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Utószó

Az életben mindenütt, de az erdészet területén különösen áll az az igaz

ság, hogy az elért eredményeknek szerves része a múlt, a megelőző generációk: 

íuiudások, mérnökök, tisztviselők sok évtizedes, verejtékes munkája. Jelenünk 
és jövőnk a múltban gyökerezik és az, aki elődeinek munkáját nem értékeli, maga 
sem számithat majd több megbecsülésre.

Tömören és szépen fejezte ki a múlt megbecsülésének szükségességét és 
hasznosságát Kállai Gyula miniszterelnök Szigetvár hősi védelmének 400. évfor

dulóján mondott beszédébén :

A szocialista Magyarország méltó becsben tartja nemzeti múltjának 
minden haladó hagyományát. Történelmünk igazi értékeinek megbecsülé

se, tanulságainak és tapasztalatainak elemzése és felhasználása nemhogy 

ellentmond és akadályozza, hanem elengedhetetlenül szükséges a szocia

lista társadalom felépítéséhez. A mi világnézetünktől, a marxizmuá-le- 

ninizmustól idegen a nemzeti múlt nihilista tagadása, értékeink lerombo
lása. Sőt, éppen a munkásosztály, a szocializmust épitő nép a történelem 

haladó hagyományainak méltó örököse és folytatója. " (Népszava, 1966. 
szeptember 11.)

1966. augusztus 25-én az ország minden részéből összegyűltek Egyesüle
tünk tagságának képviselői a magyar erdészet szellemi központjában, Sopronban* 

Ott voltak külföldi barátaink, szaktársainlc is szerte Európából.

Pontosan 9. 30 órakor megzendültek az ünnepi harsonák. Ünnepélyes perc 

volt : száz súlyos esztendő elmúlását, ujabb évszázad nyitányát hirdették a fanfá

rok. Ebben az ünnepi hangulatban olvasta fel az Országos Erdészeti Főigazgatóság 

vezetője, Földes László elvtárs a Magyar Forradalmi Munkás-paraszt Kormány 
Elnökének az Egyesület Jubileumi Közgyűléséhez intézett üdvözlő levelét :
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A Magyar Forradalmi Munkás-paraszt Kormány Elnöke:

"Az Országos Erdészeti Egyesület 
Jubileumi Közgyűlésének,

Sopron

Kedves Barátaink ! Kedves Elvtársak !

A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány nevében forró szeretet
tel és őszinte nagyrabecsüléssel köszöntöm a fennállásának 100. évfordulóját 
ünneplő Országos Erdészeti Egyesületet, tagságát és vezetőségét.

Nagymultu egyesületük méltán lehet büszke nemes hagyományaira, ese
ményekben gazdag százesztendős története számos követésre méltó példával szol
gál. Az Egyesület és a magyar erdészek e hosszú idő alatt számos nagy felada

tot megoldva védték és gyarapították egyik legnagyobb nemzeti kincsünket, az e r 

dőt. Töretlenül munkálkodnak az uj, szocialista társadalmi rendben is, amely a 
korábbinál jóval nagyobb lehetőségeket biztosit nemes célkitűzéseik megvalósitá- 

sához.

A mi erdészeti dolgozóink egész tevékenységükkel ma a közösség vagyo

nát védik, javát szolgálják fáradságos, de felemelően szép munkájukkal. Szocia
lista rendünkben az államhatalom és az erdőgazdasági dolgozók célkitűzése a szü- 
kebb szakmai területen is közös. Az erdősités, az erdőgazdálkodás fejlesztése, az 
itt elért sikerek többek között ennek is köszönhetők.

Az elmúlt húsz év alatt kereken 300. 000 hektár uj erdőt telepítettek, s 
300. 000 hektár vágásterületet újítottak fel. A régebbi 12 százalékos aránnyal 
szemben hazánk területének ma már 15, 5 százalékát borítják erdők. Erdőgazdál

kodásunk a modern technika alkalmazásával egyre inkább ipari munkává fejlődik. 
Ezek a nagy sikerek az erdészek, az erdőmémökök és a többi erdőgazdasági dol
gozó odaadó, lelkes , nagy szakértelemmel végzett munkáját dicsérik. Kormá 

nyunk nevében ezért mindannyiuknak köszönetemet és elismerésemet fejezem ki.
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Uj ötéves tervünk megvalósításában ujabb nagy feladatok várnak az erdő- 

gazdaságok dolgozóira és társadalmi szervezetükre, az Országos Erdészeti Egye

sületre.

Kormányunk a jövőben is nagy gondot fordít, számottevő összegeket biz

tosit az erdősítés és az erdőgazdálkodás fejlesztésére. Tovább növeljük az ország 
élőfa-készletét, erdőterületét, különösen a hegy- és dombvidéki meredek lejtőket 

erdősítjük. A cellulózipar távlati fejlesztése érdekében elsőrendű fontossága van 

a nyárfa-telepítésnek. Munkájukat nagyra értékelve meg vagyunk győződve arról, 
hogy az eddiginél ocsóbban és kifogástalan minőségben valósítják meg a telepítési 

terveket.

Kérjük, segítsék továbbra is a termelőszövetkezeteket, hogy szakszerűen 
kezeljék erdőiket, működjenek közre abban, hogy összhangban legyenek a mező- 

és az erdőjgazdasági munkák, s hogy a fagazdálkodás a népgazdasági érdekek elő

térbe állításával történjék.

A Népfront-mozgalom segítségével, az ifjúsági szervezetek, az úttörők, 

a középiskolások, az egész társadalom bevonásával tegyük közüggyé az erdősítést 
és erdőink védelmét.

Biztosak vagyunk abban, hogy a történelmi multu Országos Erdészeti 

Egyesület továbbra is az eddigiekhez méltóan veszi ki részét a szocializmus te l
jes felépítésében reá váró megtisztelő tennivalókból.

Kormányunk nevében kívánok Önöknek további sikerekben gazdag munkát, 
erőt, egészséget, boldogságot.

♦
Elvtársi üdvözlettel :

Budapest, 1966. augusztus 24. KÁLLAI GYULA s.

a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt 
Kormány elnöke."
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Száz éves történelmünk során először méltatta a Kormány Elnöke az e- 

gész nemzet nevében azt a munkát, amelyet az Egyesület az erdőgazdálkodás é r 
dekében kifejtett.

Munkánk elismerése, tapasztaltokban gazdag évszázados történelmünk 

szilárd alap jövőt épitő további munkánkhoz, erdészhivatásunk betöltéséhez.
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