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AZ ERD Ő NEMZET I KINCSÜNK * 

DR. BARTUCZ FERENC 

* Megvitatásra közli a Szerkesztőség! 

„El fog jönni, mert el kell jönnie az időnek, amikor az erdő 
minden magyar kultúrember szemének és szívének is egyik leg
kedvesebb tárgya lesz, és azt nemcsak azért fogja nagyra be
csülni, mert testét-lelkét üdíti és megnyugtatja, szépérzékét pedig 
gyönyörködteti — de mert a magán- és közgazdasági érdekek né
zőpontjából is benne a nemzet egyik legszebb és legértékesebb 
kincsét ismeri fel." (Kaán Károly) 

A világ és hazánk jeles gondolkodói, szervezetei, a kultúrál lamok politiku
sai és társadalmai egyaránt felismerték, hogy az egyén, a társadalom és ter
mészet viszonyát meg kell változtatni. A magyar társadalom és a legfelsőbb 
politikai vezetőség is felismerte, hogy ma már hazánkban is korkövetelmény 
az erdővel, annak valamennyi értékével egyetemesen, s az egész társadalom 
érdekében, s nem csak annak nyersanyagával, s nem csak csoportérdekeknek 
alárendelve kell gazdálkodni. Ezért kezdeményezte az MSZMP GB a Köz
ponti Népi Ellenőrzési Bizottságnál az erdő- és fagazdálkodás helyzetével és 
fejlesztési feladataival kapcsolatos, országos vizsgálatot. (A jelentés 1987-ben, 
V—1—43/1987. számon elkészült.) 

Nem véletlen tehát, hogy a társadalom foglalkozik, s még egy darabig (a 
megnyugtató megoldásig) fog is foglalkozni a magyar erdők helyzetével. A 
világ fejlett országaiban mindenütt , és hazánkban is, a környezet, a természe
ti erőforrásokkal való kíméletes gazdálkodás igénye, így az erdővel szemben 
támasztott társadalmi igények nőttek, nőnek. A természeti erőforrásoknak 
csak a civilizáció fejlődésével —lett és lesz értéke, ára. A századfordulóra há
rom dolog lesz a legdrágább a világon: a tiszta levegő, a friss víz és a csend. 

A természeti erőforrásokkal való gazdálkodás hazánkban 

— A termőföld képezi a legnagyobb értéket. A természeti erőforrások ér
tékének cca. 75%-át teszi ki, ugyanakkor mintegy 1 millió ha, valami
kor művelt magyar föld áll parlagon, illetve használatlanul — hazánk 
mezőgazdaságilag művelhető területének egyhetede — a szukcesszió, eró
zió támadásának, a pusztulás veszélyének van kitéve. A termőföld, mint 
természeti erőforrás — szerencsére megújítható. 

— Az ásványvagyon. Meg nem újítható. Helyettesíthető. Ki kell termel
nünk, csak ma már korkövetelmény, hogy környezet-, természetkímélő 
technológiákkal (erre ki tűnő példa a telkibányai új perl i tbánya nyitás 
feltétele és módja). 



— A víz maga az élet. Helyet tes í teni nem, csak óvni lehet , de azt nagyon! 
Mondják : folyókban gazdag, vízben szegény ország vagyunk (az erdő
vel kapcsolatban is ismerős mondás ez). 

— A levegő nem új í tha tó meg, nem helyet tesí thető, csak megóvha tó . 
— Az erdő bővi te t ten új í tható . Vi lág- és hazai v iszonyla tban — a XXI . 

század küszöbén — mégis az erdőkkel való je lenkori „gazdálkodás" fe
nyege tő rendel lenesságeinek a sürgős megszüntetése, az e rdőkkel való t a r 
t amos gazdálkodás megvalósí tása tovább m á r nem odázható feladat . 

Az erdészetről sok vi ta folyt, s még fog folyni a t á r sada lom és az ágazat 
vezetése között. Fo lynak belső vi ták, de azok ma még nem kons t ruk t ívak . 
Márpedig e lőre csak az alkotó polémiák visznek. Ennek é rdekében a vi tát 
a következőkre kell a lapozni : 

1. Korunk fő veszedelme a környezetrombolás. 
2. A természet és az ember , a t á r sada lom kapcsolata ú j , minőségileg maga 

sabb szintre emelkedik. 
3. A környezet- , te rmészetvédelem, b e n n e az erdő szerepe nemzetközi leg és 

hazailag is erőteljesen felértékelődött. Elfogadott tétel lé vá l t : környeze t 
védelem = embervédelem. 

