
Megemlékezés a II. Erdészeti Világkongresszus 60 
éves évfordulójáról

Schmotzer András

Az I. Nemzetközi Erdőgazdasági Kongresszust 1926-ban 
Rómában rendezték. Ennek a rendezvénynek határozata 
értelmében időszakonként össze kell hívni a nemzetközi 
erdésztalálkozókat. Ezen találkozók szervezésével a 
kongresszus a római Nemzetközi Földművelésügyi Intézetet 
bízta meg. Az intézet felkérte a magyar kormányt, hogy 1936- 
ban hívja össze és rendezze meg a II. Nemzetközi 
Erdőgazdasagi Kongresszust. Ezen felkérésnek a magyar 
kormány készségesen eleget tett. E nagy jelentőségű 
rendezvényről történő megemlékezésre vállalkozott az 
Országos Erdészeti Egyesület, amikor elhatározta, hogy 
méltóképpen megünnepeljük a kongresszus 60 éves 
évfordulóját.

A magyar erdőgazdaság történetében belátható időn 
belül nem lesz arra mód és lehetőség, hogy ilyen rangos 
nemzetközi rendezvénynek otthont biztosítsunk.

Külön megtiszteltetésnek vehette az akkori magyar 
erdésztársadalom, hogy a trianoni események után, valamint a 
megrázó világgazdasági válságot követően hazánkat kérték fel 
e rangos rendezvény megszervezésére. A megemlékezés 
kapcsán érdemes felvillantani, hogy a szervezésnek mindenre 
figyelmes, alapos munkát kellett végeznie. Ezen munkát Dr. 
Darányi Kálmán, akkori földművelésügyi miniszter által 
létrehozott, Budapesten székelő központi szervező bizottság 
végezte.

153



A bizottság elnöke báró Waldbott Kelemen nagybirtokos, az 
Országos Erdészeti Egyesület akkori elnöke volt. Tagjai: Roth 
Gyula ügyvezető, egyetemi tanár, Irinyi Aurél miniszteri 
tanácsos, Dr. Luntz Géza fóerdőmémök, akik a bizottság 
főtitkárai voltak, Jellachich László segéderdőmémök és Dr. 
Worschitz Frigyes oki. erdőmémök, akik a titkári teendőket 
látták el.

Az első ülést 1935. október 23-án tartották. Ez 
alkalomból megválasztották a bizottsági tisztségviselőket, 
meghatározták a kongresszus időpontját. Mivel az Erdészeti 
Kutatóintézetek Nemzetközi Szövetsége 1936. szeptember 10- 
14. között ugyancsak Magyarországon tartotta kongresszusát, 
így ehhez igazodva állapították meg a kongresszus időpontját, 
amelyet szeptember 10-14-ig tartottak meg. Meghatározták a 
kongresszus programját és a kongresszus ideiglenes szabályait. 
E témakör részletes kidolgozásával Roth Gyulát bízták meg. Ő 
megkereséssel fordult a Római Nemzetközi Földművelésügyi 
Intézethez, a hozzá csatlakozott állam erdészeti egyesületeihez, 
valamint a magyar külügyminiszterhez azzal a kéréssel, hogy a 
szervező munkát kiemelten támogassák.

A második ülésre 1935. december 5-én került sor. A 
megválasztott tisztségviselők jelentés terjesztettek elő. 
Megvitatták az ügyrendet, a szabályzatot, döntöttek a 
levelezéseket lebonyolító személyekről, valamint a folyószámla 
nyitásáról. A szabályzatot és a munkarendet német, francia, 
angol, olasz, spanyol nyelven készítették. Az Erdészeti Lapok 
közzétették a kongresszus szabályzatát, valamint ismertették a 
megvitatandó témákat. A szervező bizottság létrehozta a 
kongresszus választmányait, melynek vezető szerve a 
kongresszusi nagyválasztmány és elnöke a központi szervező 
bizottság elnöke volt. Tagjai a nemzeti propaganda bizottságok 
képviselői, akik állandó kapcsolatot tartottak a budapesti 
központtal. Ilyenek működtek Németországban, Svájcban, 
Ausztriában, Brazíliában, Dániában, Angliában,
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Finnországban, Spanyolországban, Romániában, Lengyel- 
országban. A kérdések végső megvitatására Budapesten került 
sor 1936. március 24-26. között Waldbott Kelemen 
elnökletével. Az ülésen Ausztria, Csehszlovákia, Finnország, 
Jugoszlávia, Lettország, Németország, Olaszország és Románia 
küldöttei vettek részt.

