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A hajlékony pályaszerkezetek tervezé-
sét rendszerbe foglalva tárgyalja, rámutat-
va a méretezés, a felépítés-tervezés és az
útfenntartási összefüggésekre. A teherbí-
rásra történõ méretezés módszerénél rész-
letesen az AASHO nagyminta kísérlet
eredményein alapuló módszert ismerteti,
amely az erdészeti útépítésben megfelelõ
eredményeket adott. Nagy hangsúlyt fek-
tet a tervezési forgalom és a földmû teher-
bírásának a pályaszerkezet méreteire és
élettartamára gyakorolt hatásainak ismer-
tetésére. Részletesen kitér a pályaszerke-
zetek megerõsítésének tervezésére. Be-
mutatja a klasszikusnak számító Benkel-
man–tartós behajlás mérésre alapozott
módszer mellett a legújabb mérési eljárást
jelentõ nehéz ejtõsúlyos teherbírásmérõ
berendezést is. Ez a legkorszerûbb beren-
dezés a behajlási teknõ geometriai jellem-
zõinek elemzése alapján jelentõsen több
információt nyújt a meglévõ pályaszerke-
zet teherbírására vonatkozólag. A fejezet

befejezõ része a pályaszerkezet-gazdálko-
dás témáját dolgozza fel, bemutatva az új
pályaszerkezetek tervezése, a megerõsíté-
sek és az útfenntartási állapotfenntartó be-
avatkozások közötti összefüggéseket.

A könyv 320 oldalon tárgyalja az erdé-
szeti utak építésének témáját. Az ízlése-
sen kivitelezett borító felkelti a könyv
iránti érdeklõdést. A kettõs cím arra en-
ged következtetni, hogy az Erdészeti úté-
pítés témájában esetleg még egy további
mû megjelentetését is tervezik. Különö-
sen fontos a hátsó borítólapon elhelye-
zett két Kaán Károly-idézet, amelyek az
erdészeti útépítések jelentõségére hívják
fel a figyelmet. A megértést 230 ábra, a
tájékoztatást 38 táblázat segíti. Az ábrák
egységes megjelenésûek, egyszerûek és
kifejezõen mutatják be a lényeget. A
könyvek megjelenésére igényes olvasó
találhat néhány nem szokványos szer-
kesztési megoldást, ami annak tulajdonít-
ható, hogy a szerkesztést feltehetõen a

szerzõ maga végezte, csökkentve ezzel a
kiadás költségeit, ami egy egyetemi tan-
könyv esetében nem elhanyagolható té-
tel. Azt, hogy a tankönyv elérhetõ áron
vásárolható meg minden érdeklõdõ
számára, az Országos Erdészeti Egyesü-
let hozzáállása, és a támogatók – akik ne-
ve a belsõ borítólapon olvasható – ado-
mányai teszik lehetõvé.

„Összefoglalva kijelenthetõ, hogy az
erdészeti útépítés egy sajátos dolog, amely-
lyel a legújabb technika sem bír, mert az,
az erdõben csõdöt mond. Az útépítés so-
rán az erdõbe be kell menni, speciális tu-
dást és felkészültséget igényel ez a mun-
ka. Errõl szól a könyv.” (Gerely Ferenc)

A könyv megvásárolható az OEE buda-
pesti központjában, valamint Sopronban
a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdõ-
mérnöki Karának Geomatikai, Erdõfeltá-
rási és Vízgazdálkodási Intézetében. A
könyv ára: 1000.- Ft.

Sándor Erzsébet  

Megjelent
Winkler András: A költõ vére 

(Sopron 2010.)

(Mészáros György illusztrációival)

Költõnk a soproni Erdészeti Múzeum-
ban mutatta be immáron 12. verseskö-
tetét. 

Mindjárt az elején tesz hitet magyar-
ságáról.

Magyarság. „Áldom õseimet, kik Col-
márból jöttükben lettek magyarok és
bosnyák nagyanyámat, aki igent mon-
dott a bácskai svábnak, hogy magyar le-
hessek egykor.”

