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JUBILEUM

„Nem csak vérrel, és nem minden-
kor vérrel szolgálhatunk a Hazának”

(Deák Ferenc)

Jubilate – Örvendezzetek!
Jubileumot, örvendetes évfordulót
ünnepel 2012-ben az Országos Er-
dészeti Egyesület (OEE) és ennek
keretében az OEE szakfolyóirata, az
Erdészeti Lapok, benne Az Erdõ is.

Az élõvilág történetének is felbecsül-
hetetlen értékei, eseményei a különbözõ
jubileumok. Ezeknek az értékeknek „ve-
retes” hordozói azok a „számvetések”,
amelyek nyomán született a közmon-
dás: „Historia est magistra vitae”. – A
történelem az élet tanítómestere. Ennél
sokkal több, ha a történelmi forrásokat
csokorba kötve a „tanítómester” sokféle-
ségét különbözõ módszerek felhaszná-
lásával elemezzük, „vallatjuk”. A valla-
tás és fõleg a megõrzés egyik lehetõségét
az eseményekrõl készített írások szol-
gáltatják, mert való igaz, hogy: „Verba
volant, scripta manent”.- A szavak elre-
pülnek, az írások megmaradnak. Ezen
írásoknak az összessége többek között
az irodalom, egy-egy szakmát tekintve
a szakirodalom. Sokszor és sokan állít-
ják: az történt meg, amit megírtak. (?)

Ezek és hozzájuk hasonló gondola-
tok jutottak eszembe, amikor egyesüle-
ti szakfolyóiratunk 150 éves jubileumá-
nak azokról a fõbb jellemzõirõl gondol-
kodtam, amelyek az 1980-l989 közötti
évtizedet sajátossá tették, amelyeket el-
sõsorban érdemes megõrizni… Hogy az
„Erdészeti Lapok” jubileumán miért er-
rõl az évtizedrõl kívánok fõleg megem-
lékezni, annak egyszerû oka van: eb-
ben az évtizedben voltam „Az ERDÕ”
felelõs szerkesztõje és az OEE Szerkesz-
tõ Bizottságának az elnöke, és ezt kérte
tõlem az EL jelenlegi fõszerkesztõje is. 

Egyesületünk elnöksége a II. világ-
háborút követõen kénytelen volt az Er-
dészeti Lapok elnevezést „Az ERDÕ”-re
változtatni úgy, hogy a LAP alján feltün-
tette: „Az 1862-BEN ALAPITOTT ERDÉ-
SZETI LAPOK…SZ ÉVFOLYAMA.” A ju-
bileumi megemlékezések sorában in-
dokolt elõször egyértelmû választ adni:
elviselhetõ-e utólag az OEE kényszerbõl
fakadó döntése, amelynek következté-
ben az egyesületi szakfolyóirat mintegy
négy évtizeden át nem az alapítás-kori
címet viselte.(?). Több, mint 60 eszten-

deje vagyok az OEE tagja, 10 éven át
vezettem az OEE Erdõmûvelési sza-
kosztályát, elnökségi, Választmányi
Szerkesztõbizottsági tag voltam.  Politi-
kai pártnak soha nem voltam tagja. Ez
jogosíthat fel arra, hogy a feltett kérdés-
re saját (egyéni) választ adjak fõleg
azoknak, akik koruknál fogva nem él-
ték át ennek az idõszaknak a gyötrel-
meit. Kellõ történelmi távlat birtokában
meggyõzõdéssel vallom, hogy azok,
akik a névváltoztatásról dönteni kény-
szerültek az akkori politikai veszedel-
mek közepette a legjobb megoldást vá-
lasztották. Az új név, AZ ERDÕ nem je-
lentette az egyesületi múlt eltörlését,
amelyet a hatalom pártpolitikusai kép-
viseltek. Sõt! Hazafias és nemzetközi sí-
kon egyaránt táplálta a hagyomány
gyökereit. Legyen tisztesség és elismerés
a része azon elõdeinknek, akik vállalva
az esetleges elmarasztalást, az akkor le-
hetõ legjobb megoldást, leginkább elfo-
gadható címet választották hivatkozva
arra, hogy Az ERDÕ az OEE kiadvá-
nya, az Erdészeti Lapok folytatása.
Emlékezetem szerint ez ellen „ hivata-
los” kifogás sem merült fel. Hangsú-
lyozni kell azonban, hogy hagyomá-
nyõrzõ egyesületi tagságunk az új cí-
met az új politikai rendszerrel együtt
átmenetinek tekintette.

