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FAHASZNÁLATUNK HELYZETE 
-FAKITERMELÉSI LEHETŐSÉGEINK 

DR. SÓLYMOS REZSŐ 

Az erdőgazdálkodásnak és a fafeldolgozásnak tartamosán, a le-
letőségek optimális szintjén kell kielégítenie a társadalmi szük
ségleteket. Csak magas színvonalú erdőmüvelés útján érhető el, 
hogy az erdők sokoldalú haszna a legkedvezőbben szolgálja a tár
sadalom jólétét, hogy az erdők betöltsék fatermelési, védelmi és 
szociális-üdülési funkcióikat. Az ország tartamos faellátására vo
natkozó kötelezettségünknek úgy kell eleget tennünk, hogy az er
dőgazdálkodás hosszú távlatú céljait egyrészt sérelem ne érje, 
másfelől, hogy az erdők fatermését a lehető legnagyobb mérték
ben és takarékosan hasznosítsuk. 

Az 1987. évi fahasználat 

Az elmúlt évi fakitremelés, faanyagmozgatás, valamint a fahasználat mű
szaki fejlesztése országosan megfelelt a VII. ötéves tervben arányosan elő
irányzottaknak és az erdőtervi fakitermelési lehetőségeknek. Az általánosan 
elfogadható eredmény azonban változatos részleteket takar. A fakitermelés 
összes bruttó fatérfogata 

8 millió 194 ezer m3 volt, ami az erdőtervi lehetőség: 99%-a. 

Ezen belül az állami erdőgazdasági vállalatok az erdőtervi lehetőségek 101%-
át, a termelőszövetkezetek a 97%-át, az állami gazdaságok a 83%-át hasz
nálták ki. Változatosabb képet mutat az, hogy az erdőgazdálkodók országo
san a véghasználati lehetőségnek a 94%-át, a növedékfokozó gyérítések 106%-
át, a tisztítások és törzskiválasztó gyérítések 101%-át teljesítették. A tölgy 
véghasználatok 79%-os, a cser 104%-os, a bükk 95%-os, az akác 91°/o-os, a 
nyár 105%-os és a fenyő 122%-os teljesítése egyrészt azt mutatja, hogy nem 
volt tölgy- és bükktúltermelés, másrészt a fenyőtúltermelés évek óta a nem 
kívánt mértékben folytatódik. Rá kell mutatnom arra is, hogy a növedékfo-
kozó gyérítések erélyét tovább szükséges vizsgálni, mert a 91%-os területben 
való teljesítéssel 106%-os fatérfogat áll szemben. Az állami erdőgazdaságok 
összes fakitermelésének a 30%-a származik előhasználatbód. 

Az országos helyzetértékeléshez tartozik, hogy erdőterületünknek 1987-ben 
a 69,2%-a volt állami erdőgazdasági kezelésben. Innen származik az összes 
fakitermelés 72%-a, a fennmaradó 28% a termelőszövetkezeti és állami gaz
dasági erdőkből. 

Az 1987. évi fakitermeléssel együtt vizsgáltuk az élőfakészlet és az 1 ha-ról 
átlagosan kitermelt famennyiség térfogatát. Az erdővel borított területen a 



hektáronkénti élőfakészletünk az 1980. évi 184 >n;-ről 195 m3-re növekedett. 

A legnagyobb fajlagos élőfakészlete Zalának van 321 m s, a legkisebb a 
Kiskunságnak, 96 m s (1. táblázat). Az 1 ha területre elosztva 1980-ban és 
1987-ben is változatlanul 4,3 m 3 volt a fakitermelés, ami a fajlagos fakészlet 
2,2%-a (2. táblázat). Ez a fafaj- és korosztály-megoszlást figyelembe véve, 
kedvezőnek tekinthető. 

Részletesen elemeztük és a vizsgálatokat tovább folytatjuk annak a meg
állapítására, hogy az országos átlagon belül mutatkozó, nagyobb vállalati 
különbségeket regionálisan miként kell elismerni vagy elmarasztalni. Ennek 
során a faállomány-viszonyokból adódó különbségeknél nagyobb volt a faj
lagos fakitermelés erdőgazdaságok közötti eltérése, amint a 2. táblázatból is 
kitűnik. A legtöbb fát 1 ha-ra vetítve a Somogyi EFAG termelte ki: 6,7 m 3 , 
a legkevesebbet a Pilisi Állami Parkerdőgazdaság: 2,3 m 3 . A fakészletre ve
títve, ez 2,8%, illetve 1,2%. 1980-hoz viszonyítva a Mecseki EFAG fajlagos 
fakitermelése 0,4 m3-rel, a Somogyié 0,9 m3-rel, a Zalaié 0,2 m3-rel növeke
dett, a BalatonfeMdékié 0,2 m 3-rel, a Vértesié 0,9 m3-rel, a Mátraié 0,2 m3-rel. 

