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A jelen ünnepi megemlékezés kínálja az alkalmat annak az 
időszerű kérdésnek a vizsgálatára: hazánk jelenlegi 
természeti viszonyainak, környezeti állapotának romló 
folyamata megállítható-e, és ha igen, mi lehet ebben az 
erdők szerepe a történelmi tapasztalatok alapján?

Mivel az erdők története, sorsa nem választható el a 
térség természeti, környezeti, népességi, gazdasági, politikai, 
katonai, kulturális állapotától, vizsgáljuk meg fő vonásaiban 
ezen tényezők és az erdők kölcsönhatását azokban a hosszabb 
történelmi szakaszokban, melyeket lényeges változások 
választanak el egymástól, s melyekben az erdők és az említett 
folyamatok kapcsolata világosan felismerhető.

A honfoglaláskor a besenyőktől szorongatott 
magyarság kedvező történelmi időszakban érkezett a Kárpát
medencébe, melynek középső része az e térségben érdekelt 
hatalmak ütköző zónája, jórészt lakatlan gyepű terület volt. 
Részint diplomáciai ügyességgel, részben a fegyverek erejével 
sikerült is itt a magyarságnak végleges hazát teremtenie.

A Kárpát-medence akkor tökéletes, dinamikus, 
ökológiai egyensúlyban lévő régió volt. Érdemes figyelemmel 
kísérnünk, hogy a történelem folyamatában miért és hogyan 
alakult ez a térség, jelesül az Alföld, mesterségesen, jól-rosszul 
szabályozott, tendenciájában folyton romló természeti viszo
nyokkal rendelkező térséggé,
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A honfoglaláskor az Alföld klimatikus, talajtani 
viszonyai lényegesen kedvezőbbek voltak, mint ma. A 
csapadék évi mennyisége évezredek során ugyan nem 
változott; időszakonként szárazabb és nedvesebb periódusok 
váltották egymást. Az Alföld klímája mégis - a maihoz képest - 
lényegesen nedvesebb volt - a következő okok miatt:

a folyók forrásvidéke a Kárpátokban érintetlen 
őserdőkkel volt borítva, ami csökkentette az árvizek 
magasságát és elnyújtotta azok lefolyását;

a szabályozatlan vizek szétterültek az Alföldön és 
hosszabb ideig, nagyobb területen borították az árterületet;

- az Alföld erdősültsége lényegesen nagyobb volt, mint 
ma. Az erdők egy része közvetlenül a fő mederrel 
párhuzamosan, az időszakosan vízzel borított sávban húzódott 
ligetes fuz-éger-nyár, szil-kőris-tölgyerdők formájában, míg a 
szigetszerűen kialakult, szárazabb részeken folyt a kezdetleges 
szántóföldi művelés és itt helyezkedtek el a pusztai tölgyesek 
is. így az erdősávok, pászták, mozaikszerű erdőfoltok jelentős 
mikroklimatikus hatást fejtettek ki. A nagy vízfelületek és a 
jelentős erdőterületek lényegesen magasabb páratartalmat 
jelentettek ugyanazon csapadékmennyiség mellett is az 
Alföldön;

Az előbb említett viszonyok miatt az Alföld 
sóforgalma, a szikesedés jelentéktelen volt.

A Kárpátok, a Felvidék, Erdély, a Dunántúl legnagyobb 
részének területét háborítatlan őserdők borították. A mai 
Magyarország területének 40%-át boríthatták erdők; ezen belül 
az Alföld erdősültsége 20% körül lehetett.

Az itt talált gyér lakosság nagyobb része szláv 
(szlovén) volt elsősorban a Dunántúlon, míg az Alföldön, 
Erdélyben a népvándorláskor itt járt népek törmelékei éltek, 
egymással keveredve. A kereszténységnek mindkét formája, a 
római és a görög jelen volt már a térségben.

101



A honfoglaló magyarok két, egymástól élesen 
különböző gazdálkodási rendszert találtak új otthonukban.

A Dunántúlt kiegyenlített éghajlat, kedvező 
csapadékviszonyok, árvízmentes területek jellemezték; itt a 
száraz gazdálkodási rendszer uralkodott kétnyomásos 
gazdálkodási formában. Ez lényegében hasonló volt egész 
akkori Európában.

Az A1 földön az itt élő népek ártéri gazdálkodást 
folytattak. Itt a természethez alkalmazkodó, kezdetleges, de 
összetett gazdálkodás alakult ki az évszázadok folyamán. 
Ennek lényege a következő.

Mint minden hordáiékos folyó mentén, így a Tisza fo 
folyása mellett is, mind a két oldalon, zátonyok alakultak ki 
magasabb-alacsonyabb vonulatokkal, néhány méteres 
szintkülönbségekkel. Áradáskor az alacsonyabb részeken 
átömlik a víz és a közel asztalsimaságú sík területen messze 
elárasztja a vidéket, annál is inkább, mert a Tiszántúl közepén 
egy észak-déli irányú mélyedés húzódik a Hortobágy folyó 
medre mentén. Az itt élt népek rájöttek, hogy zátonyokon levő 
mélyedéseket az akkori technikai eszközökkel (kapával stb.) 
ideiglenesen el is lehet zárni és így a vizet vissza lehet tartani, 
majd szükség esetén meg lehet nyitni. Ezek az elzárások a fok 
nevet kapták; innen a fokgazdálkodás elnevezés. A Tiszántúlt a 
Körösök oldaláról is lehetett ilyen módon szabályozni, így az 
Alföld jelentős részén kialakult a kezdetleges ártéri 
gazdálkodás. A szabályozás elsődleges célja halgazdálkodás 
volt. Ez volt az itt élő lakosság fó tápláléka, ez tette lehetővé a 
rideg tartású szarvasmarha és sertés nagyobb arányú 
értékesítését. A rendszeres öntözés, a magas páratartalom 
elősegítette a dús futermést, az erdők biztosították az épületfát, 
részben a makkoltatást, téli legeltetést és szállást. De a kiterjedt 
vizek közlekedési vonalakul is szolgáltak és védelmet 
nyújtottak az ellenséges támadásokkal szemben is. A magyarok 
Etelközben ismerték ennek a gazdálkodási módnak az elemeit,
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ezért könnyen illeszkedtek az itt talált rendszerbe és érezték 
rövid idő alatt otthonosan magukat. Ez a gazdálkodás a XIX. 
századig fennmaradt, és lényegében a gabona iránt megnőtt 
kereslet és az infrastrukturális szükségletek, mint közlekedési 
hálózat, települések fejlődése, vetettek véget neki.