4. Az ökoszisztémák közül az erdő a legki ter jedtebb, legösszetet tebb és leg
inkább képes a bioszféra tú l terhelését levezetni. De annak is h a t á r a van . 
(Gondoljunk csak a sziléziai e rdők re vagy az észak-magyarországi kocsány
ta lan tö lgy-á l lományok ál lapotára.) 

5. Az urbanizált társadalom erdővel szembeni szükséglete önmaga is új kor
szakot nyitott meg az erdőgazdálkodás történetében. Ez az új szemlélet 
amely az erdőt n e m csupán nyersanyagfor rásnak nézi, h a n e m a t e rmésze
tes ember i környezet legfontosabb részének tar t ja , fe l ta r tóz ta tha ta t lanul 
tö r előre. Az emberek pihenni , megújuln i vagy a vízhez vagy az e rdőbe 
mennek . 

6. Az erdő a nemzeté, az össztársadalomé. Nemzeti kincs és ahhoz mél tóan 
és módon kell vele gazdálkodni . 

7. Az erdő többcélú hasznosítása s ennek alapját képező, t a r t amos , bel ter jes 
erdőgazdálkodás kor- és társadalmi követelménnyé vált. 

8. Az 1935. évi (IV. tc.) e rdőkről és természetvédelemről szóló t ö rvény is — 
korá t messze megelőzve — m á r fe lvete t te az erdő többcélú hasznosí tásá
nak szükségességét. 

9. Az erdőgazdálkodás fejlesztésére hozott, 1040/54. Korm. sz. határozatban 
meghatározott környezetvédelmi célkitűzések ma is korszerűek. (Az egész 
ha tá roza t ma is az.) 

10. A poli t ika, a nemzetgazdaság reformja új körü lményéke t és követe lménye
ket támaszt az erdőgazdálkodással szemben is! Fel kell tehát ismernünk, 
hogy a magyar erdészet korszakváltáshoz érkezett el, i l letve korszakvál tás 
időszakát éli. 

Korszakváltást jelző és előidéző tényezők 

1. Kizárólag csak az e rdő termelés i funkciójára, s je l lemzően csak az ex ten
zív termelésbőví tésre alapozott versenyszférás {vagy korlátozot t verseny-
szférás) vállalat i e rdőgazdálkodás m á r lehete t lenné vált , az Alföldön érez
hetően, Észak-Magyarországon bekövetkezve, a D u n á n t ú l o n is m á r prog-



m i l l . b r . m ö s s z e s véghasználati fakitermelési lehetőség 202G-ig országosan 
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1. ábra. Véghasználati lehetőség 2020-ig 
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2. ábra. Vágásérettségi korok 
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noszíizálhatóan. A véghasználat i fatömeg termelési lehetősége az 1980-as 
évek végétől erőteljesen csökken (KNEB: V—1—143/87. jelentése, lásd: 
1. ábra) . 

— Az üzemtervi vágáséret tségi kor 1985-ben 53,1, a biológiailag indokolt 
75,4—85,4 évvel szemben (lásd: 2. ábra) . 

3. ábra. összes fakitermelés az elmúlt 75 évben 



- A fakitermelés '49 és '89 között több mint megnégyszereződött, ugrás
szerű növekedéssel (lásd: 3. ábra). 

— 1968-ban a vállalati gazdálkodási formára való áttérés a kitermelések 
fokozását követelte. 

— 1971—1972: a fűrészüzemek (elsődleges faipar) és erdőgazdálkodás össze
vonása további erőteljes véghasználati és összkitermelés-növeléssel járt . 

— 1981: a versenyszférás vállalati gazdálkodás mindezeket fokozta. 
— A véghasználatok aránya 1960—1985 között 60%-ról 72%-ra nőtt, s ennek 

dacára az apadék( termelési anyagveszteség) is 16%-ról 20% fölé ugrott 
4% indokolatlan termelésianyag-veszteség 1 millió br. m 3 -nél 40 ezer 
m 8 /év, 8 millió br. m 3 -nél 320 ezer m 3 / év és 11 millió br. m 3 -nél 440 

Fagazdasági blokk 
Erdőgazdaság + primer fafeldolgozás 

A jövőnket exportáljuk ! 

