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Döntõ mozzanatnak tekinthetõ, hogy az
elsõ ötéves tervrõl szóló 1949. évi XXV.
törvény 33. §-a elõírta, hogy a fatermelést
300 000 köbméterrel kell növelni és azt
is, hogy 50 000 hold új erdõt kell telepí-
teni az Alföldön.  Két évvel késõbb az
1029/1951. (XI. 30.) M.T minden erdõ-
gazdaság részvételét elrendelte a fásítás-
ban, hogy az erdõvel borított terület ará-
nya 1953-ban elérje a 20,3 százalékot. 

Habár a program 1949-ben indult, a
jogi és intézményi keretek korántsem
voltak koherensek az elsõ években. A
célok és eszközök számos alkalommal
változtak 1949 és 1959 között. Minde-
mellett ez az évtized volt az, amelynek
során a legnagyobb mértékben nõtt az
erdõvel borított terület.  Az intézményi
káoszra példa, hogy az Erdõgazdasági
Üzemi Központ (Erdõközpont), az in-
tézmény, amely a megvalósításért volt
felelõs, alig egy évig létezett 1949–50-
ben. Az 1949–50-ben létrehozott tisztsé-
gek és bizottságok, mint például a fásí-
tási felelõs és a Fásítási Bizottság, amely
a kampányban részt vevõ kvázi civil
szervezeteket volt hivatott összefogni,
szintén rövid életûek voltak.  

A koordináció irányítását a miniszté-
riumok, a Földmûvelésügyi Minisztérium,
majd a rövid életû Állami Gazdaságok és
Erdõk Minisztériuma, 1953 második felé-
tõl pedig a Mezõgazdasági Minisztérium
fõigazgatóságai vették át.  A tervhivatali
kölcsönöket az akkoriban alakuló terme-
lõszövetkezeti csoportoknak és tanácsok-
nak kellett igényelniük. 1954 azután
újabb fordulatot hozott. Nagy Imre kor-
mánya különválasztotta a mezõgazdasá-
got és az erdõgazdaságot, s létrehozta az
Országos Erdészeti Fõigazgatóságot,
amely az erdõgazdálkodás legfontosabb
szerve lett.  Amint az Keresztes Béla
összefoglaló mûveibõl jól ismert, a fõ-
igazgatóságnak meglehetõsen nagy auto-
nómiája volt, s több emberi erõforrást biz-
tosított az erdészet számára, mint bármely
kormányzati intézmény 1920 óta. 

Az 1040/1954-es M.T rendelet szerint
az erdészetnek két fõ feladata, hogy
biztosítsa a fakitermelés folyamatos nö-
vekedését, és hogy az erdõk védjék a
mezõgazdasági mûvelés alá vont terüle-
teket, stabilizálják a klimatikus viszo-
nyokat és óvják a lakosság egészségét.
Mindkét feladat szempontjából az or-
szágfásítás volt a kulcs: fát ültetni min-
denütt, ahol erre szükség van.  1959-
ben az OEF utasítása három célt jelölt ki
az országfásítás számára. Elõször mezõ-
védõ erdõsávokat kell létesíteni, ame-
lyek védik a mûvelt területeket a széltõl
és az áradástól is. Másodsorban, az or-
szágfásításnak gazdaságilag hasznossá
kellett tennie azokat a területeket, ame-
lyeket a mezõgazdaság nem tudott
hasznosítani. Harmadrészt, szebbé kel-
lett tennie az utak mentét és a városi te-
rületeket, illetve védeni kellett az utakat
és a vasutakat a hótól. 

A lenti ábra egy 1951-ben kiadott
diafilmbõl való és azt beszélik el, hogy
az Erdészeti Tudományos Intézet szoro-
san követte a Szovjetunió fásítási prog-

ramjának alapelveit. Az erdõsávoknak
fel kellett tartóztatniuk a homokot és
meg kellett akadályozniuk az elsivata-
gosodást. Ezért az erdõsávok merõlege-
sek voltak az uralkodó szélirányra. Így
tehát a hagyomány mellett a Szovjetu-
nió politikai elképzelések fölötti domi-
nanciája is azt sugallta, hogy az ország-
fásításnak az Alföldre kell fókuszálnia. 

A Sztálint a fásítási terv térképe fölé
hajolva ábrázoló plakát azt üzeni, hogy a
fásítás a Szovjetunió számára stratégiai
érdek. A Természetátalakítás Nagy Terve
a Szovjetunió politikai napirendjének és
gépezetének meghatározó része lett
1948 õszén, tehát alig egy évvel azután,
hogy a háború utáni nagy éhínség száz-
ezreket ölt meg. Ebben a látószögben a
geometria szabályai szerint tervezett fásí-
tás, amely a sivatagosodást volt hivatott
megállítani, a természetet jelölte meg fe-
lelõsnek a katasztrófa kapcsán. A termé-
szet kegyetlenségével szemben a nehéz
gátak és a fák hadoszlopai voltak a gyõ-
zelem eszközei. (Az elképzelés kritikáját
lásd dr. Jankó Ferenc: Az „országfásítás”
éghajlati vonatkozásai tudománytörté-
neti visszatekintésben, Erdészeti Lapok
CXLIX. évf. 3. szám).

