
Történetek a vörösfenyorol

Csányi Sándor 
erdész

„Az ember emlékekben milliárdos, 
elmondásukban szegény."

I. Ismerkedés a vörösfenyővel

Máramarosban, 1942 őszén találkoztam először vörösfenyővel. 
Erdőgondnokom, Tuskó Ferenc erdőmérnök, egyik hivatalos útja 
alkalmával „fedezte fel" a királymezői határvadász-laktanya ud
varán azt a két idős példányt, amelyeket valaha valaki oda elül
tetett. Szoliterként, csaknem földig ágas, hatalmas és sűrű koro
nával, 70 cm körüli mellmagassági átmérővel, s mintegy 20 méte
res magasságukkal, „őrködtek" a barakkszerű katonai épületek 
felett. Azt a feladatot kaptam, hogy egy ruszin fiú segítségével 
gyűjtsünk be legalább egy kilogrammnyi tobozt, s a magot majd 
egyik csemetekertünkben fogják elvetni tavasszal. Itt jegyzem 
meg, hogy a Bruszturai Erdőgondnokság területén egy árva példány 
sem volt található vörösfenyőből.

Időben legyalogoltunk Bruszturáról Királymezőre, s a ma
gunkkal vitt fűrész és kisbalta segítségével már útközben „kiter
meltünk" -  hamvas égerből -  két darab villás elágazású, 2-2,5 
méter hosszú segédeszközt, amivel majd „letoljuk" az ágvégekről 
a tobozokat. Nem sejtettük, hogy tervünk a két vörösfenyő koro
nája alatt semmivé foszlik. Ugyanis mindkét törzs -  szabadállás
ban -  olyan sűrűn ágas koronát fejlesztett, ami lehetetlenné tette 
a tobozos ágakig való feljutást. Ráadásul a 3-4 méterre kinyúló 
oldalágak végére, a törzstől semmilyen segédeszközzel nem tud
tunk volna kinyúlni. Órákon át tartó és hiábavaló kísérletezgeté
sek után már a nemleges jelentés szövegén gondolkoztam, amikor 
látogatónk érkezett a laktanyaparancsnok személyében.

-  No, fiúk! Sikerült-e tobozt szedni? -  kérdezte a százados úr.
-  Egy szemet sem! -  válaszoltam leverten és elmondtam-mu- 

togattam a nehézségeket.
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-  No, majd küldök nektek segítséget, mert a „gazdátok" na
gyon várja a tobozt, mivel ez a kedvenc fenyője -  mondotta, és 
gyors léptekkel eltávozott.

Alighogy elment, pár perc múlva két mesterlövész határvadász 
jött hozzánk, mindkettőjük vállán FÉG-céllövő puskákkal. El
mondtuk és magyaráztuk a helyzetet és gondunkat, majd ők 
rövid tanácskozás után célba vették a 10-15 m magasan lévő 
tobozos gallyakat. Órákon át „pattogott" a kispuska és nem ered
ménytelenül. Sikerült vagy 15-20 darab olyan gallyat ellőni, ame
lyek mindegyikén 10-15 db azévi toboz volt. A „zsákmány" nem 
érte el az egy kilogrammot, de fél kilón felül volt a súlya. Sötét 
este lett mire Bruszturára értünk, s már a lakásán adtam át erdő
gondnokomnak a vörösfenyőtobozt. A gyűjtés módját is elmond
tam, amin jókat derült, de örült a kisebb mennyiségnek is.

Bruszturán elköszöntem segítőtársamtól, a rokonszenves ru
szin fiútól és megnyújtottam lépéseimet Plajszka felé, ahol szolgá
lati helyem volt, s amely „csak" 18 km-re van Bruszturához. Egész 
idő alatt, míg a hűvös és csendes éjszakában iparkodva hagytam 
magam mögött a kilométereket, a vörösfenyőn és azon gondol
kodtam, hogy miért ez a kedvenc fenyője erdőgondnokomnak. 
Erdőgondnokságunk területén „égig érő" luc- és jegenyefenyők 
ejtik bámulatba az embert. Csupán néhány év múlása (szakiskola, 
sorkatonaság stb.) után kaptam feleletet saját kérdésemre.

*
Legközelebb 1945-ben a Börzsönyben -  akkor a Balassagyarmati 
Igazgatósághoz tartozó -  Királyréten találkoztam bükkös állomá
nyokban szálanként tenyésző vörösfenyőkkel. Meglepetésként 
hatott, hogy a földig ágas királymezői egyedekkel ellentétben, 
feltisztult, sudarlós törzsekkel és aránylag kisméretű koronával 
bíró példányokkal köthettem ismeretséget. Az is érdekessége a 
történetnek, hogy Királyréten is az első számú elöljáróm, erdő
gondnokom ismét Tuskó Ferenc erdőmérnök volt. Ha a vörösfenyő 
került szóba közöttünk, mindig büszkén emlegette és dicsérte 
(jogosan!) szülőfaluja, Diósjenő vörösfenyőit. Egy alkalommal el
kísértem őt Diósjenőre tartó útjára. (Akkor még ott lakott.) Dél
után indultunk el Királyrétről a Cseresznyés-patak irányába és a két 
erdőgondnokság (Királyrét és Diósjenő) határán lévő erdészem
lékhelynél, a Foltánkeresztnél léptünk át diósjenői területre. Késő
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alkonyatig bóklásztunk a Csóványos környéki bükkösökben, meg- 
megállva egy-egy vörösfenyő törzsnél vagy botanikai érdekes
ségnél. Élmény volt járni vele az erdőt, mert minden apróságra 
felfigyelt, körülírta és elmagyarázta a „lelet" lényegét.

Az 1945-1948. évek között -  amíg Királyréten szolgáltam -  
többször átrándultam a szomszédos diósjenői erdőgondnokság 
területére „vörösfenyő-nézőbe" és nagy elragadtatással gyönyör
ködtem az őzbereki, csóványosi és pogányuári Larix-ok sudarlós 
törzseiben, a helyenként „kefesűrű" természetes újulatukban, va
lamint a bükkök fölé emelkedő koronájuk „fátyolszint"-jében.

A második találkozás el- és lekötelezetté tett e szép és nagyon 
értékes fenyőfaj iránt. Új munkahelyre történő áthelyezésem után 
döbbentem rá, hogy én is besoroltam a „vörösfenyőimádók" 
táborába.

%
Három, gyakorlatszerzésben gazdag esztendő után, 1948-ban 
Nógrádverőcére helyezett át, akkor már a Váci Állami Erdőigazgató
ság nevet viselő és Vácott székelő felettes szervem. Az akkor épülő 
verőcei fűrészüzem lett új munkahelyem, erdőgondnokom pedig 
Sopp László főerdőmémök volt.

Az egymást követő átszervezések, valamint a fűrészüzem át
adása a Könnyűipari Minisztériumnak, munkaköri és munkahe
lyi változásokat idéztek elő számos szakember esetében. Én is 
megismerkedtem néhány -  addig nem ismert -  munkakörrel, 
mint a közbirtokossági erdők kezelése, irodavezetés, MÁV-rako- 
dók kezelése, míg 1953-ban erdőgazdaságom központjában kö
töttem ki, anyagforgalmi előadói munkakörben.

*
Az 1956. év tél-tavasz fordulóján Vácról Diósjenőre helyeztek át és 
az erdészetvezetői teendők ellátásával bíztak meg. Úgy éreztem, 
hogy ismét erdész lettem, s mintha egy nagy kapu nyílt volna meg 
előttem akkor, hogy a már kedvenc fafajommá vált vörösfenyőről 
az általánostól valamivel több ismeretet szerezzek.

