A fagyártmánytermelésről
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1932-ben több hónapot töltöttem Csehszlovákia Kriván—Detvai erdőgond
nokságában. Az erdőgondnokság kiterjedése 16 000 kh. körül volt és hozzátar
tozott Közép-Európa egyik legjelentősebb fűrésztelepe. Az iparifában bővel
kedő állományokból kikerülő fűrészrönk, a fűrésztelepen tároló nagy fűrész
árukészletek majdnem eladhatatlanul hevertek. Az ok a jelentkező gazdasági
válság volt. Csak a fagyártmánytermelés, elsősorban a szőlőkarótermelés folyt
a fűrésztelepen, nappali és éjjeli műszakban, elsősorban a magyarországi fel
vevő piac számára. Eladhatatlan deszka-készletek mellett a fagyártmányértékesítés lehetősége majdnem korlátlan volt. Így megengedhető volt az a luxus,
hogy a fagyártmányt a jobb minőségű gömbfából is gyártották, de még e lát
szólagos fafoőségben is igyekeztek alárendelt választékokból biztosítani a ter
melést és az élőfakészletet a későbbi időre tartalékolni.
A faanyagok értékesítése terén ebben az időszakban nálunk is voltak ne
hézségek és az élelmesebb erdőgondnokságok jelentős fagyártmánytermeléssel igyekeztek a racionális kitermelés feltételeit biztosítani. Erre példa volt a
sátoraljaújhelyi erdőgazdaság, ahol a fagyártmányok majdnem minden válasz
tékát termelték és jelentős gazdasági eredményt tudtak felmutatni. De az
akkori körülményekhez mérten itt is érvényesült az az elv, hogy a fagyártmányokat alárendelt választékú iparifából kell előállítani.
Ma ismét előtérbe kerül a fagyártmánytermelés, de ezt más okok idézik
elő, mint a 30-as évek elején tapasztalható fellendülést. Akkor az értékesítési ne
hézségek, ma ennek az ellenkezője követeli meg a fagyártmánytermelés he
lyes fokozását. Egy dologban azonban mégis hasonlóságot mutat: az élőfakész
let kímélése és a gazdaságos termelés érdekében csak az alárendelt
ivarijaválasztékot szabad fagyártmánytermelés
céljára feldolgoznunk.
Némi túlzás
sal azt kell mondanom, hogy fagyártmányfeldolgozási fát csak a tűzifa ter
hére termelhetünk.
•Idei tervünk szerint a nagyatádi erdőgazdaságban az alábbi fagyártmányokat termeljük:
Faragott épületfa
Kisvasúti talpfa
Parkettléc
Donga
Bányadeszka, széles és
Szőlőkaró
Kerékgyártófa
Ládaanyag
összesen:

keskeny

230
567
130
45
1576
1758
84
85

m3

4525
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A tervezett választékok értékesítéséből 3 795 000,— Ft termelési érték vár
ható, szemben a várható 4 030 000,-— Ft termelési költséggel s így látszólag
235 000,—i Ft ráfizetéssel termelünk. A közölt számok realitását az elmúlt gazda
sági év eredményei is alátámasztják. Ráfizetünk a szőlőkaró, a kisvasúti talpfa
és kerékgyártó-fa termelésére. A pontosabb adatok kimunkálását a gazdasági év
végére tervezzük befejezni. Egy köbméter fagyártmánytermelésünk tervezett
önköltsége 899,— Ft.
Több erdőgazdaságban hasonló eredményre engednek következtetni a ta
pasztalt számok. Egy alkalommal láttam a miénknél jobban tervezett és tény
leges eredményt is, de itt viszont a fagyártmányfeldolgozási. rönk anyagából ér-

tékesebb iparifaválasztékot kellett volna termelniük. Amit nyert a kérdéses
erdőgazdaság a tényleges fagyártmánytermelésnél, azt elvesztette a primer
választéknál.
Bizonyítható ez a mi esetünkkel is, ahol a várható ráfizetés 235 000,—• Ft
lesz. Felhasználunk 6723 m — felmunkálás mellőzése esetében csak tűzifaként
értékesíthető — fagyártmányfeldolgozási fát.
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sarangolt tűzifa á 132— Ft
fagyártmány feld. fa á 377,— Ft
Primer választéknál term. ért. többi.
Levonások:
Fuvar m. bér. term. költs, többlet á 20 — Ft
Fent említett fagyártm. term. ráfizetés