4. ábra. Export 1987. 

Fagazdasági blokk Erdőgazdaság + elsődleges faipar 

5. ábra. Import 1987. 



Fagazdasági blokk összesen Erdőgazdaság + primer faipar Milliárd Ft 

20 

10 

6. ábra. Export-import mérleg 1987 

ezer m 3 / é v ! Ez egyértelműen a fatőkével való gazdálkodás eíőteljes 
fellazulását jelenti . 

— A 60-as években végrehaj tot t fahasználati technológiai vál tás a fakiter
melési volumen ugrásszerű növelése, a fűrészüzemek rekonstrukciója, 
valamint az 1970-es átszervezés — még ma is ha tó anomáliái és t r aumái 
— következtében, ugrásszerűen megnőttek a rezsi- és termelési költ
ségek. Mindezek pedig az erdőművelést gyarmati helyzetbe hozták. 

— A vállalati gazdálkodás bevezetésével (1968) „á tvonul tunk" a korábbi, 
költségoldalon folyó intenzív gazdálkodásról a bevételi oldalra, amely 
a költségek ellensúlyozását, a bevétel növelését és a termelés ex>-
tenzív bővítését követeli . A természeti erőforrásokkal gazdálkodó vál
lalatokat ál talában, de a tőkeszegény ágazatokat , illetve gazdaságokat 
a bevételi oldalon való gazdálkodás törvényszerűen a rablógazdálkodás 
felé tereli. 

2. Aggasztó az erdők egészségi állapota (lásd: AZ ERDŐ, 39/2. száma). 
3. Nőtt és nő — látensen egész biztos — a nevelővágások mennyiségi fel

adata, melyek végrehaj tása hosszú t ávú és társadalmi érdek. Azok elmulasz
tása a jövő nemzedéke elleni bűn. 

4. A nevelővágások anyagát , a vágáshul ladékot feldolgozó (cellulóz- stb.) ipar
ban kapaci táshiány van. Az erdőgazdasági vállalatok jelenlegi szektoriális 
és vállalati elkülönülési megosztottságuk miat t képtelenek ezt a hiányzó és 
uégfíermékkibocsátó faipari kapacitást létrehozni. Tetőzi azt a faipar, illet
ve fagazdasági blokk szektoriális megosztottsága is. 

5. Az export fokozása a jelenlegi szerkezetében a termelés további, extenzív 
bővítését jelentené. A fagazdaság net tó importőr , az exportja pedig na
gyobb részben feldolgozóipari nyersanyagokból áll. Vertikális fejlesztéssel 
bővítet ten ú j ra termelhető nyersanyag, a lapanyag magasabb fokú feldol-



gozásával és exportálásával lehetne az importot csökkenteni és az ágazat 
külker, mérlegét aktívvá tenni. 
Évi papírfaexportunk 1371 ezer ű rm 8 , 2,2 milliárd Ft. Egy tonna cellulóz 
alapanyagigénye 6,5 ű r m 3 papírfa. A jelenleg exportált papírfatömegből 
210 000 t cellulóz termelhető. Ez 800 $/t világpiaci áron számítva = 
168 000 000 $, 9,3 milliárd Ft/év. 150 000 t/év kapacitású cellulózgyár léte
sítése 12—14 milliárd Ft-ba kerül. Legpotenciálisabb nyersanyagbázisunk 
a papírfa — amely bővítetten újratermelhető. Az előállítható többletcel
lulóz csökkentené a különböző papíripari termékeknek az importját (a 

WC-papírt importáljuk!) 
4. A termelt többlet papírféleségek azon része, amelyre nincs hazai fel

vevőpiac — exportálható! Ez a fejlesztés a fakülkereskedelmi mérlegünket 
alapvetően javítaná. Így a cellulózipar fejlesztése nemzetgazdaságunk mo
dernizálásának is szerves része lehetne. Ezért is nemzeti kincs az erdő! 
Egyébként a jugoszláv—magyar cellulóz-, papíripari kooperációs szerződés 
is hamarosan lejár. 

ti. Az erdőművelés 1970-től tar tó há t térbe szorulása ma már alapjaiban ve
szélyezteti a tar tamos erdőgazdálkodást (lásd: 3. ábra). 

