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A MARXI-LENINI IDEOLÓGIA HASZNOSÍTÁSA AZ ERDŐGAZDASÁG 
GYAKORLATI ÉS TUDOMÁNYOS MUNKÁJÁBAN 

Speer Norbert 
( B u d a p e s t ) 

:Í;Í,).,">.008:««.!1. 

Legelsősorban is tárgyalnunk kell azt, 
hogy mi tette időszerűvé ennek a kérdésnek a 
felvetését. Válaszul rámutatunk arra, hogy 
világszerte most vívják élet-halálharcukat a 
kapitalizmus és a szocializmus erői. A népi 
demokráciák országaiban, így hazánkban is, a 
kapitalizmus erői lényegében már legyőzettek, 
bár még a kizsákmányolás nem szűnt meg tel
jesen, de a lehetőségének már erős korlátokat 
szabtunk. Sokkal nagyobb feladatot jelent 
azonban számunkra a kapitalizmusból ittma-
radt örökségnek, az ú. n. polgári életszemlélet
nek, világnézetnek legyőzése, amely lépten-
nyomon jelentkezik az emberek gondolkozás-
módjában és jelentékenyen nehezíti építő mun
kánkat. A z emberek gondolkozásában a régi 
még erősebb, mint az új, főképpen a megszo
kottság következtében, de azért is, mert az 
újat, a haladót nem ismerik még eléggé és így 
az még nem tudott elég mély gyökeret verni. 

Ez áll természetesen gazdasági és politikai 
eletünk minden területére, azonban különös
képpen vonatkozik azokra a területekre, ahol 
a kapitalizmus ós a feudalizmus a legmélyebb 
gyökereket verte; a mezőgazdaságra és ezzel 
együtt az erdőgazdaságra. Ezeken a területe
ken dolgozók gondolkozásmódja évszázadosa, n. 
hagyományokra támaszkodik, amely évszá
zados hagyományokat -még olyan áltudomá
nyos elméletek is alátámasztanak, mint amilye
nek Weissmann. Mendél, Morgan burzsoá-bioló-
gusok tanításai. 

Ezek elmélete lényegében azt hirdeti, hogy 
a természet erőivel szemben nem vehetjük fel 
it küzdelmet, a természetet nem tudjuk befolyá
solni, tehát minden marad változatlan, kár har
colni az újért. 

A marxi-lenini-sztálini tanításokból eredő 
új, haladó tudomány pedig azt tanítja, hogy 
nekünk igenis harcolnunk kell a természet vak 
erői ellen, kényszerítő eszközökkel ki kell erő
szakolni a természet megváltoztatását, újat és 
mindig újat kell teremtenünk, mert a világ a 
fejlődésben sohasem áll meg, nekünk pedig ezt 
a haladást elő kell segítenünk. A haladást 
pedig csak úgy tudjuk elősegíteni, ha megis
merkedünk az újjal, tanulmányozzuk, alkal
mazzuk azt és igyekszünk mi magunk is 
továbbfejleszteni. 

A szocializmus törvényei a milliós töme
geknek szómitalan, gyakorlatban kipróbált 
alkotó tapasztalatát összegezik. A marxi-lenini-
sztálini összefoglalások és következtetések a 
szocializmus gyakorlati építői előtt világossá 
teszik a célt, pontosabbá teszik a /tájékozódást, 
megismertetik velük a legfontosabb alkotó fel
adatok végrehajtásának és a felmerülő nehéz

ségek leküzdésének tudományos útjait és mód
szereit. 

Sztálin elvtárs tanítja: „Alapigazságként kell 
tudomásul vennünk', hogyr minél magasabb az 
állami és pártmunka ágazataiban dolgozók po
litikai színvonala és marxista-leninista ön
tudata, annál jobb és termelékenyebb a mun
kájuk, annál nagyobbak a munka terén elért 
eredményeik, viszont minél alacsony/abb politi
kai színvonaluk és marxista-leninista öntuda
tuk, annál valószínűbbek munkájuk terén a 
hanyatlások és kudarcok, annál valószínűbb a 
dolgozók szakmai és erkölcsi hanyatlása." 

Tudjuk, hogy az erdészeti tudományok 
igen széles ismeretterületet ölelnek fel. A z er
dészeti tudomány negyTvennél több ágazatot 
foglal magában, melyekből kb. húsz a szorosan 
vett erdőgazdaságiak száma. Ezt a megállapí
tást Vasziljev professzor szovjet közgazdasági 
tanár tette. 

Ebből következik tehát, hogy nagyok a fel
adataink, amikor az erdészeti tudományokat a 
marxi-lenini ideológia szellemében revideálni 
akarjuk. Ezt alátámasztja az a tény is, hogy 
tíz erdészeti tudomány számos ágazata nép
gazdasági és természettudományi vonatkozás
ban igen bonyolult természetű komplex fogal
makkal dolgozik. 

Ezeknek a tanulmányozása érdekében igen 
fontos a marxista-leninista dialektikus mate
rializmus, a marxista-leninista párt világ
nézete, ez jelenti először is a jelenségek tanul
mányozásának és megismerésének dialektikus 
módszerét, másodszor pedig jelenti a tanulmá
nyozott jelenségek materialista megmagyará
zását, felfogását. Fentiek figyelembevételével 
megállapíthatjuk, hogy kivételes jelentősége 
van a szocialista erdészeti tudományok eszmei 
színvonalának emelése érdekében folytatott 
harcban a dialektikus materializmus alkalma
zásának a tudományok minden ágában. 

A z erdészeti tudományok legnagyobb része 
a természet jelenségeinek magyarázásával van 
összefüggésben, ezért nekünk a dialektikus 
materializmus alkalmazása különösen nagy fej
lődési lehetőségeket biztosít, hiszen még csak 
az elején állunk annak a küzdelemnek, mely
hez az útmutatást Micsurin adta meg, amikor 
azt mondta: „Nem Várhatunk könyöradományt 
a természettől, el kell vennünk tőle azt, ez a 
feladatunk." 

Marx azt tanítja, hogy a világ természe
tére nézve anyag, a mozgásban lévő világ sok
oldalú jelenségei, a mozgásban lévő anyrag kü
lönböző formái, hogy a jelenségeknek a dialek
tikus módszerrel megállapított kölcsönös kap
csolata és egymástól való kölcsönös függősége 
a. mozgásban lévő anyag fejlődésének törvény-



szerűsége, hogy a világ fejlődése az anyag moz
gástörvényei szerint megv végbe és semilyen 
világszellemre ennek a fejlődésnek szüksége 
nincsen. 

Ezért van eleve bukásra ítélve minden 
olyan kísérlet, amely a világ jelenségeit idea
lisztikus alapon kíséreli megmagyarázni és 
ezért van halálraítélve mindaz a tudomány, 
amely az idealista filozófiára támaszkodik. 

A z idealista filozófia ugyanis kétségbe 
vonja, hogj r a világot és a világ törvényszerű
ségeit megismerhetjük, nem hisz ismereteink 
megbízhatóságában, nem ismer el objektív 
igazságot és azt tartja, hogy a világ tele van 
magukbanvaló dolgokkal, amiket a tudomány 
soha meg nem ismerhet. 

