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Tapasztalataink a franciaországi nyárasokban 
és a hazai nyárfatermesztés néhány időszerű kérdése 

K E R E S Z T E S I B É L A 

a m e z ő g a z d a s á g i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a 

A z Egyesült Nemzetek Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete 
(FAO) Nemzetközi Nyárfabizottságának április hó 22—28 között Párizs
ban tartott ülésszakával kapcsolatban az ország különböző vidékein tartott 
több tanulmányúton alkalmunk volt a helyszínen tanulmányozni a nyarak 
termesztését és ipari felhasználását Franciaországban. 

A nyárasok zömét itt az erdőnkivüli fásítások teszik ki. Szerte Fran
ciaországban a nyárfa a táj állandó eleme. A kis nyárfacsoportok és rétek 
nehezen hasznosítható sarkaiban, az itatokat árnyékoló, legelőbejáratokat 
szegélyező vagy a mezőgazdasági növényeket többé-kevésbé szabályos 
soraikkal védő nyárfásítások elszakíthatatlanul hozzátartoznak a tájhoz. 

A párizsi medence vízfolyásainak völgyeiben — még a legkisebb v í z 
folyás mentén is — a nyártelepítések valóságos galériaerdőket alkotnak. 
Ezek az erdők magántulajdonban, ritkábban községi, vagy közületi tulaj
donban lévő, sok apró parcellából állnak. A nyárfatermesztés itt csak rit
kán belterjes. A ritka hálózatban telepített á l lományokkal a telepítés után 
n e m sokat törődnek, költséget nem fordítanak rájuk. A telepítések élő 
takarékperselyei a tulajdonosoknak, akik az ál lományokat akkor te rme
lik ki, ha pénzre van szükségük, vagy az árfolyam különösen kedvező. 
A nyárfatelepítés mint tőkebefektetés rendkívül e lőnyös : ugyanannyit 
jövedelmez, mint a 10%-os kamatos kamatra kihelyezett pénz. A fö ld
tulajdonosok ezért rétjeiket szívesen telepítik be nyárfával, s tőkéjüket 
egyre inkább nyárfásokba fektetik. A párizsi medence a francia nyárasok 
mintegy felét foglalja magába. 

A Garonne, a Loire és Rhone völgyében a mélyfekvésű síkságokon 
a nyárfatelepítést gyakran mezőgazdasági műveléssel kötik egybe . A 
nyárfák néhány éven át a mezőgazdasági növényekkel együtt talajápo
lásban és trágyázásban részesülnek. A mezőgazdasággal egybekötöt t nyár
fatermesztés terén mindenfelé az a tapasztalat, hogy a fák nem veszik 
el a mezőgazdasági növények elől a talajt, ellenkezőleg, a földek j o b b 
hasznosítását biztosítják és jelentős pénz jövedelemhez juttatnak. A három 
fo lyó vö lgyében található a franciaországi nyárasok egy negyede. 

Franciaország északi felében sorfásításokban; különösen az utak men
tén ültetnek nagyon sok nyárfát. A francia közúti hálózatot többmil l ió 
nyárfa szegélyezi. T ö b b vidéken nagykiterjedésű mocsaras területeket 
igyekeznek már 20 év óta nyárfatelepítéssel hasznosítani. Ezeket addig 
csak a víziszárnyasokra vadászok látogatták, egyébként teljesen kihasz
nálatlanok voltak. Ezt a munkát maga az állam is támogatja. 

A nyártelepítés fokozása érdekében a francia nemzeti nyárfabizottság 



néven állandó szervet létesítettek. Ez hatásos propagandát fejt ki, vidéki 
kongresszusokat rendez, kiadványokat bocsát ki. A francia erdészeti alap 
jelentős segítséget nyújt a fásítóknak. Az utóbbi tíz év folyamán 35 000 
hektár területen tette lehetővé a nyár telepítését. 

A nyártelepítés propagálásában igen nagy jelentőségük van az ország 
különböző vidékein, könnyen hozzáférhető helyen — rendszerint a fő 
közlekedési utak mentén — létesített nyárfagyűjteményeknek, az úgy
nevezett popidétumoknak. Franciaországban tizenöt ilyen nyárfagyűjte
ményt tartanak számon. Ezek közül a legjelentősebb a Vineuil-i nemzeti 
populetum. Ezt 1949-ben létesítették, 16 hektár területen. Itt azonosítás 
és szelektálás céljából minden olyan Franciaországban előforduló, vagy 
külföldről behozott fajtából, amely Franciaországban már jelentős, vagy 
jelentőssé válhat, öt-öt darabot ültettek el, és tartanak rendszeres meg
figyelés alatt. A legértékesebbnek mutatkozó fajtákból a populétummal 
kapcsolatos kísérleti területen a lehető leggyorsabban kísérleti parcellá
kat létesítenek. Látogatásunk időpontjában az egyes parcellákban a kö
vetkező fajtákkal találkoztunk: Populus x euramericana „serotina du 
Poitu", Populus x euramericana „serotina de Champagne", Populus del-
toiedes „virginiana de Fignicourt", Populus x euramericana robusta, 
Populus x euramericana „regenerata de V Yonne", valamint a három 
Európa-szerte ismert olasz hibrid, a Populus x euramericana I. 154, I. 
214. és I. 455. 

A megtekintett fajták közül a regenerata nem keltett jó benyomást, 
mert törzse görbe és vastag oldalágai vannak. A Populus x euramericana 
„serotina de Champagne" viszont a mi kései nyárunknál sokkal egyene
sebb törzsű. A legtöbbet ígérőnek a Populus x euramericana I. 214. mu
tatkozik. Egyetlen hibája, hogy rövid napszakos fajta lévén vegetációját 
kora tavasszal kezdi és késő ősszel fejezi be. Emiatt könnyen fagykárok 
érhetik. 

A nyárasok területének gyarapításával egyidőben a francia nemzeti 
nyárfabizottság jelentős erőfeszítéseket tesz a nyárfatermesztés eljárásai
nak megjavítására. Jean Pourtet a franciaországi nemzeti nyárfa bizottság 
titkára beszámolójában rámutatott arra, hogy a nyárfa növekedésének 
gyorsasága nyilvánvalóan a talaj, az éghajlat, a hálózat és az ápolási 
munkák függvénye. A törzs kerületének (vagy átmérőjének) növekedési 
görbéje, mégis teljesen meghatározott futású. A görbe az első 2—5. év
ben erősen emelkedik, majd évi 10 cm-es (átmérőben 3—5 cm) növeke
déssel „plafon"-t ér el s ezt többé-kevésbé hosszú ideig — legfeljebb 
10 évig — megtartja, utána fokozatosan csökken. A csökkenést a sűrűség 
erősen befolyásolja. A beszámoló szerint, ha az ipar számára nagyméretű 
(legalább 50 cm átmérőjű) fákat akarunk a lehető legrövidebb idő alatt 
termelni, úgy a következők szükségesek: 

csökkenteni kell a fák életének azt az időszakát, amikor még nem érik 
el a legnagyobb évi növedéket; 
a talaj- és éghajlati viszonyoknak legmegfelelőbb hálózatot kell ki
választani, hogy a legnagyobb növedéket, a kívánt átmérő eléréséig 
fenntarthassuk; 
azokat a klónokat kell telepíteni, amelyek az adott ökológiai feltételek 
között a leggyorsabb növekedésűek és a felhasználók által leginkább 
megbecsült fát termelik; 
a legfejlettebb állományápolási módokat kell alkalmazni, hogy a 



véghasználati fatömegben a lehető legnagyobb arányban kapjunk hi
bátlan fát. 
A felsoroltaknak megfelelően a francia nyárfabizottság megbízta az 

erdészeti kutató intézetet azzal, hogy rendszeres kísérleteket állítson be 
azoknak a legjobb eljárásoknak a kidolgozására, amelyek lehetővé teszik 
a legnagyobb iparifakihozatalú törzsek termelési idejének legalább öt év
vel való megrövidítését. 

Franciaországi tanulmányútjaink során a nyesésen kívül egyéb ápolási 
munkát a nyárasokban nem láttunk. A nyesést azonban rendkívül szak
szerűen, még a fasorokban is elvégzik. Ezáltal az itt nevelt fák törzse 
olyan, mintha állományban nőttek volna. A Troyes környékén megtekin
tett nyárasban az erdészeti kísérleti állomás bemutatta a nyárfatörzsek 

A kongresszus résztvevői a Chambord-i királyi kastély parkjában 

nyesését és az ehhez szükséges szerszámokat. A nyesést végző munkást 
védőszemüveggel, bőrsisakkal, biztosítóövvel, gumicsizmával és munka
ruhával látják el. A magasabb törzsek nyesését alumíniumlétráról végzik. 
Alumíniumból készülnek az összes nyeső szerszámok is, hogy súlyuk 
minél könnyebb legyen. Nehéz szerszámmal, nagy magasságban, kényel
metlen testhelyzetben ez a munka el sem végezhető. Az ágcsonkok helyét 
védőfolyadékkal kenik be a gombásodás megakadályozása céljából. 

A Franciaországban szokásos nyártelepítési módra jó példát szolgál
tattak a Chambord-i kísérleti állományok. Ezeket 1954—55-ben telepítet
ték 12 fajta felhasználásával. A telepítést 3 éves, 5—6 on magas suhángck-
kal végezték. A csemetekertben az ilyen suhángok nevelésénél a dugvá
nyozást ritka, 8 0 X 4 0 cm-es hálózatban végzik. Ezzel a módszerrel a nyarak 
gyors növekedését már az első évtől kezdődően kihasználják. A kész su-
hángokat jó gyökérzettel emelik ki. Hektáronként 200 db suhángot ültettek 



ki nagy gödrökbe, a fák töveit feltöltötték. A kísérleti telepítések közelé
ben néhány igen jó törzsű és növekedésű szürkenyárat is találtunk. A 
••zürlcenyár itt is meggyőzően bizonyítja kiváló tulajdonságait. Nagyobb 
mértékben csak azért nem telepítik, mert gyökérsarjakkal való szaporí
tása meglehetősen nehézkes és költséges. 

Ugyancsak jellemzők az Alsó-Normandiai mező- és erdőgazdasági ter
melőszövetkezet nyárfásításai. A szövetkezet a Normandiában lévő Leroy 
Saint-Pierre sur Dives-i ládagyárat látja el a híres francia „Camembert" 
sajt csomagolására szolgáló furnír dobozokhoz szükséges hámozási rönk
anyaggal. A gyár naponta 100 m 3 rönkből V 2 millió dobozt állít elő. A szö
vetkezet a nyárrönk termelés céljából leromlott, elhanyagolt ártéri rétiéit 

telepítette be ritka hálózatban nyarakkal. így nemcsak a nagymennyi
ségű nyárfát tudja megtermelni, hanem fokozatosan feljavítja az elhanya
golt réteket is. A befásított rétek fűtermése eléri a legjobb nyíltrétek fű-
termésének a felét, újra lehetővé válik legeltetésük, hektáronként eltar
tanak egy számos állatot. 

Igen érdekes volt látni Reims környékén a város mintegy 100 hek
tárnyi, főleg óriás és regenerata nyarakból álló állományát, amelyet a 
város szennyvizével öntöznek. 

A nyárfabetegségeket illetően a nemzeti mezőgazdasági kutatóintézet 
Noyon-i k-f-árlsti állomása folytat beható kutatásokat. Elsősorban a DotbJ-
chiza popidea, Sacc. et. Briard, a Cystospora Chrysosperma (Pers.) Fr. és 
egy Fusarium sp.-t tanulmányoznak. A kísérleti területekre kiültetett 
nyárfajtákat ellenőrző parcellák visszahagyása mellett a felsorolt parazi
tákkal mesterségesen megfertőzik, utána a megfertőzött fákat talajápo
lásban részesítik. Az eddigi eredmények szerint a legellenállóbb fajta a 
Populus x euramericana I. 214., a leginkább érzékeny pedig a Populus x 

Három éves suhángokkal végzett telepítés 



euramericana robusta. A talajápolás minden esetben kedvezően befolyá
solja az ellenállóképesség fokozását. A kísérleti állomás megtekintése 
során Herbignat (Belgium) felhívta a figyelmet, hogy nem kell a Dothi-
chiza támadásait nagyon borúlátóan fogadni, ő gyakran a megtámadott 
fák felépülését állapította meg. Megjegyezte továbbá, hogy Belgiumban 
1956-ban a Dothichiza károsítása 1955-höz viszonyítva csökkent, bár még 
mindig jelentős. 

Franciaországban a nyárfák által elfoglalt összes terület az 1953. évi 
mezőgazdasági statisztika szerint 150—160 000 hektár. Annak megérté
sére, hogy a nyárfa milyen helyet foglal el a francia erdőgazdasági ter-

Nyárják feinyesése egy Troyes környék nyárasban 

melésben és az ezzel kapcsolatos iparban, megemlítjük, hogy a francia 
erdők 11 millió hektárt borítanak és 9 500 000 m 3 rönköt adnak évente. 
Az összes erdőterületből a lombos erdők 7 millió hektárt foglalnak el és 
évenként 3 500 000 m 3 rönköt szolgáltatnak. A nyárasok évenkénti rönk
termelése 2 millió m 3 . A nyárasok tehát az összes erdőterület 1,3%-án 
az összes rönk-kitermelés 21%-át adják, a lombos erdőkhöz viszonyítva 
pedig azok területének 2,1'%-án a lombos rönk 57°/o-át szolgáltatják. Meg 
kell azonban jegyezni, hogy a nyárrönk kitermelés jelenlegi mértéke 
meghaladja a növedéket. Ennek az a magyarázata, hogy az 1929. és 1930. 
évi igen jelentős mértékű telepítések, most érik el a vágásérettségüket. 

A termelt fa ipari felhasználása nagyon sokféle: a fatömeg felét fű-



részáru alakjában az építő- és bútoripar használja fel. A másik fele nagyon 
egyenlőtlenül oszlik meg a fűrészelt, de főleg a hámozott csomagolóanyag, 
rétegelt lemezek és gyufagyártás között: 

Fűrészáru Köbméter 
bútor- és épületfa 930 000 
asztalos lemezek 60 000 
ládadeszka 350 000 

Hámozott és késelt áru 
könnyű csomagolóanyag 400 000 
sajtos dobozok 110 000 
réteseit lemez 140 000 
gyufa 55 000 

összesen: 2 045 000 

Szakszerűen felnyesett nyáras 

A felhasználás sokfélesége néhány iparost arra késztetett, hogy a 
telepére hozott rönkök gazdaságosabb felhasználása érdekében kiegészítő 
gyártást vezessen be. A fűrészüzemeket és rétegelt lemezüzemeket gyak
ran asztaloslemez-üzemmel egészítik ki, ezáltal a két előbbi üzem kevésbé 
értékes termékeit is fel tudják használni. Némely könnyű furnírcsomagoló 
anyagot gyártó üzem jobb „lapjait" egy társult rétegeitlemez-üzemnek 
szállítja, a hulladékot cellulóz gyártásra vagy forgácslemezgyártásra 
használja fel. így több gyár jelentősen növelte végső termékeinek meny-
nyiségét anélkül, hogy több rönköt használt volna fel. 

Az elmondottakból világos, hogy a franciaországi erdőnkívüli fásítás
ban — de ezen túlmenően az egész erdőgazdálkodásban — a nyárfa rend
kívül nagy szerepet tölt be : a földtulajdonosoknak igen komoly jövedel
met biztosít, az iparnak pedig nagymennyiségű létfontosságú faanyagot 
szolgáltat. A franciák a nyárasok területének növelése, a nyárfatermelés 



eljárásainak fejlesztése és a nyárfa ipari felhasználásának megjavítása 
terén számottevő eredményeket értek el. 

