleményem szerint ezek is-
merete és hazai hasznosítása révén le le-
hetne rövidíteni azt az idôt, amely alatt ter-
mészetes folyamatként újra jelentkezik
majd hazánkban a szakmai színvonal fej-
lesztését segítô versenyek iránti igény.
Ezért azt javaslom, hogy elsô lépésként az
erdészeti munkaadókból, a szakmunkás-
képzôkbôl, az OEE-bôl és az erdészeti
szakszervezetbôl álló szûkkörû megbe-
szélésen elemezzétek azokat az okokat,
amelyek a kialakult helyzethez vezettek.
Második lépésben egy-két fô, megfelelô
hazai tapasztalatok birtokában utazzon ki
olyan kapitalista országba, ahol a verse-
nyeknek nagy jelentôséget tulajdoní-
tanak, és ahol kiépültek a részvétel és ver-

senyszervezés feltételei. A felkeresett or-
szágban javasolom feltárni a munkásokta-
tástól a vállalkozói munkavégzésen át a
munkások érdekképviseletén keresztül a
munkáltatói jogokig azokat a motívumo-
kat, mozgatórugókat, amelyek kialakítot-
ták a felfogásukat a versenyekrôl. Javaso-
lom tanulmányozni azt is, hogy miként te-
remtik meg az anyagi feltételeket, és hogy
a feladatokat milyen szervezetben oldják
meg?! Végül a szerzett ismeretek birtoká-
ban, a meggyôzô érvek illetékesek számá-
ra történô ismertetésével javasolom a ver-
senyekhez visszavezetô út lerövidítését. A
kialakult helyzet – véleményem szerint –
sürgôs intézkedéseket követel, mert most
még megmenthetôk és újrahasznosítha-
tók azok a tapasztalatok, amelyek Ma-
gyarországon felhalmozódtak. Ha ezek is
megsemmisülnek, mindent elôlrôl kell
kezdeni.

Szász Tibor

A közelmúltban az OEE Erdészettörté-
neti Szakosztálya egy nagyszerû kis
könyvet jelentetett meg „Magyarország
ôserdei” címmel.
Sem a könyvet, sem annak szerzôjét
mindmáig nem ismertük. Bartha Dénes
egyetemi tanárnak köszönhetjük, hogy
a könyvet az egyetem könyvtárában fel-
fedezte, és Madas Lászlónak, hogy kitû-
nô fordításával hozzáférhetôvé tette.

A könyv szerzôje okleveles föld-
mérômérnök és okleveles erdész, szepes-
ségi német családból származik. Iskoláit
szülôvárosában, Lôcsén kezdte, majd – az
akkori német polgárság szokása szerint –
Debrecenben folytatta, hogy magyarul is
megtanuljon. Földmérômérnöki oklevelét
Pesten, erdészeti oklevelét pedig Ausztriá-
ban, a mariabrunni erdészeti akadémián
szerezte meg. Fiatal korában magánmér-
nökként erdôfelméréssel, erdôbecsléssel
és erdôrendezéssel foglalkozott, majd egy
felvidéki uradalom erdôségeinek kezelôje
lett. Kitûnô elméleti felkészültségû erdész
volt, aki a gyakorlat minden területén is
alapos jártassággal rendelkezett.

Könyve 1861-ben német nyelven je-
lent meg. A másfél évszázaddal ezelôtti
állapotot és viszonyokat írja le. Ezért is
hallatlanul érdekes, és mondanivalója
sok vonatkozásban ma is idôszerû.

A könyv teljes címe: „Magyarország
ôserdei és a legfontosabb tudnivalók az
okszerû erdôgazdálkodás megítélésérôl
és annak a magyarországi magáner-
dôkben való bevezetésérôl”.

Már a könyv címe is felkeltheti a
szakemberek és az erdôgazdálkodás-
ban érdekeltek figyelmét. Egyrészt
azért, mert hazánk ôserdeirôl hiteles tu-
dósítást eddig nem olvashattunk, más-
részt azért, mert az okszerû, ésszerû er-
dôgazdálkodásra vonatkozó megállapí-
tásai és annak bevezetésével kapcsola-
tos ajánlásai ma is hasznosak lehetnek a
ma már 700 000 hektár kiterjedésû ma-
gánerdôk tulajdonosai számára.

A könyv elsô fejezetében Magyaror-
szág 1825-ben még meglévô ôserdeinek
természetrajzi leírását, gazdasági minô-
sítését és gazdasági erdôvé történô át-
alakításával kapcsolatos egyes feladato-
kat tárgyalja. Közvetlen, személyes ta-
pasztaltai alapján nagyszerû leírást ad az
érintetlen és a kikezdett, megbontott ha-
zai ôserdôkrôl. Ezt több 300 éves ôser-
dei óriás általa felmért adatainak közlé-
sével és az erdôkben uralkodó ôsállapot
hiteles leírásával támasztja alá.

Elsô pillanatra hihetetlennek tûnik az
az állítás, hogy „Magyarország... az a
hely, ahol még ma (a 19. század elsô fe-
lében) is Európa valamennyi civilizált
állama közül a legnagyobb kiterjedésû
érintetlen ôserdôk vannak.” Klasszikus-
nak mondható meghatározása szerint
„...az ôserdô azt a fennkölt képet nyújt-
ja, amelyet a magára hagyott, szaba-
don uralkodó természet mutat”.

Nagyszerû, szemléletes összehasonlí-
tást ad a hazai és a trópusi ôserdôk kö-
zött. A hazai hegy- és dombvidéki ôser-

dôket a viszonylag kevés fafaj jelenléte
miatt az egyszerûség és átláthatóság, a
növényzet egyhangúsága és a madárvi-
lág szegénysége miatt pedig a végtelen
nyugalom és csend jellemzi. Ezzel
szemben a trópusi ôserdôk jellegét az
egymás mellett álló sokféle fafaj válto-
zatossága, a kúszónövények és a sûrûn
egybenôtt cserjék tömege miatti átha-
tolhatatlanság és a gazdagabb madárvi-
lág állandóan csattogó zaja adja meg.

A másfél évszázaddal ezelôtti hazai
ôserdôk összes területét 575 000 hektár-
ra becsüli. Ennek zöme a Kárpátok Vas-
kapuig terjedô hegyláncán, kisebb része
pedig – töredezetten – Veszprém, Zala,
Somogy, Tolna, Baranya és Vas megye
középhegységein és a Mátra-hegység-
ben helyezkedett el. Ezeknek gazdasági
erdôvé történô átalakítása terén elsôdle-
ges feladatként az erdôfeltárást, erdei
utak építését és fafogyasztó iparágak,
felvevô piacok létrehozását jelöli meg.

A gazdaságosság tekintetében meg-
szívlelendô, már akkor a többcélú erdô-
gazdálkodásra utaló intelme, hogy „itt
nem csupán a jelent és a pillanatnyi
hasznot kell nézni, hanem az erdô ter-
mészeti mivoltát, tekintettel a távoli jö-
vôre, amit a magukkal hozott és meg-
tartott szerencsés légköri és éghajlati vi-
szonyok révén szolgálnak”.

A második fejezetben az ésszerû ma-
gán erdôgazdálkodás fejlôdését gátló
tényezôket és ezek elhárítását célzó fe-
ladatokat tárgyalja, ma is idôszerû meg-

Fuchs Frigyes: Magyarország ôserdei