A marxizmus filozófiai materializmusa 
abból indul ki, hogy a világ és törvényszerű
ségei igenis megismerhetők, hogy a természet 
t öi-vényszerűségeiről való ismereteink — a 
tapasztalat, a gyakorlat ellenőrzése mellett — 
megbízható ismeretek, amelyek objektív igaz
ságok jelentőségével bírnak, továbbá, hogy meg 
nem ismerhető dolgok a világon nincsenek, leg
feljebb olyanok, melyeket eddig még nem 
ismertünk meg, de a tudomány és a gyakorlat 
segítségével a jövőben ezeket is félderítjük és 
meg fogjuk ismerni. 

A világ megismerhetőségének törvénye 
arról szól, hogy a természet törvényeit a gya
korlatban ismerjük meg. A z anyagi világ meg
ismerése elszakíthatatlan kapcsolatban van a 
gyakorlattal. Ezért vált a biológia ma már az 
emberi tudás fontos ágává, mert az anyagi 
világ megismerésén, a természet törvényszerű
ségeinek megfigyelésén alapul. A dialektikus 
módszerrel ugyanis a jelenségeket nem elszi
getelten, hanem egész környezetükkel való kap
csolatban, minden összefüggésükben és közve
títettségükben szemléljük. 

A polgári tudomány ezzel szemben a. jelen
ségeket kiragadva, elszigetelten szemléli, ezzel 
a dolgok ténydeges sajátosságait, ellentmon
dásait elködösíti és azok természetét hamisítja 
meg. 

Itt van például a csökkenő földhozadék, 
vagy a föld csökkenő termelékenységének u. n. 
törvénye. 

Eszerint az u. n. törvény szerint a föld nem 
teremhet minden ember számára elegendő ter
ményt, mert minden pótlólag befektetett munka 
ugyanazon a földdarabon kisebb eredményt ad, 
mint az előző munkabefektetés. Mivel a föld 
mennyiségét nem lehet növelni, ebből a bur
zsoá tudománya azit a következtetést vonja le, 
hogy ezért jut a tőkés társadalomban a széles 
dolgozó tömegek számára nyomor, éhség és nél
külözés osztályrészül, ebben lényegében senki 
sem hibás, és legkevésbbé hibás az adott tár
sadalmi rend, mert maga a föld olyan, hogy 
semmiképpen sem lehet belőle többet kiszorí
tani. 

Lenin ezt a hazug tant leleplezte és meg
mutatta, hogy itt az egyik jelenséget helytele
nül elszigetelték a többitől, és hogy egy jelen
séget önkényesen kiragadtak az általános ösz-
szefüggésből. 

A föld csökkenő termelékenységéről szóló 
itörvéirynek védelmezői azt állítják, hogy ha 
egy bizonyos nagyságú földdarabba kiegészí

tőén mégegyszer akkora nagyságú tőkét fek
tettek bele. mint megelőzőleg, nem lehet azt 
várni, hogy a föld kétszer akkora termést 
adjon, mint az előző esetben. A polgári tudó
sok itt abból indulnak ki, hogy a (technika vál
tozatlan marad. Lenin bebizonyította ennek az 
elméletnek tarthatatlanságát, mert ha ugyan
abba a telekbe kiegészítőén új tőkét fektetnek 
be, ez rendszerint a technika megjavításával 
kapcsolatos és csak a legritkább kivételes 
esetben lehet feltételezni azt, hogy a technika 
változatlan marad. Lenin mondta: „ A z ugyan
abba a telekbe való kiegészítő tőkebefektetés 
mellett a technika változatlanságát feltételezni 
ugyanolyan nevetséges dolog, mint azt állítani, 
hogy a vasútnál a vonatok rendszerint állnak 
ós csak kivételes esetben közlekednek az állo
mások között." 

Látjuk tehát, hogyr Lenin visszahelyezte a 
telekbe való kiegészítő tőkebefektetés jelensé
gét általános kapcsolataiba és megmutatta, 
hogy a tőkebefektetés növelése kapcsolatos a 
föld megmunkálásának új módszereire való 
áttéréssel és ezzel megdöntötte a csökkenő ter
melékenység u. n. törvényét. 

Ugyanilyen reakciós elmélet volt Maitus 
Tamás elmélete a túlnépesedésről, hiszent ezt 
maga az élet cáfolta meg, amikor a népesedés 
szaporodására a termelés fokozásával válaszolt. 

Mindkét elmélet élénk cáfolatát látjuk a 
Szovjetunióban, ahol a füves vetésforgóval, a 
mezővédő erdősítésekkel a föld hozama mindig 
nő, a népesedés szaporodása pedig már messze 
lemaradt a fogyasztási javak termelésétől. 

Vizsgáljuk meg fentiek szempontjából a 
kapitalista és népi demokratikus országok 
erdőgazdaságát, hogy abból kiindulva, dialek
tikusan levonhassuk a következtetéseket. A je
lenségeknek dialektikus magyarázata az egye
düli helyes módszertani kiindulási alap, mert 
az erdészeti tudományokban többségükben 
meglehetősen hosszú tartamú természeti jelen
ségek tükröződnek vissza. A z elkövetett mód
szertani hibákat néha csak néhány évtized 
elteltével lehet gyakorlatilag felfedezni. 

Elegendő itt rámutatnunk a burzsoá fel
fogás és gyakorlat hatásaira, amelyek a mi 
erdőgazdaságunkban jelentkeztek és amely7 

gyakorlait a kapitalista országokban még ma 
is tovább folyik. 

A z erdőgazdaság tudományainak minden 
ágában éppúgy, mint a termelésnek és tudo
mánynak minden ágában -bebizonyosodott a 
kapitalista rendszer rothadása és a burzsoá 
kultúra reakciós lényege. 

A kapitalista országok és a Szovjetunió 
erdőgazdasága, a burzsoá és a szocialista erdé
szeti tudomány közötti szakadék ma már nyil
vánvaló, mint ahogy nyilvánvalóvá vált az, 
hogy a burzsoá erdészeti tudomány teljesen 
képtelen alkotó, teremtő munkafeladatokat 
elvégezni. 

A burzsoá erdészeti tudomány mindig a 
földbirtokosok és a burzsoázia osztályérdekei
nek éles fegyvere volt, bár ezt az osztályjelle
gét formailag sohasem ismerte el, hanem azt 
mindenáron elpalástolni igyekezett. 

A kapitalizmus azokat az erdőket, melye
ket régebben a földtulajdon monopolistái bir-



tokba vettek, magántulajdonban hagyta és így 
megbilincselte az erdőgazdaság fejlődését. 

A z erdők magántulajdonának következ
ménye volt, hogy a tulajdonos kevés tőkebefek
tetéssel abból sok hasznot igyekezett húzni, 
tehát a nagymiéretű erdőfeltárástól vonako
dott és nem pcitolta a kihasznált erdőket. 
A kapitalizmus erdészetét csak azok a gazda
sági és igazgatási feladatok érdekelték, melyek 
a természetes úton felújult erdőségek kihaszná
lásával voltak összefüggésben, de az erdők fel
újításáról és az erdők állapotának megjavítá
sáról nem gondoskodtak. 