I. táblázat 

1 ha erdővel borított területre jutó élőfakészlet, m3 
Erdőgazdaság 1980 1985 1986 1987 
i* 
Mecseki 224 235 240 243 
Somogyi 217 243 235 234 
Zalai 298 318 318 321 
Balatonfelvidékí 215 226 229 235 
Kisalföldi 147 155 157 157 
Vértesi 150 147 147 148 
Ipolyvidéki 155 177 179 180 
Mátrai 188 182 191 192 
Borsodi 215 217 224 225 
Felsőtiszai 135 138 140 137 
Nagykunsági 116 116 112 111 
Kiskunsági 81 90 92 96 
Délalföldi 135 138 140 143 
Fakombinát 230 235 235 237 
Pilisi ÁPEG 172 177 179 180 
Tanulmányi ÁEG 200 203 205 205 
Átlag 187 194 196 198 

Budavidéki ÁEVAG 138 148 144 147 
Gemenci 171 171 184 179 
Gyulaji 169 186 188 188 
Mezőföldi 131 139 142 145 
Átlag 154 162 166 163 

MN, Budapest 184 190 163 
MN, Kaszó 243 
MN, Veszprém 181 214 195 198 
Átlag 182 202 195 196 

MINDÖSSZESEN ÁTLAG 184 192 194 195 



1 ha erdővel borított területre eső fakitermelés, m3 
Erdőgazdaság 1980 1985 1986 1987 

Mecseki 4,8 5,1 5,1 5,2 
Somogyi 5,8 7,1 7,6 6,7 
Zalai 5,6 5,5 5,6 5,8 
Balatonfelvidéki 5,3 5,2 5,2 5,1 
Kisalföldi 5,6 6,2 6,2 6,3 
Vértesi 4,2 3,9 3,5 3,3 
Ipoly vidéki 2,9 2,8 2,9 2,7 
Mátrai 3,3 3,3 3,1 3,1 
Borsodi 3,3 3,1 2,9 2,9 
Felső tiszai 5,4 6,0 6,0 5,5 
Nagykunsági 4,2 4,9 5,0 4,7 
Kiskunsági 2,9 2,9 3,0 3,0 
Délalföldi 4,0 4,5 3,9 3,7 
Fakombinát 5,5 5,9 5,9 5,7 
Pilisi ÁPEG 2,6 2,5 2,5 2,3 
Tanulmányi ÁEG 3,9 4,4 4,3 4,3 

Átlag 4,3 4,5 4,5 4,3 

Buda vidéki ÁEVAG 2,9 2,5 2,8 2,3 

Gemenci 6,2 6,0 6,6 6,2 
Gyulaji 4,3 4,2 4,5 4,1 
Mezőföldi 3,7 3,7 3,6 3,5 
Átlag 4,4 4,2 4,4 4,1 

MN, Budapest 3,7 4,1 3,4 3,3 

MN, Kaszó 7,0 6,7 
MN, Veszprém 3,5 3,4 2,2 2,6 

Átlag 3,6 3,7 3,4 3,6 

MINDÖSSZESEN ÁTLAG 43 4,4 43 4,3 

a Pilisié 0,3 mS-rel csökkent. Az áilaimi EFAG-ok átlagosan 0,3 m 3-rel csök
kentették, az MN-erdőgazdaságok szinten tartották az utóbbi nyolc év folya
mán a fajlagos fakitermelésüket. Az elmúlt időszakban a többlettermelések 
indokoltságát is vizsgáltuk, ez irányú elemzéseinket 1988-ban folytatjuk. 

A fakitermelés értékelésének további döntő fokmérője a véghasználati te
rületek felújítása, az újratermelés. Korszerű felfogásban ezt is kell vizsgálni 
és elsőrendű tényezőnek tekinteni a hosszú távlatú célok megvalósítása, vagy 
akár a rablógazdálkodás kritériumainak egy adott térségben való értékelése 
során. Az erdőtervhez viszonyított többletetrmelés elbírálásához az eredmé
nyes erdőfelújítás is döntő tényező, örvendetes, hogy 

az állami erdőgazdaságok az első kivitelű erdőfelújításokat az összes kötelezett
séghez viszonyítva 112%-ban, a tsz-ek 97%-ban teljesítették. 