Az ERDÕ Szerkesztõbizottsága is ki-
mondva vagy kimondatlanul az Erdé-
szeti Lapok alapítás-kori szellemiségé-

hez kívánt hû maradni, lépést tartva a
tudományos-technikai fejlõdéssel, az
erdészeti tudomány újabb eredményei-
nek gyakorlati hasznosításával.  2012-
ben, a magyar erdészeti szakirodalom
nem mindennapi jubileumán erre is in-
dokolt emlékezni nem feledve az akko-
ri idõk súlyos negatívumait sem. A jubi-
leumi évben örvendezünk és örvendez-
zünk (jubilate) , hogy az erdészeti szak-
folyóirat íme él (ecce vivimus), évszáza-
dot meghaladó távlatokban teljesíti
küzdelmekkel teli hívatását .

Az Erdészeti Lapok és Az ERDÕ
Soha nem volt kétséges, hogy a magyar
erdészeti szaknyelv megteremtése és to-
vábbfejlesztése a másfél évszázad folya-
mán mindenkor kiemelt lapszerkesztési
feladat volt. Szakma-történelmi esemény
volt az Erdészeti Lapok megjelenése,
amelyet többek között a hazai és nem-
zetközi tudományos eredmények érlel-
tek meg. Wagner Károly és Divald Adolf
erõfeszítései nyomán a II. világháború
idején 1944-1948 között sajnos nem je-
lenhetett meg. 1952 tõl a már említett
„hatalmi” döntés értelmében „Az ERDÕ”
címet kapta. Ismételten kiemelem azon-
ban azt, hogy sokat javított a helyzeten a
LAP borítóján az Erdészeti Lapokra való
hivatkozás, hogy „Az ERDÕ” vala-
mennyi megjelent lapszáma az Erdészeti
Lapok szerves folytatásának tekinti ma-
gát még akkor is, ha az „illetékes hatósá-
gok” ezt másként gondolták. Mi, akik át-
éltük ezt az idõszakot, úgy tartjuk, hogy
ez a felirat mintegy  „szakmai hitvallás-
nak” is tekinthetõ és „kiállásnak” nagy-
múltú egyesületi szaklapunk szellemisé-
ge mellett. Ez is igazolja, hogy Egyesüle-
tünk a hagyományaihoz a története fo-
lyamán mindig hû maradt. Ennek is kö-
szönhetõ, hogy – bár az Erdészeti Lapok
1950 évi beszüntetése nagyon súlyos
esemény volt – címének megszüntetésé-
vel nem sikerült a szakmán kívüli „dön-
téshozóknak” az évszázados múltú szak-
folyóirat szellemiségét, a szakmai tisztes-
ség képviseletét kiirtani. Ezt a tényt
mindmáig nem értékelték kellõen fõleg
azok, akik nem részesültek a II. világhá-
borúi politikai viszonyok súlyos hátrá-
nyaiból. Tekintettel arra, hogy elsõsor-
ban az említett 10 év, mint „történeti be-
tét” képezi a lényegét, ennek az írás-
nak nem egy teljes áttekintés, érté-
kelés a célja. Ezt megtették, vagy errõl
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megemlékeznek a témában a jubileumi
évben készült „vezércikkek”. Az itt
összefoglalt „részletekhez” tartozik,
hogy a történelem folyamán erdészeink
megedzõdtek a súlyosabb nehézségek
megoldásához, amelyben jelentõs szere-
pe volt a szakirodalomnak is. Ezt már az
EL negyed százados évfordulóján Bedõ
Albert is kihangsúlyozta. Az EL 1887. évi
januári, 25 éves jubileumi számában  er-
rõl tesz tanúságot: „ a magyar erdészeti
kar, mely 25 évvel ezelõtt…..a hazafias
kötelességek teljesítése iránt lángoló ér-
zéssel szolgálja erdõgazdaságunk
ügyét…., mely 25 évvel ezelõtt még nem
volt, ma hazánk földmûvelésének egyik
életerõs fiatal fája …”.