A szervező bizottság 1936 júniusában „Fontos 
tudnivalók”-at és „Jelentés”-t tartalmazó, 5 nyelvű füzetet adott 
ki. Ezen kiadvány foglalta magába mellékletként a meghívót, a 
jelentkezési lapot, valamint egyéb hasznos tudnivalókat.

A kongresszusnak rendes és rendkívüli tagjai voltak. A 
rendes tagoknak a kormányok által küldött hivatalos képviselők 
minősültek, a rendkívüli tagok a rendes tagok bejelentett 
hozzátartozói és vendégei voltak. A megvitatandó témák a 
teljes ülésen és az osztályüléseken hangzottak el. A felszólalás 
időtartama 10 perc lehetett, az osztályüléseken legfeljebb 30 
perc. Az előadásokat és hozzászólásokat a kongresszus 
hivatalos nyelvein, franciául vagy magyarul kellett benyújtani a 
szervező bizottsághoz. A szervező bizottság döntött az anyagok 
elfogadásáról és az elhangzottakat kongresszusi közleményben 
ismertették. Természetesen szakszerű tolmácsolásról a 
kongresszus egész ideje alatt gondoskodtak. A részvételi díj 
rendes tagoknak 50 pengő, a rendkívüli tagoknak 30 pengő 
volt.

Mi volt a célja, mit vitattak meg a kongresszuson, az a 
nagy előkészületek után hogyan zajlott le?

„A kongresszus célja írták -, hogy nemzetközi 
együttmű- ködésben keresse meg a fatermelés és a fafogyasztás 
közötti összhangot és tárgyalja meg a fatermelésnek, a 
fakereskedelemnek és a fa felhasználásának mindazon 
kérdéseit, amelyet az erdőgazdaság és a fafogyasztás fejlődése 
felszínre vetett. Ezek a kérdések kiterjedtek az erdőgazdaság 
statisztikájára, az erdészeti politika terére, a szociális 
intézkedésekre, az erdészeti törvényhozásra, az erdészeti
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szakoktatásra és tudományos kutatásra. Felölelik a faipart, 
fakereskedelmet, a fának technológiáját, az erdőnek 
gondozását, felújítását, a rontott erdők, az elrontott talaj- és 
terepviszonyok helyreállítását, valamint az erdőgazdaság 
kapcsolatát egyéb művelési és termelési ágakkal vagy 
közigazgatási és szociális kérdésekkel."

A kongresszus megnyitására ünnepélyes külsőségek 
között 1936. szeptember 10-én 10 órakor került sor a Magyar 
Tudományos Akadémia dísztermében. Még ugyanezen a napon 
s ezt követően 11-én és 12-én osztályülések zajlottak le. 13-án 
a szerkesztő bizottság ülésezett, megfogalmazták a 
határozatokat. 14-én 10 órakor kezdődött ugyancsak a 
díszteremben - a záró ülés.

A kongresszus elnökéül is Waldbott Kelement 
választották meg. Társelnöknek Cajander volt finn 
miniszterelnököt, Acerbo volt olasz földművelésügyi minisztert 
választották. Alelnöknek a német, az amerikai, a francia és az 
angol állam erdészet képviselőjét választották. A kongresszus 
ügyvezetője Roth Gyula egyetemi tanár volt.
A kongresszus 9 osztályban tevékenykedett:

1. Erdészeti statisztika, erdőgazdasági politika, szociális 
intézkedések, törvényhozás.

2. Erdőrendezés, erdészeti szakoktatás és kutatásügy.
3. Fa- és egyéb erdei termékek kereskedelme.
4. Erdőhasználat és erdei ipar.
5. A fa mechanikai és kémiai technológiája.
6. Erdőművelés és csemetetermelés.
7. Vadpatak-szabályozás. A talaj és állomány védelme.
8. Az erdőgazdasággal kapcsolatos egyéb művelési 

ágak.T ermészetvédelem.T uristaság.
9. Trópusi erdőgazdaság.
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A 9 osztályban 144 tanulmányt vitattak meg, s ennek alapján 
hozták meg a záró ülés elé terjesztett és elfogadott javaslatokat.

A kongresszuson 36 ország több mint 300 külföldi 
résztvevővel képviseltette magát. Sajnálatos módon a magyar 
erdőgazdálkodás nem képviseltette kellő mértékben magát. 
Hiszen, mint ismeretes, az akkori erdészeti gazdálkodás 
magán-erdőtulajdonon nyugodott. A különböző osztályülések 
az alábbi főbb témaköröket jelölték meg határozatként:

1. osztály: Kiemelték, hogy a szövetkezéseknek az 
erdőgazdaságban igen nagy jelentőségük van. E nélkül 
lehetetlen az erdők ésszerű kezelését biztosítani, s nem lehet 
azokat a pusztulástól megmenteni. Meg kell szüntetni azokat az 
akadályokat, amely a szövetkezések útját állják.