A kapiitalista-feudalista erdészeti tudo
mányban az erdőirtás megmásíthatatlan tör
vényszerűség, melyről Engels megírta: „ A m i 
az erdőpusztítást illeti, az a burzsoá társada
lomnak egyik életfeltétele, melyr nem kisebb 
méretű, mint a parasztság tönkretétele." 
A burzsoá erdészeti tudomány tulajdonképpen 
áltudománnyá vált reakciós metafizikus-idea
lisztikus világszemléleten és a polgári köz
gazdaságon nyugszik, amely apologetikussá 
vált azért, mert fedezte és szépítgette a fa
készlet kapitalista fosztogatásának módját és 
tényét azzal, hogyr az erdőpusztítást a termé
szet örök és megmásíthatatlan törvényiének 
tüntették fel. Ezért írta Humbolt a X I X . szá
zadban, hogy „az embert megelőzték az erdők, 
de az embert a sivatag követi". 

A burzsoá közgazdászok egyrészről igye
keztek az erdők kiirtásának tényét szépítgetni, 
másrészről azonban úgy tüntették fel az állam 
hármilyren jelentéktelen intézkedését az erdők 
védelme és fehijítása terén, mint az emberiséi.'; 
számára alkotott hatalmas jótéteményt. Ezt 
látjuk például az elmúlt 25 év alföldfásítási 
rendeleteiben, melyeket meghoztak ugyan, de 
soha végre nem hajtottak, vagy pl. Ameriká
ban a futóhomok fásításokkal kapcsolatos intéz
kedésekben, mert egyrészről erdősítéseket vé
gezitek ugyan, de azokat nem gondozták, sőt a 
farmerek a kész kultúrákat lelegeltették. 

Még jobban kiütköztek ezek az ellentmon
dások az imperializmus korában, amikor a mo
nopolkapitalizmus bonyolultabb, üzérkedő fel
adatokat állított az erdészeti tudomány elé. 
A z imperializmus korában egymást követik a 
válságok és a háború ezért úgy a kapitalisták, 
mind a kapitalista állam számára az erdő 
gazdaságba való tőkebefektetés céltalanná, és 
haszontalanná válik. Vonatkozik ez főként az 
új erdők telepítésére, a meglévő erdők fenn
tartására állományápolások helyes végrehaj
tása útján. A háborúra való készülődés a •kapi
talista országok erdőgazdálkodását háttérbe 
szorította és csak a kitermelésre korlátozta. 

Mint mondottuk, a burzsoá erdőgazdasági 
tudományok szerepe főképpen a mértéktelen 
erdőkitermelések leleplezésére szorítkozott, en
nek egyik főeszköze a német junkerista erdő
művelésben született meg — amelyet a jenkik 
is átvettek — az erdőhasználat állandóságáról 
és egyenletességéről a szabályos erdő elméleté
nek létrehozása útján. Ez az elv. a gyakorlat
ban természetesen sehol sem valósult meg, 
mert Marx rávilágított arra, hogy az újrater
melésben egyenletesség, egyenlőség nincs. 
Ugyanígy természetesen misztikus elmélet ma
rad a szabályos növedékről szóló elmélet, hiszen 
ez sem alapul a természet megfigyelésén, 

hanem teljesen felületes elméleti elképzelés 
volt, melyr az íróasztal mellett született. 

A z előbb ismertetett jelenségeknek, tehát 
a kapitalisták mértéktelen erdőpusztításának, a 
háborúra való készülődés következteben min
den i'ijratermelést célzó erdőgazdasági munka 
elhanyagolásának és a háborús pusztításoknak 
vált eredményévé, ezért a X X . században ka
tasztrofálissá vált az erdők pusztulása a kapi
talista államokban. így pl. az Egyesült Álla
mokban az elmúlt 36 év alatt az állami erdők 
44%-ra apadtak le, míg egyes értékes fafajok 
teljesen eltűntek, ígyr az Atlanti-óceán melletti 
államokban a símaíenyő, a Hét-tó melletti álla
mokban a jegenyefenyő. Kanadáit teljes fátlan
ság fenyegeti 15—20 éven belül, ha az erdők 
pusztítása a jelenlegi mérték szerint tovább 
folyik. 

Még sokkal rosszabb a. helyzet az Atlanti-
óceán mellett fekvő európai államokban, így 
Angliában, ahol a kitermelés a megengedhető
nek jelenleg 7—8-szorosa, Olaszországban az 
erdők fakészlete úgyszólván teljesen kimerült, 
Nyugat-Németországban pedig az angol-ameri
kai imperialisták folyhatnak hallatlan mértékű 
rablógazdálkodást. 

Ezt a jelenséget kénytelenek az imperia
listák is elismerni, de mélyen hallgatnak az 
erdőpusztításnak következményeiről; a dolgozó 
osztályok tömeges elnyomorodásáról, az aszá
lyok erősödéséről, a tavaszi árvizekről, a talaj
rombolásról, a terméseredmények visszaesésé
ről. Ők csak a fokozódó fa hiányról beszélnek, 
amikor az Unasylva megállapítja: „ A világ 
majdnem minden államának komoly gondot 
okoz a fa- és faanyaghiány, ez a hiány a hábo
rút szenvedett országokat, sőt az Egyesült Álla
mokat is erősen akadályozza az újjáépítés kér
désében." 

A z imperialisták ezt a hiányt nem az új 
erdők telepítésével és a régiek felújításával, 
valamint a meglévő erdők ápolásával akarják 
megszüntetni, hanem kizsákmányoló módsze
rüket át akarják helyezni a világ más erdeibe, 
melyeket a kapitalizmus még nem merített ki. 
Ezért vetettek szemet Dél-Amerika erdeire és 
korlátlan rendelkezési jogot akarnak nyerni a 
világ összes fakészlete felett. Éppen ezért vál
tak kozmopolitává a mai burzsoá-kapitalista 
államok erdész szakemberei „az erdőgazdaság 
nemzetközi megszervezésé"-vel, ami természe
tesen semmiképpen nem a felújításokra, hanem 
a kizsákmányoló tevékenység megszervezésére 
irányul. Ezt hirdetik is nyíltan, amikor azt 
írják, hogy „lehetetlenség azt hinni, hogy va
lami jelentősebb javulás állhat be Kanada 
erdeinek állapotában, ez lehetetlenség azért, 
mert az erdőgazdálkodás bármiféle javulása a 
befektetések növelését jelenti, ezeket a befekte
téseket pedig a domínium erdőterületére nézve 
a valóságban nem lehet emelni". 

A burzsoá erdészeti itudomány pedig most 
is a még bevált módszerhez folyamodik, ami
kor az erdőirtás jelenségét az emberi társada
lom létével hozza összefüggésbe és örök termé
szeti törvényként tünteti fel. Ezzel szemben az 
angol erdész-üzemgazdászok megállapítják, 
hogy az erdőtelepítés és felújítás addig lehe
tetlen, amíg az erdősítésre szánt vidékeken tel
jesen ki nem merül a természetes erdők fa
készlete. 



A kapitalista erdők rablógazdálkodását 
van hivatva alátámasztani a burzsoá erdőren
dezés tudománya, amely az erdőből származó 
.jövedelembevétel eszköze és amely a kapita
lista erdőgazdálkodás (értsd erdőkitermelés) 
tervszerű vezetéséhez alapul szolgálhat. 

