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V. I. Lenin az erdőgazdaságról* 
P. V. V A S Z I L J E V professzor 
a közgazdasági tudományok doktora 

A szovjet államnak, annak gazdaságának és kultúrájának történelmi fejlődése 
folyamán nincs egyetlen olyan szakasz sem, a h o l ne valósultak volna meg V. I. Le 
ninnek — a Kommunis ta Párt és a Szovjet Szocialista Á l l a m nagy alapítójának és 
bölcs vezérének — halhatatlan eszméi. Győzedelmesen megvalósí tva a szocialista 
forradalmat, felfegyverezve élenjáró forradalmi marxista elmélettel, a Szovjetunió 
Kommunista Pártja V. I. Leninnek közvetlen vezetése alatt szervezte meg orszá
gunk dolgozóit a szovjet hatalom megszilárdításáért folytatott harcra; biztosította a 
polgárháborúban a győzelmet a betolakodók és a fehérgárdisták fölött és harcolta 
ki a gazdasági szétziláltság leküzdését. Lenin hagyatékát teljesítve vezette a Szovjet
unió Kommunis ta Pártja országunk népeit a szocializmus felépítésében. A K o m m u 
nista Párt bölcs vezetése alatt a párt politikáját egyemberként támogató munkások, 
parasztok és értelmiségiek hősies munkájának eredményeként rövid történelmi idő 
alatt az elmaradt agrárország hatalmas ipari kolhoz-ál lammá változott át. 

A V. I. Lenin által megjelölt utat követve biztosította az országban a K o m m u 
nista Párt a Központi Bizottság vezetése alatt I. V. Sztálinnal az élen a szocializmus 
győzelmét. A leninizmus hatalmas tanítás, amely ma megvilágít ja a kommunizmus 
építésének az útját. „Lenin él a Szovjetunió Kommunis ta Pártja hatalmas tetteiben, 
a kommunizmus útján biztosan haladó szovjet hazánk új sikereiben" — hangzik a 
Szovjetunió Kommunis ta Pártja Központi Bizottságának a Lenin emléknapról szóló 
határozatában. 1 

V. I. Lenin a mélyen gondolkodó 1 teoretikust, az imperial izmus és a proletárforra-
dalmak marxizmusának megalkotóját , a proletárforradalom zseniális sztratégáját és 
vezérét, bölcs államférfit és szervezőt, a munkásosztály és az emberiség valamennyi 
dolgozója tanítóját és vezérét egyesítette magában. V. I. Lenin munkái az ismeretek 
kimeríthetetlen kincsestárai, a marxi—lenini elmélet minden ágazatában — a f i lozó
fiában, politikai gazdaságtanban, szociológiában. V. I. Lenin gazdasági kutatásai k ö 
zött, amint ismeretes, az általános elméleti munkák mellett jelentős helyet foglal
nak el az agrár kérdéssel foglalkozó művek. 

V. I. Lenin nagyszámú felszólalásaiban a szovjet időkben a különböző kong
resszusokon, konferenciákon és értekezleteken az elméleti megállapítások mellett, 
igen értékes utalások vannak pártunk gazdasági politikájának, az állam építésének, 
a szovjet- és gazdasági intézmények munkája szervezésének, a népgazdaság külön
féle ágai fejlesztésének legkülönfélébb kérdéseire vonatkozóan. Ezek sok esetben ope
ratív útmutatások, felbecsülhetetlen értékű példái a marxi—lenini elmélet V. I. L e 
nin által történt gyakorlati alkalmazásának a szovjet és gazdasági építés mindenna
pos irányításában. Ezért tanultak és fognak szakadatlanul tanulni a Kommunis ta 
Párt és a szovjet kormány által kitűzött feladatok végrehajtásának szervezeti irá
nyítását illetően a szovjet és gazdasági szervezetek dolgozói V. I. Lenin ezen útmu
tatásaiból. 

Ismeretes, hogy V. I. Lenin külön nem foglalkozott az erdőgazdaság gyakorlati 
kérdéseinek megoldásával, azonban az ő munkáiban sok igen értékes megjegyzés és 
utalás van erről a kérdésről is. 

