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1. Bevezetés  
 

Az ember megjelenése előtt hazánk területének mintegy 85 %-át boríthatta erdő. A mai 

viszonyokat elemezve azt találjuk, hogy ez az arány 18,2 %, azonban ennek több mint a fele 

(9,3 %) kultúrállomány (akácos, nyáras, stb.), és csak a maradék 8,9 % az őshonos fafajokból 

álló erdőállomány. Ám az évszázados erdőhasználat és a vágásos erdőgazdálkodás hatására 

ezek is gyakran homogének (egy, esetleg két faj dominanciája jellemző) és egykorú 

egyedekből állnak; a természetes erdők területarányát csak 6- 6,5 %-ra teszik1.  

Az erdőrezervátumokban - az ott folyó kutatásokat leszámítva - beszüntettek minden 

emberi tevékenységet, hogy így hosszú távon érvényesülhessenek az erdő természetes 

folyamatai. Hallgatóként alkalmam volt megfigyelni a Vár-hegy erdőrezervátumban folyó 

kutatásokat. Akkor gondolkodtam el először azon az egyébként nyilvánvaló tényen, hogy a 

jelenlegi állományszerkezet a korábbi erdőhasználat és gazdálkodás eredménye. Mivel 

érdekelnek az erdőben végzett megfigyelések, arra gondoltam, hogy a régebbi idők erdészeti 

kutatásainak ismerete sem volna haszontalan számomra. Eredetileg a gazdálkodás különböző 

módszereinek feltérképezését terveztem, de mikor témavezetőm tanácsára elkezdtem 

foglalkozni az Erdészeti Kísérletek (későbbi nevén Erdészeti Kutatások) című folyóirattal, 

akkor rádöbbentem, hogy ez a feladat túlságosan nagy számomra. A folyóirat lapozgatása 

során azonban olyan érdekes dolgokra bukkantam, amire korábban nem is számítottam: a 

dolgozatok olyan témákkal is gyakran foglalkoztak, amelyek számomra, leendő ökológusként, 

ha lehet, még érdekesebbek voltak. A későbbiekben is inkább ezekre koncentráltam, az 

eredményeimről pedig e dolgozat lapjain számolok be. 

 

                                                 
1 Bartha Dénes –Oroszi  Sándor: Magyar erdők. In: Járainé Dr. Komlódi Magda (főszerk.): Pannon 
Enciklopédia-Magyarország növényvilága. Budapest 1995, Dunakanyar 2000. 222. p. 
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2. Az Erdészeti Kísérletek története 

 

1898-ban Selmecbányán megnyílt a Magyar királyi Központi Erdészeti Kísérleti Állomás. 

A központi állomáson kívül négy külső kísérleti állomás tartozott hozzá, melyet a négy 

erdőőri szakiskola mellett állítottak fel (Temesváron, Liptóújváron, Görgényszentimrén és 

Ásotthalmon). A Kísérleti Állomás hatáskörébe tartozott a vetőmagvak hivatalos vizsgálata, 

valamint az Alföld- és homokfásítási kutatások, ezen túl azonban az erdőművelés minden 

ágazatára kiterjedően folytak kísérletek, amelyek eredményeiről az 1899-ben megindult 

Erdészeti Kísérletekben számoltak be. Ez a folyóirat eleinte évenként jelent meg Vadas Jenő 

szerkesztésében, aki a Kísérleti Állomás, és a Bányászati és Erdészeti Akadémia (1904-től M. 

kir. Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskola) Erdőműveléstani Tanszékének vezetője is volt 

egyben. 

Az első világháború előtt a vezetőn kívül öt hivatásos kutató, valamint három altiszt és 

egy díjnok tartozott az intézethez, de az Erdészeti Kísérletekbe a hivatásos kutatókon kívül a 

külső állomások dolgozói, az Akadémia (Főiskola) tanárai és más szakemberek is írtak 

dolgozatokat.. 

A hivatásos kutatók közül Fekete Lajos és Blattny Tibor a növényföldrajzi megfigyelések 

adatait dolgozták fel, Rónai György a faállományok összetételét és a gyérítések nyomán 

beálló változásokat vizsgálta (ehhez alapul a Roth Gyula-féle likavkai gyérítési kísérletek 

szolgáltak). Volfinau Gyula a kisiblyei csemetekert és arborétum adatait dolgozta fel, Roth 

Gyula pedig az országban szétszórt kísérleti területeket rendezte be, valamint foglalkozott a 

természetes felújítással, erdőápolással, a famagvak származásának hatásával és a külföldi 

fafajok betelepítési lehetőségeivel is. E sokrétű tevékenység mellett jutott ideje arra is, hogy 

megszervezze az Erdészeti Kísérleti Állomások Nemzetközi Szövetségének kongresszusát, 

1914-ben. Az a tény, hogy ez a kongresszus Magyarországon lett volna, jelzi a magyar 

erdészet nemzetközi elismertségét. Minden el is készült időre, de a nagy eseményre már nem 

került sor az első világháború miatt. Bár a munkatársak egy része bevonult, a folyóirat 

Selmecbánya megszállásáig működött (az 1918-as szám már nem jelenhetett meg). A kutatók 

kiléptek, a Kísérleti Állomás megszűnt, a külső állomások és a felszerelés elvesztek, nem volt 

folyóirat sem.  

1922-ben hosszú betegség után meghalt Vadas Jenő, és Roth Gyula lett a Sopronba 

költözött főiskola Erdőműveléstani Tanszékének vezetője. Őt bízta meg a földművelésügyi 

miniszter 1923-ban az új M. kir. Erdészeti Kísérleti Állomás vezetésével. A kutatószemélyzet 
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egyetlen főből állt, Holba Miklós tisztviselőből, aki akkor végzett M. kir. Bányamérnöki és 

Erdőmérnöki Főiskolán. A fő cél eleinte egy laboratórium és egy vetőmagvizsgáló 

felszerelése, valamint egy új kísérleti terület létesítése volt. Ezen túl, mivel Roth szerette 

volna felhívni a főiskola tanárainak a figyelmét a kutatás aktuális problémáira, ezért 

gondolkozott a folyóirat újraindításán is. 1923 márciusában azt a javaslatot intézte a 

főiskolához, hogy az Erdészeti Kísérletek a főiskola Erdőmérnöki Osztályának és a Kísérleti 

Állomásnak a közös folyóirata legyen, a főiskola egy tanárának, valamint az Állomás 

vezetőjének közös szerkesztésében. A javaslatot elfogadták, Kaán Károly 1925 második 

felében megszerezte a miniszteri engedélyt, valamint csekély anyagi támogatást is.2  Ezek 

után 1926-ban újra megjelent a lap, a szerkesztő Roth Gyula mellett Fekete Zoltán volt (1938-

ig). A következő időszakban bővült a Kísérleti Állomás is: 1926-ban megnyílt a 

püspökladányi Erdészeti Szikkísérleti Telep, ’30-ban a kecskeméti Homokfásítási Kísérleti 

Telep, ’32-ben pedig a Gödöllői Arborétum. A Kísérleti Állomást 1933-ban Kutatóintézetté 

minősítették. 1938 és 1940 között Roth Gyula egyedül volt a lap szerkesztője; az 1940. év 

végével a földművelésügyi miniszter felmentette a M. kir. Erdészeti Kutatóintézet 

vezetőjének teendői alól, és ezzel a munkakörrel dr. Magyar Pál műegyetemi magántanárt 

bízta meg. (1934-től a régi főiskola a Magyar királyi József Nádor Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem Bánya- Kohó- és Erdőmérnöki Karaként működött tovább.) 

