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Kétmillió hektár

A szép számmal megjelentek elôtt Gazsó György erdômérnök-színmûvész szavalt

Az ünnepség végeztével sajtótájékoztatót tartott (balról): Luzsi József, Csóka Péter, Gráf József és Pethô József

Pethô József elnök beszédében az ÁESZ egybentartásának fontosságát hangsúlyozta, majd Gráf József miniszter Szabó Tibor helybéli
gazdálkodóval jelképesen elültette a kétmilliomodik hektárt szimbolizáló fehérnyár-csemetét



A harmadik oldal

„A
usztria-Magyarország a világ legnagyobb
faanyag exportõre.” Ez a mondat a világ
erdõvagyonát felmérõ elsõ, 1910-ben készült

tanulmányban olvasható. Néhány év elteltével és egy vi-
lágégés után azonban Magyarország már Európa
erdõben legszegényebb országai közé tartozott, területének
nem egészen 12%-át borították erdõk.

Ebben a helyzetben olyan nagy tudású szakemberekre
és felkészült politikusokra volt szükség, mint Kaán Károly,
aki képes volt új utakat, új erdészeti politikát kijelölni. A
politika alapelve egyszerû és világos volt: megvédeni és a
természeteshez közeli állapotba vinni a megmaradt
erdõket, az ország erdõterületét pedig minden lehetséges
módon gyarapítani. Munkájuk nyomán fejlõdésnek in-
dult az erdészet, új erdõk jelentek meg a domb és hegyvi-
dékeken, de a Petõfi által megénekelt végtelen rónaságon
is. Az erdõtelepítés lendületét ugyan a második világhábo-
rú megtörte, az ötvenes években azonban már újra hatal-
mas ütemben létesültek új erdõk, nemcsak az Alföldön, de
a dombvidéki kopár területeken is. 

Az erdõtelepítés üteme a költségvetés teherbírásának
függvényében változott, és változtak az erdõtelepítés célki-
tûzései is: a talaj és vízvédelemtõl a faanyag források
bõvítésén át a természetszerû erdõk területének növeléséig,
az élhetõbb vidék kialakításáig, kézzelfoghatóan igazolva
az erdõk sokszínû funkcióit és azt, hogy az erdõ nemcsak
faanyag forrása, hanem létünk egyik biztosítéka is.

Az Európai Unióhoz való csatlakozással, ahol a vidék-
fejlesztés részeként új források nyíltak meg az erdõ telepí-
tésére, a korábbi évtizedekben nem tapasztalt figyelem for-
dult a telepítés felé. Így válhatott valóra, hogy az ország
erdõterülete alig több mint 80 év alatt majdnem megdup-
lázódott, és ma az ország 20%-át borítják erdõk.  Ezzel –
ha nem is abszolút mértékben, de arányaiban – Európa
legnagyobb erdõtelepítõ országai közé tartozunk.

Erdõt telepíteni pedig nem egyszerûen munka, hanem
a jövõbe vetett töretlen hit bizonyítéka. Mi, erdészek büsz-
kék vagyunk erre az eredményre, de tudjuk, hogy ez nem
a mi eredményünk, hanem az országé. Véletlen, de min-
denképpen szimbolikus jelentõségû az, hogy a 2 milliomo-
dik hektárt éppen Ópusztaszeren ünnepelhetjük, és itt
hajthatunk fejet a nemzet teljesítménye elõtt, bízva abban,
hogy mindaz, ami eddig létesült, gyermekeink és unoká-
ink javát fogja szolgálni.

Csóka Péter
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