888 000 — Ft
2 535 000,— „

Marad

1 278 000 — F t

6723 m 3
6723 m.3

nyereség

1 647 000,— „
134 000,— Ft
235 000,— „

Ez teljes egészében a primer választék termelésénél jelentkezik, ha a cél
nak megfelelő faanyagból termeljük a primer választékot. További közvetve
jelentkező nyereség áz, hogy az itt elvégzett munkálatok a munkabér arányá
ban legalább 454 000,-—• Ft rezsit vesznek el a többi ágazattól, amit ilyen tevé
kenység hiányában ez utóbbiaknak kellene viselniök. Így tehát közvetve jelent
kező eredmény 1278 ezer és 454 ezer, vagyis 1 732 000,— Ft, de csak akkor, ha
a célnak megfelelő gyenge minőségű anyagból hoztuk ki a fagyártmányfeldol
gozási fát.
A fagyártmányfeldolgozási fa helyes hossztolása nem engedmények alap
ján, hanem szakszerű bemérés alapján történik, az értékesebb választékokra
való figyelemmel. A fagyártmányfeldolgozási fát bemérő szakembernek min
den esetben előre el kell határoznia, hogy az előtte fekvő hossztolandó gömbfa
részből, méretének és minőségének megfelelően, milyen célra alkalmas fagyárt
mányfeldolgozási fát kíván termelni. Ellenkező esetben a fagyártmánykihozatal rossz lesz és jelentős kárt okozunk az erdőgazdaságnak. Az előbbi kalkulá
ció alapján láthatjuk, hogy fagyártmánytermelésben
a nyereség a helyesen sza
kaszolt primer választéknál jelentkezik, még a szorosabban vett fagyártmány
termelésnél mutatkozó ráfizetés ellenére is. Törekednünk kell tehát, hogy cél
szerű hossztolással minél nagyobb mennyiségű faanyagot hozzunk fel az eddigi
tűzifából a fagyártmányfeldolgozási fa minőségére.
A fagyártmányfeldolgozási rönk: kivágás (kivéve a faragott épületfa cél
jára szolgáló fagyártmányfeldolgozási fát), amit általában saját magunk dolgo
zunk fel. Felvetődik tehát a kérdés, hogy érdemes-e keménylomb kivágást ter
melni, a primer választék szintjén mutatkozó 37,— Ft/m veszteség mellett? Ha
viszont a kivágás termelése elsőrendű népgazdasági érdek, nem kellene-e az
árak arányosításával a reális termelési alapot biztosítani?
A kivágás elvileg I. o. anyag, tehát feltehetően a legjobb értékkihozatalt
adó feldolgozási fától fosztja meg az erdőgazdaságot, s ez növeli a ráfizetést.
Sokszor előfordul, hogy a vágásvezetők a kiejtett rövidebb iparifa szakaszt hív
ják kivágásnak, tekintet nélkül a kivágással szemben támasztott minőségi köve
telményekre. A keményebb lomb-kivágás termelése a gyakorlatban zavart és
kárt okoz s így én kevés kivételtől — pl. gyertyán-kivágás, de ez is beilleszt
hető volna a később ismertetésre kerülő termelési utasításba — eltekintve, meg
szüntetném a termelését. Ezzel szemben a lágyfánál a szorosabb értelemben vett
kivágás termelésének fokozását tartom szükségesnek. Az elmondottakra figye
lemmel a vágásvezető szakember 13-féle fagyártmány feldolgozási fát (helyesen
mondva: fagyártmányfeldolgozási kivágást) és keménylomb kivágást, tehát
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14-féle választékot mér be, még akkor is, ha a cikklista ezt ilyen mélységben
nem tárgyalja.
Az eredményes és könnyebb munka biztosítása érdekében az alábbi terme
lési utasítás alkalmazása volna kívánatos •— kivétel lehet pL az említett gyer
tyánkivágás —, hogy ezzel a termelendő 14-féle választékot 5 választék terme