* 
A Franciaországban szerzett tapasztalatok újból nyomatékosan fel

hívják figyelmünket nyárfatermelésünk további gyors fejlesztésének 
szükségességére. Az egész népgazdaságunkra súlyos tehertételként nehe
zedő faimport gyors csökkentésének legkézenfekvőbb eszköze a nyárfák 
telepítésének nagyarányú felkarolása, a nyár fa termelés eljárásainak gyors 
fejlesztése. 

Erdőgazdálkodásunk jelenleg hektáronként és évente 2,8 m 3 faanya
got termel. A nyárfa állományok közepes körülmények között évente át
lagosan 9 m 3 fatömeg előállítására képesek, már 30 éves korban elérik 
azokat a méreteket, amelyekhez egyéb erdei fáinknak 80—100 évre van 
szükségük. Nyárfások azonban az összes erdőterületünknek csupán 
3,9%-át foglalják el. Erdőgazdaságaink jelenleg 37 500 hektáron termel
nek nyárt és ez az állami erdőgazdaságok kezelése alatt álló területekből 
— szem előtt tartva a nyártenyésztés termőhelyi kívánalmait — csupán 
24 000 hektárral növelhető. Ezen a területen is egyéb lassan növő fa
fajokat kell nyárral lecserélni és ez így kereken 6 m 3 -rel emeli az évi 
fatermést. 

Jelentősen nagyobb területek állnak más tárcák kezelésében nyár
telepítés céljára rendelkezésre felmérésünk szerint: 

az Országos Vízügyi Főigazgatóság kezelésében álló belvíz
levezető-, hajózó- és öntözőcsatornák, egyéb vízfolyások és 
tárolók mentén 43 500 km hosszban — — — — — - 3 3 000 ha 
jelenleg botolófüzesekkel elfoglalt, vagy egyébként hasz-
nosítatlan hullámtereknek nyárral vízrendészeti szempont
ból is befásítható területe — — — — — — — 1 500 ha 
a Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium főhatósága alatt 
álló utak és vasutak mentén létesítendő fasorokból, hófogó 
erdősávokból és anyaggödrök befásításából — — — — 4 500 ha 
az Állami Gazdaságok Főigazgatósága kezelésében álló me
zőgazdaságilag nem hasznosítható vizes rét, legelő és egyéb 
területekből — — — — — — — — — — — 1 400 ha 
a Tanácsok kezelésében álló legelők és egyéb fásítandó te
rületből nyártelepítésre alkalmas — — — — — — 10 600 ha 

összesen: 51 000 ha 
az állami erdőgazdaságok területével — — — — — 24 000 ha 

együtt mindösszesen: 75 000 ha 

olyan terület, amely jelenleg hasznothajtó művelés alatt nem áll. Ebből 
a területből a három éves terv keretében évente 7000, összesen 20 500 ha, 
a rákövetkező ötéves terv során évente 8000, összesen 40 900 ha nyárfá
val befásítható. A telepítés költsége évente 35, illetve 40 millió forint, ez 
a szokásos erdőtelepítési és fásítási hitelkeretbe belefér. 

Nem kevésbé jelentős a faanyagellátottság szempontjából az egyéni 
fásítok által magánterületen létesíthető telepítés: idén 9,1 millió nyárfát 
ültettek el, s ez kereken 3200 ha állományt jelent évi 29 000 m 3 faanyaggal. 

Az új telepítések már az első 15 év alatt is szolgáltatnak előhaszná-
lati, vékonyabb faanyagot, 15 éves koron túl pedig fokozatosan kiter
melve már lényegesen hozzájárulhatnak a faanyagszükséglet nagyobb-



mértékű hazai . kielégítéséhez. Ezek az á l lományok öt éves c ik lusokban 
számolva, a cik lusok közepén a következő évi faanyagot szolgáltathatják: 

Év Mennv. Érték kb. mii 
1963 42 000 3 
1968 167 000 16 
1973 , 352 000 42 
1978 656 000 90 
1983 922 000 145 
1988 2 103 000 , 320 

A nyártelepítés tehát — a szükségletek állandóságát feltételezve — 
lehetővé tenné a fáanyagszükségletünknek hazai forrásból nagymértékű k i 
elégítését és így , ennek az égető népgazdasági problémának kulcskérdése. 

A vékony tűzifa feldolgozása egy fakitermelésnél 

A nyártelepítésben erdőgazdaságaink eddig is értek el eredményeket. 
Kü lönösen a fásítási anyag megtermelése fejlődött nagymértékben. Ennek 
alapján szorgalmazta az Országos Erdészeti Főigazgatóság már eddig is a 
fásítható területeket kézbentartó szerveknél a nyártelepítést. Ez azonban 
a közvetlen érdektelenség h iányában mindeddig megfelelő eredménnyel 
nem járt. S z e m előtt tartva a telepítésre rendelkezésre álló területek 
nagyságát és elosztását a különböző tárcák között — ki tűnik, hogy a fa
anyagkérdés megoldása nálunk sem kizárólagosan erdőgazdasági feladat, 
hanem — különösen az új nyártelepítések érdekében — hatásos tárcaközi 
összefogást kell intézményesen biztosítani. 

A nyárfátermelés eljárásainak gyors fejlesztése érdekében tovább 
kel l szélesíteni a tudományos kutató munkát . A sárvár i kísérleti állomást 
nyárfakutatási központtá kell kifejleszteni. Lehetővé kell tenni, hogy az 
állomás a Tanu lmány i , a Kisal fö ld i és a Sárvár i erdőgazdaság területén 
kísérleti telepítéseket, tisztítási, gyérítési és nyesési kísérleteket végez
zen. Országos nyárfagyűj teményt, a nyárfatermelés szempontjából fontos 
tájakon pedig táji nyárfagyűjteményeket kell létesíteni. A három erdő-



védelmi állomás területén rendszeres kísérleteket kell beállítani a beteg
ségeknek leginkább ellenálló nyárfajták kiválasztása céljából. A tudo
mányos kutatás egyik főfeladatává kell tenni, hogy kísérletezzen ki olyan 
eljárásokat (talajművelés, trágyázás, öntözés stb.), amelyek lehetővé teszik 
a nyarak vágásfordulójának legalább 5 évvel való csökkentését. 

Az 1956. évi magyarországi nyárfakonferencia után sokan azt gon
doltuk, hogy nyárfatermelés terén az első vonalban vagyunk. Francia
országi utazásunk arról győzött meg bennünket, hogy legalább tíz évvel 
lemaradtunk. Ezt a lemaradást gyorsan fel kell számolnunk. Meg van 
hozzá minden lehetőségünk. 

Emlékezzünk Vadas Jenőrei 
R Ó I H G Y U L A , a biológiai tudományok doktora, ny. egyetemi tanár 

Ez év április hó 
2-án telt le egy 
évszázad Vadas 
Jenő születése óta. 
A Bükk hegység 
egyik legszebb vö l 
gyében fekszik Há
mor község. Felső 
végében áll ma is 
a falu egyetlen 
emeletes háza; sár
ga, tipikusan ka-
merális épület, eb
ben született a ma
gyar erdőgazdaság 
egyik legnagyobb 
fia: Vadas Jenő. 
Apja vasgyári el
lenőr volt, anyja 
Hermann Francis-
ka, Hermann Ottó 
testvérnénje. Mi
vel apját korán 
vesztette el, neve
lésében nagy része vásni". 

Középiskoláit Miskolcon és Selmecbányán végezte, 1874-ben tette le 
érettségi vizsgáját. Ennek utána a Természetért való rajongása a bányá
szati és Erdészeti Akadémiára vitte, amelynek hallgatói sorába ugyancsak 
1874-ben lépett be. 1878-ban végezte az akkor már meglévő négyéves 

volt nagybátyjá
nak. 

Napsugaras ifjú
ságának idejét ott 
töltötte el a hatal
mas bükkerdők kö
zepette. Nyilván 
már itt telt el ifjú 
szíve az erdők 
iránt való rajon
gásával a közeli 

„P3lelakban" 
gyakran időző 
nagybátyja, Her
mann Ottónak gon
dos vezetése alatt, 
mint Vadas maga 
mondja egyik 
munkájában: „be 
lé oltotta a nagy 
Természet iránti 
szeretetét és meg
tanította annak 
könyvében ol-



erdőmérnöki szakot, két évre rá letette az államvizsgát. 1881-ig a Mára
mar osi Állami Erdőigazgatóságnál teljesített szolgálatot. Utána két évet 
töltött Budapesten a Földművelésügyi Minisztériumban, ahonnan 1882-
ben az óvízi erdőgondnokság élére került, ahol három évet töltött el gya
korlati szolgálatban. 1835-ben vette át az akkor újonnan létesített vadász
erdei (Temesvár) állami erdőőri szakiskola vezetését, mint annak igaz
gatója, megvetve a szakiskola jó hírének alapjait oly mértékben, hogy 
előre biztosította az iskolának kiválóságát és az ezen alapuló országos 
jelentőségét. 

Vadászerdőről jutott vissza 1891-ben a Selmecbányái Főiskolára, el
foglalva annak — akkori — erdőtenyésztéstan, erdővédelem-, növény- és 
állattani tanszékét. Céltudatos vezetése tanszékét hatalmas fejlődésnek 
indította, annyira, hogy — az 1922-ben bekövetkezett — halála után már 
nem vállalkozott senkisem annak betöltésére és több részre kellett azt 
szétbontanunk. 

Vadas élete munkája két nagy térre terjedt: a szakoktatás és a szak-
beli tudományos kutatás. Mint tanár és mint tudós egyformán elérte a 
legmagasabb fokot. 

Három évtizedet meghaladó tanári működése alatt a magyar erdő
mérnökség egész nemzedékét képezte ki, tanítványai egytől-egyig hódoló 
tisztelettel viseltettek az ő kimagasló személyisége iránt. Akiknek az a 
szerencse jutott osztályrészül, hogy közelebbi érintkezésbe kerülhettek 
vele, mennél jobban ismerték, annál nagyobbra nőtt a szeretetük és a 
tiszteletük az utolérhetetlen mesterük iránt. 

Előkelő megjelenése, daliás alakja, férfiúi szépsége, beszédes mosolygó 
kék szeme, nyílt tekintete, kedves modora, kiváló szónoki képességei, a 
szavaiból kisugárzó átfogó tudása mindenkit már az első pillanattól le
bilincselt. Aki közelről megismerte, családi életének eszményi bensősége, 
gondolkodásának eszmei tisztasága, a hivatása iránt érzett rajongása és 
kötelességtudása az első pillanatok kedvező benyomásait mindig kimélyí
tette, igazolta és tiszteletet parancsolt. 

Bár mestere volt a szónak, főiskolai előadásaira mindig külön felké
szült még öreg tanár korában is és azokat gondosan kicsiszolta, amiért 
azok mélyen belevésődtek a hallgatóinak emlékezetébe. 

A magyar erdőművelésnek már Illés Nándor által megalapozott épü
letét Vadas Jenő fejlesztette ki az oktatásának támogatására megírt mun
káiban, amelyek között a legfontosabb az Erdőműveléstan, amely első
ízben az 1897-ik évben jelent meg és amelyet kevéssel halála előtt másod
szor is kiadott. A tanításainak körébe vág még: Az akácfa monográfiája, 
Az árvédelmi füzesek telepítése és tenyésztése, és A Selmecbányái erdő
akadémia története és ismertetője, valamint számos kisebb-nagyobb cikke. 

A tanszéken kifejtett munkáját mindig elismerés és siker követte. 
Tanártársai szerették és tisztelték, a hallgatói bálványozták és áhítattal 
hallgatták mélyen szántó és ékesen szóló előadásait. 

A magyar gyakorlati erdőgazdaság, amelynek majdnem minden egyes 
dolgozójához személyes ismeretség, sőt benső barátság fűzte, osztatlan el
ismeréssel és hittel figyelte Vadas munkáját. 

Ez a tisztelet kifejezésre jutott abban, hogy a Tisza-jobbparti vár
megyék Erdészeti Egyesülete az 1933-ik évi június 29-én a Szinvavölgy 



jobboldali sziklafalába, szülőhelye közelében, márványtáblát helyezett e l 
Vadas Jenőnek bronzba öntött képével és a következő írással: 

Pro memóriám! 
Hámor nagy szülöttjének 

V A D A S JENŐ 
főiskolai tanárnak 

a magyar erdészet kiváló tanítómesterének emlékére hálás kegye 
lettel elhelyezte a Tiszajobbparti Erdészeti Egyesület. 

1933. VI. 29. 

Nemes emléke szentelje meg a magyar erdészet munkáját. Neki 
zöldüljön minden magyar erdő és neki viruljon a bükki Tempe 

minden virága. 

De kifejezésre jutott a tisztelet abban is, hogy Vadas Jenő nevére 
keresztelte el a Dunaártéri Erdőgazdaság az első vontatóhajóját, amelyet 
az 1956. év folyamán vízre bocsátott. 

A másik működési tere, amelyet ő maga is élete céljának tekintett, 
az erdészeti tudományos kutatás volt. A magyar erdészeti kísérletügy 
megszervezése jelenti Vadas Jenő életének legnagyobb, legértékesebb al
kotását, amelyet ő teremtett meg és amely Vadas Jenő nevével mind
örökre összeforrott. 

Nehéz küzdelmet vívott meg érte. Már az 1893-ik évben vetette fel 
a magyar szakirodalomban az erdészeti tudományos kutatás megszerve
zésének eszméjét, miután megismerte a külföld kutató intézeteit és 
ugyanebben az évben részt vett az Erdészeti Kutató Intézetek újonnan 
megalakult Nemzetközi Szövetségének Wien-ben tartott első kongresszu
sán. Három évvel később, 1896-ban, a millenium évében újra felvetette 
a kutatás megszervezésének javaslatát, de csak újra másfél évvel később 
ért célhoz. Az 1897. év végén életre keltek Vadas Jenő vezetése alatt az 
ő elgondolása szerint megszervezett erdészeti kísérleti állomások. Szerény 
keretben indult meg a munka, mégis elérkezett Vadas Jenő már a máso
dik évben oda, hogy külön tudományos folyóiratot tudott teremteni, azt 
a folyóiratot, amelynek ő maga adta az „Erdészeti Kísérletek" nevét, 
amely név alatt a folyóirat kerek ötven évig élt és amelyen azt a külföld 
szakkörei ismerték és megbecsülték. Vadas Jenő éles szeme felismerte, 
hogy a tudományos kutatás megszervezésének legfontosabb tényezője a 
saját folyóirat, mert éppen ennek révén tudjuk szétvinni az egész világ
ban a magyar erdőgazdaságnak, a magyar erdészeti tudományos kuta
tásnak hírét és megbecsülést, elismerést szerezhetünk annak számára. 
Hogy a külföldi szakkörök elismerése kijutott ezen a réven Vadasnak is, 
mutatja, hogy 1910-ben a belgiumi VI . kongresszuson egyhangúlag meg
választották a Nemzetközi Szövetség elnökévé. Ugyanezen a kongresszu
son átadta Vadas Jenő a kormány megbízásából a Nemzetközi Szövetség
nek a meghívást a következő VII. kongresszusnak 1914-ben hazánkban 
való megtartására, amit nagy lelkesedéssel fogadtak a résztvevők. 

Vadas Jenő a külföldet már fiatal korában is megismerte, központi 
szolgálatának ideje alatt hosszabb időt töltött Párizsban. Később tanul
mányutakon vagy különböző megbízásokból bejárta egész Közép-Európát. 