A második világháború alatt a lap végig megjelent, bár kellő számú munkatárs és anyagi 

lehetőségek hiányában korlátozottak voltak a lehetőségek. A műszerek elvesztek, az intézet 

értékes könyvtára pedig megcsonkult. 1945-ben az 1120/1945 M.E. számú rendelet létrehozta 

a Magyar Állami Erdőgazdasági Üzemeket (Mállerd).3 Az Erdészeti Kísérletek a Mállerd 

kiadványa lett, a Kutatóintézet vezetőjének (és a Kísérletek társszerkesztőjének) 1947-től dr. 

Bokor Rezsőt nevezték ki (1949-ig).  

1949-ben megalakult az Erdészeti Tudományos Intézet (ERTI). Különféle átszervezések 

miatt a lap 1950-ben nem tudott megjelenni, ezek után 1951-ben és 1952-ben az intézet 

kutatói az ERTI-évkönyvekben számoltak be kutatási tevékenységükről. 1953-ban újabb 

kényszerszünet következett, majd 1954-től megjelent az Erdészeti Kutatások Lády Géza 

szerkesztésében egészen 1957-ig, amikor Pajkos Gyula lett a főszerkesztő (1960-ig).4 Az 

Erdészeti Kutatások az ötvenes években ERTI-kiadványként jelent meg, az 1960-ban kiadott 

szám címlapján lehet először olvasni, hogy a Kutatások a régi Erdészeti Kísérletek utóda, és 

az 1960-ban megjelent szám egyben az 56. évfolyam. 1960-tól 1988-ig az ERTI igazgatója és 

                                                 
2 Fekete Zoltán - Roth Gyula: Megnyitó In: Erdészeti Kísérletek 1926/1-2. 1-4 p. 
3 Csőre Pál: Erdészet In:Béni Kornél, Viszló Levente (szerk.): A Vértes hegység és környéke. Egy cseppnyi 
Magyarország. Pro Csákvár, 1996, Vértes Természetvédelmi Közalapítvány. 279. p. 
4 Lády Géza: Előszó In: Erdészeti Kutatások 1954/1. 3-5. p. 
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a folyóirat szerkesztője Keresztesi Béla volt, majd a vizsgált időszak végéig (vagyis a 

rendszerváltásig) hátralévő rövid időszakban Bondor Antal. A lap anyagi okokból 1976 és 

1980 között, valamint 1982-ben nem tudott megjelenni. 

A továbbiakban szeretném röviden bemutatni a tartalmi-formai változásokat. Az 1. ábrán 

az 1901. évi szám címlapja látható; a kezdetektől 1917-ig ilyen jellegű volt a borító. Ekkor a 

lap évente jelent meg, a cikkeket az alábbiak szerint csoportosították: nagyobb cikkek (ide a 

4-5 oldalnál hosszabb dolgozatok tartoztak), kisebb közlések (1-2 oldalas cikkekkel) és 

hivatalos közlések (intézeti és személyi ügyek, hibaigazítás, stb.) 

 

 

1. ábra. Az Erdészeti Kísérletek borítójának jellege 1917-ig  

 

1915-ben egy nagy helyett négy kisebb szám jelent meg negyedévente, más változás 

azonban nem történt. (1916-ban és ’17-ben ismét egy szám volt csak). A hosszú szünet után 

1926-ban indult újra, évi négy számmal („füzettel”), de a cikkeket nem csoportosították 

 6



terjedelmük szerint. Ennél lényegesebb változás, hogy a cikkekről rövid német nyelvű 

összefoglaló is megjelent az egyes füzetek végén. A folyóirat címe ekkor már -a magyar 

mellett- németül, angolul és franciául is fel volt tüntetve. 

 

 

2. ábra. A borító jellege 1926 és 1940 között 

 

A későbbiekben időnként előfordult, hogy egy-egy szerző a német nyelvű összefoglaló 

helyett (vagy mellett) angol és francia nyelvű kivonatokat jelentetett meg, de az uralkodó 

nyelv a német maradt. A „soknyelvűségre” törekvés az 1948. évi szám címlapján tükröződik a 

legjobban: ekkor már minden adat több nyelven szerepel (3. ábra).  
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 3. ábra. A borító jellege 1941 és 1949 között 

 

1951-52-ben minden korábbi hagyomány megszakadt: Az ERTI-évkönyvekben nem 

lehetett ráismerni az Erdészeti Kísérletekre. Nem csupán a címlap változott, idegen nyelvű 

összefoglalók sem jelentek meg. Ebben az időben, és ez a címlapon is látszik, bizonytalan volt 

a Kísérletek sorsa: az új kötet bal felső sarkában a Vol I. felirat jelzi, hogy új kiadványról, 

első évfolyamról van szó (4. ábra).  

 
 

 8



 

4. ábra. Az  ERTI-évkönyv 

 

A lap, ahogy azt korában írtam is, az ötvenes években ERTI-kiadványként jelent meg, az 

évfolyam számozásakor 1951-et tekintették kiindulópontnak. Az Erdészeti Kutatások 1960. 

száma jelzi először, hogy a folyóirat az 1899-ben megjelent Erdészeti Kísérletek 56. 

évfolyamának 1-3. száma. (Innentől évi három szám jelenik meg.) 1954-től egészen 1969-ig a 

Kutatásokra jellemző címlap az 5. ábrán látható. 
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5. ábra. A borító jellege 1954 és 1969 között 

 

1954-től a tartalomjegyzék orosz, angol és német nyelven is fel volt tüntetve, de a 

cikkekről idegen nyelvű összefoglaló nem készült. Fontos változás 1964-től, hogy a cikkeket 

újra csoportosították, ezúttal nem terjedelem, hanem tematika szerint: mivel az ERTI-ben több 

osztály is volt, ezért az egy osztályhoz tartozó kutatók dolgozatai egy csoportban jelentek 

meg. Fontos tudni azonban, hogy szinte évről évre változott az osztályok száma és gyakran az 

osztályok neve is. Egyes években (1971 és 1973 között) eltértek ettől a szigorú 

csoportosítástól, legalábbis formai szempontból, mert ezekben az években is egymást 

követték az egy témakörbe tartozó cikkek, de ekkor nem tüntették fel az egyes osztályok 

neveit. 1969-ben több változás is bekövetkezett. Egyrészt (ez alkalommal utoljára) változott a 

címlap (ez a 6. ábrán látható), valamint megjelent az első idegen nyelvű szám is, amiben a 
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külföldi szakmabeliek érdeklődésére is számot tartó közlemények jelentek meg németül, 

oroszul vagy angolul. Eleinte az I. kötet (1.szám) volt idegen nyelvű és a 2-3. szám egy 

kötetben jelent meg, később (1971-től) már nem beszéltek számokról, hanem az I. kötet a 

magyar, a II. kötet az idegen nyelvű írásokat tartalmazta. 

  

 

6. ábra. A borító jellege 1969-től 
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3. A módszer 

 
A folyóirat feldolgozását a cikkek címe alapján végeztem. A ProCite 4 programmal (7. 

ábra) dolgoztam; ez egy bibliográfiai adatbázis-kezelő, ami kulcsszavas keresést is lehetővé 

tesz.  

 

 

7. ábra. ProCite 4 

 

Minden cikkhez egy vagy több kulcsszót (kifejezést) rendeltem a cím alapján, illetve ahol 

nem tudtam pusztán a címről osztályozni, ott beleolvastam magába a cikkbe is. Az adatbázis 

rekordjait ezután kulcsszavak szerint néztem végig, és az évszámok figyelembevételével 

értékeltem a főbb tendenciákat. 