A honfoglalástól a török hódoltság kezdetéig, az 
Árpádoktól az Anjou-házi királyokon át Mátyás király 
korszakáig terjedő korszak elején a honfoglalás után, a 
letelepedés során, az egyes törzsek a megszállott terület földjét, 
erdejét, vizét, rétjét közösen használták. Ez a teljes 
birtokközösség az ország jelentékeny részében a XVIII. század 
közepéig, sőt Erdélyben néhol még 1948-ig is eltartott.

A magyarság fokozatosan birtokba vette a 
Dunántúlt is, felvette a kereszténységet, áttért - az 
állattenyésztés mellett - a földművelésre, melynek 
technikáját részben az itt lakó szlávoktól, részben a 
kereszténységet terjesztő nyugati szerzetesektől tanulta 
meg.

Ekkor kezdett terjedni Franciaország északi részéből 
kiindulva fokozatosan a hármas vetésforgó rendszere, ami már 
fejlettebb mezőgazdasági kultúrát jelentett az akkori 
kultúrvilágban. A magyarság közel egy időben vette fel a 
kereszténységet a közép- és kelet-európai térségben a 
lengyelekkel, oroszokkal és más itt élő népekkel; emellett 
gyorsan beilleszkedett a Kárpát-medencében talált 
gazdálkodási rendszerekbe. Mindez jelentős mértékben járult 
hozzá, hogy a magyarság az előttünk itt járt népekhez 
hasonlóan nem tűnt el a népvándorlás sodrában.

A lakosság szaporodott, a szántóföldi műveléshez újabb 
területekre volt szükség: megkezdődött az erdők rendszeres 
irtása a települések környékén. Ez azonban az erdők területi 
kiterjedését lényegében még nem érintette.

A középkorban az Árpádok, majd az Anjouk alatt 
Magyarország Európa-szerte elismert politikai és gazdasági
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hatalommá fejlődött; természeti kincseinek kiaknázása révén 
fontos szerepet játszott Európa réz- és nemesfém, arany, ezüst 
kereskedelmi forgalmában. A bányászat fejlesztésének igénye 
német bányászok betelepítését eredményezte; a bányaművelés 
a bányák körzetében jelentősen megnövelte a fahasználatot. De 
nagyobb tömegben érkeztek szász telepesek Erdélybe is, ahol 
virágzó mezőgazdasági, szántó, kert- s szőlőkultúrát 
teremtettek meg. A tatárjárás utáni telepítés is nagy méreteket 
öltött; mindez jelentős irtások, irtványfalvak keletkezését 
eredményezte. A megnövekedett lakosság jelentős mennyiségű 
sót igényelt: a Máramarosban kitermelt sót tutajon szállították 
az Alföldre és onnan tengelyen tovább a fő fogyasztó helyekre. 
A tutajozás fellendülése a sóvidék erdeinek fokozott 
igénybevételét jelentette annál is inkább, mert a tutajok 
faanyaga az Alföldön egyben az építkezéshez szükséges fenyő 
épületfa iránti igények kielégítését is szolgálta.

A királyi, nagy erdőbirtokok megfogyatkozása után az 
uralkodók a XV. század közepétől már kénytelenek voltak arról 
gondoskodni, hogy a bányászathoz és a sószállításhoz 
szükséges fát a magán erdőbirtokosok kezébe került erdőkből is 
folyamatosan kapják. Ez fokozatosan meg is valósult. Ebben a 
bányavárosok a maguk érdekeit együttesen védelmezték.

Erre az időre egyes körzetekben az elérhető erdők már 
annyira megfogyatkoztak, hogy bennük gazdálkodni kellett. 
Létrejött az erdők kezdetleges szabályozása, az első erdészet 
politikai intézkedések kezdetleges köre. A bányaerdők 
fokozottabb igénybevételére akkor került sor, amikor Thurzó 
János a II. Ulászlótól kapott szabadalomlevél alapján 
Besztercebánya környékén az első olvasztó kohókat felállította. 
A kohók - az akkori fogalmak szerint - hihetetlen mennyiségű 
fát fogyasztottak, ezért ezeket csak erdők és vizek közelébe 
lehetett telepíteni. Ha a környéken, szállítható távolságban, 
minden fa elfogyott, a kohókat lebontották és tovább vitték 
alkalmasabb helyre. Az erdők nagymértékű pusztulása végül
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Ferdinánd, Habsburg királyt arra késztette, hogy a bányákat 
1546-ban a Fuggerektől saját kezelésbe vegye és az alsó
ausztriai kamara felügyelete alá helyezze. Érvénybe léptetik 
1565-ben a bányaerdőrendtartást; ebben minden tudást 
felhalmoztak, amit az erdőkkel kapcsolatban az addig 
összegyűjtött tapasztalat nyújthatott. Ezentúl az erdészeknek 
előirányzatot kellett készíteniük a bányák várható 
fafogyasztásáról, annak minőségéről, a szükséges 
felszerelésről. A bányákhoz közeleső erdőkben a kecskék 
legeltetését megtiltották, a vágásokat előre kijelölték; ügyelni 
kellett a vágásterület teljes kihasználására, az alacsony tuskóra. 
Az erdők felújítása érdekében megfelelő számú magfát kellett a 
vágásterületen hagyni stb.

Változott az alföldi erdők helyzete is; a növekvő 
lakosság következtében nőtt az állatállomány, aminek jelentős 
részét külföldi piacokra, állatvásárokra hajtották. Az erdők 
rovására nőtt a legelőterület, az állathajtásra szolgáló utak 
szintén jelentős erdőterületeket vettek igénybe.

