Előszó Orosz Péter: Könyv a dióról című
könyvéhez
Mottó:
„Öregember vagyok, s hálát adok az Istennek,
hogy befejezhettem ezt az írásomat az öreg diófák alatt.”
(Móra Ferenc: Öreg diófák alatt)

Jelen könyv nagyapám, Orosz Péter, néhai bio-diotermesztő
életműve.
A
könyv
közel
másfél
évtized
kitartó
kutatómunkáját
és
tapasztalatát
tartalmazza.
Nagy
szeretettel és szorgalommal, legjobb tudása szerint
gyűjtötte az anyagát össze. Különösen ügyelt az átvett
gondolatok forrásainak megjelölésére. A fényképek és
illusztrációk
nagyrészt
szintén
saját
munkái.
A
diótermesztőket segítő gondolatok a nagyapám saját
szellemi termékei.
A könyv mellett mindig készségesen segítette szóbeli
tanácsokkal is az érdeklődő barátokat, diótermesztő
kollégákat és kolleginákat.
Nagyapám sajnos már nincs köztünk, így e mű szellemi
hagyatéka lett. Kérem a tisztelt Olvasót, fontolja meg a
benne foglalt bölcsességeket, tanácsokat! Remélem, hogy
megtalálja benne a válaszokat az Önt érdeklő kérdésekre,
és segítségére lesz a diótermesztéssel kapcsolatos
problémák
megoldásában
–
de
akár
csak
kellemes
időtöltésként is érdemes olvasgatni.
Kérem, a könyvben foglalt gondolatokat és képeket csak a
szerző megjelölésével terjessze vagy használja fel.
Kelt: 2015. november 1.
Horváth Benedek

ERDÉSZEKNEK, FAIPAROSOKNAK
Vázlat:
A DIÓFAANYAG NEVELÉSE ÉS FELDOLGOZÁSA
MI KÉSZÜL DIÓFÁBÓL?

A DIÓFAANYAG NEVELÉSE ÉS FELDOLGOZÁSA
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Oregoni feketedió faanyagnak
Agroforestry
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Ipari, iparművészeti használata
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Egyéb diófajok mint faanyagok
Mit is ír a mértékadó forrás, a Pallas lexikon a dió fájáról?

„A fiatal diófa fája fehér és puha, a vénebbé barna, kemény, szívós és rugalmas; az európai fák egyik
legcsinosabbika és legfinomabbika, gyakran igen szép hullámzatos, vagy márványos rajzok vannak rajta,
kissé fénylő, nagyon finoman likacsos, a tükörrostja alig észrevehető; szépen fényezhető, könnyen hasad,
szárazon nagyon tartós”

A kérdés, hogy mi az oka a diófaanyag tartósságának, kínai erdészeti kutatókban is felmerült. A diófa
hatóanyagát, a juglont jelölték meg a tartósság fő tényezőjének. Mert távol tartja a faanyagtól a károsító
mikroszervezeteket, rovarokat.

És tovább a lexikon: „Kaukázusból s a persák Gilan tartományából igen sok diófát szállítanak. Nálunk
Krassó-Szörény és Szeben megyében vannak diófa-erdők.”
Kezdjünk hát a diófa faanyagának tanulmányozásába. De hogy értsük is, amiről beszélünk, nézzük meg egy
fatörzs keresztmetszetét. Ebben vannak az alapfogalmak.

Most már elindulhatunk a diófaerdőbe. Jó tanulmányozást a diófához! Kedvcsinálónak néhány diófaanyagminta:

A dió fájáról
Mottó:
"A diófa kétségkívül a legszebb faanyag a Földön, színe a mézszíntől a gazdag, mély csokoládé-barnáig,
gyakran füstös örvényekkel, sötétbarna-fekete vonalakkal díszítve. Erezete lehet teljesen egyenes,
elegánsan ívelt, vagy a hullámok, fodrok, csavarodások, pettyek, foltok tűzijátékát, valóságos fesztiválját
adhatja, mint egy kusza, ópiumos álom."
(McIntosh, 1995)

"Ökológiai szempontból a diófa világ legértékesebb fái közé tartozik,
mivel faanyaga és termése egyaránt pótolhatatlan értékűek."
Mielőtt tisztelt Kollégám elfogultsággal vádolhatna, jelzem, hogy az
idézet nem tőlem származik, hanem egy olyan fakereskedőtől, aki a világ legértékesebb faanyagaival
foglalkozik.
Ha faipari, fafeldolgozási szempontból értékeljük a dió fáját, körültekintőnek kell lennünk.
A diófa fás részeinek szaporítószövetétől, a kambiumtól beljebb lévő farészt két részre oszthatjuk. A fabél
körüli legbelső, sötétebb, tömör, kemény része a geszt, az ezt követő világosabb évgyűrűk sávja a szijács. A
gesztes anyagrész szárazabb és tartósabb, minden tekintetben jobb műszaki tulajdonságú. A szijács az
idősödő fa életműködésében még résztvevő szövetek évgyűrűinek halmaza. Világosabb színe a még élő
sejtek fehér színű cellulózától van. A szijács területe még a keményebb fák esetén is lazább szerkezetű,
puhább és nagyobb nedvességtartalmú.

A faanyag gesztre és szijácsra oszthatósága nem minden faanyag jellemzője. A dión kívül az akácnak, a
tölgynek, a cseresznyének, a vörösfenyőnek, stb. De mindezeknél jóval nagyobb mértékben a feketediónak.
Feketedió és közönséges dió keresztmetszete:

Először színét és mintázatát vegyük szemügyre. A diófa fabele - gesztje - színben eltér a faanyag külső, élő
részétől, a szijácstól.
A közönséges diónak vékony, világos szijácsa van, a szijács szélessége 5-10 cm. Színe változó, a
szürkésfehértől a sárgásszürkén a pirosas árnyalatig terjed.
Gesztje általában barna, a barna szín különböző
árnyalatait adja, sokszor sárgás árnyalattal. Színe
ritkábban sötétszürke, a minőségi faanyag sűrűn,
sötéten erezett. A geszt színe változó. Megfigyelték,
hogy nemcsak a termőhelytől függően mutat eltérő
színárnyalatokat, hanem a szín a fa magasságától is
függ. A szín erősen variálódik világostól sötétbarnáig.
Lehet akár egérszürke árnyalatú is, sőt egy német
leírás szerint "felhős hatású" is.
Előnyt, értéket jelent, ha a szín nem egyenletes barna,
hanem szürkés, vöröses, ibolyás beütése van, de ez
inkább a feketedióra jellemző. Tónusai élők és
sötétek, főleg az erezete.
A gesztben szabálytalanul futó sötétebb vonalak láthatók.
A dió fájában az évgyűrűk felismerhetően, szabályosan különülnek el, ebből adódik szép erezete. Bélsugarai
finomak, szabad szemmel alig észlelhetők.
Faipari szaknyelven húrmetszetnek, tangenciális metszetnek nevezik az olyan deszkát, amelyik a széldeszka
alatti első-második deszka, amelyiknek vágata nem a fabél irányába, hanem arra keresztbe mutat. Nos, az

ilyen vágású diódeszkára mondják, hogy foltos rajzolatú. A diófaanyag húrmetszeten rendkívül dekoratív,
rajzos.
Foltos rajzolatú diófaanyagok:

Arra pedig, amelyik a törzs közepe tájáról származik, - ezt sugármetszetnek, radiális metszetnek nevezik, a csíkos rajzolatú jelzőt alkalmazzák. Hosszmetszeten nagyon jellegzetes a rendszertelen és szabad szemmel
is jól látható árkoltság.
A diórönk sugárirányú metszete:

A faanyag szerkezete, textúrája dekoratív, felülete legyen akár matt, akár fényes. Mindkét esetben csillogó
felülete van. A faanyag szaknyelven félig porózus, vagyis a pórusok elszórtak, egyszerűek. A diófaanyag
szórtlikacsú, nagy pórusméretű.
Edénynyalábai kifejezettek. Az edénynyalábok alakja és elrendezése is növeli a dekoratívitást. Alakjukat
félkörösnek, féliggyűrűsnek írták le. Vastagságuk átlagosan 60-240 mikron, az idősebb fákon vastagabbak
az edénynyalábok. Négyzetmilliméterenként 3-14 edénynyaláb található.
A diófa anyaga mikroszkóp alatt. Keresztmetszet, radiális és tangenciális metszet:

A dió fájában nem fordulnak elő olaj- vagy nyálkatartalmú sejtek. Kristálytartalmú sejteket a közönséges
dió fájában nem figyeltek meg, de a feketedióéban igen. Ezek kalcium-oxalátot raktároznak. Kovatartalmú
sejtek a diófaanyagban nincsenek.

A németek szerint a legjobb minőségű faanyag Franciaországból,
Törökországból, valamint a Kaukázusból származik. A francia
diófaanyagnak a szépségét emelik ki, az olasznak a meleg, pirosas
árnyalatát, a töröknek pedig fekete rajzolatait.
Az amerikai faiparban a legértékesebb diófaanyagot "circassian
walnut"-nak nevezik, képe jobbra látható. A kifejezést a
szótárban hiába keressük, cserkesz diót jelent. A cserkeszek a
Kaukázus vidékén élő török eredetű nép. Circassian walnut-nak
tehát a tágan értelmezett kaukázusi diófaanyagot nevezhetjük.

A törökök szerint cserkesz diónak a Törökország keleti határvidékein nőtt diófák anyaga nevezhető. De az

se mind, csak az idős, vastag törzsű diófák. A török fafeldolgozók rengeteg fegyvert készítenek belőle.

A fenti képen egyébként jól látható a németek által kiemelt fekete rajzolatosság.
Hogy egyértelműsítsük, a circassian walnut nem más diófajnak, az is a közönséges diónak a faanyaga,
általában világos színű anyag, és lényege a gyönyörű rajzolatosság, mintázat. Amerikában úgy tartják, a
legtöbb ilyen diófa Törökországból, Iránból és a volt Szovjetunió ezekhez közeli területeiről származik.
Amerikai fakereskedőkkel is előfordul, - ugyan, kivel nem fordul elő? - hogy terminológiai hibába esnek.
Képzelje el tisztelt fakereskedő Kollégám, hogy még francia diófaanyagot is "circassian walnut"-nak
mondanak egyesek. Tudatlanságból? Szándékos félrevezetésből? Ugye, hogy milyen tisztességtelen azokkal
szemben, akik nem tesznek ilyet? És még mellékelt képük is van hozzá!

A török fafeldolgozók véleménye szerint a cserkesz dió gyönyörű színe és egyedülálló sűrűsége a talaj
magas ásványi anyag tartalmának köszönhető. És az a garancia, hogy csak 100 évesnél idősebb fák
anyagát árulják ilyen néven.
Csak egy hibája van a cserkesz diónak nevezett diófaanyagnak, nevezetesen, hogy anyagában gyakoribbak
az üregek, amik kritikus helyen gyengíthetik a készárut, például a vadászfegyvert. De ez nem abszolút hiba,
feldolgozási kérdés, hogy kritikus helyeken erős legyen a vadászfegyver anyaga.
Nézzük meg még egyszer, olyan szép!

A diófaanyag Európa legértékesebb faanyaga. Keményfa. Keménysége mint a tölgyé, de jóval könnyebb
megmunkálni. Faanyaga tartós.
A frissen kivágott diófa fajsúlya 0,9-1,0, átlagosan 0,92 g/cm 3, a 12-15 %-os nedvességtartalmú rönké 0,570,81, átlagosan 0,68 g/cm 3, a száraz diófaanyagé 0,45-0,75, átlagosan 0,64 g/cm 3. Súlya alapján a
keményfák közé tartozik. A hibátlan, egészségesen nőtt diófák anyagának szilárdsága a tölgyfáéval egyenlő.
A 12 % nedvességtartalmú diófaanyag mért fizikai jellemzői:
Nyírószilárdság: 7 N/mm 2
Húzószilárdság: 100 N/mm 2
Hajlítószilárdság: 119-147 N/mm 2
Hajlítási-rezgési szilárdság: 42 N/mm 2
Nyomószilárdság: 58-72 N/mm 2
Csavarási szilárdság: 15-30 N/mm 2
Elaszticitás: 12500 N/mm 2
Kiemelkedik hajlítószilárdsága. A faanyag elég kemény, de nem elég rugalmas. Hajlítási igénybevétel esetén
jól bírja a terhelést, de ha nem bírja, nem hajlik, hanem törik! Ezért gerendának, hajóárbócnak nem való!
A 12 % nedvességtartalmú faanyag keménysége Brinnel szerint 52-70, Janka szerint 54-72 N/mm 2, a Mohféle skála szerint kb. 2,5.
A diófaanyag hőátbocsátási együtthatója (k tényező): 0,14-0,15.
A diófaanyag görcstartalmának követelményei: szálirányban legfeljebb 0,5 %, sugárirányban legfeljebb 5
%, köbtartalomban legfeljebb 14,0 % lehet az első osztályú faanyagban.

Nem így, ha a rajzolatosságot tekintjük a fő értéknek. Ilyenkor a görcs, a dudor, a göb a kincs. Minél
nagyobb, annál inkább. Nagyméretű görcs akkor keletkezik, ha a diófát fiatalon sérülés éri. Ilyenkor a
szaporító szövet aktivizálódik, és a fa benövi a sebet. De vannak olyan típusai a diófának, amelyekben a
szaporítószövetek aktivitása túlmegy a normalitás határán, és szinte rákosan burjánoztatja a sejteket, akár
a fa öreg koráig is.
Ritka az ilyen típusú diófa, de értékes. A természetes diófaállományok közül a középázsiai dió-rasszban
fordulnak leginkább elő, főleg Kirgizisztán természetes diófaerdeiben. A legnagyobb ilyen görcsök
kétméteresek, egytonnásak.

A képen nem agrobaktériumos tumor látszik, nem is az alany megvastagodása, hanem a görcs.
Úgy látszik, a középázsiai, kirgiz diófák génjeikben hordozzák ezt a - mondjuk - rendellenességet. Mivel
rögzült tulajdonságról van szó, tapasztalatok szerint a hatalmas görcs képzésére való hajlam vegetatív úton
továbbvihető, ilyen diófa könnyen szaporítható.
Tudomásom szerint a görcsképző hajlamú diófák vegetatív úton történő szaporításával nem foglalkozik
senki a világon, pedig megnövelt értékű faanyag nevelése válna általa lehetővé.

Tisztelt diófaiskolás Kollégám, csapjunk le a lehetőségre! Bishkekig repülővel, onnan Jalal-Abadba belföldi
légijárattal, onnan busszal Arszlanbobba. Arszlanbobból bármerre induljunk, diófaerdőket fogunk találni, a
városból a taxi szinte ingyen kivisz. A nyár első felében menjünk, amikor már nő a zölddió, és még
folyékony a sziklevele. Egy zacskónyi zölddió bőven elég, azt kézipoggyászként is hazahozhatjuk. A dióbél
folyékony sejtjeiből Dumanoglu professzornő módszerével sejttenyészetet nevelhetünk, és jövő tavasszal
már ezrével ültethetjük ki a rendkívül értékes csemetéket.
Ha hazajöttünk, innen folytathatjuk a képeskönyv olvasását.
Szóval, ott görcsöltünk be, hogy diófagörcs, és elrohantunk Kirgizisztánba. Kár volt, hogy ha már ott
voltunk, nem néztünk át Üzbegisztánba is, ott ugyanolyan görcsös tövű diófákat láthattunk volna. Nem kell
annyira rohanni!

Mert ha nem rohanunk, hanem nézelődünk egy kicsit, a következő kép ötlik a szemünkbe.

Feldolgozásra váró hatalmas, görcsös diófatönköket látunk egy török fegyvergyár raktárában. És akkor
gondolkozhatunk. A törökök, mint említettem, a cserkesz dióra esküsznek. A cserkeszek a Kaukázus
vidékén élnek, az általunk eddig megismert görcsös diófák pedig jóval odébb, Kirgizisztánban és
Üzbegisztánban. Tehát, ha a cserkesz diók is görcsösek, kár volt olyan messze utaznunk.
A másik lehetőség pedig az, hogy a törökök is hazudnak, mint mindenki a világon. És csak félrevezetésként
mondják csrkesz diónak a kirgiz diót, hogy más meg ne találja a világ legremekebb faanyagát.
A harmadik lehetőség, hogy török nyelven ugyanúgy hívják mindkét rokon népüket, a cserkeszt és a kirgizt.
Még ez is lehet. Van min gondolkozni.
A diófaanyagnak főleg a tőkéje szép, ahol a faanyag és a gyökéranyag találkozik. Itt fekete szeder
jellegűként jellemzik.

Ahol a diófa törzse elágazik, szintén szép, jellegzetes mintázatú. A faanyagnak ez a része általában nem
furnírkészítésre szolgál, hanem deszkát vágnak belőle. Érdekes hatású természetes, rusztikus bútorokat
szoktak a villás diófaanyagból készíteni. Az angol nyelvű faipari irodalom crotch walnut néven említi az
ilyen diófaanyagot.
Hogy milyen bútor készülhet görbe diódeszkából? Például ágyvég:

Görbetörzsű diófa anyaga:

Hullámos rajzolatú diófaanyag úgy keletkezik, hogy a fiatal, gyorsan növő diófát a szél hajlogatja, tönkje a
tő közelében hajladozik, és a még meg nem fásodott szövetek mozognak, hullámossá válnak. Később a törzs
megszilárdul, nem látni kívülről, milyen értékes anyagot rejt. Attól függően változik mintázata, hogy a fény
hogy esik rá. Az ilyen anyagot sokféleképpen nevezik, mosódeszkának, harmónikának, tigriscsíkosnak,
cellulitnak, fiedlbeck-nek. Főleg a vadászfegyver-gyártásban értékelik.

Európában a Római Birodalom korából származik az első írásos emlék a diófából készült bútorokról.
Sztrabón, az ókor legnagyobb földrajztudósa szűkebb hazájának, Pontosznak leírása során így fogalmaz:
"Sinópé vidékén tenyészik még a juhar és a hegyidiófa, amelyekből asztallapokat vágnak;" - ez a leírás
szinte pontosan időszámításunk megkezdésének éveiből származik, vagyis már több, mint 2000 éves.
Az 1600-as években pedig már általánosan ismert és népszerű volt Európában a diófa mint bútorfa. És
azóta is népszerű.
Kiemelkedő tulajdonsága, értéke a diófa faanyagának - más fákkal összehasonlítva is - a tartóssága. A
tartósságnak is egzakt, a diófa biológiájából következő oka van, nevezetesen a diófaanyag juglontartalma,
ami garantálja, hogy a kártevő rovarok elkerülik. Öt-nyolcszáz éves diófa-szobrokat ismerünk, többékevésbé jó állapotban, de közel ezer éves örmény tmplomkaput, és valamivel idősebb egyiptomi istenségszobrot is. És ha hinni lehet a katolikus egyháznak, - minden csak hit kérdése, - Krisztus keresztfájáról az
eredeti INRI tábla is diófából készült, legalábbis egy római templomban ekként őrzik.
Végül mutatok még egy példát a diófa anyagára. A többi famintát - a nagy terjedelem miatt - külön
mellékletben mutatom be.

A Képeskönyv következő fejezeteiben a diófaanyag megtermelésének és feldolgozásának technológiájáról
lesz szó. Mert végzett és gyakorló agrárszakemberként azt vallom, hogy csak olyan növény nevelésébe
szabad belevágni, aminek a technológiáját kellően ismerjük.

Ugyanakkor végzett és gyakorló könyvelőként pedig azt vallom, hogy csak akkor szabad egy növény
nevelésébe belevágni, ha termesztése előreláthatólag nyereséges lesz.
A faanyagcélú diófa esetében ez az igényünk nagy valószínűséggel
teljesülni fog.
Mert a diófaanyag - ideértve a feketediót és a hibriddiót is - a
mérsékelt égövi faanyagok közül jelenleg is a legdrágább.
Mert rendelkezésünkre állnak faanyagnevelési célra olyan
szaporítóanyagok, amelyek potenciálisan a korábbinál jóval
rövidebb vágásidővel nevelnek értékes faanyagot.
Mert adottságaink alkalmasak a dióerdő létrehozására.
Mert hozzáférhetők a korszerű termesztéstechnikai információk.
(Most nem a jelen Képeskönyvre utalok.)
Mert a magyar gazda értelmes és szorgalmas.
Mert a trópusi erdők fogyatkozásával az európai és amerikai
módos fogyasztók egyre inkább újra a diófaanyag felé fordulnak.
Hogy ne csak a levegőbe beszéljek, irányszámként egy idevágó európai
szakmai konferencia adatát írom le: Közönséges dióból, feketedióból,
illetve a kettő hibridjéből európai körülmények között 50 év alatt 100
m 3 kiváló minőségű diófaanyag nevelhető hektáranként, 600 eurós
köbméterenkénti értékben.
Tehát, joggal remélhetünk komoly nyereséget. Ha a nevelés, kivágás gondos lesz.

Milyen diófát ültessünk?
Mottó:
"Young men plant radishes, old men plant trees."
(A fiatalok retket ültetnek, az öregek fákat.)
(Gary Goby)
Azt már többször érintettük, hogy diótermelési célra milyen diófát érdemes ültetni. Most csak a
kimondottan fatermelési célú ültetvények szempontjából vizsgáljuk a kérdést, alapul véve és hazai
viszonyokra adaptálva a híres szakíró, J. Becquey A faanyagnak való diófa című könyve okfejtésének egy
részét, kiegészítve Andreas Ehring német kutató megállapításaival.
De előbb szögezzük le, hogy egyetértünk Szentiványi Péterrel: "Üzemi árugyümölcsösökben ipari rönkfa
létrehozására nincs lehetőség, mert az állomány fáinak nagy része ötvenéves életkoron túl
teljesítőképességében olymértékben visszaesik, hogy az ültetvény további fenntartása és üzemeltetése nem
gazdaságos."
Professzor úr még azzal a gondolattal is kiegészítette fenti szakvéleményét, hogy a diófaanyag gesztesedése,
vagyis értékes színeződése főleg 50 éven túl történik, az árutermő dióültetvény kivágott fáinak faanyaga
ezért is kevésbé értékes.
És szerintem azért sincs lehetőség, mert a gyümölcstermő diófa törzsalakítása, fiatalkori metszése nem teszi
lehetővé 2,30 m-nél hosszabb, egyenes, hibamentes rönk kinevelését. Válasszunk hát az egyéb
lehetőségekből.

Mert milyen választási lehetőségünk van egyáltalán? Vagy hazai
közönséges diót ültetünk, - magoncot, mert a fajtadiók diótermesztésre
valók, - vagy feketediót, mert hazai klímánk nagyonis megfelel neki,
vagy a kettő hibridjét (amit egyszerűen csak hibriddiónak neveznek).
Azt már magam teszem hozzá, hogy ha öntözési lehetőségünk van,
létesíthetünk diófaerdőt az Oregoni feketedióból is, ami a feketedió és az
észak-kaliforniai feketedió hibridje, és a mi éghajlatunktól hűvösebb
vidéken, - igaz, gyakori esők mellett - az egyik legszebb diófaanyagot
képes produkálni.
(Becquey úr tanításán túlmenően vannak, akik máshogy nevelik a
diófaanyagot. Feketedió alanyt vetnek végleges helyére, és 2 m
magasság fölött szemzik be diótermő közönséges dióval. Így valóban
biztosított a kettős hasznosítás.)
Ha közönséges dió mellett tesszük le voksunkat, akkor azért csak a
hazai jöhet számításba, mert a külföldiek más klímához szoktak, nálunk
nem érnének el olyan növekedést, mint a hazaiak. A hazai dióból pedig - mint említettem - csak a magoncok
jöhetnek számításba, mert az oltványdiók nemcsak drágák, hanem a hazai fajtadiók kiválogatása során az
értékmérő szempontok között nem szerepelt a faanyagtermelés, és diótermesztési célra a központi
tengelyes, fának való típussal szemben a laza, szétágazó koronájú fajták bizonyultak jó diótermőknek.
Léteznek faanyagcélú diófajták is, a Juglans regia fajon belül. Angliában például azért ültetik előszeretettel
a francia Lozeronne diófajtát erdészeti célra, mert növekedése gyors, ugyanakkor ez a fajta jobban bírja a
téli fagyokat, télen kevésbé károsodik, mint a többi francia diófajta. A tavaszi fagyokat is jól elkerüli, mert
későn, május közepén kezdi rügyeit bontani. Franciaországban létezik a Charentes fajta is.
A francia INRA kutatóintézet foglalkozik Európában legszínvonalasabban a faanyagcélú diófák
nemesítésével, szaporításával. Erdészeti célú diócsemeték az INRA-telepen:

A feketedió erdészeti hasznosítása Európában több mint százéves.
1900-ban a Rajna és a német Duna vidékén már foglalkoztak vele.
Ha a feketedió mellett döntünk, feketedió magvakat kell
beszereznünk, hasonló vagy zordabb éghajlat alól származókat, és
azokból kell magoncot nevelni, mert a kimondottan
faanyagtermelésre szolgáló feketedió-fajták még most állnak
kipróbálás alatt. Ilyen fajta például a Purdue Selection, amely jó
növekedésével tűnik ki, évente mintegy 2,5 cm-t is vastagodhat
törzse.
A két faj hibridje viszont nem akármilyen hibrid lehet, mert hibriddióként a közönséges dió apától és
feketedió anyától származó hibridek a jók.
Ha házilagosan kívánunk hibriddiót nevelni, megtehetjük, hogy olyan
feketedió-magvakat csíráztatunk, amelyek anyafája közelében közönséges
diófák is voltak. De ez a körülmény nem jelent garanciát arra, hogy az utódok
hibridek lesznek. Vagy a csemetéket kell küllemük alapján szelektálnunk, vagy
olyan gyakorlattal, szakismerettel kell rendelkeznünk, hogy a feketedió
szemekről, esetleg csírájukról felismerhessük a hibriddió utódokat. Túl azon,
hogy ilyen ember Magyarországon - tudomásom szerint - csak kettő van, az is
kérdéses, hogy a saját nevelésű hibriddió-csemeték a legnagyobb növekedési
erélyűek lesznek-e, amire nincs garancia. Erre szakosodott kutatók a
szelekciós a munkát már elvégezték helyettünk, célszerűbb az ő klónszaporított csemetéiket megvennünk.
A faanyagtermelésre számításba jöhető dióhibridek vagy a Juglans x
intermedia, vagy a Juglans x Vilmoriana. Ez a kettő bizonyítottan jó
faanyagtermelő a miénkhez hasonló éghajlat alatt, és beszerzésükért nem kell Amerikába menni,
Európában is folyik csemetenevelésük. Franciaországban is, Toulouse vidékén, ahol a legígéretesebb
hibrideket NG23, NG28 és MJ209 név alatt tesztelik. Tapasztalatuk szerint ezek a klónok jó hidegtűrők
Észak-Franciaországban, Elzászban is. Angliában is az NG-23 és az MJ-209 hibrideket propagálják.
Kiemelik ezen hibridek jó téli hidegtűrését, ami viszont arra utal, hogy más hibridekkel hideg éghajlatú
vidékeken gond lehet.

(Most látom, szövegembe becsúszott egy kis pontatlanság. Az előző bekezdésben említett erdősítési célú
dióhibridek közül az MJ-209-es nem a feketedióval, hanem az arizonai dióval, a Juglans majorral
létrehozott hibridje a mi közönséges diónknak, erre utal az MJ betűjel, az NG betűjel pedig a Juglans
nigrára. A többi stimmel.)

Az arizonai diónak a közönséges dióval létrehozott hibridje, a J. major x J.
regia szeintem nálunk nem jön számításba, mert az arizonai dió melegebb
éghajlatról származó diófaj. Ezért újdonság számomra, hogy Elzászban és
Angliában viszont jól megfelel, sőt, Baden-Württembergben is. Ezek szerint
nem nekem van igazam. (Most az egyszer.)
De mégis igazam volt. (Mint rendszerint.) Most olvasom, hogy a hibriddiók
közül az MJ-209 a leghosszabb tenyészidejű. Ősszel előfordul, hogy
kambiumszövete és a hajtások állománya nem fásodik időben, ezért a korai
fagyok a leginkább károsítják, a többi hibridhez viszonyítva. Szóval, mégis
melegebb éghajlatra lehet küldeni.
Jobboldalt kiültetésre előkészített hibriddió-csemetéket láttunk. A képen
baloldalt az NG-38, középen az NG-23, jobbszélen pedig a mikroszaporított MJ-209.
Csak kiegészítésként jegyzem meg, Európa mediterrán régiójában is hoztak már létre faanyagtermelésre
alkalmas dióhibrideket, azonban ezek melegebb éghajlat alatt születtek, ezért nálunk nem vehetők
figyelembe. De azért tudjunk róluk. Olaszországban ilyenek: Orvieto, Chiusi, Tapogliano, Görögországban
a West Crete, Spanyolországban az MBT122. De a spanyol hibriddió-csemeték zömét a francia MJ209 és
NG23 hibridek teszik ki. Ezek képei:

7 és 24 éves hibriddió-ültetvény Franciaországban:

Egy mintaszerű hibriddió-ültetvény képei Franciaországból, Périgord megyéből, Trémolat községből. Az
ültetvényt úgy találjuk meg, hogy a falunál letérünk az országútról, és a Dordogne folyó felé indulunk. Ott
van, 300 m-re. A képeket szándékosan nem kicsinyítettem le, klikkeléssel eredeti nagyságra nagyíthatók.