A kongresszusra minden előkészületet megtett Vadas Jenő, az intézet 
készen állott az egész világ erdészeti kutatása vezető embereinek fogad
tatására. Vadas élete munkájának megkoronázása lett volna, hogy ő maga 



mutathassa be az általa megteremtett tudományos intézetet az erdészeti 
világnak. 

De éppen ezen a ponton fordult Vadas Jenő élete a megrendítő tra
gikum felé. 

Addig úgy látszott, hogy Vadas Jenő a sors kiválasztott és dédelgetett 
kedvence, akinek — ha nem is küzdelem nélkül — , de minden terve si
kerül. Most egyszerre válságos fordulat érte és bár sem őt magát, sem 
semmi hozzátartozóját a háború közvetlenül nem érintette, mégis kevés 
ember van, akitől annyit vett el a háború, mint Vadas Jenőtől. 

Jóformán abban a pillanatban, amikor Vadas Jenő büszkén be akarta 
mutatni a világnak az ő alkotását, lángba borult a világ és tüzében elham
vadt Vadas Jenőnek szerencséje, alkotása, büszkesége és boldogsága. 

Élete alkonyán szétfoszlott minden, amit alkotott, elpusztult minden, 
amin ő magyar lelkének egész hevével csüngött. Tanszéke szétdúlva, el
pusztulva, kutató intézete megbénulva, munkatársai szétszórva, Ö maga 
kitiltva a tudományok csarnokából, amelyben élete munkásságát lerótta 

Ebben van Vadas életének komor tragikuma. Megérte az összeom
lást, de már nem érte meg az újraéledést! 

Akik látták az Ö vívódását, megrendülve néztük azt és fájó szívvel 
rádöbbentünk arra, hogy milyen mélységes tragikum, folyik le szemeink 
előtt! A magyar erdőgazdaságnak, a magyar erdőmérnöki szakoktatásnak 
és a magyar erdészeti kutatásügynek egyik legnagyobb alakja küzd a ke
gyetlen végzettel! Amikor pedig végleg leroskadt az elkínzott' teste, az 
alattomos kór elhatalmasodott abban és elvitte, akkor megfogadtuk, hogy 
abban a szellemben fogunk tovább dolgozni, amit Ö munkájával és éle
tével oltott belénk és hogy az Ű szelleme itt1 lesz mindig, amíg a mostani 
új, de mégis ősrégi Alma Materben magyar erdőmérnököket fognak ké
pezni. Ezt jelképezi az Ő szobra, amit az Alma Mater főbejárata mellé 
állítottunk az Ő emlékére, hogy minden nap újra és újra hirdesse, hogy 
Vadas Jenő most is itt van közöttünk. 

MEGJELENT 
S z e d e r j e i Á k o s — S t u d i n k a L á s z l ó : 

NYÚL, FOGOLY, FÁCÁN ' 

Mezőgazdasági Kiadó. Ára kötve: 32 forint 



Fűz eellulózfo-ültetvény 
M A J E R A N T A L E R T I osztályvezető 

Bizonyára rajtam k í vü l is sok erdészt foglalkoztat az a gondolat, 
hogy a modern mezőgazdasági technika adottságainak a korszerű talaj
művelési , öntözési és trágyázási lehetőségeknek k ihasználásával , mekkora 
lehet az a legnagyobb famennyiség, amelyet évről évre egy terület
egységen ültetvényszerűén és gazdaságosan termeszteni lehet? E g y r e idő
szerűbbé vál ik e kérdés megfejtése napja inkban, amikor a fatechnológia, 
különösen a fa kémiai feldolgozási módszereinek fejlődése eltünteti a fa, 
mint nyersanyag, iránt támasztott méretelőírásokat. Rosttá szaggatva vagy 
lisztté őrölve is hasznosítja már az ipar a fát. A cellulóz a műanyag ipar 
legfontosabb nyersanyaga. A cel lulózgyárak eleinte csak a lucfenyőt 
vették át papír fának. M a már a lombfa-félekben, azok méretelőírásában 
is engedékenyebbek, sőt egyre inkább növekszik azoknak a mezőgazdasági 
termékeknek a száma is, amelyek cel lulóz-gyártásnál jól hasznosíthatók. 
A németek az egy éves fűzhajtásokból is készítenek ma már papirost s 
Babos Imre dr. közlése szerint a lengyeleknél is. folyik a 3 cm vastag fűz
anyag átadása. 

E különleges célú ültetvény számára hazai v iszonylatban is a fűz a 
legalkalmasabb fafaj. A fűzfélék tulajdonságai, amelyek ezt az állítá
sunkat indokolják, az alábbiak: 

1. Azonnali és fiatalkori gyors növekedés. Kísér let i telepünk adatai 
szerint van olyan kenderfűz fajta, amely az első nyár i félév alatt sima 
dugványbó l 330 cm magasra nőtt fel. V a n o lyan fehérfűz fajtánk, amely 
az idő alatt 35 m m tővastagságú fácskát fejlesztett. V a n o lyan zöld vesz-
szeiű kenderfűz, amely már az első tenyészidőszak alatt 283' q/ha = 35 m 3 / 
ha fatömegét adott. E g y m á s után fektetve 1 ha vessző-termését, 1286 km- t 
futtathatnánk be velük, tehát kétszer is átérnék hosszában is hazánkat. 
A füzek pedig csak a 3—5. évben érik el rendes hozamukat. 

2. A z igen erős sarjadzó képesség, ami lehetővé teszi a szelektált 
k lón dugványró l történő szaporítását, egyszerű telepítését és az éven
kénti, de legalább 2—3 évenkénti tőremetszést. Űgyszó l ván csak a tiszta 
kecskefűz nem szaporítható dugványró l . Keresztezései már annál inkább. 
(Salis caprea x vinimalis X cinerea — S. caprea dasyclados.) A kender
füzeknek van a bíborfüzekkel egy keresztezése, a „zöld kosár fonófűz" , 
amely az első évben is dugványró l 5—10 sarjhajtást hozott. (S. viminalis 
X purpurea = S. viminalis rubra.) 

3. A fűz faanyagának lágyság a, könnyű volta, ágtisztasága a kezel
hetőséget könnyí t i meg. P u h a faanyaga az ollóval való metszés-nyesést, 
alacsony fajsúlya, ágtisztasága a betakarítási és szállítási munkát teszi 
könnyebbé. A karcsú, magas tőhajtású fajok alatt a telepítés gondozása 
is megoldható. 

4. M a g a s cellulóztartalom. A lengyel L e o n Mroczkiewicz közlése 
szerint a káspifűz (S. daphnoides) fájában 4 3 — 4 5 % , kérgében 4 5 — 4 9 % 
a cellulóz. Tehát éppen a füzek fiatal hajtásában van sok cellulóz. 

5. A korszerű mezőgazdasági művelés, főleg az öntözés adta optimális 
vízellátást kétség k ívü l leginkább a fűzfélék hálálják meg. 

6. B á r erdőgazdálkodásunk többnyire természetes erdőben termeli 
nyersanyagát, a fát, különleges feladatokra ez idáig is folytatott itt-ott 
ültetvényszerű termesztést, éppen a fűzzel fonóvessző termesztést. A z itt 



szerzett évtizedes tapasztalatok felhasználhatók a cellulózfa fűz ültetvé
nyeken is. 

Az első évben, 1956-ban, elkezdett hazai munkánk célja a sokféle 
fűzfajta összegyűjtésének elkezdése, a fajták megismerése és a későbbi 
szelekciót lehetővé tevő telepítése volt. 

A Fűzkitermelő és Feldolgozó Vállalat vidéki üzemvezetőségeinek 14 
telepéről, erdőgazdaságaink és leginkább saját gyűjtésem útján további 
11 helyről, majd külföldről két helyről Poznanból, Drezdából és ez évben 
Mariabrunnból is kaptunk fűzanyagot. 70 fűzfajta, mintegy 8000 tő dug-

1. Salix alba sanguinea 2 Kenderfűz (S. viminalis) hajtás 

ványozását az ugodi Szentkútdomb halastó alatti területén, lehetőleg 
100-as parcellákban, 60X30 cm-es hálózatban végeztük el. 

E meszes rétitalaj mezőgazdasági művelésre ezidáig csak száraz esz
tendőkben volt hasznosítható. A 60—80 cm-es fekete, humuszdús, vályog 
feltalaj alatt szürkés-sárga, vízzáró, agyagos, itt-ott gleyes réteg van. 
1955 őszén e vizenyős talajról 50 cm mély árokrendszerrel húztuk le a 
fölösleges vizet, majd 50 cm-es talaj forgatást végeztünk. Árokrendszerünk 
7,5 m-enkinti futóárkokból és 80 m-enkinti keresztárkokból áll. Az árko-
lással kizártuk a talajvíznek 50 cm fölé emelkedését, mert az huzamosabb 
ideig a levegőtlenségével a füzesünk gyökereit elkorhasztaná. Az árkolás-
sal elértük azt is, hogy a felette lévő halastóból szárazság idején a iűz-
telepítést alsóöntözésnek vethetjük alá. A késői fagyra érzékeny füzeink 
zsenge hajtásait fagy ellen is védi az árokrendszer. Egyrészt mélyedésén 



át lefolyhat a hidegebb, nehezebb levegő, másrészt az árok alján lévő víz
felület párolgása csökkenti környezetének fagy veszély ét. 

Ez évben a kísérleteket 32 000 dugvánnyal, köztük 45 új fajtával is, 
négy újabb termőhelyre is kiterjesztettük. Lovason közvetlen a Balaton
parton, Ásványrárón Duna ártéri öntésén, Hanságban kotus-, Nagytevel-
Irtáson a bakonyaljai homoktalajon végeztünk új telepítést. 

Ismeretes füzeink feltűnő fajtagazdagsága, keresztezésekből eredő 
alakváltozatossága. Ez a tulajdonság is közrejátszik abban, hogy az erdé
szeti irodalomban és az oktatásban is a legelhanyagoltabb fejezet a füzeké. 
Aki azonban e nemzetség tagjaival foglalkozik a morfológiai jellegek alap
ján éppenügy elhelyezheti egy-egy fajcsoportba őket, mint az egyéb nö
vényfajokat. Most azonban e jellegek közül, botanikai szempontból talán 
a legkevésbé lényeges, részünkre azonban a legfontosabb tulajdonságot 
az egyedek törzsének fejlődését, bokrosodását, a hajtásvesszők hosszát, 

i 
I j j 

• W 
3. S. Matsudana tortuosa hullámos 

gallyai és levelei 

arányát az oldalvesszőkhöz, azaz röviden a fűz cserje-alakját vesszük 
vizsgálat alá. 

A fölbeszúrt dugványból az első évben kialakult fásnövény alakja 
szerint 4 fő- és további 9 típusba sorolhatók füzeink: 
I. Fás-alak: 2 m, elágazás nélküli tővel. 

a) A törzs alsó harmadából induló rövid vesszőkkel. Piramidalis-alak. 
Salix alba, főleg a britzensis, fragilis, .. . 

b) Több közepes hosszúságú oldalvesszővel. Alba aurea-alak. A fehér
fűz színes vesszejű fajaival: vitellina, cocciniana, sanguinea,... 

c) Lehajló törzzsel és ágakkal. Pendula-alak. S. elegantissima, alba 
pendula, .. . 

II. Magascserje alak: 2—3 m magas, 2—3 tősarjjal. 
a) 3 m-es tősarjakon sok apró vesszővel. Viminalis-alák. 
b) 2 m-es tősarjak, kevés, de minden méretű vesszővel. 5. caprea 
dasyclados, daphnoides, . . . 

III. Alacsonycserje alak: 1.5 m-re felegyenesedő vesszőkkel, 
a) ,Sok apró vesszővel. Triandra-alak. 
b) Hosszabb oldalvesszőkkel. Purpurea, americana. 

IV. Törpe cserjék: 1 m-nél kisebb, rövidvesszős cserje. 
a) Felálló vesszőkkel. Incana, cinerea. 
b) Földön kúszó vesszőkkel. Cordata-alak. 

A cellulózfa-ültetvényhez a bokrostövű, hosszú, egyenes, erős, ág-



tiszta hajtásokat hozó cserje alak, tehát leginkább a magascserje alak f e 
lelne meg. Ha kellő zártságban neveljük e 'magascserjék elvesztik apró 
oldalágaikat. Kérdés, hogy több éves vágásfordulóig, 2—3 évig tartják-e 
az első évben felmutatott növekedési erélyt? 

A fás-alakú füzek I. a) és I. b) típusa tőremetszéssel, az alacsony 
cserjék (III. típus) egyes fajtái sűrű hálózatban neveléssel és alakító nye
séssel alkalmasak lehetnek arra, hogy az ideális magascserje alakot meg
közelítsék. A hajlékony vesszejű, alacsony cserjéknek különös jelentősége 
a fcncvessző-íermelésnél van. A cellulózf a-termeszt esnél ezeknek csak 
akkor lesz már jelentőségük, ha a vékony vessző-anyagot is hasznosítani 
tudja az ipar. A fás típusok alkalmazásának előnyét a nyilvánvalóan 
további erőteljesebb növekedésük is alátámasztja. 

A fás füzek I. c) szomorú alakja már a nehéz kezelhetőség miatt sem 
jöhet számításba. Ugyanez zárja ki a törpecserjék alkalmazását is, amelyek 
már a rossz térkihasználás miatt, kis és vékony vesszőtermelésük követ
keztében sem jöhetnek számításba. 

A fűztelepítést november végén learattuk. Az első évi termés meny-
nyiségét külön a főhajtásokra és oldalvesszőkre, külön-külön a darab
számra és a súlyra vonatkoztatva lemértük és értékeltük. Telepünk össze
sen mintegy 70 fűz fajtáját, formaváltozatát a terjengőség elkerülése ér
dekében a cserje alak és az egyéb jellegek botanikai hasonlósága alapján 
25 csoportra vontuk össze. Jellemzőbb és érdekesebb adatok az,alábbiak: 

I. FÁS-ALAKÚ FÜZEK 
1. Salix alba. A fehérfűz félék 12 tábla átlagtermése 1952 q/ha .Ká-

monból és Balaton mentéről van közte egy feltűnően sötétzöld vesszőt 
hozó, az első évben már 35 mm tővastagságot adó és 263 q/ha hozamot 
nyújtó S alba X fragilis hibrid. 

2. S, alba britzensis. Élénkpiros vesszejű, piramis alakú fehérfűz, 
igen gyenge termést adott az első esztendőben. Legszebb idős, de sajnos 
nyakalt fái Balatonalmádiban, a parkban láthatók. (60 q/ha.) 

3. S. fragilis. A törékenyfűz általában közepes, 107 q/ha termést szol
gáltatott. 

4. S: Sithensis. Inkább dekoratív hatásával, feltűnően fényes, szép, 
meggyszerű leveleivel, puha fájával s kevésbé a hozamával tünt ki. (58 
q/ha.) 

5. S. alba aurea. Aranyfüzeink legjobb szigetvári csoportja sem érte 
el a 100 q/ha termést. 

6. S. alba vitellina. A sárfűznek nemcsak tojássárga színű vesszeje, 
hanem alacsony terméseredménye is az előzőhöz hasonló. Egy Balaton
menti argentea levélzetű pendula-alak ért el közte 142 q/ha termést. 

7. S. alba cocciniana. A színes vesszejű S. alba fajták között ez az 
élénk vörös vesszejű biztosította a legmagasabb termést. (118 q/ha.) 

8. S. alba sanguinea. A törékenyfűzhöz igen hasonlít. Ugyanakkora 
fatömeget is adó fűz (1. kép). 

9. S. Matsudana tortuosa. E hullámos vesszejű, késő őszig fejlődés
ben lévő, erős tövű, dúsan ágas fűz- elég nagy fatömeggel szerepel. 
150 q/ha (3. kép). 