Első tájékozódásom az érvényben lévő üzemterv felé irányult. 
Kijegyzeteltem a vörösfenyővel érintett erdőrészletekre vonatko
zó adatokat és igyekeztem mielőbb a természetben is megismerni 
a valóságos állományviszonyokat. Kollégáimtól is folyamatosan 
érdeklődtem, de még az idősebb -  erdőt járó vagy ismerő -
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falubeliektől is kérdezősködtem. Munkatársaim zöme helybéli, 
illetve már hosszabb ideje Diósjenőn szolgálatot teljesítő erdész 
volt. A legtöbb és legértékesebb szakmai segítséget és tájékoz
tatást Kroslák Sándor kér. vez. erdésztől nyertem, aki „ősi" erdész
családjának harmadik generációját képviselte Diósjenőn. Számos 
nyugdíjas erdőmunkást is foglalkoztattunk, akik korábbi éveik
ben fatermelők, erdőápolók és csemeteültetők voltak. Hely- és 
történetismereteik szinte naplószerűen tárták fel a korábbi erdő
gazdálkodási formákat és eseményeket. Jó néhány olyan idős 
parasztemberrel is megismerkedtem, akik egykoron fuvarosként 
járták az erdőt. Tőlük tudtam meg, hogy a diósjenői református 
templom tetőszerkezetét 1897-ben őzbereki vörösfenyőből építették újjá. 
Elmondták, hogy a XIX-XX. századok fordulóján törzsenkénti 
árverésen értékesítették a kitermelésre kijelölt törzseket, amelyek 
zömét messziről érkezett vízimalmosok, csónak- és hajóépítők 
vásároltak meg. Ma is kellemes érzés visszaemlékezni azokra az 
önzetlen és készséges megnyilatkozásokra, amelyekkel ismerete
iket adták át, osztották meg velem.

II. A magtermelés lehetőségei

A diósjenői erdészet kisüzemi csemete kertjeiben bőséges meny- 
nyiségben állítottuk elő az erdősítéseinkhez szükséges szaporító
anyagokat. A vetett, illetve nevelt fenyő és lomblevelű csemetéket 
a kiváló minőség jellemezte, ami -  elsősorban -  Siket Pál csemete- 
kert-kezelő erdész érdeme volt, akitől sokat tanultam a gyakorlati 
csemetetermelés „fogásaidból. De bármennyire voltak kiválóak 
a csemetenevelés eredményei, „egyvalami" nagyon nem tetszett: 
a vörösfenyő-magot importált, központi készletből kapta az erdészet.

Igaz, hogy a 20-30 m magas fákról nem egyszerű, sőt veszélyes 
művelet a tobozgyűjtés, de azzal a gyakorlattal, hogy hazai vető
mag helyett osztrák, lengyel vagy cseh importmagról neveljük a 
csemetét, nem tudtam „békét kötni" Valóság az is, hogy ehhez a 
munkához megfelelő és önként vállalkozó személyt találni igen 
nehéz. Számos fiatal emberrel tárgyaltunk és beszélgettünk a 
tobozgyűjtésről, a bérezésről, de minden eredmény nélkül. Illetve 
lett volna olyan vállalkozó, aki úgy gondolta, hogy a tobozos ágat 
a törzs mellett lefűrészelné, s majd a földön történt volna a „to
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bozgyűjtés". Ez a módszer jóvátehetetlen károsítást feltételezett, 
amit a leghatározottabban elutasítottam. Már-már úgy éreztem, 
hogy tudomásul kell venni és folytatni a korábbi gyakorlatot, s az 
elkövetkező években ismét külföldi -  ismeretlen származású -  
magról kell nevelni a csemetét. De -  mint derült égből a villám- 
csapás -  közbejött egy „áldásos véletlen"

Az egyik előhasználati munkaterületre mentem ki ellenőrzésre. 
Úgy ütemeztem odaérkezésemet, hogy ebédidő közben majd 
elbeszélgetek a fatermelőkkel az általuk „bejelzett" nehézségek
ről is. A munkahelyhez közeledve olyan kiabálást hallottam, mint 
mikor a lovakat biztatják az elakadt szekér kihúzásához (no!, no!, 
még!). Aztán a hangok nem is a munkahelyről jöttek, hanem a 
szomszédos idős korú bükkös erdőrészből. Észrevétlenül „be
cserkésztem" a hangoskodókat, akik az ott dolgozó fatermelőink 
voltak. Egy szépen fejlett „hámozási" bükkfa körül biztatja a 
munkacsapat a legfiatalabbat, aki a csaknem 12 méterig ágtiszta 
törzsre mászik fel, de nem is akármilyen tempóban és bizton
sággal. Majd az ágak között kúszik és lépeget ágról ágra, mígnem 
felér a törzs mellett lévő egerészölyv-fészekhez. Belenyúl, majd 
lekiabál: „megnyertük a fogadást, már nem tojások, már pelyhe
sek a kicsik!" Egy fiókát kiemel a fészekből és megmutatja a fa 
alatt lévőknek. A vesztesek lehorgasztott fejjel, a fogadást nyerők 
pedig hangoskodva vonulnak a tűz és a tarisznyák felé. A famászó 
macskaügyességgel leereszkedik, belelép a tő mellett hagyott 
csizmákba, majd szalad a társai után.

Megvártam, míg elhelyezkednek a parázsló tűz körül és hoz
zálátnak ebédjük elfogyasztásához. Velük együtt én is a tűz mel
lett fogyasztottam el „tarisznyás" ebédemet, és közben megálla
podásra jutottunk a termelésnél felmerült problémák megszünte
tésében.

A fogadásról és a famászásról nem esett szó; kettesben akartam 
elbeszélgetni Gyurcsik Pállal, a famászóval. Éreztem -  valamilyen 
belső sugallat alapján hogy megtaláltam azt a személyt, aki első 
számú biztosítéka lesz annak, hogy jövő tavaszon helyi szárma
zású vörösfenyőmag kerüljön vetésre a csemetekertben. Átnéz
tem még a termelés területét, majd távozásom előtt a tűzifát 
sarangoló Gyurcsik Pálnak annyit mondtam:
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-Pali! Estefelé, ha jönnek haza, nézzen be hozzám, az irodában 
leszek.

Láttam az arcán a meglepődést és a tanácstalanságot, de nem 
kérdezett vissza.

Már sötét este volt, amikor a falépcsőkön nagyot dobbantak a 
nehéz bőrcsizmák, majd kopogás és hangos „jó estét!" után belé
pett az ajtón Gyurcsik Pál fatermelő. Hellyel kínáltam és meg
nyugtattam, hogy nem a fogadásból eredő famászásról, vagy az 
ölyvfiókákról akarok vele beszélni.

Kifejtettem előtte elképzeléseimet a vörösfenyőtoboz gyűjtésé
vel kapcsolatban. Beszéltem a veszélyességről és a bizton
ságtechnikai eszközökről, a bérezésről, a gyűjtés kezdetének idő
pontjáról. A veszélyesség miatt javasoltam, hogy szervezzen be 
maga mellé egy olyan társat, aki a lenyesett, lehullott tobozt a 
földön összegyűjti, méri stb.

-  Arra lesz egy állandó társam, a feleségem, aki a csemetekert
ben dolgozik. De ősztől tavaszig szabad.

Erre a kedvező eshetőségre nem is gondoltam és nagyon meg
örültem az ötletnek, mert legjobban a feleség vigyáz majd a férjre.

