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T E R V ÉS 1 
Dr. Farki 

(Soi 

:i:iH.f)84.:i. 

A terv laegilmtáTOzott cél elérésének szol
gálatában álló eszközök, módszereik és eljárá
sok rendszere. A terv, mint rendszer, tehát 
mindig a kitűzött célhoz igazodik. Ilyen érte
lemben ibeszálülnk gazdasági tervről, tudomá
nyos kutatási tervről, tantervről stb. Szocia
lista államban az egyes tervek végeredmény
ben egyetlen célt, a nép életszínvonalának 
emelését szolgálják, ezért, amikor különböző el
nevezésű tervekről beszélünk, tudnumik kell, 
hogy ezek szerves összefüggésben vannak egy
mással ás minden terv azonos végcél jegyében 
szerves alkotórészét képezi az egész népgazda
ság egységes tervének. 

A kapitalista gazdasági •rendszer alapját 
képező klasszikus közgazdaságtan azt taní
totta, hogy a gazdasági szabadság elvét követő 
emberi önzés a gazdasági tevékenységben min
denkit ereje, képessége teljes kihasználására 
sarkal és így mindenki a lehető legnagyobb 
mennyiségiben tudja a szükségletei kielégítésére 
alkalmas javakat megszerezni. A kapitalizmus 
ezzel a folyamattal egyúttal a gazdálkodás 
terviszerűségét is meg valósi tottnak tekintette. 

Marx kifejtette, hogy a gazdasági szabad
ság elve nem elegendő ahhoz, hogy minden 
ember munkája szerint részesedjék a termiéi és 
eredményében, mert a magántulajdonnal ren
delkezők nagyobb hasznot biztosíthatnak ma
gúiknak a termelés eredményéből, mint azok, 
aikiik kizárólag a munkájukat állítják a terme
lés szolgálatába, s a szocialista gazdálkodást 
jelölte meg a javaik termelésének és elosztásá
nak célravezető eszközeként. Már ő látta, hogy 
az egyre inkább társadalmi méretekben végbe
menő termelés nagyarányú munkakomeentrá
ciója tervszerű vezetést igényel. Lenin pedig 
megállapította, hogy „a szocializmus elképzel
hetetlen . . . tervszerű államszervezet nélkül, 
amely az emberek tízmillióit a javaik termelé
sében ás szétosztásában az egységes norma 
szigorú betartására kényszeríti". (Lenin 
Művei.) 

í g y fejlődött a te'rvgomdolat, míg a sztálini 
ötéves tervek során elméleti megalapozást is 
nyert ós ennek nyomán a gyakorlati terv
gazdálkodás egyre tökéletesebb lett. 

A terv fenti meghatározásából következik, 
hogy a gazdasági terv valamely gazdasági célt 
tűz ki és megjelöli az ennek elérésére alkal
masnak ítélt módszert és eszközöket, 

A gazdasági terv tehát nem más, mint a 
gazdálkodás irányának és kereteinek a meg
határozása. A terv szabja meg, hogy a gazdál
kodás, mint a javak termelési célból történő 
felhasználására irányuló számító tevékenység, 
milyen határok között mozoghat. 

Amikor hazai viszonylatban az erdőgazda
ság ötéves terve az erdőgazdaság fejlesztésié-

U D O M Á N Y 
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vet a íaszükséglet intenzívebb kielégítését, 
szélfogó pászták létesítésével a mezőgazdasági 
terméshozam fokozását, fásítással az eddig Jri 
nem használt területek gazdasági művelés alá 
vonását stb. tűzte ki célul, egyúttal nagy voná
sokban megszabta az erdőgazdálkodás irá
nyát is. 

A terv i i a ny vonalán csak akkor tudunk 
céltudatosan haladni, ha nemcsak a feladatot 
ismerjük, hanem a megoldás módszerét is rész
letesen kidolgozzuk, vagyis a globális tervet 
részlettervekre bontjuk fel, majd ezzel időbeli 
végrehajtását ütemezzük. A (részlettervek ké
szítése ós a végrehajtás ütemezése megóv 
attól, hogy a terv egyik részfeladatát a másik 
rovására hajtsuk végre és lehetővé teszi, hogy 
minden részfeladat megoldására a gazdálko
dásban elfoglalt jelentőségének megfelelő 
időt, munkát ós költséget fordíthassunk. 

