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A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának az erdőgazdasági ter
melés fejlesztéséhez szükséges intézkedésekre vonatkozó határozata meg
állapítja, hogy erdeink tényleges élőfakészlete a kapitalista rablógazdál
kodás következtében csak mintegy kétharmada az adott természeti viszo
nyok között elérhető fakészletnek és ennek megfelelően évi fatermésünk 
is jelentékenyen kevesebb, mint amennyit okszerű gazdálkodással bizto
sítani lehet. Figyelmeztető megállapítás ez, különösen, ha azt is tudjuk, hogy 
az ország erdősültsége már alapjában véve is nagyon szűkös ahhoz, hogy fa-
ellátásunkat saját erdeinkből, még a belső szükséglet emelkedése nélkül is 
biztosítani tudjuk az erdők élőfakészletének apasztása nélkül. Belső szük
ségletünk azonban népgazdaságunk erőteljes fejlődése következtében ter
mészetszerűleg emelkedett, így lakosságunk közvetlen ellátása és iparunk 
fejlesztése szempontjából több faanyagra van szükségünk, mint a felsza
badulás előtt volt. Ezért a faellátás kérdése ma népgazdaságunk egyik 
súlypontos kérdésévé vált. 

Ezt a tényt nincs miért titkolnunk, sőt tudnunk kell. Először is nem 
Magyarország az egyetlen ország, ahol az erdősültség kisebb, semhogy 
dúskálkodni lehetne az erdők fatermékeiben. Másodszor bűnösen hosszú 
ideig dúskálkodtak, pazaroltak esztelenül szerte a világon és ezért világvi
szonylatban is rohamosan csökkent az erdők területe és a meglévő erdők 
élőfakészlete, ennek az eredményét örököltük mi is. Tehát ma az a hely
zet, hogy kevesebb az erdőnk, mint amennyi kellene, a meglévő erdeinkben 
kevesebb az élőfakészlet, mint amennyi lehetne, és ugyanakkor életszínvo
nalunk emelése érdekében több fára van szükségünk, mint a kapitalista 
időkben volt. 

Hol van itt a kivezető út? — Mi lenne az eredménye annak, ha az 
eddigi erdőgazdálkodási, fafeldolgozási és fafelhasználási módszerek mel
lett egy bizonyos ideig, amíg népgazdaságunk kifejlődik és megerősödik, 
egyre több fát vágnánk ki erdeink élőfakészletéből és később, gazdasági 
megerősödésünk után pihentetnénk erdednket és import útján fedeznénk 
belső szükségletünk nagyrészét? — Egy kis hozzáértéssel könnyű belát
nunk, hogy amint elfogytak a vágásérett állományaink és ugyanannyi, sőt 
később még nagyobb fatömegét akarnánk kivenni a fiatalabb állományok
ból, ezt csak egyre nagyobb erdőterületek kitermelésével érhetnénk el. A 
mezőgazdasági növényekhez viszonyítva az erdei fák aránylag magas vá
gáskora, tehát hosszú termelési időszaka következtében ilyen módon egyre 
hosszabb időre és egyre súlyosabban megterhelnénk gazdasági jövőnket, 
ami hatványozott terheket róna a jövőben népgazdaságunkra. Ha tehát a 
saját jövőnkön könnyíteni akarunk, éppen fordítva azt kell elérnünk, 
hogy erdeink növedékét évről évre növeljük, élőfakészletünket fokozatosan 
gyarapítsák, hogy ezzel egyre fokozódó fatermést biztosíthassunk nép
gazdaságunknak, amennyi életszínvonalunk emeléséhez valóban szükséges. 

De nincsen ebben ellentmondás? Van ennek lehetősége? 
Valóban ellentmondás lenne ebben, ha az eddigi erdőgazdálkodási, fa

feldolgozási és fafelhasználási módszerek mellett maradnánk. Csakhogy 



éppen ezeken a módszereken tudunk és ezeken kell változtatni. De kizáró
lag az erdőgazdasági termelés és a faipar összefüggő fejlesztésével, mert 
sem az erdőgazdasági termelés fejlesztése, sem a faipar fejlesztése nem le
het önmagában elégséges. 