A gyűjtési időszak kezdetéig szinte minden szükséges segéd
eszközt beszereztünk, illetve kovácsműhelyünkben elkészíttet
tünk. A legfontosabbak voltak:

-  biztonsági öv (mint a villanyszerelőknél),
-  biztonsági kötél (közbenső biztosításra),
-  Wolfgangi mászóvas (körmös),
-  tobozvágó szigony,
-  húzós mérleg,
-zsá k  (8-10 db),
-  6x30-as látcső,
-  „V-fa" jelölő kaparóvas,
-  számsablon és festékek stb.
Úgy szerveztük a gyűjtést, hogy törzsenként külön zsákokban 

helyezik el a tobozt, továbbá minden törzset -  amelyről toboz
gyűjtés tö rtén t-tartós festékek alkalmazásával (fehér alap, fekete 
számok) sorszámmal látnak el. A törzsenkénti tobozhozam rög
zítésére egy kisméretű és erős fedelű füzetet adtam ki, amelybe a 
törzs száma és a begyűjtött toboz súlya nyert bejegyzést (ez a 
nyilvántartás ma is megvan). Az ügyes és értelmes fiatalasszony
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a „tőmelletti" munkákat kifogástalanul, nagy lelkiismeretesség
gel végezte.

1958. ősz-tél fordulóján megkezdett tobozgyűjtés első napjai
ban -  csaknem egész napokat -  a gyűjtőpár mellett töltöttem. A 
biztonságtechnika, a szerszámok alkalmassága, az egyes törzsek 
tobozhozamának előzetes megállapítása döntő tényezői a gyűjtés 
biztonságának és eredményességének. Például: a tobozvágó szi
gonyt -  erdészetünk kovácsműhelyében -  a nyírfajdkakas fark- 
tollaihoz hasonló formára alakítottuk át és minden széle élezett 
volt, húzásra és tolásra egyaránt alkalmas. Mivel a vörösfenyő 
tobozai két-három évig a fán maradnak -  a fölösleges fára mászást 
elkerülendő -  szükséges az előzetes meggyőződés arról, hogy 
azévi, vagy korábbi (már mag nélküli) tobozok vannak-e a koro
nában. E vizsgálódásra legalkalmasabb a kora reggeli és az alko- 
nyati napszak, amikor a fák koronái oldalról kapják a napfényt, 
de még akkor is hasznos segítő eszköz a 6x30-as látcső, a bizo
nyosság érdekében.

Az 1958. évi toboztermés közepes fokozatú volt, és a gyűjtési 
technikán is kisebb-nagyobb javításokat kellett eszközölni. így is 
830 kg tobozt sikerült begyűjteni -  baleset nélkül!

1958-59 telén cserényekkel és kályhával szereltünk fel egy ide
iglenes hőkamrás pergető helyiséget, ahol is az országos átlagnak 
megfelelő -  100 kg tobozból 2,30 kg mag -  2,30% -  kihozatalt 
értünk el. A már kipergetettnek minősített tobozt nem semmisí
tettük meg, mert értesítést kaptunk egy mezőgazdaságban alkal
mazott gépnek tobozpergetési célú alkalmazásárról.

III. A magpergetés gépesítése

A vörösfenyőmag hazai termelését (begyűjtés) illetően -  koráb
ban -  ellentmondó vélemények és nyilatkozatok hangzottak el. 
Szakíróink között volt, aki azt írta, hogy: „vörösfenyőből magot 
termő állományokkal egyelőre nem rendelkezünk" (Babos I., 
1949), de többen voltak azok, akik magtermő állományok, illetve 
csoportok létezéséről tudtak (Barthos Gy., 1948, Thiringer J., 1949, 
Csányi S., 1957), sőt azokat jól ismerték. Az ismert tény volt, hogy 
a vörösfenyő tobozából hőkamrás pergetéssel a tényleges magtar
talom kb. 25-30%-át lehet kipergetni. Éppen emiatt a magtermő
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állományokkal rendelkező európai országokban (Németország, 
Lengyelország, Csehszlovákia, Ausztria) irányt vettek a gépi per- 
getés kialakítására, a pergetési költségek csökkentésére, a honi 
szaporítóanyag előnyeinek hasznosítására, valamint az exportle
hetőségek fokozására. Hazánkban először dr. Marjai Zoltán infor
málta a szakközönséget (Az Erdő, 1960. II. 41-43. old.) az említett 
országokban folyó gépi magpergetésekről.

Generációm tagjai -  a hetven körüliek -  bizonyára emlékeznek 
még az 1950-es évek végétől, az Országos Erdészeti Főigazgatóság 
(EOF) által meghirdetett, kampányszerű és ismétlődő „ötletna
pok", valamint „újítási hónapok" szervezésére. Hasznos és érde
kes javaslatok is születtek, elsősorban a gyakorlati szakemberek 
részéről, szinte valamennyi szakágazatunk eredményességének 
javítása érdekében. Egy ilyen újítási javaslat volt a kiváltója annak 
az elhatározásomnak, hogy a vörösfenyő tobozában lévő 6-10% 
súlyarányú magot valamilyen gépi segédlettel kinyerjük. Itt jegy
zem meg, hogy évtizedekkel ezelőtt, egy idős kollégám mondotta 
nekem a következőket: „a vörösfenyő nem szórja a magját, mint a 
lucfenyőhanem egyenként «szüli meg» azokat ősztől tavaszig "

A  Zalai Erdőgazdaság Farkasgyepűi Erdészetének erdőművelési 
szakelőadója (ma műszaki vezetőnek mondjuk), Szakács József 
újítási eljárást alkalmazott a vörösfenyőmag gépi pergetésére. 
Nagyteljesítményű kukoricamorzsolón „engedték át" a tobozt, és 
3,8%-os kihozatalt értek el, hőkamrás előpergetés nélkül. Az újí
tási javaslatot erdőgazdaságomnak is megküldték, ahonnan al
kalmazás és véleményezés végett hozzám került. Az újítási javas
latot elfogadhatónak minősítve terjesztettem fel akkor már a Bör
zsönyi Állami Erdőgazdasághoz, 1959. április 29-én.

Erdészetünk is rendelkezett egy nagyteljesítményű kukorica- 
morzsolóval, így hát a hőkamrából kikerült tobozt mi is átenged
tük a gépen. Eredmény: a hőkamrában pergetett 2,30%-on túl, 
további 1,33%, azaz összesen 3,63%-os tisztamag-kihozatalt ér
tünk el. Ezt a „kettős" pergetési eljárást neveztük „kombinált 
pergetés"-nek.

A kétszeresen pergetett tobozból egy kisebb mennyiséget to
vábbi vizsgálat tárgyává tettünk -  ami a tobozok kézi szétszedé
séből állt -, s azt állapítottuk meg, hogy legalább még annyi mag
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m aradt a pikkelyek alatt, mint amennyit a kombinált pergetéssel 
nyertünk. E tény ismerete ösztönzött arra, hogy megkíséreljem 
egy olyan eszköz, szerszám, vagy gép kialakítását, amely a tobozt
-  nagyobb magkárosítás nélkül -  szét tudja szedni.

*
Beszélgettem helybéli idős emberekkel, akik a századforduló éve
iben mint uradalmi napszámosok, csemetekerti munkákat is vé
geztek. Elmondták, hogy a vörösfenyőtobozok „pitykáit" (pikke
lyek) árszerű szerszámmal feszegették le a tobozorsóról, s így 
„pergették" a magot, amelyet dörzsöléssel szárnytalanítottak és 
szeleléssel tisztítottak. A „lábon" (tövön) eladott és kitermelt vö
rösfenyő egyedekről gyűjtötték be a tobozt, külföldről szaporító
anyag nem érkezett az uradalomba.

Az 1950-es években hazai vagy külföldi szakirodalomban nem 
találtam olyan leírást, amely legalább vázolta volna a vörösfenyő- 
mag pergetésének gépi technológiáját. A toboz szerkezeti szívós
ságát ismerve olyan következtetésre jutottam, hogy a célnak 
olyan eszköz felelne meg legjobban, amely szétszedi, széttépi a 
tobozt. A  széttépés fogalmából indultam ki és jutottam el a gép 
kialakításáig, amelynek legfontosabb alkotó elemei a tépőfogak. 
Ezek alakját és elhelyezkedését az 1. sz. melléklet 1-4. ábrái 
mutatnak be.

