A másik jelenség örvendetes és felemelő. Lavinaszerű arány
ban növekszik ugyanis világszerte az a köztudat, hogy az erdőben
rejlő kincsek nemcsak gazdasági jelentőséggel birnak, hanem a
nemzetek közjólétére, erkölcsére és szellemi életére akkora gyara
podó és nemesítő befolyást gyakorolnak, hogy kultúrnép erdő
nélkül manap már nem is gondolható, viszont azonban az erdő
kultúrnép nélkül sem tartható fenn tartamosán, minek következ
tében ez a két tényező kölcsönösen és elválaszthatatlanul egymásra
van utalva. Együttesen fejlődnek, gyarapodnak, virulnak, avagy a
végpusztulás felé haladnak, ha az ember az erdő ezerféle titkaiba
be nem hatol és teljes szeretettel és odaadással a természet ezen
legmagasztosabb alkotásában saját érdekeit a szó legnemesebb
•értelmében meg nem becsüli!
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Az erdélyi tornádó.
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ás közelebbi események talán már régen elfeledtették
azt a — habár csak lokális jellegű —, de szokatlan és
pusztításaiban is rettenetes elemi csapást, amely az erdélyi
részek néhány virágzó községében örökké emlékezetes rombolást,
óriási anyagi kárt okozott, nem kiméivé az emberi életet sem.
Az 1912. év május 13-ikának délutánján Szolnok-Doboka
vármegye északi részén, ott, ahol a láposvidéki hegység nyúlványai
reá hajlanak a Szamos-völgyre, indult utjának a tornádó s egyenes
pasztában haladva délkeleti irányban végigszáguldott a Mezőség
keleti részén, a marosvölgyi Beresztelke községben kidühöngvén
magát, erejében megtörve ugyan, de helyenként még mindig
rombolva, a Szováta-vidéki havasokban oszlott el.
A napilapok nagy részletességgel és elég hűen írták le a
tornádó pusztításait.
Megszólalt Cholnoky Jenő is, hogy az ő nagy tudásával meg
világítsa a kérdés természettudományi oldalát. Erdőgazdasági
szempontból ezideig — tudtommal — senki sem foglalkozott
ezen kérdéssel. Az alábbiakban fogom kifejteni azt, milyen pusztítást

okozott a tornádó az útjában eső erdők állományában s minő
szerep juthat az erdőknek hasonló viharok keletkezésében, rohanásá
nak irányításában és erejének megtörésében.
A tornádó oly vidékeken keletkezett, ahol rendszeres erdő
gazdálkodás alig van, vagyis magva az Avas hegységben volt s.
innen indult folyton erősbödve — kiindulási pontjánál semmi
akadályt nem találva — romboló útjára. Az Avas hegység és a
láposvidéki hegyeket boritó erdőségek tulajdonosai főleg magán
birtokosok. Az utóbbi években minden rendszer nélkül folyik
ezen a vidéken az erdők kihasználása s ma már magasabb korú
erdő alig van. A természet csodás ereje, a folyók és hegységek
összefüggése, valamint az Alföld és a hegyvidék érintkezése folytán
ez a vidék mindig fészke volt a nagy szélnek és zivataroknak.
Innen indult mindig útjára az erdélyi részeken végigszáguldó
északi szél. Nemcsak e sorok irója, hanem mások is tapasztalták,
hogy ezeknek a szeleknek az ereje évről-évre nagyobb. Ezen
észlelet igazolni látszik azt a nézetet, hogy amily mértékken
pusztultak az erdők, oly mértékben nőtt a zivatarok száma és a
szélviharok ereje. Innen van tehát a tornádó rettenetes ereje;
keletkezési helyén a szél nem találván az erdők koronájában erejét
mérséklő akadályt, folyton erősbödve jutott Mezőségre, ahol már
semmi akadálya sem lévén, tornádóvá fokozódott. Ebből azt a
következtetést vonom le, hogy a tornádó nagy erejű kifejlődésének
elsősorban az erdők hiánya volt az oka.
A Szolnok-Doboka-vármegyei Bálványosváralját elhagyva, a
szél egyenes vonalban rohant Szászrégen irányába. Útközben
magasabb korú erdőt alig talált. Szászmáté községben az urasági
park luczfenyőit forgatta ki tövestül s Vermes község tölgysarj
erdejében okozott kisebb mérvű károkat.
Ezután ért Szászszentgyörgy község tölgyszálerdejéhez. Rom
boló útjában itt okozta a legnagyobb erdőkárt. A kérdéses
erdő vágásvonalát a szél mintegy 60°-nyi szögben kapta meg, vagyis
majdnem teljesen szemben találta az átlag 22 m magas tölgy
erdőt. A pusztítás nagyságát, mértékét és a tornádó rettenetes
erejét a mellékelt fényképfelvételek elég szemlélhetővé teszik.
Gyökerestől tépte ki a gyengébb törzseket. Ott, ahol a tölgy erős
gyökérzete ellentállt a nagy erőnek, formálisan lemetszette a koronát

