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A sajtóban és a különbözõ rendezvé-
nyeken gyakran olvassuk vagy halljuk,
hogy az Európai Unióhoz való csatlako-
zás milyen jelentõs változásokat hoz a
magyar erdõgazdálkodásban. Elhang-
zanak olyan vélemények is, mintha Ma-
gyarország el lett volna zárva Európá-
tól, ezért új alapokon kell elkezdeni az
erdõgazdálkodást. Úgy beszélünk és
írunk a tartamos, fenntartható, ter-
mészetközeli erdõ- és vadgazdaságról,
környezetbarát fagazdaságról, mintha
elõdeink nem ismerték volna ezeket az
alapfogalmakat.

Mária Terézia erdõrendtartásában
már 1769-ben megfogalmazták: „neve-
zetes és hasznos dolog légyen az
erdõknek és berkeknek ép és elfogyha-
tatlan állapotban való megtartatása, el-
lenben pedig mely káros és ártalmas lé-
gyen azoknak ... elpusztulása”. Diós-
gyõrben már 230 évvel ezelõtt vágás-
terv szerint termeltek, az 1815-ben ké-
szült elsõ üzemrendezési munkálat, va-
gyis üzemterv bevezetõje pedig így
kezdõdik: „Minden mûvelt ember, ha
nem is szakember, belátja az erdõ fenn-
tartásának a szükségességét; méltányol-
ja az erdõgazdának a jövõ nemzedék
hasznára szolgáló fáradozásait... Annál
inkább feladatát képezi az erdõgazdá-
nak teljes odaadással, híven, ... tevéke-
nyen és kitartással a jelennek és a
jövõnek élni, az örökölt fákkal a legjob-
ban gazdálkodni és a jövõ nemzedék
számára tökéletes zárt állományokat
hagyni.” (Fordította Enyedi János m.
kir. erdész 1907-ben.)

Az erdõk fönntartásáról szóló 1807.
évi XXI. tc. csak akkor tiltotta az
erdõirtást, ha „oly helyen vétetett foga-
natba, amely más használatra alkalmat-
lan”. A magyar mezõgazdaság XIX. szá-
zadi története lényegében az erdõirtá-
sok története.

Tudós elõdeink – Belházy, Fekete,
Muzsnay – nemcsak átvették, hanem
jelentõsen tovább is fejlesztették az
osztrák és német erdõrendezési eljárá-
sokat. Külföldi tapasztalatai alapján Illés
Nándor már 1871-ben vallotta: „minden
fatermelés erdõmûvelési célokat is szol-
gáljon”.

Kaán Károly a badeni módszerbõl
kifejlesztett szálalóvágásos haszonfa-
gazdaság bevezetését kezdeményezte a
bükki kincstári uradalomban, ahol Roth
professzor sikeres felújítási kísérletei-
nek eredményeit értékelték 1936-ban a
IUFRO IX. Kongresszusa és a II. Nem-

zetközi Erdõgazdasági Kongresszus ne-
ves európai szakemberei.

A tölgygazdálkodás kitûnõ
ismerõjének – J. C. Gayer – csoportos
felújítási módszerét kisebb változtatá-
sokkal széles körben alkalmazták az or-
szágban, és pl. ennek eredményeit mél-
tatta az 1959-ben Magyarországon ren-
dezett Erdõnevelési Konferencia tanul-
mányútján, a radványi Koromhegyen a
finn erdõmester és a firenzei professzor.

Ne feledjük: 1959-ben az ENSZ-ben
még a „magyar kérdés”-rõl tárgyaltak,
Budapesten pedig a Magyar Tudomá-
nyos Akadémián a Pó-síkságon folyó
ültetvényszerû nyártermesztés, a finn
mag- és csemetetermelés, a dán düne-
fásítás, a lengyel erdõápolás ered-
ményeirõl hallgattuk az elõadásokat. E
konferencián idézte fel Magyar Pál az
1937-ben egy Rajna menti erdõgaz-
daságban és Württembergben szerzett
gyérítési tapasztalatait, és emlékezte-
tett, hogy a sárvári Farkaserdõ átalakítá-
sában a spessarti példából indultak ki
elõdeink.

Nem csak az erdõmûvelésben – nyár-
és akácnemesítés, plantázs, konténeres
fenyõcsemete-termelés stb. – kezdõdött
rohamos fejlõdés, mert 1958-ban már
svéd lándzsafogazatú fûrészeket és fej-
széket vásároltunk, 1962-ben bemutat-
tuk a nyugatnémet STIHL motorfûrész,
az UNIMOG, a kötélpálya üzemszerû
alkalmazását a Zempléni-hegységben.

