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1896-ban az ország nagy pompával ünnepelte a honfoglalás 
ezredik évfordulóját. Az egymással viaskodó pártok szent 
fegyverszünetet, treuga dei-t hirdettek, és lobogtak mindenhol a 
piros-fehér-zöld zászlók. Azok a zászlók, amelyekről a múlt 
században az iskolások még megtanulták, hogy a piros a 
magyar vitézséget, a fehér a magyar állandóságot, a zöld pedig 
a magyar reményt jelenti.

Valóban, a magyar nép régen volt derűlátással tekintett a 
második évezred elé. Igaz, a felszín alatt szociális és 
nemzetiségi ellentétek izzottak, de a felszín maga sikerektől 
volt hangos. Az Osztrák-Magyar Monarchia ugyan az egyik 
legszegényebb nagyhatalomnak számított, de mégis 
nagyhatalom volt. Az egy főre jutó nemzeti össztermék 
tekintetében -  bár azt még nem számították a mai módon -  
messze a világátlag felett állt, s a Monarchia állampolgárai a 
kettős királyságot a világ első tíz országába tartozónak 
tekintették.

Ebben a helyzetben az ezeréves történelem, a honfoglalás 
krónikákban is rögzített esztendejének ezredik évfordulója 
ünneplést, nagy pompát kívánt. A millenniumi ünnepségek 
fényét kiállítással, szakmai bemutatókkal, soha nem látott 
mennyiségű és példányszámú könyv kiadásával és szakmai 
tanácskozásokkal emelték. Ez utóbbiak azonban már nem 
elsősorban az elmúlt időszakon, a hol dicsőséges, hol dicstelen 
történelmen való merengésre szolgáltak, hanem komoly, a jövő 
szempontjából fontos, megoldandó kérdéseket is felvetettek, 
így volt ez például a magyar gazdák millenniumi nagygyűlésén 
és az erdészekén is.
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Az Országos Erdészeti Egyesület már 1895-ben 
elhatározta, hogy a millennium évében, az ezredévi kiállításhoz 
kapcsolódva szakmai tanácskozást tart. A gyűlés témáit egy 
nyolc tagú így bizottság terjesztette az igazgató-választmány 
elé, s ott a következő három kérdést tűzték napirendre:

1. A kopár területek beerdősítésének problémáját;
2. A felsőbb erdészeti tanügy reformját;
3. Az erdészeti kísérletügy megszervezését.

Az említett bizottságban felmerült még a vadpatak- 
szabályozás, a bükkelegyes fenyvesek kezelése és az erdei 
termékek szállításának kérdése is, de az igazgató-választmány 
az említett három problémát tartotta a legsürgetőbb, 
legfontosabb feladatnak.

Az előzetesen meghatározott témakörök közül az 1896. év 
elején, a jubileumi évet köszöntő írásában ARATÓ Gyula 
leszögezte: „a megoldás szempontjából a legnehezebb kérdés a 
három közül az első, mely a kopár területek beerdősítésének 
országszerte való munkábavételére vonatkozik” 2 Az 1879. évi 
erdőtörvény, majd pedig az 1894. évi, a mezőgazdaságról és a 
mezőrendőrségről szóló XII. törvénycikk kopárfásítási 
rendelkezései ugyanis nem érték el a kívánt hatást. Sem a 
kopárok összeírása, sem a tényleges beerdősítések nem 
haladtak. Pedig a földművelésügyi kormányzat ingyen 
csemetékkel és erdősítési jutalmakkal igyekezett ezt a munkát 
segíteni. A kopárok befásítása azonban elsősorban a legeltetés 
érdekeivel ütközött, ugyanakkor a tulajdonosoktól -  még az 
államtól ingyen kapott csemetéken kívül is -  jelentős anyagi 
áldozatokat követelt.