Ugyanakkor, amikor a kapitalista államok
ban ilyen mértéktelen erdőpusztítás folyik, 
hogy az erdők pusztulása elkerülhetetlennek 
látszik, a szovjet erdőgazdaságban a Nagy 
Októberi Szocialista Forradalom után az erdő
művelési, fenntartási és felújítási munkák vet
ték át a vezető szerepet. Ez a tevékenység 
pedig a nagy sztálini természetátalakító terv 
intézkedései következtében olyan hatalmas 
méretűvé vállt, amilyenre a világon még nem 
volt példa. 

A Szovjetunió példája nyomán — a Szov
jetuniónak a fasizmus felett aratott történelmi 
győzelmének eredményeként — a kommunista 
és munkáspártok vezetésével szocialista ríjjá-
építés folyik a népi demokráciák erdőgazdasá
gaiban is. 

Míg a kapitalista államokban az erdőket 
pusztítják és zsarolják, a népi demokratikus 
országokban líj erdőket telepítenek és meglévő 
erdőket megfelelő erdőnevelési eljárásokkal 
javítják meg. így pl. Magijai-országon 168.000 
kb. erdőt telepítünk az ötéves terv folyamán. 
Bulgáriában fátlan vidékeken védőerdőöveze
teket létesítenek, Romániában közel 100.000 kh. 
új erdőt telepítenek és 2,000.000 kh. mezőgazda
sági területen telepítenek mezővédő erdő-
sávokat. 

A szocialista erdőgazdaság építésére irá
nyuló minden terv összhangban van a nép
gazdaság felépítésére irányuló minden tervvel. 

A z erdőgazdálkodás helyét a (tervgazda
ságban az a felismerés határozza meg, hogy az 
erdő egyúke a legfontosabb természetes ter
melőeszközöknek, amelymek a termékei az ipar 
számára nékülözhetetlenek és hogy az erdő, 
mint természeti tényező, hatalmas szerepet ját
szik a mezőgazdaság fejlesztéséhen. 

A z erdőknek ez a szerepe határozza meg az 
erdőgazdaság feladatait a népgazdaság egészé
ben. Míg a kapitalizmusban az erdő az erdő
birtokosok és kitermelők jövedelmének és pro
fitjának szerzésérc szolgált s egyike volt azok
nak az anyagi feltételeknek, amelyekkel az 
uralkodó, kizsákmányoló osztályok politikai, 
háborús és elnyomó céljaikat megvalósították, 
addig a népi demokráciákban az érett fakész-
leteket a nemzetgazdaság újjáépítésére hasz
nálják fel és az erdő védő szerepét nemzet
gazdaságilag használják ki. 

A felszabadulás előtti időkben a jelenlegi 
népi demokráciák erdeiben a kitermelés a leg
több esetben nem a belső piac faszükségletei-
jiek kielégítésére, hanem a nagykapitalista or
szágoktól való gazdasági függőség okozita mér
téken felüli exportra történt. A kitermelésnek 
es kivitelnek ez a rendszere csupán a kizsák
mányoló osztályok felső rétegei számára volt 
kedvező, akik országaikban a nemzetközi mo
nopoltőke érdekeit képviselték. Ez főképpen 
szembetűnővé vált a germán fasizmus terjedé
sének éveiben. Különösen a magyar és bolgár 
erdőségek termékeit kaparintotta kezébe a ger
mán moloch. A kitermelés a háború alatti évek
ben mindenütt fokozódott, így pl nálunk a 

2.5—'6 millió m 3 évi növedék helyett 6—8 millió 
m 3-t termeltünk a könnyen hozzáférhető erdők
ből és ez a faanyag mind Németországba ván
dorolt, ugyanez volt a helyzet a többi mlegszállt 
országokban is. 

A mértéktelen kitermelés mellett az erdő
ápolási munkákat elhanyagolták mindenütt, 
amit bizonyít az is, hogy még ma is sok az 
elmaradott erdőápolási munka erdeinkben. 
Ennek a helytelen gazdálkodásnak volt a kö
vetkezménye, hogy a ki nem tisztított hatal
mas erdőségeket károsítok lepték el. így pl. 
Csehszlovákiában és Északmorávia határmenti 
erdeiben a szú olyan nagymértékben elszapo
rodott, hogy egész erdőterületek száradtak ki 
tövön. Ez a jelenség egyébként nálunk is bekö
vetkezett, ahol összefüggő fenyveserdeink vol
tak. Ugyanennek a helytelen erdőgazdálkodás
nak volt a következménye az a sok erdőtűz, 
amely 1945—46-ban volt Magyarországon. 

A háború alatt a felújítások mindeuütt 
elmaradtak és így az erdők a népi demokrá
ciák győzelmei idején mértéktelenül leromlott 
állapotban voltak. 

A feladat tehát az volt, hogy a mult rom
jaiból és a háboní pusztításaiból fel kellett épí
teni erdőgazdaságunkat, még pedig olymódon, 
hogy nemcsak a régi feudál-kapitalista viszo
nyokat kellett megszüntetni, hanem azt új szo
cialista alapokon megszervezni. Ebben a mun
kában a Szovjetunió erdőgazdaságának kell 
szolgálnia példaképül. 

A z első lépés az erdők államosítása volt. 
amikor is a kapitalisták kezéből kivettük az 
erdőket, Magyarországon mintegy 62.4% került 
állami tulajdonba, bár még az erdők' szocialista 
felépítése nem fejeződött be, hiszen még meg
vannak a kisárutermelő és magánkapitalista 
szektorok. Mindamellett azonban minőségileg 
az erdőgazdálkodásunk szocialista alapon áll, 
mert az erdőgazdaságban tett intézkedések a 
népi demokrácia pozícióinak megerősödését 
mutatják-

A lényeg itt nem abban van, hogyr az erdők 
mind állami tulajdonban vannak, mert a bur
zsoá társadalomban is voltak állami erdők. 
A z állami erdők azonban szintén a kapitalista 
gazdálkodás vonásait hordozták magukon és 
a kizsákmányoló osztályok érdekeit szolgálták. 
A szocialista erdőgazdálkodás ezzel szemben a 
népi tulajdon alapjain áll ós irányítása, fejlesz
tése a nép jólétének érdekében történik. 

A népi demokratikus országokban az erdő
gazdaság szocialista építésével járó több szer
vezési feladatot oldottak meg. így- pl. az erdő
használat, az erdőgazdasági és erdőművelési 
eljárások szorosan az állami tervek alapjára 
történnek és azokba illeszkednek bele. 

Továbbiakban feladatunk, hogy az erdőket 
gyorsan számbavegyük és ezért ki kell fejlesz
tenünk az erdőrendezési munkálatokat. Más
részről meg kell tennünk az ország fakészleté-
nek emelése érdekében minden intézkedést, to
vábbá a mezőgazdaság védelme érdekében fásí
tásokat kell elvégezni, valamint ugyancsak fá-
sítanunk kell a talaj romlásának és eróziójá
nak megakadályozására. 

A Szovjetunió és a népi demokratikus or
szágok között új nemzetközi gazdasági kapcso
lat alakult ki, amely szabály ózza a faanyagok 
kivitelét és behozatalát is. itt már nem a mo-
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nopóliumok gazdagodnak meg a fa kereske
delme révén, hanem a szocalizmus épíitésének 
ügyét szolgája a fa is a kölcsönös Gazdasági 
Segítség Tanácsán keresztül. 