10. S. elegantissima. (S. alba pendula.) Szomorúfüzek csoportja. Fő
leg a lecsüngő ágak sokasága miatt elég nagy fatömeggel rendelkeznek. 
Még több a vesszőhossz: 1,038 km/ha. 



II. MAGASCSERJÉK 

11. S. viminalis. A szürkés-sárgás-zöld, fényes vesszejű kötőfűz ren
delkezik a legnagyobb fatömeget nyújtó fajtákkal. Átlagtermés 216 q/ha. 
Jóval magasabb egy szigetvári, szürke vesszejű: 283 q/ha, de a magasab
bak közé tartozik a szentpéterföldi, gici, szentesi és pár poznani fajta is. 
Ezek a jövő cellulózfa-ültetvényék alapjai (2. kép). 

12. S. viminalis, de szürkés-barna, s többé-kevésbé szőrös vesszővel. 
(S. v. regale.) 181 q/ha átlagterméssel második a sorban. Van azonban e 
fajták között is egy nagy, sötétzöld levelű, fonákán ezüstösen fénylő se-

4. Káspifűz (S. daphnoides) leveles 5. S. caprea dasyclados parcella 
hajtáscsúcsa 

lyemszőrrel, amely Gicről származik s eléri a 260 q/ha hozamot. Immúnis 
e klón az őszi sárga rozsdagomba (Mplampsora epitea) ellen is. A Balaton 
mellől és Poznanból van további 3 fajta, amelynek termése 200 q/ha 
felett van. 

13. S. daphnoides pulchra. A káspifüzek viaszbevonatú, lilás, egyenesen 
feltörő, alig ágas tővesszőjű alakja. Igen kis fatömeget ad az első tenyész
tési év végén: 48 q/ha-t. Mostoha termőhelyen azonban nagy reményre j o 
gosult s ezért nem kell lemondani továbbtenyésztéséről. (4, kép). 

14. S. daphnoides. E káspifűz ágasabb az előzőnél. Valamivel nagyobb 
a fatömege is. 61 q/ha. Pionír fajként mozgó homokra és hányókra ezt, a 
földet is takaró fajtát használják. 

15. S. caprea dasyclados. A kecskefüzek (S. caprea) keresztezéseit a 
kenderfűz (S. viminalis) és a hamvasfüz (S. cinerea) fajokkal e csoportba 
vettük. Nagy levelű s vesszejében is a kecskefűzre emlékeztető fajok az 



első évben is elég magas, 118 q/ha termést nyújtottak. Az ugodi Vad
kert-ér mellett gyűjtött s e csoportba sorozott fűz 178 q/ha-t is adott (5. 
kép). 

16. S. Japonica. Hasonlóan recés, de keskenyebb és sötétebb zöld 
levelű, igen alacsony hozamot biztosító fűz. 

III. ALACSONY CSERJÉK. 

17. S. triandra. A mandulalevelű füzek feltűnően magas fatömegüket, 
•160 q/ha, a vesszők sokaságának köszönhetik. Hosszuk is átlag 904 km/ha 

18. S. cordata americana. Az amerikai fűznél az apró vesszőkről a 
súly a közép hosszúságú vesszőkre tevődik át. Többek között emiatt lett 
a fonóvessző termelő és hántoló üzemek számára a legértékesebb. 
107 q/ha átlag termése rendkívül változatos tételekből tevődik össze. 
Egymás mellé helyezett, 12 helyről származó táblái igen jól mutatják a 
származásból eredő különbségeket. 39—194 q/ha vesszőtermés adja a 
Hegyszentmártontól — Nagymérgesig terjedő termőhely-változatok hatá
sát. Főleg a nagymérgesi és mersevati fűztermés tünt ki. Igazolja e 
példa a fonófűz-telepeink anyagának nemesítési fontosságát is (6. kép). 

19. S. purpurea. A bíborfüzek átlagosan gyenge, 87 q/ha terméshoza
mát egy poznani nagylevelű alak szárnyalja messze túl: 123 q/ha. De 
kitűnt egy balatoni angustifolia alak is, amely dekoratív hatásán kívül 
91 q/ha termést hozott. S. purpurea uralensis törpecserjét itt kihagytuk 
a sorból. 

20. S. viminalis rubra. A kötőfűznek és a bíborfűznek e keresztezé
séből főleg a zölden fonó kosárkötő-ipar részére kapunk értékes anyagot. 
Célszerűnek látszik azonban, hogy cellulózfa ültetvényen is kísérletez
zünk vele, mert nagy tömegű, hosszú vesszőt, rendkívül sarjadzó, erős 
tövet fejleszt. 135 q/ha átlagon felül van három igen kemény poznani 
fűzfajta is. Legmagasabb hozama 163 q/ha. A hazai telepekről gyűjtött 
anyagban elszórtan találkozunk hasonló fajtájú tövekkel, amelyeket most 
szelektálni fogunk. Idetartozik a németek híres drezdai ,,Ulbrich-weide"-je 
is. Telepünkön parcellájáról 150 q/ha termést arattunk le az első évben is. 

21. S. alba viminalis. A kötőfűznek egy érdekes, földrecsepült, ala
csony cserje-alakja, törékeny gallyakkal. Poznani eredetű. 145 q/ha ter
mést adott. , 

ÍV. TÖRPE CSERJÉK. 
22. S. cinerea. E vadon is közönséges hamvasfűz a legkisebb fatöme

gét nyújtotta s emellett dugványról is nehezen szaporítható. 
23. S. incana. A dunai szigetekről gyűjtött „partifüzet" szintén ki

zárhatjuk a további kísérletből. 
24. S. cordata hastata. E szívlevelű, igen szép, sok ágú fűznek a ke

resztezéseknél lehet szerepe nagy vitalitásánál fogva, mintahogy a S. cor
data americana, a legértékesebb nemesfűz, létrehozásánál is szerepet ját
szott (7. kép). 

25. S. eburnea. A bíborfűz levelére emlékeztető és földönkúszó fűz
nek, csak dekoratív jellegét lehet kiemelni. 

14 nyár-fajtából összehasonlító parcellát állítottunk be ugyanezen a 
telepen. Legnagyobb fatermést az első esztendőben egy Populus eur
americana faji a t.cta. 55 q/ha = 7 m 3/ha — a füzekhez viszonyítva — 
gyenge hozamnak tekinthető. 



Tudatában vagyok annak, hogy a fűz-ültetvény első éve után a kö
vetkeztetések levonása nem lehet teljes. Egyes fajoknak az elkövetkező 
években mutatkozó hozama, az egyéb termőhelyeken beállított telepíté
sek, a 2—3 éves vágásforduló bevezetése sokban módosíthatják elképzelé
seinket. Hátra van még a vékony fűzanyag hazai feldolgozása lehetősé
geinek vizsgálata, az egyes fűzfajták minőségi, főleg cellulóztartalom
elemzése. El kell kezdeni az egyszerű szelektálás mellett a füzek keresz-
tezéses nemesítést is. A gyorsan növő cellulózfűz nagyszámú rovar- és 
gomba-ellenségével szemben ki kell dolgozni a védekezés módszereit. 

Célom a leírtakká], csak az volt, hogy az ültetvényszerű fatermesz-

6. S. cordata americana jellemzően 7. S. cordaía hastata nyári hajtása 
görbült hajtásvége 

tés lehetőségeire felhívjam a figyelmet. Ezek alapján talán lesznek, akik 
az egyébként nem hasznosítható, gondjaikra bízott területeken kedvet 
kapnak a kísérletezéshez. Szívesen adunk át tenyészanyagot. Ezt az al
kalmat használom fel arra is, hogy felkérjem erdész szakembereinket, 
hogy területükön található, szép növekedésű fehér füzekből, vagy egyéb, 
általuk a fenti célra alkalmasnak vélt, fűzfajtákból fajtánként 10 db 20— 
30 cm-es dugványt, a lelőhely megnevezésével, juttassanak el az ERTI 
ugodi kísérleti erdészetéhez. 
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Az Erdő tavaly június havi számában örömmel olvastam a Vértesi 
Állami Erdőgazdaság műszaki csoportjának (Kiss M., Huszár E., Kaiapán 
V., Varga J.) A tűzifa gazdaságosabb kihasználása és az ágfakérdés meg
oldása című tanulmányát. Magam részéről igen méltányolom kezdemé
nyező elgondolásaikat, s ha nem is tudok mindenben egyetérteni velük, 
a vékonytüziía-termelés kérdéseinek országos fontosságú megoldása ér
dekében sietek állástfoglalni helyes elképzeléseik mellett. 

A z erdőgazdaságoknak az 1955/56. gazdasági évben 372 209 tm 3 v é 
kony tűzifát kellett az előírt számbavétel és értékesíthet és, valamint az 
esetleges távolsági szállítás teljesítésére ürm 3-he vagy kötegelt rőzsébe 
feldolgozni, Az érvényben volt 10/1956. OEF. sz. utasítás szerint a v é -
konytüzifát erdei ürmeként 0,4 tm^ben kellett elszámolni, így a favága-
tási tervben előírt 372 209 tm 3 930 522 e. ürcnM; tett ki. Az 1955. XII. 
22-én a munkaügyi osztály által kiadott rendelkezés szerint a vastagabb 
végén legfeljebb 5 cm vastagságig terjedő méretű faanyag termelési 
munkanormája 120 perc/e. ürm 3 s a bére 6 fillér/perc átlaggal számítva 
7.20 Ft/e. ürm 3 . Ugyanez a rendelkezés kimondta, hogy indokolt esetben, 
a vékonytüzifának rőzsévé feldolgoztatását részbérért is el szabad végez
tetni. 

A rőzsézés bérezését országosan az alábbiak szerint lehetett számítani: 

Kévekészítés 9,3 perc/db (akác 13) átlag = 10.— perc/db 
Összehordás 6—10 méterre y . . = 0,7 ,, 
Összesen: = 10,7 perc/db 

A helyi szorzó-tényező átlaga 
1,1 = 11,8 perc/db munkanormát ad, míg a bére 6 fillér/percet szá

mítva 11,8X0,06 = 0,708 Ft/db. Egy erdei ürm 3 -be 15 kévét számítva a 
termelési bér 15X0,708 = 10,62 Ft/e. ürm 3 . 

Ezek alapján országos viszonylatban az alábbiakat lehet megállapí
tani : 

Vékonytüzífa termelésének számai 
G Y Ö R K É E R N Ő erdőmérnök 



A) Sarangolt ágfa termelésnél (pénzért) 

372 209 tm 3 á 0,4 = ' 

930 522 ürm3 

Időszükséglet Munkabér 
Term. ért. 
tőmellett 

Átlg. napi 
kereset 372 209 tm 3 á 0,4 = ' 

930 522 ürm3 óra nap/9 óra Ft 
930 522 

á 39,50 Ft 
6 699 716/ 
206 782 

munkaidő 120 p/ürm3 1 861 044 206 782 6 699 716 36 755 619 32,40 Ft 

B) Rőzsetermelésnél (pénzért) 

372 209 tm 3 á 0,4 = 

930 522 ürm1 x 15 kéve 

- 13 957 830 kéve á 

= 11,8 p/db 

Időszükséglet Munkabér 
Term. érték 

tőmellett 
Átlg. napi 

kereset 372 209 tm 3 á 0,4 = 

930 522 ürm1 x 15 kéve 

- 13 957 830 kéve á 

= 11,8 p/db 

óra nap/9 óra Ft 
930 522 

á 48,50 
- 9 882 144: 

305 004 

372 209 tm 3 á 0,4 = 

930 522 ürm1 x 15 kéve 

- 13 957 830 kéve á 

= 11,8 p/db 
2 745 039 305 004 9 882 144 45 130 317 32,40 Ft 

Munkanap Munkabér Termelési ért. 
A.) Sarangolt ágfa term 206 782 6 699 716 Ft 36 755 619 Ft 
B.) Rőzse termelés 305 004 9 882 144 Ft 45 130 317 Ft 

Különbség + 98 222 3 182 428 Ft 8 374 698 Ft 

Amint látható, a rakásolt tűzifa termelésével szemben a rőzseterme-
lés nagyobb termelési értéket ad, de a munkaerősziükséglet is növekedik. 
A többlet-értékből levonva a munkatöbbletet, marad 5 192 270 Ft tiszta 
értékgyarapodás; a termelési érték növekedésén kívül pedig még azt is 
jelenti, hogy az tulajdonképpen 8 374 698 :48,50 Ft/m 3 = 172 672 e. ürm 3 

rőzsetöbblet értékének felel meg, ami 930 522 e. ürm 3-nél 18,5%-os gya
rapodást jelent. 

Az ország iparosodásával, valamint a mezőgazdaság fejlesztésével 
egyidejűleg mind nagyobb mértékben fokozódik a munkaerőhiány. Ennek 
részbeni kiküszöbölése érdekében szükséges a fakitermelések gépesítésé
nek további fokozása. A gépesítés viszont megköveteli a szakmunkáskép
zés fokozását. A már kiképzett, — géppel dolgozó — szakmunkással való 
dolgoztatás viszont csak az esetben lehet rentábilis, ha a szakmunkás 
csakis szakmunkát végez, tehát a géppel nem termelhető, másodrendű 
tüzifaválaszték termelését olcsóbb munkaerőt jelentő segédmunkás (öre
gek, asszonyok, fiatalok) végezhetik el. Az akkor érvényben volt bér
kategóriák szerint a segédmunkás 2,84 Ft órabérrel, a fatermelő szak
munkás 3,96 Ft órabérrel, míg a géppel dolgozó szakmunkás 4,84 Ft óra
bérrel volt elszámolható, tehát a segédmunkással való ág- vagy rőzseter-
melés 41%-kal olcsóbb. Részben a munkerő hiányának lehet betudni azt, 
hogy az 1954/55. gazdasági évben a rakásolt tűzifából a 386 183 m 3 tervvel 
szemben 346 880 m 3 -t adtak az erdőgazdaságok, ami 10,1%-os kiesést jelen
tett. Ez a kiesés 39 303 : 0,4 = 98 257 e. ürm 3 vékonytüzifa elvesztését jelen
tette a népgazdaságnak, jóllehet azt kitermelték, de a vékony — még 
rőzsézhető anyag — a vágásokban feldolgozatlanul visszamaradt, ahelyett 
hegy az a helyi faellátáson vagy a sütőiparosok tüzifaszükségletén segített 
volna. 



//o 

A rőzsekötözéses termelésnél adódó többlet-munkaerőszükséglet biz
tosítása megköveteli, hogy e téren is a begyakorolt, munkában jártas 
munkaerőt mind fokozattabban biztosítsuk, amit — ha egyszerre nem is 
— de fokozatosan el kell érni. A helyi lakosság segédmunkaerőt adó 
rétegének a fatermelésbe való fokozottabb bevonása csakis a dolgozók 
anyagi érdekeltségének nagyobb fokú emelésével érhető el, s ezt egyelőre 
csakis a részes termelés engedélyezése biztosíthatja oly formában, hogy 
abból ne adódjék később lehetőség a fával üzérkedésre. A segédmunka
erővel végeztetett részes termelésnél mutatkozó munkatöbblet csak lát
szólagos, mert tudott dolog, hogy ez a dolgozó réteg az előírt normát csiak 
50—60%-ban képes teljesíteni: de mert munkaerőt jelent, végeredmény
ben vele is számolni kell. A rőzsetermelésnél is bevezethető — a gyakor
lat által adódó — különböző újítások alkalmazásával (pl. szénapréshez 
hasonló, egyszerre dupla hosszkévét adó préskalodák stb.) a termelékeny
ség emelkedne, s ez 1—2'év alatt meg is könnyítené a pénzes rőzseterme-
lések legjövedelmezőbb módjának országos bevezetését s ezáltal bizto
sítani lehetne az eddig nagyrészt veszendőbe ment, vékony faanyagnak 
a népgazdaságba juttatását. 