A gyakorlatilag végrehajtani kívánt reá
lis terv nem nélkülözheti a tudományt. A leg
világosabban fejezte ezt k i Gerő Ernő parla
menti beszédében, mikor azt mondotta, hogy 
az ötéves tervünket csupán a tudomány cse
lekvő közreműködésével és segítségével tudjuk 
megvalósítani. 

A tudomány feladata az érzékünkkel és 
értelmünkkel tapasztalható jelenségek céltud''-
tos vizsgálata, törvényszerűségeinek feltárása, 
megmagyarázása és rendszerbe foglalása. 
Maga a tadomány pedig az ugyanazon tárgyra 
vonatkozó igazolt ismeretek rendszere. Csak 
bebizonyított ismeretek foglalhatnak helyet a 
tudományok rendszerében. A tudományos ku-
tatásokínál tehát elengedhetetlen kellék a tár
gyilagosság, az objektivitás. A z objektivitás
ból következik, hogy a tudománynak egységes
nek kell lennie, vagyis azonos vizsgálati elő
feltételeik mellett azonos eredménynek kell be
következnie. A z egység tehát az elmélet és a 
gyakorlat egységén keresztül mutatkozik ímeg. 
Marx azt mondja: „ A z embernek a gyakorlat
ban kell bebizonyítania gondolatának igazát, 
azaz valódiságát és hatalmát." A gyakorlat ál
tal igazolt tudomány képes csak helyes elmé
leti irányban +ovábbfejlődni, majd ismét visz-
szatérve a gyakorlathoz, ezt egyre hatékonya li
bán támogatni. 

Meg kell jegyeznünk azonban, hogy a tu
dománya objektivitása történeti szemléletbein 
mindig a tudomány művelői fid készültségének 
és a vizsgálati eszközök tökéletessógi fokának 
volt a függvénye. A z objektivitás tartalmát 
tehát nem szabad egyszersmindenkorra változ
hatatlannak feltételeznünk. M a már messze 
túl vagyumik a geocentrikus felfogás, az al
kímia, a ikuruzslás korának „objektív" tudo
mányán. 



H a a tudományt fejlődésében, azaz dialek
tikusan vizsgáljuk, a. tudomány művelésének 
társadalmi feltételeit sem szabad figyelmen kí
vül hagynunk. Minden kor uralkodó társa
dalmi osztálya a maga szolgálatába igyekezel! 
állítani a tudományt. Ennek megfelelően pél
dául a kapitalizmus elsősorban azokat a tudo
mányokat ápolta, amelyek rövid idő alatt 
nagy haszonnal tették lehetővé a bővített újra
termelést. Ezért fejlődött oly rohamosan az 
ipari kapitalizmus kibontakozásának korsza
kában a kémia, a fizika és a mennyiségtan, a 
társadalomtudomány-oki i oz és a biológiához 
képest. 

A kapitalizmus baszonlkeresése egy re éle
sebbé tette azt a belső ellentmondást, amely az 
emberi munka valóságos értéke és a piaci 
áruvá minősített munka csereértéke között 
fennáll. A fejlődésnek ezt a. folyamatát és a 
szocializmus felé vezető fiiját Marx tárta fel 
a kapitalizmus tudományos és ideológiai bí
rálatában s megalapítójává vált a modern szó
éi a 1 i sta t ár sa dalom tudománynak. 

A kapitalista profithajhászás megszűnté
vel széles teret kapnak azok a tudományok is, 
amelyek kutatásainak eredménye a termelés
ben felhasználva csak a távolabbi jövőben les/, 
termelékeny, vagy korlátozottabb produktivi
tással jár. így- jut méltó szerephez a mező-
ós erdőgazdasági termelésben oly- fontos bioló
gia és ökológia tudománya. 

Szocialista társadalomban a tudomány a 
közösség szolgálatában áll és feladatai az 
egész nép életszínvonalának emelésére irányuló 
törekvésből fakadnak. 

A tudomány a reá háruló feladatokat 
csak úgy tudja teljesíteni, ha a kritikailag 
felülbírált és helyesnek talált eredményeiken el
indulva, helyes módszerek alkalmazásával ku
tatja a további törvényszerűségeket és ezen 
vizsgálataiban tervszerűen jár el. 