100% alatti a vértesi (90%), a kisalföldi (72%), a mecseki (98%) és a ta
nulmányi (83%) erdőgazdaság. A befejezett erdősítések (az összes kötelezett
séghez viszonyítva) 92%-os aránya szintén elfogadható, mert a véghasznála
tok évi átlagos területe a VI. ötéves tervhez viszonyítva 1,8 ezer ha-ral nö-



vekedett. A minőségi javulás, a kedvezőbb ápoltság, a vadkár kívánt mértékű 
csökkentése sajnos még várat magára. Ennek ellenére, bár regionálisan sú
lyosabb gondok is előfordulnak, az erdőművelés helyzete, az újratermelés 
színvonala 1987-ben a korábbiaknál kedvezőbb volt. Fafajonként elemeztük 
a véghasználati területek, valamint a befejezett erdőfelújítások és -telepítések 
alakulását. A 3. táblázatban példaként a tölgy és a bükk térfoglalásának a 
változását az 1976—1985. évekre mutatom be. 

A legnagyobb fajíagos élőfakészlete Zalának van 321 m 3 , a legkisebb a 
feltárás egyaránt elfogadhatóan alakult annak ellenére, hogy az erdőgazda
sági vállalatoknak rendkívüli nehézségekkel kellett e téren — főleg a tőkés 
gépimport miatt — megküzdeni. 

A fahasználati eszközök beszerzési lehetősége az elmúlt években nem volt 
kedvező. Általánossá vált a nem rubel viszonylatú gépek beszerzésének a de
vizahiánya. 1986-ig a vállalati beruházási források sem voltak elégségesek 
a tervezett fahasználati gépek megvásárlására. A vállalati jövedelmek 1986-
tól való javulása nyomán, fokozatosan megkezdődött az elhasználódott fa-

3. táblázat 

Véghasználati 
B 

erdő
e f e j e z 

erdő-
e t t 

F a f a j Év terület 
h 

felújítás telepítés 
e k t á r 

összesen 

TÖLGY 1976. 1 953 3 659 959 4618 
1977. 2 007 3 660 715 4 375 
1978. 2 050 3 636 1 053 4 689 
1979. 2 100 3 585 1 144 4 729 
1980. 1 973 3 312 1 200 4 512 

ÖSSZESEN: 10 083 17 852 5 071 22 923 

1981. 
1982. 

1 930 
1 976 

2 925 
2 236 

1172 
624 

1981. 
1982. 

1 930 
1 976 

2 925 
2 236 

1172 
624 

4 097 
2 860 

1983. 2 072 2 417 1170 3 587 
1984. 2 232 2 039 700 2 739 
1985. 2 222 2 248 706 2 954 

ÖSSZESEN: 10 432 11 865 4 372 16 237 

BÜKK 1976. 820 799 _ 599 
1977. 722 644 — 644 
1978. 807 1 598 — 1 598 
1979. 771 588 28 616 
1980. 729 446 — 446 

ÖSSZESEN: 3 899 3 875 28 3 903 

1981. 742 401 2 403 
1982. 775 322 — 322 
1983. 766 461 3 464 
1984. 736 457 7 464 
1985. 786 329 _ 329 

ÖSSZESEN: 3 805 1970 12 1982 



használati gépek újakkal történő cseréje. A jelenlegi beruházási lehetőségek 
a szinten tartást biztosítják. A tőkés export növeléséhez kapcsolt gépszállítá
sok általában faipari gépek voltak. Motorfűrészen kívül fahasználati gép be
hozatalára csak elvétve kerülhetett sor. 

Az erdőhasználati munkák eredményes végrehajtását szolgálták az erdő
feltárások, amelyek 1987-ben is differenciált, 40—70%-os állami támogatásban 
részesültek. 

119 km új erdei út, ebből 56,5 km burkolt út épült, 25,9 km hosszú út és 15 km 
hosszú erdei vasút korszerűsítése 

valósult meg. 1986. december 31-én erdeink feltártsági mutatója 8,4 fm/ha-ra 
emelkedett. 1988-ban az erdőfeltárás fejlesztése az előző évhez hasonlóan dif
ferenciált, 40—70%-os állami támogatásban részesül. 