A pergetőgép egy kiselejtezett körfűrész állványára (asztal) 
került megépítésre. Felül egy szűkíthető-tágítható eregetőnyílás- 
sal bír6 garat, alul egy zúzalékkiömlő csatorna. Középen egy öntött
vas szíjtárcsa palástján: négy csigavonalban elhelyezett tépőkéssorral. 
A  forgásirányra merőlegesen két álló tépőkéssor biztosítja azt, hogy 
a különböző méretű (főként a kisebb) tobozok is tépésre kerülje
nek. Agép meghajtását a fagyártmányüzemünkben működő „ön
járó" szalagfűrész benzines motorja biztosította, gépszíjas erőát
vitellel. A 2. sz. m ellékletként csatolt „Szabadalmi leírás"-bán a 
műszaki adatok részletesen szerepelnek.

Az első -  1960-61. évi -  gépi magpergetés, kisebb fennakadá
sokkal, de biztonságos üzemelés mellett, sikeresen ment végbe. 
Az 547 kg tobozból 42,0 kg tiszta magot pergettünk, amelynek a 
tisztasága 76,9%-os, míg a kihozatali arány 7,68%-os volt.

A tulajdonképpeni fő műveletnél, a toboztépésnél nem merült 
fel nagyobb fokú hiba vagy hiányosság, csupán annyi, hogy a

62



kisebb méretű (1-2 cm) tobozok sértetlenül haladtak át az álló 
késsorokon. Ezt a hiányosságot az álló késsoroknak a forgórész
hez történő közelebb hozásával, nehézség nélkül kiküszöböltük. 
Nagyobb hiányosságnak mutatkozott a tobozzúzalék és a mag 
„elegyessége", amelynek szétválasztása kézi rostálással idő- és 
költségigényes munkát igényelt. Már akkor elhatároztuk, hogy a 
következő pergetésig két -  különböző lyukméretű -  rostát szere
lünk a gép alvázára, amelyeket a tépőgép főtengelyéről excentri
kus erőátvitellel, illetve mozgatással fogunk működtetni.

Az 1961-62. évi toboztermés és gyűjtési lehetőség az előző évinél 
kedvezőbb eredményeket ígért. Az őszi-téli időjárási viszonyok 
kedvezőek voltak a gyűjtésre, ami lényeges körülménynek tud
ható be. A tépőgép hiányosságainak kiküszöbölésével, a kétoldal- 
ra lejtő rostákkal, bizakodva készültünk a második gépi pergetés- 
re. Tövis István, a fagyártmánytermelők munkacsapat-vezetője, 
aki a gép kialakításában is „oroszlánrészt" vállalt, az előző évi 
eredménynek a meghaladását „jósolta" A tobozgyűjtők -  Gyur
csik Pál és felesége -  rendületlen szorgalommal járták az erdőt és
1962 tavaszáig 3250 kg vörösfenyőtobozzal töltötték meg az erdé
szet épületének padlását.

Napos, enyhe és szélmentes tavaszi időben, három nap alatt a 
begyűjtött teljes tobozmennyiséget sikerült átengedni a tépőgé- 
pen. A rosták jól működtek. Egyik oldalon a mag és az azonos 
nagyságú tobozzúzalék, a másik oldalon a nagyobb tobozdara
bok hagyták el a gépet. A rosták alatt tekintélyes mennyiségű, 
porszerű és finom illatú gyantapor halmozódott fel. A további két 
napon a számytalanítás és szeletelés munkáját végezték a cseme
tekerti asszonyok. Az ötödik napon történt meg a végleges szám
bavétel, a következő eredményadatokkal:

32,50 q tobozból = 315,0 kg mag = 9,7%-os kihozatal
Ritka látvány volt: nézni és gyönyörködni a fehérszínű pony

ván elterített 315 kg vörösfenyőmagban. (Kár, hogy nem készült 
fénykép.)

Agépi magpergetéshez kapcsolódik egy másik, párhuzamosan 
folyó gépkialakítási kísérlet is. Tuskó Lászlóval, soproni erdésztech
nikumunk igazgatójával már évek óta tartott „nemesítési kapcso
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lat"-unk. Rendszeresen leveleztünk, de a magpergető gép szer
kesztéséről nem esett szó leveleinkben. Majd egy alkalommal -
1959-ben -  Budapesten találkoztunk az ERTI-ben. Itt és akkor 
említettem meg, hogy egy toboztépőgép kialakításán dolgozom 
és körvonalaztam elképzeléseimet. Összecsapta kezeit és öröm
mel újságolta, hogy ő is „ugyanabban a cipőben jár", de a tobozból 
való magkinyerést nem tépéssel hanem pikkelykoptatási módszerrel 
szándékozik megoldani. A legnagyobb nehézséget az okozta nála, 
hogy a toboz biztosítása körülményes volt. ígéretet tettem a segít
ségnyújtásra, majd megegyeztünk a gépkialakítási előrehaladás 
kölcsönös ismertetéséről.

Együttműködésünket évekig tartó összedolgozásnak is nevez
hetnénk. A példa okáért idézek pár sort Tuskó László hozzám 
intézett leveleiből:

1960. ápr. 21.: „A tobozterméssel ezévben országos baj van (...) 
a végre elkészült gépemet sem tudom kipróbálni. (...) ha a tavalyi 
pergetésű toboza még meg van (...) nagyon megköszönném, ha 
küldene 1-2 q-át. Mindössze Szombathelyről kaptam 50 kg to
bozt."

1961. márc. 20.: „...a küldött zúzalékból is látom, hogy tobozté- 
pőink rendszere alapvetően eltér egymástól."

Az 1960. április 21-i levélben írt kérésére „postafordultával" 
feladtam címére -  vasúton -1 0  zsák tobozt, amely a „kombinált" 
pergetésből származott, nem volt tépett, s így a pikkkelykoptatás- 
ra szerkesztett gép próbaüzemelésére jól megfelelt.

Az ezt követő években minden tavasszal „friss" tobozt küld
tem Sopronba, arról a húsz törzsfáról, amelyeket nemesítési kísér
leteihez szelektáltunk Diósjenőn.

IV. Minősítés és szabadalom

A korabeli rendeletek vagy jogszabályok -  valószínű -  előírták, 
hogy az új rendszerű, kialakított (gyártott) vagy importból szár
mazó mező- és erdőgazdasági eszközök (gépek) üzembehelyezés 
előtt minősítési eljárásra (próba) kerüljenek. Az erdőgazdálko
dásban újonnan használatba kerülő gépek minősítésére az Erdé
szeti Tudományos Intézet Gépkísérleti Üzeme volt illetékes.

1962. március 10-én értesítést kaptam az ERTI-től (1962. márc. 
8-án kelt, 150/1962. számú és Dérföldi Antal tud. osztályvezető
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aláírással), melyben az állt, hogy 1962. március 12-én négytagú 
minősítési bizottság érkezik az erdészethez a vörösfenyőtoboz-té- 
pőgép minősítése végett. A gép legyen üzemképes állapotban, 
megfelelő mennyiségű tobozzal.

Váratlanul ért a minősítési ügykezelés ilyetén formája, mert 
fenti levél érkezése előtt a minősítés fentebb leírt szükségességé
ről sem kaptam semmilyen tájékoztatást.

A tépőgép darabokra szedett állapotban volt egyik műhe
lyünkben, az előző fejezetben leírt rosták felszerelése, valamint a 
szükséges TMK miatt. A gép alapos előkészítése volt a célunk a 
3250 kg toboz (nem kis mennyiség) sikeres pergetésére. A bizott
ság kiszállását nem mondtam le, hanem a rendelkezésre álló 48 
óra alatt -  rosták nélkül -  összeszereltük a tépőgépet.