Az Erdészeti Lapok és  benne Az ER-
DÕ történetét, szakmai színvonalát va-
lamint erdészeti etikai vonatkozásait a
jelen cikk terjedelmi lehetõségeit te-
kintve aligha lehetne kellõen összefog-
lalni. Ha viszont a megjelent és megje-
lenõ publikációkat tekintjük, akkor egy
jelentõs, átfogó cikk-gyûjteményt tehe-
tünk a 150 éves jubileumi asztalra. A
150 év és benne „Az ERDÕ” évtizedei
sajátosan nagyszerû és idõszakonként
alig elviselhetõ erdészeti eseményeit,
amelyekrõl a szaksajtó hírt adott, a ma-
guk idejében célszerû értékelni. A szük-
séges történelmi távlatok fokozatosan
bõvülnek az Erdészeti Lapok és benne
Az ERDÕ szerepének értékelésével
kapcsolatosan is. Jelen írásomban elsõ-
sorban az engem közvetlenül érintõ 10
évvel foglalkozom.

Az ERDÕ szerkesztése, szerkesztõje
„AzERDÖ” felelõs Szerkesztõjeként és
az OEE Szerkesztõbizottságának elnö-
keként szolgáltam 1980–1989 között.
Elõtte 1952-1953-ban Páris János, 1954-
1979 között Keresztesi Béla látta el eze-
ket a feladatokat. Nehéz idõszakban,
számos területen tapasztalat nélkül tö-
rekedtek õk arra, hogy fõleg látszatra
megfeleljenek az újszerû követelmé-
nyeknek. Sajátos feladat volt a háború
okozta sebekbõl vérzõ magyar erdõk
begyógyításának, majd a nagyüzemi er-
dõgazdálkodás megszervezésének a
szakirodalom útján való elõsegítése,
majd bekapcsolódás a nemzetközi er-
dészeti életbe, kiemelten a KGST erdõ-
gazdálkodással való együttmûködésbe.
Mûködésükkel egy idõben erdõgazdál-
kodásunk jelentõs szakasza zárult le,
amelynek végén erdészetünk szakmai-
lag méltó helyet foglalhatott el Európa
erdészetében tudományos és gyakorlati
téren egyaránt.

1979. október 13. is nevezetes nap-

ként került be Egyesületünk történeté-
be. Ekkor korszakos jelentõségû tiszt-
újításra került sor a vezetõségválasztó
közgyûlésen. Két egyesületi vezetõ kö-
szönt le választott tisztségérõl. Az egyik
volt Madas András, aki 23 éven át volt
az OEE elnöke, a másik Keresztesi Bé-
la, aki 25 éven,  Az ERDÕ Szerkesztõbi-
zottságának az elnökeként látta el a fe-
lelõs szerkesztõi feladatokat Jerome Re-
né fõmunkatárs közremûködésével. Az
elnökség tagjaként többi társammal
együtt engem is meglepetésként, várat-
lanul ért a jelentõs változás. Arra pedig
egyáltalán nem is gondoltam, hogy a
változások engem is közvetlenül érinte-
nek, bár szívesen vettem részt éveken

át a szerkesztõbizottság tagjaként a LAP
szerkesztésében. Többre nem gondol-
tam, bár a lapszerkesztés állt mindig a
legközelebb hozzám. Akkor az ERTI tu-
dományos fõosztályvezetõje voltam.
Keresztesi Béla mint fõigazgató, hivata-
li fõnököm is volt. Feltett kérdésünkre
egyetértõ, igenlõ választ adott arra néz-
ve, hogy e tisztséget vállaljam. Õ a to-
vábbiakban már nem kívánja  ezt a fela-
datot ellátni. Végül is ez jelentette szá-
momra a hivatali nyitott kaput.

Az OEE Elnökség megbízásából dr.
Andor József elnökségi tag keresett fel
azzal, hogy az elnökség a soron követ-
kezõ közgyûlésen ezekre a tisztségekre
fog javasolni, jelölni. Kérte, hogy a jelö-
lést fogadjam el. Ezek után, mint az ER-
TI tudományos fõosztályvezetõje öröm-
mel vállaltam a megtisztelõ feladatot.