Az erdőgazdasági termelés fejlesztéséhez szükséges intézkedéseket a 
Minisztertanács határozata részletesen felsorolja. Ezeknek az intézkedé
seknek a révén hozzáférhetővé tesszük a túlkoros, vagy vágásérett feltárat
lan állományainkat és valóban biztosítani tudjuk meglévő faállományaink 
növedékének gyarapodását is. Csakhogy idős faállományaink fatömege nem 
lehet elégséges ahhoz, hogy abból növekvő szükségleteinket hosszabb ideig 
fedezhessük; fiatalabb állományaink pedig egyideig nem fognak még olyan 
méretű és minőségű faanyagokból többletet nyújtani, amilyent faiparunk 
eddig igényelt. Elérkezett tehát a döntő pillanat, amikor faiparunk fej
lesztésével, korszerű átállításával és a fafelhasználás legszigorúbb szabá
lyozásával kell nehézségeinket áthidalni, az erdőgazdasági termelés fejlesz
tését kiegészíteni. 

A legelső tennivaló az, hogy a fafelhasználásnál a legteljesebb mérté
kig mellőzzük a fát mindenhol, ahol más anyagokkal pótolhatjuk, és az így 
megtakarított faanyagokat olyan iparágak részére biztosítsuk, ahol a fa 
valóban nélkülözhetetlen. Nagymértékű takarékosságot tudunk elérni a fa 
eltüzelésétől kezdve a vasúti talpfáknál, vezetékoszlopoknál, épületszerke
zeteknél, épületállványozásnál, kerítéseknél, hidaknál, zsaluzóanyagoknál 
és még számtalan más felhasználási helyen. Ezzel faanyag szükségletün
ket igen jelentős mértékben tudjuk csökkenteni. 

Azonban még ez a takarékosság sem lehet önmagában elegendő. Fel
tétlenül szükséges egész faiparunk teljes korszerűsítése és átállítása olyan 
értelemben, hogy a rendelkezésünkre álló összes faanyagot a legcélszerűb
ben, legolcsóbban és legtakarékosabban tudjuk maradéktalanul felhasz
nálni a faipar termeivényeinek minőségi és mennyiségi emelése mellett. 
Itt tehát nem csupán arról van szó, hogy meglévő faipari üzemeink, külö
nösen az alapanyagokat előállító üzemeink korszerűtlenek, zsúfoltak, 
gyenge felszerelésűek, drágán és pazarlással dolgoznak, telepítési helyük is 
sok esetben helytelen és ezeket a hibákat feltétlenül sürgősen ki kell javí
tanunk, sőt korszerű, olcsón és takarékosan dolgozó, jól telepített új üze
meket is kell létesíteni. Még sokkal többről van szó. Faiparunknak még 
alapvetőbb fejlesztésére van szükség, hogy erdőgazdaságunk minden ter
meivényét takarékosan felhasználhassuk. 

Először is a hazai termőhelyi viszonyaink mellett erdeinkben vannak 
és lesznek is olyan fafajaink, amelyeknek a fáját a továbbfeldolgozó faipar 
nem tudta és egyesekét még ma sem tudja jóminőségű iparcikkek előállí
tására felhasználni. Ezeket a faanyagokat megfelelő nemesítési eljárá
sokkal alkalmassá lehet tenni teljesen kifogástalan faipari gyártmányok 
előállítására. A faipari alapanyagokat előállító üzemeinknek tehát első
rendű feladata a faanyagok nemesítését a laboratóriumi kísérleteken most 
már túlmenően mielőbb teljes mértékben megvalósítani. Faipari tudomá
nyos kutatásunknak is legfontosabb feladata ehhez a még szükséges segít
séget megadni, mert ipari faellátásunk terén ez lesz az egyik legdöntőbb 
lépésünk. Ehhez nem kell többet mondanunk, mint azt, hogy pl. az akác 
egyes termőhelyeinken gyorsan növő fafajunk, tekintélyes mennyiségű 
akácállományunk van és az akác fáját megfelelő nemesítéssel bútorkészí-



tésre már alkalmassá tudjuk tenni. Hasonlóan kifogástalan ceruzafát tu
dunk adni iparunk részére nemesített hársból és égerből. Az eddig faipari 
célra nem használt vagy csak korlátolt célra használt faanyagok nemesí
tését faipari alapüzemeinknél tehát sürgősen be kell vezetnünk, hogy a 
továbbfeldolgozó faipari üzemek részére több megfelelő faanyagot tudjunk 
biztosítani. 

