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Aki az 1941. évben többször tette meg az útat a Székely
föld életerén keresztül Szeretfalvától Szászrégenig, jó l megfigyel
hette a Székelyföldnek azon lebonyolódó forgalmát. A gépkocsi
ban ülő utas már az év elején észrevehette a fenyőfaáruknak az 
anyaországba szállított áruk között elfoglalt előkelő helyét. Ebben 
az időben leginkább fűrészelt árut szállítottak tehergépkocsikon. 
Rövidesen megjelentek a szekerek is az úton a gépkocsik mellett 
és ezek leginkább a gépkocsin nem szállítható hosszú fűrészeit
árút, faragottfát és oszlopot szállították. Tavasz felé a faáruk 
szállítása egyre erősbödött. A gépkocsikon kívül egy útban már 
60—80 szekeret lehetett megolvasni. A szállított áru zöme most a 
szekereken is a fűrészeitáru volt. 

Június hónaptól kezdve a fűrészeitárut a faragottfa kezdte 
kiszorítani, és ennek az árunak a szállítása mindegyre olyan mé
retekben nőtt, hogy az őszi hónapokban ezt az országútszakaszt a 
faragottfával rakott szekerek végtelen hosszú sora borította. 
A türelmes utas most már 300-on felül számolhatta a fát szállító 
fogatokat a tehergépkocsikon kívül. De ugyanakkor a szászrégeni 
és a mellette levő állomásokon tucatjával rakodtak szekerek az 
átszállításra váró nagy faragottfakészletekből, és ugyancsak úgy 
lepték el a Szeretfalva körüli állomásokat is a leürítő szekerek. 

De nemcsak a meglevő székelyföldi faragottía-készletek 
kerültek leszállításra, egyidejűleg megindult itt a lázas faragottfa-

1 



termelés is. Nemcsak a kimondottan faragásra alkalmas és vá
gásra engedélyezett ál lományokat és réttakarítás címén kihasznál
ható fákat faragtatták fel. Faragottfa készült a már kitermelt és 
bányafának vagy papírfának szánt vékonyabb fenyőfatömegekből, 
de részben a felfűrészelésre szánt vastagabb fából is, akár az a 
vágásban, az út mellett, a rakodókon vagy az állomásokon tárolt. 
Faragottfa lett az állomásokon ezerszámra készletezett rudakból 
is, hacsak a legvékonyabb szarufaméretet kiadta. 

Keressük most időrendben a szállítás változásának és a 
faragottfa térhódításának az okait. A szászlekencei—marosvásár
helyi keskenyvágányú vasútnak 1940 decemberben történt forga
lombahelyezésétől várták a székelyföldi fakereskedők az anya
országba nagy mennyiségben eladott fakészletek elszállítását. 
Rövidesen bebizonyosodott azonban ennek a vonalnak a kis telje
sítőképessége. Egy-egy fatermelőre és kereskedőre olyan kevés 
kocsi jutott a tárcaközi bizottság elosztása alapján, és ezek kiállí
tása olyan vontatottan történt, hogy az a termelés menetével sem 
tudott lépést tartani. Még kevésbbé lehetett szó a felhalmozott 
nagy készletek elszállításáról. Ezen a helyzeten nem sokat változ
tatott a MÁVAUT részéről a Szászrégen és Szeretfalva között for
galomba helyezett néhány tehergépkocsi állandó szállítása sem. 
Hozzájárult a szállítás pangásához a hadiérdekből elrendelt for
galomkorlátozás is. Természetes, hogy ilyen körülmények között 
minden szállító igyekezett az értékesebb faáruit szállítani, legfő
képpen a fűrészeitáru drágább választékait, hogy a szállított kis 
mennyiségért is aránylag több pénzt kapjon. 

Időközben a bányák és papírgyárak közbenjárására és üzem
bentartásuknak hadiérdekből való fontosságára való tekintettel 
a rendelkezésre álló kocsimennyiség nagy részét bányafa és papír-
fa részére utalták ki, s így a MÁV átrakással szállítható fürészelt-
áru mennyisége még erősebben csökkent. Ezek az okok arra kész
tették a fatermelőket és kereskedőket, hogy faáruikat magánszál
lítókkal szállítsák Szászrégenbői Szeretfalvára, annak ellenére, 
hogy ezek az átszállítási munkálatok mind gépkocsin, mind sze
kereken m 3 -ként 14 pengő többletköltséget jelentettek, amelynek 
felszámításához az Árkormánybiztosság nem járult hozzá. Ezek a 
költségek időközben fokozatosan 20—22 pengőre emelkedtek. 