A török hódoltság és felszabadító háborúk kora 
megváltoztatta a virágzó Alföld képét. A vízszabályozások 
célja egyre gyakrabban a katonai védelem volt; a várakat, 
településeket vizesárkokkal vették körül. A hódoltsági 
területeken a lakosság akadálytalanul építhetett tetszés szerinti 
halászati berendezéseket, malomgátakat. így a rendetlen emberi 
beavatkozások megváltoztatták a vízfolyások és szabályozások 
kialakult rendszerét, az árvizek nem találtak utat és nagy 
területeket árasztottak el. Ehhez járultak még az említett 
hatalmas hegyvidéki erdőkitermelések, amelyek szintén 
növelték az árvizek nagyságát. A Tisza, a Körösök, a Maros 
vidéke, lényegében az egész Tiszántúl lassan vízzel borított 
mocsaras, nádas, zsombékos terület lett az év nagyobb 
részében.

A hódoltsági területen a török megszüntette a magyar 
jog szerinti nagybirtokjogot, a lakosságot azonban meghagyták
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birtokában, de rá adót vetettek ki. így a hódoltsági területen 
megtörtént az első jobbágyfelszabadítás, ami egész 
Magayrországra vonatkozóan csak 300 évvel később valósult 
meg. A falvakat szpáhik kapták bérül, akik kegyetlenül 
kizsarolták a falvakat; a kisebb településeket emellett 
gyakrabban érték rablótámadások is. A városok viszont a 
szultánnak adóztak; ezek az adók mérsékeltebbek voltak, ezért 
a falvak lakossága egyre nagyobb számban hagyta ott faluját 
és költözött a nagyobb mezővárosokba. A szpáhik az elhagyott 
falvakat bérbe adták a nagyobb városoknak; így bérelte például 
Kecskemét 25 falu határát. A városok az így kezelésükbe került 
hatalmas területeket, munkáskéz híján, nem tudták 
megművelni; egyetlen hasznosítási lehetőség az állattartás volt. 
A bizonytalan körülmények is erre késztették a lakosságot; ha 
menekülniök kellett, a jószágot magukkal vihették, a vetést 
azonban nem. A Duna-Tisza közét illetően Salamon írja: 
„Kecskeméttől Szegedig egy óriási közlegelőt kell 
elképzelnünk.” Ezt a folyamatot segítette elő, hogy a XVI. 
század Európa-szerte az agrártermékek - főleg a hús - árának 
emelkedését hozta az iparcikkek rovására. Ez az ún. 
„árforradalom” felértékelte a magyar gazdaság teljesítményét, 
hiszen hazánk Európa legnagyobb húsexportőrei közé tartozott. 
Magas fokra hágott az állatgazdaság és az állatkereskedelem; 
évente százezrekre menő állatot hajtottak a bécsi vásárra, 
Ausztria és Németország szükségleteire, Cseh- és Morvaország 
fogyasztásának céljaira, a dalmát tengerpartra és onnan hajón 
tovább Velence felé.

Az állattartás ilyen megnövekedése, a földművelés 
visszaszorulása súlyos károkat okozott az erdőkben az Alföldön 
is. A keletet a nyugattal összekötő, marhahajtásra szolgáló utak 
aránytalanul kiszélesedtek: a marhák százezrei útközben 
legelve jutottak el a vásárokra. Mindezek együttesen az 
erdőterületek veszedelmes csökkenésére vezettek.
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„Az igazi pusztulást azonban a török hódoltság 
visszafoglalása jelentette. A visszavonuló török csapatok után 
haladó zsoldos hadsereg az elcsigázott Duna-Tisza közti pár 
faluval tartatták el magukat; az élelmiszer elharácsolásán kívül 
hallatlan adókat vetettek ki. Például Kecskemét városa a török 
uralom utolsó éveiben 9000 Forint adót fizetett, míg a császári 
hadak 1686-ban 207.196 frt.-tal rótták meg. A lakosság a 
terheket nem bírta, otthagyták otthonaikat, elszéledtek, az egész 
vidék pusztulásnak indult. Sivár pusztasággá vált az a föld, 
melyet a XVI. század első felében még lakott helyek, 
gyümölcsös oldalak, buja szántók, virágos rétek, fákkal 
szegélyezett folyóvizek, tavak, sűrű erdők, nyájakkal, 
gulyákkal és ménesekkel népes, terjedelmes legelők 
tarkítottak” (Kaán K.).

A Bánság közel egy évszázadig még török uralom alatt 
maradt; azután pedig katonai közigazgatás alá került. A 
hadsereg érdekei megkívánták a terület jelentős részének 
beerdősítését, mert az akkori katonai vezetés véleménye szerint 
az ország ezen részét az erdők hiánya miatt az ellenséggel 
szemben lehetetlen lesz megtartani. Emiatt elodázhatatlan 
szükségnek tartották a Tisza főbb átkelőhelyein erdők 
ültetését. Az intézkedések során létrehozzák 1742-ben a temesi 
bánsági erdőhivatalt és elrendelik a Tisza főbb átkelőhelyein a 
csemetével való erdőtelepítést. így tehát előbb a bányák, majd 
később a hadsereg érdekei vezettek az erdők fontosságának 
felismerésére, ami a hatalom figyelmét jobban ráirányította az 
erdők fokozottabb jelentőségére.

A Habsburg-abszolutizmus kora a kiegyezésig a 
magyarság számára kettős elnyomást hozott:

Az egységes Habsburg Birodalom centralizáló 
törekvéseit, hogy Magyarországot a birodalom 
nyersanyagtermelő félgyarmatává alakítsa;
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a magyarországi feudális nagyurak hatalmának 
erősödését, akik még a Habsburgok modernizáló, a jobbágyság 
terhein könnyíteni akaró törekvéseinek is mereven ellenálltak.

A felszabadító háborúk után kialakult állapotok arra 
késztették Rákóczi Ferencet, hogy fegyvert fogjon az ország 
jogainak védelmében. A szabadságharc elbukott, a Habsburg- 
ház pedig megszilárdította hatalmát. Az 1723. évi törvény, a 
Pragmatica Sanctio biztosította a Habsburgok leányágon való 
örökösödési jogát és kimondotta Magyarország, valamint a 
Habsburgok többi tartományának feloszthatatlan és 
elválaszthatatlan kormányzását.

Az erdők vonatkozásában Mária Terézia több ízben 
sürgette a magyarországi Helytartótanácsot egy korszerű 
erdőrendtartás kiadására; ez utóbbi azonban mindig kitért azzal, 
hogy egy ilyen szabályozás sérti a földesurak jogait. Az erdők 
ügye azonban napirenden maradt; Mária Terézia 1766-ban 
kiadta az osztrák erdőrendtartást, majd a magyarországi 
földesurak ellenkezése ellenére - elkészítette és kiadta 1769- 
ben Magyarország első erdőrendtartását.

