
A Soproni Egyetem Erdőművelési Tanszéke adott helyt a 
Wood-Tech - Ligno Nóvum kiállítás keretein belül 

az Erdővédelmi Szakosztály nemzetközi konferenciájának. 
Ausztriából Heinz Gábriel erdészeti 

szaktanácsadó „A környezetkímélő 
vadriasztószerek alkalmazásának ta
pasztalatairól, és a távlatukról", Jo-
hann Ekstand CIS AB (Svédország), 
Szidonya István (Avensor) „Tuskósar-

Szidonya István (balról) és Johann Ekstand 

jak és fásszárú növények irtásának le
hetőségei svéd fainjektálásos technoló
giával a környezeti szennyezés lehető
ségének te l jes k i k ü s z ö b ö l é s é v e l . 
Skandnáv tapasztalatok és a hazai kí
sérletek eredményei" címen, újszerű 
tuskósarj visszaszorítási eljárásról, dr. 
Lánszky Imre fejlesztési igazgató (Ze-
neca Hungary) „Erdészeti gyomszabá
lyozás lehetőségei Medallonnal. A 
környezethigiénés követelményeknek 
megfelelő talajfertőtlenítés a Force 10 
SC-vel" címen, Lakatos Ferenc (Sop
roni Egyetem) „Feromonok használa
tának lehetőségei az erdővédelemben" 
témában, majd Juraj Mesko, Help Ser
vice Group (Csehország) „Erdészeti és 
természetvédelmi vonatkozású adatok 
nyilvántartási lehetőségei digitális tér
képeken" témájú előadása hangzott el. 

O 

A svéd előadásából ismertetünk. Az 
eljárás lényege, hogy a ttiskókba, me
lyekből nem kívánatos a sarjak növése, 
az ún. ECOPLUNG kalapáccsal 3 cm 
mély lyukat ütünk, majd vegyszerrel 
teli patront helyezünk a lyukba, és a 

kalapáccsal beverjük. Az ütés követ
keztében a patron széttörik, és a vegy
szer a fában felszívódik. Vastagabb 
tuskóknál 10 cm-enként ütünk egy pat
ront. A hatás mintegy három hónap 
múlva jelentkezik. Bó'vebb felvilágosí
tást az'AVENSOR cég ad. 

F e l h í v á s 
Egy nemzetközi együttműködés (EU-PHARE project: Az erdő nem-fa termé

keinek szotio-ökonómiai jelentősége) keretében négy ország területén: Csehor
szágban, Finnországban, Lengyelországban és Magyarországon jelen pillanat
ban kezdetét veszi az erdei melléktermékek (non-wood forest products) natu
rális és pénzügyi mutatóinak fölmérése és földolgozása. Ebbe a munkába Ma
gyarország a Soproni Egyetem Erdővagyongazdálkodási Intézetének Erdészeti 
Politikai és Ökonómiai Tanszéke révén kapcsolódik be, dr. Mészáros Károly in
tézetigazgató, egyetemi docens koordinálásával. 

A fenti téma fölkeltette érdeklődésünket (Hegedűs Attila - Szentesi Zoltán V. 
éves erdőmérnök-hallgatók), ezért úgy döntöttünk, hogy a diplomamunkánkat 
- a projektbe kapcsolódva - ebből a témakörből írjuk (más-más részterületre 
specializálódva). 

Ezúton szeretnénk a magyar erdésztársadalomhoz fordulni - az Erdészeti 
Lapok hasábjain keresztül - , hogy támogassanak minket e munka elkészítésé
ben. A támogatás alatt azt értjük: ha valakinek az erdei melléktermékekről 
(gombák, erdei gyümölcsök, erdei gyógynövények, karácsonyfa-termelés, bok-
saszenítés, mészégetés, mézelés, erdei díszítőanyagok, éti csiga, nád- és gyé
kénytermelés, fűztermelés, cserzőanyagok stb.), azok begyűjtéséről, feldolgozá
sáról, értékesítéséről, egyszóval a velük való gazdálkodásról régi (1950-1980-as 
évek, vagy akár a n . világháború előtti), illetve naprakész adatai, információ 
vannak, juttassa el azokat hozzánk. Szívesen veszünk a témával kapcsolatban 
véleményeket, hozzászólásokat is. 

Az alábbi címre várjuk visszajelzéseiket: Hegedűs Attila - Szentesi Zoltán 
Soproni Egyetem, Erdővagyon-gazdálkodási Intézet, Erdészeti Politikai és Öko
nómiai Tanszék H-9400 Sopron, Ady E. u. 5. E-mail: ahegedus@larix.efe.hu. 

Támogató szándékukat előre is köszönve, tisztelettel: 
Jó szerencsét! 