Az erdőhasználatok és a fafeldolgozás kapcsolatát 1987-ben sikerült a ki
termelt fa nagyobb mértékű és magasabb szintű hasznosítása érdekében to
vább javítani. A hazai hengeresfa feldolgozásának volumene lényegesen nem 
változott és az ezredfordulóig sem változik. Évente 1900—2000 m 3 a kiter
melési előirányzat, ami azonos az 1985-ben feldolgozott mennyiséggel. Az ösz-
szetétel azonban módosul. Az előhasználatok arányának a növekedése miatt 
nagyobb lesz az egyéb fűrészipari alapanyag (vékony, rövid) aránya. 

Az 1988-ra tervezett fakitermelés 

Az erdőgazdálkodók összes fakitermelési szándéka az elmúlt évben beadott 
előterv szerint 

7 millió 473 ezer m', ami az erdőterv szerintinek a 88%-a, 

a véghasználatoké 88%, a gyérítéseké 102%, a tisztításoké 93%. Az állami er
dőgazdaságok az 5 millió 71 ezer m3-rel szemben előzetesen 4 millió 832 ezer 
m 3 fakitermelést terveztek. A véghasználati tervek az elmúlt évhez hasonló
an nem merítik ki a lehetőségeket, amelynek elsősorban az erdőfelújítási ne
hézségek, valamint az erdőfeltárás hiánya adja meg a magyarázatát. Különö
sen érvényes ez a felújítóvágások visszafogására, ami főleg az újulat hiánya 
miatt lehetetlenné vált további bontások következménye. A 112%-ra terve
zett növedékfokozó gyérítésekből úgy tűnik, hogy az előbbi hiányokat ezúton 
kívánja több erdőgazdaság pótolni. Ezek szakszerűségére ismételten felhívom a 
figyelmet, mert 1988-ban a fahasználatok átvétele során az erdőfelügyelőségek
nek tovább kell növelni a pontosabb méréseken alapuló átvételeket. Meglepő 
lehet, vagy az előbbieket igazolja az, hogy a törzskiválasztó gyérítések vár
ható fatérfogata csupán a 97%-a lesz az erdőtervinek. Nem valószínű, hogy 
az erdőtervezők egyik gyérítést túl erősen, a másikat túl enyhén trevezik. 
A fakitermelések tervezett fafaj összetétele a fenyők kivételével kisebb az er
dőtervi lehetőségnél. Fenyőből 8%-os a túltervezés. Ezt a sorozatos többletet 
már a fenyőpusztulás alig indokolja. A fenyő és a nyár fafajok helyzetét 
1988-ban külön is részletesen vizsgáljuk. 

A véghasználati összes terület várhatóan 23 ezer 300 ha lesz az erdőtervi 
25 ezer 800 ha-ral szemben. A tarvágások területe 93%-át, a felújítóvágásoké 
75%-át teszi ki az erdőtervinek. Megelégedéssel kell előzetesen fogadni, hogy 



az erdőgazdálkodók a felújítási kötelezettségeknek terveik szerint a kívánt 
mértékben eleget tesznek. A törzskiválasztó gyérítések területét 96%-os, a 
növedékfokozókét 104%-os, a tisztításokét 99%-os mértékben tervezik. A 46 
ezer ha gyérítés és a 34 ezer ha tisztítás a véghasználatokkal együtt azt je
lenti, hogy mintegy 103 ezer ha erdőterületen kell 1988-ban fahsználatokat 
végezni. Szeretném ennek keretében külön kihangsúlyozni a fapusztulás kö
vetkezményeinek a gyors felszámolását és a száradéktermelést illető folyama
tos kötelezettségeinket. Az erdők ápoltsága, tisztasága, gondozott állapota sem 
a száradékot, sem az évek óta elfekvő, kitermelt fák vagy farakásoknak gom
bák által korhasztott sorát nem viseli el. Ezen a téren az elmúlt év kedve
zőbb pénzügyi eredményei nem hozták meg mindenütt a joggal elvárt, ará
nyos javulást. Nyomatékosan hangsúlyoznom kell azt is, hogy 

a véghasználati fakitermelések engedélyezésének az egyik döntő előfeltétele 
az erdők felújításának eredményessége 

lesz a következő évek folyamán is. Ez nem vezethet a fakitermelések indo
kolatlan visszaeséséhez, hanem kiemeli az erdőfelújításokra való felkészülés 
rendkívüli jelentőségét. 