Összesen 1284 cikket „vittem be” az adatbázisba, ezek eloszlásáról később (a 4.3. 

alfejezetben) még szót ejtek. 
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4. Eredmények 

 

Az 1947-ben megjelent füzeteket sajnos nem sikerült megszereznem, de ezt leszámítva az 

összes cikkről tudomásom van. Mivel csak egy évfolyam maradt ki, ez nem akadályozza a fő 

tendenciák megállapítását. 

Tekintettel arra, hogy a grafikonokon az egyes években megjelent cikkek száma diszkrét 

pontoknak tekinthető, ezért nem lenne szabad a pontokat összekötni, én ezt mégis megtettem, 

hogy jobban érzékeltethessem a tendenciákat. 

Azoknál az éveknél, mikor nem jelent meg a folyóirat (illetve 1947-nél) természetesen 

nincs adat feltüntetve, illetve az összevont számok esetében (ilyen például az 1943-44-es vagy 

az 1988-89-es szám) úgy tekintettem, hogy a cikkek a második évben (e példák esetében ’44-

ben, illetve ’89-ben) jelentek meg, és az első évből (itt ’43 és 88) nincs adat. 

Voltak olyan cikkek, amikhez több kulcsszó (például több /általában két/ fafaj) volt 

rendelhető. Ilyen esetekben úgy tekintettem, hogy mindkét témával (fajjal) foglalkozott 

dolgozat (vagyis ilyenkor egy tanulmányt két helyen is számoltam). Mivel a kérdést úgy 

tettem fel, hogy mekkora volt az érdeklődés az adott téma (faj) iránt, ezért ez nem okozott 

hibát. A másik ok, amiért a tendenciák meghatározásakor ez a körülmény nem okozott nagy 

különbséget az az, hogy viszonylag kevés esetben állt elő ez a „kettősség”. (A legtöbbször a 

fenyőknél fordult elő, összesen kilenc cikk foglalkozik a fekete- és erdeifenyővel egyaránt. 

Mivel ezzel a két fajjal sokkal többet foglalkoztak, mint a többivel (lásd a 4.5. alfejezetet), 

ezért ez a helyzet magán a tendencián nem változtat.) 

A főbb tendenciák megállapítását hat témakörben végeztem: az első az ökológiai 

kutatások (209 dolgozat, mely több témakörbe tartozik) voltak. Második a gépekkel 

kapcsolatos cikkek és az erdőről szóló vita (65 dolgozat). Harmadik a vizsgálatok 

szempontjainak változásai (584 dolgozat). Negyedik a termőhely-kutatás (94 dolgozat, ezek 

azonban szerepelnek az ökológiai kutatások között is) és fásítások (42 dolgozat). Ötödik a 

különböző fafajok iránti érdeklődés változásai (387 dolgozat), végül a hatodik a 

vadgazdálkodás (29 dolgozat) és erdővédelem (167 dolgozat). Mivel egy címhez több 

kulcsszó is tartozhatott, ezért előfordult, hogy egy cikket számoltam például a fafajoknál, de 

az erdővédelemnél is, ha az adott cikk például a kérdéses fafaj kártevői ellen való védekezést 

tárgyalta. Mivel nagyon speciális kulcsszavakat használtam, ezért összesen 113 kulcsszót 

találtam. Mindegyik témakörben több kulcsszó cikkeit vizsgálta, de még így is voltak olyan 

cikkek (és kulcsszavak), melyeket nem néztem. (Vagy azért, mert szakmódszertani kérdéseket 

tárgyalt, vagy mert nagyon kevés cikk tartozott az adott kulcsszóhoz, és ezeket ráadásul nem 
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lehetett kapcsolatba hozni más témakörökkel (az előbbire példa az erdőműveléssel foglalkozó 

cikkek, utóbbira példa a „növényföldrajz” kulcsszó.) 

 

 

4. 1. Ökológiai kutatások  

 

Ebben a témában 209 dolgozatot vizsgáltam meg. Ökológiai kutatásról szóló cikknek 

azokat a közleményeket vettem, melyek klimatológiával és talajtannal, illetve termőhely-

kutatással foglalkoznak. Szükséges volt egy „egyéb” kategória felállítása is, ebbe a csoportba 

olyan dolgozatok kerültek, melyek cönológiával, növényszociológiával, különböző károsítók 

populáció-dinamikájával, stb. foglalkoznak. Az ökológia szó először 1930-ban jelent meg 

(Magyar Pál: Növényökológiai vizsgálatok szikes talajon). 

A 8. ábrán láthatjuk, hogy legtöbbet a talajjal (és termőhellyel) foglalkoztak a dolgozatok 

(ez az összes ökológia tárgyú cikk 42%-a), illetve nagyon sok „egyéb” cikk fordul elő (40%). 

Klimatológiai megfigyelésekről a közlemények 18%-a ír. 
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8. ábra. Az ökológiai kutatások főbb témakörei 

 

A klimatológiával foglalkozó közlemények általában egy adott év időjárását elemzik 

erdőgazdasági szempontból, illetve különböző területek (mint például zárt erdő vagy 

csemetekert) mikroklímájával kapcsolatos megfigyelésekről számolnak be. Egy cikk van, ami 

homoktalaj mikroklímáját tárgyalja, ezt a dolgozatot a „talajos” írások közé soroltam 

(tekintettel arra, hogy egy talajtípus tulajdonságát vizsgálja). 
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A talajtannal, termőhely-kutatással foglalkozó cikkekre a 4.4. alfejezetben még 

visszatérek. 

Érdekes megfigyelni a különböző témákban írt dolgozatok időbeni megoszlását 

(9.ábra.) 

 

0

3

6

9

12

1899 1919 1939 1959 1979 év

cikkek 

száma

klíma talaj
 

9. ábra. Klimatológiával és talajtannal foglalkozó cikkek 

 

A grafikon alapján elmondható, hogy a klimatológiai kutatások inkább a század elejére 

jellemzőek, míg „talajos” írásokkal inkább a későbbi időszakban találkozunk. A század elején 

minden évben foglalkozik tanulmány a korábbi év(ek) időjárásával (például 1910-ben 

egyszerre jelent meg az elmúlt két év értékelése), míg ez a rendszeres elemzés az első 

világháború után gyakorlatilag elmarad.  

A következőkben bemutatok egy grafikont, amin az összes ökológiai kutatásokkal 

foglalkozó cikket feltüntettem (10.ábra). 
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10. ábra. Ökológiai kutatásokról beszámoló cikkek 

 
 

A század elején lévő csúcs okáról az előbb írtam: elsősorban a rendszeres időjárás-

elemzés az oka. Az első világháború után intenzív termőhely-kutatás indult meg, mert az 

erdős területek elcsatolásával új erdőket kellett telepíteni a megmaradt területeken, a fásítást 

azonban meg kell, hogy előzze az adott terület talajtípusának (talajtípusainak) az ismerete. Ez 

a talajkutatás az oka a következő csúcsnak.  

A harmadik és egyben legnagyobb csúcs oka részben a tervgazdálkodás hatására 

megindult fásításokat megelőző termőhely-kutatás.  