A hibriddió erős növekedése jól megmutatkozik a jobboldali képen is.
Németország délnyugati csücske, Kaiserstuhl község határa. Ötven éves
hibriddió fa, 35 m magas, 70 cm törzsátmérővel.
A hibriddió is terem diót, ami hasznosítható is. Nehézséget jelent, hogy
nagyon keveset terem, és termése a feketedióra hasonlít.
Spanyolországban, Barcelonában nagy méretekben szaporítják a Juglans x
intermedia helyben előállított IRTA X-80 fajtanevű klónját. Egyetlen
hátrányuk a hibriddióknak, hogy drágák. Egy spanyol faiskolás 1-2,5
euró/db közti áron adja a gyengéjét, 5-7 euróért a javát. Előnyük viszont a
szép színű, rajzolatú faanyag.
Mivel később nem lesz rá módom, hadd szóljak itt néhány szót az IRTA X-80
fajtájú hibriddióról, amit Mas Bové-ban, Barcelona mellett nemesítettek ki.
Nemrég olvastam róla egy cikket.
Nemesítői elérték kitűzött céljukat, vagyis ez a fajta kiemelkedően a
fatermelésre való. Hajtásnövekedése igen nagy, jellemző csúcsrügyi
dominanciával, ennek következtében gyakorlatilag egyenes törzset nevel.
Vegetatív típus, virágzása, terméshozama minimális.
A mikroszaporítás következtében saját gyökerű fa, és állománya igen egyöntetű.
Tavasszal április 15-e után hajt ki, így - spanyol viszonyok között - tavaszi hajtását a kései fagyok nem
veszélyeztetik. Törzskörméreti növekedése évente 7 cm-t ér el.
Az alábbi képek közül a két kisebb képen látható fa ilyen fajta, 1,30 m magasságban 44,5 cm átmérőjű,
2,50 m magasságban pedig 40,8 cm. Hasznosítható törzshossza 4,90 m!
Hibriddiók:

Ha már elgondolkoztunk a számításba vehető diófajokon, utána először a rendelkezésünkre álló földterület
talajviszonyait vizsgáljuk meg. Kémhatását és vízellátását. Az 5-6 pH-jú savanyú talajok a hibriddiónak
tökéletesen megfelelnek, a feketediónak közepesen, a közönséges diónak gyengén. A talaj savassága kisebb
problémát jelent, ha rendszeresen műtrágyázunk, meszezünk. Ha a talajunk csak gyengén savanyú, 6-7 pHjú, az mindhárom diónak kiváló. Ha viszont lúgos kémhatású, 7-8 pH-jú talajunk van, az a közönséges
diónak, valamint a hibriddiónak közepesen megfelel, de a feketediónak csak gyengén. Tehát a kémhatás
szélső értékei 5 és 8 között lehetnek, ezeken kívül dióerdő nem él meg. A talaj szabad mésztartalma
önmagában nem kizáró ok.
Ha a vízellátás a tenyészidőszak folyamán jó, az mindhárom diónak kiváló. Ha a vízellátás gyenge, változó,
akkor fekete diót egyáltalán ne ültessünk. A közönséges dió fejlődése is gyenge lesz, viszont a hibriddió
kielégítően fogja magát érezni. Külön kérdés az időnkénti vízborítás kockázata. Ha fennáll olyan kockázat,
hogy a dióerdő talaja több napon át is el lesz öntve vízzel, közönséges diót nem szabad telepítenünk, mert
gyökere megfullad. Hibriddiót se, mert annak meg a fejlődése lesz gyenge. Feketediót telepíthetünk

vízveszélyes területre, mert az eltűri, ha nem is szereti.
Kevésbé jók dióerdő számára azok a kötött talajok, amelyek az év egy részében szárazak, más részében
nedvesek. Az állandó nyirkos termőhely a kedvező. Még azok a mélyedések, medrek, amelyekben az év
folyamán jellemzően nincs víz, se igazán jók. A feketedió - ha válogathat - a völgyeket, mezőket, réteket
kedveli legjobban, de ha a talaj mélyrétegű, jó vízgazdálkodású, más fekvésben is jó növekedést produkál.
A talaj után értékeljük éghajlatunkat. Dióerdő számára az éves 8 C°-ot legalább elérő átlagos hőmérséklet
szükséges. Ez Magyarországon megvan.
Ha az éves csapadékátlag 800 mm fölött van, az optimális az összes diónak. Ha 650 mm alatt, akkor nem
szabad feketediót ültetnünk, a közönséges dió fejlődésével is gondjaink lesznek, de a hibriddiónak megfelel,
ha nem is tökéletesen.
Ha földünk jellemzően napos fekvésű, akkor ez a körülmény a közönséges diónak optimálisan megfelel. A
hibriddiónak is átlagosan, de a feketedió nem szereti a túl sok napot. Ha éghajlatunk jellemzően felhős, - ez
Magyarországon nemigen mondható el, - akkor nem ajánlott a közönséges dió ültetése - a gomba- és
bakteriális betegségek iránti nagyobb fogékonysága miatt, - de kiváló a másik kettőnek.
A diófák érzékenyek a szélre, a nagyobb hajtásnövekedés szeles időben nagy töréskárokkal járhat. Ha
földterületünk szélvédett, az mindhárom diónak optimális. De ha lombos állapotuk idején gyakoriak az erős
szelek, akkor feketediót egyáltalán ne ültessünk, és a másik kettőt is erősen gondoljuk meg, mert sok
bajunk lesz.
A téli hidegről hazai viszonyaink között nem sokat kell gondolkozni, azt a diófák jól elviselik. -30 C° alatt
lép csak fel olyan károsodás, ami a faanyagnak nevelt fát tönkreteszi. Más a helyzet a szomszédos,
hegyesebb országokban. 600 m-nél magasabban erősen gondoljuk meg a dióerdő telepítését, mert magas
hegyekben a téli hideg is keményebb, kivéve talán a déli oldalakat. De azért vigyázzunk, én nem ajánlom
magas hegyekre a diófaerdőt.
A fák fiatalabb korában a téli fagyveszély nagyobb. Havas téli időben a szikrázó téli napsütés is
felmelegítheti annyira a fiatal fák kérgét, hogy azokon repedés vagy fagykáros folt keletkezhet. De olyan
fagykár is van, ami kívülről nem látszik, de a faanyag akkor is károsul a kéreg alatt. Szakértők még
gyökérelfagyásról is írnak, annak következtében pedig armilláriás gombafertőzésről. És fagykár miatti
kipusztulásról is. Az Armillária egyébként gyengeségi parazita. Nemcsak a fagyott, hanem a szárazság
következtében meggyengült diógyökeret is megtámadja, súlyos esetben már fapusztulásról is írtak. És a
mechanikailag (talajművelő eszközzel) okozott sebeken is fertőz.
A gyümölcstermő diófákhoz hasonlóan károsítja a csúcsrügyeket a kései fagy. Nem az a baj, mint a
diótermő fáknál, hogy nem lesz termés, hanem az, hogy a legerősebb rügy, a csúcsrügy nem tud tovább
növekedni, a fejlődő fatörzs nem lesz egyenes, a csúcsalatti rügyből vagy a vessző többi hajtásrügyéből
kitörő hajtások rövidebbek és elágazók lesznek. Tehát amiért az erdőt telepítjük, az egyenes, magas fatörzs
károsul. A kései fagyok szempontjából a jellemzően fagymentes területek mindhárom diófélének
optimálisak. Ahol viszont gyakoriak a kései fagyok, fekete diót nem szabad telepíteni, a közönséges dióval
is sok bajunk lesz, egyedül a hibriddiónak felel meg, mert talán a legkésőbbi kihajtású a három közül.
A későtavaszi fagy kérdésében a német szakértő véleménye eltér a franciától. Ehring úr szerint a kései
fagyok csak ott károsítják a dióerdőt, ahol gyakoriak. Egy-egy fagykárt a diófa könnyen kinő, nincs
hatása. A lefagyott hajtást a diófa bőven pótolni tudja, annál is inkább, mert a lefagyott szaporító szervek
helyett minden energiáját a növekedésre tudja fordítani. Tehát a dióerdő esetében egy-egy tavszi fagy még
hasznos is lehet, nagyobb növekedést eredményezhet. Kivéve a feketediót, ahol a csúcsrügy hiánya a törzs
görbülését eredményezheti.
És még egy német szempont: a korai fagyok, ősszel. Ezek egyértelműen veszélyesek, mert ha a hajtások és
a szaporítószövet még nem fásodtak meg, károsodnak.
Vegyük azt is szemügyre, - tegyük vizsgálat tárgyává, - hogy mi volt eddig a területen. Ha szántóföld, rét
vagy legelő, ez a körülmény a közönséges diónak és a hibriddiónak tökéletes. A feketediónak is megfelel
nagyjából. De a feketediónak az az optimális, ha erdő, gyümölcsös vagy elhagyott parlagterületek helyébe

kerül. Én nem tudom, miért ilyen az ízlése, de azt még nagyjából meg tudom érteni, hogy ezek az utóbb
felsorolt területek miért csak módjával felelnek meg a hibriddiónak. Valószínűleg azért, mert fogékonyabb
lehet az olyan farontó gombák fertőzésére, - lásd pisztricgomba és Armillária, - amelyek korábban a
területet uralták. A közönséges dió esetében viszont olyan terület szóba se jöhet, ahol korábban fák nőttek.
Külön kérdés az árnyékhatás. Sajnos, nagy, összefüggő dióerdők telepítésére nem sok földtulajdonos
gondolhat, jellemzőek a kisebb földparcellák. Ezeken is lehet eredményesen dióerdőt nevelni, de kisebb
területnek aránytalanul nagy a relatív külső határa - a nagyobbhoz viszonyítva, - ezért komolyabban
kérdéses a szomszéd területek fáinak árnyékhatása. Már ha nem magunk idézünk elő a telepítéskor
mesterséges árnyékot a diófáink számára egyidejű más fafajok telepítésével, ahogy egyes leendő
erdőtulajdonosok csinálják. Szóval, ha nincs árnyékhatás, az mindhárom diófélének tökéletes, bár a
feketedió egy csöpp árnyékot talán jobban szeret. De ha árnyékhatással kell számolnunk, közönséges diót
egyáltalán ne telepítsünk árnyékos helyre, és az erős árnyékhatás a másik két diófélének se jó,
növekedésük gyenge lesz. A fiatalkori fejlődésre mindhárom faj fokozottan igényli a fényt, és később is
megvan mindegyiknek a szabad fényen lévő korona iránti igénye. Ne tévesszük össze tehát az árnyéktűrést
a fényigénnyel. Az árnyékot esetleg tűri a feketedió, de a fényt az is igényli. Az árnyékhatás még egy kárral
jár: nem is olyan ritka az olyan, görbetörzsű diófa, amely a fototropizmust követve görbe törzset nevel. A cél
az értékes, egyenes diófatörzs.
És ha az egyenes diófatörzs szóbajött, még egy különbség észlelhető a szóbajöhető diófélék között. A
közönséges diótól általában nem várható el olyan hosszú szabad, egyenes törzs, mint a másik két diófajtól.
Német tapasztalat szerint a közönséges dió 20-30 m-es értékes egyenes törzset nevel, a feketedió és a
hibriddió pedig 30-40 m-eset.
Az erdőtelepítéskor az is szempont lehet, hogy magvakból - magoncokból - telepíthetünk, vagy csemetét kell
vennünk. Erre már bevezetésben utaltam, a közönséges és a feketedió csak magról - magoncból telepítendő, a hibriddiót viszont csemeteként kell megvennünk, mert azt nem tudjuk magunk előállítani, az
meghatározott fajta hibrid. És arról is tudjunk, hogy Európában nincs elég belőle, nem biztos, hogy kapunk,
ha drágán is.
Persze, erdőtelepítés nem közvetlenül a dióból ajánlott, a sokféle lehetséges kár miatt, amik következtében
az eredmény sokszor gyenge, hanem csemetekertben előnevelt egyéves suhángokról.
Ha magvakból telepítünk, a szaporítóanyag hasonló éghajlatú vidékről származzon, mint ahova telepíteni
kívánjuk. A melegebb éghajlathoz akklimatizálódott dió (a közönséges dió és a feketedió egyaránt) nem tud
egyik generációról a másikra hidegebb éghajlathoz szokni.
Ha diócsemeték telepítése mellett döntünk, a csemeték szabad
gyökerűek lehetnek, a konténeresek túl drágák lennének.
Fontos, hogy terjedelmes gyökérzettel rendelkezzenek,
magának a csemetének a mérete kevésbé fontos. 15 cm-től 120
cm-ig szokott lenni. Jó, ha 50 cm mélyen meglazíthatjuk a
talajt, de még jobb, ha ilyen mély gödrökbe telepíthetünk. Az
egyéves diócsemete gyökérhossza gyakran eléri az 50 cm-t.
Ültetéskor a csemete ne kerüljön túl mélyre, az eredeti
mélységéhez képest legfeljebb 10 cm-rel. A főgyökeret ne
rövidítsük meg az ültetési költség csökkentése céljából. Esetleg
a túl nagy oldalgyökerekből metszhetünk le, a sérült
gyökereken kívül.
Ugyanezt a kérdést, a szaporítóanyag kérdését a telepítési
költségek szempontjából is feltehetjük: Melyik az olcsóbb?
Toronymagasan olcsóbb a közönséges dió, de a feketedió se
drága. Az olcsóságot tekintve messze a harmadik a hibriddió,
2-4x drágább, mint a másik kettő. Dehát annak más előnyei
vannak.
Például nézzük meg a faanyag európai árát. Európában más az

értékítélet, mint Amerikában, ahol egyértelműen a feketediót értékelik a legmagasabbra. Nálunk a
közönséges dió a legértékesebb, szinte ugyanolyan értékes a hibriddió, és csak harmadik a feketedió. Ízlés
kérdése különben.
Tehát a hibriddió telepítése a legdrágább. Amikor ezt írom, az egyéves hibriddió-suhángok ára 3-6 euró/db,
ami igen drága. Hektáranként ezért csak 100-250 db-ot ajánlanak Németországban is, (amely állam
polgárai nem a szegénységükről híresek), vagyis 40-100 négyzetméterenként egyet. Ezzel szemben
feketedióból és közönséges dióból 250-1000 darabot javasolnak egy hektárra, vagyis 10x4-es kötéstől 5x2es kötésig. De ezekből a fajoktól nem várható olyan szép, egyenletes, erős növekedés, mint hibridjüktől.
Kézenfekvő a gondolat, tisztelt dióerdész Kollégám is gondolt már rá, ha ilyen drága a hibriddió-csemete,
akkor hibriddió-magokból nevelünk értékes dióerdőt.
Nos, nem egyszerű a dolog. Először is kell egy termő feketedió fa, aminek elérhető közelségében pollenadó
közönséges dió van. Eddig rendben van, de olyan, kimagaslóan jó növekedésű fákra van szükség, amelyek
az erős növekedési hajlamot fokozottan örökítik tovább. Ilyen, termő fákat nem tudunk prezentálni.
Továbbmegyek, Magyarországon a legfelkészültebb erdészeti csemetenevelők sem, így reménytelen a
hibriddió-mag megvásárlása.
És még tovább megyek. A feketedió fa diói, függetlenül attól, hogy a beporzást feketedió vagy közönséges
dió végezte, küllemre egyformák. Más szóval: nincs az a szakértő, aki megállapítaná egy feketedió-szemről,
hogy csírája a feketedió-fajhoz tartozó géneket hordoz, vagy pedig génkészlete a két faj kombinációja.
És ha már elérkeztem a szakértelemhez: A Képeskönyvben legalább kétszer megemlítettem, hogy van az
országban mégis két szakember, aki a kétféle mag között különbséget tud tenni, egyikük nekem is elárulta
a titkot. Most, hogy már öt év eltelt, lejárt a titkosítás határideje, magam is elég idős vagyok, nem akarom a
titkot a sírba vinni, megosztom.
Amikor a feketedió-szemek csíráznak, akkor kell megnézni a gyököcskéjüket. Ha rózsaszín árnyalatú,
hibriddiót látunk, ha fehéres, feketediót. Szortírozzuk szét a csírázó diókat, és lehet hibriddió állományunk.
De arra készüljünk fel, hogy növekedésük nem fogja elérni a francia hibridekét.
Úgyhogy hibriddió szaporítóanyagért legjobb, ha Franciaországba megyünk. Jó pénzért - euróért - adnak.
Egy kisterületű francia hibriddiós:

A dióerdő telepítési költségei éppen a szaporítóanyag ára miatt magasabbak sokkal, más erdőkhöz
viszonyítva.
A kitermelt dióerdő újratelepítése már lényegesen könnyebb. Nemcsak azért, mert a dió tősarjról jól sarjad,
(a feketedió gyökéranyaga nem értékesebb, ezért talajszinten szokták kivágni), de amíg a dióerdő él, a
természetes újulás magról is bekövetkezik. A magról, helyszínen kelt diófák, ha az erdőművelésbe
beilleszkednek, sokkal jobban növekszenek, mint a telepített csemeték.
Még a hibriddió természetes újra erdősülésében is joggal bízhatunk, annak ellenére, hogy diója sokkal
kevesebb, mint szüleié volt. Hátránya csak annyi, hogy a második (F2) nemzedék hibridhatása odavan, és a
hibriddió magvaiból kelt diófák egyik vagy másik nagyszülőjükre fognak inkább hasonlítani. Dehát azok is
értékesek.
De a leírtakat elolvasva ne bizonytalanodjunk el. Van olyan termesztői elgondolás is, hogy a különböző
dióféléket vegyesen telepítik. Sűrűbben. És majd meglátják menet közben, melyik típus marad meg. Van,

aki így csinálja.
Például az alábbi, franciaországi ültetvényben vegyesen található mindhárom dióféle.

Sőt, vannak, akik tovább mennek. Ugyancsak Franciaországban egy gazdának az az elgondolása támadt,
hogy a dióféléket más értékes fafajokkal, például cseresznyefával is elegyíteni lehet. Elgondolását meg is
valósította, mintaszerűen:

A harmadik franciaországi kép pedig azt tanúsítja, hogy a diófélék gyorsan növő fafajokkal, nyárfával,
fenyőfával is elegyíthetők. (Lehet, hogy a kép ezt nem nagyon tanúsítja, de akkor ez az én hibám. A
valóságban szépen néz ki az ültetvény.)

Egy idős amerikai farmer, Andy Dixon is a puhafákkal elegyes telepítés híve. A fákat tág térállásban neveli,
a köztük levő területet évente 2-3-szor kaszálja. Mint mondja, a betegségek és kártevők elhatalmasodása
ellen jó az elegyes telepítés.
A telepítés vázát a 12x12 m-re ültetett nyárfák adják meg, és közéjük ültethetők a nemes keményfák,
konkrétan a dió.
Bár az is igaz, így igazi kihívás egyenes törzsű feketediót nevelni, mert a bőséges napfény hatására a diófa
korán és gyakran elágazik. A törzs alsó részének feltisztítása ezért fontos és nehéz feladat.

Ültetvények közönséges dióból
Ha csak egyszerűen hazai dióból indulunk ki, és abból szeretnénk kiváló minőségű, magas árú diófaanyagot
termelni, akkor is ki kell dolgoznunk egy saját használatra szánt termesztéstechnológiát.
A dióerdő telepítésekor milyen sor- és tőtávot alkalmazzunk? Gyakorlatilag ránk van bízva, hazai

technológia nincs. 2x2 m-től 10x10 m-ig a legváltozatosabb térállásokkal lehet találkozni, a hazai erdészeti
kutatás is ezek között a növőtér-méretek között vizsgálta a térállás hatását.Tisztelt dióerdész Kollégám, a
dióerdészeknek alapjában háromféle elgondolás közül kell választani a dióerdő megtervezésekor.
1. Dióerdő tisztán, faanyagnak.
2. Vegyes hasznosítás. Faanyag és diótermés.
3. A diófák közötti területen mezőgazdasági (kertészeti) termelés. Ezt nevezik agroforestry-nek, később
külön fejezet szól majd róla.
A közönséges dió természetes, vad körülmények között nem erdőalkotó fa, hanem
magányosan vagy kisebb csoportokban nő. Ha faanyagnak kívánjuk nevelni,
akkor is meg kell adni számára a szükséges térállást, hiszen gyökérzónája a
lombkoronánál szélesebb. Kezdetben viszont, amíg a fák össze nem érnek,
ültethetjük sűrűbbre, és később is dönthetünk a ritkításról.
Bár nem erdőalkotó, ültethetjük kedvenc diófáinkat sűrűn is. Ha azt akarjuk, hogy
egyenes törzset neveljenek, és nem akarunk diófát ritkítani, ültethetünk a fák
sorába ritkításra szánt nevelő fákat, - erre a célra nyírfát is, cseresznyét is,
gyorsan növő tuját is ajánlanak, - és a diófasorok közé pedig önálló bokorsort,
amint a jobboldali tervrajz mutatja. (Az ábra fölső részén a zöld a diófa.) Ha a
diófákat a szomszéd sorokban eltolva ültetjük, a bokrok és a nevelőfák kivágása
után a kör alakú koronának megfelelő háromszög alakú kötést kapunk, 5 méteres
méretben.
A más fákkal, bokrokkal vegyes ültetés azért is célszerűnek látszik, hogy a fiatal
diófa növekedését függőleges irányba kényszerítsék a fényviszonyok, egyenes legyen a törzse. A diófa
erősen fototropikus (bocsánat, fénykövető). Arra nő, amerről a fény éri.

A feketedió viszont erdőalkotó, szívesen nő erdei környezetben. Erdőben ágai nem tudnak elterebélyesedni,
és ezért szép egyenes törzset nevel.
A közönséges diónál is követelmény a magasan egyenes, elágazásmentes törzs. Akkor lesz értékes faanyag,
kitermeléskor. A diótermesztési céllal szelektált hazai és külföldi diófajták ezt a követelményt nem elégítik
ki. A szelekció során a fa törzsének tiszta hossza, ágtisztulási hajlama, vékonyágúsága nem volt szempont.
(Az Erdészeti Tudományos Intézet végzett ugyan ilyen jellegű vizsgálatokat a hazai természetes diófaállományban, de annak eredményéről nincs ismeretem.)
A közönséges dió természeténél fogva szereti a bokorformát, korán és sokszor elágazik. A metszést mégis
óvatosan kell végezni, nem szabad egy metszéskor túl nagy lombfelület-csökkentést végrehajtani, mert az a

fa erőnlétének rovására megy. Több részletben végezzük el a törzsalakító metszést.
Feketediónál - l. később részletesebben - könnyebb a helyzet, mert szívesebben nevel hosszú egyenes törzset.
Elvárás feketediónál a 4-6 m-es szabad, egyenes törzshossz.
Erdészeti kultúrában kifejezetten erre a célra nemesített diófajtákat ajánlatos nevelni. Közönséges dióból a
legismertebb ilyen fajta a francia „planquette”. De nevelhető diófa-erdő helyi magoncdiókból is. Küszöbön
áll hazai, erdészeti célra alkalmas diófajta elismertetése és oltványkénti szaporítása is.
Ami a termőhelyet illeti, a diófa botanikai leírásánál olvasható talaj- és éghajlati viszonyok között a
legkülönbözőbb típusú termőhelyeken és a legkülönbözőbb termesztéstechnológiák mellett eredményesen
nevelhető diófa-erdő.
A faanyagcélú diófa talajigénye teljesen azonos a diótermesztési célú diófa igényével. Mivel nem a dió,
hanem a minél nagyobb fatömeg az elérni óhajtott cél, a javasolható műtrágyázásban van eltérés. Faanyag
céljára 2-1-1 arányban szükséges a diófát nitrogénnel, foszforral, káliummal műtrágyázni.
Ha nem csemetét telepítünk, a dió magvetésére három módszer ajánlható:
Őszi magvetés
A diót az időjárástól függően november végén, legkésőbb december elején, de mindenképpen a fölső
talajréteg megfagyása előtt kapával fészkenként helybe vetjük.
Tavaszi magvetés előcsíráztatott dióval
Az előcsíráztatás munkaigényesebb a helybe vetésnél, de elég egyszerű módszer. Ősszel barázdába
vetünk úgy, hogy a diók ne érintkezzenek egymással. Ha az időjárás is engedi, március közepétől
kezdve néhány helyen óvatosan belebontunk a sorokba, és megfigyeljük, csíráznak-e a diószemek.
Amikor megindult a csírázás, a diókat óvatosan kiemeljük, és úgy rakjuk végső, vagy
csemeteneveléskori helyükre, hogy lehetőleg varratukon feküdjenek, és ha kell, a gyököcskének kis
mélyedést nyomunk a talajba. Ha szállítani kell, a dió nyirkosan tartásáról pl. nedves fűrészporba
fektetéssel gondoskodjunk.
Tavaszi magvetés előáztatott dióval
Az előáztatáshoz nem vetjük el ősszel a diót. Tavasszal a vetés megkezdése előtt 3-4 napig zsákban
vízben áztatjuk. Többhetes késéssel kell számolnunk az előző két módszerhez képest.
A diócsemete viszonylag könnyen felnevelhető, kezelhető és kiültethető, az ültetés ugyanúgy történik, mint a
magtermő célú ültetvény telepítésekor. De vehetünk ötleteket a feketedió-erdő telepítőktől is.
A csemete kiültetése előtt megvizsgáljuk gyökérzetét, és a sérült, esetleg elhalt részeket lemetsszük. A
telepítés ősszel lombhullás után, vagy tavasszal történhet, ha már elmúltak a fagyok.
A későbbiekben a gyomirtásnak állandónak kell lenni. A metszés tekintetében ugyancsak a feketediónevelés szempontjai a mérvadók, és később, a gyérítés során is. A metszési helyeken fellépő gombafertőzés
sokszor alkalmatlanná teszi diófánkat az ipari célú felhasználásra.
Valamennyi dióerdő-telepítésben az első öt évben az alábbi károk elhárítására kell felkészülni.
Gyomosság. Sokszor szinte megoldhatatlan a gyomok elleni védelem. Mégis meg kell oldani.
Rágcsálókár. Az új telepítés gyökerét az egerek, törzsét a nyulak károsítják. Mindegyik ellen a tisztán,
gyommentesen tartott terület a védekezés alapja.
Nagyobb állatok. A házi és a vadon élő kérődzők a fiatal diócsemeték lombját, törzsét súlyosan
károsíthatják.
Tűz. A gyomállomány a tenyészidőszakon kívül is, egyes esetekben nyáron is tűzveszélyt jelenthet a
dióerdőre.
Gyomirtószer okozta pusztulás. Ha az előző károk ellen szakszerűtlen gyomirtással védekezünk,
leendő dióerdőnket magunk tehetjük tönkre.
Ezek után az általános meggondolások után nézzük sorra a szóbajöhető technológiákat.
1. Diófaerdő tisztán.

Sűrűség: 3x3m = 1.100 fa/ha
Termelési cél: Csomómentes törzs 7,5 m magasságig, kitermeléskor 40 cm törzsátmérő
mellmagasságban, furnérkészítési célra. Minőségi diófadeszkának fűrészelhető törzsek a ritkításból.
Melléktermék lehet az összeszedett diótermés, a nyolcadik évtől.
Várható élettartam: 40 év.
Műtrágyázás: főleg nitrogén, a harmadik évtől kezdve.
Öntözés: 600 mm éves, tenyészidőszakbeli csapadék alatt.
Gyomtalanítás: A fiatal telepítésben életfontosságú, a fák tövétől 1-2 m távolságban. Kézi kapálással,
talajműveléssel, a harmadik évtől lehet gyomirtószerrel is. Mulcsozás is jó.
Metszés: Az első három évben alakító metszés tavasszal rügypattanás előtt és nyáron. A negyedik és a
tizenkettedik év között törzstisztító metszés.
Első ritkítás: A nyolcadik évben, ha a fakoronák összeérnek. 560 db/ha maradjon. A selejtanyag tüzifa.
Második ritkítás: A tizenhatodik évben. 300 db/ha maradjon. A selejtanyag fűrészáru.
Növényvédelem: Erős xanthomonaszos és gnomóniás fertőzés esetén rezes készítménnyel.
2. Vegyes hasznosítású diófaerdő.
Sűrűség: 4x4 m = 660 fa/ha
Termelési cél: Csomómentes törzs 4 m magasságig, kitermeléskor 40 cm törzsátmérő
mellmagasságban, furnérkészítési célra. Minőségi diófadeszkának fűrészelhető törzsek a ritkításból.
Melléktermék lehet az összeszedett diótermés, a nyolcadik évtől.
Várható élettartam: 27 év.
Műtrágyázás: Ajánlott a rendszeres műtrágyázás. Nitrogén a harmadik évtől kezdve, kálium és foszfor
a hatodik évtől.
Öntözés: 600 mm éves, tenyészidőszakbeli csapadék alatt, a nevelés végéig.
Gyomtalanítás: A fiatal telepítésben életfontosságú, a fák tövétől 1-2 m távolságban. Kézi kapálással,
talajműveléssel, a harmadik évtől lehet gyomirtószerrel is. Mulcsozás is jó.
Metszés: Az első három évben alakító metszés tavasszal rügypattanás előtt és nyáron. A negyedik és a
tizenkettedik év között törzstisztító metszés.
Első ritkítás: A nyolcadik évben, ha a fakoronák összeérnek. 560 db/ha maradjon. A selejtanyag tüzifa.
Második ritkítás: A tizenhatodik évben. 300 db/ha maradjon. A selejtanyag fűrészáru.
Növényvédelem: Xanthomonaszos és gnomóniás fertőzés esetén rezes készítménnyel, almamoly ellen
rovarölőszerrel.
3. Diófaanyag nevelés agroforestry-ben.
Sűrűség: 6x3 m = 555 fa/ha
Termelési cél: Csomómentes törzs 4 m magasságig, kitermeléskor 40 cm törzsátmérő
mellmagasságban, furnérkészítési célra. Minőségi diófadeszkának fűrészelhető törzsek a ritkításból.
Éves mezőgazdasági hozam. Melléktermék lehet az összeszedett diótermés, a nyolcadik évtől.
Várható élettartam: 30 év.