A kitermelhető famennyiség 
Az előbbiekben tárgyalt két esztendő fakitermelési helyzetének a kiegészí

tését, valamint a jövő lehetőségeit illető eligazítást egyaránt szolgálja a fa
kitermelés témakörében felmerült kérdésekre adott válasz. Ezek a kérdések 
elsősorban arra irányulnak, hogy kellő pontossággal ismerjük-e erdeink élő
fakészletet és növedékét, fakitermelésünk tervezése és végrehajtása megfelel-e 
a tartamos erdőgazdálkodás hosszú távlatú céljainak, végül miként alakul az 
ezredfordulóig és azután a fakitermelés lehetősége. 

Ezek a kérdések nem újszerűek, végig kísérik az erdőgazdálkodás történe
tét. Elegendő, ha az 1882-ben megjelent Soltz—Fekete féle Erdőbecsléstan, 
vagy az 1884-ben közreadott Szécsi-féle Erdőhasználattan könyvek ide vonat
kozó fejezeteire utalok. Szakirodalmunk bizonyítéka annak, hogy több mint 
egy évszázada különböző szinten aggodalommal jelentkeznek ezek a kérdések, 
bizonyítva azt, hogy az erdészek mindenkor a tartamos erdőgazdálkodást te
kintették alapkövetelménynek. 

A felszabadulás óta is állandósult e vita, amely először az 1946-os erdő
leltárt érintette. Akkor a magyar erdőkben — dr. Sali Emil által extrapolált 
adatoknak megfelelően — 116 millió m 3 7 cm-nél vastagabb fa állt 3—3,4 
milló m 3 növedékkel. Az 1950-es évekig folyt a vita arról, hogy megenged
hető-e az évi 3,5 millió m 3-es fakitermelés, amely megegyezett a két világ
háború közöttivel. 1952 végén az ÁGEM Erdészeti Főigazgatóságán az össze
sített erdőleltáradatok az erdőrendezők által megállapított élőfakészletet és a 
növedékét egyaránt elfogadhatatlanul magasnak találták. 1953 elején három
napos vitát folytattak a kitermelhető famennyiségről. Az ellenvélemények 
alapján az első napon 20%-kal, a másodikon további 20%-kal csökkentették a 
fakitermelés erdőrendezési előirányzatát. A vita és a bejelentések következ
tében vizsgálatot rendeltek el. Ennek során tisztázták, hogy sem az értéke
sebb fafajok, sem a jobb állományok terhére nem történhet fakitermelés. A 
vita 1956-ban ismét fellángolt, amelyet az MTA Erdészeti Bizottsága 1957-ben 
zárt le. 1976-ban az Erdészeti és Faipari Főosztály vezetőjéhez írt miniszteri 
levélből viszont kitűnik, hogy a vita mégis tovább tart. A miniszter szerint: 



„ . . . ismét aggódó hangokat hallok. Kizsaroljuk a legértékesebb erdőállományt, 
s ahova természetjáróként eljutok a szem valóban igazolni látszik az aggá
lyokat. Túl sok a tarvágás...", 1980-ban a MÉM állást foglal arról, hogy az 
ezredforduló táján 9,4—9,9 millió m 3 fakitermeléssel számolhatunk, ha az 
erdőket károsodás nem éri. Így érkeztünk el az utóbbi évekhez, amikor a 
fakitermelési lehetőségeket éppen úgy vitatják a szakmai és társadalmi körök 
egyaránt, miként jó 40 évvel ezelőtt is történt. 

Erdeink fakészletével, növedékével, a fakitermelésnek a hosszú távú er
dőgazdasági céloknak megfelelő lehetőségeivel az utóbbi években a korábbi
aknál is behatóbban foglalkozhattunk. Ezt elsősorban az Erdőrendezési Szol
gálat munkája, a számítástechnika alkalmazása tette lehetővé. A részletkér
déseket megelőzve mindenekelőtt azt kell megállapítanunk, hogy napjaink
ban Magyarországon az erdőrendezés korunk tudományos-technikai eredmé
nyeit hasznosítva az adottságoknak megfelelő színvonalon állapítja meg a 
fákészletet, az összes fatermés folyónövedékét és a kitermelési lehetősége
ket. Ezek szerint a számokat kikerekítve az erdőbecsléstől megkívánható pon
tossággal határozta meg az Erdőrendezési Szolgálat, hogy: 