V. I. Lenin még a Nagy Októberi Szocialista Forradalom előtt érintette az erdő
gazdaság • kérdéseit. „ A kapitalizmus fejlődése Oroszországban" című híres munká
jában, amely 1899-ben jelent m e g és amelyet a termelés kapitalista módjának a for
radalom előtti Oroszország iparában és mezőgazdaságában való kialakulásának és 
megerősödésének vizsgálatára szentelt, V. I. Lenin külön foglalkozott az ország erdő
gazdaságának és faiparának néhány jel lemző tulajdonságával abban a korszakban. 

* A „ L e s z n o j e hozjajsz tvo" 1955. évi 4. s zámából . 
1. „ P r a v d a " 1955. január 11. 



Megjegyezve, hogy a nagy gépipar fejlődésének egyik szükséges előfeltétele és 
növekedésének igen jellemző velejárója, a fűtőanyagot és az építkezések és építő
ipar számára anyagokat szolgáltató iparnak a fejlődése, V. I. Lenin leírja a faipar 
analízisét 'és rámutat arra, hogy Oroszországban a múlt század végén ennek az ipar
nak a szervezete tisztán kapitalista jellegű volt. Ott, minit azon periódus nagyiparának 
más ágazataiban is, bérmunka alapján történő kapitalista kizsákmányolás uralko
dott. Ezzel együtt V. I. Lenin rámutatott, hogy az erdei munkánál alkalmazásra ta
láltak és kifejlődtek a munkások kizsákmányolásának legrosszabb, legnehezebb for
mái. A mezőgazdaság szélsőséges elmaradottságának viszonyai között az orosz falu
ban mindjobban növekedett a rejtett munkanélküliség, amely a falusi szegénység 
hatalmas hadseregét arra kényszerítette, hogy más területen keressen munkát, még
pedig bármilyen feltételek mellett, csakhogy éhen ne kelljen pusztulnia. A falusi 
proletariátus e hadseregének soraiból toborozták a fakitermelő vállalkozók a munka
erőt és felhasználva ezen emberek tudatlanságát, védtelenségét, kitaszítottságát, a leg
különbözőbb módon önkényeskedtek velük szemben. „ A z erdei munkák — írta V. I. 
Lenin — a legrosszabbul fizetett munkákhoz tartoznak; az egészségügyi viszonyok 
ezeknél visszataszítóak és a munkások egészsége a legerősebb tönkretevésnek van 
kitéve; az erdei vadonba kivetett munkások helyzete leginkább áldatlan, az ipar ezen 
ágazatán teljes erővel uralkodik a szolgaság."2 

V. I. Lenin megmutatta, hogy a faipar ezen sajátosságával szervesen összefügg 
annak technikai elmaradottsága. A félig ingyenes munkaerő szerzésének és a kímé
letlen kizsákmányolásnak a lehetősége a fakitermelő vállalkozók számára előnyte
lenné tétté bármilyen technikának is az alkalmazását, amely körülmény a maga sor
rendjében még jobban lerontotta a munkaviszonyokat az erdőben. 

A kapitalista fakitermelő ipar jellemző vonása, amint V. I. Lenin ugyanabban a 
munkában megmutatta, az erdők rabló módra történő használata, az erdők kiirtása, 
amely Oroszországban „óriási gyorsasággal" fejlődött. Ezzel kapcsolatban a burzsoá 
erdőgazdálkodást V. I. Lenin mint „a fakitermelő vállalkozók rabló gazdálkodását ' 
jellemzi. 3 

Szükséges külön kiemelni a módszertani jelentőségét V. I. Lenin ezen, az erdő
gazdálkodás jellemzését illető új álláspontjának, amelynek szociális természete és 
jellege mindenekelőtt abból derül ki, hogy azoknak a társadalmi jelenségeknek ana
líziséből indul ki, amelyek az erdő használatánál és a faiparban alakultak és fe j 
lődtek ki. A z erdőgazdálkodás jellemzésénél a burzsoá közgazdászok rendszerint 
megkísérlik a gazdaság ezen ágát úgy feltüntetni, mint a gazdasági életnek a társa
dalmi viszonyoktól félig elszigetelt területét, ahol mindent az erdő, mint természeti 
faktor életének és fejlődésének törvényei diktálnak. 