A tudományban érvényesített terv több. 
mint az eljárás tervszerűsége. A tudomány-
terve meghatározza azokat a feladatokat, ame
lyeket a tudományinak meg kell oldania, meg
állapítja a szükséges eszközöket és ehhez kap
csolódik a kivitel terv-szerűsége. A terv nélkül 
művelt tudományos kutatás legtöbbször el
veszti a kitűzött cél irányát és, mellékút ra té
vedve, nem tud eredményt elérni. 

A tudomány nem öncél, hanem egyik esz 
köze az emberi boldogulásnak. A tudomány 
tervét tehát szoros kapcsolatba kell hozni a, 
közjólót szolgálatában álló gazdasági tervek
kel; erdészeti vonatkozásban jelenleg az erdő
gazdaság ötéves tervével. 

A gazdasági terv- a tudománynak mind a 
leszűrt ismereteit, mind a kutatótevékenységét 
igénybe veszi. Gazdasági célt behatóbb szak
mai jártasság nélkül is ki lehet tűzni. A cél 
elérhetőségének elbírálása, a megvalósítható 
feladat megoldási tervének elkészítése, az 
egyes részlettervek ós az ütemezés kidolgozása 
azonban már a tudomány által nyújtott szak
ismereteket igényel, a terv egy-es problémái
nak megoldása pedig előzetes tudományos vizs
gálatokat is követel. 

A tudomány közreműködése három vona
lon kapcsolódik be az erdőgazdaság ötéves 
tervének megvalósításába: a gyakorlati erdő
gazdálkodás szakszerű vezetésének vonalán, a 

tudományos problémák megoldásán ós a szak
oktatás vonalán. Lássuk ezeket egyenként! 

A terv készítését, részletes kidolgozását, a 
végrebajtá< irányítását ós ellenőrzését végző 
erdészeti szakemberek az erdőgazdasági tudo
mányok gyakorlati letéteményesei. Tudomá
nyos felkészültségükön és a gazdálkodásban 
számukra kijelölt szerepkörön múlik nagyiész
ben az erdőgazdasági ötéves terv végrehajtásá
nak a sikere, vagy sikertelensége. 

Nem vitás, hogy a tudományos felkészült
séget n e m tekinthetjük egyénileg egyszersmiu-
denkorra állandónak. A z egyszer elsajátított 
szaki-meretek idővel részben tudatalattivá vál
nak, másrészt a tudomány maga is fejlődik. 
A szakmai ismeretek időszakonkénti felfrissí
tése, bővítése, a tudomány haladásénak nyo
mon kisérése végett hangsúlyoznunk kell az ön
képzés és a tanfolyamok, előadások útján tör
ténő szakmai továbbképzés fontosságát. Külö
nösen nagy- jelentősége van ennek az erdő
gazdaságban, ahol az üzemek területi tagolt
sága következtében sokkal korlátozottabb a 
szakmai eszmecserek folytatásának lehetősége, 
mint egyéb gazdasági ágaknál. A továbbkép
zésre fordított idő, fáradság és költség bősége
sen megtérül a. végzett munka eredményességé
ben, termelékenységében ós e/állal a terv sike
rében. 

A terv megvalósítása az állandóan fejlesz
tendő szaktudáson kívül megköveteli azon
ban, hogy a terv végrehajtásánál is uralkodó 
szemipont legyen a szakszerűség biztosítása. 
Lelhet ugyanis egy terv szakszem pontból telje
sen kifogástalan, de gyakorlatilag csak annyi
ban valósít ható meg, amennyiben a kivitele
zésnél érvényesülhetnek a tudomány által 
megállapított szakmai követelmények. 

Az erdőgazdaság üzemi szakemberei a 
tudomány által leszűrt ismeretek birtokában 
munkálkodnak a terv végrehajtásaiban. A z 
erdőgazdaság ötéves terve azonban olyan fel
adatokat is tűzött maga elé, amelyeket a gya
korlat megfelelő eszközök, felszerelés, tudomá
nyos elmélyülés lehetőségének hiányában nem 
tud egyedül megoldani. Vannak olyan felada
tok, amelyek megoldatlan tudományos problé
mát is foglalnak magukban és így- tudományos 
kivizsgálást igényelnek, mielőtt a gyakorlati 
üzemi megvalósításukra sor kerülhetne. 