7. A társadalom egyre hangosabban igényli az erdők többcélú hasznosítását! 
Az erdőgazdasági vállalatok pedig csak az árukibocsátó és éves tervezésű, 
s elszámolású, tehát a legrövidebb távon leszűkített és csoportérdekeltségű 
szabályozásuk következtében, a többlet társadalmi igény terheit nem visel-

MCCIÍCVCIÍJ 
UoT.-imertck ' 

MCCIÍCVCIÍJ milliárd F l ^ 

I. Elő- ós véghasználati fahozam értéko 11,90 
2. Meliékhasználalok hozamértéko 1,30 

EbbúI: — növényi ós ásványi eredetű (ennék 0,50 
— mézelő fafajok éves hozamai 0,30 
— állati eredetű, hús, szőrme, lrófca , 0,50 

összes árutermelő hozamérlék (1—2.) j 
3. Az cruok védóhalásaiból, környezetvédelmi funkcióiból levezetett kai- ' 

kulált hozamérlék ) 6,00 ! 
Ebből: — icrmclésfokozö hálás (talajerózió mérőállása, vízháztartás* 

szabályozás) 2,50 
— a dol£Ozók munkaintenzitását csökkentő, a balcsclck, selejt 

alakulását növelő, fáradékonyságot fokozó, egyre Gyakrabban 
szmog előidézte hatások ellensúlyozása 2,80 

— a korróziós károk csökkentésében kifejlett hatás 0,20 
— az élővizek, művi létesítmények védelmét szolgáló fásítások 0,50 

4. Az erdők szociális-üdülési funkciójának eszmei ériékc 
összesen: (3—4): [ ; /11,20 | 

Mindösszesen: ' 24,40 

Forrás: dr. Somkuti.Elcmcr: „A.Z erdészei! termelés a fejlesztési feladatok tükrében" cimG akadémiai doktori értekezel 
(I9M). " ' ' 

7. ábra. A magyar erdők éves potenciális teljesítményei 



hetik (7. ábra) ! A tá rsada lomnak el kell t ehá t ismernie az erdők immate
riális szolgáltatását is. Ezért is nemzeti kincsünk az erdő. 
Kiss Ferenc számára a mezőgazdáknak, ker tészeknek kellene szobrot á l 
l í taniuk, mer t az ő, az erdészek keze nyomán, az alföldfásítás révén lett 
a futóhomok a ranyhomok. 

8. A szakma morális és szektoriális megosztottsága nő, s ez a legnagyobb 
veszély. 

—• Degresszív elképzelés az erdők tula jdonformák közti elidegenítésének 
(magántulajdon, részvénytársaságok szervezésének) gondolata. Ha az erdő 
nemzeti kincs, akkor, mint különleges nemzeti vagyon — oszthatatlan! 

— Elszomorítóan feszül a szakmánk morális szétforgácsolása: a 70-es át
szervezés ma is lá tható hibái miat t , a vezetők-beosztottak, munkások 
jövedelmének fokozódó különbsége miatt , az egyesületünk és a szakma 
vezetésének ellentéte miat t . 

— Az erdőgazdálkodás, sok jellemzője folytán ma már a termelő infra
struktúra körébe sorolható stratégiai ágazat. Ezért nagy hiba azt vál
la lat i - tanács i rányítási rendszerben működte tn i , mer t az egyéb káros 
hatása, an t idemokra t ikus s t ruk túrá ja és működési rendszere mellett, 
súlyosan rontja a szakmai és erkölcsi fegyelmet! 

— A terészetvédelem és a gazdálkodás jelenlegi szabályozása közti valós 
el lentétek mesterséges felnagyítása is veszélyezteti szakmánk egységét. 