Magyarországon az országfásítást
propagáló kiadványok azt állították,
hogy a háború elõtti gazdasági rend az
erdõk pusztulásának a fõ oka volt. Az ér-
velés szerint a kapitalizmus az erdõkben
bevételi forrást látott ahelyett, hogy a ter-
melõ kapacitást növelte volna az erdõk
által. Ezzel egy idõben azonban az új re-
zsim erdészeti politikáját magyarázó tan-
könyvek és szakkönyvek rendre megje-
gyezték, hogy a fásítás kérdésének a két
világháború közötti idõszakban is szá-
mosan szenteltek évtizedeket. Az Erdé-
szeti Tudományos Intézet egyik 1958-as
számát jelentõs részben az intézmény
történetének összefoglalása tette ki. Az
elsõ cikk a második világháború elõtti
eseményekre koncentrálva, egészen
1892-ig tudta visszavezetni a kapcsolódó
kutatásokat. Dr. Magyar János, aki az
egész országra vonatkozó fásítási tervet
elkészítette, több évtizede zajló kutatá-
sokra (részben a sajátjaira is) támaszkod-
hatott az Alföld fásítása kapcsán. Sõt, a
szabályozásban is megjelent ez az ellent-
mondás, amennyiben ezek egy része az
1935. évi IV. törvénybõl és az ahhoz
kapcsolódó rendeletekbõl vezette le le-
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Országfásítás, a Fák Hete és az Országos
Erdészeti Egyesület az 1950-es években I.

Habár a környezettörténet legutóbbi
hazai monográfiája (Palasik Mária-
Borvendég Zsuzsanna: Vadhajtások)
errõl nem tud, Oroszi Sándor és Bartha
Dénes kutatásai nyomán ismert,
hogy a fásítás az 1920-as évek óta
szerepelt az erdészet napirendjén.
Ezzel együtt az országfásítás 1950-
es évekbeli programja az államszo-
cialista korszak magyarországi erdé-
szetének legjelentõsebb vállalkozása
volt, s ez egyben az egész 20. század
egyik legfontosabb tájképformáló
programja is. 
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gitimitását. Ez az ellentmondás jelentke-
zett a megvalósítás során is. 

A tervezést körülvevõ intézményi
anarchia és a növekedést mutató szá-
mok iránti igény csomópontját elérve a
Rákosi-fél egypártrendszer saját autori-
tását a régi rezsimmel való szakításból
és a szovjetizálási kampány megindítá-
sából vezette le. Ezen folyamat része-
ként 1949 õszén az országfásítási prog-
ram egy olyan társadalmi programnak
tûnt, amely minden állampolgárt el kí-
vánt érni, s elsõsorban a fiatal generáci-
ók bevonására összpontosított. Így te-
hát a program a versengés terepévé vált
azon szervezetek számára, amelyek a
mobilizáció politikailag releváns szerep-
lõinek igyekeztek mutatkozni. Ezek
egyike az Országos Erdészeti Egyesület
volt, amely ekkor már mintegy nyolc-
van éve létezett, s nem volt más válasz-
tása, minthogy a MTESZ nevû ernyõ-
szervezet részeként mûködjön. 

„[1949. október] 16-án, vasárnap, az
Erdõk Napján az ifjúság – fiúk és lányok
– példás rendben kivonult a Vaskapui er-
dõbe, ahol a Rákosi Mátyásról elnevezett
erdõrész elültetésével megindították az
ötéves országfásítási tervet. Mindazok,
akik az ünnepségsorozaton részt vettek,
azzal a meggyõzõdéssel távozhattak,
hogy az új szellemû erdész ifjúság a biz-
tosítéka és záloga annak, hogy a Párt és
Rákosi vezette munkával fel fogják építe-
ni a szocialista erdõs Magyarországot.” 

Az idézet az esztergomi szakiskola ál-
tal 1949-ben, az országfásítási program
megindítása körüli hetekben szervezett
Erdõk Napját írja le. A cikket az Erdésze-
ti Lapok közölte. Az iskola igazgatója, az
akkor harminchét éves dr. Kollwentz
Ödön, az OEE tagja volt, s a lapot levél-
ben tájékoztatta az iskola közelgõ jubi-
leumáról.  Az OEE az országfásítási prog-
ram hivatalos elindítása elõtt is annak
egyik legfontosabb támogatója volt. Az
egyesület a média közvetítésével igyeke-
zett elérni a helyi szintû hatóságokat. En-
nek az erõfeszítésnek az eredménye volt
a neves rádiós újságíró, Kilián Zoltán ál-
tal szerkesztett mûsor, a ‘Daloló erdõjá-
rás’.  Jablánczy Sándor, az OEE fõtitkára
levelet küldött a kiadásban érdekelt álla-
mosított vállalatoknak, kérve, hogy hir-
dessenek az Erdészeti Lapokban, vala-
mint ötszáz darabot kért az 1949-ben ki-
adott országfásítási brosúrából, amelyet
az Erdõközpont igazgató-helyettese írt.
Mindezen szervezési erõfeszítések ered-
ményeként az egyesület legalább egy
helyhatósággal (akkor még nem tanács-
nak hívták) felvette a kapcsolatot. Be-
rettyóújfalu az elsõk között kapcsolódott