Műtrágyázás: Ajánlott a rendszeres műtrágyázás. Nitrogén a harmadik évtől kezdve, kálium és foszfor
a hatodik évtől. Nitrogénmegkötő kultúrák termesztése ajánlott, lucerna kivételével.
Öntözés: 600 mm éves, tenyészidőszakbeli csapadék alatt, a nevelés végéig.
Gyomtalanítás: A fiatal telepítésben életfontosságú, a fák tövétől 1-2 m távolságban. Kézi kapálással,
talajműveléssel, a harmadik évtől lehet gyomirtószerrel is.
Mezőgazdasági (kertészeti) termelés: Kerülendő a burgonya és a paradicsom.
Metszés: Az első három évben alakító metszés tavasszal rügypattanás előtt és nyáron. A negyedik és a
tizenkettedik év között törzstisztító metszés.
Első ritkítás: A tizedik évben, 275 db/ha maradjon.
Második ritkítás: A huszadik évben, 140 db/ha maradjon.
Növényvédelem: Xanthomonaszos és gnomóniás fertőzés esetén rezes készítménnyel, almamoly ellen
rovarölőszerrel.
Talán észrevette tisztelt dióerdész Kollégám, - ismerjük már egymást annyira, - hogy a diófaerdő javasolt
technológiájának leírása nem a saját stílusom szerint történt. Nem is hazai a technológia, hanem a miénkhez
hasonló éghajlat alól való. Követhető is, de jobb is kidolgozható.
A probléma abban áll, hogy a közönséges dió faanyagnevelésével kapcsolatos
erdészeti kutatások ugyanannyira elhanyagoltak, mint a kertészetiek. A diófa
mindenki mostohagyereke, pedig már mintegy száz éve tartják az erdészek
reményteli alapanyagnak. Az eddigi sikertelenségek (téli és tavaszi fagykárok,
gyenge vastagodás, stb.) elriasztották még a kutatókat is.
A jobboldali kép diófaanyagért telepített dió kísérleti területét mutatja, Angliából.
A képen nem sok látszik, csak annyi, hogy a diótelepítés megtörtént. A kísérlet
célja a diófa és a nitrogénmegkötő pillangósvirágú növények kölcsönhatásának
kutatása. Eredményekről még korai lenne beszélni.
Svájcban már 25 évesek az erdő céljára telepített kísérleti diófák, Zürich kantonban, Obfelden község
területén. Indiai, Kasmírból származó alapanyagot használnak, diószemeket vetettek. Az elgondolás lényege
az volt, hogy azokon a vidékeken, ahol a diófa még természetes állapotában alkot erdőket, és a diótermésre
irányuló szelekció még nem rontotta le a diófa természetes faanyagtermelési potenciálját, jobb faanyag
nevelhető. Ezért a szaporítóanyagot Kasmírból, valamint a közeli pakisztáni erdőkből hozták. Kontrollként
kirgiz, lengyel, svájci és más európai diófák szolgáltak.

Érdemes megnézni ezeket a képeket. A tiszta, elágazásmentes törzshossz 8,5 m! A fák magassága mintegy
17 m, törzsátmérőjük 24 m.
Nem érdemes idejekorán lemondani a kísérletek sikeréről. Például amikor a fenti diófák még csak 4-5
évesek voltak, így néztek ki:

Ezzel együtt is csak 136.000 db erdészeti célú diófa van Svájcban. Semmi.
Faanyagnak nevelt diófák Olaszországban, Veneto tartományban:

Ugyancsak Olaszországban, Toscanában Arezzo felé közelítve találjuk meg a következő képen látható,
faanyagcélú dióültetvényt. A diófák kötése 6x6 m, és minden 6x6 m-es kocka közepén egy bokrosan növő
erdei fa található, sűrítés céljából. A diófák törzsét 3 m magasságig tisztították fel az elágazásoktól, az
ültetvény talaja gondos talajmunkával gyomtalanított. A talaj ezért laza, porhanyós. Eredetileg köves,
meszes a talaj. A diófák egyenes növését - más, olaszországi ültetvényekhez hasonlóan - 3 m-es erős
karóhoz történt kikötözés is biztosítja.

Olaszországban egyébként gyakoriak a kisebb területű diófaerdők, tisztán közönséges dióból. Főleg lejtős
területeket hasznosítanak ilymódon.
Akad közöttük elhanyagolt is, mint a következő képen látható, Ancona közelében lévő lejtő.

De többségében mintaszerűen gondozzák az olasz dióerdőket. Campaniában Benevento felé közeledve
látható az alábbi telepítés.

Közelről jól látszik, hogy az erdőt gyengén termő, meszes talajra telepítették. A fák távolsága 4x4 m,
minden fa törzse 3 m magasságig fel van tisztítva, és a fák vastag, hosszú karókhoz vannak kötve.

A gyomirtást gondos talajmunkával oldották meg. A fák állapota alapján joggal remélhető az értékes
diófaanyag.

A bemutatott dióerdőt nem öntözik, de máshol előfordul Olaszországban, hogy a sűrűre, 2-3 m-re telepített
fákat magasra akasztott csepegtetőcsővel öntözik, így a traktor nyugodtan eljárhat alatta, a csepegtetőcső
nem akadályozza a gyomirtást.
Mintaként egy esettanulmány következik a tisztán, köztes fák nélkül ültetett közönséges dióerdőre.
Az alábbi képen egy erdészeti célú közönséges dió ültetvény látható Olaszországból, Firenze vidékéről,
Empoliból. Az ültetvény körülményei: Tengerszint feletti magasság mintegy 30 m, a talaj jó víztartó
képességű meszes (pH=8) homokos hordaléktalaj, az éves csapadék kb. 800 mm, (nyáron nincs eső), az évi
átlaghőmérséklet 14,4 C°. Az ültetvény 1 ha kiterjedésű, 29 éves. A felhasznált szaporítóanyag a környéken
termő diófák magoncaiból állt. Telepítés előtt a terület 40-50 cm-es forgatásban részesült. Az egy éves
csemeték mellé 4-4,5 m hosszú póznákat állítottak, a vezérhajtást ahhoz kötözték. Az első öt évben pillangós
virágú köztesnövényeket termeltek a területen, és évente növekvő mennyiségű, 2-8 kg komplex műtrágyát
juttattak ki, fánként. Nem öntözték. Évente 2-3 alkalommal részesült talajmarós talajművelésben. A fákat
évente intenzíven metszették, 4 m-es magasságig. Gomba- és baktériumos betegségek ellen évente rezes

permetezést alkalmaztak, ami hatásos volt, jelentős károsodás nem érte az ültetvényt. Az ültetvény 20 éves
kora körül ritkítást végeztek, minden második fát kivágták, ezáltal a hosszirányú sorok átlósra változtak.
Ritkításkor a fák átmérője kb. 30 cm volt.

Vegyes dióültetvények
A diófa a természetben nem szokott tiszta állományokat alkotni, a feketedió is más fafajokkal vegyes
erdőkben él:

Ha a természetet másoljuk, vegyes dióültetvényeket alakítunk ki. Például cseresznyefával vegyítünk, annak
is szép faanyaga van.

Három esettanulmány következik, meglévő vegyes fajú dióültetvények leírása. Közös tanulságuk, hogy ha a
diófa igényeit kielégítjük, akkor erősen eltérő módszerek is sikerre vezetnek. De ha nem tudjuk kielégíteni
a diófa igényeit, akkor nem vezetnek eredményre, amint a harmadik eset mutatja.
A diónak fekete dióval alkotott hibridje már nem olyan sötét fát termel, mint a fekete dió. Ennek a
hibridnek a tulajdonságai a két faj között vannak, inkább mindkettőnek az előnyeit örökölte. Például vagy
tíz nappal később hajt ki, mint a dió, így virágait a fagy már nem veszélyezteti annyira. Persze ez a
körülmény a faanyagtermelésben érdektelen. A faanyagtermelésben nem a nővirágot, hanem az egyenesen
továbbnövő csúcsrügyet féltjük a májusi fagyoktól.
A következő két képen közönséges dió-fekete dió hibrid-ültetvény és annak részlete látható. Az ültetvény 18
éves, Franciaországban, Dordogne megyében 30 m tengerszint feletti magasságban található, ahol az éves
csapadékátlag 748 mm, az átlaghőmérséklet 12 C°. A talaj mély szerkezetű, jó vízellátású, de levegőtlen. 25
cm-ig homokos hordaléktalaj, 75 cm-ig agyagos, mélyebben homokos-agyagos hordalék van. A talaj enyhén
savas, 6-6,7 pH kémhatású. Az ültetés előtti talajelőkészítés csak középmély szántásból és boronálásból állt.
Az ültetés kézi ásóval történt, 8x8 m-re. A 2.-5. évben kukorica köztesnövénnyel voltak a sorközök
hasznosítva, ezekben az években a diós öntözést is kapott, és ezen kívül évente 400 kg/ha vegyes és 200
kg/ha nitrogénműtrágyázásban részesült. Kétévente Ca és Mg pótlás is történt. Ezekben az években erős
gondot okozott a túl erős hajtásnövekedés, sok volt a kukoricaművelés miatti töréskár és a szélkár. A 6.-12.
évben a területen alkalmi talajművelés történt, a diófasorok vegyszeres gyomirtásban részesültek. A 13.
évben 200 kg/ha N+P műtrágyát kapott, a 14.-17. években csak talajművelés folyt a területen. Metszést az
1.-8. években végeztek telente, amit augusztusi zöldmetszés egészített ki. A fatörzseket átlagosan 3,4 m
magasságig tisztították fel. 18 év alatt a fák 12,5 m átlagmagasságot értek el, az évi átlagos körméretnövekedés 3 cm volt, de a legnagyobb fák 80 cm, egyesek pedig 100 cm körméretet is elértek. Az
ültetvényben az átlagos törzsátmérő 22 cm.

Az ültetvény részlete:

A következő kép is feketedió-közönséges dió hibrid ültetvényt ábrázol, kukorica köztessel. Az ültetvény
Franciaországban, Cause de Clerans községben található, 11 éves, 10x10 m-es kötésű. Az éves csapadék
átlagosan 748 mm, a középhőmérséklet 12 C°. Az ültetvény völgyben, egy domb lábánál található. A talaj 60
cm mély, jó szerkezetű, jó vízháztartású és kellően levegős. Főleg agyagos hordaléktalaj, meszes
bemosódással, 10-20 % kővel a talajban. A kémhatás közel semleges, 6,5-7 pH. A telepítés előtti
talajelőkészítés csak szokásos szántásból és boronálásból állt, az ültetés kézi erővel, ásóval történt. Az
ültetvény az első télen a szarvasoktól jelentős vadkárt szenvedett, ezért a második évtől a fákat egyedileg
törzsvédőzték. A sorközökben 7 éven át kukoricát termeltek köztes növényként. A 8.-9. évben fűvetés után
juhokkal legeltették, a 10.-11. évben évi kétszeri talajművelésre tértek át, a két művelés között pedig
valamilyen takarónövény borította a területet. Az első három évben júniusban metszettek, a 4.-9. évben
pedig júliusban. A metszés célja a törzs 4 m magasságig történő feltisztítása volt. Ez a cél 11 év után 2,8-5,6
m magasságú tiszta törzs elérésével realizálódott. A fák növekedése igen jó volt. 5 év után 5,4 m, 8 év után

8,7 m, 11 év után 10,7 m átlagmagasságot ért el az ültetvény. Ugyancsak kiemelkedően jó volt a fák
vastagodása is. 11 év után a fák törzskörmérete átlagosan 58 cm, az évi átlagos növekedés 5,2 cm volt. A
fatörzsek átlagos átmérője 17 cm, de a fák 18 %-a nem éri el a 15 cm-t, 25 %-a pedig meghaladja a 20 cmt.

Harmadiknak pedig egy vegyes dióültetvényt ismertetek, amelyben a fő erdőalkotó fa a (közönséges dió x
fekete dió) hibriddió, de kontrollként elég sok közönséges dió is közé lett telepítve. A telepítő elgondolása az
volt, hogy más erdőalkotó fákkal és bokrokkal sűríti be az ültetvényt, ezzel mintegy védelmet nyújt a
diófáknak az egyébként széljárta területen, és növekedésre serkenti a diófákat a konkurens erdei fák
növekedése. Az ültetvény 2,5 ha területű, jelenleg 6 éves, benne a diófa-állomány térállása 8x8 m. A vegyes
erdei fák a diófáktól a sorokban is és a sorközökben is 4 m-re vannak, a bokrok közelebb. Bár az éves
csapadék ez esetben is, mint az előző két tanulmánynál eléri a 800 mm-t évente, és az éves hőmérsékleti
átlag 12 C°, a diófák növekedése eddig igen gyenge volt. A hiba nagyrészt a talajadottságokban kereshető.
A talaj ugyan foszforban gazdag, mészmentes agyagos hordaléktalaj, 10-20 % kővel, a kémhatása se rossz,
a felszínen 6, 1 m mélységben 7,5 pH-jú, de igen rossz szerkezetű, vízgazdálkodású. Az év folyamán többször
vizessé, nyirkossá válik, a talajvíz szintje nehezen csökken le. A terület korábban szántóföldi művelésbe volt
véve, a telepítési előkészület is mindössze egy szokásos szántásból, boronálásból állt. Az ültetést kézi erővel,
ásóval végezték. Telepítés óta a művelést se vitték túlzásba, a megnőtt gyomokat évente egyszer szárzúzóval
vágták le. Az ültetvény állaga a hatodik évre már beállt, eleinte nagy lopáskárral kellett számolni és
rendszeresen pótolni. Metszést minden évben nyáron, június-júliusban végeztek. A növekedés eddig lassú
volt, feltételezés szerint elsősorban a talajvíz miatt. És bár az erdei fák valóban mérséklik a szélveszélyt, de
a diófáktól tápanyagot is vonnak el, ezért a diófák növekedése, vastagodása nem kielégítő.

Az ismertetett négy eseten túl természetesen létesíthetünk erdőt tisztán fekete dióból is, ezzel hamarosan
külön foglalkozunk. Az alábbi képek feketedió-ültetvényekből valók.
Fiatal feketediós képei:

Ha értékes faanyagnak való fákat akarunk nevelni, nem kell feltétlenül erdőben vagy ültetvényben
gondolkoznunk. A ház, a tanya körül kisebb területen is ültethetünk faanyagnak való diófákat. Szép
diófasor alakítható ki a tanyához vezető út két oldalán vagy a telekhatáron. Más célra hasznosíthatatlan
zugokat, kisebb földdarabokat is nyugodtan betelepíthetünk faanyagnak való diófákkal.

Feketedió-fák Spanyolországban, Vilar de Barrio faluban:

Az előző két képen összehasonlíthattuk, hogy öt éves korukban milyen fejlődési különbség látható a gyomos
és a gyomirtott területen nőtt feketedió-fák között.
És egy feketedió fasor az Egyesült Államokban:

Egy nagyon érdekes dióültetvény látható itthon, Veszprém megyében is. Idősebb akácfa-sorok közé ültetett
közönséges dió sorok, az akácfa nitrogén-megkötő képességét kihasználva. Látjuk, az akác közelsége, amit
idehaza csak talajzsaroló fának tartanak, jóhatású a diófák fejlődésére.
A diófák növekedésével az akác kitermelhető.

Egy évvel későbbi képek a téli metszés idején:

Érdekes. Majd megnézzük nyáron is. Például 2011-ben:

Hajós közelében is van egy faanyagcélú diófaerdő, 2 ha területen. Képem nincs róla, csak hallomásból
tudok róla.
Faanyagcélú diófa bármilyen apró, félreeső területre telepíthető, de ha nem telepítjük, az is megoldás, ha
csak hagyjuk, hogy nőjön. Például egy diócsemete-nevelő terület értéktelen csemetéinek maradványaként.

Jó az elgondolás, csak egy kritikám van. Túl sűrű. Félméteres-egyméteres térállás helyett minimum 2x2
méteres, de inkább nagyobb térközt kellene hagyni.
Örömmel jelentem tisztelt leendő erdőbirtokos Kollégámnak, hogy megindultak és néhány éve erősen
folynak a hazai hibriddió-kutatások is, az Erdészeti Kutatóintézetben. Általában a diófa ültetvényszerű
termesztésével 1980 óta foglalkozik az intézet, hibriddióval pedig néhány éve.
Hazai hibriddió-klónnal még nem rendelkezünk, de a természetes hibridizáció eredményeként létrejött
egyedek mindenben igazolják a fajközi hibridek erős növekedési erélyét.
A Kutatóintézet az ország sok pontján egyszerre létesített kísérleti parcellákat, összesen 60 ha területen 35
parcellát, ezek közül a hajdúböszörményiből mutatok három képet.

A telepítés hazai erdei fafajokkal elegyesen történt, a hazai fafajok közül a kocsányos tölgy bizonyult a
legjobbnak. A hazai faanyagok közül az a legértékesebb, a hibriddió faanyagának ára pedig a kocsányos
tölgyének kétszerese. De csak akkor, ha a gyökeres gyökfő is kiemelésre kerül. Ezen kívül a törzs felső
része, a koronaelágazás is szép rajzú, érétékes.
Hát, szépek, ígéretesek a hazai kísérletek. Ha érdekli tisztelt erdőművelő Kollégámat, Berényi Gyulához
vagy Csiha Imréhez forduljon.
Végül egy hibriddió ültetvény Franciaországból, St. Jean en Royans községből, apró, félreeső parcellán.
Ilyen nálunk bárhol létesíthető lenne.

Fafeldolgozás
Mottó:
"Látod, a diófát felszeletelve"
(Dévai Nagy Kamilla: Fénykép az ágyam felett)
A nyers diófaanyag száradása viszonylag lassú, de száradás alatt nem vetemedik. Ha gyorsítják a szárítást,
minőségromlás adódhat.

A faanyag szárítható természetes úton, a fakereskedő vagy a fafeldolgozó üzem udvarán. Például Gyömrőn:

Diófarönkök szárítása Törökországban:

De jó, hogy ráleltem a fenti diófarönkös török képekre!
Módom nyílik idézni Orbán Balázsnak, az 1849 utáni, törökországi emigráció résztevőjének Bursa felé
utaztában írt észrevételeit a diófarönkökről.
"Még leginkább értékesíthető a roppant mennyiségben vadon tenyésző diófa, mert Nyugat-Európában a
diófa megszűkülvén, azt innen Kis-Ázsiából szállítják Franciaországba. E végett francia ügynökök
barangolják be Kis- Ázsiának tengerparthoz közel eső vidékeit, a diófa törzseket bizonyos meghatározott
mértékre elfűrészelik s teveháton a kikötőkbe vivén, hajón szállítják Franciaországba. Egy ily ügynökkel
éjjeli tanyául szolgáló egyik falu ronda hánjában együtt szállásolván, azon kérdésemre, hogy hát kifizeti-e az
ily messziről való költséges szállítást a diófa, ő elmondotta, hogy egy ily törzsről több száz méter furnir
szeletet nyernek oly módon, hogy a törzs bizonyos oly folyadékba forog, amely fellágyítja és a leszelt vékony
lemeznek kelmeszerű hajlékonyságot ad. A gép finom keresztfűrésze folyton szeli a forgó törzsről a
fellágyított felületet, amely egy hengerre tekeredik fel s ily módon egyetlen törzsről oly mennyiségű ily
vékony szeletet nyernek, mely három-négyszáz frank értéket képvisel.Ebből aztán megértettem, hogy az ily
messziről való szállítás nagyon is kifizeti magát."
Megállapítható, a törökországi diófakitermelés és export már hosszú multra tekinthet vissza. És milyen
méreteket ért el! A méretek az alábbi, szintén török képekről érzékelhetők.

Diófarönkök (feketedió-rönkök) Amerikában, fűrészelés előtt:

De mostanában inkább mesterségesen szárítják, és ha kell, gőzölik is. Diófa-szárító:

A feketedió esetében a gőzölésnek különös jelentősége van, gőzöléssel érhető el, hogy a szíjácsa is
bebarnuljon. Bár van, aki szerint a gőzölés tulajdonképpen csalás, mert a fa külső, kevésbé értékes rétegét
is drága gesztként tudják eladni.

Tekintse meg, tisztelt Kollégám a következő képet. Igaz, nem közönséges dió, hanem feketedió faanyagát
mutatja, de a tanulság azonos. Ha ilyen szürkés elszíneződést látunk a faanyagon, gőzöléses kezelésre
gyanakodhatunk. Hogy mégse volt gőzölve, az a felső, világosabb szíjácsréteg színéből látszik, mert
gőzöléskor az is besötétedett, minimum elszürkült volna.

A rönk száradása után alapjában két úton kerül feldolgozásra a diórönk. A hosszan egyenes, hibamentes
rönkökből furnér készül. Jól feldolgozható furnérnak, ez drágasága miatt fontos. Felülete a megmunkálás
során tiszta, sima marad. A többiből rendszerint diófadeszkát vágnak.
Furnérkészítés előtt lehántják a diófa kérgét. Kérge könnyen hántható.

Furnér vágás módszerei diófa-rönkből: Lehet körkörösen vágni, félkörösen vágni, végül lapokra vágni. A
furnér sokszor vékonyabb, mint 1 mm.

Ezekből a furnérvágási módszerekből a negyedik a legáltalánosabb, legegyszerűbb. Először félbevágják a
lehántott kérgű rönköt szalagfűrésszel, majd a két félrönköt melegítik, gőzölik. Ezzel puhul a diófa anyaga.
Alkalmassá válik félmilliméteres furnér vágására. A gépet 0,5-1 mm közötti vágásra állítják be, és a furnérrétegeket egymás után következő síkokban vágják. Szárítás és körülnyírás következik még.
Minden rönkből három furnérlapot szokás félretenni értékesítési mintának. Egy félrönkből származó összes
furnérlapot egyazon raklapra rakják.
A furnérvágás eredménye: Diótönk-furnér a törzs és a gyökér találkozásától:

A hibamentes furnérnak nem alkalmas diórönkökből deszkát vágnak. A legtöbb diófarönk, főleg a diótermő
fák rönkje, nem felel meg a furnérvágás követelményeinek.

De mielőtt a deszkavágás mélységeibe betekintenénk, álljunk meg egy pillanatra, tisztelt fafeldolgozó
Kollégám! Mert egy határhoz, a faiparosság és a szobrászművészet határára értünk.
Ha furnérnak nem is, de szobrászati alapanyagnak még jó lehet diófarönkünk. Így gondolta egy névtelen
amerikai szobrászművész is, aki az alábbi, belül gombakáros diófarönköt saját műalkotásként árulja,
"Rönk" címmel.

Valószínű, hogy már el is adta, mert már vájja a következő rönköt.

És George Nakashima asztalos, egyben szobrászművész is így gondolta, aki "Természet, Lélek és Forma"
sorozatában a "Kétfelé ágazó diófa" című szobrot alkotta:

A Nakashima-szobor asztalos-célra kevésbé értékes diódeszkából készült. Ugyanilyen a következő deszka
is, ahol a faanyag belseje jól láthatóan gombakáros. De műalkotásnak ez is megfelel, a természet
remekének.

Ha mégsem szobrot, akkor deszkát készítünk a diórönkből. Diódeszka vágásakor nem a faanyag
egyenletessége, hibátlansága az érték, hanem színezete, rajzolatossága, hibái.
Jó tulajdonsága a diófaanyagnak, hogy jól fűrészelhető.

Deszkakészítés előtt tehát nem hántják le a kérget. Fontos viszont, hogy kijelöljék a legcélszerűbb
vágásfelületet. Ezt többszöri méricskélés előzi meg.

Az első hosszanti vágásokat manapság már nem gatteron, hanem ilyen, fűrészmalomnak nevezett gépeken
végzik a diórönkökön. A vágás és eredménye:

Tisztelt, diófát szerető Kollégám, tessék elképzelni, mi van akkor, ha szép, kedvenc diófánk kidől.
Ez nem fikció, olyan baleset, ami mindegyikünkkel megeshet. Főleg diófánkkal. Ez esetben csináljunk

hasznot a kárból, mentsük, ami menthető.
Amerikában az ilyen esetekre szolgáltató hálózat áll rendelkezésre, akik házhoz mennek, és a helyszínen
vágják deszkára az értékes diófaanyagot. Magyarországon ilyen szolgáltatás nincs, ezért a következő
képregény ezt meséli el.
1. Kidőlt a diófa, jelen esetben egy feketedió-fa.

2.

3.

4.

6.

7.

8.

9. Kész is a munka.

5.

Tisztelt vállalkozó szellemű Kollégám, hasonló, helyszíni fűrészelő szolgáltatás iránt biztosan lenne igény
Magyarországon is. Konkurencia biztosan nincs.

Tisztelt diófatulajdonos Kollégám, mindenkit, minket is érhet olyan baleset, hogy kábeltévét vagy akármi
hasonlót vezetnek el a diófánk mellett. És ezért ágait kell levágni.
Kár lenne a diófaágakat eltüzelni, diódeszkának még nagyon jók lesznek. Egy amerikai feketedió-fa
példáján nézzük meg, mit kell ilyenkor tennünk.

Hívassuk el a mobil deszkavágó vállalkozót.
Hogy ilyen nincs nálunk? Hát erről beszéltem! Ha ilyen vállalkozásba fognánk, monopolhelyzetben lennénk
az országban, de még a Kárpát-medencében is.
Kevés a jelenlegi jövedelmünk, és nem kínálnak más munkát? A monopolhelyzet monopolárakat,
monopoljövedelmet jelent!
Na, szóval, megjön a vállalkozó. Helyesebben: Megjövünk mi a megrendelőhöz.

Beállunk az udvarra és vágunk.

Még mindig a költségeken gondolkozik tisztelt Kollégám? Van megoldás, mint a kép mutatja:
feketefoglalkoztatás!

Végül a munka eredménye és eredménytelensége. Egy szög a diófában, és új fűrész-szalagot kell vennünk.

De piac lenne, mert mindenkit érhet olyan baleset, hogy kábeltévét vezetnek a lakásába.
Még Amerikában, amely állam egyébként a legfejlettebb állam a világon, - persze, szigorúan csak a
diófafeldolgozás szemszögéből nézve, - se mindenki követi az általam ismertetett jó példákat. Olyan ember
is van, hadd mutassam meg képről is, aki láncfűrésszel végzi a hosszanti darabolást is. De meg is van az
eredménye, a képeken látható a metszet.

Visszatérve a diófaanyag tulajdonságaira, amit egyébként kár lenne nem folytatni, egy hibája van azért a
diófaanyagnak. Baltával rosszul hasad. Nem is szabad baltával nekiesni! Inkább fűrésszel, mint az alábbi
képen is. Diódeszkák vágása:

Vagy automata fafeldolgozó gépsoron dolgozzák fel deszkáját, mint ahogy az Kansas-ban szokásos, a
feketedióval:

Diófaanyag megmunkálása szalagfűrészen:

Az eddigiekben azt sugalltam tisztelt olvasó Kollégámnak, mintha a diófeszkák vágása igen egyszerű,
könnyű munka lenne. Pedig mint minden komoly munkába, a diódeszka vágásába is csak előtanulmányok
után szabad belevágni. (Belevágni a vágásba? Hogy milyen rosszul fogalmazok! Belevágni a diófába.) A
következő kép azt illusztrálja, hogy a farönkből melyik részen milyen rajzolatú deszka nyerhető. A felső
kijelölés szerinti vágás foltos rajzolatot eredményez, a jobboldali sugárirányú vágás szálas rajzolatot, és
lehetséges a baloldali szerinti vegyes, inkább esztergálásra szolgáló hasáb kinyerése is. A második kép a
vágás eredményét mutatja.

Ha vadászfegyvernek való puskatus a célunk, speciálisan, lehetőleg mindig csak radiálisan szabad
fűrészelnünk. Mert a diófaanyag radiálisan nagyobb hajlító- és ütésszilárdságú, jobban ellenáll a torziós
erőnek, a szakító erőnek.
Egy vastagabb diófarönk vágásmintáit az orosz faipari szabvány rajza szerint mutatom. A baloldali minta
szerint először negyedelni kell a rönköt, és a negyedeket kell a rajz szerint tovább vágni. Jobboldalt pedig
nem a mennyiség, hanem a minőség a cél. Csak radiálisan! Sok a veszteség, de így a legszebb a faanyag.

Tisztelt, diófát szerető Kollégám, kérem, egy pillanatra húnyja be a szemét, amíg a következő képen túl nem
jut, olvasás közben! Mert kivételesen nem diófát mutatok. Csak azt, hogy hogy lehet egy rönköt teljes
egészében radiálisan felvágni.

Most, hogy radikálisan vágtunk radiálisan, kinyithatjuk a szemünket, és megnézhetjük, mit csináltunk.
Diódeszkákat.
A szellősen rakott deszkák a további készletezés során is száradnak. A további feldolgozás céljától függően
vékonyabb - például 1 collos - és vastagabb deszkák vághatók.

A dió faanyaga faipari gépekkel, szerszámokkal igen jól megmunkálható. Fája jól gyalulható, polírozható.
Erénye a diófaanyagnak, hogy méretállandó.
A diódeszkák felületét kétkéses gépen gyalulják simára:

Egy szép diófadeszka és további diódeszkák:

Diódeszkák válogatása további feldolgozás előtt:

A méret ellenőrzése, kötegelés és raktározás:

Raktározni esőtől, nedvességtől védett, száraz, szellős helyen kell a diófadeszkát.

Nem a padozatra rakva, mert onnan nedvességet szívhat fel, és nem szorosan egymáson, mert befülledhet.

További diódeszka készletek:

Diódeszkák szállítása további feldolgozásra:

Deszkakészítés szempontjából nem hátrány, ha a faanyag görcsös. Sőt, a mintázatosság előny, érték.

További diódeszka minták a mellékletben.
A diófa jól ragasztható, ez a tulajdonsága teszi alkalmassá arra, hogy a deszkaméretet el nem érő
fűrészáruból értékes bútor-és egyéb anyagok készüljenek, ragasztással. A mellékelt kép dióparkettát mutat
ugyan, de ugyanígy néz ki a ragasztott diófaanyag is.

A mutatott kép azt is illusztrálja, hogy a ragasztott anyag sokszor szebb is, mint a szabvány szerinti

szélességben vágott deszka. Azért, mert erre a célra felhasználható a nem
faanyagnak, hanem diótermesztés céljára nevelt diófák anyaga is. A kép is
dióültetvényből származó faanyag felhasználását mutatja.
A diófa anyaga jól kezelhető páccal, lakkal. Diófából fényes vagy matt felület
egyaránt kialakítható. Olajjal is ugyanolyan jól kezelhető, mint poliészter lakkal.
Ha az ember a diófa-feldolgozás félkésztermékeit nézi, kedvet kap valamit
csináltatni diófából, amit hazavihet, amivel lakását díszítheti.
Vastag diódeszkából erős ragasztott platformok, aljzatok, munkalapok készíthetők.

Ragasztott szlovén és horvát diófaanyagok:

A diófaanyag jól esztergálható is. Esztergályozás céljára különböző méretű hasábokat vágnak a
diófaanyagból. Ha a hasábokat nem teljesen száraz - 10 %-os - diófaanyagból vágjuk, ajánlatos a
hasábokat felhasználásig papírba csomagolni, hűvös helyen tárolni, hogy a túl gyors száradást elkerüljük.