Az erdőrendtartás összefoglalta mindazon ismereteket, 
melyek a XVIII. század közepéig az erdők kezelése területén 
kialakultak. Leglényegesebb előírásai, javaslatai voltak: mérjék 
fel az erdők területét, szabályozzák a fahasználatot, tegyék 
rendszeressé a fakitermelést és gondoskodjanak az erdők 
felújításáról.

A XVIII. század közepén mozgalmak indulnak meg a 
kipusztult elsősorban alföldi erdők újratelepítésére. Az 
1740-es években a hajdú városok már fűzfaerdők létesítésén 
fáradoznak; Moson és Pozsony vármegyék 1750-ben 
elrendelik, hogy büntetés terhe mellett mindenki évente 12 
fűzfát ültessen, Pest városa 1762-ben először hozza javaslatba 
az akácfa ültetését. A Helytartótanács 1755-ben rendeletet adott 
ki a törvényhatóságok számára, amely szerint a fában 
leginkább szűkölködő Alföldön a vizenyős helyeket fűzfákkal
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kell beültetni és az eredményekről negyedévenként kell 
jelentést tenni. Ezekkel a mozgalmakkal indul meg az Alföld 
fásítása, amely elsősorban a II. világháború után jelentős 
eredmé- nyékét hozott.

1767-ben Mária Terézia kiadta a nevezetes úrbéri 
rendeletet, mely pontosan szabályozta a földesúr és a jobbágy 
közötti kapcsolatokat és egységesen szabályozta a parasztság 
szolgáltatásait. Faluról falura járva összeírták a jobbágyok 
földjeit, meghatározták a jobbágytelkek nagyságát és a hozzá 
tartozó rétet. A földesúr erdeiben a jobbágy a saját 
szükségletére épület- és tűzifát vághatott, továbbá 
legelőhasználatra lehetett igénye. Ez a rendelet azonban 
megszüntette a földek és erdők szabályozatlan közös 
használatát, aminek kárát a jobbágyság, de főleg a földnélküli 
cselédség érezte.

A gazdasági élet a XVIII. század során fellendült. Az 
iparban újabb bányákat helyeznek üzembe, nőtt a kohók 
kapacitása, az üveghutákat az erdők közelébe telepítették; 
rengeteg fát fogyasztott a hamuzsírfózés. Nagy mennyiségű fát 
használtak fel a kézművesek, bognárok, kádárok, hajóépítők, 
de növekvő mennyiségben igényeltek fát az építkezések és 
növekedett a tüzelőszükséglet is.

II. Lipót 1791. március 12-i dekrétuma LVII. cikkelye 
„Az erdők pusztításának megakadályozásáról" lényegében az 
első magyar erdőtörvény, már jelzi az erdők szabályozásának 
fokozottabb szükségességét.

1795-ben Vedres István, Szeged város kiváló 
kultúrmémö- ke, 10.000 k.hold sovány homokterület 
beerdősítésére tesz ja- vaslatot. Ez tekinthető az első komoly, 
konkrét, nagyobb terület- re vonatkozó javaslatnak az Alföld 
fásításának megindítására.

1807-ben a Selmecbányái Bányászati Akadémián 
létrehozzák az Erdészeti Tanszéket és ezzel megindul 
Magyarországon az erdőmérnökök képzése; aminek döntő
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jelentősége lett a magyar erdők további sorsára. Itt alakult 
ki az a kiváló erdőmérnöki kar, amelynek szakmai tudását 
és elkötelezettségét, az összetartozás ápolását és szellemét, a 
nemzetközi együttműködésben való folyamatos és aktív 
részvételét az európai erdészet kezdettől fogva elismerte és 
az európai élvonalba tartozónak tekintette.

A XVIII. század elejétől fellendült a növénytermesztés, 
amit a piaci konjunktúra és a lakosság növekedése alapozott 
meg. A földesurak fejlesztették a jobbágyok robotmunkáján 
alapuló majorsági gazdaságaikat. Egyre nagyobb teret nyer a 
„száraz” gazdálkodás. Növekszik a lakosság száma, szükség 
van állandóan használható utakra. A XIX. század első felében 
megjelenik a gőzgép, majd a vasút.

Ezek a folyamatok azonban alapvető változásokat 
indítottak el az Alföld életében. Megkezdődik Európa 
legnagyobb szabású csak a hollandiai vízi munkálatokhoz 
hasonlítható - vízszabályozási munkája, a Tisza szabályozása. 
Ezzel véget ér a magyarság nyolc évszázados történetében oly 
fontos szerepet játszó a Tisza egész vízgyűjtő rendszerét 
magába foglaló - egységes, önszabályozó ökológiai rendszer, 
és helyébe lép az ember által jól-rosszul, mesterségesen 
szabályozott rendszer, amelyet ráadásul a trianoni 
békeszerződés értelmében elvágtak a Tisza forrásvidékétől. Ha 
a változások durva egyenlegét akarnánk röviden megvonni, 
akkor a következőket állapíthatjuk meg:

A Tisza szabályozása elkerülhetetlen volt a lakosság 
növekedése, a települések kiépülése, a szilárd közlekedési 
hálózat szükségszerűsége, a növénytermelés termékei iránti 
igények növekedése és számos más ok miatt is.

A természet kialakult rendjébe történő ilyen 
nagyszabású beavatkozás messzeható és előre nem látott 
következményekkel járt, amit talán csak Széchenyi zseniális 
előrelátása sejtett meg.
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- A hatalmas vízfelület eltűnése jelentősen csökkentette 
a Tiszántúlon a levegő páratartalmát. így, bár a csapadék 
mennyisége nem változott, a szárazság jelentősen megnőtt és 
általánossá vált.

- Ezt erősítette az erdőterületek ijesztő mértékű eltűnése 
az Alföldről; megszűnt az erdőknek mikroklímát befolyásoló 
kedvező hatása.

- A vizek és az erdők eltűnése nagyarányú szikesedési 
folyamatot indított el; a nagyarányú párolgás felszínre hozta az 
alsóbb rétegekben felhalmozódott sziksót, amit az évezredek 
során addig megakadályozott a hatalmas vízfelület és az 
erdők.

