
Dr Vágó Ödön: 

A z erdészeti propaganda 
Most, amikor az Erdészeti Lapok, illetve mai nevén Az Erdő centenáriumán Bedő 

Albert, Kaán Károly és társaik munkásságát méltatjuk és meghajtjuk az elismerés 
zászlaját a legrégibb tudományos erdészeti lap előtt, foglalkoznunk kell még azokkal 
a lapokkal is, amelyek létrehozása általános fejlődésünk miatt vált szükségessé. 

Kétségtelen: Az Erdő — ez a történelmet jelentő erdészeti folyóirat — a múltban 
elévülhetetlen úttörő munkát végzett. A letűnt rendszerben egyetlen olyan sajtószer
vet jelentett, amely az erdészeti tudományos kutatást ébren tartotta, annak eredmé
nyeit a nomzetközi tudományos kutatás számára is regisztrálta, s ugyanakkor követ
kezetesen szót emelt az ország erdőinek védelméért, állami kezelésbe vételéért, szívó
san küzdött az erdősítésért, a kopárok és a Nagy Alföld fásításáért. 

A felszabadulással alapvetően megváltozott államrendszerünk erdőgazdálkodá
sunk gyökeres változását is magával hozta. Üj célkitűzések, merőben új feladatok szü
lettek, amelyek a gyakorlati problémák özönét vetették fel, mégpedig a változásból 
fakadt friss és nagyon erőteljes lendülettel. Ezek megoldásához Az Erdő önmagában 
már nem nyújthatott kellő segítséget. Üj lapokra is szükség volt. 

Üj lapjaink között első helyen említem az Erdőgazdaság és Faipar nevű folyóira
tunkat, amely, amikor 1947-ben a Mallerd keretében megkezdte munkáját, még csak 
az Erdőgazdaság nevet viselte. 

Ez a folyóirat testvérlapja Az Erdő-nek. A felszabadulás utáni esztendők szükség
leteinek megfelelően fokozatosan alakult ki a tudományos lapot kísérő, részben moz
galmi, részben informáló, részben oktató jellegű folyóirattá. Kezdetben ez a lap főleg 
a Mallerd hivatalos utasításait és azok magyarázatát közölte, de szakcikkeknek is ju
tott hely benne. Ezek a cikkek az erdészet — nem szakképzett — dolgozóinak szakmai 
tájékozottságát növelték. Az erdőgazdálkodás felső irányításának átszervezése után a 
hivatalos körlevelek és társközlönyünk, az Erdészeti Értesítő felmentették a „hivatali 
közlöny" jellegétől, s így egyre jobban kialakíthatta szakirodalmi profilját. 

1950. és 1955. évek között nemcsak az erdészeti főhatóságnak, hanem szakszerve
zetünknek is hivatalos lapja volt. Ez a helyzet a lapot a mozgalmi jelleggel bővítette. 
De ebben az időszakban sem hiányoztak tartalmából a szakmai cikkek ós azok a ter
mékenyítő viták, amelyek sok probléma megoldását segítették elő. A legjobb fakiter
melő szerszámok kialakítása, népszerűsítése és használatuk jó technológiájának kidol
gozásához a lap jelentősen hozzájárult. Ugyanígy hasznos vitát kezdett a nyármag
vetés problémájáról. Általában a nyártelepítések ügyét a lap ismételten, már első év
folyamaitól kezdve napirenden tartotta, írásban és képben ismertette az elért ered
ményeket. Nem kevésbé hasznos viták folytak hasábjain a szakmunkásképzés lehető
ségeiről, feladatairól, a fogatgazdálkodás jövedelmezőségének kérdéseiről és az erdő
művelés gépesítésének perspektívájáról. 

Amikor 1956-ban a MEDOSZ Földmívelő címmel önálló lapott indított, az Erdő
gazdaság még nagyobb teret biztosíthatott a szakmai cikkek számára. 

Amikor a faipar jelentős része — az alapanyagipar — az Országos Erdészeti Fő
igazgatóság irányítása alá került, az Erdőgazdaság folyóirat egyre többet és egyre be
hatóbban foglalkozott a faipar problémáival, ahogy ezt ma is teszi. Tartalmának ilyen 
értelmű átalakulása hozta nevének kibővítését is. 1957 óta már nem Erdőgazdaság, 
hanem Erdőgazdaság és Faipar a neve. 

Az időközben egyre jobban tudományos alapokra helyezkedő, egyre modernebb 
irányvonala faiparunk létrehozta a Faipar eflneveteésű tudományos-műsizakii 
folyóiratot. 