•— A természetvédelem szülőanyja a erdészet. Az 1879-es (XXXI. tc.) e rdő
törvényt is m á r az erdővel való ta r tamos gazdálkodás szükségének fel
ismerése szülte. Tartamos erdőgazdálkodás^természetvédelem! Az 1935. 
évi (IV. tc.) e rdőtörvényt pedig az „erdőkről és természetvédelemről" 
címmel alkot ták meg. A természetvédelem hosszú ideig —1879-től 1968-
ig — a vállalati gazdálkodási forma bevezetéséig, az erdőgazdálkodás 
gyakorlata volt. Aki a természet védelmét támadja , tagadja a ta r tamos 
erdőgazdálkodást . A természetvédelem és a vállalati rendszerű gazdál
kodás felnagyított ellentmondása mögött válójában a csoportérdek s az 
össztársadalmi érdek ütközése húzódik meg. Ezt gerjeszti, hogy bekö
vetkezet t egy 25—30 éves időközű erdőér ték- (fatőke-) -elszegényedés. 
Lásd: KNEB-anyag, 1. ábra . Ehhez társul egy e lmaradot t exportszerke
zet, egy net tó import , va lamint továbbfeldolgozó ipari kapacitáshiány, 
amelyhez működőtőke-hiány és egy kedvezőtlen munkaerőhelyzet t á r 
sul, mindezt tetőzi egy zilált i rányítási rendszer, s azon belül is egy, 
a szakmára kényszerzubbonyként ráhúzot t szabályozórendszer, amely 
az erdőgazdasági vál lalatokat a csoportérdek szférájába utsítja, s így 
eleve ütköző helyzetbe hozza az össztársadalmi érdekkel . Nem az ága
zatban dolgozók tehát a hibásak, de a társadalom támadása mégis 
őrájuk i rányul . A tá rsadalomnak is illene m á r felismernie ezt a fonák 
helyzetet. 

9. A nagy erdőgazdasági tájak (Dunántúl — Alföld — Észak-Magyarország) 
közötti elszakadás mér téke már az egyetemes magyar erdészet, végső so
ron a nemzeti érdek ellen hat , amely a szakma földrajzi feldarabolását is 
„eredményezhet i" . 

10. Az 1970-es átszervezés hibái is egyre akutabbá válnak. 1968-ban t é r tünk 
át a korábbi, eredményérdekel tségű költségvetési gazdasági rendszerről a 
vállalati gazdálkodási formára. 
1970-ben a vert ikális integráció jegyében, végrehta j to t tunk egy átszerve-



zést, amelyhez még egy erősen túlméretezett horizontális integráció is tá r 
sult. A nyersanyagot termelő erdőgazdaságok és alapanyagot előállító fű
részüzemek ver t ikuma csak technológiai értelemben vett ver t ikum, öko-
nómiailag alig az, hiszen a fűrészüzemek is alapanyagot termelnek, a rá 
jellemző alacsony használati érték-, ár- és jövedelemszinten. Ez volt az 
alapvető oka a fűrészüzemek elavult műszaki állapotának. A túlméretezett 
erdőgazdasági üzemnagyság következtében a rezsiköltségek szinte a duplá
jára nőttek. De annak súlyos következménye az erdőtől, az embertől való 
elszakadás. A megnövekedett , átszervezés okozta igazgatási és termelési 
költségek, a fűrészüzemek rekonstrukciója, valamint a fahasználat tech
nológiai váltása megkövetelte a véghasználati tar talékok kitermelésének 
erőteljes növelését (3. ábra). 
A 80-as évek elején fokozódott a vállalati gazdálkodás kényszere, s így 
az korlátozott versenyszférás szakaszába lépett. A vertikalitás azonban 
kellő mértékben kiteljesedni nem tudott , egyrészt a tőkehiány, másrészt 
a fafeldolgozó ipar szektoriális megosztottsága miatt , valamint országos, át
fogó irányítási rendszer hiányában. Ebből törvényszerűen következik, hogy 
az erdőgazdaságok még ma is jellemzően csak extenzív termelésbővítő vál
lalati növekedésre alapozhatják fenmaradásukat . Különösen áll ez a vat-
lamikor nagy és értékes véghasználati tar talékokkal rendelkező északi gaz
daságokra, ahol ma már a biológiailag vágásérett, öreg erdők elfogytak. 
Az ágazat szabályozórendszere (amely mindig csak adaptáció volt) csak 
az árukibocsátó tevékenységre és csak éves tervezésre és elszámolásra 
alapul. Ma már ez alapvetően elavult, erőteljesen fékezi az erdővel való 
tar tamos gazdálkodást. Nem ösztönöz viszont a gazdálkodás belterjesíté-
sére, a dinamikus műszaki fejlesztésre. Kényszeríti viszont az erdőgazda
ságokat az extenzív termelés bővítésére, és így az ágazatot a rablógazdál
kodás felé tereli. Előbbieket erősíti az 1970-es átszervezés elhibázott intéz
mény- és irányítási rendszerből eredendő hibák sorozata. Túlméretezett 
a vállalati és középirányító egységek nagysága, melynek következtében a 
vállalatok átfoghatatlansága, a költségek és a termelés erőteljes extenzív 
növekedését, illetve bővítését hozta. 
A tervezési, irányítási rendszer harmadik szférája is súlyos helyzetbe ke
rült. A magyar erdészeti távlati tervezés (üzemtervezés — erdőtervezés) 
110 éves gazdag, eredményes múl t ra tekint vissza. Szakmánkat , hivatásun
kat mindig fémjelezte az erdőtervező szervezet színvonalas munkája. Az er
dőtervezés fundamentális szerepét, kinek tanult szakmája az erdészet egyál
talán nem, de a racionálisan gondolkodó laikusok számára sem kell indo
kolni. A felügyeletet ellátó minisztérium pedig az erdőtervezési szolgálat 
költségvetését 1989-től 55%-kal, azaz 63,25 millió Ft-tal tervezi csökkenteni. 
Hát ezért is legyen nemzeti kincs az erdő. 