Az idõ múlása együtt menetel a haj-
hullással. Íme a bizonyíték: Csók. „Bol-
dog asszony az én nejem, csókolgatja a
fejem, hiszen az már nincs benõve, põ-
re, mint a baba bõre.” Ehhez kiváló
melléklet Mészáros György grafikája:
csókos száj rúzsnyoma a tar fejen.

Az évek peregnek tovább: Szomorú ta-
lálkozás. „Ifjúságom még egyszer vissza-
nézett rám, és sírvafakadt, mikor meg-
akadt a szeme öreg barátján. Miért kerül-
tünk egymástól ilyen messzire?” A grafika
fiúcska képét jelzi, alatta roggyant hátú
öreg ember, ráadásul haja is alig van már.

Végül egy búcsúzó szó: Az utolsó
vershez. „Amikor meghaltam, nem voltál
velem, nem kulcsoltad át haldokló ke-
zem, nem simogattad révedt homlokom,
egyedül hagytál, hiányzol, nagyon.”

Ez már az õszi virághullás hangulata, a
grafika is kézbõl kihullott könyvet jelez.

No meg egy összefoglaló a költõi mû-
rõl: Költõ. „Belebolondulok a verseimbe,
készekbe és nyerseimbe. Csiszolom, vál-
tom a mondatokat, a szavak kitörnek,
mind rám szakad: büntetnek rímelõ szol-
gahadak.” Kikerülhetetlen a „Félelem”.
„A halállal egykor nem volt bajom, mert
nem vitt el engem fiatalon, de rettegek
tõle, bús kisöreg, mert görögni hallom a
földrögöket.” Hasonló a „Világos sza-
vak”. „Durva voltam a világhoz, ostoroz-
tam, fájt neki. Aki durva a világhoz, a
másvilág jár neki.” (Milyen jó lenne, ha
ezt a bölcsességet sokan megszívlelnék!
– recenzens megjegyzése)

Ezen az érzésen a Régi kapcsolat
sem segít, hiszen „Feleségemmel vén-

ségi kapcsolatban vagyunk.” (A recen-
zens kérdése: András, kaptál Te ezek
után otthon még vacsorát?)

De feltûnik a pihenés jelképe „Az
ágyam”. „Az ágy az utolsó remény, ami-
ben este fekszem én. Tegnap megfogtam
kezét: tegezõdtünk, megtudtam a nevét.
Ágyakhoz nevek illenek, ha nincs nevük,
adjunk nevet, ha nem adunk, hát kine-
vet, nem ringat el és szenvedek.”

Nem maradnak el a szokásos szójá-
tékok sem. Íme közülük egy: Barát.
„Lelkiismerõs”. És egy õszinte vallo-
más: Szoborság. „Nem akarok szobor
lenni, akkor sírba kell majd tenni.
Élvezném még a világot, kerülném a
szoborságot.” Idevág a Tünet is. „Sa-
vamra mondom, ég a gyomrom”, vagy
a Meghalt, „Elveszítette az itt élõ ké-
pességét”. De sebaj, a halállal nem
vész el semmi, mert a Sejtés ezt vallja:
„Aki meghal szeretteim közül, mind-
mind visz magával egy darabot belõ-
lem, Amikor meghalok, odaát magam-
ra találok.”

Miért szeretem Winkler András ver-
seit? Sorsforduló indulatok, korszakot
kiváltó forradalmi láz nem rejlik ben-
nük, talán még a szerelem hangja is –
minden költõ ihletõje – szemérmes,
halk, szelíd. De nyelvi játékai nagysze-
rûek. A magyar nyelv ízét, savát-borsát
villantják elénk, és ez romlásnak indult
nyelvünk világában óriási érték. És a
szív csendes derûje, ami mosolyt vará-
zsol szürkeségbe, züllöttségbe, politikai
intrikákba belefáradt arcunkra.

Dr. Szodfridt István