A z erdőgazdaság szocialista építését is a 
szocialista munkamódszerek bevezetése révén 
kell elvégezni. így a szocialista munkaver-
seny-, tapasztalatcsere-, munkamódszerátadás-, 
újítás-, brigádmozgalom bevezetése lógja az 
eredményt biztosítani. Georgij Dimitrov a 
szocialista munkaversenyről „Munka és erdő" 
című lapban ezt írta lí)49-ben: „ A z erdei mun
kásoknak egytől-egyig meg kell érteniük, hogy 
a hatalmas munkásosztály tagjai, akik ma nem 
a kapitalistáknak, hanem a szocializmus építé
sén dolgoznak." 

Hangsúlyoznom kell itt a szocialista mun
kamódszerek — munkaverseny, újítómozgalom 
— tömegméretűvé válásának, valamint a fásí
tási tömegmozgalom minél szélesebb körben 
való kifejlesztésének szükségességét. 

A tömegek aktivitása nélkül nem lehet 
szocializmust építeni. A z erdőgazdasági mun
kaversenymozgalom — bár elég jelentős ered
ményeket ért el — még mindig eléggé gyerek
cipőben jár. 

Április 4-ének megünneplésével kapcsolat
ban már kb. 2500 dolgozó volt egyéni miunka-
versenyben, mintegy 320 brigád alakult és 
több mint 5000 volt a munka-felajánlást esz-
közlők száma. 

A z újítómozgalom a múlt évben már szép 
eredményeket ért el. A több mint 800 beadott 
újítás eredményeképpen mutatkozó megtakarí
tása kb. 3,000.000 Ft volt. 

A tömegmozgalom 600 vagonnal több 
tölgymakk gyűjtését eredményezte. 

Azonban még nagyon sok ezen a téren a 
tennivalónk. 

Szükséges a politikai és szakmai képzett
ségünk színvonalának emelése ahhoz, hogy az 
eddig elért eredményeinket megszilárdítsuk, 
sőt azokat tovább fejlesszük. 

Itt kell ismételten rámutatnom arra, hogy 
a nemzeti vállalatok vezetősége pártszervezeti, 
szakszervezeti bizottságára hárul a kezdemé
nyező feladat ezen a téren és a tömegek alkotó 
kezdeményezéseit mindenütt támogatni kell, 
sőt annak kialakulását elő kell segíteniök. 

Feladatunk továbbá, hogy a szakképzésit 
az erdőgazdaság dolgozóinak minden rétegé
ben magas szintre emeljük, mert a szocializ
mus építését az erdőgazdaságban csak így tud
juk majd végrehajtani. 

A Szovjetunió példamutatása nyomán az 
erdészeti tudományokat is tovább kell fejlesz
tenünk. A népi demokratikus országok erdé
szeti tudományának dolgozói, felelősségteljes 
történelmi feladat előtt állnak, mert teljesen és 
gyökeresen fel kell tárni a burzsoá eszmei 
örökséget a marxista-leninista elmélet és a 
szocializmus építése gyrakorlaiti szempontjai
nak szem előtt tartásával. Üj szocialista erdé
szeti tudományt kell felállítani, amely mentes 
a reakciós burzsoá elméletek minden maradvá
nyától. A z erdészeti tudományokban ugyanis 
éles osztályharc nyilvánul meg, amelyben kö
zépút nincs és amely- oszitályhareban a marxi-
lenini elmélet mutatja a biztos utat a cél el
éréshez, a szocialista erdőgazdaság felépí
téséhez. 

A múltban is voltak haladó szellemű mű
velői az erdészeti tudományoknak, azonban a 
fennálló társadalmi rendszer kutatásaik ered
ményeit csak felhasználta, hogy helyrzetét még 
inkább megerősítse. Kutatásaik és vívmányaik 
ugyanis a fennálló viszonyok között tudatosan 
nélkülözték a társadalmi és gyakorlati jelle
get. Ilyen tudósok voltak Oroszországban a ta
lajtani tudomány és a mezővédő fásítás meg
alapozója: Dokucsajev, a tudományos erdő
művelés megalapozója: Morozov, Magvaror
szágon Vadas Ernő, Kaán Károly, Kiss Ferenc, 
Béky Albert és még sokan mások. 

Természetesen ezek a tudósok azért tudták 
az erdészeti tudományok fejlődését olyan ha
talmas léptekkel előre vinni, mert teljes esz
mei felkészültséggel, materialista alapon állva, 
láttak neki a természettudománya problémák 
vizsgálatának, azonban átütő sikert nem tud
tak aratni, ment nem sikerült felülemelkedniök 
a természetes materializmuson a társadalmi 
viszonyok miatt. 

A Szovjetunió erdőgazdasága a többi gaz
dasági ágakhoz hasonlóan a szovjeturalom évei 
alatt hatalmas eredményeket ért el, amely 
eredményeket teljes egészében a szocialista 
társadalmi rendszer hatalmas erőinek köszön
het. A z eredmények kialakításának főténye-
zője volt az, hogy megszűnt a föld, az erdő és 
a termelőeszközök magántulajdona és a szocia
lista köztulajdon osztatlanul uralkodik, meg
szűnt az embernek ember által történő kizsák
mányolása, valamint az erdőgazdaság is szer
ves része az állami tervnek. A népgazdaság 
fejlesztésének ez a terve egyesíti ós lelkesíti a 
kommunizmus építésében az erdészet dolgozóit. 
A z erdészet dolgozói is a dialektikus materia
lizmus elvén fejlesztik tovább /tudományukat 
a. marxi-lenini tanítás útmutatása alapján es 
ennek segítségével teszik közkinccsé és fejlesz
tik tovább mindazt a jót és haladót, amit az 
erdőgazdaság, mezőgazdaság, valamint a bioló
giai tudományok iterén a múltban elértünk ós 
ami most van megvalósulóban. 

A szocializmus építésének nagy -vezérei, 
Lenin és Sztálin voltak azok, akik idejében ki
értékelték, felfedték és a jövő emberiség szá
mára megmentették a materialista biológiát, a 
nagy természetátalakítónak Micsurinnak a ta
nítását. 

A me.ndelisták-morganisták tagadják azt. 
hogy a szervezet örökölhető tulajdonságainak 
változását előidéző okokat ki lehet ismerni, és 
nem ismerik el azt, hogy ezek a tulajdonságok 
a külső környezettől függnek. Micsurin pedig 
kísérletei alapján megállapította azt, hogy- „az 
ember beavatkozása révén ki lehet kényszerí
teni azt, hogy az állat vagy növénye mindegyik 
formája gyorsabban változzék meg és még 
hozzá abban az irányban, amelyet az ember 
akar. A z ember számára a neki kedvező tevé
kenység tág tere nyílik meg." Micsurin kimu
tatta, hogyr az élő szervezetek örökölhetőségét 
irányítani lehet, hogy a növények természete 
azoktól a körülményektől függ, amelyekben a 
növénv élt vagyr él. A z életkörülmények meg
változása, az anyagcsere megváltozása, a növé
nyek örökölhetőségének megváltozásához ve
zet. Itt tud tehát az ember irányítólag beavat
kozni. 



Micsurin elméletét Lüszenko fejlesztette 
tovább, aki bebizonyította, hogy a növények 
természetét nevelés által irányítottan meg 
lehet változtatni. (Pl a magok jarovizálása.) 