Jobbra fuvola készül diófából, esztergagépen.
Fém kötőelemekkel jól rögzíthető. Jól szögelhető, csavarozható, stb.
A feldolgozás, tárolás, használat során egyre ügyeljünk: Nedvesség ne érje,
mert akkor gombakártétel miatt kékesfekete elszíneződést kap! Szárazon
viszont egyáltalán nem kell gombakártétellel számolni.
Lúgoknak a diófaanyag kielégítően ellenáll, savaknak pedig kifejezetten jól.
(Más faanyagokhoz viszonyítva!)
A diófát festeni, pácolni kiválóan lehet. Fényezéssel kivételesen szép felületet
ad.
Most, hogy fel is dolgoztuk diófaanyagunkat, és nagy mennyiségben áll rendelkezésre diófurnérnak
alkalmas diófarönkünk, szeretnénk végre eladni, hiszen 25-30 éve várunk erre a pillanatra.
Most vigyázzunk nagyon.
És legyünk körültekintők.
Mert a diófaanyagnak nincs kialakult piaci ára, leendő vevőnk tehát nagyon be akar csapni minket, mert
nincs mihez viszonyítanunk az általa kínált árat.
Az angliai, northmoori erdészeti kutatóintézet tájékozódott az árkérdésben, és úgy találta, a furnérnak
alkalmas rönkért (minimum 2,2 m hosszú, 40 cm átmérőjű) a minimálár 700 angol font, köbméterenként. A
jobb minőségű furnéranyagért pedig 1000-1100 font/m 3. Ezt szorozzuk be az adott árfolyammal.
De előrejelzésük szerint ez az ár csak emelkedhet a jövőben.
Most, hogy ismerjük az árakat, ismerjük meg a képen látható úriembert is. Ő nem egy gazdag
diófatulajdonos, aki most adja el kincset érő diófáját. Ő diófafeldolgozó. De számára is kincset ér ez a
diófa, mert amíg a felvágása eltart, addig biztosan van munkája.

Ha diófa van, minden van, ha diófa nincs, semmi sincs.

A feketedió mint faanyag

A legkeresettebb mérsékelt égövi faanyag a feketedió fája, ezért arról kissé részletesebben kell szólnunk. Az
Egyesült Államok összes fafeldolgozásának mintegy 2 %-a feketedió.
A feketediónak szép és értékes faanyaga van, Amerikában igen sokra
értékelik. Miért? Mik a feketedió értékei?
Szép színe
Erőssége
Tartóssága. A legtartósabb keményfa.
Száradás alatt nem görbül, nem vetemedik
A faipari gépekkel igen jól megmunkálható
Gőzöléssel jól hajlítható.
Időjárásálló
A feldolgozók és a fogyasztók keresik
A feketedió keménysége:

A feketedió fájáról mindaz a jótulajdonság, ami a mi diónkat jellemzi, szintén elmondható. Keresztmetszete:

Fája kemény, térfogatsúlya közepes (640 kg/m3), erős,
ugyanakkor porózus is. A faanyag nagyítva jobbra látható.
Gyengesége a feketedió-faanyagnak, hogy
hajlítószilárdsága (90 N/mm2) és törőszilárdsága mérsékelt.
Merevsége alacsony fokú.
Egy nagy fáért dollárezreket is fizetnek, részben szépsége,
jó megmunkálhatósága, részben a kínálatot meghaladó
kereslet miatt. Exkluzív, drága bútorok alapanyaga. A 19.
században készült feketedió-bútorok a mai aukciók keresett
darabjai. Bútorokat, szekrényeket készítenek ma is belőle.
Régebben épületeket is építettek feketedió-fából. Ma már ez
elő nem fordulhatna, drágasága miatt.
Az Egyesült Államok korábbi századaiban a feketedió a
kontinens közönséges faanyaga volt. Ma már hihetetlen, de
a 19. században a nagy vasútépítés idején a vasúti talpfák
milliói készültek feketedióból, tartóssága miatt, azért, mert
a talajjal érintkezve nem korhadt el.
Amerika legkedveltebb faanyaga, ezért az amerikaiak részletekbe menően megvizsgálták. Tessék
elképzelni, még mikroszkóp alatt is megnézték! Ott így nézett ki egy 140 éves, egyenes szálú feketedió

faanyagának keresztmetszete:

Feketedió faanyag mikroszkopikus képe keresztmetszetben, valamint hosszmetszetben radiálisan és
tangenciálisan: (Elnézést a csúnya, élénkpiros elszíneződésért, de a Floridai Állami Egyetemen festették meg
vegyszerekkel a feketedió faanyagát, a mikroszkópos felvétel előtt. A valóságban nem ilyen csúnya!)

A valóságban ilyen a keresztmetszete, radiális és tangenciális metszete:

És ugyanaz, még alaposabban megvizsgálva, de megintcsak megfestve:

A faanyag színe általában egyenletesen sötét csokoládébarna, de világosabb barna is lehet. A szín a
termőhelytől függően is eltér. Alkalmanként lilába játszik. A fák korosodásával faanyaguk egyre
patinásabb, fénylőbb.

A feketedió kivágásakor a legszebb árnyalatú faanyag zöldes árnyalatú is lehet. Ez a szín nem marad meg,
szárításkor a szokásos szürkésbarnává változik. Sajnos, előfordul, hogy a faanyag színe sötéten foltos.
Néha ragyogó foltok is látszanak a faanyagon, de a feldolgozás során az ilyen anyag nem keresett, mert
nem egyenletes. A nagy mintázatú faanyag viszont keresett, furnérnak is.

Hogy milyen feketedió-faanyagok fordulnak elő? Ó, nagyon sokféle. A faipari szakértők egy sor
különlegességet is megkülönböztetnek a feketedió faanyagán belül. Ilyenek:
Ághelyes:

Fodros:

Foltos, madárszemes:

Könyv:

Márványozott, örvénylő:

A feketediót gyakran más, világosabb színű faanyagok kontrasztjaként is használják.
Mintakép a feketedió faanyagára:

A többi feketedió-faanyag minta mellékletben látható.
Legértékesebbnek az egyenes törzsű, csomó- és hibamentes faanyagot tartják, amiből furnért készítenek.
Furnérját színfurnérozott faforgácslap, rétegelt lemez, farostlemez készítésére használják.
Bár éppen most néztük, hogy milyen szépen változatos tud lenni a feketedió anyaga, mégis az egyenes,
párhuzamos szálú furnéranyagot keresik leginkább. Azt, amelyik egy hüvelyk (kb. 2,5 cm) távolságon belül
legalább 6, legfeljebb 9 szálat tartalmaz. Ha ennél kevesebbet, akkor a vevők gyengébb, lazább faanyagra
gyanakodnak, az ennél sűrűbb évgyűrű-szám pedig a rossz termőhelyet, rossz időjárást feltételezteti, vagyis
a gyengébb, kevésbé egészséges növekedést. Ennek jellemzésére alkalmazzák a faiparban a "textúra"
kifejezést. Durva textúrájúnak nevezik a kevés évgyűrűt mutató faanyagot. Ezt keményebbnek tartják. (Bár

én éppen fordítva gondolnám.)

A feketedió-faanyag értékét a színe is befolyásolja, de ez a legvitatottabb kérdés vevő és eladó között.
Nemcsak azért, hogy kinek mi tetszik, persze leginkább a szép barna, hanem azért is, mert a frissen vágott
felület akár zöldes árnyalatot is mutathat, később lehet szürkés is, és végső színét csak érés után éri el. És
fontos a szín egyenletessége is.
A feketedió furnér minőségében súlyos értékrontó tényező a legkisebb madárvágta vagy rovarrágta üreg,
seb a faanyagban.
Példák a furnéranyagra:
Közönséges furnérlap:

Húrmetszetes lapvágás eredménye:

A feketedió-furnérból főleg bútorokat, szekrényeket, falburkolatokat, ajtókat készítenek. A feketedióbútorokat így dícséri egy 1923-as amerikai leírás:
"Jó ízlés és karakter jellemzi az amerikai dióbútorokat. A finom diófaanyagnak karaktere van. Ezért
választják a legnagyobb belsőépítészek a diófát az elegáns lakások berendezéséhez. Tudják, a diófa
sohasem ismétli önmagát, ugyanazt a minőséget produkálja minden megjelenési formájában, minden
környezetben. Az amerikai feketedió eredetisége színben és rajzolatban mindig lenyűgöző. Mély, ragyogóan
barna színe sohasem egyforma, mert a természet minden diófánál egy kicsit megváltoztatja tervét. A
faanyag élő, sugárzó színének karaktere van. Mintázatát nem az ember, hanem a természet intarziája hozta
létre. A feketedió minden stílusirányzatnak egyéni formát kölcsönöz. Ára nem magas, a legkisebb lakás
berendezéséhez is elérhető a minőség. Ebben a faanyagban szépség és hasznosság a legmagasabb fokon
egyesül. A feketediót nem lehet mással helyettesíteni."
A szöveg régimódiasan amerikaias, de lényegével egyet lehet érteni.
Furnérnak legjobb - csúcsminőségű - a legalább 40 cm átmérőjű, legalább 2,4 m hosszú egyenes,
hibamentes rönk. A legnagyobb feketedió-fákból többezer négyzetméter vékony furnér nyerhető ki.

A termőhely igazi értéke a feketedió-erdő kitermelésekor mutatkozik meg. Az igazán jó termőhelyen 30 év
elteltével nem a fent írt 40 cm-es, hanem 60 cm-es törzsátmérő is elérhető. Tessék kiszámolni, 1 ha-on hány

százalékkal, hány köbméterrel nagyobb hozam is elérhető az átlagosnál.

Furnérkészítésre alkalmas feketedió rönkök:

Közelebbről:

A furnérnak nem megfelelő faanyagot deszkának dolgozzák fel. A deszkaanyagnál, a fűrészáru minőségű
faanyagnál már nem követelmény az egyenes szállefutás, bár a faanyag neveltetési körülményeiből adódóan
legtöbbször a deszkák is egyenes szálúak. Követelmény ellenben a 30 cm-es törzsátmérő és a 2,4 m
rönkhossz.

A deszkának felvágott feketedió-faanyagot oldalasnak (flitch) nevezik Amerikában:

A nem egyenes, hanem rajzolatos deszkák is keresettek. A rostok lefutása ez esetben hullámos vagy habos
lehet. Bár a termesztők az egyenes rostlefutású feketedió-anyagra törekszenek, a feketedió rajzolata a többi
keményfához viszonyítva a legnagyobb változatosságot mutatja. Természetesen, rögtön a közönséges dió
után.

A feketedió fájának mintázata, rostjainak lefutása - már csak neveltetéséből adódóan is, lásd a feketedió
termesztésénél leírtakat - legtöbbször egyenes szálú. Mégis, ha törzsének elágazásánál lévő faanyagból
készítenek deszkát, az is értékes. A mintázat lefutása a következő képeken a törzs elágazására utal.

Ilyen deszkából készült asztalt látunk a "Mi készül diófából?" fejezet "Íróasztal feketedió tetővel" c. képén
is.

A feketedió-furnérnál nem lehet észrevenni, de a deszkaanyagon már látszik a feketedió fájának egy
érdekes sajátossága, nevezetesen az, hogy más színe van a külső és más a színe a belsőbb faanyagnak. A
fatörzs belső, nagyobb része - gesztje - adja a jellegzetes, sötét színű feketedió-faanyagot, a külső rész - a
szíjács - világosabb, krémfehér vagy szürkés.

Ez a színeltérés jól látszik az alábbi két képen is, ahol fűrészelés előtti és alatti feketedió rönkök láthatók.

És itt a kétféle faanyagot jól elkülönítő feketedió-deszka.

Ez a deszka kizárólag a gesztből készült.

Sőt, jól látszik a furnéranyagon is. Hengeres furnérvágásból származó szíjács-furnér, a világos színe miatt
nem is gondolnánk feketediónak.

Nos, ezért se szabad a feketediót korán kivágni. Minél idősebb, annál vastagabb a belső, értékes színű
fatömege. Jól látszik a korán kivágott faanyag - vagy az időben kivágott fa ágai faanyagának - geszt- és
szíjács aránya a következő képen.

Feketedió deszkák készletezése:

Deszkaanyagának felhasználása széles körű.
Előszeretettel használja a hajóépítő ipar. Az első világháborúban az amerikai repülőgépek légcsavarjai is
fekete dióból készültek.
Igen sokféle értékes tárgyat készítenek belőle, például puskatusokat.
(Ugyanúgy, mint az oroszok a mandzsúriai dióból. A fegyverkezési hajsza a
diófákat is elérte. A japánok se maradnak le, ők a japán dió fájából
készítenek puskaagyat.) A következő képen puskatus készül fekete dióból egy
amerikai faüzemben:

És itt a feketedió-puskatus választék:

Értékes zongorák is készülnek feketedióból. És gitárok.

Gitárnak az a faanyag szép, amelynek a rost-lefutása eleve mutatja a leendő hangszer alakját.

A feketedió-deszkából gyakran készítenek padlót, parkettát. A képek közül az első különösen méltó a
figyelmünkre. Magán a diópadlón csemegézhetünk a dióból, kortyolhatunk a diólikőrből.

Irodai svédpadló feketedióból (Magyarországon is kapható).

Lakásbelsőnek is hangulatos.

Amelyik feketedió-faanyag a fűrészáru fenti minőségi követelményének se felel meg, az is keresett. A
legkülönbözőbb használati és ajándéktárgyakat készítik belőle.

A feketedió tárgyak felülete felületvédő anyagokkal jól kezelhető. Poliuretán-bevonat egy mintaanyagon:

Igencsak megszépül a fekete dió addig egyenes szálú mintázata, ha a törzs tövében, a gyökerek indulásánál
vizsgáljuk. Ezért a feketediót is, ugyanúgy, mint a mi diónkat, tőkéjével együtt szokás kitermelni, és a
tőkéjét nevezik Amerikában burl-nek. Íme egy szép nagy példány egy amerikai faüzem udvarán:

A tönkből készült furnér mintázata:

És még lejjebb, ahol már a gyökerek is indulnak, vagyis az igazi "burl":

További különlegesség a csomós mintázatú gyökér:

És hogy teljes legyen a kép, tudjunk róla, hogy a feketedió kitermelt gyökéranyagának is jól elkülöníthető
szíjács- és geszt-rétege van. Ha a gyökéranyagot hengeresen vágják furnérra, a külső rétegekből szinte
fehér gyökér-szíjács anyag nyerhető.

De a jóból, vagyis a legszebb feketedió-gyökéranyagból is megárt a sok. Ha tisztelt Kollégámat továbbra is
érdekli, igen sok szép mintát találhat a mellékletben.
Ha a feketedió-gyökértől kissé feljebb eső részen szemléljük meg a feketedió deszkáját, ritka esetekben más
különlegességgel találkozhatunk. Akkor, ha a feketedió-deszka közönséges diót termő ültetvényből
származik, és az oltás helye is a deszkán van.

A nagy méretű faanyag értékesebb a szokásosnál. A legnagyobb feketedió fát, amiről tudomásom van, az
USA Washington államában, a Columbia folyó partján vágták ki. Bizonyítottan az állam legidősebb fája
volt, kivágáskor törzsátmérője meghaladta az 1,8 m-t, vagyis törzskörmérete több mint 5,5 m volt, ami
annyit jelent, hogy hárman sem érték körül. Csak összehasonlításul jegyzem meg, hogy az általam ismert
legvastagabb törzsű közönséges dió törzskörmérete 434 cm.

A feldolgozásra alkalmatlan feketedió-rönköket külön szállítják be a kitermelés helyéről. De tüzifának még
jók lesznek:

A feketedió-faanyagot annyira feldolgozzák, hogy hulladék szinte nem is marad, esetleg csak fűrészpor.
És mit nem szabad a feketedió-fűrészporral csinálni?
Ne használjuk alomanyagként lóistállóban, mert a lovak lába érzékeny lehet rá. A juglontartalmára.

A feketedió termesztéstechnológiája

Az Egyesült Államok Ohio államában, a csiroki indiánok földjén a feketedió az erdők természetes fája. Ha
tüzelőre van szükség, ma is az erdőből gyűjtik össze a viharkárt szenvedett vagy villámcsapott feketediófákat. Legalábbis azt állítják, hogy csak azokat.
A magyarországi tüzifa-gyűjtögető lakosság nem ilyen szerencsés. Ezért beszélnünk kell a feketedió hazai
termeszthetőségéről.
Hogy miért termesszünk feketediót? Mert igen ritka és igencsak keresett faanyag. Nálunk gyakorlatilag
ismeretlen, de hazájára, Északamerikára is vonatkozik a ritkaság és a keresettség.
Tisztelt Kollégám, a feketedió Magyarországon is eredményesen termeszthető faanyagtermelési célra is.
Hazai alkalmazásáról azonban mégsincsenek hírek. Ezért megérdemli fokozott figyelmünket.
A német rajna- és dunamenti erdőkben 1900 körül kezdtek a feketedió erdészeti hasznosításával
foglalkozni. Ott ma már kiváló, százéves példányokkal találkozhatni. Mint ez itt:

Franciaországi kísérlet feketedióval:

És még egy kísérleti feketedió-ültetvény. Azt nem tudom, hogy hol van, csak az biztos, hogy nem
Magyarországon. Valahol a világban. Ahol komolyan veszik a jó minőségű, jól jövedelmező dióerdőtelepítést. Nem, biztosan nem nálunk.

Az a jó, hogy faanyagnak ültetett feketedióval félreeső terület is hasznosítható, amint a baloldali
olaszországi felvételen is látható. És egyetlen fasorban is nevelhetünk csomómentes rönkű feketedió-fákat
(jobbra).

Az ültetvény megtervezése
Mottó:
"A legjobb időpont a faültetésre 20 évvel ez előtt volt.
A második legjobb időpont ma van."
(Kínai közmondás)

Ebben a fejezetben a faanyagáért termesztett feketedió erdészeti technológiájáról kell,
hogy szót váltsunk. A diótermelési célú feketedió egészen más kérdés, mert annak más a
szaporítóanyag-kiválasztása, térállása, gyomirtása. De ha erdészeti célú feketedióállományunk diót is terem, nyugodtan szedjük össze, használjuk fel, vagy értékesítsük.
Mint mellékterméket.
A hazai éghajlati és talajadottságok kiválóan megfelelnek a legértékesebb mérsékelt
égövi faanyag termelésének, ezért nem intézhetjük el a feketedió
termesztéstechnológiájának kérdését egy kézlegyintéssel, hogy az az amerikaiak belügye.
Legelőször arra a kérdésre kellene választ találnunk, hogy miért fogjon,
vagy egyáltalán miért fog valaki a feketedió-faanyag termesztésébe.
A kérdésre racionális válasz nem adható, ez már kívül esik a gazdasági
számítások és az emberi előrelátás körén, és csak megérzés alapján
válaszolható meg.
30 évet számolhatunk az elvetett, elültetett feketedió vágásérett koráig.
Gyengébb termőhelyen pedig akár 50 évet is. Aki feketedió termesztésbe
fog, nincs rá semmi garancia, hogy az értékes fatermés hasznát élvezni
fogja. De aki 20-30 évesen vág bele, és megadja, amit a feketedió igényel,
nagy valószínűséggel gondtalan nyugdíjas kort biztosíthat magának.
30 évre előre nem lehet megjósolni a feketedió-faanyag árát. Nemcsak a
várható kínálat-keresleti viszonyok ismeretlenek, hanem a technikai
fejlődés és a divat is. Szükség lesz-e diófurnérra a bútorok, falburkolatok
készítéséhez? Vagy ellenkezőleg, addig még tovább nő a természetes
anyagok iránti fogyasztói igény? Milyenek lesznek az akkori adózási
viszonyok? Milyen lesz a mezőgazdasági termelés általános
jövedelmezősége és annak következtében a termőföld ára, a pénzben elvárható hozama?
Csak egy a biztos. Ha betartjuk az alábbi technológiát, nagy mennyiségű és jó minőségű faanyagot tudunk
eladásra kínálni a legértékesebb mérsékelt égövi faanyagból, amit nem véletlen neveznek fekete aranynak
is. A magas jövedelmezőség tehát biztosra vehető.
Persze, a jövedelmet nem adják ingyen. A gondos munka hozza a pénzt, a hanyag pedig viszi.
Hogy mégis valami irányszámot mondjak, azt mondják, megfelelő termőhelyen 30-35 év alatt érhető el 40
cm-es törzsátmérő, 40-50 év alatt pedig 50 cm.
Úgy írom le a technológiát, ahogy a minnesotai egyetemen Mel Baugham és Carl Vogt oktatják. Csak egy
kicsit bővítettem.

Az első feladat annak elképzelése, hogy milyen diófaanyagot szeretnénk. A legértékesebb a hosszan egyenes
törzsű, hibamentes diófa. Mint ezek:

Ilyenek nálunk is nevelhetők.
Nézzük meg, az Egyesült Államok milyen hatalmas területén termeszthető sikeresen a feketedió! A mi
éghajlatunk ennek a nagy térségnek körülbelül a középső részének felel meg, azzal az eltéréssel, hogy a
szélsőségesen nagy melegek és hidegek ott jellemzőbbek, mint nálunk.

A feketedió legalább 600 mm, de inkább 900 mm éves csapadékmennyiséget igényel. Ez nálunk sokszor
csak öntözéssel biztosítható. Nem kell drága megoldásra gondolni, egyszerű árasztás vagy más primitív
megoldás is megfelel.
A feketedió eredményes termesztéséhez legalább 140, de inkább 170 fagymentes nap kell az éven belül. Ez
nálunk bőven megvan.
A hazai talajok kémhatása tökéletesen megfelel a feketediónak, ami amúgy is igen széles határok között
tolerálja a savasságot és a lúgosságot (5,0-8,4 pH között). Ideális számára a 6,5-7,2 pH, tehát az enyhén
savanyú talajt jól bírja.

A talaj legalább 75 cm, de inkább 1 m mélységig kavicstól, kőtől, sziklától mentes legyen, és a mélyben se
forduljon elő vízzáró agyagréteg. A sekély termőrétegű talajokon nem lehet eredményes a termesztésünk. A
talajban a 2 mm-nél nagyobb durva szemcsék (kavicsok) aránya ne legyen több, mint a talaj tömegének 1/3a.
Azokon a területeken, ahol a feltalaj jó, de a mélyben az említett hibák előfordulnak, a kezdeti években nem
lesz problémánk a feketedió-erdő fejlődésével, csak később. A csökkenő növekedés, a csúcsszáradás, végül
az állomány egy részének vagy egészének pusztulása jelzi az altalaj hibáját.
A feltalaj jó táperőben legyen, a gyenge homoktalajok nem jók. A feketedió a szervesanyaggal jól, 2-3,5 %ban ellátott talajt igényli.
Ami a talaj tápanyagokkal, makroelemekkel való ellátottságát illeti, nitrogénből 0,25-0,3 % a jó. Ami a
telepítéskor ajánlott feltöltő műtrágyázást illeti, foszforból 60-80 kg/ha igényt adnak meg, mészből 3-4 t,
káliumból 225-275 kg, magnéziumból 375-600 kg az igény, egy hektárra.
A talaj legyen átszellőző, ugyanakkor jó nedvességtartó, és ne álljon meg benne a pangó víz. A talaj
szerkezete ne legyen laza homok, de homokos vályogtalaj már megfelel, ugyanígy a középkötött vályogtalaj,
valamint az agyagtalaj is. Jók a hordaléktalajok is, ha nincs bennük túl sok kő. A jellemzően száraz
talajokat kerüljük.
Gyengébb termőhelyen a feketedió fejlődése lassabb, később érjük el a vágásérettséget. Ezen a hátrányon
valamelyest enyhít, hogy az évgyűrűk szűkebbek, a faanyag színe sötétebb, tetszetősebb, ezért a faanyag
értékesebbnek tekinthető.
Ha válogathatunk, hova telepítsük, és kedvezni akarunk a feketediónak, válasszunk lösztalajt. Az a legjobb
számára.
Gyakran telepítik a feketediót vízfolyások mellé. Szereti is azokat a termőhelyeket, ahol vizet kap. De ha a
feketedió-ültetvény a téli nyugalmi időben átmenetileg elárasztásra is kerül, annyira vizes termőhelyre ne
ültessük, ahol a vegetációs időben is előfordul vízborítás. Vizes mélyedésekben lassabban növekszik,
gyengébben fejlődik, törzsvastagodása elmarad a jó termőhelyen mérttől.
Ha vegetációs időben belvíz, árvíz boríthatja a területet, fontos, hogy a víz ne álljon meg rajta. A fiatal
feketedió-csemete, ha lombját is elönti a víz, két napon belül megfullad.
És ügyeljünk a jégkár veszélyére is. Ahol jégeső gyakran előfordul, az a terület nem való feketediónak.

A feketedió jól nő dombos vidéken is, a völgyekben ugyanúgy, mint a domboldalakon, ha azok nem túl
meredekek. 15 %-osnál ne legyen meredekebb a lejtő. Egyedül a dél felé néző domboldalakat nem szereti,
azok túl szárazak, melegek számára. Északi, keleti oldalak jobbak.

Fiatal feketedió ültetvény Spanyolországban, Vivero Biena-ban a dombok között:

Ügyeljünk a szélre is! Dombtetőkön általában erősebb a szél, 30 év alatt elkerülhetetlenek a szélkárok.
Ezért dombtetőre csak más fákkal elegyesen telepítsünk feketediót. De kerüljük a széltől teljesen védett
mélyedéseket is, a nagyobb fagyveszély miatt.
A fiatal feketedió-fa jobban nő, ha lombkoronája nincs árnyékban. Ugyanakkor igényli, hogy a közelben
lévő nagyobb fák elfogják előle az erős, viharos szelet és a túlzottan szélsőséges meleget, hideget. Nagyobb
fák alá csak akkor szabad telepíteni, ha azok két éven belül biztosan kivágásra kerülnek.

Miről szaporítsuk a feketediót? A legtöbbször magról szaporítják.
Amerikában az erdészeti célú feketedió-magvakat szép, egészséges fák terméséből szedik össze. A minőségi
faanyagot adó fák egy részét külön kezelik, a területet gyommentesen tartják. Remélhető, hogy az
egészséges fák utódai között is nagyobb számban lesznek az egészséges, szép egyedek.

Akkor vagyunk sokkal szerencsésebb helyzetben, ha a területen korábban is feketedió állomány nőtt, és
nemrég került kivágásra. Ez esetben tősarjról is szaporíthatjuk, mivel jól sarjad, és a sarjaknak igen jó a
növekedési erélye. Csak az idősebb fák tősarjainak gyengül a növekedési erélye.

Egyébként hiába volt a területen feketedió-erdőnk, más erdőkkel ellentétben kivágás után a feketedió
magról nem újul meg. Elsősorban azért nem, mert a dió kiváló csemege, és az erdei állatok, rovarok
szívesen fogyasztják.

Ha nincs tősarj-állományunk, amiről a feketedióst újratelepíthetnénk, - ez a leggyakoribb, - és a feketedióültetvényünk magról sem újul meg, akkor egyértelmű, hogy magról vagy csemetéről kell a telepítést
elvégeznünk.
Olyan feketedió-szemeket használjunk fel szaporítóanyagnak, amelyek a mi éghajlatunkhoz hasonló
területen teremtek, vagy legfeljebb a miénkhez hasonló éghajlatú területtől 400 km-rel délebbre, vagy
legfeljebb 100 km-rel északabbra. Hangsúlyozom, ez a követelmény a faanyagnak telepítendő dióra
vonatkozik. A diójáért termesztendő feketedió esetében nem lehetünk ennyire megengedők déli irányban.

A feketediótermesztők szívesen szaporítják a jó minőségű faanyagot növesztő fák magvait. Egyes fákat
"anyafának" neveznek ki, és azok dióit rendszeresen összegyűjtik, szaporítási célra. Egy anyafa Virginiaban, mellette vadon kelt magoncok:

Az a leginkább célravezető, legeredményesebb módszer, ha a diókat nem a végleges helyükre, hanem
faiskolába vetjük, és egy éves csemetéket ültetünk ki.
Vagy használjunk vadon kelt feketedió csemetéket. Ilyenek itthon is találhatók, feketedió-fák alatt:

De van még egy megoldás. Vásároljunk feketedió-csemetéket. Franciaországban is kaphatók, de
Amerikában hirdetnek "genetikailag szuper" csemetéket is. Ezek oltványok, az alanyuk közönséges
feketedió, a "nemes" részük pedig bizonyítottan szuper faanyagminőséget produkáló feketedió-fák
magvaiból szaporított, másod- vagy harmadgenerációs "nemes" feketediók.
Arra kérem tisztelt Kollégámat, kapásból ne nézzük le ezeket a "genetikailag szuper" oltványokat. Mert
ugyan magam is azt vallom, hogy a szuperjó diófák magonc-utódai a tulajdonságaikat tekintve nagyonis
szóródnak, tehát vegyes állományt kapunk, amiben jók és rosszak is szép számmal vannak, de itt kissé más

a helyzet, mint a közönséges, diótermő diónál, ahol - mint láttuk - az értékmérő tulajdonságok nagy száma
szerint értékelik és szelektálják a leendő diófajtákat.
A faanyag minősége - a termőhely mellett - elsősorban a feketedió-fák
életképességétől, növekedés erélyétől függ. Ez csak egy értékmérő tulajdonság, a
többi értékmérő tulajdonságot figyelmen kívül hagyhatjuk. Ha csak ebben az egy
tulajdonságban kívánjuk diófa-állományunkat nemesebbé tenni, nagy
valószínűséggel mondhatjuk, hogy a nemesebb szülő nagy átlagban nemesebb
utódokat származtat. (Bár az embereknél is így lenne!) Tehát van valami ebben a
módszerben.
Ez a módszer a réges-régi, még a keresztezéses növénynemesítés előtti
növényfajták, az úgynevezett tájfajták létrejöttére emlékeztet. Azok se, de ez se
azonos genetikai állományú, hanem valamilyen értékmérő szerint a faj átlagából
kiemelkedő egyedek sokaságát jelentik.
A francia "genetikailag szuper" csemeték tehát ugyanazzal a módszerrel kerülnek
megnevelésre, mint az Amerikában hivatalosan is faanyagnevelésre elismert feketedió-fajták, a Purdue és a
Tippecanoe, amelyek a nemesítőik szerint annyira jó növekedést és minőségi faanyagot tudnak produkálni,
mint amire a nemesítés nélküli, "vad" feketedió-állomány legjobb 1 %-a képes.
A különbség az, hogy a francia "genetikailag szuper" csemeték nem részesültek
állami fajtaelismerésben. Persze, ettől függetlenül lehetnek jobbak vagy
rosszabbak, mint az említett két fajta. Ha átmentek volna a hivatalos
fajtaelismerési procedúrán, akkor összehasonlíthatók lennének az elismert
fajtákkal. Dehát a "szuper" csemeték előállítói nem is jelenthetik be fajtaként
terméküket, mert nem egyöntetű, nem azonosítható. De attól még lehet jó.
A genetikailag szuper feketedióra irányuló kísérletek nem is olyan régiek.
Amerikában a Purdue Egyetem vágott bele 1968-ban, 400 db ígéretes kísérleti
anyaggal. 1979-80-ra ezekből 8 db maradt, amely nyolc a legnagyobb növekedést
produkálta. Az egyetem a nyolcból a két legjobbat Purdue-1 és Tippecanoe-1
néven szabadalmaztatta és eladta, és a továbbiakban a megmaradt hat fajtajelölttel
foglalkozott tovább. Ezek is elérték éves átlagban a 2,5 cm-es törzsvastagságnövekedést, és habitusuk egyenes törzsű volt. 25-30 éves korukra váltak értékesíthető, kivágható fákká.
Maga az egyetem abban látta a kísérlet létjogosultságát, hogy Amerikában a természetes feketedióállományokból az elmúlt 300 évben módszeresen mindig a legszebb feketedió fák kerültek kivágásra, és a
kevésbé értékesek maradtak meg, tehát a gyengébb faanyagot termő feketedió-állomány továbbélési,
szaporodási lehetőségei nőttek meg. Vagyis az észszerűtlen erdőhasználat a feketedió-faj genetikai értékét
rontotta le, éppen faanyagtermelési szempontból. Ideje volt hát megkísérelni az egyensúly helyreállítását.
A feketedió csíráztatásáról, első éves neveléséről a diótermesztési célú feketediónál már ejtettem néhány
szót.
Ha nem magunk akarjuk magról szaporítani feketedió-állományunkat, elvileg vásárolhatunk egy éves
csemetét is. Állítólag itthon is végeznek erdészeti csemetekertek feketediócsemete-nevelést, az interneten is
hirdetik magukat. De még nem ellenőriztem, hogy tényleg csinálják-e, vagy csak hirdetnek. A következő két
kép ilyen csemetenevelést mutat, igaz, nem itthon.