Általánosságban elmondható, hogy körülbelül 1953 és 1968 közé esik az az időszak, amit 

a világháborúk utáni magyar erdészet legjobb 15 évének nevezhetünk: a Nagy Imre-féle 

agrárpolitika érvényre jutásával kezdődött, ez teremtette meg az alapokat a kutatások 

számára.5 Erre az időszakra az ökológiai alapú szemléletmód és a természetközeli 

gazdálkodás előtérbe helyezése jellemző. Erre utal az ökológiai témájú írások megnövekedett 

száma is. Ennek a felfelé ívelő időszaknak az új gazdasági mechanizmus vetett véget: a 

haszonelvű gondolkodásmód került előtérbe: minél gyorsabban minél több fát kitermelni, 

minél kevesebb költséggel. Az erdők túlhasználatának következményeként indult meg az ún. 

erdőről szóló vita (lásd a 4.2. alfejezetet), aminek hatására a ’80-as évek közepére újra tért 

hódított a természetközeli gazdálkodásra való törekvés. Ezt jelzi az is, hogy ebben az 

időszakban újra megugrott az ökológiai kutatásokról szóló cikkek száma (valamint, hogy az 

ERTI-ben 1986-ban létrejött az Ökológiai Osztály). 

 

                                                 
5 Czájlik Péter: A parádi erdőterület történeti áttekintése. Kézirat, Budapest, 2004. 18. p. 
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4. 2. A gépekkel kapcsolatos cikkek és az erdőről szóló vita  

 

Ez a témakör azért érdekes, mert sok más témával áll kapcsolatban: az ültetőgépek 

megjelenésével könnyebbé vált a fásítás, a motorfűrészek, daruk és teherautók a fakitermelést, 

illetve a faanyag mozgatását könnyítették meg. Összesen 65 dolgozatot vizsgáltam meg. 

A magyar erdőgazdaságokban a nyugati országokhoz képest viszonylag későn jelentek 

meg a modern értelemben vett gépek: míg nyugaton a második világháború után megindult a 

gépesítés, addig Magyarországon az 1950-es években jelentek meg az első hadseregtől 

kiselejtezett, vagy eredetileg hadi célra gyártott hatalmas teherautók.  

A 11. ábrán a gépekkel foglalkozó cikkek eloszlását láthatjuk. 
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11. ábra. A gépekkel foglalkozó cikkek 

 

A század első felében elsősorban finom műszerekről szólnak a dolgozatok, mint amilyen a 

párolgásmérő (1899), az ún. anemométer (1907) vagy a szedimentációs mérleg (1940). 

Viszonylag kevés cikk foglalkozik az erdőgazdálkodásban közvetlenül használható gépekkel 

(ilyen például az akácmag-cséplő gépről írt tanulmány 1902-ből). A gépekkel foglalkozó 

cikkek ideje az ötvenes évek közepén jött el, a gépek megnövekedett jelentőségét jelzi a ’50-

es évek végétől a ’70-es évek közepéig tartó nagy csúcs. A gépek felelőtlen és át nem gondolt 

használata azonban súlyos következményekkel járt. A fásítások során ültetőgép segítségével 

hatalmas ültetvények jöttek létre, azonban gyakran olyan közel helyezkedtek el egymáshoz a 

kibújó csemeték, hogy esélyük sem volt az életben maradásra: előfordult, hogy a 

tervgazdálkodásnak megfelelően 1,5 x 1,5 méteres hálóban ültették a fenyőcsemetéket (ami 
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már önmagában véve is túl kis helyet biztosít egy-egy fának), ráadásul a sorok közé még 

nyárfacsemetéket is ültettek!6 Persze az így telepített „erdőből” nem lett semmi sem.  

Mikor az új gazdasági mechanizmus során a nyereségérdekeltség lépett előtérbe, a nagy 

teljesítményű gépekkel gyerekjáték volt hatalmas mennyiségű fa kitermelése. Ennek azonban 

viszonylag hamar megmutatkozott a hatása: a ’80-as évek elejére az erdők túlhasználata olyan 

méreteket öltött, hogy a társadalom felzúdult és megkezdődött az „erdőről szóló vita”. 

Tömegével jelentek meg a napi sajtóban olyan cikkek, melyek a helytelen erdőgazdálkodást 

hibáztatták és követelték a változást. A társadalmi nyomásnak lehet tulajdonítani a 

szemléletmódban bekövetkezett változást: ahogy azt korábban írtam, a ’80-as évek közepétől 

ismét a természetközeli gazdálkodásra való törekvés került előtérbe. Az ebből a korszakból 

származó „gépes” cikkek elsősorban az új kialakítású gépekről írnak (ez a grafikonon látható 

másik nagyobb csúcs). 

 
 
 
 

                                                 
6 Czájlik Péter szóbeli közlése a KNEB 1986-87. évi Erdővizsgálatáról 
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4. 3. A szemléletmód változása 

 

Ebben az alfejezetben foglalom össze a szemléletmód változásaival kapcsolatos 

megfigyeléseimet. A hatvanas évektől kezdve megfigyelhető, hogy egyre kevesebb dolgozat 

szól az erdőről, az erdőgazdaságról, a korábbi témákról, és egyre több közlemény más 

oldalról közelít az erdő felé.  

Mielőtt erre rátérnék, szeretném bemutatni a cikkek számának változását az idő 

függvényében (12. ábra). 
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12. ábra. A cikkek száma 

 

Az ábra alapján elmondható, hogy idővel egyre több közlemény jelent meg egy-egy 

évben. Itt szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy vannak olyan grafikonok (például a 4.5. 

alfejezet 21. ábrája, mely a lucos cikkek eloszlásával foglalkozik), melyeken legfeljebb évi 2-

3 dolgozat jelent meg egyes években. Ez elég kevés, mégis ez alapján állítom azt, hogy az 

adott témakörrel sokat foglalkoztak. Figyelembe kell venni azonban, hogy– főleg a század 

elején – viszonylag kevés közlemény jelent meg egy számban, ezért ha egy témakörrel 2-3 

dolgozat foglalkozik, akkor ez kiteheti adott esetben a kérdéses szám negyedét. Vagyis ha egy 

konkrét témával foglalkozik az írások 25/-a, akkor ez valóban megkülönböztetett figyelmet 

jelez. 

A fenti grafikonon az is szépen látszik, hogy az ’50-es évektől kezdődően ugrott meg az 

egy évben megjelent cikkek száma. Ennek pedig az áll a hátterében, hogy nagyon sok egyéb 

közlemény is megjelent a folyóiratban, például beszámolók külföldi tanulmányutakról, vagy 

külföldi szakemberek magyarországi látogatása során elhangzott előadások kivonatai. 
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A ’60-as évek elejétől kezdve beszélhetünk a szemléletmód változásairól: 1961-ben jelent 

meg az első cikk, mely közgazdasági szempontból értékeli az erdőt. A 13. ábrán tüntettem fel 

az ilyen témájú közlemények előfordulását. Ökonómia és üzemszervezés kifejezést rendeltem 

azokhoz a cikkekhez, melyekre a fent említett közgazdasági szemléletmód volt a jellemző, de 

ebbe a kategóriába kerültek azok a közlemények is, melyek szervezési feladatokkal, vagy 

például az erdő közjóléti funkcióival (üdülés, rekreáció) foglalkoznak, illetve az erdei 

munkások egészségi állapotát tárgyalják (például motorfűrész által okozott vibrációs ártalom 

és halláskárosodás).  
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13. ábra. A szemléletmód változása I. 

 

A téma népszerűségét jelzi, hogy 1974-ben az ERTI-ben megalakult a Közgazdasági 

Osztály, ez az az év, mikor a legnagyobb arányban jelentek meg ilyen tárgyú közlemények: 

összesen 8 írás foglalkozik a fent említett témákkal, míg magával az erdővel mindössze 10.  

A 14. ábrán az ökonómiai témájú cikkek mellé az egyéb közleményeket (beszámolókat, 

stb.) is belevettem.  
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14. ábra. A szemléletmód változása II. 