Hegedűs Attila - Szentesi Zoltán 
V. évf. erdőmérnök-hallgatók 

A Mecseki Erdészeti Rt. az erdé
szetek közötti KORONGLÖVŐ 
VERSENYT a vadászaok kívánsá
gára 1998. augusztus 28-án tartotta 
a Rücker-aknai pályán. A hideg, 
szeles, esős irőben is jó eredmények 
születtek: 

Csapat: 
I. Vajszló (Miklós G., Sártory E., 
Szőllősi T.) 62 találat 
II. Pécsvárad (Császár Cs., 
Csernák S., Imhoffl) 57 találat 
III. Kárász (Genczler V., 
Német R., Vass I.) 54 találat 

Egyéni: 
I. Németh Rudolf (Ká) és 
Tihanyi Attila (Kv) 23 találat 
II. Imhoff István (Pv) 22 találat 
III. Szőllősi Tamás (Va)21 találat 

Vándordíj, vésett érmek, oklevelek 
kerültek átadásra. Mindkét egyéni 
győztes érmet kapott. 

Dr. Tóth Aladár 
s J 

mailto:ahegedus@larix.efe.hu


Néhány kis történet a viperáról 
Több alkalommal már írtunk ezen szaklap rovatain ke

resztül a cédruserdővel kapcsolatban a Mont-Ventoux hegy
ségről (a csúcsa 1912 m magas), Avignon városához közel. 
Számos magyar erdésznek volt alkalma ezt tanulmányozni. 
A bejárása azonban csak nagyjából volt lehetséges, hiszen 
ez igen nagy terület, 20 ezer ha-t tesz ki, és ebből a cédrus 
úgy 1500-2000 ha. De amit kollégáim nem láttak, az a vi
pera, ez a hatalmas mészkőrengeteg, részben kopár hegység 
igen nagy számú viperának a kedvező tartózkodási helye. 

A szarvasvipera nem lát, de a mozdulatokat, az ember 
által okozott zajt és a levegőáramlatot gyorsan felfogja és 
vagy elsiklik, vagy fejét felkapja, villás nyelvét kitolja és 
támadásra kész. De csak ritkán támad és ritkán használja a 
méregfogát. 

Különböző erdészeti kísérleteink folytán igen gyakran ta
lálkoztunk a szarvasviperákkal, de az eset, melyet leírok, 
igen különösnek mondható, és ritka látványnak nyilvánít
ható. Július eleje lehetett, de az éjszakák 800 m tengerszint 
feletti magasságban még elég hűvösek voltak, a déli kitett
ség ellenére. A nappalok viszont igen melegek voltak, kü
lönösen a kopár, köves részeken, ahol csak itt-ott volt né
hány nagy koronájú elterebélyesedett cédrusfa. 

Az elmúlt évszázadban a 
közeli lakosság ezeken a he
lyeken a legeltetés javítása 
céljából kiszedte a lapos kö
veket és ezeket halomba rak
ta. Ugyanezt tették az erdő
sítések alkalmával is, és így 
a talaj rossz minőségét egy 
kicsit javították. Egy ilyen 
halom napsütéses oldalán, 
egy 55 cm hosszú viperát fe
deztünk fél, látszatra mozdu
latlanul és különösen vastag 
mére téve l . Háromszorosa 
volt egy rendes kígyó átmé
rőjének. Két technikusom
mal egész közel merészked
tünk, talán 1-2 méterre, de 

meg sem moccant. Már azt hittük, hogy kilehelte a lelkét 
és a másvilágba zarándokolt, de nem így volt. Ráhajolva 
láttuk, hogy teste igen lassan rángatózik és szenvedő moz-
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Tóth György a terhes kígyóval 

dulatokat adott. A torka nyitva volt és tátogatott, semmi 
hang nélkül, igen nehezen lélegzett. Farka alsó részén szo
katlan nagy nyílás látszott. 

A kígyót minden nehézség nélkül egy nejlonzacskóba 
csúsztattuk és a Kísérleti Állomásra vittük Avignonba. Mi
után jó erős kloroformos vattával a szenvedő kígyót szen
vedéseitől megszabadítottuk, egy éles szkalpellel a tudo
mány számára feláldoztuk egy 20 cm-es hosszú vágással. 
Természetesen, mint természetbarátok, azzal vigasztalva 
magunkat, hogy ez egy csepp a tengerben a viperák 
mennyiségét ismerve a Mont-Ventoux hegységben. 

Szinte alig elképzelhető látvány tárult szemünk elé: 11 
db 20-25 cm hosszú kis vipera került napvilágra, melyek 
fejjel-farokkal váltakozva foglaltak helyet az anyjuk hasá
ban, a rendelkezésre álló hely legjobb kihasználása céljából. 
A 11 kicsi és az anyakígyó most is látható avignoni gyűj
teményünkben. 