Ez a nézet, amint ismeretes, „tudományos" kifejezést nyert a burzsoá erdészeti 
közgazdaságtanban .kiterjedten használt „a termelés három faktoráról" szóló teóriában 
amely az erdőgazdaság alapjának „a természetet, munkát és a tőkét" tartja, éspedig 
ezek közül a leginkább fontos és elhatározó tényezőnek a természetet. 

V. I. Lenin megmutatta, hogy Oroszországban a burzsoá földesúri erdőgazdál
kodást, amely a kapitalista termelési viszonyoknak a faiparban történő megerősödé
sének eredményeképpen és annak mértékében alakult ki, nem lehetett racionálisan 
folytatni, hogy a burzsoá földesúri erdőgazdálkodás fejlődésének alapja és eredmé
nye elkerülhetetlenül a fakitermelő vállalkozó nyereségének érdekében történő erdő
pusztítás. 

Nagy figyelmet érdemel V. I. Leninnek az erdőgazdálkodást illető azon meg
jegyzése, amelyet „Az áttelepülés kérdésének jelentősége" című cikke tartalmaz. Az 
erdészeti igazgatás egyik volt hivatalnokának A . I. Komarovnak „Igazság az áttele
pülés kérdéséről" (1913.) című brosúrájában közölt tények alapján V. I. Lenin e cik
kében különös hangsúllyal kiemeli A. I. Komarov megállapításának helyességét arra 
vonatkozóan, hogy a kincstári erdőgazdálkodás a szibériai földek és erdők olyan ál
lami fosztogatásának vagy helyesebben mondva tönkretételének formájában lépett 
fel, amelyhez hasonlítva a baskír földek egykori fosztogatása jelentéktelen semmi
ségnek tekinthető. A továbbiakban V. I. Lenin idézi Komarov megállapításait a felső 
erdészeti igazgatásnak az ügyhöz való formális viszonyáról: „ . . . igen értékes erdei
fenyves állományokat az erdeifenyő selyemfonó pille teljesen lerágott. Amikor a ká
rosítás kezdődött az erdész jelentésben hitelt kért. Amíg folyt a levelezés és vitat-

2. V. I. Lenin összes munkái 3. kötet 462. oldal, oroszul. 

3. V. I. Lenin összes munkái 3. kötet 463. oldal, oroszul. 



kozás Péterfourggal, az erdő megsemmisült . . . " „Minden úgynevezett erdőrendezés, 
írja az öreg erdész, egyenlő a nullával."4 

A kincstári erdők erdőrendezésének kérdéseit V. I. Lenin érintette valamivel ko
rábban más cikkében is. 

Még 1897-ben „ A narodnyik ábrándozás gyöngyszemei" című cikkében, amely 
nevetség tárgyává teszi Juzsakov hóbortos ábrándozásalt, aki az archangelyszki kor
mányzóságban földműves gimnáziumokat javasolt létesíteni, V. I. Lenin a követke
zőket írta: „Igaz, ezideig az (az archangelyszki kormányzóság — P. V.) inkább szám-
űzetési helyként szerepelt és a kincstári erdők ott óriási területeken még „rendezve" 
sincsenek — ez azonban nem jelent semmit."5 

Itt igen figyelemre méltó az, hogy V. I. Lenin, aki jól ismerte az erdőrendezési 
munkák kiterjesztését Oroszország egyik vagy másik vidékére, az erdőrendezés fo
galmát idézőjelekben használja, szigorúan rámutatva ezzel arra, hogy a szóban forgó 
intézkedésnek a kapitalista erdőgazdálkodás viszonyai között nincsen komoly szer
vező szerepe. 

A kapitalista faipar és erdőgazdálkodás lenini elemzése a K. Marx munkáiban 
található megállapításokkal együtt óriási jelentőségű a kapitalista országok mai erdő
gazdálkodásának helyes értelmezése szempontjából. Csak az erdőgazdálkodás jellege 
meghatározásának lenini felfogása mellett lehet helyesen megérteni az USA mai 
erdőgazdálkodásának sajátosságait, amelyet rendszeresen tönkretesznek a kapitalis
ták, a fakitermelési vállalkozók. 