mintha ollóval vágták volna le; a fél méter átmérőjű törzseket
megcsavarta és szilánkosan tépte szét, alig hagyva 2—3- méteres
csonkot, mig a több métermázsás törzsrészt 20—50 méternyire
elragadta.
Mechanikailag ugy végzett a hatalmas erő 2 /7z -es törzsekkel,
mint amikor az ember egy gyufaszálat folytonosan egy irányban
csavarva kettészakít. A tölgyesben elszórtan volt néhány elnyomott
60 éves gyertyánfa is, ezeket nem birta kettétörni, de guzszsá
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tornádó után.

csavarta össze s koronájukat messzire elvitte. Azt a képet, melyet
az erdő mutatott, a pusztulás után leirni alig lehet.
Emeletmagasságban hevertek a törzsek, a koronák, az ágak
és a forgács összehalmozva. Oda behatolni nem lehetett s a fénykép
felvételek is csak a vágás vonalszélén készülhettek, tehát ott, ahol
a rombolás kezdetét vette. Közel 3500 drb. tölgytörzs esett
áldozatul a tornádónak, egy, a k ö z i b e n tartózkodó szász földműves
vallomása szerint, alig 5 perez alatt.

Legtöbb kárt okozott a vágás szélén és a vágásvonallal
párhuzamosan 120 m széles pasztában; beljebb, az erdő fiatalabb
részében, tömegesen nem döntött ki törzseket, hanem az
átlagos magasságon túlnőtt tölgyeket és az elszórtan lévő
visszamaradt magfákat döntötte ki. Pontos mérések alapján
megállapitottam, hogy ez az erdő a tornádót a Bálványosváralja
Szászmáté községeket összekötő egyes vonal irányából 7°-nyi
szöggel eltérítette. Ha ennek az egyetlenegy magasabb erdőnek
volt annyi hatása, hogy ezt a nagy légi erőt útjából kitérítse, nem
merülhet-e fel méltán az a kérdés, hogy tornádóvá fejlődött volna-e a
szélvihar s megtette volna-e 300 km-ts útját, ha magasabb korú
•erdőket sűrűbben talál az útjában ? Erre a kérdésre némi feleletet
ad az a tény, hogy Szászszentgyörgy közelében Szászbongárd köz
ségben, amely beleesett utjának tengelyébe, csak a gyengébb ház
fedeleket sodorta el, mig innen a fában nagyon szegény Mező
ségen végigrohanva, ismét megerősödve okozta a marosvölgyi
Beresztelkén az óriási pusztítást. Merem állítani, hogy csakis a
mezőségi erdőhiány volt az oka a tornádó végzetes erejének, annál
inkább, mert Maros-Torda vármegye erdősebb vidékén már csak
jelentéktelenebb károkat okozott s végre a Szováta-vidéki havas
ban ereje teljesen megtörött. A tornádó ezen rövid leírásából is
megállapítható az a tény és leszögezhető az a következtetés, hogy
az erdők fentartásának, okszerű kihasználásának és felújításának
elhanyagolása a természet normális működésében oly zavarokat
idézhet elő, amelyeknek következményei közgazdasági téren soha
jóvá nem tehető károkat okozhatnak.
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