 

Három évben az „egyéb” cikkek száma meg is haladta az erdőről szóló közleményekét. 

1970-ben ünnepelték 1945-nek, mint „Magyarország felszabadulásának” 25. évfordulóját, és 

e jubileum alkalmából az ERTI kutatói is tartottak előadásokat, aminek kivonatai belekerültek 

az évkönyvbe is. 1987-ben a Magyar Tudományos Akadémián volt egy ülés „Az erdő és az 

ember, illetve az ember és az erdő egészsége” témakörben, az itt elhangzottakról szintén lehet 

olvasni a folyóiratban. A harmadik csúcs (1989) pedig „Az erdészet, a faipar és a 

vadgazdálkodás feladatairól” című programsorozaton tartott ERTI-előadások kivonatai miatt 

alakult ki.  

Ha azonban ezt a három kiugró évet nem is vesszük figyelembe, akkor is 

megállapíthatjuk, hogy az „egyéb” témájú cikkek jelentős részt foglaltak el a ’60-as évektől 

kezdve, vagyis a lap egészére jellemző szemléletmód megváltozott, nem csupán szakmai, 

erdész szempontból tekintették az erdőt, hanem előtérbe kerültek üdülési és közjóléti feladatai 

is.  
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4. 4. A termőhely-kutatás és a fásítások 

 

Ezzel a témával kapcsolatban tárgyalom a talaj-, pontosabban termőhely-kutatás 

változásait, mert a fásítások során nélkülözhetetlen a termőhely előzetes megismerése 

(„feltárása”). Összesen 136  dolgozatot vizsgáltam meg (de a talajjal foglalkozó cikkek, 

összesen 94, egy az egyben szerepeltek az ökológia kutatásoknál is.) 

Fontosnak tartottam szétválasztani a jó és a rossz termőhelyekkel foglalkozó cikkeket. 

Rossz termőhely alatt szikeseket és homoktalajokat, valamint kopárokat értettem. (Kopárok 

olyan helyek, melyeket klimatikus és talajtani viszonyaiknak megfelelően valamilyen fás 

társulás kéne, hogy borítson, de általában valamilyen emberi hatás következményekét 

mégsem ez a helyzet.). A homoktalajok fásítása nem XX. századi kérdés: Mária Terézia 

1769-ben kiadott erdőrendtartásában is helyet kapott ez a témakör, majd az 1807. évi XX. 

törvénycikk rendelkezett „A futóhomok által okoztatni szokott károk elhárításáról és az általa 

elöntött területek termővé tételéről”7. A homok, azon kívül, hogy terméketlen volt, 

folyamatosan terjedt (ez az elsivatagosodás), előidézve ezzel különböző légúti betegségeket 

is. E bajok megszüntetésén túl a homok megkötésétől a klíma javítását (kiegyensúlyozottabbá 

tételét) is remélték. Először őshonos fajokkal (fekete nyár és fűzfélék) foglalkoztak, majd a 

XIX. század második felében népszerű lett az akác, később az erdeifenyő, majd a  

feketefenyő. 8

Kopárfásításról először az 1897. évi XXXI., majd az 1898. évi XIX. tc. rendelkezett, de 

már jóval korábban foglalkoztak a kopár területek erdősítésével, elsősorban a bányavidékek 

területén (először 1809-ben, a besztercebányai erdőhivatal területén). Erre azért volt szükség, 

mert a bányák rengeteg fát emésztettek fel (a járatok kitámasztása miatt), emiatt főleg a 

bányához közel eső területek fáit termelték ki.  A letarolt területeken azonban gyakoribbak 

lettek a földcsuszamlások és az árvizek, emiatt az erdősítés ismét több célt szolgált: egyrészt 

faanyagot biztosított, másrészt kiegyensúlyozottabbá tette a viszonyokat.9 Mivel az első 

világháború előtt főleg ezekre a (hegyvidéki) területekre koncentráltak a kopárfásítás során, 

ezért ezek elcsatolása után a mai Magyarország területére újra nagy arányban lettek jellemzők 

az elhanyagolt kopár területek. 

A XX. századra a legkevesebb tapasztalat a szikes talajokkal kapcsolatban volt, emiatt 

indult Püspökladányban az Erdészeti Szikkísérleti Telep 1926-ban.  

                                                 
7 1807. évi XX. tc. In: Magyar Törvénytár. 1740-1835. évi törvényczikkek. Szerk.: Márkus Dezső. Budapest, 
1901. Franklin Társulat 353. p. 
8 Lesenyi Ferenc: A magyar erdőgazdaság története és mai helyzete. Budapest, 1936. Pátria Rt. 26.p.  
9 Bartha D. –Oroszi, S. id. mű. 223. p. 

 22



Az következőkben először a jó, majd a gyenge minőségű talajokkal foglalkozó cikkek 

eloszlását mutatom be (15. és 16. ábra) 
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15.ábra. Jó minőségű termőhelyekkel foglalkozó cikkek 
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16. ábra. A sekély talajokkal foglalkozó cikkek 

 

Az első világháború előtt viszonylag intenzív volt a talajok kutatása (1917-ig 12 

közlemény jelent meg), elsősorban a sekély talajokat vizsgálták, ezen belül is a 

homoktalajokkal foglalkoztak a legtöbbet. Ez a tendencia a folyóirat újraindulásától az ’50-es 

évekig tartó időszakra is jellemző. Azonban míg a század elején általános ökológiai és 

termőhely-feltárási vizsgálatokról van szó, addig a második időszakra inkább a megmaradt 
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területek számbavétele a jellemző, mert az erdős területek elcsatolása után halaszthatatlanná 

vált a megmaradt területek (és ezzel a rossz termőhelyek) erdősítése. 

Az ’50-es évek elejétől (egészen pontosan 1951-től) kezdődő időszakra a 

tervgazdálkodásban előírt fásításokat megelőző talajvizsgálatokról van szó. A korábbiakhoz 

hasonlóan a sekély talajokkal, azon belül is a homoktalajokkal foglalkoznak a 

legintenzívebben. Ennek az lehet az oka, hogy a mai Magyarország területén a kopárok 

(lévén, hogy nem maradtak nagy bányavidékek) nem jelentettek akkora problémát, viszont 

egyéb rossz termőhelyből továbbra is sok volt (sőt, az elcsatolás miatt e talajok aránya a 

korábbinál nagyobb lett). Itt fontos megemlíteni, hogy az előírt fásítások során sok olyan 

területet is a kopárok közé számítottak, ahol természetes módon nem a fás vegetáció volt a 

jellemző. (Az ilyen területek fásításának eredményei az értékes sziklagyepeinket elcsúfító, 

tönkretevő feketefenyő-ültetvények.) Egy kisebb csúcs jellemző a ’80-as évek második felére, 

ennek oka az erdőről szóló vita kapcsán újra meginduló általános ökológiai kutatás-sorozat 

lehet. 

A 17. ábrán a fásításokkal foglalkozó közlemények eloszlását tüntettem fel. 
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17. ábra. A fásítások 

 

Érdemes megfigyelni, amire már az előbb is utaltam, hogy a fásításokról szóló cikkek által 

kirajzolt görbe milyen szépen párhuzamba állítható a termőhely-feltárások eredményeivel. A 

korábbiakkal összhangban, a legintenzívebb erdősítés az ’50-es évektől kezdődött, a három-, 

illetve ötéves tervek következményeképpen. 
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4.5. A különböző fafajok iránti érdeklődés változásai 

 

Az egyik legfontosabb kérdéskörnek a különböző fafajokkal foglalkozó közlemények 

eloszlását éreztem. Vajon mikor melyik fajra koncentráltak leginkább?  És mi lehet a 

változások háttérben? A kérdések megválaszolásához 387 dolgozatot vizsgáltam meg. 