Természetesen helytelen volna mind a jelenlegi, mind a múltbeli burzsoá erdő
gazdálkodás minden sajátosságának magyarázatát a marxizmus—leninizmus kiasz-
szikusainak azon megállapításaiban és iránymutatásaiban keresni, amelyeket az er
dészet kérdéseivel kapcsolatban tettek. A kapitalista erdőgazdálkodás éppen úgy, 
mint a kapitalista termelés minden ága a kapitalizmus objektív gazdasági törvényei 
szerint fejlődik, amelyeknek megértéséhez ismerni kell és helyesen alkalmazni kell a 
marxi—lenini elméletet. Ezzel kapcsolatban a burzsoá földesúri erdőgazdálkodás 
elemzéséhez a marxista—leninista politikai gazdaságtan általános tételei mellett kü
lönösen nagy jelentőségű K. Marx és V. I. Lenin tanítása a különbözeti és abszolút 
járadékról és V. I. Lenin munkái az agrár kérdésről Oroszországban. 

Visszatérve V. I. Lenin egyes megjegyzéseihez és megállapításaihoz a kapitalista 
erdőgazdálkodásról, szükséges még egyet felemlíteni közülük. „ A z agrár kérdés és 
Marx kritikája" című ismert munkájában V. I. Lenin, leleplezve a Bulgakov által 
védett tudományellenes „elméletet a talaj csökkenő termőképességéről" és szerzőik 
spekuláns fogásait nézeteik védelmében, a következőket írta: „ A mi szigorú tudósunk 
ezért ilyen fogáshoz folyamodik: ahelyett, hogy a mezőgazdaságot a szó szoros értel
mében venné (földművelés, állattenyésztés stb.) . . . a mezőgazdaságot a szó széles ér
telmében veszi, amelybe a német statisztika beleérti a melegágyi és kereskedelmi ker
tészetet, az erdőgazdaságot és a halászatot is".6 V. I. Lenin ezen megjegyzése nagy
fontosságú az erdőgazdaság mint a termelés önálló ága jelentőségének és szerepének 
helyes értelmezése szempontjából. 

A Nagy Októberi Szocialista Forradalom után vezetve a szovjet államot V. I. 
Lenin tovább foglalkozott kiterjedt elméleti kutatásaival és kidolgozta a népgazda
ság átalakításának, a szocializmus gazdasági alapja létrehozásának hatalmas tervét. 

1918. tavaszán, amikor a kisajátítottak kisajátításáról megkezdődött az átmenet 
„az elért győzelmek szervezett megerősítéséhez, a szovjet népgazdaság építéséhez"'? 
V . I. Lenin megírja „ A szovjet hatalom soronlévő feladatai" című brosúráját, amely
ben megjelöli Oroszország szocialista átalakításának programját. Ebben a brosúrában 
a következőt olvashatjuk: „a munka termelékenységének növelése mindenekelőtt 
megköveteli a nagyipar anyagi bázisának biztosítását: a fűtőanyag, vastermelés, gép
gyártás, vegyi ipar fejlesztését. Az Orosz Szovjet Köztársaság annyira kedvező vi
szonyok között van, hogy még a breszti békeszerződés után is óriási érc (az Uraiban), 
fűtőanyag — Nyugat-Szibériában kőszén, a Kaukázusban és délkeleten olaj, a kö
zépső vidéken tőzeg-készletekkel, óriás kiterjedésű erdőkkel, vízienergiával s a vegy
ipar számára szolgáló nyersanyagokkal (Karabugaz) stb. stb. rendelkezik. Ezeknek a 
természeti kincseknek a legújabb technika segítségével történő feltárása képszi az 
alapját a termelőerők eddig nem látott fejlesztésének".8 

4. V . I. Lenin összegyűjtött munkái 19. kötet. 49. oldal, oroszul, 
5. V. I. Lenin összegyűjtött munkái 2. kötet. 445. oldal, oroszul. 
6. V. I. Lenin összegyűjtött munkái 5. kötet 97. oldal, oroszul. 
7. A z össz-szövetségi k o m m u n i s t a (bolsevik) Párt története. Rövid kurzus, 215. oldal oroszul. 
S. V. I. Lenin összegyűjtött munkái 27. kötet, 226. oldal, oroszul. 