Azóta az Erdőgazdaság és Faipar már nem csupán Az Erdő-nek, hanem a Faipar 
című műszaki folyóiratnak is kísérője. 

Így alakult ki ennek a ma már 9000 példányszámban megjelenő lapnak a profilja, 
feladatköre és célkitűzése, amennyire egy újságnak, amely frissen és mozgékonyan, 
új és új formákkal kívánja szolgálni az erdőgazdálkodás ügyét, végleges kialakultságá
ról beszélhetünk. Mai feladatait a következőkben foglalhatom össze: Az Erdőgazdaság 
és Faipar elsősorban az erdészeti tájékoztatásnak egyik hatásos eszköze. Első feladata 
tehát ebben a vonatkozásban, hogy munkaterületünkön biztosítsa az Országos Erdé
szeti Főigazgatóság irányító munkáját, gondoskodjék arról, hogy a kiadott utasításo
kat, rendelkezéseket, célkitűzéseket a dolgozók világos magyarázatban is olvashassák. 
Ilyenek — hogy a legutóbbi időszak példáinál maradjak — többek között a gépesítés 
ügye, a nyárfásítás és az új technológiák népszerű ismertetése. Ezenkívül igen fontos 



szerepet tölt be azáltal, hogy mind az erdőgazdaságok, mind a faipari vállalatok terü
letén a társadalmi.tulajdon védelmének problémáit állandóan napirenden tartja. Közli 
a társadalmi bíróságok elé utalt ügyeket, a hozott intézkedések gyakorlati kihatását, 
valamint.a társadalmi tulajdon megvédésére irányuló kollektív és egyéni kezdemé
nyezéseket, s azok példamutató eredményeit. 

Második feladatköre az Erdőgazdaság és Faipar-nak, hogy a lehetőségek keretén 
belül az alsó és középfokú szakmai továbbképzés ügyét szolgálja. Nemcsak idevonat
kozó hírek és tudósítások közlésével, hanem azzal is, hogy munkamódszereket rnutat 
be, egy-egy munkakört részletesen ismertet és átfogó értékeléseket nyújt. Rendszere
sen és tervszerűen közöl olyan kisebb-nagyobb cikkeket, hosszabb folytatásokban meg
jelenő írásokat, amelyek a szakmunkásképzésben vagy az erdészképzésben közvetle
nül is felhasználhatók. Így a lap hosszú hónapokon keresztül behatóan ismertette az 
MRP-motorfűrészek szerkezetét és használatát, az elmúlt évben pedig faismerettani 
cikksorozatával sietett a szakmai oktatás segítségére. 

Végül harmadszor — a lap feladata, hogy erdészeti és faipari olvasótáborát tudó
sítsa az Országos Erdészeti Főigazgatóság területén végbement fontosabb események
ről, kiváló dolgozóink példás, jó munkájáról. Cikkekben számol be az élüzemek 
munkájáról, riportokat közöl egy-egy erdőgazdasági vagy faipari dolgozó tevékenysé
géről, végigkíséri hónapról-hónapra a Főigazgatóság és a hozzá tartozó erdőgazdasá
gok, vállalatok életének legfontosabb eseményeit: beszámol igazgatói értekezletekről, 
tapasztalatcserékről és ünnepségekről, tehát jóformán keresztmetszetét adja az egész 
terület működésének. A lap szerkesztőségének az a törekvése, hogy ne csak regiszt
rálja az eseményeket, hanem a szakmai oktatás feladataihoz kapcsolódva, tanítson is. 

Kedves Elvtársak! Az Erdőgazdaság és Faipar mint láttuk, erdőgazdaságaink és 
vállalataink területén kiválóan betölti a sajtó hármas szerepét: tájékoztat, nevel és 
segít. Sajnos, mivel nem napilap és nem hetilap, hanem havonként megjelenő folyó
irat, elkerülhetetlen, hogy olykor-olykor egyes közleményei elcsúszva, csak jóval az 
események után jelenhetnek meg, de ezen egyik havi folyóirat sem segíthet. 

Ez a folyóirat joggal nevezhető a mi saját, belső lapunknak, mivel szerkesztőbi
zottsága az Országos Erdészeti Főigazgatóság vezetőjéből, a lap szerkesztőjéből és a 
Főigazgatóság vezető munkatársaiból tevődik össze, akik a szerkesztőbizottsági ülése
ken határozzák meg a számok tartalmát, a Főigazgatóság célkitűzéseinek és erdőgaz
dálkodásunk érdekének szem előtt tartásával. 

