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2001. június 6–9. között rendezték
Svédországban az ELMIA WOOD erdé-
szeti gépkiállítást és vásárt. A
négyévente ismétlôdô rendezvénynek
ezúttal Jönköping városa és térsége
adott otthont. A rendezvényre az Orszá-
gos Erdészeti Egyesület Gépesítési
Szakosztálya szervezett tanulmányutat.

A kiállítás helyszíne (mely egy 1000
ha-os erdôtömb kb. 150 ha-os területét
jelentette), megrendezése, szervezettsé-
ge példaértékû volt. Az erdei környe-
zetben bonyolított rendezvényen több,
mint 450 kiállító vett részt. A kiállítási
terület – melyen belül több kilométeres
gyûrûkön helyezkedtek el a kiállítók –
úgy volt kialakítva, hogy a kiállítók pa-
vilonjai, sátrai mögött (mellett) rögtön
lehetôség kínálkozott a gépek üzem
közbeni bemutatására is. A rendezvény
– melynek méreteire jellemzô, hogy
egy nap alatt nem lehetett az egész te-
rületet bejárni – az erdészeti gépek és
technológiák világviszonylatban is talán
legnagyobb bemutatója volt, ahol szin-
te valamennyi erdészeti gépgyártó jelen
volt gépeivel, eszközeivel, amelyek je-
lentôs részét üzem közben is bemutat-
ták. A rendezvényen a résztvevôk a leg-
korszerûbb, világszínvonalú erdészeti
technikával találkozhattak.

A rendezvény középpontjában ez al-
kalommal a szabályozott rövidfás mun-
kamódszer (CTL = cut-to-length), vala-
mint a jövô erdészeti technikája szere-
pelt. A CTL technika lehetôvé teszi,
hogy a fakitermelést az erdészeti gépe-

ken közvetlen a
fûrészüzem köve-
telményei szerint
szabályozzuk.

A négynapos
vásáron az erdé-
szeti technika teljes vertikuma képvisel-
tette magát. A kiállításon gyakorlatilag
valamennyi erdészeti mûvelethez,
munkafolyamathoz látható volt több,
különbözô típusú gép, eszköz, beren-
dezés. A teljességre törekvés nélkül né-
hány észrevétel, megjegyzés:

– az egyszerû eszközök, kisgépek
száma szinte végtelen volt;

– a kiállított korszerû gépek aránya a
fahasználat és az elsôdleges fafeldolgo-
zás irányába tolódott, viszonylag keve-
sebb volt a csemetetermesztési és az er-
dômûvelési gép;

– feltûnô volt a hidraulikus elemek, a
hidraulikus elven mûködô gépek nagy
száma és típusválasztéka (a hidraulikus
elemeket gyártó cégek külön utcát al-
kottak a kiállításon);

– megjelent számos új, ötletes szer-
kezet megoldás is (pl. kettôs gémtolda-
tú hidraulikus daru, kihordókocsi hátsó
raktértoldalékkal, billenthetô kivitelû
kihordókocsi);

– jelentôs számban voltak láthatók a
mezôgazdasági univerzális traktorhoz
kapcsolható, korszerû, magas mûszaki
színvonalat képviselô, elsôsorban fa-
használati gépek, adapterek, amelyek a
magánerdô-gazdálkodás problémáira
adhatnak megoldást;

– feltûnô volt a mobil vízszintes sza-
lagfûrészek és hosszvágó körfûrészek
nagy száma és típusválasztéka;

– jelen voltak a nagy terepjáró ké-
pességû, kerekeiket önállóan beállítani
tudó többcélú gépek;

– nagyszámú és nagy típusválaszté-
kú többcélú gép volt látható, melyek
egyre magasabb fokon automatizáltak,
számítógép által vezéreltek;

– megjelentek a többcélú gépekhez
csatlakoztatható erdômûvelési adapte-
rek (talaj-elôkészítô és ültetô egysé-
gek);

– új megoldást jelentett a vágáshulla-
dék-kötegelô gépek megjelenése;

– megjelentek a lokális helymeghatá-
rozással irányított gépek, melyek a gép-
üzemeltetés fejlôdési irányát jelzik.

A vásáron sok nagy kiállító is jelen
volt, közülük kiemelni bárkit is nehéz,
de talán külön is említhetô a CATER-
PILLAR, a GRUBE, a PARTEK FOREST
(ezen belül a Cranab, a Loglift
Jonsereds és a Valmet), a VALTRA
TRAKTOR, valamint a TIMBERJACK cé-
gek, amelyek gépeik teljes választékát
felvonultatták. A VALTRA TRAKTOR
cég itt mutatta be elôször új erdészeti
csuklós traktorát. A kiállításnak sajnos
magyar résztvevôje nem volt.