A gyűlés előkészítéseként az OEE kérte a vármegyék 
birtokosait, illetve a megyénél működő erdészeti bizottságokat, 
hogy legalább megközelítő módon adják meg az adott 
közigazgatási egység területén lévő kopárok kiterjedését.3 A 
visszaérkezett jelentések szerint országosan mintegy 200 ezer 
kh kopárt találtak, de az erdészek ennek legalább a

12



kétszeresével számoltak.4 Az említett vármegyei erdészeti 
bizottságok ugyanis -  az idő rövidsége miatt -  csak 
megbecsülték, de nem járták be a területükön lévő, kirívóan 
kopár területeket. A gyűlés előkészítése mégis jónak mondható, 
mert ráirányította a figyelmet az elvégzendő feladatokra.

A millenáris gyűlésre érkezőket vasúti kedvezménnyel 
látták el, s számukra a budapesti iskolákban kialakított 
hálótermekben biztosítottak szállást. Az OEE vezetőségének 
határozata alapján „a gyűlésen résztvevők számára, egymásnak 
felismerése czéljából ötös tölgylevél csokorral ellátott jelvény 
készítendő az egyesület költségén. A jelvényt a fogadó 
bizottság osztja szét, mely bizottságnak tagjai számára a 
jelvények zöld szalaggal látandók el.”5

A gyűlésre augusztus 30-án és 31-én a Kiállítási 
Ünnepélyek Csarnokában került sor.6 Az elnöki tisztet BEDŐ 
Albert látta el, s a megnyitójában „a magyar erdész nemzeti 
hivatásá”-ról beszélt. „En úgy vagyok meggyőződve -  mondta 
többek között - , hogy kötelességét híven végző igen jó 
erdőgazda lehet az, a ki azoknak a faluknak, községeknek, 
telepeknek s általában annak a népnek, melynek körében él, 
minden fajbeli vagy vallási különbség nélkül, gondos atyja, 
jóakaró tanácsadója, útmutatója s jogosult igaz érdekeinek 
védelmezője is kíván lenni, s ki ezért még a hála egyszerű 
köszönetét sem várja.”7

Az elnöki megnyitó után a tárgyalásra kitűzött első kérdést, 
a kopárok fásításának problémáját TAVI Gusztáv ismertette. 
A szűkebben vett erdészeti érdekeken kívül elsősorban arra 
igyekezett rámutatni, hogy a folyószabályozási és ármentesítési 
munkák addig nem érik el céljukat, amíg a folyók felső 
vízgyűjtő területén nem állítják vissza a termőtalaj fokozott 
védelmét jelentő erdőket. A kopárok ügyét így tekintve -  vélte 
az előadó -  már nem az erdő- és a mezőgazdaság szempontjai, 
hanem az egész ország érdeke kívánja a kopárok befásítását.
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Az előadást követő vitában elhangzott, hogy -  éppen az 
előbbi érdekből kiindulva -  a kopárokat állami tulajdonba 
kellene venni és államköltségen beerdősíteni. Ezt hallva az 
egyik felszólaló két nehézségre hívta fel a figyelmet. Az 
egyiket abban látta, hogy az állam csak nagyon lassan, sok idő 
alatt tudná ezeket a területeket megvenni és beerdősíteni. A 
másik problémát pedig az jelentené, hogy azok a tulajdonosok, 
akik most némi áldozatot hoznak a kopárfásítás ügyében, 
végképp elkedvetlenednének és csak az államra 
támaszkodnának.

Az erdészgyűlés végül a következő határozatot fogadta el: 
„hazánk kopár és kopárosodó területeinek fokozottabb 
beerdősítését közgazdasági tekintetekből és árvízvédelmi 
szempontokból felette szükségesnek és sürgősnek ismeri s 
hogy e végből (a gyűlés) kívánatosnak tartja, miszerint;
1. az állami kezelés oly czélból, hogy az állam a kopárok 

beerdősítését alkalmas szakközegek alkalmazásával 
mindenütt megfelelően előmozdíthassa, istápolhassa és 
biztosítsa, az összes községi, volt úrbéres közbirtokossági 
stb. fennebb említett erdőkre és evvel együtt a 
beerdősítendő kopárokra is megalkotandó törvénynyel 
kiterjesztessék;

2. hogy a kopárok és kopárosodó területek az egész országban 
bizottságilag megállapíttassanak, összeírassanak és 
nyilvántartassanak;