A z erdőgazdasági ötéves terv tudományos 
problémái túlnyomó részének megoldása az 
Erdészeti Tudományos Intézet feladatát ké
pezi. Ezen keresztül kapcsolódik egymáshoz az 
erdőgazdaság tudományos ós gyakorlati ötéves 
terve s ez képviseli a szoros értelemben vett 
tudomány közreműködését az erdőgazdaság 
tervének megvalósításában. A z Erdészeti Tudo
mányos Intézet mai kutatási irányvonalának 
egyik legismertetőbb jellemvonása a régivel 
szemben az, hogy az elméleti feladatokat a gya
korlat szempontjából oldja meg. A z Erdészeti 
Tudományos Intézetnek tehát nem elvont és a 
gyakorlati erdőgazdaságtól távolálló elméleti 
igazságok levezetése a célja, hanem konkrét 
erdőgazdasági kérdések tudományos megoldá
sával a gyakorlati tervgazdálkodás előbbre-
vitele. 

A tudományos problémák vizsgálatát ter
mészetesen nem sajátítja ki magának az E R T Í . 
A gyakorlati erdőgazdaság is végezhet és kell 



is végeznie tudományos kísérleteket. Így pél
dául a Lüszenko-fé\e fészkes vetési módszer 
kifejlesztése, az állományápolás módszereinek 
kísérleti területeken való tanulmányozása stb. 
olyan feladatok, amelyek általában laborató
riumi vizsgálatok, illetve külön tudományos 
intézethez kötött kutatómunka nélkül is vizs
gálhatók, tehát a gyakorlati erdőgazdaság 
által .is a legtöbb esetben megoldhatók. Ilyen 
feladatoknál csak akkor indokolt az E R T I be
vonása, amikor rendkívüli adottságok miatt 
különösen nehéz a megoldás, vagy elvi szem
pontok megvitatására és összeegyeztetésére 
van szükség. 

Egyszerűbb esetekben annál is inkább cél
szerű a tudományos vizsgálatoknak a gyakor
lati erdőgazdaság irányítása mellett való vég
zése, mert az említett problémák megoldása 
termölhelyd, fafaj stb. viszonyok szerint nagyon 
eltérő lehet. Kívánatos tehát még tájegységen
ként is több helyren megszervezni a vizsgálato
kat, ,hogy azokból szűkebb, vagy tágabb körre 
általánosítható tapasztalatokat lehessen le
szűrni. A z erdőgazdasági üzemek az egész 
országra kiterjedő szervezetükkel sokkal inten
zívebb kezelés és megfigyelés alatt tudják tar
tani ezen kísérleti területeket, mint az E R T I . 
Ennek munkáját tehát azokra a feladatokra 
kell összpontosítani, amelyeket a gyakorlati 
erdőgazdaság egyedül nem tud megoldani. 

A gyakorlat által végzendő tudományos 
munkát úgy kell megszervezni, hogy az inté
zeti tudományos munkával egymást kölcsönö
sen kiegészítsék. Másszóval a tudományos 
kutatásban is tervszerűségnek kel] uralkodnia. 
Különben előfordulhatna, hogy- valamely 
problémát azonos előfeltételek mellett több
szörösen is kivizsgálunk, viszont egyes fontos 
erdőgazdasági feladatokkal pedig senki sem 
foglalkozik. Szükséges tehát, hogy az E R T I 
tudomást szerezzen minden tudományos kuta
tásról, amelyet a gyakorlati erdőgazdaság foly
tat, hogyr azokat is beilleszthesse a tudományos 
vizsgálatok egységes texvébe és a kísérletekből 
az általános következtetéseket levonhassa. 

Kívánatos volna mind az Erdőgazdasági 
l'zemi Központban, mind pedig az egyes erdő
gazdasági nemzeti vállalatoknál „kixtatási 
felelős" megbízatása, aki a kutatómunkát kez
deményezné, a folyó kísérleteket irányítaná, 
ellenőrizné és az összeköttetést az E R T I felé 
fenntartaná. 