lésére egyszerűsíthessük le:
a) Szőlőkarójagyártmány jeldolgozási kivágás termelendő 5—12 cm vastag
ságban, egyéb előírásoknak megfelelően. A vastagsági mérettől a gyenge fa
gyártmány termelési értékkihozatal miatt nem is gazdaságos eltérni, de azért
sem, mert a primer választék termelése nem mehet a bányafa, faragott épületfa, vagy más értékesebb választékok rovására.
b) Bányadeszka jagyártmányjeldolgozási
kivágás 120 cm hosszú, hossz
vagy vastagsági mérethiányos fűrészrönköcskeként (kivágásként) termelendő.
Hossz, vagy vastagsági mérethiánya, alakja, vagy minősége folytán nem volt
fűrészrönkként vagy más értékesebb választék céljára meghagyandó. Ilyen
szempont alapján való termelésnél a gömbfának felső vastagsági határa nin
csen. Ezen választékból készül a széles és keskeny bányadeszka, a bányabélés
palló és bordafa.
c) Faragott épületja jagyártmányjeldolgozási ja az ismert minőségben és a
kívánt hosszúságban mérendő be, de faragás céljára maximálisan 18 cm vas
tagságban.
d) Kisvasúti talpja jagyártmányjeldolgozási
kivágás III. o. és gyenge II. o..
rönk minőségének megfelelő kivágás. A leggyengébben értékesíthető fagyárt
mány választék a kisvasúti talpfa, s így faragás céljára csak a leggyengébb mi
nőségű anyagból termelhető, ha rossz vastagsági mérete, alakja, vagy minő
sége folytán célszerűen más választék céljára nem volt feldolgozható.
e) Fagyártmányfeldolgozási kivágás termelendő 40—190 cm lehetséges leg
nagyobb hosszig keménylombfából I. o., vagy jó II. o. kivágásminőségben, 13
cm vastagságtól felfelé kötetlen felső határra. Ezt az anyagot a feldolgozó üzem
osztályozza: dongának, fríznek, keréktalpnak, kerékagynak, küllőnek, a hul
ladékot ládaanyagnak vagy egyéb fagyártmánytermelés céljára. Ide sorolnám a
régi értelemben vett kemény lomb „kivágást" is, ha az népgazdasági szempont
ból értékesítésre kerülne, annál is inkább, mert a helyes árpolitika szerint e vá
lasztéknak ebben a csoportban van a helye, hiszen ez a választék a csoport
színe-javát alkotja. A hossztolónak egyszerűsödik a munkája, mert csak 5-féle
választékkal kell számolnia, az eddigi 14 helyett és a szakszempontot feltehetően
könnyebben s így jobban ki tudja elégíteni.
Az ismertetett gazdasági elvek megvalósítása esetében az iparifa-százalék
jelentős növekedése, lényegesen kedvezőbb gazdasági eredmény volna várható
és a fogalmak kellő tisztánlátása elősegítené, hogy az egyéb, értékesebb iparifa
választékok mennyisége és minősége az eddigi szint fölé emelkedjék. Az érté
kesebb választékok terhére termelt fagyártmány, lehet hogy önámítással, a köz
vetlen műveletnél kedvező képet mutat, de a valóságban hatalmas ráfizetéssel
járó káros tevékenység.
Véleményem szerint a fagyártmánytermelésnél nem kell nyereségnek mu
tatkoznia, csak a primer választékot hozzuk fel helyes szakaszolással a fagyárt
mányfeldolgozási kivágás nívójára. A fagyártmányfeldolgozási
fa általában
kivágás, amelynek a törzs- vagy ágrészből való kiejtését akkor
alkalmazzuk,
amikor az előttünk fekvő farész más értékesebb célra nem alkalmas, amikor a
szomszédos szakaszok egyenességet, minőségét e szakasz kiejtésével
emeljük,
E hossztolási alapvető szabályt kiegészíthetjük még azzal, hogy a fagyártmány1