A z olcsóbb faválasztékok, köztük a bárdoltfa is, nem bír
ták meg ezt a nagy költséget, és így szállításuk teljesen meg
akadt. Miután azonban ilyen faragottfából a Székelyföldön nagy 
készletek voltak, s ugyanakkor az igénylés az anyaországban az 
árvízkárok következtében igen nagyra nőtt, az érdekképviseletek 
sürgetésére az Árkormánybiztosság 5299/V. 1941. számú rendele
tével megengedte az erdélyi bárdoltfa igazolt tengelyfuvartöbble
tének (m 2 -ként legfeljebb 12 pengő) a felszámítását. Ezzel a fara-



gottfa lett a kiváltságos kedvenc, amelynek az anyaországba való 
szállítása elé már nem gördültek akadályok. Elfoglalta az e lsőbb
séget a bányafa és celulozéfa előtt is, melyek korlátlan kocsi
kiállításukkal idáig a hegemóniát tartották. Megindult a faragás 
is mindenütt, ahol a gömbölyegfát még nem hossztolták fel a rövi
debb bányafaméretekre. 

A faragottfának a bányafa rovására történt térhódítása 
megfékezendő, a fürészeltárú és épületfa új árait megállapító 1941 
dec. 2.-án megjelent 56.000. ÁK számú rendelet a faragottfa árát 
8—10 pengővel leszállította 1942. jan. 1-től kezdve. Ennek a ren
deletnek a következtében természetesen csökkenni fog a faragottfa-
kínálat, nem fog azonban csökkenni, sőt ellenkezőleg, növekedni 
fog a kereslete, mert a faragott- és fűrészeltfa közötti árkülönb
ség még nagyobb lett, mint eddig volt. Ez a különbség az eddigi 
30 pengőről 58-ra, a faragottfa és heveder (zárléc) között 40 P-ről 
53 P-re emelkedett. 

Szakkörökben önkéntelenül felvetődik a kérdés, miért volt 
a kedvezményes bánásmód a faragottfával? Van-e egyáltalában 
létjogosultsága ma a faragottfatermelésnek, amikor a gömbölyegfa 
30—50°/o-a mint forgács, az erdőben marad, és a közfogyasztás szá
mára elvész? Szabad-e nekünk ma ilyen fényűzést megengednünk, 
amikor megállapítást nyert, hogy fenyőfafogyasztásunk már ma is 
jelentékenyen felülmúlja termelésünket és a jövőben fogyasztá
sunk csak emelkedhetik*. Amikor egyes külföldi államok nemcsak 
a fenyőfával való takarékoskodást vezették be minden téren, ha
nem a kevébbé értékes lombfák faragását is korlátozták? így a 
bükkvágányalj (talpfa) faragásat sem engedik meg, hanem — na
gyon helyesen — előírják annak a fűrészen való elkészítését. 

A z elmúlt 1941-es évben a Székelyföldről az anyaországba 
elszállított fenyőfaragottfa 2000 15 tonnás kocsirakományra tehető. 
Ez 60.000 m 3 faragottfának felel meg. Legalább további 40.000 m 3 

várja most az elszállítását az állomásokon, rakodókon s az erdő
ben. Ennek a 100.000 m 3 -nek a faragásánál — átlag 40°/o-kal szá
mítva a forgácsot — 40.000 m* icnyő ment minden ellenérték nél
kül veszendőbe. 

De ha f igyelembe vesszük, hogy sbből a mennyiségből 60.000 
m 3 régi termelésű és csak 40.000 m s késziT.t ebben az évben, akkor 
is 16.000 m 3 - t vontak el ebben az évben a közhasználattól. Erre az 
erdőn való elkorhadás, vagy összehordott rakásokban való elége
tés vár. Milyen értékes szolgálatot tett volna pedig a köznek, mint 
bányafa, papírfa, vagy vegyifa! 