Mindezek magvilágítására, valamint összehasonlításul szükséges mind 
a sarangolt ágfa, mind a rőzsetermelésre pénzes és háromféle részesalapi 
termelési módjára vonatkozóan számítást végezni az 1955/56. gazdasági 
évi tervadatok alapján: 

Sarangolt ágte'rmelés pénzért 
Termelendő 930 522 ürm 3, 919 047 m. nap, 6 699 716 Ft munkabér, és 

36 755 619 Ft termelési értékkel. 
Helyi értékesítésre 355.799 ürm 3 á = 39.50 Ft/ürm 3 = 14,054.060 Ft 
Tovább-feldolgozásra 5,130 „ 39.50 = 202.635 „ 
Belső felhasználás 7.725 „ 39.50 = 305.138 „ 

Összesen: 368.654 e. ürm 3 39.50 = 14,561.833 Ft 
Táv, ért.-re maradna 561.868 ürm 3 á = 103 Ft/ürm 3 = 57,872.404 ,, 
Végösszeg 930.522 e. ürm 3 = 72.434.237 Ft 

mint értékesítési eredmény. 
A tőmelletti termelési értékből levonva a belső felhasználást 

36 755 619—14 561 833 — 22 193 786 Ft maradvány adódik. Ha ezt a ma
radványt levonjuk a távolsági értékből 57 872 404—22 193 786 = 
35 678 618 Ft. értéknövekedés mutatkozik. Ha az értéknövekedést vetít
jük a távolsági értékeseítés ürm 3-ére 35 678 618 : 561 868 = 63,50 Ft/ürm 3 

fuvarbér + -rezsit mutatja, vagyis 1 e. ürm 3 érték növekedését a szállítás 
folytán. Országosan egy fuvart 2 ürm 3-rel számítva, egyszeri fordulás saját 
fogatnál 2X63,50 = 127 Ft fuvarkeresetet ad. Ha egy saját fogat napi 
költségét országosan 150 Ft-ban számítjuk, akkor ennél a szállításnál 
150—127 = 23 Ft/fogat = 23/2 = 11,50 Ft/ürm 3 ráfizetés mutatkozik, 
vagyis egészében 561 868 ürm 3 X 11,50 Ft = 6 461 482 Ft többletkiadás. 
Ha ezt a fuvarráfizetést levonjuk az értékesítési eredményből 72 434 237— 
6 461 482 = 65 972 755 Ft gazdálkodási eredmény adódik. 

Sarangolt ágtermelés részért 
Ha a dolgozó bérét részes alapon fában térítik meg az erdőgazdasá

gok, akkor a fent kimutatott 6 699 716 Ft bér fejében 39,50 Ft/ürm 3 mel-



lett 169 613 e. ürm 3-t kell adni = 1/5,48 rész = 1 8 , 5 % , vagyis a dolgozó 
39 50 

kap — 5 ' 4 8 = 7,20 Ft /ürmM, ami = 120 perc/ürm 3 X 6 fillér = 
7,20 Ft/e. ürm 3-el. 

Az 1/5,48 részes termelésnél marad 930 522—169 613 = 760 909 ürm 3 

X 39,50 Ft/ürm 3 = 30 055 905 Ft termelési érték. 
Felhasználás 368 654 ürm 3 X 39,50 Ft/ürm 3 = 14 561 833 Ft. 
Táv. értékesítés 930 522—169 613 + 368 654 = 

= 392 255 ürm 3 á 103 Ft/ürm 3 = 40 402 265 Ft. 
végösszeg: 368 654 + 392 255 = 760 909 eürm 3 = 54 964 098 Ft. 

értékesítési eredmény. 
Elvégezve az előbbi hasonló számításokat: 

30 055 905—14 561 833 = 15 494 072 Ft maradvány 
40 402 265—15 494 072 = 24 908 193 Ft értéknövekedés 
24 908 193 : 392 255 = 63,50 Ft/ürm 3 fuvarbér + rezsi 
2X63,50 = 127 Ft napi fuvarkereset 
392 255 ürm 3 X 11,50 Ft/ürm 3 = 4 510 932 Ft fuvarráfizetés 
54 964 098—4 510 932 = 50 453 166 Ft gazdálkodási eredmény 

mutatkozik. 
Ha a dolgozó bérét 1/3-os részes alapon fában térítik meg az erdő

gazdaságok, akkor munkabérben 930 522/3 = 310 174 ürm 3 X 39,50 Ft/ 
/ürm 3 = 12 251 873 Ft-t kell adni, amiért kapunk 930 522—319 174 = 
620 348 ürm 3 X 39,50 Ft/ürm 3 = 24 503 746 Ft termelési értéket; 1/2 ala
pon pedig 18 377 809 Ft-ot kell adni és 18 377 809 Ft termelési értéket 
kapunk. 

Elvégezve a fenti hasonló számításokat, valamint ugyanezeket a rö 
zsetermelés esetére is, az alábbi összehasonlító eredményeket kapjuk: 

Sarangolt ágfa termelés 

Termelési mód 
Erdőgazdas. 
kap e. ürm. 

Munkabér 
Ft 

Tőmelletti 
termelési érték 

Ft 

Értékesítési 
eredmény Ft 

Fuvar
ráfizetés Ft 

Gazdálkodási 
eredmény Ft 

Pénzért 
V-i-részes 
Vrrészes 

930 522 
760 909 
620 348 
465 261 

6 699 716 
6 699 716 

12 251 873 
18 377 809 

36 755 619 
30 055 905 
24 503 746 
18 377 809 

Rözsetermelés 

72 434 237 
54 964 098 
40 486 315 
24 512 354 

6 461 482 
4 510 932 
2 893 791 
1 110 980 

65 972 755 
50 453 166 
37 592 524 
23 401 374 

Pénzért 
Vs-részes 
'/3-részes 
'/2-részes 

930 522 
726 767 
620 348 
465 261 

9 882 144 
9 882 117 

15 043 439 
22 565 158 

45 130 317 
35 248 199 
30 086 878 
22 565 158 

92 046 295 
65 150 635 
51 103 427 
30 631 843 

4 775 878 
3 043 960 
2 139 399 

821 159 

96 822 173 
68 194 595 
53 242 826 
31 453 002 

Világosan látható, hogy a rözsetermelés, szemben a sarangolt ágfa 
termeléssel pénzes termelés esetén 96 822 173—65 972 755 = 30 849 418 Ft 
többlet gazdálkodási eredményt ad. 

Ugyanakkor mutatja azt is, hogy a rőzsetermelésnél előírt 1/5,38 meg
engedhető részarány mellett, szemben a sarangolt ágfa pénzes termelésé
vel 68 194 595—65 972 755 = 2 221 840 Ft többlet gazdálkodási eredmény 
mutatkozik, míg az 1/3-as részes rőzsetermelésnél, szemben a sarangolt 
ágfa pénzes termelésével 53 242 826—65 972 755 = 8 729 929 Ft ráfizetés. 
Azonban ez csak látszólagos, mert ha számításba vesszük a munkaerőre 
vonatkozóan mondottaknál említett 10,1% kiesés elmaradásának értékét, 



930 522 m s X 101,1% = 93 982 ürm 3 X 48,50 Ft/ürm 3 = 4 558 127 Ft, va
lamint a pénzes termelésű sarangolt ágfánál mutatkozó 6 451 482 Ft fuvar-
ráfizetéssel szembeni 2 139 399 Ft fuvarbérnyereségből származó 8 600 880 
Ft országos eredményjavulást és ezt a 4 558 127 + 8 600 881 = 13 159 003 
Ft-ot az 1/3 rőzsetermelés eredményének tudjuk be, akkor 53 242 826 Jr 
13 159 008 = 66 401 834 Ft a gazdálkodási eredmény, így tehát a pénzes 
ágfa termeléssel szemben ez a mód országosan 66 401 834—65 972 755 = 
429 079 Ft eredményjavulásit ad. Itt hangsúlyozni kell, hogy a kötözött 
rőzsével való könnyebb kocsi fel- és leterheléséből — erdőgazdaságonkénti 
adottságoknak megfelelő — kocsiforduló növelésével, valamint fogaton
ként 3 ürm 3 felterhelésével, a fuvarteljesítmény igen könnyen megkét
szerezhető, ami jelentékenyen emelné országosan a saját fogatok termelé
kenységét is. 

Összegezve: eredményessége folytán az 1/3-os részes arányú rőzse-
termeltetés volna bevezetendő; sőt a nehezebb részeken az 1/2-es arányú 
termelés is megengedhető volna, legalább is addig, amíg megfelelő szak
képzett, másodrangú munkásgárda kialakulhat. Utána fokozatos megszorí
tással az 1/5-ös és végül teljesen a pénzes termelésre áttérve, a vékony-
tűzifa rőzsés termelésével országosan kb. 30 000 000 Ft jövedelemtöbb
letet érhetünk el és a népgazdaság tűzifaszükségletét fokozottabb mérték
ben elégíthetjük ki. 

Szólni kell ezzel egyidejűleg mindjárt az 1—3 cm vastag, eddig 
nagyrészt feltermeletlenül az erdőben visszahagyott, évi kb. 98 000—100 000 
e. ünm3-t kitevő seprű-ágfa, rőzsetárgya kérdéséről is. Kétségtelen, hogy 
ez az ágfatömeg elkorhadásával emeli a termőtalaj humusztartalmát és 
javítja a talaj szerkezetét, de az ország mai tüzelőanyagellátását tartva 
szem előtt, véleményem szerint ez az eljárás ma inkább hasonlítható ama 
erőltetett hegy alatti abrakoláshoz, mint az okszerű gazdálkodáshoz. Az 
erdőtalaj termőerejének fenntartását, sőt annak fokozását nem lehet a 
rőzsetrágyával megoldani, különösen, ha számításba vesszük, hogy a vá
gások 40%-a teljes talajműveléssel kerül felújításra. Szakszerű gazdálko
dásban a megfelelő záródásban nevelt állomány fenntartásával kell a hu
muszképződést s ez alapon az évtizedeken át tartó trágyázást biztosítani. 
Ezt rőzsetrágyával semmiképp sem lehet pótolni. A mai időben a tüzelő
anyag hiánya miatt a rőzsetrágyázás költséges megoldást jelent, ezt nép
gazdasági érdekből inkább mellőzni, mint fokozni kell, már azért is, hogy 
ezáltal a hiányzó ágfa pótlása érdekében több 'é lő faállomány kitermelé
sének szükségessége elkerülhető legyen. El lehet mondani, hogy minden 
ürm 3 visszahagyott — el nem számolt — ágfa pótlásaként kitermelt élő-
fakészletcsökkentés hatványozott ráfizetést jelent ma a népgazdaságnak, 
amit talajerőgazdálkodási szempontból aligha lehet elfogadhatóan indo
kolni. 

Végül szeretnék röviden rátérni a vértesi kartársak által felvetett 
kérdésekben ellentétes véleményem elmondására. 

Nem tartom indokoltnak, hogy jövőben minden tűzifát 120 cm hossz
ban termeljünk csak azért, hogy később a tűzifából mentől több iparifá
nak alkalmas anyagot válogassunk ki. Miért nem lehet azt mindjárt a 
megfelelő iparifaféleségbe termelni, hiszen a közeljövőben megjelenő új 
Fahasználati Utasítás megadja a lehetőséget a fagyártmánykivágás ter
melésére. Ez a legnagyobb lehetőségét biztosítja az iparifa-százalék eme
lésére, megengedve azt is, hogy az iparifa feldolgozására még alkalmas 



faanyag kiválogatása miatt a tűzifa már 50 cm hossztól termelhető le
gyen. Ugyancsak indokolatlan a tűzifának három választékban való ter
melése. Ezj csak fokozná a visszaélési lehetőségeket, állandó vitáknak 
lenne a forrása. A z 1—5 c m anyag bedolgozását a rőzsébe főleg a távol
sági értékesítésbe való bevonásának szükségességébe indokolja, mert leg
inkább a sütőiparnál az alágyújtáshoz, de a helyi lakosság tüzelőanyag
szükségletének kielégítéséhez is gondoskodni kell bizonyos kalóriát adó 
— még megengedhető — jobb faanyag szolgáltatásáról, amit az 1—3 cm 
vastag anyag szalmalángja nem adhat. így megváltoztathatjuk a rőzse-
tüzelőanyag értéktelenségéről kialakult közvéleményt, s ez biztosíték az 
értékesítés lehetőségére is, ami gazdálkodási szempontból nem hagyható 
figyelmen kívül. 

Bányászati bélésanyag maximális termelésénél figyelemmel kell lenni 
a választékok iránti keresletre. Ezt bányadorongnál, béléspallónál csak a 
szükséglet arányában lehet termelni a tűzifa rovására. Kivétel a széles 
és a keskeny bányadeszka termelési lehetősége, de ennél számolni kell a 
gépi kapacitással is. 

Ami pedig a dolgozók fajuttatását, a bérek rendezését illeti, ennek 
megoldása nem tartozik e témakörbe. 

Számításokkal alátámasztott gondolatmenetemnek az volt a célja, 
hogy e régóta vajúdó kérdésre felhívjam a termelést irányító kartár
saim figyelmét. Eredményes gazdálkodást csak úgy lehet biztosítani, ha 
az elméletet a gyakorlattal összekötve — az építő kritika kialakításával 
— mindnyájan keressük a leghelyesebb és leggazdaságosabb lehetőségek 
kialakítását s azokat igyekszünk is megvalósítani. 

Mageredetű gyertyánosok növekedési viszonyai 
B I R O K O S Z K Á R . ERTI tud. kutató 

A tervszerű erdőgazdálkodásnak, a termelékenység emelésének, az élőfakészlet 
mennyiségi növelésének alapja az élőfakészlet mennyiségének pontos ismerete. Az 
erdőrendezési utasítás előírja, hogy a 10 éven belül vágásraérett állományok fatöme
gét törzsenkénti felvétellel, fatömegtábla segítségével, a középkorú és fiatal állo
mányok fatömegét erdőrészenkint fatermelési tábla alkalmazásával, az állományok 
folyónövedékét pedig minden esetben a fatermelési táblából kell megállapítani. 

A táblák gyakorlati alkalmazásakor felmerült .problémák kényszerítették az 
Országos Erdészeti Főigazgatóságot, hogy az állományok fatömegének legkisebb 
hibával történő megállapítása érdekében az ERTI-vel fatömegtáblákat készíttessen. 
A készülő nyár-fatömegtábla után a gyertyán-fatömegtábla elkészítésére kapott az 
ERTI utasítást. 

Ennek a fatömegtáblának tervszerű elkészítése érdekében vizsgálat tárgyává 
tettem a gyertyános erdőrészek előfordulását és fejlődési viszonyait. A vizsgálat 
végzését az tette lehetővé, hogy ma már erdőterületünk nagyobb részéről újonnan 
készült és elfogadott erdőgazdasági üzemtervünk van. Ezért, ha nem is az ország 
összes gyertyános erdőrészeiről, de a már üzemtervezett területről olyan tömegű 
adat áll rendelkezésre, hogy a levonható következtetések országos érvényűek és tö
megük folytán az eredmény megbízható. 