11. Az erdőtelepítési „kedv" visszaesése az erdőgazdasági bővített újratermelést 
és a kormány VIII—IX. ötéves tervre előirányzott nagyarányú (150 ezer ha) 
erdőtelepítési programját is kérdőjelezi. Ez a program, volumenénél fogva 
és az agrárreformmal összevetve — nemzeti program. Magyar erdészet 
ennek a mai irányítási és érdekeltségi rendszerében megfelelni nem tud. 
A szörnyen igazságtalan, tr ianoni békeszerződésnek mondott „imperialista 
d ik tá tum" (Lenin) hazánkat megcsonkítva, erdeink 85%-ától fosztotta meg 
nemzetünket . A mintegy 7,5 millió ha erdőből mindössze 1,1 millió ha ma
radt. Értékben azonban még kevesebb, gondoljunk csak a széklyeföld fe
nyőóriásaira vagy a kárpátok erdőrengetegeire. A 14.500/1920. FM. sz. 
üzemtervezési utasítás mégis a vágásfordulók lényeges emelését írja elő! 



Törvénybe iktat ják az alföldfásítási programot. 1920—1938 között 43 ezer 
1945—1985 között cca. 600 ezer ha új erdőt telepí tet tünk. Hazánk erdősült
sége így 11,5%-ról 18%-ra nőtt. A versenyszférás erdőgazdálkodás viszont 
ma már nem hajlandó telepíteni, „mert nincs benne pénz". 

Erdőtelepítés és fásítás, első kivitel h e k t á r 
1987. 1988. 1989. (terv) 

Összesen 8317 8000 6900 
Ebből erdőgazdaságok 1247 1200 800 

A kormány a VIII—IX. ötéves tervben 150 000 ha erdőtelepítést tervez. Ez 
nemzeti program, mer t nemcsak az erdővagyon fejlesztését jelenti , hanem a 
falusi Magyarország felemelkedésének nemzeti programját is szolgálja. 

Az erdő nemzeti kincs! 
Meggyőződésem, hogy a versenyszférás vállalati gazdálkodás feltételeinek 

alapvető és kedvezőtlen változásával szakmánk egy korszakot zárt le, amely 
egyúttal egy új periódus kezdetét jelenti. Nem kell viszont a nemzet, a tá r 
sadalom előtt szégyenkeznünk. Ezért is nem értem, hogy miér t vi tatkozunk 
a társadalommal? Miért kell védekeznünk akkor, amikor az elmúlt szakasz
ban kemény és nem könnyű feladatokat oldottunk meg: 

— a téeszesítés következtében egyik pillanatról a másikra megszűnő, sok 
évszázados erdő—mező közti munkamegosztás következtében technológiai 
korszakváltást haj tot tunk végre, 

— létrehoztuk a saját — a korábbinál jóval magasabb színvonalú — te r 
melőerő-kapacitást, 

— learat tuk a történelmileg felhalmozódott és beérett termést , melynek hasz
na jórészt az egész nemzeté lett, 

— hazánk erdőterületét 18%-ra növeltük, 
— felújítottuk, korszerűsítettük a fűrészipart, elsődleges faipart. 

Most egy ideig viszont — 25—30 évig — vetéseink ápolása képezi a fő fel
adatunkat . Egy bőséges aratás reményében (1. ábra). Az erdész a múltból él, 
s a jövőnek dolgozik. Innen nézve is legyen tehát nemzeti kincs az erdő! 