A jelzett napon Mátyás Vilmos és Marjai Zoltán ERTI-munkatár- 
sak -  a minősítő bizottság tagjai -  érkeztek meg, s néhány órás 
üzemeltetés, minták vétele stb. után be is fejezték a vizsgálatot. A 
minősítési adatokról később tájékoztatást kaptam, amelyek a 
„futtában" összeszerelt gép teljesítményére nézve kedvezőek vol
tak. A zaj- és porhatást kifogásolták. A zaj csökkentése a tobozok 
keménységi foka és szívóssága miatt csaknem lehetetlen; a por 
pedig nem más, mint a tobozban lévő gyanta lisztszerű kiáram
lása. Mindkét hatás ellen egyszerű védőeszközökkel védekezni 
lehet.

1962. július 26-án Budapesten az ÉRTI székházában megtartott 
vitaértekezleten, más rendeltetésű munkaeszközök (ápológép, 
fatermelő eszközök stb.) mellett, a Tuskó- és Csányi-féle tobozpergető 
-tépőgépek minősítő vitája is napirendre került.

Az értekezlet levezető elnöki tisztét dr. Szepesi László intézeti 
igazgatóhelyettes töltötte be. Az első meglepetés akkor ért, ami
kor közölték, hogy Tuskó László egyéb elfoglaltsága miatt nem 
vehet részt az értekezleten. A levezető elnök javaslatára a két 
„tobozos" gép került a napirend élére. A vitaértekezlet -  m ond
hatni -  humorosan kezdődött. Ugyanis a vitára kerülő témák 
„referense" kissé késve érkezett, s a terembe történő belépése 
pillanatában -  jó hangosan, hogy mindenki hallja -  azt kérdezte: 
„Kollégák! Miféle gép lehet az, amely a vörösfenyőkről letépi a 
tobozt?"

Hát így kezdődött!...

65



Folytatásként csak a lényeges, kiemelésre érdemes észrevétele
ket és megnyilatkozásokat írom le a helyszínen készült jegyző
könyvből (nevek nélkül):

-  ...szükséges valamilyen jó gép (...) mivel a vörösfenyőmagok 
2 /3  része veszendőbe megy,

-  ...helyesebb hazai magokat használni, mint külföldről vásá
roltat drága devizáért,

-  ...hazai gépek (Tuskó- és Csányi-féle) nem a legjobbak, magas 
a sérülési százalék,

-  ...vannak kiváló külföldi, e célra készített gépek (...) A forrás 
szerint a gép mindössze 1% hibával dolgozik.

-  ...mind a Tuskó-, mind a Csányi-féle gép hibái ellenére jó, már 
ami a kihozatalt illeti.

-  ...a gépek valamelyikét kellene továbbfejleszteni.
-  ...a két hazai típus további hibái közt legnagyobbak a rettene

tes zaj- és porhatás.
-  ...a toboztépőgéppel kapcsolatban (...) jól gondoljuk meg, mit 

kutatunk, mivel foglalkozunk. Ne akarjunk járt utat ismét felfe
dezni.

Javaslat:
1. Hozassunk be egy NSZK-gépet, s
2. a gép beérkezéséig dolgozzunk a Tuskó- és Csányi-féle gé

pekkel, s ha
3. nem lehetséges a német gép behozatala, csak akkor foglal

kozzunk egy új (...) gép kialakításával.
Csányi S .: ...sajnálja, hogy Tuskó László nem vesz részt az érte

kezleten, majd elmondja, hogy (...) a 7,6%-os kihozatal mellett 
mindössze 2,2%-a sérült meg a magnak, a jelenleg használt gépé
vel pedig már 9,78% kihozatalt 105 F t/kg önköltséggel ért el, 
illetve képes elérni.

Dr. Szepesi László összefoglalójában elmondja, hogy kérni fog
ják az OEF-től egy-egy külföldi (cseh, német, lengyel) gép beho
zatalát. Míg a kérésre válasz nem érkezik, javasolja a toboztépő- 
gép kialakítása kérdését ad acta tenni.

így zárult az ÉRTI minősítési értekezlete.
Nem árulok el titkot, amikor leírom, hogy külföldi gép az 

elmúlt 33 év alatt nem érkezett be az országba.
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A Csányi-féle gép 1993-ban -  alvázfelújítás után -  ismét üze
melt Diósjenőn. A Tuskó-féle gépről (3 db készült) nincsenek 
értesüléseim.

Ide kívánkozik az az okfejtés, hogy számos szakemberünk 
szaklapjainkban közzétett publikációkban értékelte és szorgal
mazta a vörösfenyő fokozottabb felkarolásának szükségességét, 
írásaik tartalma fokozta bennem azt a szakmai törekvést, hogy a 
hazai szaporítóanyag (mag) legteljesebb birtokbavételével önel
látóak legyünk a vörösfenyő szaporítóanyagának megtermelése, 
illetve magnevelése terén. A honi származás előnyeiről csak ismé
telt kinyilatkoztatást tudnék tenni. A gazdasági -  főként pénzügyi
-  hátrányok és előnyök még beláthatatlan ideig meghatározóak 
lesznek, s nekünk erdészeknek szakmai és állampolgári köteles
ségünk a kedvezőbb megoldások, illetve megvalósítások keresése 
és valóra váltása. Ezek az egyszerű, de közérdekű meglátások 
(elvek?) vezették és kísértek a toboztépőgép kialakításának m un
kájában is. Az eredményről a 4. sz. melléklet adatai szolgálnak 
tájékozódásul.

*
A Börzsönyi Állami Erdőgazdaság 1961. március 20-án „Megvalósí
tási szerződés"-t kötött velem az újításra, amit az Országos Erdészeti 
Főigazgatóság felé is bejelentett, részletezve a toboztépőgép terme
lési (magkihozatali) jellemzőit (paramétereit). Az 1960/61. évi 
7,68%-os kihozatali arány alapján és az OEF-től kapott instrukció 
kapcsán, erdőgazdaságom a Danübia Szabadalmi Irodánál megren
delte a toboztépőgép szabadalmaztatását célzó „Bejelentési kér
vény"-t, a szabadalmi igényt tartalmazó találmányra szóló beje
lentését 1961. szeptember 1-jén nyújtotta be az Országos Találmányi 
Hivatalhoz. A Találmányi Hivatal 1962. december 7-én kelt 2251- 
BO-848-9. számú végzésével szabadalmat adott a toboztépőgép- 
re, amiről 1963. október 10-én 150.369. szám alatt lajstromozott 
„Szabadalmi okirat"-át adta ki. Az okirat fénymásolata 3. sz. mel
lékletként van csatolva.

67



A vörösfenyő hazai nemesítése egyet jelent dr. Tuskó László erdő- 
mérnök, technikumi igazgató nevével. E tárgyban készült és meg
védett kandidátusi értekezése is hűen tükrözi szilárd elkötelezett
ségét e nemes fafaj iránt. Szerencsémnek tartom, hogy nemesítő 
munkájában segítője lehettem, s bár még többet segíthettem vol
na, most több ismerettel lennék gazdagabb, mert tudását és ta
pasztalatait nem „titkosította", önzetlenül adta át.

1956-ban Sopronban ismerkedtünk meg. Hivatalában fogadott, 
és szállást biztosított részemre a technikumi kollégiumban. Akkor 
csak érintőlegesen kerültek szóba a diósjenői vörösfenyvesek, ő  
és szülei már nem diósjenői származásúak voltak, talán csak a 
nagy-, vagy dédszülők valamelyike. Tuskó Ferenccel nem volt köz
vetlen rokonságban.

1957-ben a börzsönyi vörösfenyőket bemutató írásom (Az Er
dő, 1957 2. sz.) megjelenése után keresett meg levélben, kérve 
részletesebb tájékoztatást az idősebb állományok, csoportok és 
egyedek tenyészeti viszonyairól, egészségi állapotukról és más 
jellemzőikről. Szívesen tájékoztattam. Következő levelében már 
részletesen ismertette nemesítési munkáját és célkitűzéseit, s kö
zölte, hogy szeretne a Börzsönyben 10-20 db törzsfát kijelölni és 
azok szaporítóanyagát (oltógally, mag) kísérleteiben szaporítani, 
illetve szerepeltetni.