Szinte hallom faragottfa-termelőink eilenvetéseit: 

* Lásd Mihályi Zoltán dr.: „A magyar erdőgazdaság feladatai' 
című előadását (Erdészeti Lapok 1941. XII. füzet). 



1. A faragottfa, különösen a szarufa, nélkülözhetetlen cikk 
a falusi és tanyai építkezésnél. A faragottfa a fűrészelt gerendánál 
olcsóbban állítható elő és így olcsóbban is adható. 

2. Más államokban is termelnek faragottfát, a Dunántúlt 
eddig Ausztria és Jugoszlávia látta el faragottfával. 

3. A faragásnál jobb kihozatal érhető el, mint a felfűrésze
lésnél, mert a fa nem élesélűre, hanem részben tompaélűre készül 
(a szélesség 20—25%>-áig). Továbbá a faragottfánál a minősítési 
előírások bizonyos mértékig csökkenő vastagságot engednek meg 
(I. osztályúnál folyóméterenként a szélesség l°/o-áig), ami a fa jobb 
kihasználását szintén elősegíti. 

4. A z utóbbi két előny különösen a vékony fánál, a 12 cm-es 
és azon aluli csúcsvastagságú gömbölyegfából kikerülő szarufánál 
jelentkezik, mert ennél a fűrészen való felvágás nem gazdaságos, a 
faragásnál pedig 70°/o-os kihozatal is elérhető. 

5. A felfűrészelésnél is áll elő értékesíthetetlen hulladék: a 
fűrészpor. 

Taglaljuk ezeket az ellenvetéseket egyenként. 
Igaz, elismerjük, hogy az építkezés, különösen a fedélszer

kezetek készítése, gerendák, szelemenek, szarufák stb. alkalmazása 
nélkül elképzelhetetlen. Miért ne helyettesíthetné azonban a fara
gottfát a fűrészelt gerenda és heveder? 

Erre a célra az 56.000. AK. sz. rendelethez mellékelt árkimu
tatásokban és minősítési előírásokban a hevederre és fűrészelt ge>-
rendára megállapított minőségeken kívül, még két gyengébb minő
ségű és természetesen olcsóbb osztály lenne létesítendő. Ezek a 
bárdolt épületfa minősítési előírásaihoz simulnának. Megenge
dendő lenne bizonyos tampaélűség, több, mint a bárdolt épületfá
nál, mert az ennél megengedhető 1, illetve 2°/o-os vastagságcsökke
nés is tompaélűséggel lenne pótolható. 

Ilyesformán a II. o. hevedernél és fűrészelt gerendánál a na
gyobbik szélesség 25°/o-áig, a III. o.-nál 30°/o-ig terjedő tompaélűség 
lenne megengedendő. Ezekre az osztályokra meg kellene szüntetni 
azt a kikötést, hogy a 75/75 mm-nél kisebb méretű heveder elvá
gott béllel készítendő, mert éppen a vékony gömbölyegfa felvágá
sával közelítjük meg a bárdoltfa minőségét. Ennek az lenne a to
vábbi előnye, hogy olyan méretű vékonyfát is fel tudnánk vágni 
a fűrészen, amelyet eddig általában nem hoztak a fűrészhez. 

Ezzel fokoznók fahiányban sínylődő fűrészeink faellátását is. 
Hiszen már a román uralom j o b b belátású szakírói is felhívták a 
figyelmet, az erdélyi fűrészüzemeknek túlméretezésére. 1 

1 S a b a u V. A.: Rationalizarea industriei forestiere si indrumarea 
ei catra noui trebuinte. (Az erdészeti ipar észszerűsítése és az új szük
ségletek felé való terelése) „Buletinul Agir" 1939. 9. szám. 
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De különösen megokolatlan a 15 cm-nél vastagabb g ö m b ö -
lyegfának a faragtatása. Ebből a fából az épületfán kívül már 
gyalúárút és egyéb keskeny deszkát is nyerhetünk. A fűrészen való 
feldolgozással alkalmunk nyílik a fa megválogatására, a göcsmen-
teset gyalúárúnak dolgozhatjuk fel, amit a faragó az erdőn bi
zonnyal nem tesz meg. 