A helyes erdőművelési, erdőtelepítési, er
dőnevelési elvek csakis a Micsurin-Liiszenko 
féle elvek alapján képzelhetők el, mert hiszen 
nekünk az erdők életébe irányítólag kell be
avatkozni és nem szabad magunkat a termé
szet vak erőire bízni. Ehhez pedig micsurini 
alapon száz százalékig materialistáknak kell 
lennünk. 

Hogy pedig az erdők életébe irányítólag 
tudjunk beavatkozni, ismernünk kell a Micsu-
rin-Lüszenko-féle biológiai tanításokat, gya
korlati feladatok megvalósítását kell magunk 
elé tűzni, tanulmányozni kell kritikus szem
mel a természetet, hogy a gyenge oldalakat ész
revéve a természetet meg tudjuk változtatni. 
Sohasem szabad megelégednünk az elért ered
ményekkel, mert a termelésnek nincsen olyan 
végső határa, amit tiil ne lehetne szárnyalni. 

A micsurinistának mindig merész kísérle
tezőnek és kutatónak kell lennie. A micsuri
nistának szeretnie kell hazáját és népét, nem 
lehet szobatudós, aki a gyakorlati élettől el
szakadt. A micsurinistának tudnia kell azt. 
hogy a szervezet és a környezet egységei ké
peznek és nem lehet egyiket a másiktól elsza
kítva külön-külön tanulmányozni. 

Micsurin-Lüszenko nyomdokain indult el 
mái- sok szovjet erdőművelő és az ő útmutatá
saik nyomán történik a sztyeppék erdősítése, a 
mezővédő pászták telepítése a nagy sztálini 
természetátalakító terv keretében. Ennek az 
útmutatásnak alapján alkalmazzák a fészkes 
ültetést, amelynek végrehajtásánál az a felis
merés érvényesül, hogy a fajokon belül nin
csen harc, csak a fajok között. Ezért telepítjük 
a tölgyeket sűrűn egy-egy fészekbe és ültetünk 
közéjük borsófát, hogy ezek a növények segíté
sére legyenek a sztyeppe füvei elleni harcban, 
elnyomva azokat. 

A magy 7ar erdőművelésnek is vannak már 
úttörői, akik a micsurini tanokat átvitték a 
gyakorlatba. Utalok itt Babos Imre kartársam 
előadására, amelyet nemrégiben az Országos 
Erdészeti Egyesületben tartott. Ő ugyanis ki
mutatta, hogy az Alföldön az évente jelentkező 
szárazság, vízszegénység egy' aszkéta fenyő-
típust alakított ki, bár a magja nem is az alföld i 
erdőkből származott. Ez a felismerés jövő fel
adataink végrehajtása során felbecsülhetetlen 
értéket jelent számunkra. Itt látjuk, hogy a 
környezet behatása milyen változásokat ered
ményezett a növényekben. Ez az aszkéta fenyő
típus a múlt évek aszályában alig szenvedett 
valamit, míg ugyanakkor a származási helyen 
levő fenyők, melyek korábban több nedvessé
get élveztek, kiszáradtak a jelentkező száraz
ság következtében. 

Ugy rancsak Babos kartársunk előadásából 
ismerkedtünk meg Bakkay kartársunk eljárá
sával, aki a fenyőmag vetését a szokásos kora 
tavaszi időponttól eltérően augusztusra he
lyezte át. Augusztusban ugyanis általában 
már több nedvesség szokott lenni, valamint az 
éjszakák már hosszabbak és hűvösek és ez a 
kikelő csemetéknek kedvezőbb. A z első nyár 
kísérletezése jól sikerült, a végső kiértékelés
hez persze még sok kísérletezésre van szükség. 

Éppen a materialista biológia tanulmányo
zása alapján ismerték fel a szovjet tudósok. 
hogy7 örökké itartó erdőtípusok nincsenek és 
ezek létezésére építeni és gazdasági számításo
kat végezni nem helyes, mert ilyen állandóság 
a természetben nincsen. 

Minden tiszta település életműködésének 
eredményeképpen lassanként — alig észre
vehető mennyiségi változás által — úgy meg-
változtaitja környezetének minőségét, hogy faj
tája településének élete itt lehetetlenné válik. 
Helyébe egy új növényi csoport lép, amelynek 
számára a megváltozott környezet kedvezőbb 
lesz. 

P l a jegenyefenyő zárt, sűrű növekedése 
idézi elő az alatta lévő talaj erőteljes podzolo-
sodását, a talaj túlnedvesedik, majd elmoháso-
dik, a fenyő gyökere nem kap oxigént és talaj-
táplálékot, lassan elpusztul és helyét felváltja 
a tőzegmohás mocsár. H a időközben az erdőt 
itt tarra vágjuk, és az erdő területe nyírrel és 
nyárral települ be, akkor ugyanez a folyamat 
viszafelé játszódik le, tehát az erdő visszahódí
totta a területét. 

Tiszta bükkerdőben is megfigyelhetjük 
ezt, mert a bükk alatt képződő vastag humusz
réteg megakadályozza a felújulást, és esetleg 
helyette a közelben lévő fenyők magjai által 
bevetve a helyét a fenyő veszi át. 

A materialista erdőművelőnek a legfonto
sabb feladata tehát az, hogy az erdőművelés
nek egy olyan rendszerét dolgozza ki, amely 
biztosítaná számunkra a fajták cserélődésének 
tudatos irányítását. 

Mint az előzőkben láttuk, az Alföldön ki
alakult egy aszkéta fenyőfajta, amely bírja a 
szárazságot. Ez a jelenség komoly meggondolá
sokra vezet minket. A z Alföld erdősítése óriási 
követelményeket támaszt velünk szemben: 
meg kell szerveznünk a tudományos alapon 
való niagtermesztést. Olyan magokkal kell 
ellátni az erdőtelepítő gazdaságokat, amelyek 
örökölhető tulajdonságok szempontjából ki
váló minőségűek, hogy a helyes kiválasztás 
által az Alföldön megbízható, hosszúéletű 
erdőket nyerjünk. 

A z erdők ápolása és nevelése terén Micsu
rinnak és Lüszenkonak a növények szakaszos 
fejlődéséről szóló tanítása az alap. 

Micsurin megállapította, hogy a növények 
életében három különböző minőségi korszakot 
különböztethetünk meg: a fiatalkor, az érett
ség és az öregedés fejlődési szakaszai. 

A fiaitalkori fejlődési szakaszt jellemzi, a 
növény termőképességének hiánya, nagyfokú 
átalakíthatósága és változékonysága, az élet
feltételekhez való alkalmazkodó képessége, va
lamint tulajdonságainak, jellegeinek kialaku
latlansága. 

A z érettség szakaszában megindul a mag
termés, itt mar kisebb az átalakíthatóság, a 
tulajdonságok kialakultak. A növekedési erély 
és életképesség nagvfokú. A z öregkori szakasz
ban kisebb az átalakíthatóság, erősen lecsök
ken a betegségekkel és károsítókkal szemben 
tanúsított ellenállóképesség és alábbhagy az 
élettani folyamatok intenzitása, 

Lüszenko megállapította, hogy növény nö
vekedése és fejlődése nem azonos jelenségek és 
abból a. célból, hogy a növény7 képes legyen át
haladni az egyes fejlődési szakaszokon, szüksége 



van a külső környezet meghatározott feltételei
nek a behatására. 

