
kat védő erdőcskékben a házakhoz vezető utak mentén optimális fatömegét 
előállító, a legnagyobb fatömegét és értéket előállító fafajainknak: az akác
nak és a nemesnyáraknak termőhelyét szolgáltatják. A vízfolyások, a völ
gyek fenekén folydogáló patakok mentén többnyire rétek, kaszálók terül
nek el. A patakokat szegélyező fasorok nem nagy területet foglalnak el, 
ugyanakkor kiváló termőhelyet kínálnak fel a nyarak, az égerek, a nem 
botolt fűzek részére. Ezeket — ahol magas a tavasza vízjárás — bakhá
takra lehet telepíteni. 

Az erdősítések és erdőn kívüli fásítások esetében is előtérbe lép az 
erdőgazdasági tájtermesztés gondolata. Annak megállapítása, hogy a fásí
tásokra felkínált termőhelyeken a talaj szerkezete, tápanyag-gazdagsága 
és víztartása milyen fafajok milyen fajtáinak fejlődését biztosítja, a fásí
tást tervezők feladata. Irányítsuk a megfelelően szelektált, minőségében 
kifogástalan, származásában tisztázott ültetési anyagot — elsősorban a ne-
mesnyárakat — a megfelelő körzetekbe. A Német Demokratikus Köztársa
ságban úgy adják ki a gazdáknak az ültetésre váró nyarakat, mint nálunk 
a gyümölcs- és rózsafákat: 'mindegyiken a fajtisztaságot és a fajhoz tarto
zást bizonyító táblácska található. Ez követendő példa számunkra. 

A Minisztertanács határozata a szelektálás irányításának olyan lehető
ségét kínálta fel a számunkra, mellyel élnünk a népgazdaság építő megse
gítése, elmulasztása pedig az alkalom jóvátehetetlen kézből kiejtését je
lentené. 

Hasznosítsa ezt az erdészeti propaganda, hirdesse a Magyar Rádió, 
minden népnevelő, tanító és tanár! A felvilágosítás, a meggyőzés elvezet a 
bizonyítottan minőségi fásítási anyag követeléséhez akkor, amikor a cseme
téket, suhángokat a fásítók számára tömegesen kiszolgáltatjuk. 
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A szolnoki erdőgazdaság erdőterülete 1950-ben 4515 kat. hold volt 
és azóta 6850 kat. hold új erdőt létesített, Szolnok megye erdőterületét 
tehát több mint kétszeresére emelte. Ezzel az utolsó két évben az ország 
legnagyobb erdőtelepítő erdőgazdaságává lett. Ha figyelembe vesszük, hogy 
kötött és hullámtéri talajon teljesítette ezt a telepítést, megállapítható, 
h c 'gy igen nehéz és nagy munkát végzett. 

Az elért nagy eredmények köteleznek bennünket arra, hogy a minisz
tertanácsi határozat által kijelölt új feladatokat is ilyen lelkesedéssel és 
eréllyel oldjuk meg. Nem engedhetünk abból a célkitűzésünkből, hogy nö
veljük az ország legfátlanabb megyéjének fásítottságát. Erdősítési gyakor
latunk fejlődésében azonban a kormányhatározat mélyreható változást 
hozott. 

Eddigi erdősítéseink legnagyobbrészt hullámtéren történtek, majd a 
hullámtéri erdősítések erőszakoltságának és gazdaságpolitikai helytelensé
gének felismerése után ezt a hullámtéren kívüli mezőgazdasági területeken 
kívántuk folytatni. Szolnok megye talajadottsága ugyanis olyan, hogy 
mezőgazdaságilag nem művelhető, de erdősítésre alkalmas terület nincsen, 
gyakrabban fordul elő, hogy fásításra már nem alkalmas sziken a mezőgaz-



daság még búzát, vagy rizst termel. Vettünk is át erdősítési célra 1953. 
őszén termelőszövetkezetektől, állami gazdaságoktól és tartalékföldekből 
nagyobb területeket, de ezeknek erdősítéséről — mint pl. Kengyel, Jász
boldogháza esetében — az új kormányprogramm értelmében le kellett 
mondanunk. Be kellett látnunk, hogy mezőgazdasági területen nagyobb, 
összefüggő üzemi erdősítés létesítése nem lehet a célunk, mert a szántó
terület csökkentésével a kormányprogramm ellen dolgoznánk. 