A cikkek eloszlását az alábbi grafikonon láthatjuk (18. ábra). 
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18.. ábra. Az ős- és idegen honos fajokkal foglalkozó cikkek 

 

Jól látszik, hogy az első világháború előtt inkább az őshonos fajokra figyeltek, majd a 

folyóirat újraindulása után inkább az idegen honos fajokra koncentráltak. E tendencia egyik 

oka nyilvánvalóan maga a háború, pontosabban az utána következő trianoni döntés: az erdős 

területek elcsatolásával megváltozott a megmaradt faállomány összetétele: a háború előtt az 

erdők 26%-a fenyves volt, a békeszerződés után ez az arány 4,1%-ra zuhant vissza. A mai 

Magyarország területén csak a nyugati határszélen vannak őshonos fenyők (luc-, vörös-, 

jegenye- és erdeifenyő)10, azonban ezen fenyvesek területe elhanyagolható az ültetett 

fenyvesek területéhez képest, ezért a feldolgozás során úgy tekintettem őket, mint idegen 

honos fajokat. A tendencia másik okára később térek majd vissza, a nyárak kapcsán, akkor 

magyarázom el azt is, hogy ebbe a grafikonba miért nem vettem bele a nyárral foglalkozó 

cikkeket. 

A következő grafikonok megmutatják, hogy a háború előtt, illetve után mely fajok voltak 

a kutatások középpontjában (19. és 20. ábra) 

                                                 
10 Simon Tibor: A magyarországi edényes flóra határozója - Harasztok-virágos növények. Budapest, 2000. 
Nemzeti Tankönyvkiadó 83-85. p. 
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19. ábra. Fenyőfajok a háború előtt 

 
 
Százalékokban kifejezve ez a következőképpen alakul: lucfenyő: 66%, vörösfenyő: 27%, 

erdeifenyő: 7%.  

A háború után ehhez képest több változás is van: egyrészt sokkal több faj képezi a 

kutatások tárgyát, másrészt a különböző fajokkal foglalkozó cikkek egymáshoz viszonyított 

aránya is változott.  
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20. ábra. Fenyőfajok a háború után 

 
 

Százalékokban kifejezve: erdeifenyő: 46%, feketefenyő: 26%, luc: 17%, vörös – és 

duglászfenyő: 5-5%, sima- és jegenyefenyő: 1-1%. 
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A luccal továbbra is sokat foglalkoztak, ez azonban csalóka: érdemes megvizsgálni a 

„lucos” cikkek eloszlását (21.ábra). 
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21. ábra. A lucokkal foglalkozó cikkek 

 

Látható, hogy a háború előtt több cikk is foglalkozik ezzel a fajjal, nyilvánvalóan ezért, 

mert ennek a fája a legértékesebb. Ahogy azt a 20. ábrán is megfigyelhettük, a háború után is 

viszonylag sok közlemény jelent meg a luccal kapcsolatban. Azonban e dolgozatok sokkal 

ritkábban jelentek meg, általában az adott évben csak egy. Ha megnézzük a folyóirat 

újraalakulása utáni időszakot, akkor láthatjuk, hogy ekkor főleg olyan cikkek jelentek meg, 

amik még a régi viszonyokra vonatkoztak. Például Pallay Nándor 1934-ben írt „Négy 

fontosabb fafajunk néhány főbb műszaki tulajdonságának változása…” című dolgozatában a 

négy fontosabb faj közé sorolja a lucot is, pedig ezt sem gazdasági jelentősége, sem a lucosok 

területaránya sem indokolja. Ezután egy majdnem harminc éves intervallum következett, csak 

ezután fordult az érdeklődés újra e faj felé. Azonban ekkor sem erdészeti gazdasági 

jelentősége miatt. Több cikk is van, ami például a luccal, mint karácsonyfával foglalkozik. 

Ezek alapján elmondható, hogy bár szám szerint viszonylag sok cikk témája a lucfenyő, e faj 

jelentősége mégsem számottevő. 

Amint azt írtam, a 18. ábrába nem vettem bele a nyárral foglalkozó cikkeket. A fenyők 

mellett idegen honos faj az akác.  

E két csoporttal foglalkozó cikkek előfordulását, gyakoriságát hasonlítja össze a 

következő grafikon (22.ábra).    
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22. ábra. A fenyőkkel és akácokkal foglalkozó cikkek  

 

Látható, hogy a fenyőket sokkal nagyobb érdeklődés övezte. Ez érthető, hiszen fájuk 

értékesebb, ezen kívül igénytelenségük miatt fásításra is jól használhatók. Ennek ellenére az 

akáccal is foglalkozott az erdész szakma: ha kevés cikk is jelent meg a fenyőkhöz képest, 

azért a tanulmányok megjelenése folyamatos. (Az akácot elsősorban futóhomok megkötésére, 

illetve homokfásításra használták.) Pont e kis mértékű, de folyamatos megjelenés miatt 

alkalmas a nyárral foglalkozó cikkekkel való összehasonlításra (23. ábra). 
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23. ábra. A nyárral és akáccal foglalkozó cikkek 1957-ig 
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Amíg az akácos közlemények átlagosan három és félévente jelentek meg, addig 1951 után 

évente átlagosan három nyáras cikk látott napvilágot. 1957-ben volt a Nyárfa-konferencia, de 

a nyárak iránti nagy érdeklődés a későbbiekben is jellemző maradt (24. ábra): 
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24. ábra. A nyárral foglalkozó cikkek 

 

A nyár-kérdés megértéséhez a politikai helyzetet is figyelembe kell venni. A második 

világháború után az erdészeti politika által meghatározott főbb irányzatok az erdőterület-

növelés, illetve az erdők fatermőképességének fokozása voltak. Ennek következménye az 

1949-ben meghirdetett ország-fásítási program, de az erdőtelepítéseket nem őshonos fajokkal 

végezték, hanem akáccal, fenyőkkel, illetve nemes nyárakkal. A nemes nyárfajták kétségtelen 

előnye, hogy gyorsan nőnek, rövid vágásfordulóval lehet az ültetvényeket kezelni, vagyis 

kiválóan alkalmasak az intenzív fatermesztésre. Ennek következtében a mértani rendbe 

ültetett „papírnyárasok” területe ugrásszerűen növekedett, és bár papíron jelentősen nőtt az 

erdők területe, ezeknek az ültetvények képe, összetétele nagyon távol állt a természetes 

erdőkétől.  

A nemesítések miatt fellendült az erdészeti genetika (25. ábra) és az őshonos (fehér, 

szürke és rezgő) nyárak, valamint amerikai fajok keresztezésével sorra állították elő a gyorsan 

növő, igénytelen, betegségekkel szemben ellenálló fajtákat.  
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25. ábra. Az erdészeti genetika fellendülése 

 

A nemes nyárasok azonban nem teljesen váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, mert sok 

állományt nem a megfelelő helyre ültettek. Ennek a következménye némi területcsökkenés 

volt a nyolcvanas évek második felére: míg 1973-ban a nemes nyárasok területaránya 9,4% 

volt, addig a rendszerváltásra arányuk 7,1%-ra csökkent.11

 

 

                                                 
11 Bartha, D. –Oroszi, S. id. mű. 231. p. 
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4. 6. Vadgazdálkodás és erdővédelem 

 

Vadgazdálkodással kapcsolatban 29, erdővédelemmel kapcsolatban 167 cikket vizsgáltam 

(azonban a „vadas” cikkek egy része vadkárról tesz említést, így ezek a cikkek mindkét 

kulcsszó alatt megjelentek).  A alábbi grafikonon (26. ábra) a vadgazdálkodásról és a 

vadkárról szóló cikkek előfordulását láthatjuk. Érdekes megfigyelni, hogy a század első 

felében csak két cikk jelent meg a témában, a század második felében pedig huszonkilenc. 
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26. ábra. Vadgazdálkodás és vadkár 

 

A „vadas” cikkek 63%-a vadgazdálkodásról szól, 37%-a a vadkárról. A 

vadgazdálkodással összefüggő közlemények közül öt foglalkozik az apróvad (a mezei nyúl, a 

fácán és fogoly) tenyésztésével és védelmével, a többi nagyvaddal kapcsolatos, illetve 

általános vadgazdálkodásról szól. Érdemes elgondolkodni rajta, hogy miért csak a huszadik 

század második felében vált jelentőssé ez a témakör.  