Kezdjük hát a feketedió-fa nevelését az egy éves csemetével.
A kiültetendő csemete gyökérnyaki átmérője legalább 1 cm legyen. A szabad gyökerű csemetéket tavasszal,
rügypattanásig kell kiültetni.

A konténeres csemetéket később is ültethetjük, ha valamilyen ok miatt, például a talaj tavaszi szárazsága

miatt nem tudtunk a nyugalmi időben ültetni.

A következő kérdés pedig az, hogy hova telepítsünk, milyen növénytársítást válasszunk.
A feketedió árnyékban rosszul fejlődik. Ezért kiritkított, részlegesen kivágott erdőbe, ahol néhány nagyobb
fa megmaradt, ne telepítsük. Vagy olyan erdőirtás felel meg neki, ahol a fák kivágásra kerültek, vagy üres,
korábban mezőgazdaságilag hasznosított terület.
A telepítés megtervezésekor, rendjének meghatározásakor még egy kérdést
kell legalább önmagának feltennie és megválaszolnia a leendő feketediógazdának. Ez a kérdés pedig az, hogy mi legyen a végtermék. Lehet
diófurnérnak való faanyag, ami a legértékesebb, vagy megelégedhetünk a
deszkának valóval. Ha a diófurnér mellett döntünk, 4-5 m magasságig
teljesen egyenes és hibamentes törzset kell kialakítanunk, míg a deszka
esetében kisebb hibák elnézhetők.
Arról azért már tervezéskor tudnunk kell, hogy kitermeléskor a
legértékesebb, furnérnak való rönkök aránya az állományban 10 és 60 %
között szokott lenni.
Ha nem diónak, hanem faanyagnak termeljük, a fák távolságát - sor- és
tőtávolságot egyaránt - 2-3 m körül határozzuk meg. A legsűrűbb,
alkalmazott térállás 2x2 m, a legritkább pedig 3,5x3,5 m. A leggyakoribb a
3x3 m. Ez a zárt térállás arra kényszeríti a fiatal feketedió-fákat, hogy
egyenesen nőjenek, - mint a jobboldali képen, - és mintegy önmetszésszerűen a beárnyékolódott alsóbb ágaik elhaljanak, azokat a fa ledobja. A
sűrűbb térállás egyben lehetőséget ad a gazdának is, hogy később a fák közül válogasson, a további
ritkítást, ha szükséges, maga végezze.

Ha intenzívebb műveléssel, több kézi metszési beavatkozással és egyéb munkával eleve tökéletes, furnérnak
való faanyagot kívánunk nevelni, a térállás lehet nagyobb is.
A leendő diófaanyag értékét ugyancsak befolyásolja a tiszta vagy a más fafajokkal vegyesen végzett
telepítés is. Ha a területen csak feketediót engedünk nőni, akkor nagyobb a lehetőségünk a jobb minőségű
faanyag kinevelésére, de zárt állományban a betegségek és kártevők jobban terjednek, okozott káruk
nagyobb lehet. Nemcsak oda kell figyelni rendszeresen a diófa-állományunkra, - ami a lakóhelytől távolabb
levő ültetvény esetében, valamint ha más foglalkozást is űzünk közben, nem is olyan könnyű, - hanem a
növényvédelemre is fel kell készülnünk.
A más fafajokkal vegyes állományban a környezeti károk is mérsékeltebbek. Viharkár, jégverés, stb.
Esztétikailag is szebb az erdőnk, és a biodiverzitás manapság oly előtérbe került követelményének is jobban
eleget teszünk. Nem beszélve arról, hogy így a diófák távolabb vannak egymástól, a telepítési költség
kisebb.
Az eltérő fafajok telepíthetők a diótól különböző sorokba, de a dió sorába is.

Milyen egyéb fafajokkal elegyíthető a feketediós? Hazai keményfákkal is, fenyőfélékkel is. A fenyő
különösen jó társa a feketediónak, mert a fenyőfák beárnyékolják a talajt, ezzel elnyomják a gyomokat, és
a diófát egyenes növekedésre késztetik. Fenyővel azért is érdemes próbálkoznunk, mert egyes fenyőfajok
nehezen tolerálják a feketedió juglonját, idővel sorvadnak, nem növik túl, nem árnyékolják be a feketediót.
De jó a tölgy, a kőris, stb. is.

A feketedió eredeti élőhelyén, Északamerikában is más fafajokkal elegyesen alkot erdőt.

Ezért Amerikában kutatják is, milyen más fafajokkal lehet elegyíteni a feketediót. A legjobbnak a
nitrogénmegkötő fákat találták.
Köztudott nálunk is, hogy a pillangós virágú növények gyökere nitrogénmegkötő baktériumokkal él
szimbiózisban. Az akácfa (Robinia pseudoacacia) is pillangós virágú. Itthon szinte gyomfának számít, hazai
vélemények szerint kizsarolja a talajt. Amerikában pedig azt ajánlják, hogy a feketedió elegyeként
telepítsék.

És a gyantás égert (Alnus glutinosa) és a nálunk közönségesen csak olajfának nevezett ezüstfa ázsiai
változatát, a pirostermésű ezüstfát (Elaeagnus umbellata) is. Ezekről is azt állítják, hogy nitrogénmegkötők.

Ezeknek a fáknak a szomszédságának hatására a feketedió növekedése az idevágó kísérletek szerint
hihetetlen mértékben meggyorsult. Le sem merem írni, tisztelt Kollégám úgyse hinné el.
Mégis leírom. Három és félszeres a vegyes állomány növekedése a tiszta feketedióhoz képest.
És van még egy előny. A feketedió növekedésével az éger fokozatosan kipusztul, mert nem bírja a juglont.
Nem lesz vele több bajunk. Az ezüstfát viszont nekünk kell majd kiszednünk.
A termesztéstechnológia leírásából látjuk, nagyon sok a dióerdő-nevelők gondja. Nem is győzik magukban.
Ezért egyesületbe tömörültek, a Diótanácsba.

Csak az a baj, hogy az egyesület nagyon messze van. Valahol Iowában, vagy hol.

Az ültetés előkészítése. Vetés, ültetés

Ha a fenti elméleti meggondolásokon túl vagyunk, hozzákezdhetünk a földterület vetésre, ültetésre való
előkészítéséhez. Ha jól készítjük elő a talajt, nagyobb lesz az eredési arányunk, és jobb lesz a kezdeti
növekedés is, ami később a faanyag minőségén is meg fog látszani. A területről a gyomokat és a cserjéket
irtsuk ki a diótelepítés előtt, és a gyomirtást még legalább 3 évig folytassuk telepítés után is, amíg a fák be
nem árnyékolják a talajt.

Ha a területen korábban is erdőművelés folyt, a helyes munkaműveleti sorrend a következő:
A nyár végén gyomirtó vegyszerrel permetezzük le a cserjéket és az apróbb fákat.
A tél folyamán termeljük ki az értékesíthető fákat.
A megmaradt fákat is irtsuk ki, majd gyomirtózzuk le a fák tuskóit.
A feketediót tavasszal ültessük az erdőirtásba.
Ha az ültetésre váró területen a kitermelés már korábban megtörtént, a következő előkészítés
szükséges:
A területen kitört sarjhajtásokat, fiatal fákat, gyomokat szárzúzóval, majd tárcsával vágjuk le.
Ezután a vegetációs időben végezzünk vegyszeres gyomirtást.
A következő tavasszal ültessük a feketediót.
Ha a közelben feketedió fák találhatók, a vegyszeres gyomirtással vigyázzunk, mert a feketedió érzékeny az
elsodródó permetre is.
Ha a területről nemrég került betakarításra az utolsó mezőgazdasági termény, ültetésig ne bolygassuk meg
a tarlót. Ezáltal megőrizzük a talaj meglévő víztartalmát, nem növeljük a gyomosságot, és a talaj az erózió
ellen is védettebb marad - mondják a minnesotaiak. Szerintem egy sekély tárcsázás vagy más sekély
talajmunka még jobban megőrzi a vizet a talajban, és hatásosabb a kelő gyomok ellen is.

A diófák gyökérzetével még a fűfélék gyökérzete is konkurrál, és ezt a konkurrenciát rendszeres
kaszálásuk se csökkenti. Telepítés előtt mechanikai vagy vegyszeres úton irtandók ki. Ha a teljes területről
nem is, de legalább a telepítés leendő helyétől 50 cm-es körben.

Ha a területet telepítésre megfelelőnek találjuk, a diókat végleges helyükre vethetjük. A magvetéssel nagy
csemete-költséget takaríthatunk meg. Különösen ajánlható a magvetés akkor, ha ismert, szép, jó
tulajdonságú fáról származik a vetődió, vagyis az anyafa egyenes, hibamentes törzsű legyen. Az nem számít,
hogy mekkora a dió mérete, mert a nagyságbeli követelmény - a jó törhetőséggel és a magas bélaránnyal
együtt - csak a diójáért termelt feketediónál fontos.

A feketediót a le nem váló burokkal, a kopánccsal is vethetjük. Jobb azonban az eredés, ha
kopáncstalanított diót vetünk. A dió érésekor, lehullásakor rögtön gyűjtsük össze a szemeket, és azonnal
kopáncstalanítsuk.
Itt jegyzem meg, egy másik feketedió-szakértő szerint a leírtaktól eltérően jó eredményt kapunk akkor is,
ha burokkal együtt vetjük el a diót, még ősszel. 60-70 %-os eredést. Végleges helyére is vethetjük. Ez a
technológia azoknak ajánlott, akik nagy területen telepítenek egyszerre. No, de térjünk vissza a Baugham
úrék által javasolt technológiához.

Áztassuk a diókat egy vödör vízben, hogy a burok valamennyire megpuhuljon, majd kézzel fejtsük le róla a
burkot. Hatásosabb, ha Fred van Althen módszerét követjük, és a kopáncsos diókat kaviccsal és vízzel
vegyesen betonkeverőbe tesszük, és 20-30 percig forgatjuk. Mindkét esetben gumikesztyűben és
védőruhában dolgozzunk, mert a kopáncs festékanyaga erősen fest.

A víz felszínén úszó diókat dobjuk ki, azok értéktelenek. Kopáncstalanítás után a diókat vízzel öblítsük le.

Csírázás előtt a feketediónak téli hidegre van szüksége. A tavaszi vetéshez ezért ősszel ássunk egy gödröt, a
diókat egy rétegben terítsük az aljára, és 30-60 cm vastagon borítsunk rá homokot, lombot vagy mulcsot. A
gödröt a rágcsálók elleni védelem miatt borítsuk le sűrű rosta-anyaggal.
Elvermelhetjük a kopáncsos feketedió-szemeket is, a tavaszi csírázás nem lesz sokkal gyengébb. A vermelés
több rétegben is történhet, egy rétegben két sor diót is elhelyezhetünk. A felső réteg fölött 30 cm laza
szerkezetű föld ajánlott.

A téli veremből tavasszal kiszedett feketedió szemek vetésre várnak:

Kisebb mennyiségű dió hűtőszekrényben, műanyag zacskóban tartva is átéli a szükséges hideget. De a
teleltetés úgy is történhet, hogy egyszerűen csak száraz, hűvös helyen tartjuk az ősszel megszáradt diót.
Mivel szárazak, március közepén, közvetlenül a vetés előtt egy napra vízbe áztatjuk.

A tavaszi olvadás után ássuk ki a vermet, és a diókat 3-5 cm mélyre vessük végleges helyükre vagy
faiskolába. Vetés faiskolába:

A diók fele 4-5 héten belül kicsírázik, a többi valószínűleg a következő tavasszal.

Ha végleges helyükre vetjük, biztosabb, ha egy helyre két-három szemet vetünk. Rögtön ültetéskor jelöljük
meg pálcával a helyét. Kelés után a felesleges csemetéket távolítsuk el.

A mókusok és egyéb erdei rágcsálók kártételének megelőzésére a dióról szaporítandó feketedióst meglévő
erdőtől, facsoporttól legalább 100 m távolságra telepítsük. Ha területünk erdőhöz közelebb esik, a
rágcsálók ellen külön is védekeznünk kell.

Ha rágcsáló-kárra számítunk, - mondják a minnesotaiak, - akkor a magvetést ne szabadföldbe, hanem
vékonyfalú üdítős vagy sörös dobozba végezzük. De vigyázzunk! Ónozott dobozt használjunk, ne alumíniumfalút! Előbb égessük meg a dobozt, hogy a földben hamarosan elrozsdáljon.

A fölső végén a doboz nyitott legyen, az alsó végén pedig vágjunk egy X bevágást, és az így kapott négy fület
hajlítsuk kifelé. A doboz aljába szórjunk néhány cm földet, helyezzünk bele egy szem diót, és földdel töltsük
föl. A dobozt fordítva állítsuk az ültetőgödörbe, úgy, hogy a vágott, éles szélek legyenek fölfelé, és legyen
rajta még 2-3 cm föld.

Magvetés esetén még csiga-kártétellel is számolni kell.
Egy jól fejlett, hatéves, magról nevelt feketedió-erdő:

Biztosabb az ültetés eredménye, ha csemetét ültetünk, bár ez a módszer drágább. Második éves feketedió
csemeték:

Két év faiskolai nevelés után végleges kiültetésre alkalmas, jól fejlett csemetéket kapunk.

A feketedió-csemetének nem kell nagy ültetőgödör. Akkora elég, hogy a gyökérzete nagyobb hajlás,
csavarodás nélkül elférjen benne. Ásót is, fúrót is használhatunk, a talaj szerkezetétől is függően, vagy
traktoros fúrót.
Az ültetés mélysége azonos legyen a csemete korábbi mélységével, ez a tövénél a színéből is látszik.

Ha kézzel ültetünk, a földet úgy húzzuk vissza, hogy keveredjen a feltalaj az altalajjal. Legfölülre altalaj
kerüljön. Kézi ültetés esetén napi 1000-1500 csemete ültetése is elképzelhető.
Kézi eszközök helyett traktorvontatású ültetőgéppel is dolgozhatunk, az ültetési teljesítmény 4-6000 db-ra
nő naponta.

Végül is, mennyi diót vessünk, mennyi csemetét ültessünk egy hektárra? Amerikai ajánlás szerint induljunk
ki 3x3 m-ből, vagyis valamivel több, mint 1000 db kell. A későbbi, többszöri ritkítások után a
véghasznosításra kerülő állomány mintegy 60 db lesz, egyenként 60 cm körüli törzsátmérővel, 3-4 m
magasságig feltisztítva, elágazásmentesen.
Franciaországban is hasonló az ajánlás, 1000 db/ha az induló állomány, tisztán. Elegyes erdőben 200-600
db is elég, a többi az elegyfa. 5-6 m tiszta törzshosszt terveznek, 50-70 db/ha végleges állományt.
Magyarországi kísérleti tapasztalatokról Tóth 1991-ben úgy számolt be, hogy hektáranként 3500-10000
induló feketedió-létszámból 35-40 éves korra 80-120 db marad meg. Cél a 6-8 m magasan tiszta törzs.
Ültetés után a gyökerek körzetében nyomkodjuk meg a talajt, hogy ne maradjon légzsák. Azután, ha nem
túl nedves a talaj, öntözzük meg a csemetét, utána többször is, amíg egy kiadós eső nem jön.

Ültetés után helyesen tesszük, ha a csemetéket törzsvédővel vesszük körül.
Ennek költsége megnöveli ugyan az ültetés bekerülését, de védi a csemetét az állati
kártételtől, stimulálja a magassági növekedést, és ha nem rácsos, hanem a képen
látható módon zárt, véd a gyomirtó vegyszertől is. A törzsvédő laza legyen, hogy szél
hatására a csemetének módja legyen edződni.
Addig hagyjuk a csemetén, amíg a hajtás teteje ki nem bukkan fölül. Ha az ültetett
csemete hosszabb, mint a törzsvédő, a törzsvédőben kitörő oldalhajtásokat csípjük ki,
ne engedjük megnőni.
A csemetét törzsvédőstül kössük az uralkodó szélirány felé leszúrt karóhoz.

A feketedió ültetvény ápolása
Tisztelt dióerdész Kollégám, a dióültetvény nem azonos az erdőműveléssel. Annál
sokkal gondosabb, költségesebb. Az ültetvény ápolása során mindig a jobboldali
kép lebegjen a szemünk előtt. Ilyen feketedió fát kell nevelnünk.
Eltelepített feketedió-ültetvényünk műtrágyázása ajánlott, a gyorsabb növekedés
érdekében. Bár Amerikában már nagyon sok kísérletet végeztek ebben a tárgyban
különböző talajokon, különböző éghajlati és egyéb adottságok között, az
eredmények nem mutatnak határozott irányba. Egy biztos, a műtrágyázott
ültetvény gyorsabban nő, ezen belül a nitrogén-műtrágyára reagál a feketedió a
legjobban.
A műtrágyaigény meghatározására laboratóriumi levélanalízis ajánlott, mert a
levél optimális tápanyagösszetétele ismert, és az attól való eltérések jelezhetők. Ha

kell, adjunk tápanyagokat, de ha a vizsgálat nem mutat ki nagy hiányt, ne adjunk.
Amíg feketedió-csemetéink kicsik, vigyázzunk a gyomirtószerek használatakor, mert a fiatal feketedió
érzékeny rájuk.

Ha a talajt mechanikai eszközökkel tartjuk gyommentes állapotban, a művelő eszközökkel ne közelítsük
meg a csemetéket. Ugyanakkor az is fontos, hogy a diófák gyökérzetét se károsítsuk, ezért a talajt
legfeljebb 15 cm mélyen szabad művelni.

Ha a gyomokat vegyszeresen irtjuk, - amit szerintem az első három évben kerüljünk, - akkor részesítsük
előnyben a preemergens szereket a perzselő vagy hormonhatású szerekkel szemben, nehogy diócsemetéink
is károsodjanak.

Gondos vegyszerezéssel gyommentesen fejlődő egészséges csemetéket nevelhetünk.

A mulcs elnyomja a gyomokat és megőrzi a talaj nedvességét. Faapríték, szalma, fűrészpor, fakéreg,
kukoricacsutka-őrlemény, stb. egyaránt jó, de sötét színű műanyag fólia is. A mulcsanyagot elég 3-5 cm
vastagon elteríteni a csemete körül. Mivel a felsorolt szervesanyagok elbontásához a mikroszervezeteknek
jelentős nitrogén-mennyiségre van szükségük, a diócsemete számára felvehető nitrogén biztosítása
érdekében gondoskodjunk nitrogén-műtrágyázásról a csemeték körül. A rágcsálók szívesen fészkelnek a
mulcs alá. Ősszel és télen pedig a diócsemete gyökerét rágják.

Erdőirtásban a gyomosodás problémája még nagyobb. Ezért a diócsemeték körül minden irányban 1 m-nyi
tiszta területet tartsunk, és kapáljuk rendszeresen. Olyan területen pedig, ahol gyökérről jól sarjadó fafajok
(akác, nyár, stb.) nőttek korábban, ne telepítsünk feketediót.

Gyomos területen helyes, ha minden diócsemetét feltűnő jellel látunk el. Így gyomirtáskor ki tudjuk kerülni.

Ennyire azért ne hagyjuk a fiatal feketedió-ültetvényt elfüvesedni:

Kísérleti eredmény, hogy 7 éves feketedió-telepítésben 94-99 %-os túlélési arány érhető el megfelelő
gyomirtással.
Fiatal feketedió ültetvény képei:

A feketedió ápolása nemcsak gyomirtásból, hanem metszésből is áll. Metszési beavatkozásra már az első
vegetációs éven belül is szükség lehet, megelőzve az első év végi metszést. Ha a hajtás elágazik, a csemete
bokrosodik. Egy metszőollót kézben tartva minél előbb járjuk végig az ültetvényt.
A metszés alapszabálya: "Amerre a vessző áll, arra fog állni a törzs is."
Az első évi metszéskor kijelöljük a leendő feketedió-fa törzsét, az egyenesen álló vesszőn egy egészséges
szemre metsszük. A szem alatt lévő, konkurrenciát jelentő oldalhajtásokat vágjuk ki, hogy a kiválasztott
rügy magasságáig ne érjen fel oldalvessző. (1. kép)
Ha a meghagyott rügy nem hajt ki, rendszerint több, alatta levő rügy indul el, és mindegyik ferde hajtást
hoz. Ilyenkor minél előbb csípjük vagy vágjuk ki a hajtásokat, és a legfüggőlegesebbet hagyjuk meg akkor
is, ha az is ferde. (2. kép)
A feketedió - de a közönséges dió is - gyakran hoz erős tősarjakat fiatalon. Ha a leendő törzs mintegy
felerészben károsodott, semmiképpen se hagyjuk meg, hanem a tősarjak közül válasszunk és hagyjunk meg
egyet, a legegyenesebbet. (3. kép)

A második évi metszés feladata az első évben létrejött villázódások megszüntetése.
Ha a fiatal diófák korán villázódnak, a villázódástól egyik vessző se függőleges. Az egyenes törzs kinevelése
érdekében be kell avatkoznunk. Ilyenkor hajlítsuk a domináns vesszőt a törzs tengelye fölé
ragasztószalaggal. (4. kép és a másik két kép)

A képen látható módon metsszük le a domináns vesszőt. A ragasztószalag hosszabb ideig a csemetén
maradhat. Ne féljünk attól, hogy a szalag alatt bevágódik az ág, mert idővel a törzs vastagodásakor ez ki
fog egyenlítődni.

Vannak az első évben ferdén növő diócsemeték is. Ha úgy találjuk, hogy a csemete egyik
oldalvesszeje függőlegesebb, mint a törzse, nyugodtan metsszük le a törzset az
oldalvessző indulásánál (5. kép)
A súlyos törzshibával növő fiatal feketedió fát is megmenthetjük, ha közvetlenül a föld
felett vágjuk vissza. Erős tősarjakról fog újra indulni.

A harmadik, negyedik, ötödik évben a metszések célja az erős, egyenes törzs kinevelése.
Az elhalt vagy betegség miatt elszíneződött vesszőket tőből szedjük ki. (6. kép)
A túl hosszú, túl erős oldalágakat vágjuk vissza. Azokat, amelyek fél méter- egy méter
hosszúak, és vastagságuk a 3 cm-t meghaladja. És mindazokat, amelyek hossza eléri a fa
teljes magasságának felét. A visszavágással késleltejük az oldalágak
vastagodását, elhatalmasodását. Csökkentjük a hókár, szélkár
veszélyét. Soha ne vágjunk le többet, mint a teljes lombfelület 30 %-a.
(7. kép)
Minden olyan oldalágat, amelynek a vastagsága 4-7 cm között van,
tőből vágjunk ki. A vékonyabbakat karos metszőollóval, a
vastagabbakat fűrésszel. Fűrészeléskor egy alsó bemetszést vágjunk
előbb, aztán vágjuk át fölülről. A 7 cm-nél vastagabbakat már nem
ajánlatos kivágni, mindenképpen értékcsökkentő hibát jelentenek a törzsön. És tág teret a farontó
gombáknak. (8. kép)
Azokat a fákat, amelyek semmiképpen se tudnak egyenesen nőni, közvetlenül a föld
fölött kell elvágni a nyugalmi szezonban, lombhullástól tavaszig. Ezeknek már erős
gyökérrendszerük van. Sarjakból fognak újulni, amelyek közül választhatunk törzsnek
valót. (9., 10. kép)

A hatodik és a tizenkettedik év között folytatjuk az évente végzendő alakító metszést. A következő képeken
- állítólag - tizenkét éves feketediósok láthatók.

Folyamatosan vágjuk ki a vezérnek konkurrenciát jelentő ágakat, vesszőket, amelyek esetleg magasságban
megközelíthetik a vezért.
Az oldalágakat folyamatosan távolítsuk el a törzsről, mihelyt azok vastagsága az 5 cm-t eléri, vagy ha az
elágazásuknál 10-12 cm vastagok.

A metszést a kívánt szabad törzsmagasság, tervezett rönkhossz
eléréséig kell folytatni. Ez semmiképp se legyen 240 cm alatt.
Sokan ennek a kétszeresét célozzák meg. A törzstisztító metszés
görcsmentes furnért és deszkát eredményez.
Van olyan szakértő, aki szerint a metszéshez ne kezdjünk túl
korán. Akkor kezdhetjük, ha a fák 3,5 m magasak, vagy inkább
8-10 cm törzsátmérőjűek. De még jobb, ha már 25 cm
törzsátmérőt érnek el. Elég csak a potenciálisan később is
megmaradó fákat megmetszeni, hektáranként fiatalabb
állományban 350-400 db-ot, idős állományban 60-80 db-ot. Válasszunk egyenes törzsű, magas koronájú,
átlagos vagy vastagabb törzsátmérőjű, kevés oldalágú, nem jelentős törzskárosodású fákat.
Egy másik szakértő szerint viszont nem baj, ha a törzstisztító metszést már korán, a
fák fiatal korában elkezdjük. Véleménye szerint nem szabad az oldalágak
megvastagodását megvárni, mert az 5 cm-nél vastagabb ágak lemetszésekor maradt
sebeket a fa nehezebben gyógyítja be. A sokáig nyitva maradt sebeknél faanyagelszíneződés tapasztalható, ami ront a rönk értékén.
Egy harmadik szakvélemény szerint a metszések gyakoriságát a lemetszeni kívánt
ágak vastagodásához igazíthatjuk. Úgy tartja helyesnek, ha az ágak 4 cm-es
vastagságban kerülnek lemetszésre, addig hadd nőjenek. Tapasztalata szerint egy dióültetvényben három
alaposabb metszés elégséges. Először, mikor a fák 4 m magasak, 2 m-ig kell feltakarítani a törzset. Ha a
fák elérik a 7 m-t, akkor 3-4 m-ig. Tízméteres korban pedig 5-6 m-ig. Ennél gyakrabban csak akkor, ha a
fák nagyobb szabad térben állnak, ahol nincs konkurensük, ez esetben évente is szükséges lehet a metszés.
A feketedió-fát metszéssel is az egyenes törzs kinevelésére kell kényszeríteni.

Legalább 2,5-3 m magasságig tisztítsuk fel a feketedió fa törzsét, de ez csak az első metszésre vonatkozik,
később 6-10 m magasságig. Ugyanilyen magasan kell a hibriddió törzsét is feltisztítani, a közönséges diónál
elég 5-6 m. A fa teljes magasságának feléig végezzük el a törzstisztítást, és a levágott élő korona ne haladja
meg a fa teljes koronájának negyedrészét. A fa teljes magasságának kb. 40-50 %-a legyen fölül a
metszetlen korona.
Tizenkét éves feketedió fa metszés előtt és után:

Vágjuk le a villázódásokat, kampókat, a vékonyabb ágakat. A legvastagabb 1-2 ág megmaradhat, az 5 cmnél vastagabbak, mert azok helyét már nehezen növi be. Akár megmarad az oldalág, akár nyílt seb, csomó

marad a helyén, a rönk értékcsökkentnek tekintendő.

Mikor metsszünk? Német szakértők szerint vagy a nyár első felében, vagy a tél vége felé.
Ezzel szemben Amerikában azt ajánlják, csak a nyugalmi időben metsszünk, mert nyáron jobban fertőződik.
A nyugalmi időben végzett metszés sebfelületét a fa a seb körüli alvórügyek kihajtásával is igyekszik lezárni.
Faanyag-célú ültetvényben ezeket a hajtásokat megjelenésük után hamarosan távolítsuk el, hogy a
későbbiekben a faanyag egyenletes, csomómentes maradjon. A minőségi faanyag követelménye nem tűri el,
hogy a metszési felületet olajfestékkel vagy más, a sebet lezáró sebkezelővel kezeljük.

A metszés idejének megválasztásánál is fontosabb kérdés a metszési munka minősége. A magasban, létráról
kell metszeni, mert távolról végezve csak rossz sebet kaphatunk. Éles fűrészt használjunk, a metszési felület
ne vágjon a törzsbe, mindenképpen kerüljük a kéreg károsítását.
Metszett feketediótörzs és közönséges dió:

A sűrű állományban növő feketedió fa egyenes törzset nevel, alsóbb ágai fény hiányában elhalnak,
lehullanak, a törzs a sebet szépen benövi. A sűrű állományt mégis néha ritkítani kell. Elsősorban azért, hogy
a megmaradt fák fejlődési lehetőségei javuljanak, több tápanyaghoz, vízhez, fényhez jussanak, a törzs
vastagodása továbbra is jó legyen. A legjobb fák kapjanak több lehetőséget.

Az állományt akkor kell kezdeni ritkítani, amikor a fák koronásodni kezdenek, versengenek egymással az
életlehetőségekért, és növekedésük lelassul. Természetes erdőben az életerősebb fák nyerik a versenyt,
beárnyékolják, megölik a gyengébbeket. A ritkítással meggyorsítjuk a jobb fák hozzájutását a
tápanyagokhoz, vízhez, fényhez, növekedésük nem lassul le.