1959 nyarán (iskolai szünidőben) két napot töltöttünk együtt a 
vörösfenyő törzsfák felkutatása, válogatása (szelektálása) és kije
lölése érdekében. A törzsfakiválogatás alapos, körültekintő és 
időigényes tevékenység. Két nap alatt három területen (Kámor, 
Királybérc, őzberek) 13 db törzsfát válogattunk és jelöltünk ki. A 
negyedik területre (Pogányvár, Rózsás) -  időhiány miatt -  már nem 
jutottunk el. Emlékezetem szerint még ez év őszén Bánó István 
erdőmémök, a Bajti-i fenyőplantázs „szülőatyja" jött el Diósjenő- 
re, hogy az előző bejáráskor elmaradt területen további hét törzs
fát kijelöljünk. A kijelölt törzsfák külső morfológiai jellemzőit 
(törzs- és koronaméretek, kéreg, ágak leírása stb.) már a következő 
napokban egyedül vettem fel, írtam le és továbbítottam Sopronba 
Tuskó László részére.

1960 tavaszától szinte minden évben rendszeresen küldtem az 
oltógallyat és tobozt a Tuskó-féle törzsfákról. Minden igyekeze-

V. A vörösfenyő nem esítése
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temmel azon voltam, hogy nemesítési és kutató munkájában 
segítsem, mert viszonzásul -  szóban vagy levélben -  sok-sok új 
ismeretanyaggal gazdagított. Kapcsolatunk aktivitását hűen tük
rözi az 1960. április 21-i levelének alábbi részlete is:

„...köszönöm az oltóág-küldeményeket, amelyeket időben, ki
fogástalan állapotban, hiánytalanul megkaptam. Az oltások indu
lása is jó (...) Az ágakból küldtem külföldi cserepartnereimnek is."

Néhány levelét archiváltam, amelyeket időnként ismét átolva
sok, hogy felidézzem szerény, közvetlen és az erdészszakma iránt 
megszállottan elkötelezett személyiségét, emlékét.

*
1963 őszén kerültem át Gödöllőre, ismét új munkakörbe.

AGödöllői Arborétum rekonstrukciós feladatainak, illetve m un
kálatainak kivitelezőjeként folytattam pályafutásomat 1963-tól 
1967-ig. Három tervidőszak (5 éves tervek) alatt nyert megalapo
zást, kialakítást, illetve kivitelezést azon kísérleti-kutatási helyzet, 
amely ma az arborétumot jellemzi. Dr. Vlaszaty Ödön tudományos 
főmunkatárs volt az ÉRTI részéről a szakirányítóm, akivel -  más
fél évtizeden át -  együtt osztoztunk sikerekben és kudarcokban a 
tudományos kutatási célokat szolgáló kísérleti telepítések kivite
lezésében.

1970-ben a következő évi feladatterv és költségvetés készítése
kor, két területre -  szaporítóanyag hiánya miatt -  nem tudtunk 
telepítést tervezni. És ekkor „felébredt bennem a kisördög": java
soltam, hogy létesítsünk vörösfenyőből kísérleti telepítést a „ki
maradott" kb. 0,7 ha-os területen. Dr. Tuskó Lászlóval folytatott 
levelezésből tudtam, hogy számottevő kiültetésre váró csemetéje 
van, csak kísérleti területe nincs elegendő. Alig egy hét elteltével 
örömmel közölte szakirányítóm -  dr. Vlaszaty Ödön, mindany- 
nyiunk kedves „Dönci bácsi"-ja hogy telefonon beszélt dr. 
Tuskó Lászlóval és megegyeztek abban, hogy 1971 tavaszán idő
ben küldi a szükséges, 3 éves vörösfenyő csemetét.

Fenti előzmények alapján így született meg az az 1971-ben 
létesített vörösfenyő kísérleti telpítés, amelynek tenyészeti és fej
lődési adatait dr. Vlaszaty Ödön az ERFA 1980. évi VIII-IX. szá
mában ismerteti. Néhány alkalommal dr. Tuskó László is látoga
tást tett a Gödöllői Arborétumban és megelégedéssel értékelte a 
látottakat, s szeretettel simogatta meg az öt, különböző szárma
zású neveltjeinek egy-egy kimagaslóan szép példányát.
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Meg-megújuló kérdés szakmai írásokban és körökben, hogy a 
vörösfenyő őshonos-e vagy honosított fafaj erdeinkben?

-  A leggyakoribb vélemény szerint: nem őshonos;
-  néhány szakembernek az a véleménye, hogy az Alpok keleti 

nyúlványain -  így Sopronban is -  őshonos;
-  számos erdész álláspontja az, hogy Magyarország néhány 

hegyvidéki (Bükk, Zempléni-hegység, Börzsöny stb.) előfordulási 
helyén: őshonos.

Igyekeztem felkutatni, majd tanulmányozni néhány hazai és 
külföldi szakirodalmat, s a fellelt adatok alapján, bennem is az a 
meglátás alakult ki, miszerint a Börzsönyben a vörösfenyő őshonos!

(„Kontrázom" önmagamat, mert 1957-ben Az Erdő februári 
számában a honosításra utaló betelepítésekről írtam.) Igaz, hogy 
akkor még nem ismertem azt a két irodalmi forrást, amelyeket 
diósjenői lakosoktól kaptam betekintésre és kijegyzetelésre. Az 
őshonosságra utaló két irodalmi hivatkozást és egy szóbeli köz
lést idézek az alábbiakban:

1 .Réz Endre erdőmémök, aki Diósjenőn az 1930-as években Svaáb 
Sándor birtokának erdőhivatalát vezette, a „Nógrád és Hont vár
megyék" című 1934-ben kiadott könyvben „Nógrád és Hont 
vármegyék erdővilága" c. írásában az alábbiakat írja:

„A hűvösebb északi oldalakon jelentősebb területeket foglal el 
a Börzsönyben őshonos vörösfenyő. (...) míg a lucnak az életkora 
ritkán haladja meg az 50-60 évet a Börzsönyben, a vörösfenyőnél 
gyakori a 120-150 éves példány is. (...) Csonka Magyarország 
legszebb vörösfenyvesei díszlenek itt. Forgalomba ritkán kerül, 
mert a birtokosok védik, s így a 35 méter magas, 60-80 cm mell
magassági átmérőjű vörösfenyő nem tartozik a ritkaságok közé. 
A vörösfenyő börzsönyi őshonosságát igazolják nemcsak az öreg 
törzsek, a természetes úton igen könnyen való felújíthatósága, 
hanem egy 1720-ból való régi erdészeti térkép is, ahol már idős 
vörösfenyő-állományok vannak nyilvántartva."

2. Mikszáth Gyula tanár „Diósjenő és környékének földrajzi 
viszonyai" című doktori értekezésében, amely Győrben, a Széche
nyi Könyvnyomdában készült 1937-ben, így ír: „A hegység belseje 
felé néző nyugati és északi lejtőkön, nagyobb területeket foglal el

VI. A vörösfenyő őshonossága
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a Börzsönyben már nagyon régen honos vörösfenyő (Larix deci- 
dua Mill.) Nem ritkák a 100-150 éves példányok sem. Régi honos
ságát bizonyítja az az 1720-ból való erdészeti térkép, amely a 
diósjenői erdészeti hivatalban látható, s amely szerint nagy kiter
jedésű vörösfenyő területek voltak."