Ebben az időszakban írták alá V. I. Lenin és Ja. M. Szverdlov a VCIK ismert 
határozatát az Orosz Szocialista Szövetséges Szovjet Köztársaság „erdeiről", amely 
határozat törvényhozásunk történetébe „alaptörvény az erdőkről" elnevezéssel ke 
rült bele. Ez a határozat országunk erdőgazdálkodását a fejlődés egészen új útjára 
irányította, megerősítette a gazdálkodás ezen ágazata társadalmi szervezésének új ; 

típusát. 
Annak ellenére, hogy ezt a törvényt hat év után (1924. március 2-án) formálisan 

mint jogi dokumentumot hatályon kívül helyezték, elvi tételei és elgondolásai a szov
jet erdőgazdálkodás szervezésének vezérelveivé váltak, azokat a későbbi törvényho
zás és a szovjet erdőgazdálkodás vezetésének további gyakorlata során továbbfejlesz
tették és kiegészítették. 

Ebben a törvényben a földről szóló ismert határozat továbbfejlesztéseként az 
áll, hogy „az Orosz Szocialista Szövetséges Szovjet Köztársaság határain belül min
den erdőre vonatkozó tulajdonjog egyszer s mindenkorra megszűnik", hogy „a ma
gánszemélyek és társulatok erdőit minden nyílt vagy rejtett megváltás nélkül össz
népi vagyonnak nyilvánítják . . . " 

A törvény 5. fejezetében -— az erdőgazdálkodás alapjairól — az áll, hogy a köz
társaság területén lévő valamennyi erdőben a gazdálkodást a köznek a javára a terv
szerű erdőfelújítás alapján kell folytatni. A törvény az erdőket véderdőkre és faki
termelést szolgáló erdőkre osztotta. Meghatározta azokban a gazdálkodás vezetésé
nek alapvető elveit, amelyek később, amint ismeretes, a párt és a kormány több 
határozatában részletesen kidolgozásra kerültek. 

„ A fakitermelést szolgáló erdőkben a gazdálkodás célja — állapítja meg a hatá
rozat — anyagi javak nyerése az össz állami szükségletek kielégítésére." 

A fakitermelést szolgáló erdők nagymértékű és ésszerű kihasználásának kérdését, 
a fiatal szovjet köztársaság érdekében V. I. Lenin beszédeiben nem egyszer tár
gyalta. 1919. őszén és telén V. I. Lenin szorgalmazta erdeinkben a tűzifatermelés 
minden erővel történő fokozását, rámutatva, hogy a szénbányák és olaj termelő
helyek felszabadításáig és helyreállításáig „a tűzifa segítségével kell megmene
külni". 1921-ben „Az egységes gazdasági tervről" szóló cikkében az elektrifikálással 
kapcsolatban elemezve az ország gazdasága fejlesztésének feladatait és perspektí
váit, is idézve „az OSZSZSZK elektrifikálásának tervét" Lenin azt írta, hogy „ilyen 
viszonyok között a fakitermelés és a külföldre történő faúsztatás növelésével elő le
hetne teremteni a legközelebbi időben évenként léi milliárd deviza-rubelt", hogy „az. 
északi fáért kapott évi bevétel a legközelebbi években elérheti aranykészletünk nagy
ságát . . . természetesen akkor, ha a tervről való .beszélgetésről át tudunk térni a tu
dósok által kidolgozott tényleges terv tanulmányozásához és megvalósításához!"® 

Idézve V. I .Lenin ezen megállapításait, szükséges ezekkel kapcsolatban kihang
súlyozni erdőgazdasági irodalmunkban néha található azon próbálkozások helytelen
ségét és tarthatatlanságát, amelyek Lenin álláspontját az erdészettel kapcsolatban 
csak az erdő védelméről és felújításáról való gondoskodás példáira korlátozzák. V. I. 
Lenin nem állította szembe egymással az erdészet fejlesztésének két egyformán fon
tos oldalát — az erdők használatát, valamint azok felújítását és telepítését. 