— a faállománnyal borított, 1 millió 660 ezer ha területen, az összes fatermés 
folyónövedéke meghaladja a 10 millió m3-t, 1 ha-on a 6 m M ; 

— az éves átlagos fakitermelési lehetőség a VI. ötéves tervben 8 millió m? 
volt, a VII. ötéves tervben 8,4 millió m', amely mintegy 2 millió m'-rel 
kevesebb, mint az összes fatermés folyónövedéke, amit erdeink korosztály
megoszlása indokol; 

— az országos véghasználati prognózis szerint az 1985. évi 6 millió m3 vég
használat 1995—2015 között 6,3 millió m3-re, majd 2030-ig 7,2 millió m3-re 
növelhető, az erdők szakszerű felújítása és nevelése esetén még akkor is, 
ha 1990 után a tervezett 150 ezer ha-os erdőtelepítést nem vesszük szá
mításba (1. ábra); 

— az összes fakitermelés az előbbieket figyelembe véve 1990-re 8,7 millió m3 
2005-re 8,8 millió, 2015-re 8,9 millió, 2030-ra 9,8 millió m'-rc emelkedhet, 
amelynek 27—29%-át az előhasználatok alkotják; 

— a 150 ezer ha-os erdőtelepítés megvalósítása esetén 2000—2005-től tovább 
növelhető a fakitermelés, ha erdeink egészségesek lesznek (az ábrán fo
lyamatos vonal); 

— erdeink szabálytalan korosztály-megoszlása az elmúlt évtizedek több mint 
félmillió ha-os erdőtelepítésének és ugyanennyi erdőfelújításának köszön
hető, amely a fafajmegoszlással együtt számottevő hozadékszabályozást 
tesz szükségessé, a jelenlegi évtized 8 millió m3-es véghasználati lehető
ségét ezért csak 6—6,3 millió m?-ig tervezzük és a fennmaradó fameny-
nyiséget a lassan növő, értékesebb faállományok vágáskorának emelésé
vel a 2005 táján adódó 4,6—4,8 millió m3 véghasználat kiegyenlítésére, a 
tartamosság fenntartására tervezzük. 

Ezek a főbb megállapítások azt mutatják, hogy országosan nem csökken, 
hanem szerényen emelkedhet hosszabb távon is a fakitermelés az említett 
előfeltételek teljesülése és az erdők egészségének fenntartása esetén. Erdő
gazdaságonként eltérően alakul ez a kép, amit az újabban végzett regionális 
hozadékszabályozás és -előreljzés mutat. Csak akkor tudunk eleget tenni 
ágazati kötelezettségeinknek, ha a megtermelt és kitermelhető famennyiség 
szeíkezetét tovább elemezzük és e szerint készülünk fel a hasznosításra és fej
lesztjük fafeldolgozó iparunkat. Végül ismételten hangsúlyozom, hogy vala-



mennyi fakitermelési terv és -teljesítés csakis az erdők fenntartásának, fej
lesztésének, egészségük megóvásának, az újratermelés hosszú távú feladatai
nak a teljesítése esetén lehetséges. Ehhez pedig a szakmai követelmények sze
rinti erdőgazdálkodás megvalósításával járulhat hozzá a legeredményeseb
ben az erdésztársadalom. Ide sorolom az erdőtervi adatok folyamatos ellen
őrzését és a hibák gyors kijavítását is. 

A szakmai követelményeknek megfelelő, erdőművelésre alapozott fahaszná-
lat eíső feltétele nem a fűrész, hanem a felújításhoz szükséges szaporítóanyag. 
Igazából ezért nem helyes, ha a vállalati gazdálkodás keretében az erdőmű
velést és a fahasználatot külnválasztva értékeljük. A két üzemág csakis az 
erdészeti termelés egységében felelhet meg a korszerű erdőgazdálkodás hosz-
szú távú és éves követelményeinek egyaránt. 

A P B I L l L A J O S (1887—1967) 
Egy megkésett kettős évforduló 

Áprily Lajost aligha kell bemutatnunk 
lapunk olvasóinak. Nemcsak a magyar-, 
hanem tudtommal a világirodalomban 
sincs még egy olyan költő, aki lélekben 
és igazságban annyira közel állna hoz
zánk, erdészekhez, mint ő. Számtalan 
versének témája az erdő. a benne élő 
ember, vad, fa, bokor, madár és virág. 
Meleg, szívből jövő, egyéni hangja nem 
szimfónia nagyzenekarra, pásztorsíp csu
pán. De őszinte, sajgó, eleven. 