3. Tuskó Ferenc erdőmémök, aki Diósjenőn született, s ott is kezdte 
erdészeti pályafutását,kiváló ismerője volt szülőföldje erdőségei
nek. Egy alkalommal a Börzsöny legmagasabb csúcsára, a Csóvá
nyosra (939 m) vitt szolgálati utunk. A kristálytiszta levegőben 
igen messzire el lehetett látni. Észak felé mutatva a következőket 
mondta: „Az a fehér, hósapkás csúcs ott, legmesszebb, az a 
Szitnya, s ott van Selmecbánya is. Növényföldrajzilag nem távolság 
az az 50-60 km, ami kizárná a vörösfenyő börzsönyi őshonossá
gát."

Réz Endre erdőmémök 1939-ben Dél-Amerikába, Brazíliába tele
pült. Budapesten élő bátyja -  Réz Ferenc -  megadta öccse brazíliai 
címét, de közölte azt is, hogy levelemre aligha fog válaszolni. Két 
levelem maradt válasz nélkül.

Mikszáth Gyula tanárt nem sikerült megtalálnom. Éveken át 
folytatott keresgélés-kutatás ellenére nem jutottam „közelebb" az 
1720-ban készült erdészeti térképhez, csak egy megerősítő írást 
kaptam létezéséről.

1961. március 31-én Diósjenőn járt és keresett lakásomon dr. 
Boros Ádám botanikus professzor. Nem jelezte érkezését, így -  leg
nagyobb sajnálatomra -  nem találkozhattunk. Következő napon 
(ápr. 1.) levelet írt számomra, amelynek néhány sorát idézem:

„A télen olvastam csak Réz munkájában, hogy már 1720-ban 
említi egy kéziratos térkép (...) a vörösfenyőket. Növényföldrajzi 
kutatásaimban előtérben van a mohaföldrajz. Megvizsgáltam a 
vörösfenyőállományokat tegnap, de mohái sorában alig m utatha
tó ki olyan jelenség, ami a fenyvesre volna jellemző. Egyedül a 
Dioranum montanum moha olyan faj, amely a fenyvesekre jellem
ző, s a vörösfenyő erdejében a Foltán-kereszt alatt bőven fordul 
elő, ez a faj is azonban, mint ritkaság, bükkösben is előfordul a 
Börzsönyben. Úgyszintén a Pyrola secunda, van a Börzsönyben 
fenyvesen kívül is." 1961. április 5-én kelt levelemre 8-10 nap 
múlva válaszolt, jelezve, hogy asztmája és tüdőtágulása miatt 
nem tud következő időpontot megjelölni, amikor ismét kijönne 
Diósjenőre. Sajnos, másodszor már nem jöhetett el...
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A valóság érdekében el kell mondani, hogy német és cseh erdé
szek honosították meg a magpergetés és csemetenevelés ismere
teit és gyakorlatát a XIX-XX. századok fordulóján. Schölzl Frigyes 
volt az utolsó német származású főerdésze a diósjenői erdőbirtok
nak. Nevéhez fűződik az őzbereki és kámori csemetekertek kialakítá
sa, az értékesítésre került vörösfenyő törzsek toboztermésének 
begyűjtése, „pergetése", a csemetenevelés bevezetése és a jelenleg 
90 év körüli vörösfenyvesek telepítése. A 100 év feletti csoportok 
és egyedek, 0,7 ha redukált területen 320 m3 fatömeget képvisel
nek. A Diósjenői Erdészet jelenlegi „vörösfenyő-vagyona" -  az 
érvényes üzemterv szerint -  15.300 m3 (Molnár József műszaki 
vezető közlése alapján).

VII. Utószó

Amiért a vörösfenyőhöz fűződő kapcsolatomat, gyakorlati ta
pasztalataimat és élményeimet leírtam, annak alábbi okai vannak:

-  Emlékezni és emlékeztetni akarok két kiváló erdészszakem
berre, erdőmémökre: Tuskó Ferencre és dr. Tuskó Lászlóra, aki e 
nemes fafaj elkötelezett tisztelői, kutatói és szakértői voltak. Taní
tómestereimnek tekintem őket, akiknek ezúton is köszönetemet 
fejezem ki.

-  A vörösfenyőnek a jövőben fokozottabb létjogosultsága lesz 
a magyar erdőgazdálkodásban, mint eddig volt. Gazdasági és 
esztétikai értékei jól ismertek. Növekedési erélye és regenerációs 
képessége kiváló. Fagy- és szárazságtűrő tulajdonságai igen jók.

-  Lelkiismeretem azt diktálja, hogy a gyakorlati életben össze
gyűjtött tapasztalatokat ne hagyjam elkallódni, adjam át -  további 
fejlesztésre -  az utánam következő erdésznemzedéknek. S ha csak 
egy-két százalékát tudják majd hasznosítani a leírtaknak, akkor 
nem volt hiábavaló a fél évszázados gyűjtögetés.
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2. sz. m elléklet
M egjelent: 1963. július 15.

M A G Y A R  N É P K Ö Z T Á R S A S Á G

SZABADALMI LEÍRÁS
O R S Z Á G O S  T A L Á L M Á N Y I  H I V A T A L

150.369 SZÁM

Nemzetközi osztály: B O ~ 848. ALAPSZÁM Magyar osztály:
A 01 g 45 f 18— 21

SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY 

V örö sfen y ő -to b o z  tép ő g ép

Börzsönyi Állami Erdőgazdaság, Vác 

Feltaláló: Csányi Sándor erdészetvezető, Diósjenő 

A bejelentés napja: 1961. szeptember 1.

A vörösfenyő (Larix decidua Mii!) hazánk hegy
vidéki erdeiben t&nyészik. Igen értékes fája. gyors 
növekedése és aránylag m érsékelt term őhely- 
igénye m iatt fontos szerepe van erdőgazdálkodá
sunkban. E kedvező tulajdonságai m iatt nagyobb 
m érvű term esztése fontos népgazdasági érdek

Szaporítása kizárólag m agról nevelt csemeték
kel lehetséges. A szaporító anyag (mag) napjainkig 
történő beszerzése túlnyom óan im port ú tján  nyer 
megoldást. Az évi m agszükségletnek (15 q) m ind
össze 1/5-ét tudtuk hazai m agterrr.ésböl biztosí
tani, m ivel a tobozban levő m agm ennyiségnek az 
eddig alkalm azott m agpergetési eljárásokkal m ind
össze 30—50% -t tudtuk  k ipergetni. Az ismert 
pergetési eljárásokból olyan káros hátrányok is 
szárm aztak, m int a mag nagyobb arányú sérü
lése. továbbá a pergetési m unkabérek  aránylag 
magas m értéke.

A találm ány az eddig alkalm azott pergetési el
járások káros következm ényeit (magsérülés. m a
gas önköltség) kiküszöböli és a többlet-m agterm e- 
lés és az önköltség lényeges csökkenése m e’lett 
szám ottevő minőségbeli nyereséget is biztosit 
azáltal, hogy hazai szárm azású m agot vethetünk. 
A találm ány biztosítja, hogy a hazai toboztermás 
újszerű tépésével az évi vörösfenvőm ag-term elést 
av eddigi 3—4-szeresére emeljük.

A találm ánnyal csaknem teljes m értékben biz
tosítva van a toboztartalom  teljes m agtartalm á- 
nak m agkihozatala. mely az előző pergetósi eljárá
sokkal foboz-mázsánként 2.3 kg volt. m is a talál
mány ugyanennyi alapanyagból (tobozból) 7.RR ke 
tiszta magot hoz ki.

A perqe*és közben bekövetkező m ag’-érü lé ' ré
gebben elérte  a .1— 12%-ot. rníg a találmánnyal 
term elt m agnál a sérülés aránya mindössze 2.2%.

Em ellett a talá lm ánnyal végzett magpergetésnél 
m ellétkerm ényként lényeges m ennyiségű gyanta
port is nyerünk, m ely kiválóan pótolja a jelenleg 
alkalm azott üzemi szíj-csúszásgátló anyagokat.