Másik fontos teendőnk az, hogy a faipari alapanyagokat gyártó üze
meinknél a vékonyabb erdei választékokból is megfelelő méretű faeleme
ket állítsunk elő, főleg ragasztás útján, amelyek rendeltetési célúknak 
mind méret, mind minőség szempontjából megfelelők. Ez az eljárás szintén 
ipari faellátásunk javítását segíti. 

A faanyogakkal való takarékosság és faellátásunk növelése céljából 
mindennél fontosabb, hogy az alapanyagokat gyártó faipari üzemeinknél 
méretre szabjuk az építési faanyagokat és a tovább feldolgozó faipar anya
gait, hogy elejét vegyük a felesleges szállításoknak és a hulladékanyagok 
elszóródásának. A leeső leszabási hulladékból és a feldolgozási hulladékból 
pedig helyben kell gyártani farostlemezt, forgácslemezt és örleményidomo-
kat, tehát olyan alapanyagokat, amelyek a továbbfeldolgozó iparban a ter
mészetes fát és főleg a drága lemezárut pótolják. Különösen a farostlemez-
gyártásnak van nálunk óriási jelentősége, mert a szükséges hámozási anya
got belföldi termelésünkből nem tudjuk biztosítani, lemezanyagainkat 
költséges import útján is nehezen tudjuk pótolni, ugyanakkor pedig a 
farostlemez az enyvezett lemezt kitűnően helyettesíti. Farostlemezgyártá
sunk kifejlesztésének szerencsére elég kedvező lehetősége van, mert a fa
rostlemezgyártáshoz a vékony méretű erdei gyérítési anyag és a mezőgaz
daság több mellékterméke is jól felhasználható. Ezért farostlemezgyártá
sunk megteremtése faiparunk keretében mindennél sürgősebb. 

A megfelelő takarékossági intézkedésekkel és faiparunk tervszerű fej
lesztésével el tudjuk tehát érni, hogy fejlődő erdőgazdaságunk termeivé
nyeiből sokkal több faanyagot tudunk ipari célra felhasználni, mint eddig 
és ezzel importunk igen jelentős csökkentése mellett valóban elérhetjük, 
hogy erdőgazdaságunk népgazdaságunkat egyre nagyobb és nagyobb mér
tékben ellássa fával. Ehhez természetesen komoly 'beruházásokra van 
szükségünk; de mindenekfelett a legfontosabb, hogy erdőgazdasági és fa
ipari dolgozóink vállvetve segítsék egymást az erdőgazdasági és faipari ter
melés összefüggő fejlesztésében. 

Vannak, akik faiparunk fejlődése szempontjából akadálynak tekintik, 
hogy továbbfeldol'gozó faiparunk több minisztérium keretébe tartozik —• 
holott ez teljesen mellékes kérdés. Bármelyik tárca keretébe is tartozik va
lamelyik faipari üzemünk, alapanyagra van szüksége,, hogy népgazdasági 
tervét teljesíthesse. A faipari alapanyagok bővítése tehát az elsőrendű cél, 
amiről az erdők fa termésére, tehát alapvető faanyagbázisunkra felépített 
fűrészüzemeinkben és faipari kombinátjainkban lehet és kell gondoskod
nunk és ugyanezekben az üzemekben és leszabó üzemeinkben kell egysé
gesen gondoskodnunk a takarékosság minél teljesebb megvalósításáról és 
a hulladékanyagoknak, mint faipari alapanyagoknak egy helyen való fel
dolgozásáról is. Nem új szervezetek életrehívása dönti el tehát népgazda
ságunk faanyagokkal való ellátását és egyes továbbfeldolgozó faipari üze
meink boldogulását, hanem az a jószándék és akarat, amivel feladataink 
teljesítéséhez hozzáállunk. 