- A növekvő ár- és belvízveszély miatt szükségessé vált 
egy teljes védőgátrendszer és olyan mértékű szivattyúkapacitás 
kiépítése, mely képes egyidejűleg a Duna kisvízhozamával 
egyenlő vízmennyiséget átemelni.

A szárazság növekedése miatt szükségessé vált az 
intenzív mezőgazdaság viszonyai között egy nagyszabású 
öntözőrend- szer kiépítése, és az Alföld erdőterületének 
rendszeres növelése, tehát az egykori természetes állapot 
mesterséges úton való megközelítése.

Ez a hatalmas vállalkozás a XIX. század elején indult 
meg, és most, közel két évszázad után, azt mondhatjuk: a 
vízügyi- és erdészszakemberek eredményes és hatalmas 
munkát végeztek eddig, de még talán újabb évszázadra, 
nemzedékek munkájára, nemzetközi összefogásra van szükség, 
hogy a következő generációk elmondhassák: a Tisza térsége, 
vízgyűjtő területe megnyugtató módon, a „fenntartható 
fejlődés” igényeinek megfelelően, az ember rendszeres 
közreműködésével, mesterségesen, dinamikus egyensúlyban 
van.

A kiegyezéstől a II. világháború végéig terjedő 
időszakban Magyarországon is kibontakozott az ipari 
forradalom, ami egészen az I. világháború kitöréséig,
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gyakorlatilag egy fél évszázadon keresztül, a nemzeti 
jövedelem évi 5%-os növekedését eredményezte. A lázas 
gazdasági növekedés szinte minden területen ugrásszerűen 
megnövelte a fa iránti igényeket. Hatalmas ütemben indult meg 
az ország vasúti hálózatának kiépítése, ami példátlan méretű 
igényt támasztott a talpfa iránt. A gőzgép megjelenése, 
elsősorban vasúti vontatásban, a szénbányászat fellendülését 
eredményezte, ami a bányafa iránti igényeket sokszorozta meg, 
a nagyarányú építkezések fokozták a fűrészáru-, az épületfa-, 
parkettaszükségleteket. A gyorsan bővülő vasúti hálózat és a 
hozzájuk csatlakozó keskeny nyomtávú erdei vasúti vonalak 
kiépítése most már lényegesen nagyobb erdőterületek feltárását 
és kitermelését tették lehetővé. A technika fejlődése lehetővé 
tette a fa széles körű ipari feldolgozását; nagy fűrészüzemek, 
cellulóz-, és papírgyárak épültek; kibővült a fa belső és 
nemzetközi kereskedelmi forgalma.

Az I. világháború előtti negyedszázadban jelentősen 
megnőtt a fatermékek exportja Magyarországból; elsősorban 
feldolgozatlan fát exportáltunk és feldolgozott árut, 
készterméket importáltunk.

A hosszan tartó konjunktúra fokozott mértékben vette 
igénybe az ország erdeit. A jelentős területű, elsősorban 
hegyvidéki kincstári erdőkben a legfejlettebb nyugati 
színvonalon álló erdőgazdálkodás folyt, amint ezt az 
elfogulatlan, nyugati szakember is elismerte (Karéi Mátyás, 
1966). A magánerdőkben azonban a földbirtokos arisztokrácia 
semmiféle korlátozást nem kívánt eltűrni. Az erdők 
állapotának gyors romlása mégis megkívánta a társadalom 
érdekében az erdőgazdálkodás törvényes szabályozását. A 
kiegyezés utáni korszakra esik a kitűnő alsó- és 
középfokúerdész-képzés megteremtése az alerdész szakiskolák 
létrehozásával (Királyhalom [Ásotthalom], Liptóújvár, 
Temesvár-Vadászerdő és Görgényszentimre).
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Megindul az erdészek közéleti szereplése. 1862-ben 
Divald és Wagner megalapítják az „Erdészeti Lapok”-at, majd 
1866-ban létrehozzák az „Országos Erdészeti Egyesület”-et. 
Mind az önálló magyar szaksajtónak, mind a szervezett 
közéleti tevékenységének igen fontos szerepe lett az 
erdésztársadalom szellemi erejének összefogásában, tényleges 
közéleti súlyának fokozottabb érvényesítésében.

Az erdészet sorsára ható tényezők között kell 
megemlíteni mindenekelőtt a feudális birtokos osztályt, mely ki 
akarta használni, korlátozás nélkül, a tartós konjunktúrát. A 
második tényező az ipari forradalommal feltörő tőkés 
kereskedő réteg, mely vállalkozásaival gyorsan meg akart 
gazdagodni és erre a célra kitűnő lehetőséget látott nagy 
erdőterületek lábon való megvételében és gyors 
kitermelésében, végül a harmadik tényező a magyar 
államerdészet és államigazgatás szakértő erdőmémöki kara, 
mely a kincstári erdőgazdálkodás megteremtésében és az 
összes erdők törvényes szabályozásában látta a társadalom 
hosszú távú érdekeinek megfelelő érvényesítését.

A különböző érdekek kompromisszumaként született 
meg az új magyar erdőtörvény, az 1879. évi XXXI. te. A 
törvény éles különbséget tett az ország egyharmadát kitevő 
magánerdők és az ún. korlátolt közforgalmú erdők között. A 
magánerdőkre az állam ellenőrzési joga nem tejedt ki, míg a 
korlátolt közforgalmú erdőkre a törvény előírta az üzemterv 
szerinti gazdálkodás kötelezettségét. Kialakult a kincstári 
erdőgazdálkodás és az állami erdőfelügyelet rendszere, az 
állami erdők felügyelete a Pénzügyminisztériumtól a 
Földművelésügyi Minisztériumba került. Kiépült a gazdálkodás 
és felügyelet háromlépcsős szervezete, mely a II. világháborúig 
jól szolgálta az erdészet fejlesztésének ügyét. A korszerű 
magyar erdőgazdálkodás alapjainak kidolgozása, jogi keretekbe 
foglalása és megvalósítása elsősorban Bedő Albert nevéhez
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fűződik, aki évtizedekig volt államtitkári rangban a magyar 
erdészet vezetője.