O 
A másik történet egy kora tavaszi időhöz kapcsolódik, 

szintén a jelzett hegységen, amikor még hófoltok takarták 
a hűvösebb részeket, de a déli kitettségű sziklák már föl
melegedtek. Két fiatal orvossal találkoztam egy keskeny 
völgy napos oldalán. Megálltunk, üdvözöltük egymást és 
kölcsönösen elmondtuk, mit csinálunk itt a kopáron, milyen 
dolgok vezettek ide bennünket. így megtudtam, hogy a pá
rizsi híres Pastor Intézettől voltak, és évente többször jön
nek, de különösen kora tavasszal, mikor a viperák a téli 
pihenésből és hosszú alvásból az első erősebb napsütésre 
kezdenek kijönni együttes tartózkodási helyükről, ekkor 
még a teljes méregtartalommal rendelkeznek. 

így a megszokott helyükön, ahol még együtt vannak, 
erős bőrkesztyűkkel és villás bottal ezeket megfogják, tor
kukat szétfeszítik és a méregfogakon megjelenő méregcsep-
peket egy kis edényben gyűjtik össze. Ez a méreg mint el
lenszérum szolgál a vipera által megharapott személyek be-
oltására, és így rengeteg embert mentenek meg a haláltól. 

O 
A harmadik eset, ami szintén a viperákhoz kapcsolódik, 

az, hogy a Mont-Ventoux hegység környező lakossága na
gyon fél a viperáktól. Ezt a félelmet használtuk ki, mikor 
láttuk, hogy kísérleti területeinken a drága és értékes mű
szerek, különösen az elektronikus önműködő feljegyzési ké
szülékek, lopás áldozatai lettek. Nemcsak ezek értéke volt 
részünkre nagy kár, de az is, hogy a hetek, néha hónapok 
alatt felvett adatok elvesztek. 

Ekkor gondoltunk a viperára. Nagyméretű fatáblát készí
tettünk, és erre jő messzire látható betűkkel a következő 
szöveget írtuk: „Vigyázat, tudományos kísérleti célból vi
peranevelés! Szigorúan tilos a belépés! A kígyóharapás kö
vetkeztében a felelősség a területre beléptiket terheli! - Pas
tor Intézet és Erdészeti Tudományos Intézet." Ettől az idő
ponttól kezdve soha nem tapasztaltunk többé lopásokat. 

A három példa egy kicsit közelebbről ismertette meg a 
viperát, életmódját, és a nem gyakori oldalait igyekezett be
mutatni. 

Kép és szöveg: 
DR. TÓTH JÁNOS 



Sorsfordulók Örsvez 
Ha a kedves utas autóval utazik Budapest felől a 3-as főúton 

Miskolc felé és a bükkábrányi külszíni fejtésű bányatelep előtt 
balra kanyarodik, pár perces autózás után máris a Bükk egyik déli 
kapujában találja magát. 

E déli bejáróban, ahol a hegyvidék 600-700 m-es hegyoldalai 
dombokká szelídülnek, az egyik völgykatlanban található a mint
egy 40 házból álló Lator nevű település. A monda szerint Lott 
úrról, a várkapitányról kapta a nevét. 

A kicsi falucska feletti sziklás hegygerincen található a latori 
várrom, amely régmúlt idők harcosainak nyújtott menedéket a be
tolakodókkal szemben. Az elmúlt évtizedekben folytak feltárások 
a várrom környékén és különböző tárgyak, csontvázmaradványok 
bizonyítják a vár valamikori hivatását. 

A környék erdőségében találhatók e korabeli időkből származó 
várromok, mint például a Cserépvára, Somvár, Kecskevár, Major
vár, Halomvár, Leányvár stb. Ezen várromok összekötő szekérútját 
mindig is egri úüiak nevezték az itt lakók, hisz a kocsiút, amely 
még most is kivehető a hegyoldalakon, ezen várakat Eger várával 
kötötte össze. 

Ha a latori várromot elhagyjuk, mindjárt balra található a Vízfő. 
Itt tört felszínre a bükki karsztforrások egyike. A forrás ökörderék 
vastagságban zubogott ki a mésztufa sziklarepedésekből és alkotott 
kisebb tavacskát az ősi tölgyek és cserek árnyékában. 

Tavasszal az akkori időkben idesereglett a környék iskoláinak 
diáksága, és a csodálatos helyen ünnepeltük közösen a madarak 
és fák napját. A Vízfő környéke gyerekricsajtól volt hangos és 
szólt a közös ének: 

Daltól hangos erdő, mező, berek 
Ha ott járunk mi gyermekek 
Dalol a szív, muzsikál a lélek, 
Velünk dalol a természet. 