Mindez azért volt lehetséges, mert a
hidegháború miatti politikai
megosztottság ellenére
szakmánk nem szakadt el
Európától. Befogadták és tá-
mogatták a magyar erdésze-
tet. Szakembereink ott vol-
tak a nemzetközi szerveze-
tekben, ismertük a kutatási
eredményeket, a fejlõdés
irányát, és igyekeztünk al-
kalmazni is azokat.

Koltay György már 1949-
ben beszámolt a belgiumi
nyárfakongresszus tanulsá-
gairól, Madas András 1954-
ben az ENSZ Európai Gaz-
dasági Bizottsága genfi Fa-
bizottsági ülésén ismertette
az erdõtelepítés és fásítás ki-
magasló magyar eredmé-
nyeit.

Egy, kettõ vagy öt fõs
küldöttséggel részt vettünk
minden Erdészeti Világ-

kongresszuson, az IUFRO kongresszu-
sain a FAO nyárfa, gépesítési, faipari
stb. bizottságainak ülésein. A bibliográ-
fia szerint 1947–1990 között mintegy
200 cikkben számoltak be e küldöttek
tevékenységükrõl a hazai szaksajtóban.
A teljesség igénye nélkül idézzünk né-
hány nevet: Madas A., Keresztesi B.,
Kopeczky F., Halász A., Jerome R., Sze-
pesi L., Solymos R., Haják Gy., Cornides
Gy., Bondor A., Herpay I., Király P.,
Zágoni I., Fónagy I. és sokan mások.
Az Erdõgazdaság és Faipar pl. 1983–94-
ben külön cikksorozatban számolt be
az erdészet és a faipar nemzetközi szer-
vezeteiben végzett munkáról.

A nemzetközi szervezetek nemcsak
azzal ismerték el a magyar erdõgaz-
dálkodás eredményeit, hogy szakembe-
reink tanulmányokat készítettek,
elõadásokat tartottak, részt vettek a vi-
tákban, hanem különbözõ vezetõ tiszt-
ségekre is megválasztották õket. Az
1939-ben alakult Nemzetközi Erdészeti
Központ elsõ elnöke báró Waldbott Ke-
lemen, az OEE elnöke volt. Madas And-
rás 1970 és 1973 között alelnöke,
1973–76 között elnöke volt az EGB
Genfben székelõ Fabizottságának. A
különbözõ munkabizottságok magyar
elnökeit felsorolni sem tudjuk, de fi-
gyelmet érdemel, hogy 1975-ben Ha-
lász Aladár volt Rómában a FAO Euró-
pai Erdészeti Bizottságának az elnöke.
Milyen elismerése és megbecsülése ez
egy kis ország kis erdészetének?

A magyar erdészet és Európa
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A XX. század utolsó évtizedének né-
hány fontosabb eseménye: A FAO Euró-
pai Erdészeti Bizottsága 1996-ban újra
alelnökké választotta Csóka Pétert. Ki-
magasló sikerrel zárult a Nemzetközi
Nyárfa Bizottság budapesti ülése „elis-
merve azokat az erõfeszítéseket, ame-
lyeket a magyar szakemberek és gazdál-
kodók a nyárfatermesztés érdekében
tettek”. Ismét Magyarország rendezte
meg az Erdészeti Munkák Gépesítése c.
XXIX. nemzetközi szimpóziumot.

„Sopron már Európában van” cím-
mel adta hírül az Erdészeti Lapok, hogy
az Európai Tudományos és Mûszaki
Kutatási Együttmûködés Erdészeti és
Faipari Bizottsága, valamint ennek Er-
dészeti, Faipari és Papíripari Munkabi-
zottságai a Soproni Egyetemen tartják
1997. évi rendes ülésüket, „az esemény
jól szolgálja az európai csatlakozás
elõkészítését, és reméljük … tovább fog-
ja erõsíteni a magyar tudományos ered-
mények megbecsülését”.

Nemcsak arról kell értekeznünk,
hogy mit várunk az EU-tól, hanem érté-
kelni kell azt is, amit eddig kaptunk
vagy vettünk és sikeresen alkalmaz-
tunk. Minden mai kritika ellenére ne fe-
ledjük, hogy nyugati tapasztalatok alap-
ján vettük át az akácot, ami az egész
földrészen elterjedt, és fája egyre kere-
settebb. A németektõl vettük át a
fenyvesítést és a korszerû gépeket, az
olaszoktól a nemesített nyárakat stb.

Polemizálhatunk arról, hogy mi az
erdõ és mi a faültetvény, kapásnövény-
e az erdõ, de vegyük figyelembe
Koloszár professzor véleményét is, aki
szerint az õshonos fafajok jelenlegi
58%-os részaránya elméletileg 74%-ra
növelhetõ, de a fennmaradó 26%-ot
kitevõ terület egyszerûen alkalmatlan
õshonos fafajaink termesztésére.