Az említett vizsgálat minden olyan erdőrészre kiterjedt, melyben a gyertyán 
elegyaránya elérte vagy meghaladta a 10%-ot. Természeténél fogva, mint főállo-
mányt kísérő fafaj fejlődési adatai fatermelési szempontból csak ilyen mértékű 



átl. mag. 

zi 

1. ábra: Gyertyános erdőrészek átlagos magasságának 

jelenléte esetén látszott vizsgálatra érdemesnek. A vizsgálat külön a mageredetű 
és külön a sarj eredetű állományokra terjedt ki. Jelen közlemény csak a mageredetű 
gyertyánosok adatait tartalmazza, illetve a vegyes eredetű erdőrészek közül azokat 
a mageredetűekét, ahol a mageredet a sarjeredetet meghaladja. A vizsgálat során 
elkülönítettem az elegyetlen és az elegyes erdőrészeket, valamint három főbb fa
fajjal, a bükkel, a tölggyel és a fenyővel elegyes gyertyánosok adatait. Elegyetlen 
gyertyán állományhoz vettem azokat a gyertyános állományokat is, ahol a gyertyán 
elegyaránya meghaladja a 70%-ot, vagy ha legalább 60% elegyarányú, de más árny
tűrő fafajjal együtt elegyaránya a 70%-ot eléri. Ilyen esetben ugyanis főállornányt 
kísérő szerepe megszűntnek tekinthető és elegyetlenül fejlődöttnek mondható. Vala-



megoszlása a korok függvényében (1 erdőrészlet = 1 mm%) 

mely főfafajjal elegyesen fejlődöttnek abban az esetben vettem, ha az illető főfafaj 
elegyaránya a 40%-ot elérte. A vizsgálat nem terjedt 'ki a 20 évnél fiatalabb mag
eredetű gyertyános erdőrészekre, részint azok nagy száma, részint adataik lényeg
telen eltérése miatt. 

Az ország 18 megyéje közül 4 megyében: Bács, Békés, Csongrád és Hajdú-
Bihar megyében hiányzik a gyertyán. Fennmaradó 14 megye 851 községében vizs
gált mageredetű 'gyertyános erdőrészek számszerinti megoszlását és területi viszo
nyait a túloldali táblázat tartalmazza. A gyertyán által elfoglalt terület százalékában 
a sarj eredetű gyertyánosoké is szerepel. 

A vizsgálat alapélve az, hogy minden termőhely termőképessége az állományok 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Borsod—Abaúj—Z 

Győr—Sopron 
Heves 
Komárom 
Nógrád 
Pest 
Somogy 

Tolna 
Vas 
Veszprém 
Zala 

99 
269 

34 

100 
80 
34 

7 
138 

12 
19 

126 
316 
207 

639 
1216 

233 
24 

916 
466 
331 
177 
637 
36 
41 

585 
1215 
1158 

738 
1485 
267 

24 
1016 

546 
365 
184 
775 

48 
60 

711 
1531 
1365 

106 
514 

71 

379 
102 
137 

52 
116 

28 
468 
355 

317 
442 
UO 

4 
435 
257 
154 

92 
307 

24 
36 

367 
427 
412 

8 
64 

4 
17' 

6 
4 
4 
1 
8 

57 
17 

168 

8 744,— 
9 032,77 
2 132,42 

225,18 
9 740,34 
5 641,71 
3 425,64 
2 656,29 
5 466,81 

428,74 
524,27 

3 896,81 
15 775,73 
11 233,90 

1 128,96 
1 276 — 

195,15 

699,06 
550,68 
249,52 

44,60 
1 021,82 

88,26 
138,25 
544,64 

2 521,23 
1 351,28 

21,5 
12,4 

6,8 
1,9 
9,5 

16,4 
9,1 
6,8 

11,7 
2,1 
9,5 
9,8 

14,3 
19,2 

Összesen . . . 1441 7674 9115 2327 3384 358 78 924,61 
9 809,45 j 11,1 

magassági növekedésében jut kifejezésre. Bár ezt is több körülmény befolyásolja, 
mégis ez a legkönnyebben mérhető és legjobb útmutató a fatermés mennyiségének 
bármely korban történő meghatározásához, fatermési táblában az állomány fater
mési osztályba történő besorolásához. Ennek az elvnek alkalmazásával grafikus 
ábrázolásra került a kor függvényében egy összrendező rendszerben minden erdő
rész üzemtervi átlagos magassága. Az így kapott szórásmezőt az 1. sz. ábra mutatja. 
Az ábrán minden erdőrész egy m m 2 kockának felel meg. 

Ugyanezen az ábrán a folytatólagos vonalak a jelenleg használt Greiner-féle 
gyertyán szálerdő fatermési tábláját ábrázolják az egyes termőhelyi osztályok átlag-
vonalaival és a burkoló görbékkel. Az ábrából a következők állapíthatók meg: 

1. A Greiner-féle fatermési tábla, amely több mint 50 évvel ezelőtt készült, ma 
már nem korszerű. Az egyes termőhelyi osztályok kialakítása rendszertelen, a bur
koló görbék által határolt mező felbontása ötletszerű, az átlagvonalak nem képvisel
nek sem azonos, sem arányosítható osztásmezőket. Az egyes termőhelyi osztályokat 
jellemző görbék lefutásának természete nem azonos. Ez legkifejezőbben a szórás
mező felező görbéjének a többi görbéhez viszonyított futásában jut érvényre (az 
ábrán szaggatott vonal). 

2. A tényleges országos szórásmező jóval nagyobb, mint amekkorát a Greiner-
féle fatermési tábla felölel. Ez gyakorlatilag annyit jelent, hagy fatermési táblával 
történő fatömegmegállapítás esetén téves fatömegadatok kerülnek az üzemtervekbe. 
A megvizsgált erdőrészeknél 20—50 éves korban, — ahol rendszerint fatermési táb
lával történik a fatömeg megállapítása — a fent említett hibák folytán az erdő
részek számszerinti megoszlása az egyes termőhelyi osztályokban az alábbi: 

I. VI. 
Összes K o r é v th. o. 1. I I . III , IV. y. VI. th. o. Összes 

felül alul 

termőhelyi osztályba tartozó erdőrészek száma 

20—30 970 365 221 366 73 54 25 4 2078 
31—40 541 219 265 215 118 100 17 10 1485 
41—50 420 313 262 216 144 95 35 23 1508 

Vagyis a Greiner-féle fatermési tábla alkalmazása esetén a fenti három kor
osztályból több mint 38% nem esik a Greiner-féle szórásmezőbe, hanem a felső bur
koló görbe fölé. 20—30 éves korban az erdőrészek 64%-a esik az I. és a csak 1,4% 
esik a VI. termőhelyi osztályba, 31—40 éves korban pedig 51% az I. és 1,8% a VI. 
termőhelyi csztályú. A magassági szórásmező ilyen mértékű eltolódása még akkor is 
számottevő mértékű fatömegbeli eltérést eredményez, ha feltételezhető, hogy a fa
termési tábla fatömeg-szórásmezőja helyes adatokat tartalmaz. Ha a fatömeg-



szórásmező is kiegészítésre szorul, akkor az eltérés a kiegészítés mértéke szerint 
fokozódik. 

3. Az országos szórásmező középvonalát (az ábrán pont-vonással rajzolt görbét) 
10 éves korfokonkiint átlag összrendezők számításával és megfelelő kiegyenlítéssel 
határoztam meg. Ez a görbe a rendelkezésre álló nagymennyiségű adat birtokában 
a gyertyán szálerdők növekedési görbéjének nevezhető. A Greiner-féle fatermési 
tábla átlaggöribéjével összehasonlítva látható, hogy a két görbe futása mennyire 
nem egyező. A Greiner-féle fatermési tábla növedókgörbéje alacsonyan indul és 
meredek futású, majd 80 éves korban metszi a' tényleges növedékgörbét, mely ezen 
a koron túl a gyertyán természetének megfelelően egész lapos futású. Ez az eltérés 
a fatermési táblából meghatározott növedélkmegállapítás tévedéseit ábrázolja. 

Az egyes megyék átlaggörbéit a 2. sz. ábrán mutatom be. Ezek a görbék már 
nem nevezhetők növekedési görbéknek, hanem az egyes megyékben a gyertyános 
erdőrészek átlagos magasságának számtani átlaggörbéi. Feltűnő, hogy legjobb 
helyen Szabolcs—Szatmár megye adata áll, de az 1. sz. kimutatásból kitűnik, hogy 

átl. mag. 
m , 

t 

s L — . . , T ^ - — , , , , . , Í , , , , , — 

25 30 35 40 45 50 55 60 B5 70 75 00 65 00 95 íOűér 

2. ábra: A gyertyános erdőrészletek átlagos magasságának megoszlása megyénként 



az adatok száma csekély és az is leginkább a Baktalórántháza és Lónya községek 
határában fellelhető kevés számú, jófejlődésű gyertyános erdőrészek átlagadata. 
A kiugró adatokat Zala megye gyertyános erdőrészei adják. A legrosszabb gyertyá
nos erdőrészek Borsod megyében vannak. Az egyes görbéknek idős korban történő 
visszahajlása nem a magassági növekedés visszaesését, hanem ebben a korban a 
gyengébb termőhely minőségét jelző erdőrészek számszerinti túlsúlyát jelenti. 

A 3. sz. ábrán az elegyetlen, illetve a íbükfcal, tölgyfélékkel és fenyővel elegyes 
gyertyános erdőrészek átlaggörbéit mutatom be összehasonlítva az átlagos magas
sági görbével. Érdekes, hogy az elegyetlen gyertyános erdőrészek magassági növe
kedése jobb, mint az elegyeseké. Az elegyesek közül a fenyővel elegyes a legjobb. 
A bükkel és tölggyel -elegyes kb. 50 évig azonos fejlődésű, ezen a (koron túl a bükkel 
elegyes fejlődik jobban. Nem szabad ezekből a görbékből a gyertyán termesztésére 
vonatkozó erdőművelési következtetést levonni. A gyertyán természeténél fogva 
nemcsak főállományt kísérő fafaj, hanem egyúttal termőhelyet jellemző is és éppen 
ezen tulajdonsága folytán válnak az ábrán megszerkesztett görbék érthetőkké. A 
gyertyános erdőrészek kialakításánál és fenntartásánál nem csak a gyertyán fa-
tömegének emelése az elérendő cél, hanem az egész erdőrész fatömegének emelése, 
a főállomány fáinak védelme, a helyes állományszerkezet kialakítása és a termő
talaj védelme. 

átl. mag. 

m I 20 

7 

S 

25 30 36 *6 *6 SO SS 60 65 70 76 60 65 SO SS UOér 

3. ábra: Elegyetlen és elegyes (tölgy, bükk, fenyő) gyertyánosok átlagos 
magasságának megoszlása 



Az 1. sz. ábrából levonható következtetések bizonyítják, hogy nemcsak új fa-
tömegtábla elkészítése, hanem új fatermési tábla megszerkesztése is szükséges. Ez 
a rendelkezésre álló, itt közölt adatok birtokában, dr. Magyar János által a hazai 
nyárasofcra kidolgozott módszer szerint, megfelelő számú próbatér állományszerke
zeti vizsgálatával megejthető. A szórásmező ismeretében a próbaterületek tervszerű 
kiválasztása, a burkoló görbék minden állományt felölelő és a növekedési görbével 
azonos természetű futása számítás útján már könnyen elvégezhető. Az állomány
szerkezeti vizsgálatokkal meghatározható a biológiai felső magasság és az átlagos 
magasság összefüggése, a magasság és fatömeg viszonya, a fatömegek és a növedé-
kek értéke koronkint. Mindezek ismeretében a korszerű fatermési tábla és a fatömeg-
ántékek a szórásmezőnek megfelelő szétbontásával összeállíthatók. Mindkét szórás
mező szétbontását úgy kell elvégezni, hogy megfelelő számú azonos értékű fater
mési osztályokat alakítunk. A szétbontás annyi fatermési osztályra történhet, 
amennyi szükségesnek mutatkozik ahhoz, hogy az egyes fatermési osztályok közötti 
íatömegkülönbségek a megengedhető hibahatár-értékeket túl ne lépjék. 

Az élőfakészlet mennyiségének megállapításához nem közömbös, hogy olyan 
fafajra, amely a fával borított erdőterületek 11%-át teszi ki, van-e korszerű fa
termési tábla, vagy elavult táblából, helytelen adatokat használunk-e. 

Csemeteültető gödörfúró gép 
S Z I L Á R D I J Ó Z S E F kerületvezető erdész, Gödöllő 

Ahol nagyobb erdősítési feladat végrehajtása szükséges, gyakran j e 
lentkezik munkaerőhiány. Ez késztet olyan megoldás keresésére, amely 
a munka ütemét gyorsítja. A megoldás csak az lehet, hogy gépek végez
zenek el minden olyan műveletet, amely nem kíván feltétlenül kézi tevé
kenységet. A gépi megoldás más tekintetben is előnyös lehet. Jól konst
ruált gépek minőségileg is jobb és egyöntetűbb munkát végeznek. A 
munka alacsonyabb önköltséggel, termelékenyebb módon hajtható végre. 

Az erdősítési munkák gépesítése terén a Szovjetunióból származó 
SZLCS-1. ültetőgép sokhelyen — elsősorban sík terepen vagy lankás vidé
ken, de minden esetben művelt talajon — kiválóan alkalmazható. Műve
letlen talajon és szaggatott terepen azonban más rendszerű gépek alkal
mazására van szükség. 

Az általam alkalmazott megoldás alapjául az erdőgazdaságoknál szé
les körben alkalmazott MP-50. csehszlovák motorfűrészek motorja szol
gál. Ehhez szerkesztettem egy gödörfúró szerkezetet (1. ábra), amely a 
láncvezető lemez helyére szerelhető. A motoron kizárólag a csillagkereket 
kellett 17-es lánckerékre átcserélni. A fúrószerkezet láncmeghajtású, a 
láncmerevítő és meghajtó kerék közbeiktatásával. A fúrószár kívánság 
szerint 60—70 om hosszú, végére 4 db 14—16 cm átmérőjű kettévágott 
tárcsa van hegesztve. A tárcsák 27°-os szögben állnak és egymás feletti 
távolságuk 5—5 om. Maga a fúrórúd előfúróként kialakított fejben vég
ződik. 

Ezzel a készülékkel a budapest-környéki zöldövezet gödöllői szaka
szának péceli fásításában dolgoztunk ez év tavaszán. Megfigyeléseim sze
rint a gép bármilyen kötött talajon, akár löszön is, kiválóan alkalmazható 
még abban az esetben is, ha azt lágyszárú növények gyökerei teljesen 



1. ábra I 

átszövik. Az említett munkaterületen igen nagy tömegben fordult elő a 
tarackfű és élesmosófű. A gép a fúrótárcsa szélessége szerint 14—16 cm 
átmérőjű és 30—35 cm mélységű ültetőgödröt készít. Az előfúró a gödör 
aljában ezenkívül még 8—10 cm mély talajlazítást is végez (2. ábra). 
Nagy előnye a készüléknek, hogy a gödörből kiemelt földet, közvetlenül 
annak peremére teríti, teljesen porhanyított állapotban. így a csemete 
elültetése alkalmával nem kerülhetnek nagy rögök, esetleg gyepes rög
darabok a csemete gyökeréhez. A j ú rógép percenként 10^1.5 db ültető
gödröt készít, a terep- és a talajminőség változó körülményeinek meg
felelően. Tartamos üzemeltetésnél a kieső idő, esetleges gépállás f igye
lembevételével a termelékenység 8 órás munkaidő alatt 4500—5500 gödör. 

A költségkihatások vizsgálatára részletes adat még nem áll rendel

em 

i . m 
2. ábra 



kezesemre, mert pontos normamérés még nem történt, csak statisztikai 
jellegű megállapítás alapján adom tájékoztatásul az alábbi összehasonlí
tást: 

97 400 db csemete ültetése kézzel 
előtányérozás után á 10,5 fill. 10 227 Ft \ 

gépi gödörfúrás 97 400 db á 2,5 fill. 2435 Ft 
gödörfúrás után ültetés á 5 fill. 4870 Ft 
motor üzemeltetés és amortizáció 1500 Ft 

Összesen: ~~8505~Ft~ 8505 F t _ 
" 1422 Ft 

összevetve 1422 Ft megtakarítás mutatkozik s ez 1 csemetére 1,5 fillér 
költségcsökkentést jelent. 