A gömbölyegfának a fűrészhez való szállítása és felfűrészer-
lése minden bizonnyal többe fog kerülni, mint annak az erdőn való 
felfaragtatása és faragott állapotban való kiszállítása. De a több
költséget jórészben fedezi a minőségi megválogatás, az oldalanyag
ból kikerülő fűrészárú, bányaszéldeszka, léchulladék stb. Sőt m e 
rem állítani, hogy — ha egyes, a fűrészektől távol eső vidékektől 
eltekintünk — legtöbb esetben még jövedelmezőbb lesz a fűrészen 
való feldolgozás a faragtatásnál, legfeljebb nem fogja a gomba
módra elszaporodott kétes múltú fakereskedők könnyű keresetét 
szolgálni. 

Erdőgazdaságpolitikánk úgy sem engedheti meg azt a fény
űzést, hogy az úgynevezett „faragásra termett" fiatal lucállomá-
nyokat letaroljuk. A vékonyabb épületifának a gyérítések faanya
gából és a vágásraérett faállomány között található elnyomott 
egyedekből és fiatalabb korosztályból kell kikerülnie. 

Igaz, hogy más országokban, köztük a fejlett erdőgazdaságú 
Németországban, Ausztriában is készítenek bárdoltfát. Ez a bár
doltfa azonban gúlásan (kúposán) készül, vagyis a gerenda vastag
sága olyan arányban csökken, mint a fa gömbölyeg-állapotában. 
Ez hengeres növésű fánál folyóméterenként az 5 mm-t, sudarlós 
növésűnél pedig a 100 mm-t is eléri. Ennél tehát a faanyagmegta
karítás sokkal nagyobb, mint a mi faragottfánknál és a veszteség 
nem több 20—25°/o-nál. 

Újabban azonban mindegyre nagyobb tért hódít itt is a fa 
felfűrészelése. Figyelmet érdemel az az irány, hogy a vékonyfát 
(13 cm-ig) a fűrészen is gúlásan (Keilschnitt, ékvágás) vágják, hogy 
annak kevésbbé értékesíthető oldalanyaga ne vesszen kárba. Tehát 
a gerenda vagy heveder sudarlóssága ugyanolyan, mint a gömbö-
lyegfáé: fm-ként 5—10 mm. 2 Hogy ez a csonkagúla-alakú gerenda 
építkezéseknél ugyanúgy felhasználható legyen, mint a párhuza
mos oldalú, két-két gerendát egymással összeenyveznek úgy, hogy 
az egyiknek a keskenyebb vége a másiknak a vastagabb végét 
fedje. Ezek az enyvezett gerendák mind tartósság, mind teherbírás 
tekintetében nagyon jó l beváltak és a mindjobban hiányzó vastagfa 
pótlására sokat Ígérnek. Természetesen az ilyen gúlás vágáshoz 
külön gépi berendezés, megfelelő felszerelésű szalagfűrész (Block-
bandsage) kell. 

! Dr. I n g . B a e s e l e r : Die geleimten Doppelbalken für Síed-
lungsbauten. „Internationaler Holzmarkt" 1941. 44—50. szám. 



Ezzel a megoldással a faragásnál elérhető nagyobb kihoza
tali nemcsak megközelítettük, hanem el is hagytuk. De különben 
is csak a 13 cm csúcsvastagságnál vékonyabb fa esetében helytálló 
az az érv, hogy a faragásnál j o b b kihozatali érünk el, mint a fel
fűrészelésnél. 

Fűrészüzemünknél és faragásainknál nyert adataink alap
ján a fűrészen felvágott 
10—12 cm csúcsvastagságú fenyőgömbölyegfa 52°/o kihozatalt ad 
13—15 „ „ „ 54—55°/o 
16 cm és ennél vastagabb „ 57°/o ,, „ 

mégpedig úgy, hogy a belőlük vágott heveder, gerenda, stb. 
élesélű. 

Ha az előbb említettem tompaélűséget ennél a fánál is bet-
vezetjük, a termelési kihozatal legalább 3—4°/o-kal emelkedni fog. 
Ezzel a 13 cm-nél vastagabb fánál már utóiértük a faragásnál 
elért eredményeket. 