Senkinek sem jut eszébe: 
— követelje a mezőgazdaságtól, hogy évente kétszer vagy többször arasson, 
— az ágazatot csak az aratásra szabályozza be. 
Az erdőgazdaság pedig ma még így van beszabályozva. 

Ha az erdő tényleg nemzeti kincsünk (döntse el ki-ki, lelkiismerete, felké
szültsége szerint), akkor azzal ahhoz méltóan kell gazdálkodni. Ebből kö
vetkezvén, az erdőt az egész nemzet kincsének tekintjük és azt az új alkot
mányban deklaráljuk is. 

A csehszlovák erdőtörvény kimondja, hogy az öt fából álló facsoport erdő, 
és az erdő az állam tulajdona. Tudom, azonnal a sajátos magyar viszonyra 
hivatkoznak, az erdő-mező hagyományos kapcsolatára, csakhogy az a világ 
már rég és örökre elsüllyedt, amikor az erdő a feudum tartozéka volt. Hi
szem, hogy az új agrárreform tulajdonformái változatosak lesznek, de a nagy
birtokrendszer soha nem jön vissza! Nem lesz új földosztás, akkor miért le-



gyen új erdöosztás? — Különösen akkor, amikor az erdő és társadalom kap
csolata át- és felértékelődött! Ez az erdő kezelésének össztársadalmi, tehát 
állami formájának erősítését indokolja. Az erdővel való gazdálkodás s traté
giai jellege is. Indokolja még szerintem a tevékenységi körök és tulajdonfor
mák dialektikája is. A dogmatikus szocializmus alapvető tévedése az állami 
tulajdon mindenekfelettiségének, a tevékenységi köröket meghatározó szere
pének voluntarista elsőségbe helyezése. Véleményem szerint a tevékenységi 
körök határozzák meg a tulajdonformát és nem fordítva. 

Ahol az adott tevékenység áldozat-, alázatvállalást igényel, ott csak az egyé
ni érdekek érvényesülése lehet a mozgatóerő. Ilyen például a földművelés, 
zöldség-gyümölcs termesztés, az állattenyésztés, a szolgáltató infrastruktúra. 
A stratégia jellegű, tehát társadalmi, nemzeti érdeket szolgáló tevékenységi 
körök, mint pl. a termelő infrastruktúra, a bankok, vasút-közút, posta s tb. 
viszont csak a kincstári tulajdon és irányítási rendszer magas színvonalán mű
ködhetnek. 

Korunkban kultúrál lamokban és hazánkban sem kell a politika és tá r 
sadalom számára az erdővel való többcélú, tar tamos gazdálkodás társadalmi 
jellegének elsőbbségét bizonyítani, ennek alapján korunkban az erdő jellem
zően már a termelő infrastruktúra körébe tartozik, kezelésében tehát minde
nekfelett az össztársadalmi érdeknek kell érvényesülni. 

Szakmánk fejlődése tehát új szakaszhoz érkezett, amelyben fő feladata a 
korkövetelmény és társadalmi igény szerint megfogalmazott, többcélú és ta r 
tamos erdőgazdálkodás megvalósítása. Ez az új helyzet követeli a fagazdasági 
blokk egészére kiterjedő ágazati politika kidolgozását, egy új 1040/54. MT-
határozat vagy magasabb szintű jogszabály hozatalát, amely megteremti a 
feltételeit az új szakaszra való, minél előbbi áttérésnek. Ennek fontos eszköze 
az ágazat speciális környezetgazdasági és különleges jellegének megfelelő, sa
játos ágazati irányítási rendszer kidolgozása, amelyben létrejöhet a teljes körű 
fagazdasági vert ikum (erdészet, faipar, faktereskedelem, kutatás, oktatás), a 
szakma szellemi és anyagi erőforrásainak magas színvonalú koncentrációja 
alapján. 