Többéves gyakorla ti adatok  azt bizonyítják, 
hogy a hazai m agról eszközölt csem etenevelésnél 
lényegesen m agasabb é rtékű  csem etét tudunk 
m egterm elni egy év ala tt, m int az importm agról 
kelt csemetével. Am íg a  hazai m agról nevelt 
egyéves vörösfenyő csem ete 70— 75%-a éri el a 
kiültethetőségi m éretet, addig az im port-m agról 
származó csem eték mindössze 50—55%-át lehet 
az első évben erdősítésre  felhasználni.

A találm ány szerin ti eljárásnál az állófákról 
történő toboz-gyűjtés u tán  a tobozt száraz, hűvöí? 
helyen (padlástéren) táro ljuk . A tárolási időszak 
alatt, mely az összes toboz begyűjtéséig 2—3 hó
napig tart. a tobozt h etenkén t egyszer átforgat
juk. Egyéb kezelésre (hőkam rás előszáritás. locso
lás. áztatás stb.) nincs szükség. A tárolás 10— 15 
cm vastag rétegben történ ik . Az összes tobo2- 
mennyiség begyűjtése u tán  a toboz a lépőbe ke
rül. melyet a rajz példaképpen ábrázol.

Az 1. ábra a gép oldalnézete részben metszve, 
a 2. ábra pedig a tépökereket és a hozzátartozó 
részeket nagyobb lép tékben m utatja. A 3. ábra 
a 2. ábrához tartóz.) vázlatos felülnézet, a 4. abra 
pedig a tépőkereket síkba kiterítve  m utatja.

A gép 1 garatjában  levő toboz lefelé haladását 
a 2 retesz szabályozza és így 3 m eghajtóm otor 
teherbírásának m egfelelő m ennyiség ju t a 3 áll
ványon ágyazott 4 tépőkerékre. Ez a kerék az 
5 házban van ágyazva és két álló kés-sorral m ű
ködik együtt. A felső 9 kés-sor egyss kései 
a 4 -éoőkerék .1 fogai között viszonylag r.agy kö- 
>■«k vannak, itt tehát a kisebb m éretű tobozok
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2. sz. melléklet (folytatás)

150.3692

esetleg tépés nélkül áteshetnek. Viszont az ulsó 
10 kés-sornál a közök kisebbek és így. ha a fc-lsö 
kés-sor mentén a kisebb méretű tobozok tépés 
nélkül átjutottak, azokat az alsó 10 kés-sor tépi 
szét. Lényeges szerepe még az alsó állókés-sornak 
az is, hogy a nehezen kieső magol, ha az a felső 
kés-sornál nem esett ki a tobozpikkeiy alól, az 
alsó kés-sorba történő ütközésnél már kiesik.

A két állókés-nsorra tehát egyrészt a fenyőtobo- 
zok erősen eltérő méretei miatt van szükség, más
részt pedig azért, mert tapasztalat szerint a magot 
a tobozpikkelyek alól egy kés-sorral csak tökélet
lenül lehet kihozni.

A tépóhatás eredményeként kitermelt magok 
és a toboz részek, továbbá a gyantapor a 6 ki- 
ömlő garaton át távoznak a gépből.

Igen fontos még az, hogy a tépőkeréken levő 
8 fogak nem az alkotók mentén, hanem csiga
vonal alakban helyezkednek el úgy, amint azt a 
3. és 4. ábra mutalja. Ezzel egyrészt elérjük a

folyamatos munkát, tehát állandóan legalább kél 
fog éppen tépest végez, másrészt pedig ez az el
helyezés vagy kialakítás a motort is kíméli. Ta
pasztalat szerint 6—7 lóerŐ6 motorral 8 órás mű
szak folyamán 3.5—4 mázsa to'iozt lehet tépni, 
ami 25—30 kg vörösfenyö-mag termelését jelenti.

S za b a d a lm i i

Vörösfenyö-toboz tépőgép. melynek jellemzője, 
hogy garattal ellátott házában (5) forgatható olyan 
tépőkerék (47) van. amelynek fogai csigavonal 
alakban helyezkednek el a tépőkerék palástéi 
mentén és e motorikus hajtású tépőkerékhez két 
egymás alatt levő sorban elhelyezett állókések 
(9, 10) tartoznak, melyek között haladnak el a 
tépőkerék fogai és melyek közül a felső sornál 
az állókések és a tépőkerék fogai közötti közök 
nagyobbak, mint az alsó kés-sornál.

1 rajz

y

A kiadásért felel: a Közgazdasági «s Jogi Könyvkiadó Igazgatója 

M1M3. Terv Nyomda. Budapest V.. Balassi Bálint utca 11-2J.
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3. sz. m elléklet

o z o ]  í ' á l  t i  t  a l  á l  . . l á n y

V
A ta lá lm á n y  b e je le n té sé n e k  n a p ja  é s  a  s z a b a d a lo m  

o lta lm i id e jé n e k  k e z d e te

1961 .  s z e p t e m b e r  1 .

A s z a b a d a lo m  e ls ő b b s é g e

Az év i d ija k  m in d en  év
s z é p  t é r .  b é r  1 .

n a p já n  e lő re  e se d é k e se k .

B u d a p e s t f 1 *6'}. o k t ó b e r  l o .

O R S Z Á G O S  t a l A l m A n y i  h i v a t a l
c

/ T a s n á d i  3r a i l /
ELNÖK

SZABADALMI OKIRAT

AZ O R SZÁ G O S TALÁLM ÁNYI HIVATAL 

eh h ez  a z  o k ira lh o z  iúzö tt le írá s  é s  ra jz  a la p já n

15 o .369

szám  a la t t  la js trom ozo tt s z a b a d a lm a t  ad o tt .

A  s z a b a d a lo m  tu la jd o n o s a :

b ö r z s ö n y i  Á l l a m i  2r d J ^ a z d a a á g , 7a c .  
F e l t a l á l ó :  C s á n y i  S á n d o r  e r d é s z e t v e z e t ő , D i

A  s z a b a d a lo m  c ím e

V o r ö s f e n y ő - t o c o z  t é p ő g é p .
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Kimutatás
a diósjenői erdészetnél különböző eljárásokkal elért vörösfenyő magtermelsi eredmények az országos átlaghoz

viszonyítva

T.Sz. Megnevezés Egység
Országos

átlag
hőkamrás

1958/59.
kombinált

1960/61.
gépi

1961/62.
gépi

pergetéssel toboztépéssel
1 Begyűjtött tobozmennyiség _ kg - 830 547 3250
2 1 kg toboz begyűjtési bére Ft — 10.00 15.00 10.50
3 Kifizetett gyűjtési bér Ft — 8,300 8,205 34,125
4 Termelt tiszta mag kg - 30.2 42.0 315.0
5 Kihozatali arány % 2.30 3.63 7.68 9.70
6 Termelési érték Ft - 30,200 42,000 315,000

Termelési költségek
7 Kifizetett gyűjtési bér Ft - 8,300 8,205 34,125
8 Pergetési munkabér Ft - 1,898 784 3,829
9 Felhasznált saját anyag értéke Ft - 124 ..
10 Felhasznált vásárolt anyag értéke Ft - — 138 132

■11 Egyéb költség Ft - — 130 884
12 Közteher Ft - 453 110 310
13 Összesen Ft — 10,752 9,367 39,320
14 Bruttó nyereség (6-13) Ft - 19,448 32,633 275,680
15 1 kg mag térmelséi költsége Ft - 356 223 125
16 1 kg magra eső nyereség Ft - 644 777 875

Az 1958. évi országos átlaghoz viszonyított eredményjavulás
a./ A magkihozatali arány emelkedése % - 158 333 422
b./ Tiszta mag többletkihozatal 100 kg tobozból kg - 1.33 5.38 7.40
c./ Termelési érték többlet 100 kg tobozból Ft -- 1,330 5,380 7,400