Aki dalol sosem fárad el, 
Aki fölnéz sosem csügged el, 
Mert a dalt ajkunkra a Jóisten adja 
Ő ad erőt a nagy harcra. 

Az ősi tölgyeken hatalmas méretű szarvasbogarak tanyáztak és 
volt ordítás, ha a próbálgatás közben összecsippantotta a kisdiák 
tenyerét. 

A patak, amely falvakat kötött össze, gazdag élővilággal ren
delkezett. Élőhelye volt a nagy ollósráknak is, amelyet a korabeli 
gyerekek óvatosan fogdostak ki, néhány pengő térítés ellenében, 
hogy az uraság asztalára kerülhessen, jóízű falatként. 

A latori patak több malomkereket is megforgatott, mígnem el
érte a borsodi síkságot, így a Hamvas, a Mizser, a Petrus, az Erdei, 
a Cifra, a Falusi, a Bakó és a Kajla malmokat, ahol a finomliszt, 
a gersli került vissza a zsákokba, de kendertörés és gatterfűrészelés 
is folyt. 

r várának völgyében I 
A Luga völgyéből négy ökörrel vontatták a hatalmas rönköket 

a Mizser féle fűrésztelepre, ahol a tulajdonos gyártotta a malom
kerekeket a megrendelők számára. A kendertörőben egész éjszaka 
folyt a munka, s ha a lapos üveg is előkerült a batyu sarkából, 
nótára zendítettek a környék menyecskéi. 

A csodálatos forrástól észak felé terül el a Kőhatár, Luga, Som
vár, Kőristető, a Bükk erdőrengetege. 

Apám, aki ennek a pici falunak a szülöttje volt, ezen a csodá
latos erdőterületen ökrészkedett a tizes években, majd közelítették 
a faanyagot az első világháború időszakában az erdei rakodókra 
vagy a mezőkeresztesi vasútállomásra. 

A 90 évet megélt idős ember sokat mesélt e vidék gazdagsá
gáról, a nagy ragadozó madarak akkori jelenlétéről, a nagy uhu, 
a villáskánya, a sólymok és más madarak tanyájáról, főúri vadá
szatokról, csodálatos szarvasokról és vadkanokról. 

Sokat emlegette a favágók jármoskunyhóit, ahonnan csak két
hetente jártak haza a családhoz. A Jávorkúthoz is gyalog mentek 
a kétheti elemózsiával, a nagyfejszével és a keresztvágó fűrésszel. 

Az apai nagyapám magyar királyi erdőőrként szolgálta e vidé
ket. 

Az anyai dédnagyapa ugyancsak magyar királyi erdészként 
szolgált a répáshutai Tebén, ahol születtek gyermekei. 

A nagyszülők elmesélése szerint, ha nem vigyáztak a jószágra 
és kint maradt az éjszakában, sokszor a farkas ugrott ki reggelre 
a lótetem bordái közül. 

Ha gondolatban visszatérünk a latori vár vidékére, még neve
zetes hely volt a Polgár-tanya, ahol a zsindelyes kunyhó adott me
nedéket erdészgenerációk számára. 

Lentebb találtuk az. erdőszegélyben piros tetőcseréppel a keceti 
erdészlakást, az udvarán istállóval, kemencével, kerekeskúttal. In
nen indult szolgálatra a mindenkori erdész, innen kísérte iskolába 
Vályi néni gyermekeit a latori kis iskolába. 

Aztán elszálltak az évtizedek. 
A latori patakot régen eltüntették a föld felszínéről. A patak

mederben csalán, bodza díszeleg és a műanyag zsákok és flakonok 
száz fajtája csúfítja a vidéket. Elmaradt a madarak és fák napja 
is, nincs gyermekzsivaj, nincs félelem a nagy szarvasbogártól, az 
ollósráktól, nem forognak a nyolc malom kerekei sem. A Kőristető 
és Somvár odvas fái sem nyújtanak már menedéket az uhunak, 
eltűnt a villáskánya, a sólymok is megfogyatkoztak és a galam
bászhéja is kevesebbet mondja a ki-ki-ki-ki-jét, ritka jelenség, ha 
a foltos szalamandra kibújik a nyári zápor után és szembefordul 
bámul ójával. 

Nem piroslik az erdő szélében a cseréptetős keceti ház, beom
lott a kerekes kút, oda a kemence. 

A hegygerincen, dacolva az idővel, évszázadok viharait állva 
áll a latori várrom. A monda szerint minden hét évben harang 
kondul benne, gyászjelül az elmúlt századokra emlékeztetve. 