A természet-közeli erdõgaz-
dálkodás Pro Silva által vallott alapel-

vei sem zárják ki a nem õshonos fafa-
jokkal végzett ültetvényszerû
erdõtelepítést. Erdõtelepítéssel csak
faültetvényt lehet létrehozni, ahogyan
tették és teszik ezt tíz és tízezer hektá-
rokon a spanyolok, franciák, olaszok,
görögök, írek. Õk már tudják, hogy le-
hetséges szántóföldi fatermesztés, az
erdõgazdálkodás lehet természetsze-
rû, természetközeli, sõt ültetvényszerû
is, mert az erdõgazdálkodás nem csu-
pán az ökoszisztéma fenntartása és
gondozása, hanem fatermesztõ és fa-
hasznosító gazdasági tevékenység,
aminek tartamosnak és jövedelmezõ-
nek kell lennie.

Az Európai Unióhoz való csatlako-
zás most valóban nem kis feladatot je-
lent a magyar erdészetnek. Korábban
az NSZK-ba szállított cserkéregért, a
svéd és angol bútorlécért, a francia
szõlõkben felhasznált akác támanya-
gért, a bükk és cser papírfáért kapott
tõkés export-árbevételért az EFAG-
oknak volt import lehetõségük, volt
népgazdasági beruházás. A rendszer-
váltással mindez megszûnt, az erdé-
szeti részvénytársaságok szinte min-
dent leépítettek, gyakorlatilag vagyon-
kezelõvé váltak.

Igaza van Czerny Károlynak, hogy
ma az erdészvállalkozók, „a harmadik
szektor” az igazi erdõgazdálkodók, az
erdõben folyó munkák meghatározói. E
kisvállalkozások anyagi és mûszaki el-
lehetetlenülése azonban az erdõgaz-
dálkodás megbénulását eredményez-
heti egyes körzetekben.

A Nemzeti Erdõstratégia és a Nem-
zeti Erdõprogram, a nemzetközi meg-
állapodások csak akkor érnek valamit,
ha végrehajtásuk érdekében a maga
helyén mindenki megteszi a magáét.
Megvalósítandó gondolatokkal és ja-
vaslatokkal bõven el vagyunk látva,
de a szép szavakat alig követik tettek.

Remélem, e rövid áttekintésbõl is ki-
tûnik, hogy nem üres kézzel megyünk
az Európai Unióba. Hozományként
visszük több évszázados szakmai hagyo-
mányainkat, az Európában gyökerezõ er-
dészeti kultúránkat, a nemzetközi kísér-
letek számára is alkalmas sajátos ter-
mõhelyeinket, a fenntartható erdõgaz-
dálkodás iránt elkötelezett szakember-
gárdát, a többcélú erdõgazdálkodással
kapcsolatos tapasztalatokat és magas
szintû szakmai ismereteket.

Így köszöntjük Európát!
Dr. Járási Lõrinc

A következõ évtizedekben az ország
erdõterülete folyamatosan nõni fog,
egyes vélemények szerint  hazánk
erdõsültsége megközelíti a 25 %-ot. Az
erdõterületek növekedése miatt to-
vábbra is szükség lesz erdészeti szak-
munkásokra. Reményeim szerint el fog-
juk érni, hogy erdeinkben  a szakmun-
kát valóban szakemberek végzik majd,
és az erdõtörvény szabályozni is fogja
ennek kötelezõ betartását. A szigorodó
követelmények elõsegítik, hogy erde-

inkben csak szakképzett munkaerõ te-
vékenykedjen. Ezt  a folyamatos iskola-
rendszerû képzés folytatása mellett a
kormány programjában is kiemelt fon-
tosságot kapó felnõttképzések beindí-
tásával tudjuk elérni, megteremtve az
oktatás minden szintjén az élethosszig
tartó tanulás iránti igény kialakítását. Bí-
zom abban, hogy belátható idõn belül
az erdészeti  szakoktatást folytató isko-
lák olyan feltételek között mûködhet-
nek, amelyek biztosítják a szakmai-pe-

dagógiai munka magas színvonalát. Eh-
hez szükséges, hogy az iskolák a leg-
modernebb technikai eszközökkel fel-
szerelve tudják oktatatni a jövõ szakem-
bereit. Végül, de nem utolsósorban bí-
zom abban, hogy belátható idõn belül a
szakmai oktatásban. részt vevõ mér-
nök-tanárok és szakoktatók anyagi elis-
mertsége is megközelíti az európai uniós
kollégáik átlagát.

Andrésiné dr. Ambrus Ildikó
igazgató

Néhány sor az EU-csatlakozásról