3. hogy a kopár területek beerdősítési munkálatait ott, a hol az 
erdősítés közérdekből történik és beigazolható, hogy az 
erdősítésből a birtokosra háramló haszon kisebb, mint a 
reáfordított költség, vagy a birtokosok a beerdősítést 
önerejükből teljesíteni képtelenek: az állam megfelelő 
anyagi támogatásban részesítse;

4. hogy egyes kopár és kopárosodás veszélyének kitett 
területek, midőn ez a kopároknak megszüntetésére vagy az 
elkopárosodás megakadályozására a fen(n)forgó
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körülmények között a legmegfelelőbb eszköz: az állam 
részére megszereztessenek.”
Mindezek alapján az országos erdészgyűlés felhatalmazta 

az Országos Erdészeti Egyesületet, hogy ebben, illetve az 
ezután tárgyalt két másik kérdésben a kormánynál járjon el. 
Hogy a kopárfásítás kérdése országos üggyé vált, jelzi az 
uralkodó őszi trónbeszéde. FERENC JÓZSEF az országgyűlés 
megnyitásakor többek között ezt mondta: „A folyószabályozási 
munkálatok állandó biztosítása végett szükséges lesz fokozott 
erővel a kopár területek befásításáról gondoskodni ”9

Az országgyűlés aztán 1898-ban megalkotta a dualizmus 
korának második erdőtörvényét, a XIX. törvénycikket. Ebben 
nemcsak a kötött forgalmú erdők zömének kötelező állami 
erdőkezelését mondták ki, hanem a beerdősítendő kopárokat is. 
Ezzel az országos erdészgyűlés kopárfásítási ajánlásának első 
pontját tulajdonképpen teljesítették. A 2. és 3. pontban 
említettek szintén folyamatosan megvalósultak, mivel újabb 
összeírásokra került sor és a kopárfásítások anyagi támogatása 
is kiegészült a széles körben igényelhető fásítási segélyekkel. 
Meg kell azonban jegyezni, hogy mind az összeírások és 
kijelölések költségigényét, mind a fásítások anyagi támogatását 
csak az évenként újra és újra tárgyalt állami költségvetés 
teherbíró-képességének függvényében tudták biztosítani. így 
tehát hosszútávú, netalán országos tervet nem lehetett 
összeállítani. Ugyancsak az állam anyagi lehetőségei szabtak 
határt a kopárok megvásárlásának is. Ebben az időben ugyan az 
állam vett erdőbirtokokat, de csak nagyon ritkán kopár, 
befásítandó területeket. Mindezek ellenére a kopárfásítás 
megvalósítása fokozatosan haladt.

A tárgyalásra kitűzött második témát az erdészeti 
felsőoktatás kérdése jelentette. Itt a bevezető előadás 
megtartására HORVÁTH Sándort kérték fel.

HORVÁTH előadásában részletesen kifejtette, hogy 
történelmileg ugyan az erdészeti oktatás a bányászatiból „nőtt

15



ki”, de már évtizedek óta maguk az erdészprofesszorok is 
hirdetik: az erdészeti oktatás nem jó helyen van Selmecbányán 
és nem szerencsés a bányászati intézménnyel történő 
„együttélés” sem. Az első teendő az volna -  mondta az előadó 
- , hogy a két intézményt szervezetileg válasszák el egymástól, 
majd pedig keressenek az erdészek számára megfelelő várost, 
ahol egy önálló, a szakma minden kívánalmának megfelelő 
intézményt lehet felépíteni. HORVÁTH a szóbajöhető 
települések között említette meg Liptóújvárt, Ungvárt, 
Máramarosszigetet, különösen pedig Besztercebányát és a 
fővárost, Budapestet.