feldolgozási kivágást mérjük be akkor is, ha az előttünk álló törzsrészt más
célra gazdaságosan nem tudjuk bemérni. Ezt a szabályt egyébként minden eset
ben alkalmaznunk kell a hossztolások során.
Az. ismertetett szabállyal szemben a legkisebb engedményt
sem tenném,
sem a bányája, sem más értékesebb választék, még kevésbé a fűrészrönk rová
sára, még akkor sem, ha harmadosztályú cserrönkről van szó. Főleg! addig nem
tehetünk kivételeket, amíg a fakitermelés irányító közegei a leckét jól meg
nem tanulják. Bármilyen gondosan szakaszolunk, továbbra is fentmarad a tűzi
fából való átválogatás szükségessége. Az értéktöbblet számottevő, s nem szabad
figyelmen kívül hagyni.
Ez a probléma felveti az 1 m hossztól eltérő tűzifatermelés gondolatát. A
követendő eljárás módozatait a helyi körülmények szabják meg, amit az erdő
gazdaságoknak meg kell tudni oldani, annál is inkább, mert a megoldás kizáró
lag jutalmazási és szervezési kérdés.
A fagyártmánytermelés közvetlen nyereségéről szóló legenda általában
rossz munkára csábítja az erdőgazdaságok dolgozóit. A felületes elmélkedés is
azt mutatja, hogy az árrendezést komoly, hozzáértő szakemberek végezték,
akiknek a gazdasági élet igen sokat köszönhet, mert a feladat helyes mérlege
lésével készült árrendezés tette lehetővé az eddig elért jelentős fejlődést is.
Menetközben felmerül azonban az a gondolat, hogy némi további árrendezés is
szükséges volna:
a) A keménylomb kivágás egységára a' fagyártmányfeldolgozási kivágás
egységáránál nem lehet alacsonyabb.
b) A lombrúdfa egységára (a szőlőkaró termelésre való figyelemmel) nem
lehet a fagyártmányfeldolgozási kivágás egységáránál alacsonyabb, ellenkező
esetben a lombrúdfa árának a termelésre nincsen ösztönző hatása.
c) Egyes ráfizetéssel járó fagyártmányok egységárát fel kellene emelni az
önköltségi szintre, de még célszerűbben meg lehetne oldani a kérdést az egy
ségárak arányosításával. Közelebbről meghatározva kb. 30,— Ft/m -rel kellene
csökkenteni, hogy a fagyártmánytermelésnél közvetlenül mutatkozó ráfizetés
eltűnjék. Ez a megoldás talán azt is elősegítené, hogy a fagyártmányfeldolgozásra kevesebb értékesebb választék kerüljön.
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B e c s ü i j ü k meg élőfagyűjteményeinket
P A P I
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J Ó Z S E F

Múzeumainkba rendszeresen összegyűjtötték a letűnt korok emlékei
nek, valamint a jelenkor k u l túr fejlődésének dokumentumait. A közönség
általában hozzá van szokva, hogy e helyeken különböző rendszer szerinti
csoportosításokban, de mindig holt anyagot találjon. Vannak azonban élő
enyagokból összeállított múzeumaink is, s ezek közül bennünket elsősor
ban az élőfák múzeumai, az ún. arborétumok érdekelnek, (a latin art c r = f a , arborétum = fásfcert, fagyűjtemény).
Hazánk nem gazdag ily gyűjteményekben, annál nagyobb gonddal
kellene tehát őrködnünk felette, hogy kultúránknak ezeket a különleges
értékeit szakszerűen gondozva őrizzük meg utódaink számára. Arborétu
maink fő becse — amellett, hogy művészi alkotások is — természettudo-