10 esztendõn át voltam  Az ERDÕ fe-
lelõs szerkesztõje és az OEE Szerkesz-
tõbizottság elnöke. Az Erdészeti Lapok
jubileumáról készített sokoldalú írások

bõséges információt nyújtanak a 150
évrõl. Ezért gondoltam arra, hogy fõleg
csak a szerkesztés személyi kérdései-
nek szakmai befolyását ismertetem el-
sõsorban a 10 évre vonatkozóan. Ezek
is „kulcskérdések” és feltehetõen hitele-
sebb tájékoztatást róluk más már nem
adhat, mert a témában érintettek már
sajnos nem élnek. Teljességre nyilván
én sem törekedhettem. Kiemeltem azo-
kat az eseményeket, történéseket, ame-
lyek a LAP története szempontjából fõ-
leg szakmai figyelmet érdemelnek.
Ezek elsõsorban az erdõgazdálkodás
helyzetével, fejlesztésével és Az ERDÕ
ez irányú szerepével kapcsolatosak. 

Az ERDÕ és a többcélú erdõgaz-
dálkodás fejlesztése

Közismert, hogy a II. világháborút kö-
vetõen Trianon után hazánk erdeinek
mintegy 90%-a állami tulajdonba került.
A „NAGYÜZEMI” erdõgazdálkodás er-
dészetpolitikai cél lett. Fejlesztésére
kedvezõ hatása volt az erdészettudo-
mánynak, valamint a tudományt „hor-
dozó” szakirodalomnak és szakoktatás-
nak is. Szakirodalmunkból egyértelmû-
en kitûnt az állásfoglalás, amely szerint
az egybefüggõ nagy területû erdõállo-
mányok a korszerû erdõgazdálkodás
hordozói. Ezt hangsúlyozták kiváló sza-
kembereink, akik korábban a nagybir-
tokosok erdeit kezelték, és nem az álla-
mosítások politikai vonatkozásait. Az
erdészeti nagyüzemek létrehozását is
szolgálta az 1949-ben az Erdészeti Kuta-
tó Intézet talaján alapított Erdészeti Tu-
dományos Intézet (ERTI) és az MTA Er-
dészeti Bizottsága. 1948 októberében
újra indult az Erdészeti Lapok, az OEE
mûködött. A szaksajtó feladata akkor a
fõleg a háború okozta erdõ-sebek be-
gyógyítása volt, amelyet hamarosan kö-
vetett az erdõk termelési funkcióit szol-
gáló termesztési technológiák propagá-
lása és magyarázata. (maggazdálkodási
utasítás, erdõsítési utasítás, erdõnevelé-
si utasítás stb.). A szakirodalom szerepe
ebben vitathatatlan volt, kiemelkedõ-
nek tekinthetõ az iparilag hasznosítható
fa megtermelésére gyakorolt hatása.
(Az adott termõhelyen lehetséges leg-
nagyobb és legértékesebb famennyiség
megtermelése). A hazai faszükséglet-
nek a hazai forrásokból való minél tel-
jesebb kielégítését célzó javaslatok so-
rával segítette Az ERDÕ is a súlyos ter-
het jelentõ faimport mérséklését. Itt kell
kiemelni a fafajaink termõhelyigényé-
nek, õshonos voltának a meghatározá-
sát, az erdõsítési és erdõnevelési tech-
nológiákat, a fakitermelés és hasznosí-
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tás, a gépesítés témaköreit, és a velük
kapcsolatos szakmai vitákat, amelyek
folyamatos témái voltak Az ERDÕ
egyes lapszámainak. A szerkesztõbi-
zottsági ülések sokszor felértek egy ma-
gas színvonalú tudományos konferen-
ciával. Egyre nagyobb terjedelemben
adott helyet a LAP a külföldi szaksajtó,
a külföldi tanulmányutak ide vonatko-
zó minket érdeklõ cikkeinek az ismer-
tetésének. A nemzetközi vonatkozások
nem csak a KGST államok, hanem a
Föld erdeinek témaköreivel is kapcso-
latban voltak. Az erdészeti Világkon-
gresszusok beszámolói bõvítették a
LAP olvasóinak látókörét, amelyeken
több hazai erdész is részt vehetett. (Ma-
das A., Keresztesi B. stb.)