Ritkításkor a nem kívánatos egyedeket vágjuk ki. Azokat, amelyek rosszabbul fejlődtek, görbén nőttek,
rossz az alakjuk, vagy olyan hiba van a törzsükön, ami jelentős értékcsökkentő. A beteg, károsodott fákat.
A megmaradók adják a dióerdész hozamát.

Az első ritkítást akkor végezzük, amikor a fák lombkoronája már kissé átfedi egymást, és utána 10 évvel

ismételjük meg. Ez az amerikai erdészeti ajánlás. Németországi ajánlás szerint az első ritkításnak 5 m-es
koronamagasság elérésekor jön el az ideje. Ha az átlagmagasság a 8 m-t eléri, már 100-120 db/ha
állománysűrűségig ritkítsunk. A végső ritkításra pedig akkor kerítsünk sort, ha közönséges dió esetében 13
m a koronamagasság, feketediónál és hibriddiónál pedig 16 m. Ekkor már csak 60-80 db fát szabad
meghagyni egy hektáron.

Létezik a ritkításnak még egy módszere, John Gordoné. Ő 2,4x1,8 m-es kezdeti térállásból indul ki, és ezt
növeli négy ritkítással kb. 70 m 2-re fánként.

A ritkítás idejét a fák törzsátmérőjétől teszi függővé. A táblázatban az alsó sorból indul ki, és amint a
faállomány eléri a jelzett vastagságokat, ritkít. Évi 1 cm-es vastagodással számol. 22 cm-es törzsátmérőnél
ritkít először, 32 cm-nél másodszor, 45-nél harmadszor, 60 cm-nél utoljára. Mindig a fele faállományt
hagyja meg.
A ritkítást úgy végezzük, hogy a hazai gyakorlattal ellentétben a meghagyni kívánt fákat jelöljük meg. Ezek
legalább átlagos növekedésűek, egyenes törzsűek, lehetőleg a környező fáknál magasabbra növő
lombkoronájúak legyenek. Ha a közvetlenül szomszédos fák magasabbak mint a kijelölt fa, azokat vágjuk
ki, hogy legalább 3 m távolságban ne legyen magasabb fa, a kijelölt fa 4 szomszédjából legfeljebb csak egy
lehet magasabb. Ezután keressük meg és jelöljük ki a következő meghagyandó fát.

Más fafajokkal vegyes feketedió-állományban még nem tisztázott a koronaszerkezet, az eltérő fajú fák
koronaméretének, az árnyékolásnak a dióra gyakorolt hatása.
15 éves feketedió-ültetvény metszés után:

Sose ritkítsuk túl az állományt. Inkább maradjanak meg a nem tökéletes fák is ott, ahol nincs igazán
kijelölhető fa, minthogy a fák törzsén sarjak törjenek ki a nagyobb bevilágítás hatására.

A következő kép túlritkított állományt mutat. A CT jelzi a meghagyni szánt fát.

Ritkított feketediós tavasszal:

Jól nevelt, közepes méretű feketedió törzsek:

A feketedió fákat - különösen Európában - kevés betegség és károsító szokta megtámadni. Környezeti
károk viszont előfordulnak.
Széltörés okozta kárképek:

A rendkívül erős fagyok károsíthatják az ágakat, és elpusztíthatják a fát. A részben fagykáros fákon a
fuzáriumos megbetegedés, a rákos burjánzás könnyebben fellép.

A nyári metszés sebein könnyebben fellép a rákos sejtburjánzás, ezért kerüljük a nyári metszést. Egyébként
a fiatalabb feketedió fák törzsének súlyos megbetegedését, a törzs pusztulását fuzáriumos fertőzés szokta
okozni, a többféle fuzárium-faj egyaránt fertőz. Ilyenkor a fa tősarjakról újul meg. A Nectria galligena az
elhalt részeken keresztül fertőz és okoz rákot.

A közönséges dióval ellentétben a feketedió levélzetének baktériumos és gombás megbetegedései nem
szoktak súlyosak lenni. Még a közönséges dió gnomóniás megbetegedése is enyhébb lefolyású a feketedió
esetében, xanthomonaszos feketedió-fertőzésről pedig nem hallottam. Előfordul még levélkárosító
gombabetegségként a Cristulariella pyramidalis kártétele, ami a nyár végén okoz korai levélhullást. Újabb
felfedezés, hogy terjed a Mycosphaerella juglandis nevű levélkárosító gomba.

A faanyagcélú feketedió fákon összesen több mint 300-féle rovar kártételét figyelték már meg. Szerencsére
súlyos, az állományt veszélyeztető kártétel nem szokott előfordulni. A lombrágó rovarok kártétele jelentős
lehet. Amerikában a Datana integerrima (walnut caterpillar) kártétele a legjelentősebb, valamint a nálunk is
gyakori fehér szövőlepke (medvelepke), a Hyphantria cunea (fall webworm). Mindkét faj hernyói a nyár
közepétől nyár végéig okozhatnak nagyobb károkat, a következő két képen az előbbi kártétele látható.

Az Acrobasis demotella (walnut shoot moth) a tavaszi kihajtáskor pusztítja el a csúcsrügyeket. Lárvája
kihajtás előtt a rügybe fúrja magát és megeszi. Ezzel elágazódik a törzs.Hozzá hasonló, a pekánfélékkel
közös levélkárosítója a feketediónak az Acrobasis juglandis (pecan leaf casebearer).
A levéltetvek is károsítják a feketediót (Monellia és Monelliopsis
fajok), de kártételük nem szokott súlyos lenni.
Ismeretes még egy Corythucha juglandis (walnut lace bug) nevű
feketedió-károsító is, (jobbra) amelynek nimfái és kifejlett egyedei a
feketedió-levél fonákán szívogatnak.
A kis farontó lepke megtámadja a feketediót is, de kártétele nem
súlyos. Amerikában ismeretes még a Xylosandrus germanus
(ambrosia beetle) nevű farontó is, ami a fuzáriumos megbetegedést is
terjeszti fáról fára, valamint a Chrysobothris femorata (flatheaded apple tree borer) nevű farontó is,
amelynek lárvája a faanyagot, imágója a levélzetet eszi.

Vannak feketedió-károsító madarak is. Az is kár, ha rászállnak a fiatal feketedió-csemetére, és ezzel

legnagyobb értékét, a csúcsrügyét törik le. De vannak Amerikában olyan madarak is, amelyek kivájják a
vékony kérget, és szívogatják a feketedió-fa nedvét. Az emlősök közül a nyulak, az egerek a fiatal diófák
kérgét illetve gyökerét károsítják, Amerikában a szarvasok előszeretettel fogyasztják a fiatal feketedió fák
rügyeit. Végül a háziállatokat is tartsuk távol a feketedióstól, nehogy így járjunk:

De ne keseredjünk el, ha minden előírást betartunk, ilyen szép feketedió-ligetünk lesz:

Vagy ilyen. Amerikai szakemberek szerint így néz ki egy kimondottan sikeres feketedió-erdő.

Így gondolták a kínaiak is, és hozzá is kezdtek a feketedió telepítéséhez. Mi meg le vagyunk maradva.
Kísérleti feketedió-ültetvény Kínában:

Mert a kínaiak nemcsak mondják közmondásaikat, hanem aszerint tesznek is.

Oregoni feketedió faanyagnak
Hogy jön ide Oregon? - kérdezi joggal tisztelt dióerdész Kollégám.
Hát, úgy, hogy a feketedió és az észak-kaliforniai feketedió (Juglans
hindsii) hibridje, az Oregoni feketedió csodálatosan szép faanyagot ad,
és nálunk is termeszthető lenne. Bár ezt eddig nem próbálta ki senki.
Ezt a két feketedió-fajt nem véletlenül keresztezték. A hibridizálás első
célja a közönséges dió számára megfelelő alany létrehozása volt.
Közben figyeltek fel ennek a hibridnek egyedülállóan szép faanyagára,
jó növekedésére. Kétszer olyan gyors növekedést produkál - oregoni
körülmények között, - mint a faanyagért legelterjedtebben nevelt feketedió (J. nigra). A faanyag minősége
egyértelműen jobb, mint másik szülőjéé, a kaliforniai feketedióé.
Diója viszont semmitérő. Kevés, és a dióbél nehezen nyerhető ki. Létezik ugyan a Cooksie nevű,
diótermesztésre elismert vékonyhéjú fajtája, de termesztéséről nem tudok.
Játsszunk el a gondolattal, mi nem próbálkozhatnánk meg faanyagcélú termesztésével?

Oregon átlaghőmérséklete megfelel a magyarországinak, azzal a különbséggel, hogy ott jóval több az eső. A
faanyag szép színét pedig azzal is magyarázzák, hogy ott a talaj vasban gazdag. Lehet.

Ha telepíteni akarjuk, a szaporítóanyagot természetesen Oregonból kell beszerezni. Kapható konténeres
csemete és szabadgyökerű magonc, de minket a mag (dió) érdekel leginkább, ilyen távolságból. Ennek a
hibridnek a magvai novembertől februárig kaphatók, 10 cent/db egységáron.
Nem mindegy viszont a magvak eredete. Az Oregoni hibridek változatosak, ezért Oregonból is csak
megbízható helyről vásároljunk.

Az Oregoni feketedió telepítésének nincs előírt technológiája, az alábbiak csak javaslatok.
Mint minden diófajnak és dióhibridnek, az Oregoni feketediónak is mély, jó szerkezetű talajra van
szüksége. Mivel a talaj nedvességét fokozottan igényli, száraz fekvésbe ne ültessük, csak ha rendszeresen
öntözni tudjuk. Dombos vidéken a dombok északi és keleti lábánál érzi jól magát, de csak enyhe lejtőt
szeret. Patakparton jól, szépen nő.

Ültetés előtt ajánlatos egy talajművelést végezni. Nem kell mélyen, a gyomirtás a lényeg, hogy a fiatal
csemetéknek minél kevesebb gyommal kelljen megküzdeniük. Előzetesen vegyszeresen is lehet irtani a
területen lévő gyomokat.
A magonc-csemetéket ősszel, a tél beállta előtt legjobb ültetni, nedves talajba, hogy a tavaszi kihajtásig
gyökeret ereszthessenek, mivel a csemetekerti kiemelés során gyökerük károsodott, és a következő nyári
szárazabb időszakra fejlett gyökérzettel rendelkezzenek.
A magvakat pedig a gyenge kelési arány megnövelése céljából vermelni (rétegezni) kell a tél folyamán,
nyirkos, hűvös helyen tartani, és március előtt helyükre kell vetni. Legjobb akkor vetni, amikor a diók
csírázni kezdenek.
A magvetésnek az lehet a legnagyobb hátránya, hogy ha a területen sok rágcsáló él, igen nagy károkat
okozhatnak. Ha a magvakat végleges helyükre vetjük, akkor egy leendő fa helyére hármat helyezzünk.
Átlagosan egy fog kikelni.
Gyenge víztartó képességű talajon (homoktalajon) fontoljuk meg a magvetést, nehogy a kelő csemete
vízhiányban pusztuljon el. Ha csemetét telepítünk, számítsunk arra, hogy az első éves hajtásnövekedése
gyenge lesz, egy évig csak a gyökerét fogja fejleszteni.
A dióvetést egyszerűen végezhetjük, csak 8-10 cm mélyre helyezzük, miután egy ásóval (vagy fúróval)
meglazítottuk a földet. Rögtön a magvetéskor feltűnő színű apró zászlót tűzzünk ki, hogy a gyomok kelése
után is lássuk, hol fog a dió kelni.
Az Oregoni feketedió-erdő fáinak térállására nincs előírás. Leggyakrabban
2,4x3 m-re vagy 3x3 m-re állítják be a fák távolságát, így hektárra vetítve
kb. 1100-1400 fával számolnak. Ez a sűrűség szükséges az úgynevezett
önmetszéshez, vagyis ahhoz, hogy az árnyékba kerülő oldalágak maguktól
elhaljanak. És az is fontos, hogy a diófa koronája ne kezdjen terebélyesedni,
a csúcs-vessző elágazni, ami szabad térállásban hamar bekövetkezik. Ha a
diófa csúcsa nem érzékel maga körül üres teret, hanem a szomszéd fák
közel egyformán nőnek, a csúcs nem ágazik el, felfelé törekszik. Így kapunk
egyenes törzset.
Ha az első években köztestermesztéssel is számolnak, a sortávolságot 6 mre állítják be, két sor diófa között egy vetőgépnyi szélességben akár kukorica is termeszthető. Hozama
elmarad ugyan a szokásostól, de művelése és termése besegít a diófaanyag-nevelés költségeibe.

Cél a legalább 3, de inkább 4,5, leginkább 6 m hosszú
egyenes törzs, csomók, ágak nélkül. A metszési eljárások
ugyanazok, mint a feketedió művelésében szokásosak.
Később az állomány a feketediónál leírthoz hasonlóan
ritkítható. A kivágás idejére 250 db maradjon csak
hektáranként! Ez fontos, így lesz mind értékes.
A fiatal csemeték az első néhány évben a tápanyagellátást
(műtrágyázást) és az öntözést egyaránt igénylik ahhoz,
hogy megéljenek és növekedjenek. Mindkét tekintetben a
gyomirtás az elsődleges feladat, mert a gyomok úgy a
vizet, mint a tápanyagot felveszik a talajból a diócsemete
elől. Az első két év után már gyomirtó vegyszert is
használhatunk. Ha csemetét ültettünk, az első évben
fölösleges műtrágyázni. A diócsemete gyökérzete még
kicsi, úgyis a gyomok használnák el a tápanyagot. Csak a
második vagy a harmadik évtől kezdve műtrágyázzunk.
Az Oregoni feketediót betegségek, kártevők nem
veszélyeztetik jobban, tán még annyira se, mint a többi
diófélét. Legveszélyesebbnek a vírusbetegséget tartják,
mert a faanyagot is károsítja, elértékteleníti.
Az Oregoni feketedió termesztői is próbálkoznak más fafajokkal elegyes dióerdővel. Náluk a csapadékkal
nincs gond, a puhafát adó nyár és fenyő fajok gyorsan nőnek. Hogy a diófának legyen egy kis előnye, a
köztes fákat csak több évvel később telepítik be a diósba. De például a duglaszfenyővel vigyázni kell, mert
juglonérzékeny, ezért legfeljebb karácsonyfa-nevelésre jön szóba ilyen körülmények között.
Az Oregoni feketedió eltelepítése, ápolása nem olcsó, hektáranként mintegy 5 millió Ft-nak megfelelő
dollárba kerül Oregonban. A költségek miatt ott se mindenki vág bele nagy telepítésbe. A lakóházak
körzetében nevelnek néhány egészen nagy fát, esetleg kisebb, kieső területeket ültetnek be vele. Egy fasort,
egy patakpartot.
Ebben a gyors világban a legtöbb ember nem szánja rá magát több évtizedes beruházásra.

Ha erdőnket gondosan neveltük meg, biztosak lehetünk az igen szép, jó minőségű rönk-kihozatalban, ami
fűrészáruként ugyanúgy magas árú, mint furnérként. Értékét nemcsak jó diófaanyag-minősége jelenti,
hanem különleges színe és mintázata is. Pirosas, narancsos árnyalatok, feketés csillogások jelennek meg az
anyagában.
Legnagyobb helyi, oregoni feldolgozója szerint a faanyagot nem szabad a feketediónál szokásos módon
gőzölni a szebb szín érdekében.

Agroforestry
Tisztelt hazai Kollégám, Ön és én, mi, magyar parasztgazdák nagyon el vagyunk maradva a világ, azon
belül Európa mezőgazdaságának fejlődésétől.
Itthon még nem is láttunk agroforestry-t.
Pedig Európában is terjed már 30 éve, abban az Európában, ahova már 15 éve mi is szeretnénk tartozni, és
most már mi is odatartozunk.
Ez a kifejezés, az agroforestry, a ritkán ültetett (50-100 fa/ha), faanyagnak nevelt fák közötti
mezőgazdasági művelést jelenti. Vagy annak a próbálkozását. ((Alföldi paraszti eszemmel úgy fordítom
magyarra az agroforestry kifejezést, hogy az agro jelenti az agrártevékenységet, a fores a farészt, a try
pedig angol szó, próbálkozást jelent.))
Na, jó, ez a vicc nem jól sikerült, nézzük komolyabban. Az első képen hibriddió látható búzával, a
másodikon közönséges dió búzával, mindkettő Franciaországban. A második képen látható ernyők kutatási
célt szolgálnak. A francia INRA kutatóintézet foglalkozik ezzel a művelésmóddal.

A mezőgazdasági területen, szántóföldi vagy kertészeti művelésű sávok
között létesített fasorokkal vegyes művelést nevezik Amerikában
Agroforestry-nek, spanyol nyelvterületen Sistema Silvoagrícola-nak.
Ez az "egy rókáról két bőrt" módszere, amikor a korlátozottan
rendelkezésre álló földterületet egyaránt hasznosítjuk szántóföldi (esetleg
kertészeti) termékek termelésére és faanyagtermelésre is. Ennek a termelési
módnak előnyei, hátrányai egyaránt vannak.
Lejtős, erodálódó területen határozott előnye a fasoroknak, hogy nemcsak hogy mérséklik az eróziót,
hanem az erodált lejtő rehabilitálására is alkalmas.
Bár másféle fák is számításba jöhetnek az agroforestry-művelésre, a diók fajai a leggyakoribbak. Ennek az
az oka, hogy a diófélék a legkésőbben kihajtó fák, és tavasszal nem zavarják a köztes növény fejlődését. A
dió lombja akkor sűrűsödik be, amikorra a búza már túl van a saját vegetációs idejének nagyobb részén.
Más haszonnövények számára a diófasor nyári árnyéka a túlzott nyári napsütés ellen ad védelmet.

A dióféle fák gyökérzete a talaj mélyebb rétegeit is hasznosítja, ahova a gabonák gyökere nem ér le.
Felszínhez közeli hajszálgyökereik is mélyebben fekszenek, mint a gabonák gyökerei.
Ez a megállapítás természetesen az évente szántott talajfelszínre vonatkozik. Nem bolygatott talajon a
diógyökeret a felső 10 cm-ben is megtaláljuk.
A feketediót előszeretettel művelik ilyen formában Amerikában. Ez a művelési mód nem alkalmas jó
minőségű faanyag termelésére, mert a fák korán elágaznak. Helyesbítek. Alkalmas lehet, de rendszeres
törzsnevelési metszési beavatkozásokkal. Inkább diótermelésre jöhet számításba az ilyen művelés, mégis
faanyagnevelési céllal találkozunk gyakrabban.
A fasorok között nemcsak búza, kukorica, szója, takarmánynövények (pl. vöröshere), zöldségfélék, hanem
bogyós gyümölcsök (málna, szeder, stb.) és karácsonyfának nevelt fenyők is termeszthetők. Gyümölcsfák és
díszfák csemetéi is nevelhetők a sorközökben.

Szója köztes feketediósban Franciaországban:

Gabona köztessel:

Lucerna köztessel:

Repcearatás agroforestryben:

A diófasorokat általában 9-12 m-re telepítik egymástól, a soron belül pedig 2-3 m-re ültetik a feketedió
fákat. Ezeken a határokon belül elég nagy a változatosság. a gyakorlatban 2x9, 2x12, 2,5x9, 2,5x12, 3x9 és
3x12 m-es ültetési rend szokott legtöbbször előfordulni.

Ha búza a köztes növény, - ami a leggyakoribb, - induláskor 80-100 cm
lehet a fákhoz legközelebbi távolsága. A fasorok távolságából
mindenki kiszámolhatja, termőföldjének búzatermő képessége hány
százalékkal csökken. A fák növekedésével, az oldalágak
terebélyesedésével a fasor mellett hamarosan 2 m távolságot is el kell
hagyni.
Hogy az alsóbb oldalágak minél kevésbé akadályozzák a
mezőgazdasági művelést, azok végeit rendszeresen vissza szokták
metszeni. Ezt hívják csúcsmetszésnek. Ezzel a módszerrel az
oldalirányú terebélyesedés jó ideig karban tartható. Nemcsak a
mezőgazdasági gépekkel okozott kárt csökkenthetjük a csúcsmetszéssel,
hanem tapasztalat szerint meggyorsul a fa felsőbb részeinek, csúcsának
fejlődése is.
Idővel, a diófák növekedésével a köztes művelés területét csökkentik, és fel
is hagyhatnak a köztes műveléssel. Vagy csak kaszálják a fasorok közötti
gyepet.
Talajművelés tizenegy éves agroforestry-állományban:

Csak a jól gondozott, helyesen metszett agroforestry-diós faanyaga lesz értékes,
olyan, amit a műbútorasztalosok keresnek és értékelnek. A törzsek természetes
állapotban sokszor rövidek, ágak vannak rajtuk, görbék. A metszések utáni alakok
sem érik el gyakran a minőségi rönk fogalmát.
Olyan metszésre kell törekednünk, amely után egyenes, elágazások nélküli törzs
marad, csak néhány csomóval. Közönséges diónál 2,5-4 méteres rönkre van
szükségünk, feketediónál és hibriddiónál pedig akár 6 méteresre. Egyenes,
függőleges törzset kell kialakítani az alakító metszés során, villás elágazás nélkülit.
A gyakorlatban az első évben nem metszünk, gyakran csak a második év után.
Végignézzük a fácskát tetőtől talpig, és gondolatban megjelöljük az elágazásokat, továbbá azokat a
nagyobb ágakat, amelyek később felfelé fordulva nőhetnek. Figyelnünk kell azokra az örvökre, ahonnan túl
sok elágazás indul.
A villázódást magától nem növi ki a fa. A leggyorsabban a villás elágazásokat kell megszüntetni.
A leggyorsabban a felfelé irányuló ágak fognak továbbnőni, ezért azokat közelebbről meg kell
vizsgálni. Az lenne az ideális, ha azelőtt meg tudnánk ezeket az ágakat szüntetni, mielőtt vastagságuk
2,5 cm-t elérne. Ha egy ágat öt centiméteres vastagság fölött vágunk le, az már "traumát" okoz a
fának, a seb begyógyulása elhúzódhat, sőt, bizonytalanná válhat.
Ha egy ágörvben azonos magasságban 5-6 ág indul, a legerősebben növőket kell közülük kimetszeni.
Persze, nagyon fontos, hogy ne egyszerre vágjuk le az összes kritikus ágat. Válogatni kell, és fontosság
szerinti sorrendben beavatkozni. A levél ugyanis a fa tüdeje és gyomra. Nem szabad több ágat lemetszeni
egyszerre, mint az ágakon lehetséges levélzet egyharmada. Különben legyengül a fa. Visszamarad
növekedésben, és a kórokozók könnyebben betegítik meg.
Ha túl sok a levágni való ág, és nincs idő megvárni a következő évi metszést, inkább a vegetációs időn belül
iktassunk be még egy zöldmetszést.
Az agroforestry-fák esetében a gyümölcstermés egyébként is lényegtelen, az éves metszést is a vegetációs
időre ütemezhetjük, legjobb június közepe és augusztus közepe közé. Ekkor viseli el legjobban a diófa, és a
nedvvesztesége is a nyár második felében a legkisebb. Ezen az időszakon kívül a betegségek veszélye is
nagyobb.
A metszés helye sima és tiszta legyen. Csak jó minőségű szerszámmal szabad dolgozni. Hüvelykujjvastagságig metszőollóval, afölött fűrésszel. A magasan elhelyezkedő ágakat létráról vágjuk le, hogy
minőségi munkát tudjunk végezni. Az ágat a törzshöz minél közelebb, kis kidudorodást hagyva kell levágni,
elkerülve a nagyobb sebeket. És nem szabad csonkot hagyni, ami elhal. Tizenöt év után az agroforestrydiófák alakulni kezdenek. Ettől kezdve már csak növekedniük kell. És a sűrűn ültetett fák között
megkezdhető a ritkítás.
Ha egy fiatal diófán túl sok hibát találunk, a legjobb, ha a föld színénél elvágjuk, és a kitörő
gyökérsarjakból hagyjuk meg a legerősebbet, legegyenesebbet.
Itt nem tizenöt év alatti, hanem húszéves hibriddió júliusi zöldmetszése látható.

Az erdőszerű műveléshez hasonlóan az agroforestry-diófasorokban is sort kell
keríteni a ritkításra. A ritkítás elvei ugyanazok, mint a zárt állományban, de
könnyebb a helyzet. 10- 15 évvel a telepítés után kerülhet rá sor. Annyival
egészíthetjük ki a ritkítás szempontjait, hogy a diót gyengébben termő fákat is
kivágásra szánhatjuk.
(Nem beszéltem róla, de szerintem nyilvánvaló, hogy nem diótermő, faiskolából
vásárolt csemetéket ültetünk az agroforestry keretében, hanem magoncokat.
Nem várhatunk minőségi diótermést, de, mint egy diókereskedő ismerősöm
szokta hangsúlyozni, minden dió eladható, csak az a kérdés, hogy milyen piacra
és mennyiért.)
Az agroforestry-művelés nem könnyű munka. A fasorok sokszor akadályozzák a
mezőgazdasági művelést, a mezőgazdasági gépek pedig elkerülhetetlenül károsítják a fákat. A szántás a fák

gyökerét is. A következő kép is munkagéppel okozott kárt mutat.

A következő két kép egy 30 éves, feketediós agroforestry-művelésű területet mutat pozitívban és negatívban.
A terület Claude Jollet tulajdona Franciaországban, Charante-Maritimes községben. Jól látszik ennek a
művelésmódnak a nehézsége. A fák oldalágait traktorvontatású sövénymetsző géppel metszették fel V
alakban, hogy a szántóföldi növények ne károsodjanak. Jollet úr 30 év elteltével is 10-12 m széles
mezőgazdasági parcellákat művel a diófasorok között.

Szinte lehetetlen a fasorban a gyomirtást megoldani, mert amíg
a diófa fiatal, gyomirtó vegyszert nem alkalmazhatunk. A
hosszú fasorokat pedig lehetetlen kézi erővel végigkapálni.
Permetezni se tudjuk a fákat, ha valamilyen növényvédelmi
okból szükség lesz rá.
Hogy mennyi probléma lehet, nézzük meg a jobboldali
feketedió-tönköt. Kivágás után válik láthatóvá a faanyag
kékes-zöldes elszíneződése, ami abból adódott, hogy a kivágás
előtti évben a fa környékét gyomirtó szerrel kezelték, mert
bokrok burjánzottak el körülötte. Az ilyen színű faanyag
értéktelen. Ez a méreg, nem a növényvédőszer!
Ha bizonytalanok vagyunk az agroforestry-művelés mikéntjében, és mégis szeretnénk megpróbálni,
ültessünk csak egy diófasort a tábla szélére, amint az alábbi feketedió-fasor gazdája tette. Az első képen
nyári állapotukban látszanak a fák, a másodikon télen, metszés után.

Az agroforestry-műveléssel a gazda diverzifikálhatja agrártevékenységét, a gabona mellett a diótermést is
eladhatja, több lábra állhat. Kombinálódik a rövid távú és a hosszú távú befeketés.

A diófa kivágása
Mottó:
"Mely, magas égnek szegezett fejeddel,
Mint király, állasz vala társaid közt,
Tégedet látlak, gyönyörű diófa,
Földre terintve?"
(Baróti Szabó Dávid:
Egy ledőlt diófához)
Tisztelt Kollégám, mit csináljunk kiöregedett, de még jól termő diófáinkkal?
Szerintem ne vágjuk ki. Hadd teremjenek.

Az idősebbeket segíteni, támogatni kell. A diófákat.

Ez viszont beteg volt, ezt kivághattuk. Látjuk, belül a sötét folt nem gesztesedés, hanem gombakártétel. Már
fiatalon beteg volt, csoda, hogy eddig is élt.

Ha viszont diótermesztési célú ültetvényünk már végérvényesen kiöregszik, kivágáskor faanyagként
hasznosíthatjuk. A probléma csak az, hogy a diótermesztés során a faanyagnevelés szempontjai háttérbe
szorulnak. Például az ágrázásra nevelt, alacsony törzsű fák faanyagként kevésbé hasznosíthatók.

Hogyan nem szabad a diófát kivágni? Így.

Tisztelt favágó Kollégám, újból megkérdem. Hogyan nem szabad a diófát kivágni? Így.

Ja, nem tudja? Hát persze, még nem olvasta végig a diós képeskönyv favágóknak szóló fejezetét. Tehát:
Hogyan szabad a diófát kivágni?
Csakis a többször módosított 21/1970. évi kormányrendelet szerint, ami kimondja, hogy a fakivágási
szándékot előzetesen be kell jelenteni a települési önkormányzat jegyzőjéhez vagy a közút kezelőjéhez.
4.§ (1) A jegyző, illetőleg a közút kezelője a bejelentést követő 30 napon belül

a) a fa kivágását megtilthatja, ha annak további fenntartása indokolt, vagy ha a bejelentő rendelkezési
jogosultsága nem állapítható meg;
b) a bejelentőt a kivágott fa pótlására kötelezheti.
(2) A bejelentést követő 30 napon belül — kivéve, ha a jegyző, illetőleg a közút kezelője a fa pótlását
elrendelő határozatát, illetve kezelői hozzájárulását előbb adja ki — tilos élőfát kivágni; az említett határidő
után a fa kivágható.
Ezek az általános érvényű rendelkezések azonban nem terjednek ki a gyümölcsfákra, így a diófákra sem.
Kertünkben, gyümölcsösünkben szabadon dönthetünk a diófa kivágásáról.
És a szomszéd kertjében álló diófa kivágásáról dönthetünk-e magunk?
Ez a kérdés nem életszerűtlen, a Budapest XXII. kerületi Alkotmány utcában egy panaszos diófáját a
szomszéd ki akarta vágatni, mert áthull a lomb. Az ügyvédjével íratott levelet a fa tulajdonosának, hogy
vágja ki a fát, illetve perrel fenyegetőzött. No, ilyen esetben nincs joga a szomszédnak a fa kivágatásához,
hiszen a fa szemetelése nem alap a kivágására.
Ez nem kitalált fülemüle-pör, ez valódi jogeset.
Tisztelt jogász Kollégám, ne komolytalankodjuk el, vagy ne jogászkodjuk el - a kettő ugyanaz - a diófa
kivágásának komoly kérdését. Mert ha csak jogászkodunk, az élet - vagy a halál - oldja meg a diófakivágás
problémáját. Mint az alábbi öreg feketedió fa esetében is, amelynek hosszú élete során nem született jogerős
döntés a kivágásáról.