2. osztály: Egységesíteni kell nemzetközi szinten az 
erdőgazdasági mérleg megállapításánál alkalmazandó 
eljárásokat, valamint szükségeltetik a szakkifejezések egységes 
elfogadása és értelmezése, mert csak így értelmezhető a 
világstatisztikai összesítő. Fontos kérdésnek tekintették a 
szakirodalom helyzetét és célul tűzték ki annak fejlesztését.

3. osztály: Elkerülhetetlennek tűnik, hogy a fűrészelt 
fának egyenlő nemzetközi szabványokat állapítsanak meg, s 
ajánlják egy bizottság megalakítását, amelynek feladata, hogy 
tanulmányozza a fa piacának és áralakulásának problémakörét.

4. osztály: Az államnak nemcsak az erdők kezelésébe 
kell beavatkoznia, hanem a kitermeléseket és az ipari célra való 
alkalmazását is irányítania kell olyan formában, hogy a tőke, a 
munka és a természet három termelési tényező figyelembe 
vételével létrejöjjön a szükséges összhang. Valamennyi 
országban erős propagandát kell az erdő hasznos volta mellett 
kifejteni.

5. osztály: Javasolnak egy olyan bizottság felállítását 
nemzetközi szinten, amely a fa mechanikai és kémiai 
tulajdonságának tanulmányozására alakulna.
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6. osztály: Nagy jelentőséget tulajdonítottak annak, 
hogy olyan származású fa magvakat szerezzenek be, amely az 
adott földrajzi helyen a kívánalmaknak legjobban megfelelnek. 
Célszerűnek tartanák, ha származásiigazolvány-rendszert 
vezetnének be. Kiemelten foglalkoztak a kopárfásítás 
jövőjével.

7. osztály: A terméketlen, déli kitettségű hegyoldalakon 
az erdősítést teraszos eljárással hajtsák végre. A vadpatak- 
szabályozás esetén a helyi viszonyoknak megfelelő 
módszereket alkalmazzák. Az erdőtűzkár elleni biztosítással a 
következő kongresszusnak foglalkoznia kell. Foglalkoztak az 
abiotikus és biotikus tényezők hatásával az erdőgazdálkodásra.

8. osztály: A kongresszus elhatározza, hogy „felhívja az 
kormányok figyelmét arra a komoly veszedelemre, amely az 
erdő szépségének eltűnéséből és elpusztulásából származik, és 
rámutat annak szükségességére, hogy olyan törvényes 
intézkedéseket, vagy igazgatási rendelkezéseket kell 
foganatosítani, amely a veszedelmet kiküszöbölik” Fontosnak 
tartják, hogy az egyesületek lépjenek összeköttetésbe 
mindazokkal a szervezetekkel és munkálkodjanak együtt 
azokkal, akiknek a feladata az ifjúság megfelelő nevelése.

9. osztály Minden trópusi erdőt meg kell védeni a 
rablógazdálkodástól, az időnkénti erdőégetésektől, és 
gondoskodni kell a legveszélyeztetettebb zónák újraerdősí
téséről.

Ezen főbb témaköröket felvázolva megállapítható, hogy 
milyen fontos és felelősségteljes munkát végzett a kongresszus 
az erdők fenntartása és fennmaradása érdekében, amellyel 
irányt mutatott a jövő számára.

A kongresszus során kirándulásokat is szerveztek. 13-án 
a Balatonhoz, Mezőkövesdre, Esztergomba vagy Gödöllőre, 
14-én a Budai-hegyvidék tanulmányozására volt lehetőség, 
szeptember 15-16-17-én Kecskemét-Bugac-Szeged, ill. Lilla- 
fured-Debrecen-Hortobágy útvonalon tettek tanulmányutat.
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Sajnálatos módon meg kell állapítani, hogy a hazai sajtó 
nem szentelt kellő propagandát ennek a nagy jelentőségű, ritka 
eseménynek. Előzetesen csak tényszerű, hűvös közleményeket 
tettek közzé, ellentétben a külföldi szakfolyóiratokkal, amelyek 
kivétel nélkül részletesen ismertették a kongresszus 
határozatait, megelégedéssel és dicsérő szavakkal illették a 
szervező bizottság munkáját és a tudományos üléseket.

Ezen rövid megemlékezésben kívántam méltatni a II. 
Erdészeti Világkongresszus szerepét és jelentőségét a magyar 
erdőgazdálkodás történetében.

(Forrás: MASTALÍRNÉ dr. Zádor Márta)
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