Az előadást követő vitában aztán egyértelművé vált: 
modem, egyetemi szintű oktatás csak Budapesten képzelhető 
el. Besztercebányán pedig -  hangzott el -  erdészeti 
középiskolát kellene szervezni, ahol elsősorban a 
magánbirtokosok számára képeznének erdészeket. Ez utóbbit 
mégis elvetették, így az erdészgyűlés határozata a 
következőképpen hangzott:10

„(a gyűlés) kijelenti, hogy a selmeczi erdészeti akadémiát 
jelenlegi szervezete mellett és jelenlegi székhelyén nem tartja 
alkalmasnak arra, hogy a tanítás, az erdészeti tudományok 
fejlesztése és az erdészeti irodalom művelése terén ezentúl rá 
váró feladatoknak sikeresen megfelelhessen s ennélfogva 
szükségnek tartja, hogy az erdészeti szakoktatás a bányászati 
szakoktatástól teljesen elválasztassék és az erdészeti 
szakoktatás részére a fővárosban egy egyetemi színvonalon 
álló, minden szükséges segédeszközzel kellően felszerelt önálló 
erdészeti főiskola létesíttessék.”

Tudjuk, a dualizmus idején ez a felterjesztés nem talált 
meghallgatásra. Hogy mégis születtek az erdészeti felsőoktatást 
előbbre vivő intézkedések, azok részben a millenniumi 
erdészgyűlés fenti határozatának is köszönhetők. 1904-ben 
ugyanis a korábbi, hároméves akadémiai oktatást 4 évre 
emelték és az főiskola nevet és rangot kapott, tehát közeledett
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az óhajtott fővárosi főiskolák, egyetemek színvonalához. Az 
1896-ban pedig még ellenzett középfokú erdészképzést 1918 
őszén Temesvár-Vadászerdőn mégis megkezdték, bár ott már 
nem tudták befejezni. Mint ahogyan a selmeci főiskola is 
menekülni kényszerült -  de továbbra is a bányászattal- 
kohászattal egy intézményként. Csak a második világháború 
után választották aztán szét a montanisztikai és erdészeti 
tudományok felsőoktatási intézményét.

Az erdészgyűlés második napján, augusztus 31-én került 
sor VADAS Jenő „Az erdészeti kísérletügy szervezésének és 
tárgyainak kérdése” című előadására. VADAS nemzetközi 
példákkal bizonyította, hogy a fejlett országokban mindenhol 
megszervezték az erdészeti kísérleti állomásokat. Ebből 
Magyarország nem maradhat ki, hiszen nálunk nem lehet a 
külföldi kutatási eredményeket egy az egyben alkalmazni. 
Ennek részben termőhelyi, részben pedig gazdasági okai 
vannak.

Az erdészeti kísérletügy intézményesítésének felvetése 
ugyan újdonságnak számított, de nem előzmények nélkülinek. 
Kísérletek (például a külföldi fafajok honosítása, meteorológiai 
megfigyelések stb.) ugyanis korábban is folytak. Az ország 
vezető erdészei ekkor még úgy látták, hogy az erdőtörvény 
olyan nagy feladatokat ró az erdőtiszti állományra, amely nem 
teszi lehetővé az erdészeti kutatások szervezetének a kiépítését, 
kutatói munkahelyek létesítését. 1896-ban viszont már el 
lehetett kezdeni a szervezet kiépítését is.11

VADAS az erdészeti kísérletügy megszervezését a selmeci 
akadémia és a négy erdőőri szakiskola bázisán képzelte el. így 
-  mondta -  új szervezet létesítése nélkül elkezdődhet a munka, 
amelynek legfőbb irányait a gyakorlatban felmerülő 
kérdésekhez kell igazítani. A kísérletügyhöz a résztvevők nem 
kívántak semmit sem hozzátenni, így a gyűlés egyhangúlag 
kimondta, „hogy az erdészeti kísérletügy mielőbbi szervezése a 
magyar erdők, mint a nemzet vagyonosodását előmozdító
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kincs, értékének fokozása s ennélfogva az erdőgazdaság 
jövedelmének gyarapítása szempontjából feltétlen szükségetír  55 12kepez

A határozat eredményre vezetett, mert 1898-ban valóban 
megalapították a Selmecbánya székhelyű Központi Erdészeti 
Kísérleti Állomást, s a külső kísérleti állomásokat pedig az 
erdőőri szakiskolák jelentették. Az intézetet VADAS Jenő 
vezette úgy, hogy egyben az akadémia erdőművelési 
tanszékének élén is ő állt. Ez az akadémiához, majd 
főiskolához kapcsolódó rendszer aztán egészen a második 
világháború utánig megmaradt. A magyarországi erdészeti 
kísérletügy nagy elismerését jelentette, hogy az Erdészeti 
Kísérleti Állomások Nemzetközi Szövetsége (IUFRO) 1914. 
évi vándorgyűlését Magyarországra tervezte. Ez az első 
világháború kitörése miatt elmaradt, de 1936-ban -  60 
esztendeje -  végül mégis hazánk adott otthont ennek a rangos 
tanácskozásnak.

