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erdészeti főigazgató elvtárs végül valamennyi hozzászólást összefog
lalva megállapította, hogy a hozzászólók sokrétűen világították meg a ha
tározat végrehajtásának módját. A hozzászólások szerint a határozat iránt 
igen nagy az érdeklődés. Majdnem minden felszólaló azzal foglalkozott, 
hogy a saját területén mit tesz és mit tett már a határozat végrehajtása 
érdekében. Helyeselte a felszólalásokban kifejezésre jutott azt a nézetet, 
hogy az erdőgazdaság és fűrészipar szervesen összefüggő részek. Csak 
ezek közös összefogásával tudjuk kialakítani azt az erős kollektívát, mely 
képes a hibákat felszámolni és le tudja küzdeni a határozat végrehajtása 
előtt felbukkanó akadályokat, őszintén kell a vezetők előtt a hibákat fel
tárni, mert ha nem mondjuk ki, úgy nehezen tudjuk azokat kiküszöbölni. 

Megállapította, hogy a határozat fordulatot jelent az erdészet mun
kájában. Eddig üzemi erdőket telepítettünk és a meglévő erdőket elhanya
goltuk. Ezen az úton továbbmenni nem lehet. A mezőgazdaság minden 
talpalatnyi földet bevetett, nagy aratásnak nézünk elébe s nekünk ezt a tö
rekvést támogatnunk kell. Az új irány azt jelenti, hogy meglévő erdeinket 
rendbehozva csemetével, szaktanáccsal, tervekkel, munkaerővel és min
den egyébbel támogatni kell a termelőszövetkezetek, az egyénileg dolgozó 
parasztok, városok és községeknek azt a törekvését, hogy minden arra 
alkalmas helyen fa legyen. A dolgozó parasztságnak minden nap szük
sége van fára, éppen ezért azon kell lenni, hogy ehhez megfelelő helyi fa
anyagtermelő bázist biztosítsunk. Ha ezen a téren a múltban hibát követ
tünk el, most ki kell küszöbölnünk. Nem lehet j ó munkát végezni, ha nem 
tisztázzuk az alapvető kérdéseket. A tudósok és gyakorlati szakemberek 
megállapították, hogy a tudományos munka az erdészet területén nem vált 
élenjáróvá. Nem arról van szó, hogy az ERTI nem dolgozik, de élenjáróvá 
válni és sokat dolgozni, az két különféle dolog. Tudományos intézetünk az 
erdészetnek szerves része, feladata az, hogy megmutassa, miként tudunk 
a második ötéves terv végéig olyan munkát kifejteni, mely biztosítja évi 
fa termésünk 15 százalékos gyarapodását. Arra a kérdésre vár választ az 
erdőgazdaság a tudományos munkatársaktól, hogy lehet több, jobb és ol
csóbb fát előállítani. Azokra a kérdésekre várunk választ, amelyeket itt 
az elvtársak közül igen sokan felvetettek. Hogy ezekre .a kérdésekre vá
laszt kaphassunk, tisztázni kell az eddigi tudományos munkát. Ha minden 
rendben lenne, ha nem lennének hibáink, mind a gyakorlatban, mind a tu
dományos munkában, vagy az oktatásban, ha nem lennének bajok az admi
nisztráció körül, az emberekkel való gondoskodás körül, lehetséges, hogy 
nem lett volna szükséges a minisztertanácsi határozat sem. 

Az értekezlettel nincs lezárva a vita arra vonatkozóan, hogy milyen 
módszerekkel tudjuk elérni a minisztertanácsi határozatban kitűzött fel
adatokat. A vita egészséges. A vitákban címre és rangra való tekintet nél
kül kell felvenni a harcot azokkal az álláspontokkal szemben, melyek nem 
szolgálják jól a minisztertanácsi határozatban lefektetett érdekeket. 

Felhívta az erdőgazdaságokat, hogy az értekezleten elhangzottakból 
okulva tartsák meg az erdőgazdaságokban és erdészetekben az erre vonat
kozó vitát. Kell, hogy minden erdőgazdaság, minden erdészet és a tudo
mányos intézet olyan fejlesztési tervet dolgozzon ki, mely gyorsan és 
eredményesen fogja szolgálni a határozatban foglaltak megvalósítását. 

Ehhez az értekezleten megjelenteknek jó munkát és sok sikert kívánt. 
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