A tervszerűségnek nemcsak a tudományos 
feladatok megosztásában, hanem a feladatok 
megoldásában is érvényesülnie kell. A tudo
mányos feladatok üzemi végrehajtását is üte
mezni kell. A z E R T I kutató dolgozói szakon
kénti részletezéssel kidolgozott ütemtervek 
alapján végzik tudományos vizsgálataikat. 
Szükséges, hogy a gyakorlati erdőgazdaságok 
is tudományos feladataiknak megfelelő részle
tezéssel tervezzék kutatómunkájukat mind a/, 
elvi szempontok, mind az időbeli ütemezés 
tekintetében. 

A z erdészeti kutatómunkában rendkívül 
nagy jelentősége van a tervszerűségnek, külö
nösen olyan vizsgálatoknál, amelyek évek, 
esetleg évtizedek kitartó, céltudatos tevékeny
ségét veszik igénybe. A különféle állomány
ápolási eljárások fatermelési hatásának vizs
gálata, a szálaié üzemmód bevezetésének ki

kísérletezése stb. csak akkor adhat megnyug
tató eredményt, illetve helyes módszereket 
csak úgy tudunk kialakítani, ha az egyes kísér
leti területekre meghatározott alapelvek tekin
tetében következetesen, tervszerűen járunk el. 
Semmi értéke sem lenne például annak agyérí-
tési kísérletnek, amelynél az alapelveket éven
ként változtatnánk. 

Minden tudományos eredmény annyit ér, 
amennyit belőle a gyakorlati életben megvaló
síthatunk. A z ipari szektorban a tudományos 
eredményeknek átvitele a termelésbe az üzemi 
kutatólaboratóriumok feladata. Ipari vonalon 
a tagoltság három rétegű: ipari különleges célú 
kutatóintézmény, az üzemi kutatólaboratórium 
és maga az üzem. Erdészeti vonalon ez a hár
mas tagozódás még nincsen kiépítve. Többször 
érezzük is a hiányát akkor, amikor az üzem 
részéről kívánság merül fel, hogy az E R T I 
egyes olyan üzemi problémák megoldásában 
vegyen részt, amely-ek már a kutatási eredmé
nyek helyes alkalmazása terén mozognak. Ami
kor ennek az E R T I nem tud megfelelni, kizáró
lagos oka az, hogyr a kitűzött tudományos 
célok megoldásához szükséges létszámon felüli 
kutatókkal nem rendelkezik. Addig, amíg az 
erdőgazdasági üzemek külön kutatólaborató
riumot rendszeresíthetnek, ezt a munkát el
végezhetik az előzőkben említett kutatási 
felelősök. 

A z egyes részleteredmény ékről igen pontos 
és aprólékos feljegyzések szükségesek, hogy 
ezek az utódoknak átadhatók legyenek. M a is 
látunk az erdőgazdaságunkban igen szép ered
ményeket, de hiányoznak a feljegyzések: ho
gyan, milyen elvek alapján jöttek azok létre? 
A tudományos eredmények elvesznek, lia a fel
jegyzésekbe, a módszertanba nem viszünk bele 
tervszerűséget. 

Végül meg kell jegyeznünk, hogy a tudo
mányos vizsgálatok terv szerinti elvégzéséhez 
szükséges, hogy a költségek fedezésére szolgáló 
hitelek kellő időben és összegben rendelkezésre 
álljanak. 

A z erdőgazdaság ötéves tervének sikere és 
az erdészeti tudományok tervszerű fejlesztése 
szoros kapcsolatban van az intézményes szak
oktatással. Ez a tudomány- harmadik, de az 
első kettőnél nem kevésbbé fontos vonala. Csak 
azért említjük itt, mert közreműködése az erdő
gazdasági ötéves terv végrehajtásában általá
ban közvetett. A terv megvalósításához az 
erdei szakmunkások ezreire és a magasabb 
.szakvégzettségű emberek százaira van szük
ség. Ezeket a szakmunkásképzőtanfoly ramoktól 
kezdve, a Műszaki Egyetemig számos szak
oktatási intézményünk képezi ki. 

A z oktatás és nevelés hatalmas eszköz a 
tudomány és a terv szolgálatában és a kettő 
harmonikus összekapcsolásában. 

Szakoktatási intézeteink előadóira különö
sen szép, de egyúttal nehéz és felelőségteljes 
feladat bárul: könnyen érthető előadással a 
lehető legtöbb és legértékesebb tudással ered
ményesen felvértezni tanulóifjúságunkat, 
amelynek felkészültségétől és szívós akaratá
tól függ a magyar erdőgazdaság újjáépítése. 