A millenniumi erdészgyűlés jelentőségét az ünnepről 
történő megemlékezésen túl tehát a valódi szakmai kérdések 
felvetése és megtárgyalása emelte. Az Országos Erdészeti 
Egyesület rendezvényének 440 résztvevője valóban a magyar 
erdőgazdálkodást foglalkoztató, az adott történeti korszak 
legfontosabbnak tartott kérdéseire kísérelte meg a válaszadást. 
Megfogalmazott ajánlásaik aztán törvényben, illetve 
rendeletekben országos szándékká nőttek, így a millenniumi 
gyűlés betöltötte hivatását.

Száz év múlva, a honfoglalás millecentenáriumán az 
iskolások legfeljebb annyit tanulnak a magyar zászlóról, hogy 
„piros-fehér-zöld: ez a magyar föld” Magyarországon az egy 
főre jutó nemzeti össztermék világátlag alatti, s az ország 
lakosai aggódva gondolnak arra: vajon hazájuk ott van-e még a 
világ első száz állama között? Gazdasági problémák, 
társadalmi, politikai feszültségek -  ahol a pártok egyáltalán 
nem hirdetnek tűzszünetet -  hatják át az emberek
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mindennapjait. Ez alól az erdésztársadalom és a fagazdaságban 
dolgozó több tízezer ember sem kivétel. így nagyonis szükség 
van arra, hogy a millenniumi ünnepségek fényéből, 
optimizmusából erőt merítsünk.
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9.45 M egnyitó

10.00 E lőadások  
D r.K irá ly  Pál

■ B alsay  E n d re  O E E  H ely i C so p o rt E lnöke

M ag y ar e rd é sze ttö rté n e tí n y o m o k  a h o n fo g la lás  e lő tti idő szak b ó l

N ém eth  Ferenc - M ag y aro rszág  e rd ő te rü le te in e k  vá ltozása  1 lOOév ala tt

D r.S zod frid  - A  K isalfö ld i e rd ő k  te rü le tén ek ,flo r isz tik a i ö ssze té te lén ek  v á lto z ása  a 
István M ellen ium tó l a  M ille cen ten á riu m ig

Fülöp É va - A B encés rend  a g rá rg a zd á lk o d ása

K ocsis M ihály  - A  P an n o n h a lm i ap á tság  rav azd i e rd ő b irto k án  fo lyó  edő  és 
v a d g azd á lk o d ás  tö rtén e te

E rd észe ttö rtén e ti k iá llítá s  m e g n y itá sa  és  m eg tek in tése  
A  k iá llítá s t m eg n y itja  d r.M a g a s  L ászló

A P annonha lm i ap á tság  m eg tek in té se  séta  az  a rb a ré tu m b an  és az  
ap á tság h o z  k ap cso ló d ó  k ö z jó lé ti e rdőben

17.00 K özös ebéd. A  re n d e zv én y h e z  csa tlak o z ik : 
az  O E E  E lnöksége
az  O E E  E rd ész e ttö rtén e ti S zak o sz tá ly a  
az  O E E  E rd ő ren d ezési S zak o sz tá ly a  
az  O E E  35. sz. FM  cso p o rtja

14.00

15.30

A re n d e z v é n y re  Ö n t  (és  m u n k a tá r s a i t )  tis z te le tte l  m e g h ív ju k

Győr, 1996. m árcius 22 .

Dr. M agas L ászló  C so n to s  Is tván
v ezé rig azg a tó  hely i c so p . titk á r

— "  K i s i l f ö l d l  ~~~
Résívdnvt í rsJ í íg
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