Az Erdőgazdaság és Faipar szerkesztősége nemcsak a lap hasábjain, hanem a kü
lönböző vidéki városokban időközönként megrendezett sajtóankétokon is kifejti mun
kásságát, amikor az olvasókkal közvetlenül találkozva, nyilvános vitákat és közvéle
ménykutatást folytat. 

Tisztelt Vándorgyűlés! 
Az erdőgazdálkodáson és a fa alapanyagiparon kívül az ország egész vadgazdál

kodása is hozzánk tartozik. Ennek sajtószolgálata is szép múltra tekinthet vissza — 
függetlenül attól, hogy a régi Magyarországon a vadgazdálkodás és a vadászat kizá
rólag az úri osztály privilégiuma volt. 

Hogy rövid áttekintést adjak a múltról, az első magyar vadászati szaklap Vadász
lap címen 1880-ban jelent meg a Nemzeti Vadászati Egylet hivatalos közlönyeként. 
Sárkány János Ferencz szerkesztette, mégpedig — az eredeti lapfejről idézve — „Pes
ten a Hatvani utcában, a Nemzeti Casinó II. emeletén, hová a kéziratok és előfizetési 
pénzek is küldhetők . . ." 

1901-ben új szaklap indult, ennek Vadászat volt a neve. Ez volt a Magyar Vadá
szok Országos Szövetsége, a Hubertus Országos Magyar Vadászati Védegylet és az 
Országos Vizsla Club hivatalos közlönye. Szerkesztője: Gyöngyöshalászi Takách Gyula 
volt. Ez a lap 1928-ban eredeti nevét Magyar Vadász Üjsáy-ra. változtatta és rendsze
resen 1944-ig jelent meg. 

Volt még egy képes vadász újság is, a Nimród, amely 1912-ben jelent meg. mint 
a Hubertus Magyar Vadászok Országos Egyesületének hivatalos közlönye és egyben a 
vadászat, ebtenyésztés, céllövészet és a fegyvertechnika szaklapja. Állandó havi mel
léklete volt a „Vadászeb". A Nimród, melynek először lovag Kerpely Béla, majd a 
húszas évek derekától kezdve Kittenberger Kálmán volt a főszerkesztője, rendszere
sen 1947-ig jelent meg. 

Eddig a múlt! 
A felszabadulás után új államrendszerünk demokratikus szellemében jött létre a 

Magyar Vadászok Országos Szövetsége, amely Magyar Vadász címmel indította el a 
hivatalos lapját, amely jelszavává tette: „A jó vadgazdálkodás: országépítés". 



A Magyar Vadász 1948. július 1-én megjelent első számának vezércikkében olvas
hatjuk: „ . . . H a a régi úri Magyarországon a munkás vagy a paraszt vadászni akart, 
ennek a szenvedélyének hódolni csak úgy tudott, hogy titokban vadászott, orvvadász 
lett. Mert az urak nem vették be maguk közé . . . Ma lényegében megváltozott a hely
zet és azt akarjuk, hogy elsősorban és kizárólag a dolgozóknak álljon rendelkezésére 
ez a sport. . . Akik ma orvvadásznak, ellenségei az ország minden vadászának, de el
lenségei a fennálló társadalmi rendünknek is . . . " 

Valóban helytálló volt ez a kijelentés, mert a Magyar Vadászok Országos Szö
vetsége körében helyet ad minden becsületes dolgozónak foglalkozásra, osztályra és 
származásra való tekintet nélkül. 

A Magyar Vadász a Vadász Szövetség irányelveit magáévá téve az új magyar va
dásztársadalom szakmai és etikai nevelését, valamint az egységes vadászszellem ki
alakítását tűzte ki céljául. Ez a lap, amely ma mélynyomásos formában, 25 ezer pél
dányban jelenik meg, egyre sikeresebben valósítja meg kettős célkitűzését. 

De van még másirányú tevékenységünk is. Főigazgatóságunk rendszeresen — min
den évben — egy-egy oktató filmet készíttet, amelynek egy-egy példányát az erdőgaz
daságok és vállalatok önköltségi áron, néhány száz forintért megkaphatják vagy a Fő
igazgatóságtól díjmentesen kölcsönvehetik. 

Ezek a filmek — úgy tapasztaltuk — szakmai területen komolyan érezhető segít
séget nyújtanak. Az eddig elkészült filmjeink: Vigyázz, dől a fa! Fásítások ápolása, 
védelme. Baleset ellen védekezz! Erdő és emberek. Zöld arany. Láss, tanulj, fejlődj! 
Eg az erdő! Motorfűrész, és a legújabbak az Egyszer volt és a Nyárfatermesztés. 