Szakoktatási intézeteink kutatótevékeny
ségében tervszerűen folyik Micsurin és Lü
szenko irányvonalának és eredményeinek a 



magyar erdészeti tudományok müvelésélte 
való bekapcsolása és ezzel a tudományos 
munka termelékenységének a fokozása. Intéze
teink egyre behatóbban ismertetik a tanuló
ifjúsággal a fejlett szovjet erdőgazdálkodást és 
a szovjet erdészeti tudományok kiváló ered
ményeit, í gy a kiképzett szakembereken ke
resztül a gyakorlati munka produktivitásának 
fokozásával fejlesztik a magyar erdőgazdálko
dást és elősegítik erdőgazdaságunk ötéves ter
vének sikeres végrehajtását. 

A z erdőgazdaságnak sok, kiválóan fel
készült fizikai és szellemi dolgozóra van szük
sége, hogy ötéves tervét sikeresen hajthassa 
végre. A minőségi szakképzésről gondoskodnak 
szakoktatási intézeteink kiváló professzorai, 
tanárai és előadói. A z intézetekből kikerülő 
szakemberek száma azonban már az intézetek 
befogadóképességétől, a jelentkező tanulók, 
hallgatók számától, képességeitől és szorgal
mától is függ. Tanulóifjúságunknak minden 
erejét latba kell vetnie, hogy tanulásában 
lépést tartson az előadásokkal és szabályszerű 
időben végezve tanulmányait, minél hamarabb 
és minél kiválóbb felkészültséggel kapcsolód
hassák be a magyar erdőgazdaság újjáépítésé
nek felelősségteljes munkájába. 

A szakképzés mellett hangsúlyoznunk kell 
szakembereink politikai képzésének, valamint 
az elsősorban politikai funkciót betöltő mun
káskádereink szakmai képzésének szükségessé
gét. Csak egymás munkájának kölcsönös meg
értésével, megbecsülésével és elősegítésé ve] 
tudjuk a szakmai követelményeket maradék
talanul érvényesíteni és így' a magyar erdő
gazdaságot fejleszteni. Ez az összhang különö
sen fontos az erdőgazdaságban. A z egyéb ter
melési ágaknál elkövetett szakmai hibák 
Ugyanis viszonylag rövidebb idő alatt meg
mutatkoznak és időben meg lehet tenni a ki
küszöbölésükhöz szükséges intézkedéseket. A z 
erdőgazdaságban végzett szakszerűtlen munka 
a termelési viszonyok és a területi tagoltság 
miatt sokszor csak évek múlva leplezhető le, 
amikor már a károk esetleg jóvátehetetlenek 
és a felelősség is nehezen állapítható meg. 

A z erdőgazdaság szakszemélyzetében erdő-
mérnökökben ma nagyr hiány mutatkozik. Ezt 
a hiányt átmenetileg racionális munkaszerve
zéssel igyekezzünk kiegyenlíteni. Minden erdő
mérnök részére szaktudásának és rátermett
ségének megfelelő feladatkört kell kijelölni. 
Olyan erdőgazdasági szakmunkakört, amit 
erdőmérnöki felkészültség nélkül is helyesen 
el lehet végezni, bízzunk erdészeti üzemi tisz
tekre, még egyszerűbb esetekben pedig szak
iskolát végzett erdészekre. Ezt követeli az 
üzemgazdaságiiag helyes értelemben felfogott 
tervszerű munkaerőgazdálkodás. Ilymódon 
egyelőre áthidalhatjuk a szakadékot, amely az 
ötéves terv erdőgazdasági szakfeladatai és a 
megoldásukra rendelkezésre álló erdőmérnö
kök létszáma között fennáll. Végleges meg

oldást, a hiány végleges felszámolását e téren 
intézményes tudományos szakoktatásunk kere^ 
teinek kibővítésével tudunk csak elérni. 

A z elmondottakból láthatjuk, hogy terv és 
tudomány szorosan együttjáró fogalmak. A tu
domány segítségével tudjuk a tervet megol
dani. Amikor azonban a tudományt a terv szol
gálatába állítjuk, ne feledkezzünk meg arról, 
hogyr a tudomány r érvényesülésének feltételeit 
kielégítsük. 