Persze, minden jogszabály megkerülhető.
Például a sokszor vitatott státusú Hegyi Karabahban a diófa a leginkább védett három fafaj között szerepel
a helyileg érvényes Vörös Könyvben, amely a védett növényeket tartalmazza.
Védett fát nem szabad kivágni. Egyetlen diófa kivágására se adnak engedélyt. Így
nyilatkozott Hegyi Karabah miniszterelnöke, Anushavan Danielyan is, 2000-ben.
Mezőgazdasági minisztere, Bakhshyan úr viszont szerződést kötött egy spanyol
céggel, a Max Wood társasággal nagy mennyiségű diófa faanyagának eladására.
Tízezer diófát vágtak ki ennek keretében 2000-2001-ben Hegyi Karabahban, mert
állítólag mind beteg, károsodott, kiszáradt, megégett volt.
Még a temetők diófái is tövestül lettek kiszedve, nem törődve a sírok rongálódásával. A spanyol és olasz
fafeldolgozók viszont alapanyag-bővébe kerültek. A jobboldali képen ezek a diórönkök már puskatuskészítési méretre vágva láthatók.

És létezik az ellenkező véglet is, amikor a már kipusztult diófákat se vágják ki. Pedig ki kellene. A
következő képen kipusztult feketedió fák láthatók, egy füvesített területen. A kérgükön látszik, hogy
halottak. A favágó vállalkozó a rákövetkező képpel bizonyította, hogy a több éve halott diófák faanyaga is
értékes lehet még belülről.

A diófaanyag nevelése tehát elvileg kivágáskor ér véget. Feketediónál követelmény a legalább 40 cm-es
törzsátmérő. Ha feketediófa-erdőnk olyan gyenge termőhelyen nő, hogy a 40 cm-es törzsátmérő elérésére
nincs reményünk, vagy ha fáink zömében hibásak, a kivágás kérdésében forduljunk erdész szakemberhez.

A kivágás előtt megbecsülhetjük, mekkora bevételre számíthatunk több évtizedes munkánk eredményeként.
De ne galoppírozzuk el magunkat! Hiába drága a diófaanyag, a hibás árut a vevő mélyen ár alatt fogja
megvenni. Például feketedió esetében súlyos hibának értékelik a törzs görbeségét, csavarodottságát, korai
villázódását.

Totálkáros, furnérkészítésre értéktelen a diórönk továbbá, ha a törzs repedt, gombakáros, csavarodott.
Értékcsökkentnek tekinthető, ha a törzsön elhalt vagy élő ág, csomó van, a fában farontó rovarok járatai
vagy harkályvágta üregek vannak.

Értékcsökkentő tényező a törzs repedése, a faanyag gombakártétel miatti romlása, valamint a fában
maradt kerítésdrót is.

Az odvas diófán látszik, hogy faanyaga gombakáros.

Egészséges és gombakáros diófatönkök kivágás után:

A kisebb hibák is csökkentik a dió, feketedió faanyag értékét. Az elhalt vagy élő ágak, a görcsök, a
madárvágta, rovarrágta üregek.

Diótermesztési célú diófánk mikor tekinthető vágásérettnek?
Egyrészt, amikor már a diótermés csökken. És akkor, ha az elöregedő fán vízhajtások törnek ki. Ekkor
már nem várhatunk további növekedést. A vízhajtás azt jelzi, hogy a hajtás fölötti törzsrészen, ágon már
elhalt a fa.

A következő képen vágásérett közönséges diófák láthatók, hindsii alanyon. Az alany okozza a földközeli
megvastagodást, nem az agrobaktériumos tumor.

A diófát nem úgy vágják ki, mint a többi fát, csak akkor vágják el a föld felszíne fölött, ha furnérkészítésre
szánják.

Az előző képek természetes, feketedióval elegyes vegyes erdőben készültek, feketedió-fák kivágását
illusztrálták. Ebben a kérdésben nincs semmi rendkívüli, az erdei feketediót ugyanúgy kell kivágni, mint
más fákat.

A diófa legértékesebb része a tönkje, a vastagabb gyökerek indulásáig. Ezért kivágáskor a diófát
markológéppel körül kell ásatni, majd kézzel a fölösleges földet kidobni, és motoros láncfűrésszel kell a
főbb gyökereket elvágni. A többletmunka bőven megtérül. Sokan így csinálják, nehogy ilyen szép
gyökéranyag vesszen kárba:

A nem furnérkészítési célra, hanem deszkának, fegyvernek, esztergálásra, stb. egyéb célra szánt diófa
helyes kivágását a következő rajz is mutatja. A törökül nálam is kevésbé tudók számára: A kütük a tönk,
amelyben a gyökéranyag a törzs anyagával találkozik, a tomruk pedig az értékes törzs.

De a rajztól eltérően a dióerdész számára nem ajánlott a törzs elvágása. A vevő, a feldolgozó tudja, hogy
milyen célra milyen hosszú törzsre van szüksége. Nehogy egy rövidre vágással zárjuk rövidre 30-40 év
munkáját!
Aki gondosan akarja diófáját kivágni, az az erős oldalgyökerek indulásánál is ráhagy 20-30 cm-t, még a
képen jelölt kök bütümün túl is, hátha a gyökér anyaga is hasznosítható. Több a munka a körülgödröléssel,
de reménykedhetünk a nagyobb bevételben.

Most veszem észre tisztelt diófatulajdonos Kollégám, hogy amit eddig a diófa kivágásáról írtam, az nem elég
ahhoz, hogy ebben a bonyolult műveletben eligazodjunk.
Sose vágtunk még ki diófát, és az ismerős fakitermelő vállalkozónak se tudjuk pontosan megmondani,
merről hogyan vágjon, hogy a legjobban járjunk anyagilag. Mert nagyon nem mindegy, nagyon
ráfizethetünk.
Szóval, elbizonytalanodtunk. Ilyenkor hajlamosak vagyunk az egyszerűbb utat választani, és a fenébe
hagyni a szakismeret megszerzésének rögös útját. És hajlamosak vagyunk a leendő vevővel kivágatni a
diófát.
Ez is egy járható út, hazai erdészeti kutatók ezt ajánlják a diófaerdők (leendő) tulajdonosainak. Lehetőleg
lábon adjuk el az erdőt. Egyrészt megtakarítjuk a favágás költségeit, másrészt megnehezítjük a vevő
helyzetét azzal, hogy a lábon álló diófa minőségét kell megbecsülnie.
Ez esetben lemondunk a bevétel egy részéről. Nem kell utólag magunkat okolnunk, hogy kevés a
bevételünk, hanem előre tudomásul vesszük, hogy csak az erdőművelés haszna a miénk, az elsődleges
fafeldolgozásé már nem.
Világszerte sokan vagyunk ilyenek, diófatulajdonosok.
Ezt a helyzetet ismerte fel egy, ezzel a témával hivatásszerűen foglalkozó szakegyetem, hadd ne mondjam,
melyik, és a diófatulajdonosok segítségére szerződésmintát készített a lábon álló diófaanyag adásvételére.
Nem, a szerződésmintát nem mellékelem, annyira eltér a magyar jogrendtől. De a diófatulajdonosok
érdekét védő szempontok fontosak. Ezeket azért megemlítem, és ezek alapján ügyvédünk is elkészítheti a
diófa adásvételi szerződését.
Először is az eladónak kell meghatároznia, megjelölnie, melyik fákat kínálja eladásra. A fák
kijelöléséhez szakértő is igénybevehető. A talajfelszíntől 135 cm magasan kell feltűnő festékkel a
törzset megfesteni. A lábon álló fák mellett a holt, de még álló fák, valamint a kidőlt fák külön
feltüntetendők. (Tanács: A kivágandó fákat ne a körméretük alapján jelöljük ki. Amelyiknek a további
növekedésében bízhatunk, halasszuk el a kivágását. Ugyanakkor a gyengébb minőségű fáinkból is
jelöljünk ki arányos mennyiséget, nehogy faállományunk elértéktelenedjen.) (Ha saját célra kalkulálni
akarunk, akkor a faanyag köbméterét ebben a magasságban mért körméret vagy átmérő alapján,
kétszer ilyen hosszú törzsre számolhatjuk. Ha előbb nincs elágazás.)
A szerződésben rögzíteni kell, hogy milyen helyrajzi számon, mekkora területen hány darab fát
jelöltünk meg. Ezek összesen hány köbméter faanyagot adnak, és mekkora köbméter-áron hány
forintot (eurót, dollárt, a nem kívánt pénznem törlendő) ér. Eladó a szerződésben kötelezettséget vállal
ennek a faanyagnak az eladására, a vevő pedig kifizetésére, kitermelésére, elszállítására.
Meg kell jelölni, hogy a szerződés mely napon köttetett, és hány napig érvényes.
A vevő köteles szerződéskötéskor 10 % vételár-előleget fizetni, aminek átvételét eladó a szerződés
aláírásával elismeri. A vételár többi részének megfizetési határideje a kitermelés - szerződésben
rögzített idejű - kezdete, annak hiányában a kitermelés nem kezdhető meg. A vételár 90 %-ának
átvételéről szóló elismervény másolatát eladó és vevő a szerződés mellé köteles tűzni, annak mellékletét
képezi.
Az eladó az alábbi feltételekkel járul hozzá a kitermeléshez:
Minden rönk mindkét végén egyértelműen fel kell tünteni, hogy a szerződésben szereplő fák közül
hányas sorszámú fáról van szó.
A vevő személyesen vagy megbízottja útján köteles az észszerű legrövidebb időn belül a munkát
elvégezni, a területen csak addig tartózkodhat.
A vevő a megjelölt határidőig az összes rönköt és vágási hulladékot a területről köteles
elszállítani.
A jelöletlen fákat a vevő köteles a munka során keletkező károsodástól megvédeni, az okozott
károkat - faanyag-köbméterben számolva - a szerződés szerinti áron megtéríteni. Ha a kár nem
diófát, hanem más fát ért, akkor a diófaanyag árának 90 %-át kell megfizetni, mielőtt a rönköket
a területről elszállítaná. Ugyanakkor a károsodott fák az eladó tulajdonában maradnak.
A rönkök kiszállításának útvonalát a vevő köteles megtisztítani az aljnövényzettől, bokroktól. Az

eladó ezt a munkát tűrni köteles.
A fakitermelés idején vevő és megbízottjai nem gyújthatnak tüzet a kitermelés területén.
Mindkét szerződő fél köteles a munka során másiknak okozott kárt megtéríteni.
Ugyanakkor valamennyire a vevő érdekét is figyelembe kell venni, ezért a szerződésben rögzíteni kell,
hogy az eladó a szerződés időtartama alatt ugyanarra a területre más vevővel nem köthet szerződést,
más fákra se.
Végül rögzíteni kell, hogy a szerződés bármilyen módosítása csak írásban lehetséges, és a módosítás az
eredeti szerződés mellékleteként érvényes csak.
Aki ügyesen adja el akár csak egy szál diófáját, egyedül abból meggazdagodhat. Példa rá Mrs. Lloyd
Hayes, Williams County-i hölgy Ohio-ból, akiről 1976-ban írta meg a korabeli újság, hogy 30.000 dollárt,
mai áron mintegy 7 millió forintot kapott egy feketedió-fáért. Igaz, nagy volt a fa, valamivel magasabb, mint
40 m, és vállmagasságban meghaladta az 1 m-t az átmérője.
Tisztelt Kollégám, vessen egy pillantást a következő úriemberre. Ő egy igazán gazdag ember. Most fogja
eladni a saját vállalkozásban kivágott, mögötte felállított diófatönköt. Nem kötött fakivágásra szerződést,
maga intézte. Hát, ügyesebb, mint mi.

Mert mi, itt, az Alföldön csak erre vagyunk képesek, így hirdetjük, apróban. Mert a rönkünk is apró:

És ezért a rönkért akarunk sokat kérni. Vagy ezért a diófáért:

Diótönkök - amerikaiul burl-ök - egy amerikai faüzem udvarára készítve:

Amerikában vannak szakemberek, pl. Walt Rowe vagy Dennis Hepler, akik a diófa - és más fák tönkjének, gyökerének kitermelésére, feldolgozására szakosodtak, és abból igen értékes, rajzolatos, mintás
deszkákat készítenek. Módszeresen kutatják nemcsak a fakitermelés területeit, hanem megvásárolják és
kitermelik a házikertekben kiöregedett, kiszáradt diófák tőkéjét is. A fa gyökerei közül a köveket, sziklákat
kivésik, hogy minél több gyökéranyag kitermelhető legyen, mert szerintük az még értékesebb, mint a diófa
törzse. Hosszúláncos láncfűrésszel dolgoznak az igazi szakemberek.

Ha a láncfűrészt nem szakember kezeli, az eredmény ilyen lesz:

Ez egy jól sikerült diófa-kivágás volt:

Kitermelés után a diófatövet letisztítják, lemossák, majd - például 5 cm vastag - deszkákra vágják.
Az első vágást kézi láncfűrésszel ejtik meg, amihez most láttuk, milyen hosszú láncfűrész kell, a többit pedig
fűrészgép alatt, végül lapokra vágják.

Lapokra vágás után a deszkákat szárítják. Először egy rétegben napon szárítják, időnként megforgatják,
majd műanyagfóliával letakarva, az eső ellen védve hosszabb ideig a szabadban hagyják.
A száraz deszkák felületét drótkefével, csiszolóanyaggal csiszolják, majd felületkezelés után a deszkákat a
vevőhöz szállítják.
A következő két képen lapokra vágott diófa gyökéranyag látható. A lapok pontosan 2,25 coll, vagyis

mintegy 5,6 cm vastagságúak. Ha a lapok felületét nézzük, előtűnik az értékes rajzolatosság.

Aki ennyire leszakosodott egy tevékenységre, az mindent tud munkája tárgyáról. Dennis Hepler azt írja, a
"burl" nem azonos a dió gyökéranyagával, a kettő közül az igazi "burl" az értékesebb, ami a törzs és a
gyökér találkozásánál terem, és jellemzően szemölcsös, bibircses kinézetű. Vagy mint egy rákos duzzanat,
vagy mint egy kiinduló gyökérsarj, ami aztán nem fejlődött ki. Szerinte ugyanilyen értékesek a törzs alsó
részének benőtt hibái, egy villámcsapás helye, rovarkártétel benőtt nyoma. Legértékesebbnek a
madárszemnek nevezett szemcsés "burl"-öket, valamint a csipkés, vagy az örvénylő szemcsés, végül a
sodrott, fonott mintázatú faanyagot tartja.
Kérdés ezek után, hogy Dennis Hepler milyen gyökéranyagnak nevezné anak a diógyökérből készült
furnérnak a mintázatát, ami a következő képen látható. Ez egyébként egy európai közönséges dióból
származik.

Hogy kalkulálni tudjunk, jó, ha tudjuk, hogy átlagosan a kitermelt diófaanyag 5-6 %-a minősül
diógyökérnek.

A diórönköket kitermelés után a fűrészüzembe kell szállítani. Házilagosan
utánfutóval is megoldható, de nagyobb mennyiségben fajlagosan kevésbé
költséges, ha ezt a munkát minél nagyobb trélerrel végeztetjük. Ezt
mutatják a következő képek. A jobboldali kép francia felvétel, a francia
diótermő tájon készült. A következő négy pedig feketedió-rönkök szállítását
mutatja, Amerikában.

Ha diófánkat magunk vágjuk vagy vágatjuk ki, a diófarönk értékesítése kivágás után szokott megtörténni.
Mennyit ér egy diórönk?
Mert, hogy fel is dolgoztuk diófaanyagunkat, és nagy mennyiségben áll rendelkezésre diófurnérnak
alkalmas diófarönkünk, szeretnénk végre eladni, hiszen 25-30 éve várunk erre a pillanatra.
Most vigyázzunk nagyon.
És legyünk körültekintőek.
Mert a diófaanyagnak nincs kialakult piaci ára, leendő vevőnk tehát nagyon be akar csapni minket, mert
nincs mihez viszonyítanunk az általa kínált árat.
A piacon mindennek az árát a kereslet és a kínálat viszonya határozza meg.
Kivéve a diófarönk árát. Mert a diófarönk esetében a faanyag várható minősége sokkal nagyobb áralakító
tényező, mint az aktuális - hollandiai tőzsdei - ár. De sajnos, csak lefelé. A közismert árak a hibátlan,
furnérkészítésre alkalmas rönkökre vonatkoznak.
Elvileg a diórönk értékét átmérője, hossza, és kis mértékben színe határozza meg. Szóval, döntő a
köbtartalom, és kevésbé a szín.
Pontos árakat nem tudok, az ár mindig attól függ, a vevő mennyire tud becsapni minket. De ne adjuk
olcsón, adjuk inkább annak, aki megadja az árát. Egy köbméter diórönk áráról hallani lehetett régebben
60.000 Ft-ot is, de Uniónkon belül - Hollandiában - már korábban is 70.000 Ft-nak felelt meg a tőzsdei ára.
Most hallottam, hogy Szlovákiában 70.000 Ft értékben kelt el egy nagyobb tétel. Beszéltem olyan
szakemberrel is, aki szerint 150.000 Ft-ot is megér. És igazán nem nagy gond manapság interneten egy
megbízható olasz diófafeldolgozó üzemet keresnünk, és annak eladnunk, mert azok keresik. Az olasz
feldolgozók adják Európa diófurnér-termelésének felét.
Ismeretesek magasabb árak is. A teljesen hibátlan, 2,2 m-nél hosszabb, 40 cm-nél vastagabb diórönkről furnér céljára - Olaszországban hallani 200-300 ezer Ft/m 3 árat is. Spanyolországban még magasabb
árakat közölnek. Köbméterenként 1200-2400 eurót a közönséges dióra. A feketedióra ennek csak a felét.
Az angliai, northmoori erdészeti kutatóintézet is tájékozódott az árkérdésben, és úgy találta, a furnérnak
alkalmas rönkért (minimum 2,2 m hosszú, 40 cm átmérőjű) a minimálár 700 angol font, köbméterenként. A
jobb minőségű furnéranyagért pedig 1000-1100 font/m 3 a reális ár. Ezt szorozzuk be az adott árfolyammal,
és ne adjuk olcsóbban.
De előrejelzésük szerint ez az ár csak emelkedhet a jövőben.

A feketedióval közel megegyező árat várjunk el a mi diófánkért is. Amerikában egy 5,5 m hosszú, hibátlan,
első osztályú feketedió rönk 1.500 $-t is ér. Hatalmas, egyedülállóan nőtt feketedió fák faanyaga pedig
20.000 $-t.

Gondolom, ha tisztelt diófatulajdonos Kollégám eddig eljutott az olvasásban, még nem lett okosabb abban a
kérdésben, hogy mennyit kérjen kivágott vagy kidőlt diófájáért. Mert nem szakember a kérdésben, és fáját
nem faanyag-célra nevelte. Dehát egyszer mindenkit utolér a végzete, a diófát is. Egyszer mindnyájan ott
állunk a nehezen megválaszolható kérdés előtt, mennyit kérjünk a diófánkért.

Ebben segít nekünk egy angol tanácsadó szolgálat, Titchmarsh és Goodwin urak, akiknek ez a
foglalkozásuk. Pénzért megmondják, mennyit kérjünk, és ajánlatot tesznek, hol adjuk el. Forduljunk
hozzájuk. Hangsúlyozottan a diótermő diófákról beszélnek, legalább 203 cm törzskörméretű, legalább 180
cm rönkhosszúságú, tehát legalább 80 éves fákról. Keressük meg őket.

Rosszul nevelt (nem faanyagnak nevelt) diófáért keveset fogunk
kapni. Ezek elsősorban az életük során elhanyagolt útmenti és
házikerti diófák. Nézzük meg például a jobboldali,
kerítéshatáron álló feketedió-fát, de ugyanez elmondható a
közönséges dióról is.
Rövid a furnérként hasznosítható törzshossza, nem hengeres, és
mivel kerítésoszlopként is funkcionált, joggal feltételezhető a
benőtt kerítésdrót.
Értékcsökkentő tényezők:
A törzs görbesége, nem hengeres alakja
A faanyag egyenetlensége, változó keménysége
A törzs csavarodottsága
Elágazás, villásodás
Elszíneződés
Fagyás nyomai
Gombakárosítás, a faanyag puhasága
Rovarjáratok (lásd Cossus cossus)
Repedések, harkályvágta üregek
Nem beszélve a diófába belenőtt kerítésdrótokról,
szögekről.
A drótok, szögek nemcsak a leendő furnér- és deszkaanyagot értéktelenítik el, hanem a fűrészt is
tönkreteszik.

Ebbe a fémtáblába akadva tönkrement egy fűrészüzem fűrészlapja. Az üzem szíves közlése szerint a csere
1.400 dollárba került.
Ezt a diófatörzset még nem vágták ki. Ki kéne előbb húzogatni a szögeket belőle.

Most jutott eszembe, hogy könyvemet diófaanyag-vásárlók is olvashatják, nemcsak diófatulajdonos gazdák.
Őket mivel vigasztaljam, ha az előbbiekben oly magasra tettem a diófarönk árát? Nekik azt tudom ajánlani,
azoktól vásároljanak, akik nem olvasták ezt a fejezetet. Például apróhirdetőktől. Egy külföldi internetes
apróhirdetésben például a kép szerinti 6-8 cm-es diódeszkákból 7 köbmétert kínálnak 900 dollárért. Ez
talán a fele annak az árnak, amiről feljebb mint minimál-árról beszéltem.

A diófaanyag magas ára a feketézők figyelmét is megmozgatta. A grúz pénzügyminisztérium közlése szerint
ebből a diófaanyagból 47 m 3-t akartak illegálisan értékesíteni, de a pénzügyérek lecsaptak a feketézőkre.
Látja tisztelt Kollégám, hogy micsoda emberek vannak? És hogy kell vigyázni?

Ipari, iparművészeti használata
Mottó:
„Diófából csináltatok szekeret”
(magyar népdal)
A diófaanyagot rönkként, deszkaként és
furnérlemezként forgalmazzák. Drága
faanyag. Az erezett diófa más bútorfák
árának húszszorosát is megéri. Mivel ritkasága miatt
Európában kicsi a kínálata, nincs kialakult piaci árszintje,
ezért leginkább csak rönkként forgalmazzák, mert az a
feldolgozó, aki diófarönkhöz jut, leginkább maga dolgozza
fel. Egy holland fakereskedő szerint Hollandiában 2-3
trópusi faanyag árát követően a diófa a legdrágább.
Azért ne essünk túlzásba, ne ragadtassuk el magunkat. A
faanyag drágasága a hibátlan, szép rajzolatú faanyagra
vonatkozik.

Vegyük figyelembe a korábban említett értékcsökkentő tényezőket.
Ha a felsorolt hibákkal terhelt diófarönköt kínálunk eladásra, ne csodálkozzunk, ha árunkat a vevő erősen
leértékeli.

A fafeldolgozó üzemek részben deszkát, részben furnért készítenek a diófa
anyagából. A deszkák jóval drágábbak. Kisebb deszkadarabokból mutatós
parketta készül.
Kazettás dióparketták:

Minden dióparketta más. Minden darab egyedi színű és rajzolatú. A hagyományos dióparkettákra egy
példa:

További dióparketta minták megtekintésétől ezúttal megkímélem tisztelt olvasó Kollégámat. A
diófaanyagok gyűjteményében, ami a Képeskönyv egyik melléklete, többet is láthat.
Előfordul ritkábban diópadló is, de padlónak - luxuscélokra - inkább a feketedió deszkáját használják.

Pedig szebb a mi diónk deszkája. Ha díszpadlót akarunk készíttetni, most van rá lehetőségünk. Nem is
olyan messze, Harkovban most eladó 20 tonna ebből az anyagból:

A diófa anyagát drágasága miatt általában furnérlemezként hasznosítják, leginkább a bútoriparban,
valamint a belsőépítészetben. A furnérlemez felső rétege készül diófából, a többi réteg pedig közönséges
fából.
Egy lehetséges diófurnér-minta:

Változatos diófurnér mintázatokat is a mellékletben mutatok be. Itt csak néhányat a szebbekből.
Különleges furnérok: elágazásos, méhszárny-mintás és örvénylő.

Ennek a diófa-furnérnak készítője, egy olasz mester a pehelytoll nevet adta:

Az erezett diófaanyagból készül a bútorok eleje, a kevésbé mutatós, kevésbé erezett furnérlemezből pedig a
bútorok belseje, oldala, háta. Három, diófurnérral borított asztallap mintázata következik (kattintással
kinagyíthatók):

A diófafurnért falburkolatok készítésére is használják.

A fában található csomók, rajzolatok növelik az értékét. A csomós, rajzolatos diófurnérral zongorák külső

felületét is díszítik.
Példa a rajzolatos diófurnérra, ami diógyökérből készül:

További diógyökérfurnér-anyagokat a mellékletben mellékelek.
A diógyökér-furnérok különlegességei a könyv-furnér és a négyes furnér:

A diófaanyag drágasága miatt, a faipari technológia fejlődésével egyre vékonyabbak a furnérlemezek.
Milliméteresek, de annál vékonyabbat is hirdetnek eladásra. Jelenleg ott tart a technika, hogy
félmilliméteres vastagságú furnérokat vágnak.
Tisztelt fafeldolgozó Kollégám, nálunk még nem látni, de az Egyesült Államokban már létezik olyan
fafeldolgozó, amelyik a legvékonyabb diófa-furnérokból papírvékonyságú képes levelezőlapokat,
névkártyákat és hasonló termékeket gyárt, és rendelés szerinti szöveggel, képpel látja el. Egy ötlet, mivel
lehetne foglalkozni, konkurens nincs, kereslet biztosan lenne rá.
A diófaanyag másik nagy felhasználási területe a tömör diófaanyagok használata.
Úgy a diófurnér, mint a tömör deszka elsősorban, döntő mennyiségben bútorgyárakhoz kerül. A
bútorkészítés a fő felhasználási terület.
A tömör diófadeszkából készült bútoroknak természetes hatása van, a diófurnérozott bútorok pedig
szépségükkel emelkednek ki. És mindkét esetben a minőségükkel.
Asztallapok készülnek tömör diófadeszkából:

Igen elegáns lovaskocsik is készülnek diófából, amely kocsiknak minden, fából való alkatrésze diófaanyag.
Ez például póninak való.

A lovaskocsiktól csak egy kis lépés az iparművészet. Diófából készült, művészien szép használati és
dísztárgyakat unásig fogok mutatni a MI KÉSZÜL DIÓFÁBÓL? fejezetben. Most csak az iparművészeti
célú diós famunkát érzékeltetem néhány képben. Éppen egy diófa-váza készül:

Vázák, tálak esztergálása közben kérdés lehet, hogy hogyan tudjuk a belső vájás során megállapítani a fal
vastagságát. Van rá megoldás, állítólag házilagosan is készíthető lézeres falvastagság-mérő.

Tisztelt faiparos Kollégám, a diófát meg kell becsülni!
Nemcsak a törzse és a gyökere, hanem az ágai is hasznosíthatók, értékesíthetők. Például éppen
iparművészeti szintű vázák készítésére, ha már a vázáknál tartunk. Vázák diófaágból:

Tálak, edények készítésének menete diófából, jelen esetben feketedióból. A kiindulási állapotban a fahasáb
nem különbözik a felvágandó tüzifától. Mindössze egy ceruzavonal jelzi, hogy hozzáértő szakember hova
jelölte be a leendő vágást. Láncfűrésszel kell esztergályozható darabokra vágni a hasábokat.

Munka közben:

Az esztergáláshoz nemcsak esztergagép, hanem idő is kell. Egy napi munkával néhány félkész diófatálat
lehet készíteni.

Egy török diófafeldolgozó műhely képei következnek, amelyben főleg esztergálnak, de asztalokat, székeket
is készítenek.

Néhány kép egy feketedió-tál készítéséről:

A végeredmény igazolja, hogy megéri a ráfordított munkát.

A váza- és tálkészítést,
esztergálást láttuk, nézzük meg a gitárkészítést is. A gitárnál az a fontos, hogy a két fele egymás tükörképe
legyen. Ezt úgy érjük el, hogy a gitár felének sablonját gondosan a diódeszka egészséges részére helyezzük.
Körülvágjuk nagyjából, majd két vékony lapot vágunk belőle, és a kopírfűrésszel szépen körbevágjuk. A
vágásfelületnél széthajtva igen szép mintázatot kapunk.

Az egyrétegű furnérlemez intarziák készítésére használatos, a tömör faanyag pedig
művészi famunkák, ajándéktárgyak készítésére. Állítólag ha egy olasz fafeldolgozó
üzembe bekerül egy diófarönk, gyufaskatulyánál nagyobb hulladék nem kerül ki
belőle, mert az utolsó darabig feldolgozzák.
A legújabb technika a diófa feldolgozásába is betört. Lézermarás diódeszkán, sőt, azt mondják, a dióhéj
felirata is lézermarással készült. Nem tudom, ezt már csak akkor hiszem el, ha közelebbről is megnéztem.

Lézermarás diófaórán:

A diófából készült termékek tartósak, száraz helyen tartva évszázadokon át változatlan szépségűek. De
azért előfordulhatnak károsodások. A vizesedés okozta gombakártételt és az ebből adódó elszíneződést már
említettem, most pedig a rovarkártételre hívnám fel a figyelmet. Ha olyan helyen lakunk, - nem olyan helyen
lakunk, de miért ne lakhatnánk, ha lenne pénzünk, - ahol termeszek járnak, nézzük meg, hogy megehetik
még a legjobb diófa-anyagot is. Incisitermes minor kártétele diófa-anyagban:

A mi éghajlatunkon a szú eszi a diófabútort. Több mint 500 éves ez a diófaasztal, és mára már asztalként
nem használható, egyedül csak múzeumban, a nagytétényi kastélymúzeumban hirdetheti a diófabútorok
ősiségét.