Az I. világháborút lezáró, Párizs környéki 
békeszerzó'dések nyomán teljesen új helyzet alakult ki 
Magyarországon; az ország elvesztette területének kereken 
egyharmad, erdeinek kilenctized egyben legértékesebb 
részét; Magayrország jelentős faexportőr országból Európa 
egyik legjelentősebb faimportőr országává alakult. A Tisza és 
mellékfolyóinak forrás vidékét elvágták az országtól. Az új 
helyzet alapjaiban új erdészeti politika kialakítását tette 
szükségessé. Ezt a feladatot Kaán Károly, az erdészet akkori 
vezetője oldotta meg. Az általa megfogalmazott erdészeti 
politika lényegében négy cél elérésére irányult:

- meg kell oldani az Alföld összetett problémáját, hogy 
életlehetőséget lehessen biztosítani az itt élő és a magyarság 
értékes részét képező lakosságnak. Ennek érdekében növelni 
kell az erdők területét és ezzel hozzá kell járulni a 
népegészségügy, a mezőgazdasági termelés feltételeinek 
jobbításához és a fakitermelés lehetőségeinek növeléséhez;

- belterjesebbé kell tenni a magyar erdőgazdálkodást, 
különösen a minimálisra zsugorodott kincstári erdőkben;

ki kell terjeszteni az állam tervező, ellenőrző, 
szabályozó szerepét az ország valamennyi erdejére;

- meg kell teremteni a háború utáni erdőgazdálkodás 
viteléhez szükséges pénzügyi és hitelfeltételeket.

Kaán megalkuvást nem ismerő energiával fogott a 
feladat megvalósításához és el is érte néhány alapvető - így az 
alföldfásításra vonatkozó törvény kodifikálását. Az Alföld 
fásításának nagyszabású munkáját azonban már csak 
megalapozni tudta; a törvény megalkotása után nyugdíjba 
vonult. Itt emlékezzünk meg Kiss Ferenc kollégánkról, aki 
Szeged városa határában, egész élete munkájával, jelentős 
területeket erdősített be ebben az időben, megváltoztatva ezzel 
a sivár homoki táj képét.
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Erre az időszakra esett az új erdőtörvény megalkotása 
is. Az 1935. IV. te. már korszerű törvénynek tekinthető; 
kibővítette az üzemterv szerinti gazdálkodás kötelezettségét, 
továbbfejlesztette az erdőgazdaság szervezetét, előírta a 
szakképzett személyzet alkalmazását az erdőbirtokokon.

Kiemelkedő eseménye és elismerése volt, nem csak az 
erdészetnek, de az egész országnak, hogy 1936-ban Budapesten 
tartotta ülését a II. Erdészeti Világkongresszus.

A II. világháború utáni időszakban alapvető politikai, 
társadalmi, gazdasági változások következtek be az ország 
életében; ezek befolyásolták az erdők sorsát is. A magyar nép 
megszabadult a feudális osztály, a földbirtokosok évszázados 
uralmától, a földet szétosztották a parasztok között, míg az 
erdők zöme állami tulajdonba került. A földreformot 
szabályozó 600/1945. ME. rendelet „A nagybirtokrendszer 
megszűnte-téséről és a földmíves nép földhözjuttatásáról” 
címmel került be a törvénytárba. Ez a tíz kh alatti erdőket 
meghagyta az eredeti tulajdonban, a 10-100 kh közötti erdőket 
állami ellenőrzés mellett, községi tulajdonba adta, a 100 kh 
feletti erdőket pedig állami tulajdonba juttatta. Az új helyzet új 
erdészeti politikát követelt. Ezt Barlai Ervin, a MÁLLERD 
ügyvezető igazgatója fogalmazta meg Erdőgazdaság-politikai 
irányelvek című munkájában. Ennek főbb megállapításai a 
következők:

- a háború alatti nagyarányú kitermelések és háborús 
károk, a háborút közvetlenül követő évek hatalmas méretű, 
illetéktelen kitermelései miatt a fakitermelés mértékét 
csökkenteni kell a növedék szintjére;

ugyanakkor a háborús károk helyreállítása, majd a 
tervezett gyorsütemű gazdasági fejlődés hatalmas tömegű fát 
igényel. Ezért jelentősen fokozni kell a gyorsannövő 
fafajokkal történő erdősítéseket, hogy mielőbb újra növelni 
lehessen az ország hazai forrásból történő faellátását;
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- az új területek erdősítése mellett gyors ütemben be 
kell erdősíteni a nagy területet elfoglaló, üres vágásterületeket 
hazai őshonos fafajokkal;

- meg kell teremteni a korszerű faipart, farost-, cellulóz- 
és papíripart, hogy a fából a lehető legértékesebb termékeket 
nyerjük;

- olyan adó- és árpolitikát kell folytatni, ami lehetővé 
teszi az említett feladatok megoldását;

olyan erdészeti szervezetet kell kiépíteni, amelyik 
képes a feladatok sikeres megoldására.

Bár Barlai csak rövid ideig állt az erdészet élén, az 
utódai a magyar erdészek az előzőekben megfogalmazott 
erdészeti politikai rendező elveket megtartva és 
továbbfejlesztve - kihasználták azt a páratlan lehetőséget, amit 
a történelmi fordulat hozott. Az Országos Tervhivatal elnöke az 
1950-1954. időszakra korlátlan hitelkeretet nyújtott az 
erdősítések számára, amit a magyar erdőmémöki és technikusi 
kar Babos Imre szakmai vezetésével teljes mértékben 
hasznosított is. Amikor 1954-ben először vettünk részt Genfben 
az Európai Gazdasági Bizottság Fabizottságának ülésén, és ott 
beszámoltam arról, hogy évente 600 millió csemetét termelünk 
és ültetünk el, a svéd küldött szót kért megemlítve, nyilván 
félreértésről van szó, mert még 60 millió csemete is szép 
telesítmény lenne egy olyan kis ország részéről, mint 
Magyarország

Alapvető fordulat következett be a magyar erdők 
tizenegy évszázados történetében; amíg a honfoglalástól 
napjainkig az ország erdősültsége 12%-ra csökkent, addig 
1945-től napjainkig 600 000 ha új erdőt telepítettünk, az 
erdősültség 18%-ra nőtt. Ennek megfelelően kereken 
megkétszereződött az élőfakészlet, a növedék, a kitermelhető 
fatömeg. Kötelező lett az üzemterv szerinti gazdálkodás, 
megalakult az Erdőrendezési Szolgálat, melynek munkája 
nyomán az ország valamennyi erdejére elkészültek az
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üzemtervek. Ez nemzetközi vonatkozásban is kimagasló 
teljesítmény. Létrejött az Erdészeti Tudományos Intézet, mely 
az idők során rangos nevet vívott ki a hasonló európai 
intézmények között. Kialakult a korszerű fűrészipar, 
farostlemez- és forgácslapipar, cellulóz- és papíripar.