A minisztertanácsi határozat most utat mutat nekünk is a továbbfej
lődésre. Erdősültségünket nem új üzemi erdőtelepítéssel, hanem nagy
mérvű fásítással kell növelni és e mellett meglévő erdeink termelékenysé
gét kell emelnünk. A szolnoki erdőgazdaság jövőbeni főfeladata tehát az 
erdőn kívüli fásítás lesz és jelszavunkká tettük: minden elültetett facse
mete növeli Szolnok megye erdősültségét is! Célunk változatlan: legalább 
10 százalékos erdősültség elérése, de nem üzemi erdősítés, hanem fásítás 
útján. 

Ez a kérdés az ország összes erdőgazdaságai között, is legélesebben 
Szolnokon jelentkezik, mireánk hárul e téren a legnagyobb feladat. Erdő
sítési tevékenységünket teljesen át kell szerveznünk. A zökkenőmentes át
menet alapos előkészítést kíván meg, ezért igyekezünk fokozatosan letérni 
az eddigi útról. Az idei év őszén még az előző évihez hasonló mértékű 
mintegy 1000 ha-nyi üzemi erdősítést hajtunk végre, 1955. tavaszára 600 
ha az erdősítési feladatunk és 1955. őszére már teljesen átallunk a fásítási 
feladat teljesítésére, kizárólag fásítással teszünk eleget telepítési kötelezett
ségeinknek. 

A fokozatos átmenet egyrészt jó , de nehézséget is jelent. Jó azért, 
mert csemeteneveléssel időben fel tudunk készülni; nehézséget jelent azon
ban az, hogy erdészeteinknek, kerületeinknek az átmeneti idő alatt kettős 
feladatot kell ellátniok. 

Az átmenet megszervezését már most elő kell készítenünk. Meg kell 
szerveznünk a magtermelést, a csemetetermelést és a fásítási csoport 
megerősítését. Magtermelésünket eddig az üzemi célra való maggyüjtés 
jellemezte. Nagy mennyiségben vettünk át tölgymakkot a társerdőgazdasá
goktól, főleg könnyen gyűjthető juhar, kőris magot gyűjtöttünk és kevés 
figyelemmel voltunk az erdőn kívüli fásítás igényeire. Most sürgősen 
számba kell venni az országfásítás igényeit és figyelmünket az egyéni fá
sítások fő fafajára, az akácra kell fordítanunk. Fontosságban következnek 
a nemesnyárak, melyeket nagy tömegben kell majd nevelnünk. Biztosíta
nunk kell, hogy elegendő dugvány álljon rendelkezésre gyökereztetés és 
főleg suhángnevelés céljaira. Fontos, hogy szürke- és fehérnyárat is nagy 
mértékben használjuk fel, mert kötött talajukban jó eredményt fogunk 
vele elérni. Biztosítanunk kell ezért a kiváló fejlődést mutató kunhegyesi 
és tiszaszentendrei szürkenyárak továbbszaporítását. Fontos a tiszaháti je-
genyenyár nagymértékű nevelésének megindítása, mert ezzel a kimondot
tan fásítási fa nevelésével kedvelt és keresett fafajt adhatunk a fásítók-
nak. Igen fontos a gyümölcsfaalanyok — vadalma, vadkörte, madárcseres-
nye, szilva — suhángok nevelése, mert ezzel a fásítások hasznát növelni 
tudjuk. Szükséges ezenkívül azokat a fafajokat is nevelnünk, amelyeket a 
fásítás eddig —- mert mostohagyermek volt az erdősítés mellett — sohasem 
kaphatott. Ilyen a hárs, a vöröstölgy, az ezüstfa. 