Csizmadia Sándor 
nyugd. erdész 

Karácsonyfa német módra 
Hamburg környezetében, egykori mezőgazdasági területen, amit bio mező- és erdőgazdasági termelésre jelöltek ki, az 

erdészet lombelegyes fenyvest telepített az elmúlt években. A felnövekvő fenyőt 1992 óta részben karácsonyfaként érté
kesítik. Az innen kikerülő fák büszkén viselik a „vegyszerkezeletlen" márkacímkét. Még bio-kandallófát is termelnek 
Számolnak a városi lakásoknak egyre kisebbedő méreteivel, apróbb karácsonyfákat is kihoznak, részben földlabdásán 
kiemelve, hogy az ünnep után kertekben, telken továbbnevelhetők legyenek. Ennek elősegítésére megfelelő tájékoztató 
füzeteket is kiadnak. Kedveltek az ünnep előtti „vágd ki magad" szervezések is. 

Áruként értékesítik még magát az ünnepi hangulatot is: egy szállodalánc megkezdte a „karácsony az erdészházban" 
jeligéjű programját, ebben különleges élményt, ellátást, népi játékokat, jó hangulatot igér. Mert - úgy tűnik - ilyenre is 
van fizetőképes kereslet. 

(AFZ/DW 1997. 26. Ref: Jérőme R.) 



Tisztelgés Torok Báa emléke dott 
A Faanyagismerettani Tanszék 75 éves 

jubileumi ünnepsége keretében a Soproni 
Egyetem Botanikus kertjében 1998. szep
tember 2-án 11.30 órakor felavatásra 
került a Tanszék elsó' tanára, csekefalvi dr. 
vitéz Török Béla szobra, Kovács György 
szobrászművész alkotása. 

Az avató ünnepség programja: 
Köszöntés: dr. Boronát László, dé 

kán; dr. habil Kovács Zsolt, rektorhe
lyettes. 

Avató beszéd: dr. habil Molnár Sán
dor, tanszékvezető egyetemi tanár. 

O 
Kovács György szobrászművész alko

tásának avatásakor a faanyagtudomány 
és a faipari technológia első önálló taná
rának szobra előtt tisztelgünk. Egy olyan 
professzorunk előtt, akinek szomorúan 
rövid, de nagyívű pályája megalapozta 
mai sok ágra bomló eredményes faipari 
képzésünket. 

Először idézzük fel röviden életútját: 
1894-ben, a Temesvár melletti Va-

dászerdő községben született. Édesapja 
Török Sándor erdőmérnök, miniszteri ta
nácsos, a vadászerdei erdész szakiskola 
egyik alapítója és igazgatója volt. (Ebből 
az intézményből bontakozott ki a mai er
dészeti középoktatás.) Nagyapja, Abrud-
bányai Béla erdélyi erdőigazgauó, az ab-
rudbányai vízi kapu építője szintén erdő
mérnök volt. 

1912-ben iratkozott be a Selmecbá
nyái Főiskola Erdőmérnöki Osztályára, 
1914-től tüzértisztként végigharcolta a 
világháborút, így csak 1920-ban, Sop
ronban fejezhette be tanulmányait. 

Rövid ideig tatai erdőgondnok. 1923-
tól tanársegéd az Erdőhasználattani Tan
széken, majd 1926-ban már mint adjunk
tus vette át a Fatechnológiai Tanszék ve
zetését. 

1929-30-ban egy évig Ber l in-Dah-
lemben, az anyagvizsgáló intézetben, 
majd a stuttgarti műegyetemen dolgo
zott. 1933-ban kitűnő minősítéssel, mint 
az egyetem történetének első saját neve

lésű doktorát avatták az erdészettudomá
nyok doktorává. 

A következő' évben a főiskola tanácsa 
elfogadta professzori jelölését is, de a 
hirtelen fellépő betegség és a tragikus 
halál megakadályozta a kinevezés 
átvételében. 

Ennyi a rövid életrajz, de rendkívül 
értékes az a szellemi hagyaték, amely 
csekefalvi vitéz dr. Török Béla tudo
mányos munkásságából ránk maradt. Dr. 
Fehér Dániel professzoi búcsúbeszédé
ben a köve tkezőképpen összegez te e 
munkásságot: 