1948-ban újra megindult az Országos Erdészeti 
Egyesület tevékenysége. Az új vezetés egyik első elhatározása 
volt, hogy szélesre tárja kapuit és az egyesület tagjai közé hívja 
az erdésztechnikusokat, a kerületvezető erdészeket. A hívó 
szóra gyakorlatilag minden erdész tagja lett az egyesületnek, 
és azóta ők alkotják az egyesület tő mellett dolgozó 
derékhadát. 1949-ben megrendeztük az OEE háború utáni első 
vándorgyűlését, hogy azután minden évben itt találkozzunk 
egymással, kicseréljük tapasztalatainkat, megismerjük egymás 
eredményeit. 1966-ban méltó módon ünnepeltük meg az OEE 
fennállásának 100. évfordulóját; a közgyűlést a miniszterelnök 
hosszú levélben köszöntötte és méltatta az erdészet 
tevékenységét. Megalapítottuk a Bedő Albert díjat, majd a 
Kaán Károly díjat, hogy ezek adományozásával tüntessük ki a 
legkiválóbb erdőmémököket és erdésztechnikusokat.

A hatvanas évek végén a fejlett világban megjelentek az 
első jelek, hogy a természeti környezetünk állapotában súlyos 
fenyegetések alakultak ki. Az 1972-ben Stockholmban 
megrendezett Környezetvédelmi Világkonferencia összefoglaló 
képet tárt a világ elé a környezet egyre súlyosbodó helyzetéről, 
megjelölve egyúttal a kiutat jelentő teendőket. Ebben 
megfelelő hangsúlyt kapott az erdők szerepe. Még ebben az 
évben rendezték meg a VII. Erdészeti Világkongresszust 
Buenos Airesben, ahol mint az erdészet vezetésével és az 
erdészeti politikával foglalkozó bizottság elnöke, javasoltam: 
bővítsük ki az erdők eddigi egyoldalú funkcióját, a fatermelést 
és vegyük figyelembe az erdők növekvő szerepét a 
környezetvédelemben és az emberek millióinak igényét az 
erdők szociális-üdülési szolgáltatásaira. A világkonferencia a
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javaslatot elfogadta, és ettől kezdve beszélünk az erdők hármas 
funkciójáról, amit a hazai gyakorlatban az elsők között 
vezettünk be.

A hetvenes években kiemelkedő volt a magyar erdészek 
nemzetközi tevékenysége: 1975-ben a két legfontosabb 
nemzetközi erdészeti szervezet, a Rómában székelő ENSZ 
világszervezet, a FAO, Erdészeti Bizottságának és a Genfben 
székelő ENSZ Európai Gazdasági Bizottság Fabizottsága 
mindegyikének magyar erdész volt az elnöke. Emellett számos 
magyar erdőmémök dolgozott e két szervezet 
munkabizottságaiban, ahol szerették és megbecsülték őket 
kitűnő szakmai felkészültségükért, nyelvtudásukért, 
szerénységükért, együttműködési készségükért.

Az erdészet kiemelkedő számszerű eredményei és 
társadalmi elismertsége - a kedvező külső körülmények 
mellett - mindenekelőtt annak volt köszönhető, hogy az 
erdészek a háború utáni négy évtized alatt teljes 
egyetértésben dolgoztak az egyértelmű és világos célokért, 
támogatták, védték az erdészet ügyét és egymást, mert 
világosan felismerték, hogy egy kis szektor, mint az 
erdészet, csak az összetartás erejével tud megbirkózni az 
állandóan megújuló politikai, gazdasági nehézségekkel, a 
különböző érdekeltségű csoportosulásokkal.

A rendszerváltás 1990-ben ismét alapvető változásokat 
hozott az ország politikai, társadalmi-gazdasági életében. Ez új 
erdészeti politika kidolgozását és megvalósítását követeli meg, 
ez a mai erdésznemzedék feladata.

Ennek során választ kell adnunk az előadás elején feltett 
kérdésre: képesek lesznek-e az erdők közreműködni a 
természeti viszonyaink romlásának megakadályozásában, és ha 
igen, melyek ebben az erdészet feladatai?

Ma már a kormányok nemzetközi egyezményekben 
ismerik el az erdő szerepének fontosságát. Ilyan például az a 
nemzetközi egyezmény, melyhez a Magyar Köztársaság 1992.
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április 16-án tett nyilatkozatával csatlakozott. Ebben a 
kormány megerősíti, hogy 2000-ig 150 000 hektár erdő 
telepítését tűzi ki célul, hosszabb távon pedig összesen mintegy
l millió hektár erdősítésének lehetőségével számol. Ez a 
célkitűzés egyéb kedvező hatásai mellett a hazai nettó 
széndioxid-kibocsátást évente 5-6 millió tonnával csökkentené.

Ehhez hozzá kell tennünk, hogy a széndioxidkibocsátás 
csökkentésénél még fontosabb feladat az Alföld tartós 
dinamikus ökológiai egyensúlyának megteremtése, ami az 
erdőterület jelentős növelése nélkül nem képzelhető el - ennek 
okairól már szóltunk. Az erdőterület jelentős növelése 
különösen az Alföld azon területein szükséges, ahol a mélységi 
vízrétegek felfele ható nyomása érvényesül. Egy nagyszabású 
Alföld-terv kidolgozása szükséges az összes érdekeltek 
közreműködésével; különösen a vízügyi és erdészeti 
szakemberek jó együttműködése elengedhetetlen.