Azokon a helyeken, ahol az erdőtelepítés talajelőkészítése (gyephán
tás) még nem készült el, kívánatosnak látszott a tányérozási műveletnek 
hasonlóan gépi megoldása. A tavaszi idény végefelé sikerült elkészíteni 
egy olyan talajmaró szerkezetet, amely 50 c m átmérőjű tányért készít. 
Az említett szerkezet hasonló meghajtású mint a gödörfúró. A munka
eszköznél 60—70 cm hosszú, háromnegyedes cső végére 3 db 20—25 cm 
hosszú, 4 'mm-es kés van csillag-háromszög elhelyezéssel hegesztve, meg
felelő merevítőkkel. 

A talajmaró teljesítménye percenként 8—12 db, hasonlóan a terep 
és talajviszonyok változása szerint. Folyamatos üzemeltetésnél 8 órai 
munkaidő alatt 3500—4500 db teljesítmény biztosítható. Költségkihatások 
vizsgálata pontos normafelvétel hiányában nem fektethető biztos ala
pokra, de összehasonlításul az alábbi eredmény közölhető: 

20 000 db tányér kézi munkabére 
á 6,5 fiU. 1300 Ft 

gépi tányérozás munkabére á 3 fill. 600 Ft 
motor üzemeltetés és amortizáció 400 Ft 

összesen: ~Í000 Ft 1000 Ft 
300 Ft 

megtakarításként 300 Ft jelentkezik, ami ugyancsak minden tányérra 
vonatkoztatva 1,5 fillért eredményez. 

Ezen rövid leírást abban a reményben teszem közzé, hogy az MP-50-es 
motorfűrészek motorjának fenti módon való alkalmazásával sikerül az 
erdősítési munka termelékenységének fokozása, önköltségének csökken
tése, de mindenekelőtt az emberi munkaerő kímélése. 



A nyárfarák elterjedése és fellépésének mértéke 
Magyarországon 

S T E F A N I K L Á S Z L Ó , E R T I , tud. munkatárs 

Napjainkban a nyárfa-félék károsítói közül hazánkban erdőgazdasági 
és faipari szempontból megítélve, a nyárfarák a legkomolyabb probléma. 
E probléma nemcsak hazánk, de Európa más országai erdőgazdaságainak 
is komoly problémája, mivel a betegség mind nagyobb és nagyobb mérvű 
elterjedése egyre érzékenyebb fatömegkiesést eredményez. A betegség a 
nyugati országok közül Angliában, Belgiumban, Hollandiában, Francia
országban, - Németországban és Ausztriában is fellépett. A betegség az 
angol erdészetnek már az 1920-as évek végén komoly problémája volt. A 
betegség az előzőekben említett többi országban is egyre komolyabb prob
lémaként jelentkezik. 

A nyárfarák okozója. Annak ellenére, hogy a betegség néhány év
tizede ismeretessé vált, a kórokozót mégis csak az utóbbi években (1952-
ben) sikerült két angol kutatónak elfogadható módon kimutatni. A két 
angol kutató vizsgálatai alapján a nyárrák okozójául a Pseudomonas 
syringae f. sp. populea-t állapította meg. A kórokozó hazai megállapí
tása még nem fejeződött be. A kórokozó továbbterjedéséről és a fertőzés 
menetéről ez idő szerint még nagyon kevés ismeretünk van. A kórokozó 
továbbterjedése még teljesen ismeretlen. A fertőzésről csupán annyi volt 
ismeretes, hogy korán tavasszal, márciusban, áprilisban zajlik le, 15 C° 
hőmérséklet mellett. Ujabban azonban (1956) már októberben is sikerült 
kimutatni a fertőzést abban az évben nőtt hajtásokon is. Tavasszal, amikor 
a hőmérséklet 15 C° fölé emelkedik, a fertőzés lehetősége megszűnik. A 
kórokozással kapcsolatban meg kell itt emlékeznünk a gombák szerepéről 
is. Ugyanis olyan megállapításokat is olvashatunk, hogy a szóbanforgó 
betegséget gombák, nevezetesen a Dothichiza populea, a Cytospora chry-
sosperma, Nectria galligena és más gombák is okozhatják. Mind az angol 
(T. R. Peace, W. J. Dowson, K. A. Sabet), mind a holland (H. C. Koning, 
G. Houtzagers, H. van Vloten, G. van den Ende), mind a francia (R. Rol) 
kutatók a nyárfarák okozójául határozottan a Pseudomonas syringae-nek. a 
nyarakra specializálódott formáját tekintik. Az előzőekben említett gom
bákat pedig csupán gyengeségi parazitáknak veszik, amelyek már csak a 
megtámadott, illetve károsított növényi részeken lépnek fel. A kórokozó 
eredete még kérdéses. Lehet, hogy a kórokozó máshonnan behurcolt, de 
lehet, hogy eredetileg is hazánk mikroflórájához tartozott, hiszen a nyár
féléken kívül igen sok gazdanövénye van. 

A betegség ismertető jelei: A fertőzés helyén először kerek, de később 
a nagyobbodás folyamán elliptikus folt alakul ki. A folt az élő szövetek
nek a kórokozó által való szétbontása következtében jön létre. Az őszi 
fertőzéskor a foltok nagyobbodása addig tart, míg a nagyobb hideg a kór
okozót működésében, illetve előrehaladásában nem akadályozza. A tél el
múltával, tavasszal azonban, amikor a nagyobb hideg gátló hatása elmúlt, 
az őszi fertőzésből származó foltok tovább nagyobbodnak. Vizsgálataink 
szerint a kórokozó a szövetek szétbontását a pektin bontó enzimjük ak
tivitásával végzi azáltal, hogy a sejteket összeragasztó pektint elbontja és 
az élő szövetrész sejtjei szétesnek és elpusztulnak. A kórokozó a kéreg 
alatt a holt farészig hatol és a bontás következtében a kéreg és a holt 
farész között üreg keletkezik, amiből nedves idő esetén, miután a kéreg 



megreped, nyálka folyik ki. A kórokozó által kibontott sebet egyes ese
tekben a fa erős szövetburjánzással benövi és a támadás helyén csomós 
kinövést találunk. Ez a rák a zárt vagy atypikus rák. Más esetben azon
ban a fa nem növi be a kibontott sebet, hanem, — miután a kibontott 
üreg feletti kéreg lepusztult, a kibontott seb egész terjedelmében a holt 
farész a felszínre kerül, szélén hegedési peremmel. Ez a rák a nyitott 
vagy typikus rák. A rák kórképe már a fertőzés évében kialakul. 

A károsítás formája: A kórokozó az élő szövetekbe való bejutás után 
a környezeti adottságoktól függően az élő szöveteket hol gyorsabban, hol 
lassabban elpusztítja. Fiatalabb egyedek törzsén és idősebb fák fiatalabb 
ágain történt fertőzés esetében, ha a kórokozás az élő szövetek elbontá
sában teljesen körbe ért, akkor a megtámadás helyétől felfelé a fiatal 
egyed törzse, illetve az idősebb fák ágai elszáradnak. A fiatal egyedek, 
amelyek felső része elpusztult, erősen elbokrosodnak. Ezekből sajnos 
többé értékes törzsű egyedeket már nem kapunk. Ez az elbokrosodás idő
sebb fák ágainak pusztulása esetében is bekövetkezik. Idősebb nyárfák 
törzsén és vastagabb ágain történt fertőzés esetében sokszor tenyérnyi 
nagyságú nyitott sebek keletkeznek. Amikor a megtámadott részről a 
kéreg lepusztul, napvilágra kerül a fa gesztje. Ezzel szabad út nyílt a 
farontó gombáknak, amelyek a kérgen keresztül nem juhattak volna be 
a fa gesztjébe. Tehát a nyitott rák előkészíti az utat a farontó gombák 
számára, amelyek kedvező adottság esetében fertőzni is fogják a fát és 
ezzel megindul az ipar számára értékes faanyag szétbontása. 

A károsítás formáinak e rövid megvilágítása után láthatjuk, hogy a 
nyár-állományainkat mind a fiatal, mind az idősebb korban veszélyezteti, 
de mégis főleg a fiatalosokban lép fel a legerősebb mértékben. 

A nyárfajok és -fajták rezisztenciája a betegséggel szemben: A prob
léma megoldása, nevezetesen a betegség elleni védekezés kidolgozása első 
lépéseként vizsgáltuk az egyes, a hazai erdőgazdálkodásban fontosabb 
nyárfajok és -fajták rezisztenciájának mértékét. Az összehasonlító vizs
gálatok alapján a következő eredményre jutottunk: 

Erősen fogékony: P. Simonii, P. robusta. 
Nagyon fogékony: P. alba, P. nigra, P. marilandica, P. serotina. 
Közepesen fogékony: P. angulata, P. virginiana levigata, P. tricho-

carpa. 
Gyengén fogékony: P. candicans. 
Jelentéktelenül fogékony: P. tremula, P. canescens. 
Rezisztens: nincs. 
Az eddigi összehasonlító vizsgálatok azt mutatják, hogy hazánkban 

alkalmazott fontosabb nyárfajok és -fajták közül teljesen immúnis egy 
sincs, azonban a P. tremula és a P. canescens gyakorlatilag immúnisnak 
vehető a betegséggel szemben. 

A betegség elterjedése hazánkban: A betegségnek hazánkban való 
fellépéséről az első megbízható jelentés az 1930-as évek elejéről való. A 
jelentés, amely 1933-ban látott napvilágot, említést tesz, hogy a Duna 
árterében, akkor még nem ismert, de a leírás alapján kétségkívül meg
állapítható baktérium okozta rák következtében a nyárállományok komoly 
méretekben kezdtek pusztulni. A szerző* a nyarak baktérium okozta rák
jának mai ismereteink szerinti szimptómáit írja le. A nyárállományok 
pusztulásáról a következőképpen ír: 

* Tóth Imre: Kanadai nyár-megfigyelések egy dunamentli ártéri' erdőgazda-, 
ságban. Erdészeti Lapok, 1938. 



„ A z első megbetegedést 1934. tavaszán, lombfakadás után észlel
tem . . . Meglehetősen magas fekvésű, amerikai kőrissel elegyes, igen jó 
fejlődésű állományban. A betegség kb. kh-nyi területen mutatkozott, 
mégpedig a legszebb egyedeket támadta." 1938. tavaszán ,.ismét alkalmam 
nyílt bejárni az állományokat." „Az eredmény lesújtó volt!" „ A folt, 
amelyik 1934-ben kezdett betegedni, már egészen kipusztult!" ,,A beteg
ség külső jeleinek fellépése utáni évben teljesen elkorhadtak a fák, úgy
hogy maguktól összeroskadtak." ,,Az egyes állományokat átvizsgálva ke
restem a külső jeleket, amelyekről a beteg egyedek még idejében felis
merhetők." „Gondos megfigyeléssel rájöttem, hogy a b e t e g s é g . . . a fa-

A nyárfarák elterjedése Magyarországon 1956-toan. A fekete pontok 
a nyárfarákkal fertőzött, a körök nyárfarákkal nem fertőzött község

határokat jelzik. 

törzs kérgén keletkezett egy-két repedéssel és barnás nedv folyásával 
kezdődik." „Több állományt megfigyelve, azt tapasztaltam, hogy a beteg
ség külső jelei a fák felső egyharmadában találhatók: gyér lombfakadás, 
a vezér- és oldalágakon hosszirányú, sűrű kéregrepedések, az oldalágak 
szokottnál gyorsabb elhalása." „ . . . a megvizsgált állományokban termő
helyi hibáról nem lehet szó, hiszen a lehető legjobb magassági és méret-
beni fejlődés az ellenkezőjét bizonyítja. Itt csak fertőzésről beszélhe
tünk . . . " „Nézetem szerint az egész . . . állomány halálra van ítélve. Ezt 
bizonyítja a kiszedett gyérítési anyag 100%-os fertőzöttsége is, ezen kívül 
a meglévő állományon kb. 40°/o-ban külső jelek alakjában felfedezhető 
betegség. A fertőzés foka — amikor azt élő fákon már külső jelek alak
jában észlelhetjük — olyan előrehaladott, hogy a megtámadott törzseket 
legközelebbi télen okvetlenül ki kell szedni, . . hogy legalább gyenge mi
nőségű dorongfa alakjában értékesíthetők legyenek." 

Csupán ez az egyetlen jelentés a betegség múltjáról. 



A betegség az 1950-es évek elején hazánk egész területén már úgy
szólván mindenütt fellépett. Sőt egyes helyeket tekintve, erős méreteket 
öltött. Mivel egyes, nem rendszeres helyszíni vizsgálatokból világos képet 
nem sikerült alkotni a betegség elterjedéséről és annak mértékéről, ezért 
szükségesnek mutatkozott hogy a betegség elterjedését és fellépésének 
mértékét hazánk egész területén rendszeresen feldolgozzuk és feltérké
pezzük. E munka során nyert adatokból az itt bemutatott térképet szer
kesztettük. A feldolgozás során ezúttal most már konkrét formában meg
állapítottuk, hogy a baktérium által okozott nyárfarák hazánkban már 
mindenütt kisebb-nagyobb mértékben fellépett. <A térképen községhatá
rok szerint mutattuk ki a baktériumos nyárrák hazai elterjedését. A tér
kép megszerkesztésénél a Populus tremulát figyelmen kívül hagytuk, 
részben, mert úgyszólván teljesen immúnis a betegséggel szemben, mert 
ez a nyárfaj a nemes nyarak és a többi hazai nyár, a Populus alba, P. 
nigra és a P. canescens megjelenési és telepítés-lehetőségi határain kívül 
hazánkban a középhegységben úgyszólván mindenütt elterjedt, de csak 
elenyésző csekély mennyiségben, aminek következtében hamis képet kap
tunk volna. Tehát a bemutatott térképen a nemes nyarak és a hazai nya
rak közül a P. alba, P. nigra és P. canescens elterjedési területén belül 
rögzítettük a nyárfarák elterjedését. A feldolgozás során nyert adatok 
szerint a feldolgozott községhatárok 94,93%-»éban lépett fel a betegség 
különböző mértékben. 

A betegség fellépésének mértéke hazánkban: A betegség fellépése 
mértékének kimutatására négy kategóriát állapítottunk meg: 1. erősen; 2. 
közepesen; 3. gyengén; 4. nem fertőzött kategóriát. 

Erősen fertőzöttnek olyan állományokat vettünk, amelyekben a fer
tőzés következtében fellépő rákos sebek nagymértékű ágelszáradást idéz
tek elő, vagy az állomány már pusztulásnak indult, vagy ha a fatörzsek 
gazdasági szempontból a rákos sebek által értéktelenné váltak. Közepe
sen fertőzött állományoknak pedig azokat az állományokat minősítettük, 
amelyekben a fertőzés következtében a törzsek és az ágak csak olyan 
mértékben voltak fertőzöttek, hogy a fertőzés csupán kevés ág pusztulá
sát eredményezte, illetve kevés fatörzs elértéktelenedését okozta. Gyengén 
fertőzöttnek olyan állományokat vettünk, amelyekben olyan elenyészően 
csekély volt a fertőzés, hogy csak tüzetes vizsgálattal lehetett kimutatni. 
Nem fertőzöttnek pedig a fertőzéstől mentes állományokat vettük. 