Választ kapunk a kérdésre, ha megnézzük, hogy az egyes cikkek pontosan mivel is 

foglalkoznak. Az 1950-es évek elején, közepén keletkezett tanulmányok részben az 

apróvadtenyésztést tárgyalják, részben ökológiai tényezők hatását vizsgálják a 

vadgazdálkodásra, emellett azonban folyamatosan érkeznek híradások, megfigyelések az 

erdei vadak kártételéről is. Az ötvenes évek második felében kerül először szóba a 

szarvasállomány minőségének javítása, vagy a hazai szarvaspopuláció kialakulásának 
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kérdésköre, valamint népszerű téma az egyes erdőtípusok vadgazdálkodási vonatkozása is. A 

vad- és a vadkár-kérdés hátterében álló jelenséget a következőkben vázolom fel. 

A 27. és 28. ábrák alapján elmondható, hogy a nagyvadak hazai populációi a hatvanas 

évek közepétől kezdve exponenciális növekedési görbe szerint gyarapodtak.   

 

27..ábra. A szarvasállomány tényleges és tervezett alakulása és lelövése 1936 – 1976 között12

 

 

28. ábra. A vaddisznóállomány tényleges és tervezett alakulása és lelövése 1936 – 1976 között13

 

E gyors ütemű növekedés eredményeképpen megnőtt a vadkár, és lehetetlenné vált az 

erdők felújítása, ezzel együtt pedig leromlott a vadállomány minősége is. Bár ezt a veszélyt 

viszonylag hamar felismerték (erre utal az is, hogy e témakör népszerűvé vált nem sokkal a 

nagy telepítések megkezdése után), valamint kidolgozták a vadgazdálkodás távlati tervét is 

(ez ebben az esetben a hosszabb távra meghatározott kilövési tervet jelentette), a populációk 

növekedésének ütemét azonban nem sikerült lelassítani. Ennek oka többek között az volt, 
                                                 
12 Madas András: Erdészeti politika. Budapest 1978. Akadémiai Kiadó … p. 
13 Mada  András: Erdészeti politika. Budapest 1978. Akadémiai Kiadó … p. 
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hogy sem az erdőgazdaságok, sem a vadásztársaságok nem tartották be a vadgazdálkodási 

üzemterv előírásait, részben fegyelmezetlenségből, részben azért, mert a gondos selejtezés 

nagyon nagy és időigényes munka lett volna, aminek elvégzésére sok gazdaság esetében nem 

volt elegendő ember sem. A nagyarányú növekedés másik oka az volt, a korábbi erdősítések 

nyomán a hatvanas évek közepére teljesen megváltozott a hazai erdők belső szerkezete: 

ekkorra az országban közel 774 ezer hektár fiatalos keletkezett (vagyis az 1-20 éves 

korosztály által elfoglalt terület alig 30 év alatt a duplájára nőtt). Ezt mutatja be a 29. ábra: 
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29. ábra. Az 1-20 éves fiatalosok által elfoglalt terület14

 

A nagy kiterjedésű fiatalosok, melyeket sok helyen nem is ápoltak megfelelően, 

áthatolhatatlan sűrűségeket alkottak, kiválóan rejtve a vadat, s egyben bőséges téli 

táplálékforrást biztosítva számukra. A hatalmas sűrűségek nagy csapatok kialakítását tette 

lehetővé, ezek után törvényszerű volt a nagyvad túlszaporodása. 

 

A továbbiakban az erdővédelem témakörét tárgyalom, ami az erdészeti kutatásokban 

mindig is fokozott figyelmet kapott; ez volt a leggyakoribb kulcsszó, összesen 167-szer 

fordult elő. Amint azt az alábbi grafikon (30. ábra) is mutatja, folyamatosan jelentek meg az e 

témába vágó cikkek. 

 

                                                 
14 Madas András: Erdészeti politika. Budapest 1978. Akadémiai Kiadó … p. 

 33



0

3

6

9

12

1899 1919 1939 1959 1979
év

cikkek 

száma

 

30. ábra. Erdővédelemmel foglalkozó cikkek 

 

Az ábrán két kiugró csúcs látható, az egyik a ’60-as évek közepén, a másik a ’80-as évek 

közepén-végén. 1952-ben jelent meg az első cikk, amely vegyszeres védekezéssel 

foglalkozik, majd nagyon népszerűvé vált ez a téma: az 1963-tól ’71-ig tartó időszakban 10 

cikk is megjelent ezzel kapcsolatban. A másik csúcs oka a ’80-as évek elején kezdődő nagy 

tölgypusztulás: az 1985-től a rendszerváltásig tartó időszakban 15 közlemény jelent meg 

ebben a témában. 

 Jelentősebb csúcs van még a század legelején, illetve az ’50-es évek közepén is, ezeknek 

azonban nem tudom az okát megmagyarázni, az irodalomban sem olvastam olyan jelenségről, 

ami ezt a fokozott figyelmet indokolná. Ha megnézzük a dolgozatok témáit, akkor kiderül, 

hogy szinte mindegyik más károsítóról vagy erdővédelmi módszerről szól, tehát feltételezem, 

hogy ezeket a csúcsokat pusztán a véletlen egybeesés okozta. 

Az alábbi grafikonon az erdővédelem nagy témakörén belül a főbb csoportokat mutatom 

be (31. ábra). 

Az „általános” kategóriába olyan cikkek kerültek, amelyekről a cím alapján nem tudtam 

megállapítani, hogy melyik csoportról szólnak, illetve amelyek általános erdővédelemmel, 

vagy az erdők egészségi állapotával foglalkoznak. 

Vegyszeres védekezésről 1952-ben esett először szó, majd egyre nagyobb tért hódított ez 

a védekezési forma. Csak 1974-ben kezdtek el foglalkozni a környezetvédelemmel is, ezek 

után majdnem 10 évet kellett várni (1983-ig), míg megalakult az ERTI Környezetvédelmi 

0sztálya.   
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Érdekes, hogy a biológiai védekezésről már jóval korábban, 1899-ben szó esik: az egyik 

cikk egy lepkefaj hernyóján végzett bakteriológiai kísérletről számol be.  
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31. ábra. Fontosabb erdővédelmi témakörök 

 

A legtöbb cikk a rovarok okozta károsodást tárgyalja, ezen belül is jellemző a különböző 

lepkefajok hernyóiról szóló megfigyelések túlsúlya. A rovarok elleni rovarokkal való 

védekezésről, vagyis az ún. hiperparaziták alkalmazásáról szóló cikkek a „biológiai 

védekezés” csoportba kerültek. Fontos hangsúlyozni, hogy a „gomba” csoportba nem 

feltétlenül káros gombákról szóló cikkek kerültek: ide soroltam a fák mikorrhizálásával 

foglalkozó tanulmányokat is. A mikorrhizálásról először 1952-ben esik szó, összesen öt 

tanulmány jelent meg ezzel kapcsolatban. A vadkárról korábban már írtam. 
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5. Összefoglalás és kitekintés 

 

Munkám során az Erdészeti Kísérletek (újabb nevén Erdészeti Kutatások) című folyóirat 

anyagát dolgoztam fel a cikkek címe alapján, ProCite 4 program segítségével. A főbb 

tendenciák megállapítását hat témakörben végeztem: ökológiai kutatások, a gépekkel 

kapcsolatos cikkek és az erdőről szóló vita, a vizsgálatok szempontjainak változásai, 

fásítások, a különböző fafajok iránti érdeklődés változásai, valamint vadgazdálkodás és 

erdővédelem.  