Betekintés a világ
erdészeti 
gépkínálatába

Egedal ültetôgép

Vágáshulladék-kötegelô gép Valtra csuklós traktor döntô-gallyazó-daraboló adapterrel
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Az ELMIA WOOD – melyet több tíz-
ezren látogattan meg – a világ minden
tájáról érkezô erdészeti mûszaki szak-
emberek fontos találkozóhelye is volt.
A rendezvényen Magyarországról láto-
gatóként – az Országos Erdészeti Egye-
sület Gépesítési Szakosztályának szer-
vezésében – 16 fô, egyéb szervezések-
ben kb. további 10 fô vett részt. Az OEE
Gépesítési Szakosztályának szervezé-
sében résztvevôk: dr. Erdôs László
(vállalkozó), Fekecs Lajos (Somogyi Er-
dészeti és Faipari Rt.), Goldbach Károly
(Egererdô Rt.), dr. Horváth Béla
(NYME EMKI Géptani Tanszék), Kiss

Béla (Északerdô Rt.), Kotány György
(HM VERGA Rt.), Mészáros Gyula (HM
VERGA Rt.), Mogyorósi József
(Balatonfelvidéki Erdô- és Fafeldolgo-
zó Rt.), Montskó Sándor (Zalai Erdésze-
ti és Faipari Rt.), Nádasdi Ferenc
(Északerdô Rt.), Nagy András
(Gemenci Erdô- és Vadgazdaság Rt.),
Németh Szilveszter (Mecseki Erdészeti
Rt.), Schumacher István (HM VERGA
Rt.), Stregova István (Egererdô Rt.),
Szabó József (Nyírerdô Rt.) és Tóth At-
tila (HM VERGA Rt.). A résztvevôk az
erdôgazdasági mûszaki területen tevé-
kenykedô szakemberek, az oktatás, az

erdôgazdaságok és az erdészeti mûsza-
ki vállalkozások mûszaki (gépesítési)
vezetôi voltak. A kiutazó szakember-
csoport a tanulmányúton szerzett ta-
pasztalatait a napi munkájában, az er-
dészeti gépberuházások megvalósítá-
sakor, a gépüzemeltetések fejlesztése-
kor tudja hasznosítani. Köszönet illeti
az érintett erdôgazdaságok vezetôit,
hogy hozzájárultak a szakmai tanul-
mányút megrendezéséhez, és ezen ke-
resztül lehetôvé tették mûszaki szak-
embereik ismereteinek bôvítését.

Dr. Horváth Béla
szakosztályelnök

Részleges talaj-elôkészítô gép Kihordók munka közben

Soprontól Vancouverig 1956–2000
címmel jelent meg magyarul Roller
Kálmán visszaemlékezése az 56-os
soproni eseményekre, különös tekin-
tettel a fôiskola tanárainak és diákjai-
nak kalandos útjára, mely végül a ka-
nadai Vancouverben fejezôdött be. A
történet minden bizonnyal egyedül-
álló a világon, hiszen majd egy egész
felsôoktatási intézmény folytatta ha-
zájától távol a földgolyó másik olda-
lán idegen táj és nyelvközegben szak-
mai tanulmányait. Tanulságos és ér-
dekes olvasmány. Az erdészeti felsô-
oktatás történetének ismeretanyaga e
könyv nélkül nem lenne teljes.

(Bôvebbet a témáról a jövô évben
megjelenô „Gyökerek és lombok” c. er-
dészportrék második kötetében olvas-
hatunk, többek között ugyancsak Roller
Kálmán ismertetése alapján.) A könyv
megrendelhetô az Országos Erdészeti
Egyesületnél.

Pintér László
Erdész hivatás

Vancouverben végzett fiatal magyar er-
dômérnök verse. Nagyszerû, ôszinte le-
írása a Kanadába került csapat ottani elsô
éveinek keserveirôl, aztán örömteli ered-
ményeirôl. – Figyelmeztetés, egyben ígé-
ret is a hasonló vállalkozásokhoz.

Volt idô, mikor bárány-lélekkel
Rettegve az ôserdôt jártam,
S e sorscsapással ébredt a reggel
Föl naponta nálam.

A szörnyeteg vadon terült körém,
Félelmetes zajjal agyamra;
Minden zizzenés a bokrok tövén
A halálos vadja.

Az élmények dzsungelében gyakran
Az Istent is közel éreztem;
A pokol is ingott már alattam
Szomjasan, éhesen.

De lassan, ahogy az évek múltak,
Enyhülés jött a megszokásban;
Ami dolgok tegnap még feldúltak,
Ma már megcsodáltam.

Megéreztem a hivatás elvét,
A célt, melyért a lépést tettem;
Hatalmas tervek nyomom követték,
Amerre elmentem.

Szépséget leltem óriás fákban,
Feneketlen tavak rejtekén,
Szédítô csúcsok szûz magasában
Újraszülettem én.

Erôt az ösztön, akarást az ész
Adott a testhez, hogy kibírja;
S így lettem az Újvilágnak merész,
Hasznos pionírja.

De most magamhoz közelebb léptem,
S a tervezôkkel együtt állok
A természettel csatára készen,
Mint néhai álmok.

Hogy magam tervezte utakon fut
Tizennyolc keréken az anyag;
Hogy tegnap szinte senki se voltunk,
S mi lettünk az alap.

Mert a papírhoz, melyen írsz, számolsz,
Mi küldjük az anyagot a gyárnak,
És a deszkát, melyben élsz, a házhoz,
A mi fánkból vágnak.

Így lehettem építôkockája
A nagy emberi alkotásnak;
Vállamon nyugszik egy sziporkája
Az egész világnak.

Port Alberni, 1965. febr. 20.

Mi is voltunk egyszer az
Akadémián,