„ T u d o m á n y o s m u n k á s s á g a ú t t ö r ő 
volt. Úttörő volt nemcsak magyar, ha
nem nemzetközi viszonylatban is. Az a 
magyar erdőmérnök volt, aki a fatechno-
lógia terén az e l ső szabatos műszaki 
vizsgálatokat, elvégezte. O volt az első, 
aki rámutatott a termőhely, az erdőgaz
dálkodás, a fák élettani törvényszerűsé
gei és azok műszaki sajátosságai között 
kialakuló összefüggésekre. Keze alatt a 
fatechnolőgia merev méretek és normák 
közé szorított ismeretköre új irányt, éle
tet és tartalmat kapott. De ezenfelül ha
zai viszonylatban az erdőhasználat terén 
is úttörő jelentőségű munkát végzett ak
kor, amikor az időtanulmányok problé
máját mint legelső felvetette, és annak 
megoldására az. e lső kísérleteket elvé
g e z t e . Az u t á n u n k j ö v ő n e m z e d é k , 
amely a főiskola mostani nehéz küzdel
mét és a mai generáció önfeláldozó tu
dományos munkásságát személytől el
vontan, tárgyi alapon fogja bírálni, két
ségkívül el fogja ismerni munkásságának 
eredeti, irányt adó és úttörő jellegét." 

Úgy hiszem, ha Török Béla tanul
mányait, könyvét és doktori értekezését 
át tanulmányozzuk, nem érezzük túlzó
nak Fehér professzor megállapí tásai t . 
Nemcsak vasakaratú szorgalmas munká
sa volt az erdészettudománynak, hanem 
intuitív, nagy tettekre kész, eredeti gon
dolkodója is. 

Munkássága elsősorban az erdészet és 
a faipar „testvér diszcipl ínáihoz" (fa-
használat, faanyagismeret és fűrészipar), 

ez.clr egymásra építéséhez kapcsolódott. 
E három területen végzett munkát csak 
elkülönítetten tudom tárgyalni, de rend
kívül fontosnak tartom a mai „mozaik
szerű", a tudomány törvényszerű diffe
renciálódásának eredményeként elapró
zott, .>okszor egymásnak is ellentmondó 
kuta tásokkal szemben kiemelni Török 
Béla komplexitásra törekvő, a fatermesz-
tés, a faanyagminőség és fafeldolgozás 
összefüggéseinek együttes vizsgálatára 
ir-.iyulő kutatói szemléletét. 

Faanyagismereti kutatásai közül ki
emelkedik doktori értekezése, amelyet 
,A Magyar Alpok (Soproni és Kőszegi 

hegységek) és a Bükk hegység lucfenyő 
állományainak erdőhasználati értéke" cí
men írt. A vizsgált erdőrészletek termő
helyének és faál lomány-szerkezetének 
ismertetését követően részletesen vizs
gálja az alaki, a szöveti és a fizikai-me
chanikai tulajdonságokat, valamint ezek 
összefüggése i t . A feltárt j e l l emzőke t 
összehasonlítja a luc „igazi" termőhelyé
ről származó faanyag tulajdonságaival. 

Önkéntelenül felvetődik a kérdés: mi
ért vizsgáljuk ma e három alapvető tu
lajdonságcsoportot, elkülönítetten? He
lyes-e, hogy erdészeti kutatásaink leg
t ö b b s z ö r b e f e j e z ő d n e k a f a t e r m é s 
mennyiségénél és az alaki tulajdonsá
goknál (választék-összetételnél) 9 Faipari 
kutatásaink pedig leginkább csak a fizi
kái-mechanikai tulajdonságok megálla
pítására szűkülnek a faanyagismeret te
rületéit. Kár volt elfelednünk ezt a „Tö
rök-féle" erdőhasználati értékfogalmat! 
(A fatermés alaki, szöveti és fizikai jel
lemzői együt tesen határozhatják csak 
meg a faanyag felhasználhatóságát.) 

E gondolatokat támasztja alá 1929-
ben az „Erdészeti kísérletek" XXXI. kö
tetében írt tanulmánya is „A fa mecha-

A Duna védelmében 
Nem rám tartozik és nincs is sok jogom írni az én kedves 

Dunámról, de mint természetvédő és természetbarát, védelmembe 
veszem az én csodálatos folyóirtát. Két évig éltem a Duna mellett 
mint erdész. Gemenc-Búvat Lassi térségében. Itt megismertein 
az ezen a tájon élő embereket, hogy mennyire ragaszkodnak az, 
őket éltető folyamhoz. így van ez az egész Duna mentén. Külö
nösen a fővárosnak és az egész országnak létfontosságú a tisz
títva még mindig iható folyóvíz. Úgy látszik, ez most veszélybe 
került. Szlovákia megépítette a hősi vízlépcsőt. Nekünk termé
szetbarát erdészeknek tiltakoznunk kell az ellen, hogy a Dunához, 
hozzányúljanak. Mint a Dunát alaposan ismerő, úgy hiszem, 
hogy ez nemcsak természetvédelmi szempontból volna káros, de 

a vízlépcső megépítése még a nagyobb árvizek levonulását is 
akadályozná. Ismerem, és a vízmelléki lakosok is ismerik az ár
víz, a jégvíz mindent elsöprő erejét. Ha az. árvíz előtt nincs mes
terséges akadály, akkor ez a veszély nem fordulhat elő. 