Ezek alapján főbb korszakokat lehet megállapítani a XX. századon belül: az első a 

trianoni békeszerződésig tartó időszak, a második az ’50-es évek elejéig tartó korszak, ezt 

követi a harmadik időszak 1968-ig, végül a negyedik korszak a rendszerváltásig. 

Az első időszakra jellemzőek az intenzív ökológiai jellegű kutatások (elsősorban a 

klimatikus viszonyokat elemző tanulmányok, de fontos a termőhely-vizsgálat is, főleg ami a 

sekély talajokat illeti). Az őshonos fafajok vizsgálata a meghatározó (főleg a fenyőké, a 

fenyőkön belül pedig a lucfenyőé). Gyakoriak az erdővédelem témakörben íródott cikkek, 

már ekkor szó esik a biológiai védekezésről, azonban a vadgazdálkodással, vadkárral 

kapcsolatban mindössze egy cikk jelenik meg és nem esik szó a gépekről sem (illetve a 

gépekkel foglalkozó dolgozatok is inkábba finom műszereket tárgyalják). 

A trianoni szerződés az erdész szakmát alapjaiban rázta meg. Nem csupán az értékes 

fenyőerdők vesztek oda, hanem a kísérleti állomások is új helyen voltak kénytelenek 

berendezkedni, miközben a felszerelés nagy része elpusztult. Ezért a következő időszakban 

mindent előröl kellett kezdeni, illetve fel kellett mérni a megmaradt erdők állapotát, és a 

helyeket, ahová erdőket lehetne telepíteni. Emiatt ebben az időszakban a cikkek klimatológia 

helyett inkább a termőhely-feltárással foglalkoztak, valamint megkezdődtek a fásítások is. A 

gépek szerepe ekkor sem jelentős, valamint a vadkérdéssel kapcsolatban újra csak egy cikk 

jelenik meg. Ami a fafajokat illeti, továbbra is sokat foglalkoztak a fenyőfélékkel, de mivel 

ezek már tulajdonképpen nem tekinthetők őshonosnak, ezért a fafajok aránya az idegen honos 

fajok felé tolódott el. 

A harmadik időszak 1953-tól (a Nagy Imre-féle agrárpolitika megindulásától) 1968-ig, az 

új gazdasági mechanizmus beköszöntéig tart. Jellemző az ökológiai jellegű kutatások 

kiugróan magas száma. A tervgazdálkodás által előírt fásítási programot nagyon intenzív 

termőhely-feltárás előzi meg. A fásításban fontos fajok: a fenyők, a nyárfajták és az akác. A 

szükséges feladatok elvégzését a hirtelen megjelenő gépek nagyon könnyűvé teszik, időnként 

túlzások (mint például túl nagy mennyiségű csemete kiültetése) is előfordulnak, ami az 
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ültetvények nem kielégítő fejlődéséhez vagy pusztulásához vezet. Megkezdődnek a nyárfajok 

nemesítésével kapcsolatos kutatások, fellendül az erdészeti genetika. Ennek az az oka, hogy a 

gyorsan növő, hamar kitermelhető és ellenálló fajták telepítésével eleget lehet tenni a három- 

és ötéves tervek előírásainak. Az erdővédelemben fontos lépés a vegyszerek megjelenése, 

majd gyors elterjedése. Az intenzív telepítések miatt felszaporodó fiatalosokban megindul a 

nagyvad-populációk felduzzadása is, ami magában hordozza az állatok genetikai romlásának 

a veszélyét, illetve a vadkárok számának növekedését. A ’60-as évektől kezdődően bizonyos 

fajta szemléletváltás indul meg: a pusztán szakmai szemszög mellett mind nagyobb tért hódít 

az ökonómiai alapú értékelés, valamint felismerik az erdő közjóléti szerepét is. 

A negyedik időszak az új gazdasági mechanizmussal veszi kezdetét, a természetközeli 

erdőművelés hangsúlyozása helyett a nyereségérdekelt szempontok válnak meghatározóvá. 

Megkezdődik az erdők túlhasználata, amiben a nagy teljesítményű gépek ismét segítséget 

nyújtanak, a bajt tovább tetőzi a felszaporodott vad által okozott kár. Ez a ’80-as évek 

közepére a társadalom felzúdulásához vezetett (megkezdődött az „erdőről szóló vita”), 

aminek hatására ismét a természetközeli gazdálkodás kerül előtérbe. A korszak végére 

kiderül, hogy a nagy nyárfa-telepítés nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, a nyár-

ültetvények területe csökken.  Főleg a korszak végén kiugróan magas az erdővédelemmel 

kapcsolatos dolgozatok száma, ennek hátterében a ’80-as évek elejétől kezdődő 

tölgypusztulás áll. Erre az időszakra is jellemző, hogy az erdőt több szempontból vizsgálják. 

Egyes években nagyon sok beszámoló jelenik meg (például tanulmányutakról), főleg, ha az 

adott évben nevezetes esemény van (jubileum, MTA-ülés az erdőről). 

 

A XIX. századig tulajdonképpen nem is beszélhetünk erdőgazdálkodásról, csak 

erdőhasználatról: a társadalom az erdő termékeit összegyűjtötte és felhasználta. A 

mezőgazdaság földéhsége, valamint a fellendülő bányászat és ipar miatt azonban egyre 

kevesebb lett a fa és szükségessé vált az erdőterületek felújítása, újratelepítése, valamint az 

állományok ápolása is. Mindezek következtében az erdőhasználat fokozatosan átalakult 

erdőgazdálkodássá, és ezzel párhuzamosan megkezdődtek az erdészeti kísérletek és kutatások 

is. Az általam vizsgált folyóirat csak a XIX. század legvégén indult, és ha a kutatásokról 

átfogóbb képet szeretnénk kapni, akkor szükséges volna a korábbi szakirodalom 

áttanulmányozása is (ilyen például 1862-ben indult az első magyar nyelvű erdészeti szaklap, 

az Erdészeti Lapok). Ha pedig csak a XX. századi kutatásokra vagyunk kíváncsiak, akkor is 

fontos szem előtt tartani, hogy az egy folyóirat alapján kialakult kép korántsem tükrözi híven 

a korszak tendenciáit. A továbbiakban más folyóiratok feldolgozását is tervezem, mint 
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amilyen például az előbb említett Erdészeti Lapok, vagy Az erdő című folyóirat, vagy a 

Nyugat-Magyarországi Egyetem által kiadott Egyetemi Közlemények (régi nevén 

Erdészettudományi Közlemények). Ha ezeket is hasonló módon feldolgozom, akkor a 

folyóiratok összehasonlításával további ismereteket szerzek majd az erdészeti kutatások 

történetéről. 
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