Az erdészeti politika 
és Az ERDÕ

A felsoroltakból kitûnik, hogy az erdé-
szeti politika egyre határozottabbá, egy-
séges szemléletûvé válhatott. Elegendõ,
ha kiemeljük Kaán Károly, Barlai Ervin,
Madas András megjelent tanulmányait.
A megfogalmazott termelési célok mel-
lett már szerepelt a többcélú erdõgaz-
dálkodás fogalma és az ide vonatkozó
feladatok leírása is. Ezek bizonyították,
hogy az ökológiai szempontok, a termé-
szet- és a környezetvédelem nemcsak a
20. század szülöttei, hanem jóval koráb-
ban is élõ törekvések voltak a magyar
erdészetben. A tartamosság (fenntartha-
tóság), az ökológia és az ökonómia har-
móniájának, a fenntartható vadállo-
mány megteremtésére vonatkozó fela-
datok végig kísérték és kísérik az erdé-
szeti szaksajtó, Az ERDÕ-ben megjelent
írások tartalmát. A vadgazdálkodás, a
vadkár állandó témája volt a LAPnak is.

Amikor Az ERDÕ szerkesztését átvet-
tem (1979/80) már nemzetközileg is álta-
lános volt az „Erdõ az emberért” célkitû-
zés kiemelése, annak kihangsúlyozása,
hogy az erdõ akkor szolgálja a legjobban
az emberiséget, ha fenntartása vala-
mennyi ember javára van. A VII.I Erdé-
szeti Világkongresszusról szóló és Az
ERDÕ-ben megjelent beszámolóban
ezért kihangsúlyoztuk, hogy az erdé-
szeknek érezniök kell a felelõsséget,
amely a természeti kincsek, az erdõk, az
élõvilág megõrzéséért terheli õket. Ez a
kongresszus már jelezte, hogy az ener-
gia válság miatt az erdõk energiát szol-
gáltató, energiahordozókká válhatnak.

Az ERDÕ tartalmára az akkori idõ-
szakban mûködõ 3 és 5 éves tervek, va-
lamint a nemzetközi tendenciák egy-
aránt hatással voltak. A cél a szakmai
eligazítás volt és az esetlegesen jelent-

kezõ „túlkapások” lefaragása. 1980 kö-
rül már bõséggel tudtunk meríteni az
erdészetet érintõ hosszú és rövid távú
témakörökbõl. Az 1980 évi elsõ szám-
ban „Beköszöntõ” címmel foglaltam
össze a szerkesztési irányelveket, ame-
lyet kiváló szakemberek által alkotott,
35 tagból álló szerkesztõbizottság alko-
tott. Azon 10 esztendõ folyamán, ami-
kor Az ERDÕ-t szerkesztettem, alapve-
tõ szempontnak tekintettem a Szerkesz-
tõ-bizottság egyetértésével, az erdészeti
politika figyelembevételével a követke-
zõket:

A LAP az OEE kiadványa, elsõsorban
az OEE Tagságának szól, elsõrendú fe-
ladata:

• tájékoztatás az OEE tevékenységé-
rõl (egyesületi élet, elõadások stb.)

• tájékoztatás az erdészeti tervekrõl
és feladatokról, tartamosság, természet-
közeliség,

• az erdõgazdálkodás átfogó mûsza-
ki fejlesztésének a szolgálata, a kutatás,
az oktatás, a továbbképzés hatékony
elõsegítése,

• új eredmények az erdõ- és fatudo-
mány, a vadgazdálkodás területén,

• a szakmai utánpótlás nevelése, az
erdész hivatástudat és együvé tartozás
erõsítése, a selmeci-soproni hagyomá-
nyok tiszteletben tartása,

• szociálpolitikai kérdésekben kí-
vánság szerinti közremûködés,

• nemzetközi együttmûködés, kap-
csolat külföldi szaklapokkal,

• a Föld, Európa és Magyarország er-
dõgazdálkodásával kapcsolatos tájé-
koztatás.