Itt merek szólni a Balaton védelméről is. A vizet nem össze
szorítani kell a vízpart szoros beépítésével, feltöltésével, hanem 
a nádasokkal kiterjeszteni. Mert ahol nád van, ott víz is, hal is 
van bőven. Ilyen a szigligeti öböl és a déli részen a Kis-Balaton. 
Jártam a Dráva mellett is, csodálatos a mi határfolyónk. Ez a táj 
jó kezekben van. Gondoskodik róla a magyar-horvát közös táj
vedelem. 

Ezt az írást nem szakember írta, csak egy egyszerű termé
szetbarát erdész. 

Czuczor Ferenc 
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nikai, technológiai vizsgálatának erdő
gazdasági j e l en tősége" c ímmel : „...az 
ilyen elgondolással végrehajtott vizsgá
latok eredményei olyanok lesznek, ame
lyek elsősorban kitűnő irányt nyújtanak 
a fának a tulajdonságai által legmegfele
lőbb felhasználására, de másrészt fontos 
útmutatással szolgálnak az erdőművelés 
terén való tudnivalókra...". 

Rendkívül sokat tett a faanyagvizsgá
latok korszerű elméleti megalapozása te
rén is. 0 javasolta a Német Anyagvizs
gálók Szövetsége felé, hogy a faanyag
vizsgálatoknál a próbatestek kivételének 
helye ne abszolút ér tékben, hanem a 
törzs százalékos arányában legyen meg
határozva. 

1929-34 között folyamatosan foglal
kozott az erdőhasználati munka racioná-
lásának kérdéseivel is. A gyakorlattal 
szoros kapcsolatban lévő munkát két te
rületen folytatta: egyrészt az optimális 
szerszámok, gépek, e szközök megvá
lasztása, másrészt a munkanap felvéte
lekre és helyszíni megfigyelésekre épí
tett szervező munka terén. 

Pl. a d u d l e s z i e r d ő g o n d n o k s á g o n 
folytatott helyszíni tevékenysége és idő
tanulmányainak eredményeként , tölgy
gyei elegyes cserállományok véghaszná
latánál a munkások teljesítménye 18%-
kal volt növelhető. 

A Pallay Nándorral együtt készített 
nagyszámú időtanulmányok jó elméleti 
alapot szolgáltattak a fakitermelés szer
vezésének korszerűsítésére és az idő (tel-
jesítményj-normák kialakítására. Faipari 
szakirodalmunk egyik legelső és legje
lentősebb művét alkotta meg a Műszaki 
Könyvkiadó és Sokszorosító Intézet által 
1927-ben „Fűrésztelepek tervezése" cí
men kiadott könyvével. 

Mai oktatásunk szempontjából is fi
gyelemre méltó a könyv szerkezete. Mai 
mérnökhallgatóink elkülönítve, különbö
ző tárgyakban tanulnak műszaki terve
zést (technológiát, építést, beruházást). 
Nem lenne-e célszerűbb a gyakorlat igé
nyei szerint integráltan oktatni a techno
lógiát, a gépészetet, az építést, víz-, gőz-
energia-ellátást stb., vagyis a teljes ke
resz tmetszetű tervezést?! Török Béla 
könyve ilyen komplex mérnöki szemlé
letben készült. A kiadás óta eltelt 71 év 
ellenére jelentős része tartalmilag még 
ma sem elavult (korábban pedig messze 
a hazai gyakorlat előtt járt) . Nagyon hi
ányzik ma is egy ehhez hasonló fűrészi
pari szakkönyv. E rövid méltatás nem le
hetett teljes körű. Talán nem is sikerült 
e 40 éves korában elhunyt professzo
runknak a munkásságát a legjobban be
mutatnom. A szoboravatás kapcsán első
sorban tisztelegni szerettem volna egy 

tehetséges erdőmérnök, a fatechnológiai 
oktatás úttörőjének emléke előtt. 