A z erdők felújításáról és telepítéséről való lenini gondoskodás csodálatos tanú
bizonysága az általa 1918. április 5-én aláírt határozat, amelyben rámutatott, hogy 
„a szerencsétlen háború óriási letarolt területeket hagyott örökségül, amelyeket a 
nép érdekében azonnal be kell telepíteni és be kell ültetni", hogy „minden erdőt lel
tározni kell, le kell írni s meg kell bennük szervezni a gazdálkodást". io 

A fentebb idézett „az erdőkről szóló alaptörvényben" különös figyelmet érdemel 
a 76. szakasz ,amely szükségesnek nyilvánítja: ,,a) az erdőgondnokságokban a faállo
mányok fakészletének meghatározását és a felújításra váró területek összeírását; 
b) meghatározni utasítás-szerűén a köztársaság minden részében szükséges erdősült
séget . . . " 

Részletesen kidolgozásra kerültek a lenini „az erdőről szóló alaptörvényben" a 
védőerdőkben folyó gazdálkodás vezetésének elvei és alaptételei, amelyeket a t ö r 
vény szerint a talajvédelem, a mezőgazdálkodás, a lakóhelyek védelme; az erdőknek 
az éghajlatra gyakorolt hatásának megőrzése, források és folyók védelme, a vízgaz
dálkodás megjavítása, partok védelme stb., a homokterület és vízmosások megkö
tése érdekében, egészségügyi célokból, a természetvédelem érdekében, valamint e s z 
tétikai és kulturális feladatok szolgálatában jelöltek ki. J 

9. V. I. Lenin összegyűjtött munkái 32. kötet 117. oldal, oroszul. 
10. „Lesza Reszpubliki" című folyóirat 1918. évi 2. szám, hivatalos rész. oroszul. 



A szovjet erdőgazdálkodásnak V. I. Lenin útmutatásai és eszméi alapján kidol
gozott alapvető elvei — az ország kitermelhető fakészlete racionális felhasználásá
nak elvei, a véderdők elkülönítésének és különösen gondos megóvásának elvei és az 
erdőfelújítási és erdőtelepítési munkák általános fejlesztésének követelményei — 
napjainkban a szovjet erdőgazdálkodás szervezésének és vezetésének vezető alap
tételei. A párt és a szovjet kormány sok későbbi határozata az erdőgazdálkodás te
rületén a lenini célkitűzések továbbfejlesztése s részletesebb kidolgozása, alkalmazva 
a szovjet állam megfelelő fejlődési szakaszának feladataihoz. 

A z ország iparosításának éveiben a párt és a szovjet kormány az egész erdésze
tet az építkezés szükségleteinek teljes kielégítésére mozgósítja, egyidejűleg szélesen 
felhasználva a faanyag exportját valuta felhalmozására a szükséges ipari berendezé
sek céljából. E feladatot az erdőgazdálkodás további fejlesztése érdekeinek figye
lembevétele mellett hajtja végre. Így pl. 1927-ben a Kommunista Párt 15. kongresz-
szusának ,,A népgazdaság ötéves terve összeállításának direktíváiról" szóló határo
zataiban a termelőeszközök termelése fejlesztésének elsődleges szükségessége és a 
mezőgazdaság általános fellendítésének parancsoló szükségessége mellett ott áll a kö
vetkező: „Egyúttal a terv intézkedéseket kell tartalmazzon az erdőgazdálkodás terü
letére vonatkozóan, különösen annak racionális vezetését illetően (erdészeti melio
rációs, erdőtelepítési és erdőrendezési munkák) annak érdekében, hogy helyesebben 
és jobban lehessen felhasználni az ország erdőben való gazdagságát", U 

Ebben a határozatban további fejlesztését látjuk a lenini gondolatnak az erdő
ben való gazdagság viszonyaink közötti tudatos felhasználásának szükségességéről az 
ország termelőerőinek általános fejlesztése érdekében. 