A fák a fejlődés egyes szakaszaiban külön
bözőképpen viselkednek és eszerint soroljuk 
őket 5 osztályba. A z osztályozás alapján törté
nik az állományápolás, amikoris a fiatalkori 
feljlődési szakaszban ki kell vennünk azok a! a 
fákat, melyeken gyors öregedés jelei mutat
koznak, valamint azokat a fákat, amelyek már 
betöltötték szerepüket az állomány fejlődésé
ben. A z érettség szakaszában el kell távolítani 
az előre haladottan öregedő fákat és meg kell 
őrizni a jól növő és növekedési erélyüket fo
kozó fákat. 

A z öregedés szakaszában eltávolítjuk az 
erősen megöregedett fákat és meghagyjuk az 
életerős és jó növekedési erélyt mutató fákat. 

Ezzel az elmélettel teljesen új irányt 
adunk materialista alapon az állományiápolás
nak, míg a fák idealista osztályozása (Kraft-
féle osztályok) teljes zsákutcába juttatta az 
erdőművelést. 

Láttuk tehát, hogy a materialista biológia 
alapján megoldhatunk minden gyakorlati pro
blémát, amely erdőművelés, erdőhasználat, fel
újítás, és erdőtelepítés során felmerülhet. Eze
ket az eljárásokat, követendő szervezési elve
ket, az alkalmazható műveletek helyes sor
rendjét, kivitelét az erdőrendezés szabja meg. 

A z erdőrendezés az a terület, ahol még a 
a leggyakoribbak a tévedések, ahol még legin
kább megmaradtak a burzsoá maradványok az 
elméletben. Ismeretes ugyanis, hogy a burzsoá 
földesúri erdőgazdálkodás egész erdőrendezése 
nem a burzsoá tudósok szabad alkotásának a 
terméke. Ez az erdőrendezés az erdőkre vonat
kozó magántulajdon, az erdőbirtokosok és fa-
kereskedők gazdasági érdekeit fejezik ki. A 
burzsoá erdőrendezés az erdőbirtokos járadék
növelő és szabályozó eszköze, és ezért állt az 
egyenlő és tartamos hozadékok egyetemes és 
mechanikus elvén. 

Ez az erdőrendezési elv nem szolgálta 
sohasem egyetlen állam igazi és nemzeti érde
keit. Ezért szükség van olyan erdőrendezésre, 
amely az erdőgazdálkodást a szocialista nép
gazdálkodásnak szerves részévé teszi. 

A z erdőnek a szocialista népgazdaságban 
nemcsak az a szerepe, hogy fát biztosítson az 
ipar és a felmerülő szükségletek számára, ha
nem a fát felhasználják szer- és épületfaként a 
mezőgazdasági termelésben, a vizierőgazdaság-
ban, továbbá, hogy az egész társadalom érdeké
ben fel lehessen használni az erdő víztároló, 
vízszabályozó és védő tulajdonságait, 

A z erdőnek ezeket a szerepeit szem előtt 
tartva kell tehát az erdőrendezésnek elkészí
tenie a jövő terveket. 

A z erdőrendezési terveknek tartalmazni 
kell az erdők jellegének megfelelően mindazon 
intézkedéseket, amelyek feleletet adnak arra. 
hogy miként használjuk fel a természetadta 
termelési javakat, valamint a tervekben ki 
kell dolgozni mindazokat a tudományosan 
megalapozott intézkedéseknek a rendszerét, 
melynek feleletet kell adnia arra a kérdésre, 
hogy miként állítjuk elő a szükséges termelési 
javakat a társadalmi termelés adott viszonyai 
között. 

A z erdőrendezési tervnek tehát tartalmaz
nia kell részletes intézkedéseket, az erdőtelepí

tés, erdőnevelés, erdővédelem, erdőhasználat 
minden kérdésére. A burzsoá erdőrendezés 
csak a fatermelésre vonatkozólag tartalmazott 
részletes adatokat, míg a többi szükséges erdő
gazdálkodási ténykedést csak körvonalakban 
érintette. 

A szocialista erdőrendezés feladata az is, 
hogy a telepítendő csemetekertekre, erdészeti 
épületekre tartalmazzon részletes utasításokat, 
valamint meg kell 'határoznia a fogyasztási és 
az erdősültségi együtthatót az országra és egy 
adott vidékre nézve. A z erdőrendezés feladata 
az erdő gazdasági részekre való felosztása. 

Látjuk tehát, hogy a társadalmi termelés 
feltételei kibővítik az erdőrendezés cselekvési 
körét. A z erdőgazdálkodás termelési kapcsola
tai bővültek és változatosabbak lettek, meg
változott a gazdálkodás célja, más helyet fog
lal el az erdőgazdaság a termelés általános 
rendszerében és úgy kell tekinteni, mint a ter
melésnek egy önálló ágazatát, mely a faterme-
léssel foglalkozik a szó egyenes élteimében. 

Véleményem szerint ezek a legfontosabb 
kérdések, amelyeket az erdőgazdasági dolgozók 
világnézete szempontjából tárgyalni kellett 
ahhoz, hogy az erdőgazdaságunk szocialista 
építését és a nagy természetátalakító tervünk-
ket mi is végre tudjuk hajtani. A burzsoá erdé
szeti tudományok csődje, valamint a szovjet 
erdészeti tudomány felemelkedése, a feladataink 
nagysága megkívánja tőlünk, hogy fokozott 
erővel küzdjünk az erdőgazdaság kérdéseiben 
a marxi-lenini elmélet tisztaságáért, az erdő 
biológiai és erdőművelési ágakat a micsurini 
biológia alapjaira helyezzük és küzdjünk a 
burzsoá kozmopolitizmus bármilyen megnyil
vánulása ellen. 
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M c n o n b 3 0 B a H n e MapacMCTKO—aeHMHCKOM nneonorHH B 
npaxTHKe M Teopna necHoro xo3flMCTBa. — BaatHO, HTOŐI.I 
p a ö o H n e jieCHoro xoaailcTBa B CBOelt npoiiaBoacTBeHHOíi H 
HayjHOfl paőOTe onapanuct na MapKCHCTKO—jieHHHCKyw 
Hfleojioniio. CjieaoBaiejibHO OHH /KMISKHH H3y<iaTb H OCBOHII. 
9TH siiaiiiia, Taii Kai; nepesKHTKii őypjKyaaHOH Hfleojiorna 
eme B aHaiiuejiHioH n é p e BoenpeiiaTCTByroT HM B paöOTC. 
B CTpanax, CTOHHUIX Ha HaeajracTHiecKHX HOSHHIIHX iicTpeó= 
jiaioT jiecHbie pecypCH ne npHHHiiaa B TO xe BpeMíi Mepi.i 
no HX BOCTaHOBjieHino, HÖO jieo paccMaTDiraaeTca T&M Tonbico 
K8K oő'eKT H3BJieieHHa pe i iT. B CoBeTCicOM Coiose H B crpa» 
Hax HapoflHOii jieMOKpaTHH HanpoTHB pasBépTHBaioTca Ha 
OrpOMHBIX TeppHTOpHHX OŐJieCHTeJlbHbie paÓOTbl. JleC B 9THX 
CTpanax cnysKHT He TOJII>KO .I.TH IIOKPMTHH Hyacfl B j i p e B e -
cnHe a TaKwe ^JIS 3aiHHTbi nonBH, noBHineHHfi eé njiozio-
po^iia H JÍJIH nofl'eMa ceabCKoro x03flHCTBa. — ü o npimepv 
CoBeTCKoro Coiosa neo6xo?niMO aa.nbine pa3BHBaTb Hayicy 
necHoro xosaítCTBa, npeTBopaa B IKIISHB — no yKasaHiiaw 
yneHHH Mniypnaa—-.TÍWCCHKO — MapKcnciKO—jieinmcKvio 
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3a HHCTOTy MapKCHCTKO—JieHIIHCKOH HfleOJIOrHH H IipOTHB 
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B Bonpocax Jieenoro xos í iHCTBa. 