Másik oldalról nézve a kapcsolatot: a tudo
mány sem nélkülözheti a terv segítségét. Ter
vet készítünk a tudomány feladatainak meg
oldására és tervszerűségnek kell uralkodnia a 
tudományos kutatás összes részleteiben is. 
Csak így tudjuk a micsurini tanítás alapján a 
természetet meghódítani és erdőgazdasági 
viszonylatban is egyre intenzívebben az em
beri kultúra és civilizáció szolgálatába állí
tani. 

rinaH M Hayxa. — QflTHJieTHHM naaHOM jiecuoro xoaaíP 
C T B U npeflyojiOTpeHO öoaee ifHTeneiiBiioe co.ieitcTBHe noBpu-
T I I I O nOTpeŐHOCTH B .ipeBocime, noBHiiieuue — 311 c i e i 
nocaaKH nojicaamiiTUbix .lecHhix nojioc — yiposBaftHOCTH 
i-i-.ii,i-i,'c)\o.:iiii!-Tncuiu,ix KyjiBTyp 11 ocBoemie nyi-eii oŐJiece-
H H Í I He Heiio.uMouamiwx ,io C I I X nop yroTuiit. rLaaHOM no= 
M I I M O aToro onpe.iejieao B O Ó I U , I I X HepTax Taicate 11 naupa»* 
.icmie paaBHTRa .lecHoro xoaflttCTBa. KBa.TiiKhimiipoBaHHbio 
KaapN na npomaBOflCTBax coaeftCTByrjT npeTBopeaino B 

KH3Hb ii;iaiia pyKOBOJiCTByact npaKTHiecKHMH 'tocTiiaceHH-
ii.Mii navKH. PemeHite nojaBíiaioinero óo.ibmiiiicTBa Hayi-
11 I .IX BOnpocOB na.iacr 11a .10,110 HayiHOro uccjie^OBaTcii, 
CKOro íiHCTUTyra necHoro xoaHllrTBa, pemaiomero leopeTH-
qecKHe aajtaiu B cooiBeTCTBHu c npaKTHHecKHMB TpefáoBanii" 
H M H . 0,inai;<i yi-iit-x njiaHa TecHO CBaaaH TaitíKe c noa'eMOM 
no.iroTOBKH 11 oíiyieiiHH KnaJiii(|iimiipoBaiinbix KaflpOB. 

Planuiig und Wisgensohaf t . — D e r FünCjakresplun 
der iinir. t'oi'stwirtsiclial't setete die voMkcimmenere B e -
l'riediiguug des Holzbedart'es, d ie Er l iöhung der land-
wirtsehai'tiiuhen Produktum durch. A-n'age von W i n d -
schutzstreifen, die AiitTorstung von bisher braeh liegen-
< I F l i i e ' i c i i inw. ziuii Ziole. D i e Fachleute der Prax i s 
a ibe i ten im Besi tze der wissensonaftl ichen E r r u n g e n -
schaffen an der D u r c h f ü h r u n g des Plaues . D i e Lftsung 
der i'oi-slwisseiiselial'lliclicn F r a g e n obldegt dem im-Uingst 
ins Lelten gerufenen Forstwissenschait'tlichen Inst i tut . 
Per Erfo'ig des Planes isi aber a u c h von der Ent-
wieklung des Fnchunterr ichtes bedingt . 

P lan et science. — Les buts de not re plan forestier 
de 5  mis sont: Cnntribniion á sat isfaire a u x besoins 
en bois, augmentat ion de ]a product ion agricole par voie 
ilrs p lantat ions et eréat.ion des bri»e<-vtii-t. boisement 
et ainsi mise en va leure des terrains iucnltes ete. Ces 
buts iudiquenl dans g r a n d i traits les direcl ives de 
réecnoni ie forestiere. E n connaissant les résultats du 
progrés des sCienoee dana oes do-maines les experts des 
expkti tat ions forestiéres travai l lent act ivement á l'exé-
cution du plan. La so'ntion des problémás scientófiques 
est une táche de l ' lnsti lut Scientil'iques Forest ier lequel 
.s'oocupant des questious scientif iques prend toujaurs 
en oonsidération leur iniporlance pratiquie. D'autre part, 
te suceés du plan est eucore en relat ion étroite avec 
le diéveloppement ultérieur de l 'édueation forestiere. 