Faragásnál is csak akkor emelkedik a kihozatal 57—60°/o 
fölé, ha a faragott fának legalább 50°/o-a 10/10 cm-nél nem vasta
gabb, ha a gömbölyegfa szép hengeres, vagy ha a tompaélűséget 
az előírtnál is nagyobb mértékben alkalmazzák. Ezek szerint a 
faragás csak akkor előnyösebb a fűrészelésnél, ha a csúcsvastagság 
13 cm-nél kisebb. 

A faragottfa j ó kihozatalát különben is megtépázta az 
56.00011941. AK. sz. rendelet azzal az intézkedésével, hogy a fara
gottfa a vékonyabbik végén mérendő. Ezzel megszűnt a gúlás fara
gás előnye. Ez a megokolatlanul szigorú intézkedés a faragottfa^ 
termelők nagy sérelme, mert eddig a faragottfát mindig a vasta
gabb végén mérték. 

A felfűrészelésnél e lőbb kimutattam kihozatal csak a fűrész
árura vonatkozik. Hol van azonban még az ezenkívül kikerülő 
bányaszéldeszka, hulladékléc és fűrészpor? Ezek mind értékesíthe
tők és az értük kapott összegek a termelés költségeit apasztják. 
Nem lekicsinyelendő a fűrészpornak, mint üzemi tüzelőanyagnak 
a jelentősége sem. De ezenkívül ma a fűrészpornak a vegyiiparban 
is tág felhasználhatósága van. 

Legnagyobb jelentősége azonban annak a körülménynek 
van, hogy a faanyagot teljes egészében a közhasználat számára 
megmentettük. A hulladék kémiai feldolgozása már nálunk sem 
késhet sokáig! 

Az előbb elmondottak joggal késztetnek bennünket arra a 
meggondolásra, hogy módot keressünk a faragottfa-termelés lassú 
és fokozatos mérséklésére és helyébe a felfűrészelés fokozására. 

A már kitermelt faragottfát nem szabad a piactól elzárni. 
Meg kell adni a lehetőséget a székelyföldi fakereskedőknek, hogy 



a kedvező kilátások között — ha államgazdasági szempontból el
ítélendő módon is — termelt faragottfájukat veszteség nélkül elad
hassák. Ezek alapján a korszerű erdőgazdaság bevezetése érdeké
ben folytatott munkánk egyik lépcsőfokaképpen a következők ren
deleti szabályozását javasolom: 

1. Fenyőfaragottfát csak az erdőfelügyelőségek engedélyével 
legyen szabad termelni. Ak i faragtatni akar, kérését a rendes vagy 
rendkívüli fahasználat iránti kérésével együtt tartozik az erdőfel
ügyelőséghez beadni, a faragás szükségességének a megokolásával. 
Esetleg mellékelni kell a faragásnak, mint egyedül jövedelmező 
értékesítési módnak az igazolását alátámasztó számításokat, vagy 
egyéb bizonyítékokat. 

2. A Közellátási Minisztérium árhivatala, mint az Árkormány
biztosság jogutódja, létesítsen a fűrészelt gerendára és hevederre 
két-két gyengébb és olcsóbb osztályt a bárdoltfák pótlására. Ezek
nek az osztályoknak a minősítési előírásai a bárdoltfa mai minősé
géhez simulnának. 

3. Meg kell szüntetni a faragottfa kiváltságos helyzetét és 
az átszállítási tengelyfuvar felszámításának a lehetőségét ki kell 
terjeszteni a többi faárura: fűrészeitárura, gömbölyeg-rúdra stb. 
Ez az intézkedés természetesen csak a székelyföldi faárukra lenne 
érvényes a szeretfalva—dédai vasútvonal üzembehelyezéséig. 

4. A minősítési előírásokban mind a faragottfánál, mind az ( 

azt pótló fűrészelt gerendánál és hevedernél visszaállítandó a vé
konyabb végén való mérés. Ezt megokolja ezeknek a választékok
nak az olcsóbb ára. 