A szellemi hagyaték fényes értékei
nek számbavétele mellett meg kell em
lékeznünk Török Béláról, mint emberről 
is. Ősei nyomdokán haladva erős, igaz 
ember volt. Három fia, 10 unokája és 15 
dédunokája követi őt emberségben, tisz
tességben és hazaszeretetben. Vitézül vé
gigharcolta a világháborút, soha nem ri
adt vissza semmilyen veszélytől. Igaz 
magyarként legnagyobb bánata orszá
gunk trianoni megcsonkítása volt. Hadd 
fejezzem hát be e rövid megemlékezést 
Puszta Sándor: Magyarok című versének 
idézetével: 

„Kérdez, tépdes űz a fajtám 
akkor talán megnyugodnám 
ha a szobrát kifaragnám 
homlokát gledicsiából 
arcát szív alakú fából 
a derekát konok tölgyből 
m agam agát ö rökzö Idbő'l 
a lábait gyökérágból 
a két öklét gyertyánfából 
a vállait két araszra 
azokon a Napot hordja. " 
Hordd hát a Napot vállaidon Török 

Béla professzor úr! Fénylő munkanapo
dat, igaz hazaszeretetedet őrizze itt e 
szobor. Molnár Sándor 

látom az erdőt 
(A Kiskörei Erdőbirtokossági Társulat áltaTMadarak és Fák Napja alkalmából meghirdetett pályázat díjnyertes írása) 

Zsögödfürdő egy erdélyi település. Itt a nagyapámnak a 
hétvégi háza. Minden nyáron elmegyek oda nyaralni. 

A fenyőerdő alig pár méterre található a kert végétől. Azt 
mondják, egy-két év kell ahhoz, hogy egy növény, egy állat 
változatos, csodálatos életét megismerjük. Szerintem nem 
mindig szükséges ennyi idő. Az erdő egy-két hét alatt is ezer 
arcát mutatja meg. Lehet csendes, vidám, félelmetes, haragos. 

Reggelente az erdő csendes, bár a madarak kedvesen, lá
gyan dalolnak, a mókusok magvakat gyűjtögetnek, a hagyák 
szorgosan dolgoznak. Ilyenkor pihen az erdő, míg a gyerekek 
fel nem zavarják csendjéből. A nap szelíden simogatja végig 
a fák ágait, néha be-bekukkant a lombok alá is és megpirítja 
a szamócát. így pihen csendesen a kis zöld erdő. 

Vidám, ha a gyerekek bújócskáznak, szaladgálnak, játsza
nak benne. Ilyenkor kedves is az erdő. A bozótban j ó rejtek
helyet lehet találni. Néha egy-egy lurkó olyan ötlettel áll elő, 
hogy „Építsünk bunkert!". Megkezdődik a fárasztó munka. 
Először keresni kell egy olyan helyet, ahová jő bunkert lehet 
építeni. Amikor megtalálták az alkalmas helyet, akkor neki-
állnak és letört gallyakat, ágakat keresnek. Ha mindezekkel 
végeztek, már csak a megépítés van hátra. Fontos, pontos 
tervezések után befejezik a „bunker" építését. Beköltöznek és 
elrejtik jól , hogy más meg ne találja. 

Bújócskázás közben van úgy, hogy egy-egy gyerek elté
ved. Számára ekkor az erdő félelmetes és ijesztő, mert nem 

tudja m e n e menjen haza. A bagoly hangja, az ágak reccse-
nése, minden apró nesz megijeszti az elcsatangolt gyereket. 
Szerencsére társai hívó hangja utat mutat a sűrű rengetegből. 

Éjszaka és vihar előtt nagyon haragos tud lenni az örök
zöldek birodalma. A szél hideg fuvallatai a fák között elsu
hanva susogó hangot hallatnak. Néha olyan, mintha szellemek 
sokasága bújt volna meg a fák között. Ilyenkor minden állat 
hallgat, menekül, mert érzi, hogy hamarosan vihar lesz. Va
lamennyi állat bebújik „lakásába" a vihar elől. Pár perc alatt 
elsötétül az ég. Mennydörgés, villámlás kíséri a meleg ám 
dühös nyári zivatart. Üvöltő szelek tépázzák a fákat. Egy-egy 
öregebb meg is adja magát, nem bírja tovább a „gyűrődést" 
és kidől, gyakran tövestől. Az eső szép lassan visszavonul 
miután kitombolta magát. Az élet visszatér a rendes kerék
vágásba az aprócska kitérő után. 

Tavasszal és télen is nagyon változatos az erdő. Télen a 
mindenhol elterülő titokzatos, fehér hó miatt. Tavasszal a fel
éledő, gyönyörű természet miatt. Ekkor dugja ki fejét a fehér 
hóvirág, később a lila színekben pompázó ibolya is. 

íme milyen igazam volt. Csak egy napját figyeltük meg 
az erdőnek, mégis milyen sokat tudtunk meg róla. Ha tovább 
fürkésszük figyelmesen, még több titkot figyelhetünk meg. 
Sok mindent elárul magáról az erdő, de bármilyen alaposak, 
szemfülesek vagyunk, akkor sem fejthetjük meg soha minden 
titkát. Rangyák Rita 