A párt és a kormány segítségével már hozzáláttunk alapanyagainkat 
gyártó fűrész- és lemezüzemeink korszerűsítéséhez és új faipari kombiná
tok létesítésének előkészítéséhez és bízunk abban, hogy erdőgazdaságunk 
és faiparunk egységes fejlesztésével rövid időn belül igen jelentős eredmé
nyeket tudunk elérni népgazdaságunk egyik súlypontos kérdésének meg
oldásában. 

A Tokaji-hegy mikroklímájána k megjavítása — fásítással 
B Á N K Y G Y U L A 

az ERT I tudományo s munkatárs a 

A Tokaji-hegy a világhíres tokajhegyaljai borvidék legdélibb fekvésű 
hegye. Itt terem hazánk külkereskedelmének egyig világszerte ismert és 
keresett cikke, az öt-hat puttonos „tokaji aszú", melynek előállításánál a 
talajon, nemes szőlőfajtákon és az andezittufába vágott kitűnő pincéken 
kívül a nemes rothadást előidéző Botrytis cinerea nevű penészgombának 
is fontos szerepe van. Ez a gomba, ha ősszel, beéréskor támadja meg a 
siőlőbogyót, akkor nem cukrot, hanem savat fogyaszt, aminek következté
ben a bogyó vizet veszít, összetöpped és édesebb lesz. Ezzel a töppedt bo
gyóval javítják, aszúsítják a tokaji bort. A penészgomba működését csak 
szigorúan meghatározott tenyészeti feltételek mellett fejti ki. Fellépésére 
általában az olyan meleg és száraz őszi időjárás kedvező, mely mellett idő
közönként köd, párateltség, kisebb meleg, szemerkélő eső is van. Hideg 
idő, nagyobb vagy gyakoribb esők nem kedveznek a tenyészetnek. 

Régi feljegyzések bizonyítják, hogy régente a Tokaj hegyalján gyak
rabban fordult elő olyan időjárás, mely az aszúsodást elősegítette. Mivel 
az időjárásban a hőmérséklet az idők folyamán nem változott és ma is 
gyakori a szép meleg október, a „vénasszonyok nyara", csak a levegő pára
tartalma változhatott meg hátrányosan. Hogy ez így is történt, arra mutat 
a Tokaji-hegyet körülölelő Tisza és Bodrog folyó hatalmas kiterjedésű 
vizenyős árterületeinek lecsapolása a folyók szabályozásával, valamint a 
hegyet borító erdőségnek a legeltetéssel történt erős visszaszorítása. 

A tokaji borban rejlő különös érték folytán érthető, hogy kormány
zatunk súlyt helyez a hegyaljai szőlők termőképességének emelésére, a ter
melt bor minőségének megjavítása kérdésére. Így került napirendre a To
kaji-hegy mikroklímájának megjavítása. 

Borsod megye Tanácsa V. B. Mezőgazdasági Osztálya szakértőkből álló 
kcmplexbrigádot szervezett, melynek tagjai szőlészeti, út- és vízügyi és 
erdészeti szakemberek voltak. E bizottság az egész Hegyalján községhatá
ronként bejárta a szőlőművelés alá vont területeket s azok termeléke
nyebbé tételére összefüggő tervet dolgozott ki; ennek végrehajtásában a 
legfontosabb szerep az erdészetekre vár. Ugyanis a szakértőbizottság a helyi 
tudományos megfigyelések alapján megállapította, hogy a szőlőművelés 
alá nem vont területek visszaerdősítése, az erdőterületek feljavítása és az 
értéktelen legelőterületen, kellő fásítási hálózat létesítése biztosítani tudja 
a levegő páratartalmának oly mértékű emelését, mely az aszúsodásra új
ból kedvező klimaviszonyokat teremt. 

A z erdő és a szélfogó paszta ugyanis a bőségesebb páraképzésen felül 
a nagyobb felmelegedést csökkentve meggátolja azerősebb elpárologtatást, 
szélfogó hatásával pedig a szélárnyékba került területen a pára elhordását 