A szovjet kormány későbbi, az erdőgazdálkodás kérdéseire vonatkozó határoza
tai és rendelkezései között különösen nagy szerepet játszottak annak fejlesztésében a 
Szovjetunió Népbiztosi Tanácsának „Az erdőgazdálkodás szervezéséről" szóló 1931. 
július 31-i határozata, a Szovjetunió faipari népbiztosságának megalakítása 1932-
ben, a Szovjetunió Népbiztosi Tanácsának 1936. július 2-i határozata a vízvédelmi 
erdők elkülönítéséről és a Szovjetunió Népbiztosi Tanácsa mellett Erdővédelmi Fő
igazgatóság szervezéséről és végül a kormány 1943. áprilisi határozata az erdőknek 
három csoportra való felosztásáról és azok mindegyik csoportjában különböző gaz
dálkodási mód bevezetéséről. 

A nagy honvédő háború után, tekintettel a számottevő kárra, amelyet az erdő
ségekben a fasiszta megszállók és a háborús cselekmények okoztak és tekintettel az 
erdőgazdaság nagy szerepére a népgazdaság helyreállításában és további fejlesztésé
ben, a párt és a kormány több határozatot hozott a népgazdaság ezen ága fejleszté
séről s jobb megszervezéséről. Ezen intézkedések sorában különösen számottevő he
lyet foglalnak el a Szovjetunió európai részének sztyeppes és erdős-sztyeppes vidé
kein a mezővédő erdősávok telepítésére vonatkozóak, amelyről a Szovjetunió mi
nisztertanácsának s a Kommunista Pártja Központi Bizottságának 1948. október 20-i 
határozata intézkedik. 

A Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának 1955. januári teljes 
ülésén N. Sz. Hruscsov kihangsúlyozta ezen munkák további folytatásának szüksé
gességét, rámutatva: „ A termés növeléséért és megőrzéséért folytatott harcban külö
nösen az aszálynak és porviharnak kitett vidékeken az egyéb agrotechnikai rend
szabályok mellett számottevő jelentőségük van a mezővédő erdősávoknak. A mező
védő erdősávok telepítését folytatni kell." 

Ezidőszerint a Szovjetunió Kommunista Pártja hazánk népeinek erőfeszítését az 
ipar valamennyi ágának és a mezőgazdaságnak hatalmas új fellendítésére irányítja, 
amelyet éppenúgy mint a megelőző időszakokban elsősorban a termelőeszközök ter
melésével biztosít. Ennek megvalósításához az ország népgazdaságának mind több és 
több fára van szüksége. Ebből a fontos feladatból kiindulva kell fejleszteni az erdő
gazdálkodást. Ma az erdőgazdálkodás elodázhatatlan feladata az, hogy rövid idő 
alatt egy hektár erdőterületről kétszer-háromszor több fát nyerhessen. Már a legkö
zelebbi 10 év alatt előirányozzuk a hektáronkénti átlagos fakészlet növelését, az évi 
növedéknek 10—15 százalékkal való fokozása útján. Ezen utóbbi rendszabállyal ma 
lerakjuk a kezdetét az erdőgazdasági termelés fejlesztése valóban perspektivikus ter
vezésének. Ezen rendszabály megvalósításához az erdőgazdálkodás következetes bel
terjessé tétele szükséges, a belterjesség széles lenini értelmezésében, amelyet első-

11. A Szovjetunió Kommunis ta Pártja a kongresszusok, konferenciák és központi vezetőségi ülé
sek határozataiban. 1954. II. rész 461. oldal, oroszul. 



sorban a gazdálkodás, adott esetben az erdőgazdálkodás, termelési technikával való 
ellátottságának foka határoz meg. 

Ezzel kapcsolatban különösen fontos a gépesített erdőgazdaságok szervezéséről 
szóló párt- és kormányhatározatnak maradéktalan teljesítése, a gépesített erdő
gazdaságoknak szükséges gépekkel és eszközökkel való felszerelése, a termelési fo
lyamatok helyes megszervezése a technika teljes racionális felhasználása alapján, az 
erdészeti tudomány eredményeinek a gyakorlatban való gyors bevezetése. 