A lapszerkesztést közvetlenül Jero-
me René munkatárs és egy ideig Lõcsey
Iván segítette, a szerkesztõbizottság
mint az OEE szervezeti egysége mûkö-
dött, amelynek negyedévenkénti ülé-
sén állandó napirendi pontok voltak a
következõk:

1. A soron következõ három lapszám
terve, jóváhagyása, lektorok felkérése.

2. Az elõzõ három lapszám bírálata,
felkért bírálók véleményének meghall-
gatása.

3. Az OEE keretében folyó egyesüle-
ti élet eseményeirõl tájékoztatás, érté-
kelés.

4. Az OEE Elnöksége, Választmánya,
szervezeti egységei tevékenységével
kapcsolatos feladatok

5. Tájékoztatás a szakmát érintõ kö-
zérdekû kérdésekrõl, egyebek szükség
szerint.

A két fõbõl (felelõs szerkesztõ, fõ-
munkatárs) álló szerkesztõségnek nem
volt függetlenített alkalmazottja. Fela-

datainkat a szabad idõnk terhére láttuk
el, gyakran éjjeleken át végzett munká-
val, hogy a LAP idõben megjelenjen. Ál-
landó gondot jelentett a pénzügyi ellá-
tottság, a pénzhiány, de ezért egyetlen
egyszer sem kellett a megjelenést le-
mondanunk. Folyamatosan vizsgáltuk
az erdészeti közvéleménynek a LAP-pal
kapcsolatos álláspontját, amely elisme-
rõ volt, bár sokszor és sokan túl tudo-
mányosnak, az egyes cikkeket nehezen
érthetõnek tartották. Ezt vizsgálva tet-
tem fel kérdéseket az olvasóknak. Meg-
lepetésemre soha egyetlen olvasó
egyetlen cikkre nem hivatkozott,
amelynek tartalmát nem értette volna
meg.

Most, amikor az Erdészeti Lapok 150
éves jubileuma alkalmával néhány gon-
dolattal Az ERDÕ is csatlakozik ehhez a
nagyszerû évfordulóhoz, szeretném ki-
emelni, hogy:

• az Erdészeti Lapok szerves részé-
nek tekintettük mindenkor Az ERDÕ-t,
amit a LAP borítóján kifejezésre is juttat-
tunk, a Jubileum mindnyájunk számára
örömünnep,

• a jelen írás csak történeti részekkel
foglalkozott és korántsem tartalmazza a
teljes lap-történetet, bõséges történetet
közölnek más szakmai kiadványok is.

• örömmel vettük annak idején a
hírt, hogy a LAP ismét a hagyományos
Erdészeti Lapok címmel és új formában
jelenhet meg.

• az OEE Elnöke az Erdészeti Lapok
új elsõ számában külön köszönetet
mondott Az ERDÕ felelõs szerkesztõjé-
nek a végzett munkáért.

• a rendszerváltáskor tartott OEE
Közgyûlésen Az ERDÕ szerkesztõsége
is megértéssel fogadta az új Szerkesztõ-
bizottság létrehozását, amelynek mun-
kájában már nem vett részt, de támogat-
ta és õszintén kívánt a fõszerkesztõnek
és az új bizottságnak eredményes mun-
kát, ami meg is valósult.

Az ERDÕ általam szerkesztett 10 év-
folyama ezzel a nem teljes történeti át-
tekintéssel kíván hozzájárulni a 150
éves jubileum méltó ünnepléséhez.

Számos cikk és történeti leírás ké-
szült a 150 évvel kapcsolatban. Ez tette
lehetõvé, hogy a jelen írás keretében
csak a legfontosabb és fõleg a nem tár-
gyalt témákat fogalmazzuk meg.

Mint az egykori felelõs szerkesztõ ez
úton is kívánok az Erdészeti Lapoknak
sok eredményt, sikeres mûködést, hogy
minél jobban betölthesse magasztos hi-
vatását és a kornak megfelelõen jól
szolgálja hazánk erdészetét és ez által
magyar nemzetünket.

JUBILEUM