Az Országos Erdészeti Főigazgatóság a múlt év elején az erdőgazdaságok és fa
ipari vállalatok zömének úgynevezett betársulásával létrehozott egy negyedévenként 
készülő filmhíradót: az Erdész Filmújság-ot. Ennek célja, hogy megörökítsünk min
den olyan nevezetesebb újítást, munkamódszert, eredményt, amelyekből tanulni lehet 
és ugyanakkor filmre vigyük azokat az eseményeket, amelyek munkánk során napi 
életünkből adódnak ós kedves élményei mindannyiunknak. 

Ezek a 15—20 perces kisfilmek híradó jellegűek, de mégsem híradók. Ahogy il
letékes szakkörökben megbírálták: „művészi kivitelű dokumentfilm, amelynek minden 
eseménye időálló, mert bármikor levetítve tapasztalatcserét pótol a gazdaságok és 
vállalatok között: a Televízióban pedig az erdőgazdálkodás és a vadgazdálkodás dol
gozóinak életét, munkáját, törekvéseit és eredményeit mutatja meg a nagyközönség
nek.'' 

Sajnos, egy-egy ilyen kisfilm elkészítése nem olyan egyszerű, amilyennek a leve-
títése után képzelné az ember. Egy-egy esemény, amelyet felveszünk, másfél-két perc 
alatt pereg le a néző előtt, de a felvétel elkészítése — nem is számítva a laborató
riumi munkákat — minimálisan is több személy teljes napi munkájába kerül. 

Erdőgazdaságaink és vállalataink sok hasznos ötlettel és javaslattal támogatják 
ennek a híradónak tökéletesítését. A beküldött ötleteket és javaslatokat ezúton is kö
szönve közölhetem: kitűzött célunk, hogy tervszerűen, valamennyi erdőgazdaságunk 
és vállalatunk életéből filmre vigyük a megörökítésre legalkalmasabb, legméltóbb 
témákat. 

További tervünk pedig: az elkészített és készülő híradóink anyagából időközön
ként kiválogatjuk a legtartalamasabbat és azok összeállításával orosz és angol nyelvű 
kópiákat fogunk készíttetni azzal a szándékkal, hogy bemutassuk a KGST-államok-
ban, valamint az ENSZ FAO szervezetében. 

A filmszolgálaton kívül az Országos Erdészeti Főigazgatóság rendszeresen gondos
kodik országos jellegű személyes tapasztalatcserék megrendezéséről, amelyeken a 
gazdaságok, vállalatok és egyéb szervek vezetői és irányító munkatársai közreadhat
ják hasznos tapasztalataikat, észrevételeiket, felfedezéseiket és felvethetik problémái
kat. Ilyen tapasztalatcsere volt a Magyar Vadászok Országos Szövetségével közösen 
rendezett Dunántúli Erdész-Vadász napok; a különböző gazdaságokban, vállalatok te
rületén tartott bemutatók; az igazgatók és egyéb szakembereink országos értekezletei. 

Ugyanilyen értékes segítség a Főigazgatóság könyvkiadása, azok az általa kiadott, 
egyre sűrűbben megjelenő szakkönyvek, amelyek az erdő- és vadgazdálkodás minden 
ágazatában dolgozóink munkájának segítségére készülnek. Könyvek alatt nemcsak a 
könyvterjedelmű, könyv alakban megjelenő hivatali utasításainkat értem, hanem el
sősorban a szakirodalmi munkákat. 

Évente 4—5 ilyen könyv jelenik meg. Hogy csak a legutóbbit említsem, ilyen ki
adványunk az Erdő- és termőhelytipológiai útmutató is, amely az új alapokra helye
zett erdőgazdálkodásunknál nélkülözhetetlen segítség. Ilyen lesz az a — világviszony-



latban is úttörő munkát jelentő — hatalmas könyvsorozat, amelyet a jövő évben 
Magyarország táji erdő jelújítási, erdőtelepítési irányelvei és eljárásai cím alatt kívá
nunk megjelentetni. Ennek a közel 200 szerző által írt nyolckötetes műnek két kísérő 
kötete a Magyarország talajtípusai és a Talajjelző növények 50 talajszelvényt és 130 
talajjelölő növény képét mutatják be élethű, színes nyomásban. Ennek a nagy hord
erejű, szakirodalmi műnek kéziratai és illusztrációi már elkészültek. A kiadás előké-
készítésén már a nyolcadik hónapja dolgoznak. 