L'utilisation do l'idéologie marxiste-léniniste dans 
les travaux pratiques et scientifiques de l'économie 
forestiere. II esit kupont an-t q«e les tr&vaiilleui-s de réco
nomie forestiere s'appuient S U T ía coincoption marxist-e-
lénimiste do. monde, tant dans leur travaux pratiques 
que scientifiques. II faut donc qu'ils en flaissenit lia con-
naissance et qu'ils Papproprient, oar les restes de 
l'idéologie bourgeoise les empéc'hemt emcore r<>inaniuab 
lement dans leur travaux. 

Dans les pays capitalistes basés .sur la conception 
idealista ion devaste les foréts, puisque le röle des foréts 
y n'est qu'uue souree des rentes, de sorté qu'on y ai'exe-
cute pas d'une faeon convenable le renouvellement des 
eoupes. Par contre dans l'U. R. S. S. et danis les pays de 
démocratie du peuple on reboise des suiríaces considé-
rables et les forréts y servent non seuleanent á l'approvi-
eionnemeut du pays- em bois, mais aussi á la protection 
de l'agriculture et á Fempéehement de la déterioration 
du sol. 

B n suivant il'example d e l'U. B. :S. S. nous devons 
continuer a dévelop/per encore les scienees fo-restiéi-es. 
Xous devons fairé prévaloiir Oa conception marxiste 
léniniste dans les scienees et pratiques de la sylvicul

ture, de l'eaitrefcu&n des peuplements sur base des indi-
eations des bioligistes soviétiques Mitsourine et 
Lisenko. 

Quanit á l'aménai}remont et l'exiploitation des foréts, 
it faut éOiminer lm prineipes méoaniques du rendement 
uniformé et régulier. II est donc nécessaire que l'aména
gement des foréts sóit tel que Péconomie forestiere 
devienno une partié organique de l'économie socialiste 
du peuple. 

Nous devons lulter pour la netteté de la tbéorie 
marxiste léniniste danis les questions de l'économie 
forestiere et contre n'importe quelle nvarwfesliiatioii dn 
cosmopolitisme bourgeois. 

I tilization of the Ideology of Marx and Lenin by 
the Practical and Scientific Work of Forestry. — The 
remtiant.s of burgeois ideology are significant dbstacles 
on the way oif pirogressive forestry, therefore all the 
scienttets, employees ami labourers working in forest 
praetice are to be re-educated in the diseiplines taught 
by Marx and Lenin. The forests in the capttalistic 
countries are cantiimously destroyed, theisr. aifforestaition 
is uegl'ected. In the U R S S and in the people's democra-
cies the stands orf trees we higly esteemed not only 
as the s-ources of wood-suppiy, but alsó as protection 
of soil, agrieultural croips and as a valuable büsis of 
public welfare. The example of Sowiat foirestry show 
•he way how to built up — according to the results ot' 
Mitchurin land Lysseuko — modern Hungárián, sil'vicul-
ture. Forest omganiaaition has to reject the meolianica) 
iH-inciple el norma] yield and forest utilization must 
be developped to am important faetor of sociatistic 
economy. 

A HANSÁG MINT ERDŐTERÜLET 
B a l s a y L á s z l ó 

(Kapuvár) 

A Hanság erdőgazdasági vonatkozásban lát
szólag "jelentéktelen tényező, mert az ország fa-
gazdálkodásában csak 0.5 területszázalékkal vesz 
részt. H a azonban a .iövőbe tekintünk és figye
lembe vesszük, hogy a mintegy 100.000 kat. 
holdnyi területnek 20%-a jelenleg kevésbé fontos 
szerepet tölt be extenzív takarmánytermósével, 
sőt részben egyáltalán nem hoz hasznot a kiége
tett részein, úgyr önként előtérbe kerülhet mint
egy 20.000 kat. hold Hanság bekapcsolása az 
erdőgazdaságba. Ez pedig a már 10.000 holdra 
tehető kész erdőkkel együtt az ország erdőterü
letének 1.5%-át tenné ki ós így nemcsak fahoza-
márval, hanem klimatikus hiatásával is számot
tevő tényező lehetne. H a figyelembe vesszük 
még azt is, hogy a talaj gyorsannövő fafajok 
megtelepítésére kiválóan alkalmas ós öntözéssel 
ezen fafajok az országos átlagnövedék hatszoro
sát is elérhetik közgazdaságunkban élenjáró 
nyár- és égerfaanyaggal, úgy a Hanság erdő
gazdasági jelentősége országos viszonylatban 
meghaladhatja a 10%-ot. Ezzel a szemmel nézve 
a Hanságot, megérdemli, hogy néhány percet 
szenteljünk a problémák felvetésének és meg
ismerésének. 

H o g y a terület földrajzával megismerked
jünk, idézem Tiniké vázlatát Bencze brosúrájá
ból: „a Hanság a Rába alsó folyása mentén a 

Kos-Magyar Alföld egy részét alkotja, fiatal, 
harmadkori rétegekből álló dombvidék között, 
mint a Kis-Alföld legmélyebb depressziós terü
lete. A pannónia-pontusi rétegek felett kavics
takarók és homokpászták húzódnak sok helyen 
3 méter magas „dombokat" alkotva, amelyeken 
évezredek óta emberi kultúra folyik. A medence 
mélyedéseit először szólhordta lerakódások töl
tötték fel ós részben nivellálták. Munkájukat 
elősegítette a hiányos lefolyással bíró medence 
elzáródása, aminek következtében az idetóduló 
Kisrába, llépce és Ikva folyók vize megrekedt 
és a területet elláposította. A szélhordta és vízi 
üledékből keletkezett talajon megindulhatott a 
lápi vegetáció (nád, sás), aminek maradványa, a 
tőzeg, már felemelte és nagyrészt sík felületté 
simította a lerakódások közeit, A tőzegre lerakó
dott talajból és a tőzeg részbeni humifikációjá-
ból előállott laza talajon megindulhatott a láp-
rétség vegetációja a savanyú és édes füvek min
den fokozatával, de megjelentek rajta a füzes-
égeres erdőfoltok is. A bennünket „Hanság" né
ven érdeklő talaj keresztmetszete tehát alulról 
felfelé: 

váltakozó kavics- és homokrétegek, 
gley-jellegü kékesszürke agyag, 
tőzeg 5—150 cm vastagságban, 
humusz 15—50 cm vastagságban. 