A z egyes községhatárok fertőzöttsége mértékének meghatározását az 
egyes fertőzöttségi kategóriák területarányából végeztük. A z egyes fertő-
zöttségi kategóriák területarányából nyert eredmény alapján az egyes 
községhatárokat erősen, közepesen, gyengén vagy nem fertőzöttnek jelöl
tük. A feldolgozott községhatárok fertőzési mértéke %-ban kifejezve a 
következőképpen alakult. A feldolgozott községhatárok 67,92%-a az erő
sen fertőzött; 17,82%-a a közepesen fertőzött: 9,19%-a gyengén fertő
zött és 5,07%-a nem fertőzött kategóriába esett. Ezek az eredmények 
1956. évre vonatkoznak. 



id. Béky Albert dr. 

Súlyos veszteség ért bennünket. Kiváló szaktársunk, nagytudású ta
nítómesterünk, gazdag tollú szakírónk: id. Béky Albert gyémántokleveles 
erdőmérnök, a mezőgazdasági tudományok doktora, egyesületünk tiszte
letbeli elnöke 1956. október 26-án elhunyt. Távozásával nem csupán egy 
gyakorlati, tudományos és szakírói munkában rendkívül temékeny szak
ember két emberöltőt túlhaladó értékes működése zárult le. Ennél sokkal 
többet: a természet, az Alföld, a magyar erdő és mező világának alapos 
ismerőjét, a kíméletes erdőhasználat, a felújítóvágásos gazdálkodás, a 
szakszerű erdőápolás, az alföldfásítás hivatott mesterét és lelkes nép
szerűsítőjét veszítettük el. 

1869. december 9-én született. Már gyermekkorában elhivatást érez 
és szorgalmasan készül az erdészpályára. Tanulmányai elvégzése és rövid 
magánuradalmi gyakorlatszerzés után kitüntetéssel államvizsgázik. Bedő 
Albert hívására állami szolgálatba lép. Néhány évig az erdőrendezés gya
korlatában, majd segédtanárként a királyhalmi szakiskolán a szakoktatás 
szolgálatában működik. Fejleszti szaktudását, tankönyvet, cikkeket ír és 
sok jó alföldi erdészt nevel. Megismeri az Alföld, a homok erdészeti prob
lémáit, amelyek oly nagy jelentőségűvé válnak későbbi életében. 

Gyakorlati tevékenységének hosszú időszaka Erdély hegyvidéki er
deihez fűződik. Itt szerez széleskörű, alapos erdőművelői és erdőrendezői 
tájékozottságot. Itt kezdi fürkészni a természet titkait és merít belőlük 
egész életére gazdag útravalót. Hatalmas területekre kiterjedően szakít a 
vállalati, tarvágásos, kíméletlen erdőgazdálkodással és ennek helyére be
vezeti a felújítóvágásos, házilagos termelést. Közben folytonosan búvár
kodik, tanul, tanít és ír. Több értékes tanulmánya fűződik életének e kor
szakához. Érdeklődése, természetrajongása túlnő a szakmai kereteken is: 
nemcsak kiváló gyakorlatot szerez a méhészetben és a gyümölcskertészet
ben, de ezeket tudományos alapon fejleszti és e tárgykörből számos elis
merten kiváló dolgozatot is ír. Mint a szászsebesi erdőrendezőség vezetője, 
sok kiváló erdőrendezőt nevel, s ezek tovább viszik és országszerte alkal
mazzák erdőművelési elgondolásait. 

Miskolci kerületi erdőrendező korában, a húszas évek elején kezde
ményezi, majd sík és enyhe lejtésű gyepes erdőrészek kihasításával és el
különítésével valóra is váltja a legeltetés kiküszöbölését az erdőből. Evvel 
egy régi, de ma is időszerű, fontos kérdésben ad számunkra is értékes gya
korlati útmutatást. A kiterjedt miskolci erdőrendezési körzet igen sok 
üzemtervében határozott kézzel írja elő a természetvédelmi emlékek 
megóvását. Ez nemcsak természetrajongásának ékes kifejezése, de pótol
hatatlan természettudományi, történelmi és esztétikai értékeket ment meg 
vele az utókor számára. 

Béky Albert eközben folytatja tudományos és irodalmi tevékenységét 
is. Érdeklődési köre bámulatosan sokoldalú. A z erdőrendezés, a becslés, 
az értékszámítás, a természetes felújítás és erdőnevelés kérdésein túl
menően, egyszerű, világos nyelvezettel hasznos cikkeket ír a csemeteneve
lésről, a gyertyán-kérdésről, a legelők fásításáról és a szakoktatás egyes 
problémáiról. Tanulmányai széleskörű érdeklődést keltenek és azokból ma 
is sokat meríthetünk. 

Gyakorlati munkásságának utolsó, talán legértékesebb állomása Deb-



recen. Vizsgálódásokban, tanulmányokban és küzdelmekben eltöltött év
tizedei után, tapasztalatai és szaktudása teljében itt mint erdőigazgató 
kerül szembe újból az Aföld fásításának nehéz kérdéseivel. Az alfóldfásí-
tási törvény végrehajtása akkor van kibontakozásban. Leküzdi az erdő
birtokosok ellenállását; munkássága, lelkesítése nyomán új fásítások, fa
sorok, facsoportok és erdők születnek az irányítására bízott hatalmas te
rületek fátlan pusztaságain. Útmutatása, kezdeményezése nyomán új, 
nagy és értékes alföldi csemetekertek létesülnek, lelkes, hozzáértő alföld-
fásító szakemberek nevelődnek. 1931-ben írja meg „Útmutatás az Alföld 
fásításának munkájához" című, gyors egymásutánban négy kiadást meg
ért kiváló oktató könyvecskéjét. Ennek útmutatásai ma is helytállóak, 
újjáéledt alföldiásitásunkban jól hasznosíthatók. 

Béky Albert legtermékenyebb szakíróink egyike. Közel 200 erdé
szeti, fásítási, méhészeti és kertészeti tárgyú tanulmány fűződik nevéhez. 
A z Erdészeti Lapokban közzétett 50-nél több szakcikkén kívül főleg a 
Köztelek és a Tiszántúli Gazdák hasábjain jelennek meg dolgozatai. Nagy 
érdeme, hogy az alföldfásítás ügyét az erdészeti szakkörön túlmenően az 
agrártársadalom széles közönsége előtt igyekszik népszerűsíteni, írásai 
nemcsak ismeretterjesztő, oktató jellegűek, de nagy részük saját meg
figyelésein és felismerésein alapuló újszerű, önálló tanulmány. A már 
említett alföldfásítási útmutatón kívül legjelentősebbek: „Ütmutatás erdei 
facsemeték nevelésére" (FM. kiadvány) és „Az erdőknek magról való ter
mészetes felújítása" című tanulmányai. 

Béky Albert sokoldalú és hosszú működésének valamennyi területén 
kiváló eredményeket ért el. Munkásságát széleskörű, alapos tájékozott
sága, megfontolt határozottsága, értékes eredetiséggel párosult magabiz
tossága jellemzik. A problémák megoldásakor elsősorban mindig saját ta
pasztalataira és megfigyeléseire támaszkodott. Döntőnek mindenkor a ter
mészet, a realitások útmutatását tekintette. Ebben a szellemben végezte 
megfigyeléseit, kísérleteit és nyilvánította véleményét. Sok vitatott tudo
mányos és gyakorlati kérdést ő zárt le. A természet megfigyelésére ala
pított érvei, állásfoglalása annyira a valóságot fejezték ki, annyira meg
győzőek voltak, hogy meg kellett előttük hajolni. Amellett mégsem mu
tatkozott maradinak vagy egyoldalúnak, sőt sok esetben bátor újító és 
kezdeményező volt. „Engedjünk szabad teret a gondolatnak, ne szóljunk 
le az új eszméket, mert megtanulhattuk már a történelemből, hogy 'sok 
jó, de új eszmének keletkezése idején bizony szomorú sorsa volt" — írja 
többek között. (Erd. L. 1926. 110. old.) Ilyen bátran foglalt állást pl. az 
akáckérdésben és állt ki határozottan annak indokolatlan visszaszorítása 
ellen. i 

Gazdag tudása ellenére sem vált soha fölényeskedővé. Amit a termé
szettől eltanult, baráti szívvel, bőkezűen adta tovább másoknak. Szerény
sége, halk, finom egyénisége, sugárzó természetrajongása és szakmaszere
tete mindenkinek felejthetetlen, aki ismerte. 

Értékes tudományos, irodalmi és oktató tevékenységének méltó elis
meréseként a Magyar Tudományos Akadémia 1954-ben, 83 éves korában 
„a mezőgazdasági tudományok doktora" fokozattal tüntette ki. Ritka 
magas kort ért meg. Néhány héttel halála előtt újabb kitüntetés érte. Sze
mélyesen vehette át Sopronban az Erdőmérnöki Főiskola gyémánt okle
velét. Ez alkalommal a következőket írta a főiskola igazgatójának — és 
ez az utolsó szakmai megnyilatkozása igen jellemző egész egyéniségére és 
szemléletére: „Ez a rendkívüli megtisztelés nem annyira nekem, mint 



inkább annak a szellemnek szól, amelynek én csak szerény megtestesülése 
vagyok. Ez a szellem, amelytől áthatva áhítattal lépünk az erdőbe. Ott 
szívvel lélekkel iparkodunk az erdőben rejlő természeti erőknek, azok 
rendjének és gazdasági hatásainak megismerésére. Ezeknek az ismeretek
nek a birtokában az erdő életébe való emberi beavatkozást úgy igyek
szünk irányítani, hogy az ott lévő adottságoknak, elsősorban a fatenyész-
tésnek mesterséges javítása mellett a természet működésének egyensúlya 
jel ne billenjen, sőt még csak meg se zavarodjék. Szerény óhajtásom, 
hogy minden erdészt ez a szellem hassa át". 

Túl minden kitüntetésen és dekórumon, Béky Alber t termékeny éle
tének legnagyobb öröme, legméltóbb elismerése kétségtelenül az, hogy a 
magyar Alfö ld fásításának széleskörű kibontakozásában megérhette el
gondolásai nagy részének megvalósulását, tanításainak eredményét. A 
helytelen gazdaságpolitika, az avult társadalmi rendszer kőszikláin sok
szor hajótörést szenvedett törekvései ma kedvező széllel, dagadó vitor
lákkal futnak a megvalósulás felé. Béky Alber t aggkori betegeskedésében 
és halálában ez a l egnagyobb vígasz, és a fájdalomban is édes öröm. 

Lady Géza 

G h á n a 
néven lépett be az Aranypart a közelmúltban az önálló államok sorába. A termé

szeti kincseikben gazdag állam főként kakaó és arany exportjáról híres. A ghánai fa 
is keresett cikk azonban és az állam exportlistáján az ötödik helyein áll: 1955-ben 
kereken 310 000 t rönköt és 120 000 t fűrészárut szállítottak ki. Ghána a Francia 
Egyenlítői Afrika mögött Afrika második legnagyobb faexportáló államává vált. 
Fűrészárut, pedig egyetlen afrikai állam sem szállít ki annyit, mint Ghána. 

összes erdőterületét 16 millió hektárra becsülik. Ebből mintegy 5 millió van fel
tárva. A tengerpart közelében levő örökzöld esőerdőkben számos fafaj él. Legfonto
sabbak a sapeli- és a khaya-mahagoni, a makoré és a wawa. Hektáronként általában 
nem döntenek többet 1—2 fánál, .mivel a többi fafajnak nincs exportértéke. A gazda
ságos kitermelés érdekében tehát nagy területeket kell munkába venni. A döntést 
még szinte kizárólag fejszével végzik. A ghánai fakitermelő munkásnak egy egész 
napra van szüksége a mintegy 1 m átmérőjű fa kidöntéséhez és ez a méret nem is 
ritka az afrikai trópusi erdőkben. (Allgemeine Forstzeitschrift, 1957. 20/21. sz.) 



E G Y E S Ü L E T I H l R E K 

Az Országos Erdészeti Egyesület fásí
tási szakcsoportja a Magyar Agrártudo
mányi Egyesülettel és a Budapesti Álla
mi Erdőgazdasággal együttesen a Sorok
sári Tangazdaság, továbbá Dunaharaszti, 
Gyón és Tatárszentgyörgy községek hatá
rában fásítási bemutatót és tapasztalat
cserét rendezett, amelyen a szakcsoport 
tagjain kívül résztvettek az Országos Er
dészeti Főigazgatóság, a Pestmegyei Ta
nács, a Földművelésügyi Minisztérium 
Állattenyésztési és Állami Gazdaságok 
Főigazgatósága, továbbá a Budapesti Ál 
lami Erdőgazdaság kiküldötted, és a szom
szédos községek fásítási felelősei. A ta
pasztalatcsere résztvevői a Soroksári 
Tangazdaságban megszemlélték az 1952 
óta telepített mezővédő erdősávokat és 
a mezőgazdasági művelésre alkalmatlan 
területeken létesített fásításokat, a Duna
haraszti községben az elmúlt 'két év alatt 
105 kait. hold területen létesített sikeres 
fásítást, a Gyón községben 44 kat. hold 
mezőgazdasági művelésre és legeltetésre 
alkalmatlan községi területen 1954-ben 
létesített fásítást és Pestmegye egyik leg
nagyobb f ásító ja, Tatárszentgyörgy község 
által 1954 óta végrehajtott összesen 350 
kat hold fásítást. 

A bemutató és tapasztalatcsere tanul
ságos volt mind az erdészeti, mind a me
zőgazdasági szakemberek számára. A 
szomszédos községekből megjelent fásí
tási felelősök különösen sokat tanultak a 
tapasztalatcseréin s ennek eredményeként 
remélhető, hogy saját területükön további 
eredményes, szép fásításokat létesítenek. 

* 
A helyi csoportoknál a szakmai tovább

képzés keretében a következő előadáso

kat tartották: Pécsett dr. Kollwentz 
Ödön: A Mecsek erdőgazdálkodási prob
lémái erdőművelési szemmel, Nyíregyhá
zán Dombrády Lajos: A korszerű vágás
tervezés időszerű kérdései, Sopronban 
Haracsi Lajos dr. Nyárfagazdálkodásunk 
és a nyárfarák: dr. Magyar János Hazai 
erdőrendezés irányelvei; Madas András 
A FAO. által rendezett nemzetközi farost
konferencia megállapításáról; Mersich 
Endre Elért eredmények és soronlevő fel
adatok az erdőgazdasági építkezések te
rületén címmel. * 

Az erdőművelési szakcsoport a 'buda
pesti erdők kezelési irányelveinek megvi
tatására helyszíni bejárást rendezett, 
amelyen a szakcsoport tagjain kívül az 
ERTI és a Budaipesti Állami Erdőgazda
ság 'kiküldöttei vettek részt. Megszemlél
ték a Normafa-környéki erdőket, majd 
tovább a Budakeszi felé lejtő oldalon az 
idős bükkös állományokat és megvitatták 
az ilyen erdőrészek felújítási problémáit. 
Megtekintették az Űittörő Vasúttól dél
nyugatra az Előre-Hállomás környékén erő
sen megbontott tölgyeseket. A helyszíni 
bejárás végén Király Gáspár az erdőgaz
daság igazgatója részletesen ismertette a 
budapesti parkerdők kialakításának ter
vezetét. 

* 
A pécsi csoport megválasztotta új veze

tőségét. Elnök: Kasza Ferenc; titkár: 
Molnár István; gazdasági felelős: dr. 
Kollwentz Ödön. 

A nagyatádi csoport új vezetőségében 
elnök: Francz Jenő; alelnök: Péter Osz
kár; titkár: Pechtol István, gazdasági fe
lelős: Beck Gyula. 
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