Teljesen új dimenziók és jelenségek tűnnek fel az erdők 
és a környezet kapcsolatában. Az Európai Gazdasági Bizottság 
Fabizottsága legújabb jelentése (1996. június) szerint a 
Csernobil körüli 30 km-es és azon túli körzet erdeiben végzett 
megfigyelések szerint az erdők nagytömegű, különböző 
radioaktív anyagot tartottak vissza és ezzel bizonyos mértékig 
korlátozták a radioaktív szennyeződés további elterjedését. 
Mindez bővíti, szélesíti az erdők környezetvédelmi szerepéről 
eddig szerzett ismereteinket. A mai erdészgenerációra tehát 
hatalmas feladatok várnak. A nagyszabású feladatok 
kidolgozásának és megvalósításának két alapvető, egyforma 
fontosságú feltétele van:

Az erdőknek ma már világméretekben társadalmi 
fontossága, jelentősége van. Ezért az erdők nem tehetők ki a 
korlátlan piacgazdaság, sokszor kiszámíthatatlan, mozgásának, 
egyéni vagy csoportérdekek korlátlan érvényesülésének, akár 
állami, akár magántulajdonban lévő erdőkről van szó. Az 
erdőket a társadalom ellenőrzése alá kell helyezni! Ennek
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érdekében az erdészeknek az eddigieknél sokkal szorosabb 
kapcsolatokat kell kiépíteniük az iskolákkal, a társadalom 
különböző szervezeteivel, az önkormányzatokkal, a pártokkal 
és meg kell nyerni őket az erdők ügyének támogatására.

- Az erdészet kis ágazat, erejét csak az sokszorozhatja 
meg, ha a szakmailag jól felkészült és elkötelezett erdőmémöki 
és erdésztechnikusi kar világosan kialakítja a követendő 
célokat, azok megvalósítására összefogja az erőit, támogatja 
egymást, különösen azokat, akik az első vonalban harcolnak, 
beszüntet minden kicsinyes, egyéni érdekeket követő, egymás 
elleni aknamunkát, és mindenekelőtt a szakma, a társadalom 
érdekeit tartja szem előtt. Ez szolgálja legjobban az egyes 
erdészek érdekeit is.

Ha hitünk van a jövőnkben, erőnk és összefogásunk a 
feladatok végrehajtásában, akkor minden nehézséget le tudunk 
győzni.
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Meghívó

Az Országos Erdészeti Egyesület, 

az Erdészeti és Faipan Egyetem és az Erdészeti Tudományos Intézet 

a M A G Y A R O RSZÁ G O N  1936-ban megrendezett 

II. Erdészeti Világkongresszus

ERDESZETI KUTATOINTEZETEK NEMZETKÖZI SZÖVETSEGE (IUFRO) 

IX. KONGRESSZUSÁNAK

6 0 .
ÉVFORDULÓJA tiszteletére 

a SOPRONI TANULM ÁNYI ERDŐGAZDASÁG R t., a KISALFÖLDI ERDÉSZETI 

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG és a FERTŐ -H AN SÁG  N EM ZETI PARK területén 

TU D O M Á N Y O S EMLÉKÜLÉST és TAN U LM Á N Y U TA T szervez,

amelyre Ö nt tisztelettel meghívjuk.

A rendezvény helye: Erdészeti és f aipari Egyetem , Sopron 

Időpontja: 1996. szeptem ber 2-3.

A  részletes programot és a részvétel feltételeit a m eghívó m elléklete ta r ta lm a zza . *

Rendczóbizottság





P R O G R A M

Szeptember l. (vasárnap)
Azok számára, akik szállodái rendellek, érkezés a szálláshelyekre

Sievtember2. (hétfői

7.00 - 9,00 óráig Regisztráció az Egyetem Aulájában
9,00- 9,15 M Megnyitó: dr.Wjnlder András egyetemi tanár, rektor
9.15-10,00 " A ÍUFRCK képviselője: ‘

A 1UFRO tevékenysége 1936-tól napjainkig a világban és a jövő 
tervei

10.00 - 10,30 " Führer Ernő az ÉRTI főigazgatója:
Az ERI I tevékenysége 1936-tói napjainkig és a jövő tervei

10.30- 11,00 " SZÜNET
11.00 - 11,30 ” Dr.KoIoszár József egyetemi tanár, az Erdőmérnöki Kár dékánja:

A kntatás cs az oktatás kapcsolata
11.30- 12,00 " Ormos Italázs a Tanulmányi Erdőgazdaság R t vezérigazgatója:

A Tauulmányi Erdőgazdaság szerepe cs feladatai a kutatásban és 
az oktatásban

12.00 - 13,30 Ebed az Eg}relcm éttermében
13.30- 17,00 " Indulás antóbnszokkal a Tanulmányi Erdőgazdaság Rt. területére

A Roth Gyula által elkezdett szálaló erdőgazdálkodás bemutatója a 
soproni Hidegvíz völgy ben
szakvezető: dr.Takács László egyetemi adjunktus és 

Rotli Matthea erdészetvezető helyettes 
közben: Rotli Gyula az erdőművelés egykori professzora emlékmű
vének megkoszorúzása

17.30-lói Vacsora és baráti találkozó az Asztalfőn, majd visszautazás antóbn
szokkal Sopronba

keutember 3. (kedd)

9.00 - 9.15 óráig Az FM Erdészeli Hivatal és az ÁPV Rt. köszöntője
9.15- 9,45 " Schmotzer András az Országos Erdészeti Egyesület elnöke:

Megemlékezés az 1936. évi II. Nemzetközi Erdőgazdasági Kong
resszustól
A kongresszus hatása a magyar erdészetre 

A FAO képviselője:
Az erdészeti világkongresszusok szerepe a világ erdőgazdálkodá
sában

10.30 - 10,45 " Dr.Kárpáti László a Fertő-Hanság Nemzeti Park igazgatója:
Természetvédelem- és erdőgazdálkodás 

10,45-11,15 " SZÜNET
11.15-11,45 " Dr.Magas László a Kisalföldi Erdészeti Rt. vezérigazgatója:

Az ültetvényszerű erdőgazdálkodás szerepe hazánkban 
12,00- 13,30 " Ebed az Egyetem éttermében
13.30- 18,30 " Indulás autóbuszokkal a Fertő-HanságNemzeti Park és a Kisalföldi

Erdészeti Rt. területére. Tanulmányút
18.30 -tói liúcsúvacsora, közben zárszó, majd hazautazás, ill. indulás a szállás

helyekre