5. A meglévő és szerződésekkel igazolható módon 1941 dec. 
31.-éig lekötött faragottfa 1942 márc. 31.-éig a 26.000/1940. Á K . ren
deletben előírt áron legyen felszámítható. 

* 
Das schádliche Platzgreifen des bezimmerten Kantholzes. Von 

E. Páter. 
Die Erzeugung des Kantholzes hat im vergangenen Jahr in 

Siebenbürgen grossen Aufschwung genommen, da der Landespreis-
komissar bei dieser Ware alléin die Aufrechnung der bis zur Ver-
ladestation entstehenden Frachtspesen genehmigte. 

Das Bezimmern ist vom nationalwirtschaftlichen Standpunkt 
schádlich, da etwa 40 v. H. des Holzmateriales dem allgemeinen 
Verbrauch entzogen werden. Zwecks Einschránkung der Bezimmerung 
schlágt Verf. vor diese an behördliche Genehmigung zu binden; der 
Knntholzbedarf könnte teils durch Schaffung von zwei geringeren und 
bilhgeren Qualitáts-Klassen der geságten Balken gedeckt werden. 

* 
La généralisation regrettable de Ttmploi du bois tailíé. Par 

E. Páter. 
Se fondant sur l'expérience transylvaine, TAuteur recommande que 

la taille du bois, qui comporte 40°<o de perte, sóit soumise á l'autori-



sation officielle, et que le bois taillé sóit remplacé par la poutre sciée 
qui est plus faible, mais meilleur marché. 

* 
Detrimental Increase of Hewn Building Timber. By E. Páter. 
From what the author saw in Transylvania he suggests that as 

hewing involves a forty per cent loss, it should be conditional on a 
permit from the authorities and that instead of hewn timber a poorer 
and cheaper quality of sawn beams should be used. 

Adatok 
a borsodi Bükk geriiices-fauiiájáiioz. 

Irta: Vásárhelyi István. 

A Bükkre vonatkozó magyar irodalom aránylag igen sze
gény. Gerincesekről különösen alig találunk valamit. Ami van, az 
is inkább a vadászható állatokat ismerteti, jól-rosszul. 

Azt hiszem tehát, nem végzek fölösleges munkát, ha több, 
mint tíz évi ezirányú megfigyeléseimet közreadom. Ez alatt a hosz-
szú idő alatt a Bükk közepén, Lillafüreden lakva, a kb. 100.000 
holdat kitevő, erdős, hegyes terület minden részéből volt alkal
mam gyűjteni. Így a közölt faunajegyzéket majdnem teljesnek 
mondhatom. A fölsorolt állatok legnagyobb része megfordult ke
zeim között. Csupán néhányat vettem föl irodalmi adatok, — né
hányat pedig Mauks K. dr. és Szeőts B. megfigyelései alapján, 
akiknek az adatok átengedéseért itt mondok hálás köszönetet. 

A hosszú megfigyelési idő alatt kezeim között megfordult 
gerincesekből már egy egész kis múzeumot lehetett volna beren
dezni. Sajnos, az a szép terv, hogy nagy mesterünk Hermann 
Ottó lillafüredi villájában egy Bükk-múzeumot létesítsünk, anya
giak miatt mindezideig nem volt megvalósítható. A Borsod-
Miskolci Múzeumnak — helyszűke miatt — természetrajzi osz
tálya nincs. így a hatalmas anyag szétszóródott, különböző házai 
és külföldi tudományos intézetek, magángyűjtők között. 

A bükki gerincesfauna elterjedése igen érdekes s szorosan 
összefügg az erdők állapotával. Állati életben leggazdagabbak az 
erdőszélek, utak melléke, tisztások szélei, patakok, tavak partjai, 
és a véderdőként kezelt, alig háborgatott kőgörgetegesek. Utánuk 
következnek az aljnövényzettel borított fiatalosok és tölgyesek. 
Legszegényebbek ebben a tekintetben a friss vágások s az öreg 
szálerdők. Nagyon befolyásolják az itteni állatéletet az időszakon
ként megismétlődő egérjárásos évek is. Ez pedig szorosan össze
függ a három-négy évenként megismétlődő bükkmagtermeléssel. 
Ilj'enkor, egymást követő két éven át, az apró rágcsálók száma 