Ennek egyértelmű feltétele egy önálló, leginkább KVM-miniszteri közvet
len felügyelet alá rendelt — országos hatáskörű fagazdasági főhatóság létre
hozása. Indokolják továbbá ezt a magyar erdészet előtt álló új szakasz gond
jai, feladatai: 

— az élőfakészlet hosszabb időtar tamú kedvezőtlen megváltozása, 
— a véghasználati kitermelési lehetőség erőteljes lecsökkenése, 
— a nevelővágások mennyiségi növekedése, 
— a ma jellemző, extenzív termelésbővítés beszűkülése, 
— a fenyőimport hosszú távú, jelentős lecsökkenése, 
— az ágazat jellemzően extenzív termelésbővítésre alapozott nyers-, illet

ve alapanyagexportja fokozásának behatárolódása, 
— a magyar—jugoszláv papírcellulóz-szerződés lejárta, 
— a kormány nagyarányú erdőtelepítési programja (amely a magyar er

dészet jelenlegi irányítási és azon belül is szabályozórendszerében nem 
oldható meg), 

— az edrőtervezés válságos helyzete, 
— a magyar erdészet messzi jövőt, az össztársadalmi igényeket szolgáló 

feladatainak növekedése. 

Ma már kor- és társadalmi követelmény, hogy az erdővel, és nem csak a 
nyersanyagával kell gazdálkodni. Ezek tulajdonképpen az erdő hármas funk-



dójáva l szemben támasztot t társadalmi igények növekedésében is megfogal
mazódnak : 

— gazdálkodás intenzifikálása, 
— üdülési, pihenési funkció i ránt i igények növekedése, 
— az erdő környezetvédelmi szerepének társadalmi és politikai felértéke

lődése. 

Ezeket a feladatokat az egész ágazatot átfogó műszaki feljesztéssel lehet 
csak megoldani. Az új feladatokat megoldani csak új fel tételrendszerben le
het. Ez pedig az erdészet új helyzetének és feladatainak megfelelő, teljes körű, 
ágazati átfogó irányításrendszer kialakítása. 

Kaán Károly mondta: „ . . . a természetvédelem nem képzelhető el megfe
lelő jogszabályok, ütőképes végrehajtó szervezet és széles körű társadalmi bázis 
n é l k ü l . . . ". Ez ma is érvényes az erdő-, fagazdaságra vonatkozta tva is, sor
rendbeli különbséggel. A társadalmi bázis megvan. A társadalom a benne igen 
sok és egyre több erdész szakemberrel , követeli , igényli az erdőál lományok
kal való többcélú, t a r t amos gazdálkodás színvonalának fejlesztését. A politika 
feladata t ehá t a jogszabályok megalkotása, az ütőképes szervezet létrehozása. 

„A fák, mit útjaidon a táj eléd vetít, 
elárulják egy nép bűneit és erényeit." 

• •  •  • 

(Orden) 
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38. NEMZETKÖZI SZAKVASÁR KLAGENFURT, 1989. SZEPTEMBER 13—17. 

A hagyományos faipari találkozó 

Az európai erdészet és faipar hagyományos találkozójává lett az évente meg
rendezett klagenfurti szakvásár. Üj gépek és eszközök, technológiák és kutatási 
eredmények, gyakorlati tapasztalatok és piaci gondok, emberi kapcsolatok és vá
sári hangulatok tették színessé az idén is ezt a nagy rendezvényt, amelynek a hasz
nát a szakemberek tízezrei igazolhatják további munkájuk során. Klagenfurt nem
csak az osztrák Karintia szép fekvésű fővárosa, hanem olyan tudományos és kul-
túrközpont is, ahova szívesen jönnek össze az európai erdészek, faiparosok és fa-
kereskedők, mert a favásáron évről évre időszerű témák felvonultatásával bizo
nyítják, hogy érdemes idelátogatni. 

Az idei klagenfurti vásár rendezvényein három napon át vehettem részt. Ez az 
idő lehetővé tette számomra az alaposabb áttekintést és az elmúlt évtizednyi idő 
változásainak az érzékelését, bár természetes, hogy az ember figyelme legjobb tö
rekvései ellenére sem terjedhet ki valamennyi témára. Számomra a sok ismerte
tővel ellátott gép- és eszköz-„kiállítás", az európai erdészeti és faipari szaklapok 
harminckilenc képviselőjével való találkozás és eszmecsere, valamint a vásár ke
retében rendezett 20. erdészeti és faipari symposium nyújtott annyi hasznos lát
nivalót, ismeretet és tapasztalatot, amiért érdemes volt Budapestről Klagenfurtba 
utazni. E gazdag tartalmú rendezvénynek néhány fontos témáját szeretném is
mertetni, amelyek feltehetően hasznosak lehetnek a magyar erdészet és faipar 
szakemberei részére is. 