Az erdőgazdálkodás új feladatai sikeres teljesítésének egyik legfontosabb felté
tele a termelés minden posztján magas képzettségű, hazájukat és foglalkozásukat sze
rető dolgozók jelenléte, állandó gondoskodás azok fejlődéséről és neveléséről. 

V. I. Lenin különösen magasra értékelte az erdőművelők és erdőgazdasági mun
kások foglalkozását. V. I. Lenin az általa aláírt 1918. évi április 5-i határozatban kü
lönösen kihangsúlyozta, hogy az erdészeti szakembereket az erdőgazdaság és ezzel 
együtt a népgazdaság kára nélkül nem lehet másokkal felcserélni és hogy az erdő
gazdálkodás különleges műszaki tudást igényel. 

Nem sokkal később a szovjet hatalomhoz hű szakemberek első csoportjainak ki
képzéséről beszélve az országban, Lenin azt írta, hogy: „ A mérnök nem úgy jut el 
a kommunizmus elismeréséhez, mint eljutott az illegalitásban dolgozó propagandista 
literátor, hanem tudományának adatain keresztül és hogy a maga útján jut el a 
kommunizmus elismeréséhez az agronómus, a maga módján az erdőművelő és így 
tovább."12 

V. I. Leninnek ez a csodálatos megállapítása ma is hatalmas jelentőségű a népi 
demokratikus országokban a káderkérdések helyes megoldásánál és úgyszintén a 
burzsoá országokban a kommunista mozgalom számára. A Szovjetunió ezt az idősza
kot régen túlhaladta. Ma a mi erdőgazdaságunkban a régi szakemberek nagy sere
gével együtt, akik tudásukat és erejüket odaadással szentelik az erdőgazdálkodás 
szolgálatára, a fiatal szakemberek óriási tömege dolgozik, akiket a mi erdészeti fő
iskoláink, a mi Kommunista Pártunk és a Komszomol neveltek. 

Ezek a káderek égnek a vágytól, hogy felvirágoztassák és továbbfejlesszék or
szágunk szocialista erdőgazdaságát. A feladat abban áll, hogy az erdőgazdaság vala
mennyi dolgozójának munkáját a V. I. Lenin által mutatott úton vezessük, amely 
út bennünket a kommunizmushoz vezet. 

Hogyan lehet a nagymagvú, karógyökerű iafajok 
csemetéinek gyökérzetét bojtossá nevelni 

F E K E T E J Ó Z S E F 
a börzsönyi erdőgazdaság főmérnöke 

A nagymagvú fafajok igen fontos szerepet játszanak csemetenevelésünkben. Nem 
kell külön hangsúlyozni a tölgyek csemetenevelésének szerepét, e mellett a cser, 
szelídgesztenye, vadgesztenye és feketedió csemetenevelése sem lényegtelen. E fafa
jok csemetenevelésének egyik legkellemetlenebb problémája, hogy hosszú, kevés haj
szálgyökérrel és többnyire minden oldalgyökér nélküli karógyökeret fejlesztenek. 

Erős karógyökér fejlesztése: 
a) megnehezíti a kiemelést, illetve a kiemelés alkalmával a gyökér a legtöbb 

esetben megcsonkul, . 
b) a megcsonkított karógyökér viszonylag igen kis gyökérfelülettel rendelkezik, 

ami a megeredést és megmaradást kedvezőtlenül befolyásolja, 
c) a kedvezőtlen következmények hatványozottan jelentkeznek 2—3 éves csemete 

nevelése esetén. 
A tölgycsemeték gyökérzetének megjavítása érdekében a gyakorlatban nálunk 

legelterjedtebben alkalmazott eljárás az iskolázás (rendszerint gyökérvisszavágással) 
és a gyökéralávágás. 

Iskolázással az 1 éves csemete gyökérzetét már nem tudjuk megjavítani. Igen 
költséges eljárás, ezért alkalmazását a minimumra kell csökkentenünk. 

12. V. I. Lenin összegyűjtött munkái 32. kötet 120—121. oldal, oroszul. 