Ide sorolom még az 1963. végén megjelenő lexikonunkat is, amely jelentős, hézag
pótló munka. 

Kedves elvtársnők, kedves elvtársak! 
Mindez, amit eddig felsoroltam, csaknem teljesen erdőgazdálkodásunk és vadgaz

dálkodásunk belső munkáját segíti, szolgálja. Mi azonban nem nézhetünk csak befelé. 
Bármilyen jó munkát is végzünk, ha nem áll mögöttünk az ország népének megértő 
támogatása, a munkákra alapozott eredmények elmaradnak. 

Néhány évvel ezelőtt még kénytelenek voltunk tudomásul venni, hogy ebben az 
országban az erdőnek és az élő fának legnagyobb ellensége az ember. . . ! Miből adó
dott, miből adódhatott ez a helyzet, akkor, amikor a felszabadulás óta olyan lázas 
igyekezettel erdősítünk és fásítunk? Onnan, hogy a lázas igyekezet csak a szakembe
reinkben volt meg •—• a nagyközönség észre sem vette munkánkat. Közömbösen men
tek el és lépten-nyomon kárt okoztak a verejtékes munka eredményeiben. Rosszindu
latból? Nem! Tudatlanságból. Egyszerűen nem ismerték, hogy mit jelent az erdő és 
a vad a népgazdaság, az egész nép és minden egyes ember számára. 

Nem hibáztathatjuk őket! Senki se születik tudósnak. Senkitől sem kívánhatjuk a 
lecke felmondását, ha nem tanítottuk és alkalma sem nyílt a tanulásra. 

Igen, nagyközönségünk tájékozatlansága sok kárt okozott mind az erdőgazdálko
dás, mind a vadgazdálkodás területén. Éppen ezért az Országos Erdészeti Főigazgató
ság — a keserű tapasztalatokat leszűrve — céltudatosan tervbe vette az ország köz
véleményének rendszeres tájékoztatását. 

Ezt a számunkra annyira fontos és szép tájékoztatási tervet könnyen elhatároz
tuk. A megvalósítása azonban igen komoly nehézségekbe ütközött. Az első és legna
gyobb nehézség abban rejlett, hogy a hírközlő szervek dolgozói: az újságírók éppoly 
tájékozatlanok voltak a mi témáinkról, mint a nagyközönség. Kétségtelen: jóindulat
tal és messzemenő készséggel álltak mellénk, de csak akkor váltak sokat érő munka
társainkká, amikor a Főigazgatóság vezetőjének és vezető munkatársainak sajtóankét
jain, valamint a sajtóbemutatókon keresztül közelebbről megismerték az erdőgazdál
kodás, faiparunk és a vadgazdálkodás egész területét. 

Ma már Főigazgatóságunk kapcsolata a hírközlő szervekkel nemcsak jónak, ha
nem bensőségesnek nevezhető. A nagy és kis lapok, a Távirati Iroda, a Rádió és a 
Televízió szerkesztőségének munkatársai szinte hozzánk tartozónak érzik magukat és 
minden olyan erdő- vagy vadgazdálkodási eseményhez, akcióhoz, tervhez, amely az 
ország népe figyelmét, támogatását igényli, cikkeikkel vagy egyéb tudósításaikkal a 
legmesszebbmenő segítséget nyújtják. 

EnneK az egészségesen kiérett, kiforrott sajtószolgálatnak köszönhető, hogy né
pünk ma már ismeri munkánkat, becsüli dolgozóinkat és segítségünkre van, ahol csak 
lehet. Ennek köszönhető, hogy csökkent az erdőtüzek száma, az élő fa pusztítása és a 
falopás; s nem utolsósorban az: hogy az idei tavaszi országfásításunk a mostoha idő
járás ellenére is szép eredményekkel zárult. 

Tisztelt vándorgyűlés! 
Munkánk az utóbbi években fokozatosan javult, tervfeladatainkat túlteljesítettük, 

amit a párt és a kormány ránk bízott, megoldottuk. De még ilyen munka és eredmé
nyek mellett is szükséges a helyes tájékoztatás, ahogy azt már előbb kifejtettem. 
Szükségünk van rá, hogy népünk megértő figyelemmel kisérje munkánkat és érezzen 
velünk problémáinkban, sikereinkben. 

Reméljük, hogy az elkövetkező időszakban a magyar sajtó különböző szervei 
olyan eredményeinket ismertetik, amelyekkel túlszárnyaljuk eddigi jó munkánkat is 
és elvezetnek további győzelmek, újabb munkasikerek felé! 