Csemetetermelésünket úgyszólván teljesen át kell állítanunk. Számol
ni kell azzal, hogy a fásítás felében vagy kétharmad részben suháng- és 



sorfaigénnyel jelentkezik. Ez mintegy 4—500 ezer suhángot jelent. Beren
dezkedve erre nem vagyunk, de mégis biztosítanunk kell. A legszűkebb ke
resztmetszet lesz — és ez a fásításnak fékjévé is válhat — a suhángnál a 
szállításnak, időben való helyhezállitásnak vasúttal szinte megoldhatatlan 
kérdése. 

Igyekeznünk kell ezért a suhángok nevelését minél közelebb vinni a 
fásítókhoz. A leghelyesebb az lenne, ha minden községben lenne csemete
kertünk. A megyében 78 község van. Községenként 2 k. h.-t számítva, ez 
156 k. h. csemetekertet jelentene. Csemetekertjeink ilyen mértékű felfut
tatása nem jelentene túlzást, mert éppen ezzel tudnánk elérni azt, hogy 
kimerült csemetekertjeink egy részét ugarral pihentethessük. Ezekben a 
községi csemetekertekben főként az egyéni fásítási igényeket elégítenők 
ki, főleg akác és nyár, vagy a helyi talajadottságoknak megfelelő más fajta 
suhángokkal. Az egyes kertek területe is az előrelátható igényekhez iga
zodna. Ezeket a kerteket a lakott területekhez közel, lehetőleg iskolák 
mellett kell telepíteni és mint vándorcsemetekertek az erdőgazdaság keze
lése alatt álljanak. így a fásítókat már a suháng nevelésébe is be tudnók 
kapcsolni és időben közvetlen kapcsolatot építhetünk ki velük. 
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Múlt év júniusában meghirdetett új gazdasági politikánk szülötteként 
— a mezőgazdaság fejlesztéséről szóló határozat után — ez év májusában 
létrejött „Az erdőgazdasági termelés fejlesztéséhez szükséges intézkedé
sekről" szóló minisztertanácsi határozat, amely minden erdőgazdasági dol
gozó szívét őszinte örömmel kell, hogy eltöltse. A határozat bizonyítéka 
annak, hogy kormányzatunk teljes mértékben tudatában van: mennyire 
fontos szektora népgazdaságunknak a fatermelés. 

A határozat röviden, tömören magában foglalja mindazokat az irány
elveket, amelyek elvezetnek bennünket a határozat első bekezdésében rög
zített célhoz: ,,. . . biztosítani kell nagyobb mennyiségű, jobb minőségű és 
olcsóbb fa, valamint egyéb erdei termék termelését a lakosság és a nép
gazdaság számára." A határozat megjelenése óta az erdészeti főigazgatóság 
a célt konkrétebben is meghatározta, részletes kidolgozása pedig már az 
erdőgazdaságok feladata. 

Az évi növedék érdekében hozandó rendszabályok kidolgozása erdő
művelési feladat. 

Ezen a téren első és legfontosabb feladatunk — s ehhez rendkívül ér
tékes segítséget fognak nyújtani a már részben elkészült, illetve most ké
szülő üzemtervek — megállapítani a gondjainkra bízott erdők jelenlegi 
teljesítőképességét s az évi használat mértékét feltétlenül a teljesítőké
pesség határai közé kell szorítani. Ha nem ragaszkodunk a legszigorúbban 
ahhoz az alapelvhez, hogy az évi használat nem haladhatja túl az évi nö
vedék mértékét, hanem a növedék létrehozására szükséges élő fatőkébe 
nyúlunk bele, máris csatát vesztettünk, mert megfelelő növedék csak ki-