be a második világháború utáni fásítási
kampányba.  A jegyzõnek küldött levél a
csemetekert fontosságára és az elemi is-
kolások bevonására hívta fel a figyelmet.
Jablánczy szerette volna, ha Berettyóújfa-
lu olyan mintajárássá változna, ahol a fá-
sítási tervet szakmai iránymutatás mellett
készítik el, amelyet az egyesület biztosít,
s amely minden üres területet figyelembe
vesz.  A levél nem részletezi a különbözõ
helyszínek fásítása mögötti okokat (utak,
utcák stb.) Ehelyett az egyesületi fõtitkár
arra kérte a jegyzõt, hogy olvassa az em-
lített Osváth-féle brosúrát és a korábbi re-
gionális szintû fásítási terveket. 1949 má-
jusában az egyesület egy felhívást tett
közzé az Erdészeti Lapokban: „A legki-
sebb helységben is legyen az erdõnek fe-
lelõse, számadója. Az elkövetkezõ évek-
ben minden lehetõ talpalatnyi földterüle-
tet be kell fásítanunk. Ehhez mindenki
segítsége szükséges, kinek-kinek tehetsége
és akarata szerint. Most tavasszal a
Pravda, a legnagyobb orosz napilap, na-
pilaptól szokatlanul, heteken keresztül
oldalas terjedelemben az orosz biológiai
tudomány álláspontját közölte és tárta a
közvélemény elé, bocsátotta országos vi-
tára. Ötéves tervünk nyilvánosság elé bo-
csátásával nekünk is az a célunk, hogy
mindenki szóljon hozzá, vitassa meg,
megvalósítását munkálja, mert az erdõ a
közösségé, tehát mindenki ügye. Vélemé-
nyekkel, elgondolásokkal, segítõ szán-
dékkal, bármilyen egyetlen fát is teremtõ
és védõ akarattal forduljunk az Orszá-
gos Erdészeti Egyesülethez.”

Néhány héttel késõbb, 1949 augusz-
tusában az OEE nagy nyilvánosság elõtt,
a szegedi vándorgyûlésen is kinyilvání-
totta, hogy az országfásítás koordináto-
rává kíván válni, továbbá a tervezésben

is fõszerepet vállalna. Az 1949. nyári – a
háború utáni elsõ – egyesületi vándor-
gyûlés az alföldfásítás fontosságát hang-
súlyozandó került Szilvásvárad helyett
Szegedre.  Megnyitó beszédében az
egyesület elnöke rámutatott, hogy az
egyesület legfontosabb feladata a propa-
ganda: minden munkással és paraszttal
meg kell értetni, hogy az erdõvel borított
terület nagyságának növelése minden
magyar érdeke, mert kedvezõbbé teszi a
mikroklímát a mezõgazdaság számára,
alapanyag és fûtõanyag, s a pihenés he-
lye is egyben.  A beszéd második részé-
ben Haracsi Lajos az ültetendõ fafajok-
ról mondta el álláspontját. Hangsúlyoz-
ta, hogy a régió a Kelet-Ukrajnától nyu-
gati irányban fekvõ nagy földrajzi egy-
ség, a juhar, nyír és kõris által dominált
sztyeppe része. 

Az OEE elnöksége (elnöki tanácsa)
egy ún. Társadalmi Munkaközösséget
hívott életre, amely elsõsorban az or-
szágfásítás propagandájának szervezé-
sével kellett, hogy foglalkozzon. Egy
körlevélben az OEE arra kérte a helyi
elöljárókat, hogy jelöljenek ki fásítási
kapcsolattartót, s tervbe volt véve egy
távoktatási forma is, amelyet finn mintát
követve szerveztek volna. A munkakö-
zösség által készített levéltervezet tartal-
mazta még az ún. Kossuth-fasorra vo-
natkozó tervet is, amely a Budapest és
Szeged közötti fõút mentén állt volna.
Egy másik levélben a testület azt hang-
súlyozta, hogy éves szinten az importált
fa értéke megegyezik a könnyûipar
költségvetésével, így a forráshiány nem
lehet érvényes indok az országfásítás
meg nem valósítására. 

Balogh Róbert
történész
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Forrás: Koch Ernõné, 1952, OSzK