Bár nem tősgyökeres pilisi költőnk — 
Erdély szülöttje —, élete és költészete 
jelentős része összeforrott a tájjal. Vi
segrád—szentgyörgypusztai otthona — 
alkotó műhelye — majdnem olyan is
mert „tereppontja" a Pilisnek, mint a 
Rámszakadék vagy a Kétbükkfanyereg 

Születése 100. és halála 20. éves for
dulóján — ha kissé megkésve is — tisz
telettel adózunk mély természetszerete

tének, igaz emberségének és páratlan 
költészetének ezzel a versével. 

SZERET AZ ERDŐ 

Engem az erdő véd s szeret, 
utaimon, erdők kísértek: 
bükkök, gyertyánok, égerek, 
tölgyek. Fenyők is. Égig értek. 

Most is, hogy visszagondolok 
hajdani erdeim sorára, 
a hegy felől gyönyörűen 
zúg bükkös erdőnk orgonája. 

S ha majd mélyebbre költözöm, 
érzéstelen rommá omoltan, 
egy hang közelről súgja még: 
„Én is az erdő fája voltam". 

Dobay Pál 

Frankfurt (NSZK) szűkebb környékének 5000 ha-nyi erdejét a 780 000 főnyi lakos
ságból évente mintegy 5—6 milliónyi látogatás éri. Az itteni, 8550 ha-t kezelő erdő
hivatal összes kiadásainak 48%-ára becsülik a jóléti célra szükségeseket, míg a 

bevételeiben mindössze 5%-kal szerepel... Ez utóbbi a hat játszóparkban elhe
lyezett játék- és sportberendezések használati díjából és egyéb bérletekből adódik. 

Egy 6—7 ha-s ilyen park évi fenntartási költsége mintegy 185 000 márkát tesz ki, 
amiből 74% a személyi jellegű. Hasonló park létesítési költsége tíz évvel ezelőtt 
1,4 millió márkába került. Az erdőnek tisztán tartása 1986-ban negyedmillió már

kát tett ki, egyetlen szétrombolt klozetberendezés helyreállítása 50 000 márkába ke
rült, egyetlen, garázdaságból okozott tűz 80 000 márkányi kárt okozott... A jóléti 
hatásoknak értékelhetési nehézsége folytán, a város most legalább az ilyen irányú 

kiadások összegének termelési értékként való elismerését gyakorolja. 

(AFZ, 1988. 11. Ref.: Jéróme R.) 



A Somogyi EFAG oszlopai a visegrádi Barátság-parkban 

A fogatos közelítésnek és általában lovak erdei munkában való alkalmazásának 
szenteli az NSZK-ban megjelenő ALLGEMEINE FORSTZEITSCHRIFT az 1987. evi 
51/52 számát Bár odaát általában hidegvérű lovakkal dolgoznak, a tartásra, velük 
való munkára számunkra is több hasznos utalást találhatunk benne. A szám ára 
9,— márka. Beletekintés az egyesület könyvtárában is lehetséges. Megérdemelné ezt 
egyre jobban hiányzó munkatársunk — a ló. 

E R D É S Z E T szavunk gyökere az ered ige. Ha úi. letermeljük az erdőt, az ter
mészetes tulajdonságából következően — régiesen hangzó, de szakmailag teljesen 
megfelelő kifejezéssel — újra ered; ennek folyamatos (jelen idejű) melléknévi 
igeneve: Újra eredő. Idővel — a nyelv egyszerűsödése folytán — az újra határozó
szó, ill. a közbenső -e- betű elmaradt, és létrejött az ismert erdő szavunk, amely 
szófajilag már nem ige, nem is melléknév, hanem főnév. 

Az -sz, -ész, (foglalkozásra utaló) képző hozzákapcsolásával keletkezett az erdész 
szó, mint pl. vad — vadász, gép — gépész stb. Tehát főnévből képzett főnévvel 
állunk szemben. 

Ez a nyelvtani jelenség még egyszer megismétlődhetik ugyanannál a szónál az 
-at, et képző alkalmazásával. Pl. vadász — vadászat, gépész — gépészet, a mi ese
tünkben pedig erdész — erdészet. 

Dobay Pál 