Tisztelt Kollégám, feldolgoztuk a diófa anyagát. Maradt-e meg valami?
Talán csak ez a diófaforgács:

Egyéb diófajok mint faanyagok

Vázlat:
1. Hibriddió
2. Japán dió
3. Mandzsúriai dió
4. Hikori- és pekándiók
5. Paradox dió
6. Claro
7. Oregoni dió
8. Vajdió
9. Andok diója
10. Arizonai dió
11. Engelhardiák
A diófajokat korábban kielégítően megismertük. Foglalkoztunk az ehető diójú diófajok
termeszthetőségével is. Most faanyaguk megismerése van soron.
Ha tisztelt amatőr erdész Kollégám az alábbi áttekintést áttekintette, kérem, vegye tekintetbe,
hogy nem volt célom a különböző egzotikus diófajok erdészeti célú telepítésének ajánlása.
Mert a siker annyira bizonytalan, hogy már inkább a sikertelenség biztos.
Az alábbi összeállítás diófái zömében a miénktől eltérő éghajlaton érzik jól magukat. Ha
itthon nem kapják meg azt a meleget, amit szeretnének, csenevészek, gyengék lesznek. Ha
pedig nálunk nagyobb meleget találnak, mint eredeti élőhelyükön, az első néhány évben
látványosan fognak fejlődni, de szöveteik lazák lesznek, ami nemcsak élettanilag rossz, hanem
a leendő faanyag minősége is csapnivaló lesz.
Kivétel a feketedió, de leginkább a hibriddió, mint már mondtam.

1. Hibriddió
A közönséges és a fekete dió hibridje nemcsak nagyobb életrevalóságával tűnik ki, ami jobb
egészségében, nagyobb növekedési erélyében mutatkozik meg, hanem szép faanyagában is,
mint látjuk a fenti nyitóképen.

2. Japán dió
A diófélék családtagjainak többsége szép és értékes keményfát állít elő. Tessék
megtekinteni ennek az oldalnak a háttér-mintázatát! A japán dió faanyagának
mintázatát használtam itt fel háttérként.
Jobbra és lent is japán dió van.

3. Mandzsúriai dió
Minőségi diófaanyagot ad, barna színűt, vékony, világos szíjáccsal, vastag, sötétbarna
geszttel. A mandzsúriai dió rönkjének vágási felülete:

Faanyagának színezete:

Parketta mandzsúriai dióból:

Fájából bútort, dísztárgyakat készítenek. Puskatus céljára is jó, de jobb a közönséges dió
faanyaga erre a célra.

4. Hikori- és pekándiók
Eredeti élőhelyükön kiváló faanyagtermelők. Kivágáskor hengeres törzsük természetes
állapotban is 20 m-ig ágmentesnek mondható. Fiatalon kezdetben lassabb a törzsvastagodás,
aminek üteme érett korban megnő.

Kivágott fehér hikori fa:

Jó körülmények között a pekándió éves vastagodása 6-9 mm:

A különböző hikori- és pekándiók (Carya fajok) fáját a faipari szakértők se tudják egymástól
megkülönböztetni. Egy kis segítség a szakértőknek:
Fehér hikori - C. ovata

Pekándió

Keserű hikori - C. cordiformis

Csupasz hikori - C. glabra

Rojtos kérgű hikori - C. laciniosa

Nemezes hikori - C. tomentosa

A faanyag fajsúlya rendszerint nehéz, néha igen nehéz, 0,72 g/cm 3-től általában 0,84-ig, néha
0,96-ig terjed. De 0,60-ra, 0,66-ra az összes hikoridiónál számítani lehet. Ezekkel az
értékekkel vezetik a mérsékelt övi faanyagok sűrűségi listáját.

A hikoridiók, pekándiók faanyaga hasonlóan értékes faanyag, mint a Juglans-dióké.
Ugyanúgy elmondható róluk minden jó, akár műszaki, akár esztétikai szempontból nézzük.
Gyűrűs likacsú, szívós és rugalmas.
Minőségükre, tartósságukra jellemző, hogy Carya-diók fájából készültek a korai automobilok
tengelyei.
A pekándió fája igen jó minőségű. Nézzük meg közelebbről! Hikori-faanyag 33-szoros
nagyításban:

Keresztmetszeti, érintőleges és sugárirányú metszete mikroszkóp alatt:

A faanyag mintázata: (Megjegyzem, a legtöbb hikori-faanyag ennél világosabb színű, amint az
a mellékletben látható.)

Egy 90 cm széles pekánrönk:

Lapostányér, faragvány és pad pekándió-fából:

Ventillátor pekándióból:

Hikorideszka:

Szerszámnyélnek a hikoridiók a legjobbak. Baltának, kalapácsnak.

5. Paradox-dió
A Paradox-dió, amelyről már korábban szó volt mint nemes diófák alanyáról, hibrid-dió.
Fáját az amerikai faipari szakirodalom "bastogne walnut" néven nevezi. Külön,
megkülönböztetett figyelmet érdemel faanyagának változatos rajza, színei miatt. A színek
között még zöldes árnyalat is előfordul.
Ez a faanyag a diófélék közül a legnagyobb fajsúlyú, "legsűrűbb". Ezért, annak ellenére, hogy
az egyik legszebb és legerősebb diófaanyag, vadászfegyvert nem szoktak készíteni belőle.

Puskatus és gitár készül paradox-dióból:

Diófabútorok készítése
Mottó:
"A diófaanyag kemény és erős, stabil, könnyű súlyú, ütésálló, rugalmas. Kevésbé dagad és
apad, mint a faanyagok többsége. Édes vele dolgozni, szeretni való az illata, kellemes a
kéznek, és ragyogó fénye van."
(McIntosh, 1995)
Mit mond tisztelt Kollégám? Hogy túl drágák nekünk a diófabútorok?
Szerintem ez esetben ne vegyünk. Készítsünk. Van ugyanis diófadeszkánk. Amikor diótermő
diófánk kiöregedett, kivágtuk, sajnos, nem tudtuk drágán, furnérkészítésre eladni, mert túl
rövid volt a rönkje. Ezért felvágattuk deszkára.
Ha nincs elég diófadeszkánk, keressük fel asztalos ismerősünket, és nézzünk be nyersanyagraktárába. Neki nagy készlete van belőle, mert senki se rendel tőle diófabútort. Ott porosodik.
Mert drága.

Elfekvő készletéből vehetünk.
Kezdetnek talán egy hintaszéket készítsünk. Nem nagy ügy. Kellő szakértelemmel, a mellékelt
képek alapján bárki elkészítheti. Tessék csak a képekre kattintani.

Most azt kérdezi tisztelt barkácsoló Kollégám, hogy ha ilyen jól tudom, hogyan kell egy
tökéletes diófa-hintaszéket elkészíteni, ez esetben csináltam-e már egyet is.
Nem, nem csináltam, de képem van hozzá. Ahhoz, hogy másokat erre biztassak.
Viszont egy asztal-projektet bárki sikeresen abszolválhat. Ha már annyi fölösleges projektet
írtunk, és nem nyertünk semmit, az asztal-projekt eredménye egy valódi diófa-asztal lehet.
Amin újabb projekteket írhatunk.
Diófaanyagunkat vágassuk gatteron vastagabb deszkákra a szokásosnál, mondjuk 3-4-5 cmesre.

Fűrészeltessük asztalossal egyenesre, pontosan párhuzamosra a deszkákat. Vágassuk
egyforma hosszúra. Gyalultassuk simára. Ragasztassuk össze például epoxigyantával.

Vegyünk a barkács-áruházban fémlábakat, a hozzájuk tartozó szerelékekkel, és
csavaroztassuk valakivel össze.

Na, ugye, megmondtam. Mindent mással csináltattunk, és mégis jobb lett, mint ha magunk
csináltuk volna.

Megfigyeltük, milyen szép lett a faanyag színe, a kiindulási anyaghoz képest? Ez a titka a
projektnek, a diófapácos kezelés.

Egyedül a diófapácot kell magunknak készítenünk, mert nem kapható.

Diófabútorok restaurálása
Tisztelt idősödő Kollégám, a diófabútorok is öregszenek, nemcsak mi. Mi legyen velük?
Szerintem az öregeket ne dobjuk ki, hanem renováljuk. Egy görgős diófa-karosszék
restaurálásának példáján megnézhetjük, hogyan történik az ilyesmi. Nem nagy dolog, némi
kézügyességgel és néhány asztalosszerszámmal magunk is megpróbálhatjuk.
A kiindulási állapot: Egy elöregedett karosszék.

Először is szét kell szedni alkotóelemeire, de úgy, hogy meg ne sérüljön. Hol mivel van
összeerősítve, csavarral, tiplivel.

A festéket el kell távolítani, az elemeket le kell tisztítani. A repedt elemeket besüllyesztett
csavarokkal és ragasztással kell kijavítani, végső esetben újonnan készített elemre kell
cserélni. A fatipliket újakra kell cserélni, és amely elemek szögelve voltak, azokat, bizony,
újra kell szögelni. Az ülésrugók helyett is újak kellenek.

Ahol javíthatatlannak látjuk a sérülést, mint ennek a karosszéknek a támla felső részén, kis
darab új diófaanyaggal pótoljuk, vagy odaillő mintázatú gyökérfurnérral fedjük be.

A következő kép egy nagyobb darab pótlását mutatja, egy ék alakú új elemet kellett készíteni
és az ülés és a támla deszkája közé illeszteni.

Egy újabb nagyobb javítás: a levált kartámlát ki kellett cserélni, és előtte a lehasadt részt ki
kellett egészíteni.

Már csak össze kell szerelni.

És alapozni, festeni, lakkozni.

Így néz ki egy korábban renovált párja mellett. Már csak kárpitozni kell.

Csak azt kell eldönteni, hogy kékre vagy aranyszínűre. Hogy mutat jobban a kandalló előtt?

Most már tudunk restaurálni. Itt a következő feladat, egy százötven éves, már két
világháborút megélt diófa-szekrény.
A részletekkel nem úntatom tisztelt restaurátor Kollégámat. Ilyen volt, ilyen lett.

Mit csináljunk, tisztelt asztalos és restaurátor Kollégáim, ha gyönyörű diófadeszkánkon
diónagyságú lyuk van? Attól még felhasználhatjuk, de előbb töltsük ki. De ne diófaanyaggal,
hanem valóban dióval. Ez is egy szokásos eljárás, de a mi diónk helyett szokásosabb a
feketedió termése, mert az dekoratívabb. (A mi diónk pedig finomabb, azt meg kell ennünk.)
Ruhásszekrény ajtaja készül:

Itt pedig egy öreg diófadeszka folytonossági hiányát kellett kipótolni, ez is szekrényajtó volt,
és lesz is.

A vadászfegyvernek való diófaanyag
Mottó:
"Tisztességes fegyverhez tisztességes diófaanyag kell."
(Szergej Basszkacsi - szibériai vadász)
Tisztelt katonatiszt Kollégám, a katonai puskák fölött eljárt az idő, ma már a vadászpuskák
korát éljük. Azok jóval emberségesebbek, nem emberre lőnek velük. Csak hajtóvadászaton.
Tisztelt fegyverműves Kollégám, nem értek a fegyverekhez, nekem még puska nem volt a
kezemben. Amit ebben a témakörben leírok, nagyrészt az idézett vadászfegyver-szakértőtől,
Szergej Basszkacsitól származik. Én csak megpróbáltam értelmezni, a magam módján
megérteni, amit ő különböző szakanyagokban írt. Ha valahol úgy találja, nem helyes, amit
leírtam, tőle kérjen állásfoglalást. Nem vicc, tényleg nagyon hozzáértő és segítőkész ember. És
szakértője a diófaanyagnak.
Tisztelt vadász Kollégám, igyekszem a témát az Ön szemszögéből nézni, akinek nincs egy
rendes puskája, de szeretne egyet, és ahogy az anyagi ügyei állnak, hamarosan meg is
engedheti magának álmai puskáját.
Mik azok a tulajdonságai a diófaanyagnak, amik vadászpuska készítésére predesztinálják?
Nem kizárólag a faanyag fizikai minősége, mert azt esetleg - ritkán - más faanyagok, a bükk,
juhar, alma, cseresznye, görcsös törzsű nyírfa is elérik, hanem elsősorban a dekorativitása.
Egyéb értékmérők:
A faanyag sűrűsége optimális, a számításba vehető faanyagok sűrűségének középértékét
képviseli.
Hosszirányú szilárdsága a hajlatnál valamivel kisebb, mint más vadászfegyver-anyagoké,
de nyomószilárdsága nagyobb.
Szakítószilárdsága megfelelő, átlagos.
Abszolút törésszilárdsága kicsi, tangenciális irányban.
De azt vegyük figyelembe a faanyag vásárlásakor, hogy idővel a diófaanyag tovább "érik",
sötétebbé válik.
Először a diófaanyagot kell tudnunk megkülönböztetni más faanyagoktól. Gyakorlatlan
vásárlóként, első ránézésre. Ehhez tudnunk kell, hogy a diófélék faanyagában az edénynyalábok mindig kifejezettek, közepes vagy nagy pórusúak. Olyan diófaanyag nincs, amin az
edény-nyalábok nem láthatók jól.

Így néz ki az igazán puskatusnak való diófaanyag.

És így néz ki az a török nagyüzem, ahonnan a török hadsereget ellátják puskatusokkal. Nem
hadititok, a cég neve Denlas, és Adanában székel. Csak diófát dolgoz fel, más faanyaggal nem
foglalkozik. Ha megfizetik, a kurd gerilláknak is szállít. És vadászoknak, a világon bárhova.

Mielőtt továbblépnénk, pillantsunk be az arzenálba, és nézzünk meg néhány képet amerikai
vadászfegyvergyárak kínálatából, a közönséges dió mellett más diófajok faanyagából is! De
fontos megjegyeznünk, hogy igazán szép puskatus csak a közönséges dió fájából készíthető, a
többi dióféle faanyag erre a célra kevésbé értékes.
A fentebbi jellemzők minden diófaanyagra vonatkoznak, a diófélék családján belül. De ez
csak az elmélet. Ha vennünk kell egy puskatusnak való fadarabot, konkrét választási
lehetőségünk jóval kevesebb.
1. Vagy veszünk egy kétcolos feketedió-deszkát vagy hikori-faanyagot fakereskedőktől,
mert közönséges diót csak Denliék árulnak Törökországban és a svájci lerakatukban. Ha
távolkeleti, mandzsúriai diót kínál a fakereskedő, udvariasan utasítsuk vissza.
2. Vagy félkész puskát veszünk, fegyverboltokból, fegyverkészítőktől.
3. A harmadik lehetőség pedig, hogy lecsapunk egy kivágás alatt álló öreg diófa
faanyagára.
4. A negyedik az, ha internetes árudák kínálatából választunk.
1. Minőségi diófaanyagot kínáló fakereskedést nem ismerek személyesen, de azt hiszem, ezzel
nem állok egyedül. Van egyáltalán ilyen? Ha van, nagyon messze lehet. Fegyverkészítő?
Budapesten van egy. Legtöbb az öreg diófából van. Ha anyagát nem kétcolosra vágjuk,
hanem 5,5-6 cm vastagra, két puskatus anyaga is kijön egy árából.
Átnéztük a lehetőségeket, mégis maradjunk az elsőnél, a minőségi fakereskedőnél. Az ilyentől
elvárható, hogy a mintadarabokról dokumentumai legyenek, amikből visszakereshető, hogy
az adott fadarab hol termett, mennyi időt száradt, mennyit állt raktáron. Persze, nem az
abszolút szárazságot lehet számonkérni, hiszen az a tárolás körülményeitől függ, hanem képet
alkothatunk a kereskedő gondosságáról.
2. Fegyverboltok kínálatában - nem nálunk, hanem fejlettebb vadászkultúrájú országokban a szürke dió anyagából kínált félkész fegyverek gyakoriak. A szebb, értékesebb félkész
fegyverek pedig ritkábbak. Állítólag boltonként nem található, csak legfeljebb tíz darab,
amiből választani lehet. Pedig fegyvert úgy választ a vadász, mint feleséget. Hosszú időre. A

fegyverboltos is úgy gondolja, a vadásznak a kedves fegyver minden pénzt megér, tehát
drágán adja a tucatárut is. Még egy hátránya van a fegyverboltok félkész termékeinek. Az,
hogy már több kézen ment keresztül, eltérő körülmények között tárolták, illetve munkálták
meg. A faanyag szárazsága változott ez idő alatt, nem mindig előnyére. Ez a kész fegyver
minőségére is kihat. Mindig fennáll a gyanú, hogy a tárolás esetleg az aljzaton, netán szorosan
egymásra rakva, textilanyaggal leborítva, vagy más, olyan módon történt, hogy a faanyag
nedvességet kapott, befülledt. Hát, még ha eső is érte valamikor, gombásodhat is.
3. Ha magunk vágjuk ki, vágatjuk fel, szárítjuk, tároljuk a diófaanyagot, akkor valószínűleg
magunk fogjuk elkövetni az elkövethető hibákat. Jobb, ha ezt másra hagyjuk. Maga a
megfelelő diófa megtalálása se könnyű, és a folyamat is munkaigényes. Legalább 70-80 éves
fa kell, amely egyedül nőtt, nem ültetvényben. Kerülni kell a hajlott, csavarodott, sérült,
kéregvesztett fákat, mert ezek faanyagában nincs annyi hasznosítható anyag, mint az
egészségesekében. A görcsök értékesek, a gyökér szintén, a főbb oldalgyökerek kiágazása
alatt elvágva. De legértékesebb a görcsös gyökér, ami fiatalkori sebzés és jó sebbeforrás
eredménye. A középázsiai görcsöstörzsű diófák adják a legérdekesebb színű, rajzolatú
puskatus-anyagot. Ilyen volt:

Ilyen lett:

Tönknek a fa tövétől az első ágakig terjedő részét tekintjük. A tönkből elég sok, megfelelő
minőségű anyag vágható. Alsó része, ahol a gyökérrel találkozik, érdekes, értékes lehet.

Ahol a diófa törzséből már ágak indultak, figyelmesnek kell lennünk, az ághelyeket külön kell
értékelnünk, rontják-e a minőséget. Antik fegyvereknél ez a szempont nem volt kérdés, a régi
fegyverészek az ághelyes anyagból is puskát készítettek.

Ma már alkalmaznak olyan technikákat, amelyekkel az ághelyek szinte eltüntethetők. De az
egészséges ághelyek nem is okoznak gondot.A mai fegyverkészítők már nem az ághelyekkel,

hanem egy másik hibával, a csavarodott növéssel elnézőbbek.

Olasz és török fegyvereknél érdemes a nyakrészt külön megvizsgálni, mert a csavarodottságot
gyakran oda rejtik. Ilyen törés lehet a csavarodottság következménye:

Tehát: A csavarodottság kizáró ok.
Dehát, aki mindezeket tudja, azt ne tántorítsam el a fegyvernek való diófa lábon történő
kiválasztásától. Egy dán vadász nem olvasta fenti aggályaimat, és a saját, kerti diófájából
készíttetett vadászpuska-sorozatot. A faanyag színéből kiindulva Aranyeső-típusú puskáknak
nevezte el ("Guldregn"). És milyen jól sikerültek! Igaz, az anyagot több évig szárította, és a
puskát szakemberrel faragtatta.

4. Az internetes kínálat kihasználásához pedig idegennyelv-ismeret szükséges. Sajnos. Előnye
viszont, hogy az árak nem függnek a helyi kereslettől-kínálattól, hanem kiegyenlítettebbek.
Egy másik hátrány, hogy az eladók csodálatos, sokszor érthetetlen jelzőkkel, tulajdonságokkal
ruházzák fel a kínált árut. Persze, a cél a vevőfogás. A vevő pedig helyesen teszi, ha a
körítésre, a szövegre nem figyel, csak a mellékelt fényképre, és megkéri az eladót, hogy a
faanyagot másik oldaláról, másik megvilágításban is fényképezze le, és küldje el mellékletben.

Utánozhatatlan tulajdonsága a diófapuskának, hogy minden példány egyedi. Egyéniség.

Az arzenál ennek a fejezetnek, a diófából készült fegyverek ismertetésének a melléklete. A
nyersanyagokat ábrázoló képeken szép, rajzolatos félkész diófa-puskatusok láthatók.
Amerikában már csak így megy, a megrendelő az interneten a képek alapján rendelheti meg
leendő puskáját. 400-4000 dollár közötti árakon kapható hozzá a faanyag. Mondjuk, a 4000
már túlzás, mert az 1500-1700 dollárosak is olyan szépek, hogy kiállításokon mutogatják, és
2000-2500 dolláros rekordárak érhetők el aukciókon. De ezek mind a rendkívüli
diófaanyagokra értendők, öreg diófák tövének, gyökerének, görcsének anyagára.
Tisztelt vadász Kollégám, nem kell megijedni az áraktól. Az ilyen drága fegyver-alapanyagok
a legritkábbak. A legegyszerűbb, vadászfegyvernek való diófaanyaghoz 20-30 dollárért is
hozzá lehet jutni. Ne fizessen többet, mint amennyit tud.
Tessék csak idenézni! Ezért a diódeszka-darabért 250 dollárt kérnek. Annyiért mi is adunk
egy ekkora darabot. Ha kettőt rendelnek, kettőt is tudunk adni. Igaz, dupla áron.

350 dollár az ára a következő darabnak. Tisztelt diófatulajdonos Kollégám, álljunk rá
puskatusnak való diódeszka-darabok értékesítésére! Nagy kereslet van a
vadásztársadalomból!

És itt vannak az ezer dollárnál is többet érő anyagok. Ha ezzel sem éri meg foglalkozni, akkor
semmivel se.

Ami a minőséget illeti, lehet válogatni, akár a melléklet képeiből is. Csakhát, sajnos, nem
értünk hozzá. Sem mint vadászok, akik álmaink fegyverének elkészítéséhez keresünk
alapanyagot, sem mint diófa-tulajdonosok és kezdő diófa-feldolgozók, akik ebből szeretnénk
meggazdagodni.
A puskatus-készítés külön szakma, csak az ért hozzá, aki évtizedeken át csak azt csinálja. De
a puskatuskészítés céljára legmegfelelőbb diófaanyag kiválasztása hat pontban
összefoglalható, megtanulható. Néhány perces tananyag, és szakértők vagyunk. Legalább
ebben, ha máshoz nem értünk.
1. Először is a faanyagnak határozott erezettel kell rendelkeznie, olyannal, amelynek
lefutása, rajzolata a tervezett fegyver alakjának felel meg. Vagyis: Az erezet induljon a

talptól, legyen jellegzetes a tuson, emelje ki a markolat alakját, (a markolatnál érdekes
rajzolata lehet), és egyenesen a puska csöve felé fusson tovább.
2. Az erezet zárt pórusú, kemény legyen. Tehát a faanyag könnyen vágható, munkálható
legyen amellett, hogy kemény.
3. A harmadik követelmény a faanyag színe. A közönséges dió faanyaga sokféle színben,
tónusban, átmenetben szokott megjelenni. Leggyakarabban a "mély pirosbarna", a
"valódi piros-bordó színezetű", a "kékesfekete" és a "sötét kávészínű" darabokat
keresik. A legtöbbeknek ezek tetszenek. Sokféle szép színárnyalatú diófaanyag van ezeken
kívül is, például az "aranyszalma", a "tejszínes kávé", vagy a "tejcsokoládé" árnyalatok
is, de ezek kevésbé keresettek. A szürke színű faanyag senkinek se tetszik. Ez az egyetlen
színárnyalat, amelynél a vevők esztétikai ítélete egybeesik a faanyag ténylegesen
gyengébb minőségével.
4. A negyedik kritérium a legnehezebb. Csaknem az összes vevő feketével erezett,
márványos rajzolatú faanyagot keres, sokszor még meghatározott rajzolattal is, amilyent
szinte lehetetlen találni. Műalkotást szeretne venni, miközben az eladó csak egy fadarabot
tud eladni.
5. A faanyag szárazsága is követelmény. Nem az abszolút szárazság, mert akár a
levegőből is vehet fel vizet a faanyag, hanem a feldolgozás előtti száradása. Sok vevő
idegenkedik a mesterségesen szárított faanyagtól. Természetes úton is szárítható, több év
alatt, például öt év után már megfelelő. De beszélnek többszáz éves diófaanyagok
feldolgozásáról is. Minél tovább szárítják, annál drágább a diófaanyag, mert a
fafeldolgozónak pénze van benne, amit akár egy évtizedig se tud kivenni. A kamatos
kamatokkal fel kell szorozni. Nem kell a mesterséges szárítástól félni, a természetes
szárítással kombinálva minőségi faanyag nyerhető.
6. Végül a pénzről, ami mindenki számára fontos szempont. Ez a legegyszerűbb kérdés,
ezért maradt a végére. A tényleges ár alig tér el a tizenöt hónapos vagy a tizenöt éves
faanyag esetében. Az a kérdés, ki miért mennyit hajlandó fizetni. Annyit fizet.
Ez a titok. Kinek mi mennyit ér meg, kit mennyire lehet becsapni.
A gyorstalpaló szakértői tanfolyam elvégzése után már csak a puskatusnak való diófaanyag
kereskedelmi kifejezéseivel kell tisztában lennünk. Ha mi vagyunk az eladók, ezeket a
kifejezéseket kell használnunk, ha pedig vevők vagyunk, értenünk kell, mit jelentenek ezek a
kifejezések.
Eladó: Ez a darab, amit mutatok, a legszebb, amit pályafutásom alatt láttam.
Ez azt jelenti: Ez a fadarab tényleg nagyon szép, de olyan funkcionális hátrányai vannak,
ami miatt nem érdemes megvenni.
Eladó: Ebből a darabból szinte bármilyen stílusú, szinte bármilyen célú puska
elkészíthető.
Jelentése: Pont arra a stílusra, pont arra a célra nem lesz jó, amire szeretnénk. A többire
igen.
Eladó: Sajnos, a lelkiismeretlen rablógazdálkodás miatt annyira megfogyatkozott a
magyarországi (romániai, törökországi, kaukázusi, stb., stb. a nem kívánt szöveg
törlendő) diófaállomány, hogy csoda, hogy ilyen szép anyagot tudok kínálni.
Jelentése: Hamarosan jön az újabb faanyag-szállítmány, de addig még ezeket a kimaradt
példányokat el kell adnom.
Eladó: A trópusi esőerdők a kipusztulás határán vannak. Már nem várhatók újabb
trópusi faanyag-szállítmányok, nemcsak azért, mert kipusztultak, hanem azért is, mert a
megmaradtakat szigorú természetvédelem alá helyezték.

Jelentése: A fegyverkészítésre alkalmas diófaanyag nem a trópusokról származik, hanem
Európából, és nem természetes erdőkből, hanem idős, kiöregedett, diótermő diófákból.
A fenti példamondatokhoz hasonlók szabadon szerkeszthetők, betanulhatók. Jó eladást, jó
vételt!
Nos, ha megvettük a faanyagot, a következő kérdés a vadászfegyver stílusa. Nem a
használhatóság a lényeg, hanem a szépség, a különlegesség, és főleg a régiség. Pukkadjanak
meg a vadásztársak! Nem nyulat akarunk lőni, hanem villogni akarunk. Mutatok néhány
mintát.
Kiválasztottuk, és már készül is diófapuskánk. Félkész állapotban így néz ki:

Jaj, most majdnem félrevezettem tisztelt barkács Kollégámat! A kép alapján azt sugallhattam
volna, hogy otthoni, barkács-módszerekkel készíthető szép diófapuska.
Nem. Nem érdemes barkácsolni. Az erre szakosodott amerikai fegyverkészítők 65 dollárért
hihetetlen pontossággal kifaragják, Önnek csak választani kell a 4000 mintából.
Sőt. Amerikáig se kell menni, Pesten, a VI. kerületben is készítenek szép vadászfegyvereket
kaukázusi diófából.
Az alapanyag-kínálat előlről-hátulról:

Még nincs kész, és máris milyen ragyogó!

És ha elkészült, ugye, milyen öröm lehet a vadászat egy ilyen, diófából készült puskával?

És itt van, amire vártunk, a híres Brno-Super vadászpuska, ami a maga idejében nagy
sorozatot ért meg, nem készült belőle két egyforma darab, de ma már nem gyártják.

A török diófaanyagból készült vadászfegyverek különösen szépek. Mint a következő puska is.
Érdemes két részletét külön is megnézni.

Képek egy másik török vadászfegyvergyár munkáiból:

Ezek külföldi példái voltak a szép, diófából készült vadászfegyvereknek. Örömmel jelentem
tisztelt vadász Kollégámnak, hogy hazai példa is van már a legigényesebb diófafegyveragyakra, nem is egy. A következő puskák faanyaga is az imént mutatott török
fegyverkereskedő, Denli úr készletéből származik, a svájci lerakatából.

Ha tisztelt vadász Kollégám nem akar lemaradni, igyekeznie kell, mert már készülnek az
újabb, még szebb diófapuskák. Itthon, Magyarországon.

6. Claro
Az észak-kaliforniai feketedió fája is elterjedten hasznosított faanyag Amerikában. Azért
érdemel különös figyelmet, mert a kaliforniai dióskertek nagy részében erre az alanyra oltják
a diótermő közönséges diót, és a diótermelésből kiöregedett diófákat többnyire faanyagként
hasznosítják. Az oltás helyénél a két diófaj fája erősen eltér, ez a körülmény érdekes esztétikai
hatást eredményez.

Keresztmetszet az oltás határán:

A gépi rázásra nevelt diófák törzse Kaliforniában is rövid, ezért ebből az érdekes mintájú
kettős diófaanyagból nem furnért, hanem deszkákat készítenek.

Az észak-kaliforniai feketedió fájára az 1700-as évek óta, a kaliforniai spanyol szerzetesek
kora óta alkalmazzák a "claro" jelzőt, ami világosat, ragyogót jelent. Ma is ez az általánosan
elfogadott neve az észak-kaliforniai feketedió faanyagának.

A claro faanyagra a színesség a jellemző. Pirosas, aranyszínbe hajló, közben cserszínnel,
szürkével, feketével, barnával vegyítve. A faanyag színe sokszor annyira hasonlít a feketedió
faanyagára, hogy szakértők se tudnak különbséget tenni, de általában színesebb. Sárga, zöld,
bíbor árnyalat is előfordul.

Ami pedig diófa-anyagának minőségét illeti, a faanyag minőségi jellemzőit illetően hasonló,
mint a közönséges és a feketedió anyaga, azzal az eltéréssel, hogy nagy átlagban kevésbé sűrű.
Claro rönk az első vágás után:

A gyökértájon minden diófa mintázata más. Egyedi. Az észak-kaliforniai feketedió
gyökéranyaga, amerikai faipari szakszóval a "burl"-ök anyaga felvágva különösen szép,
pedig feldolgozás előtt nem sok látszik belőle.

Könyvmintás claro-gyökerek:

Egyébként pedig így néz ki az észak-kaliforniai fekete dió fája, amit az amerikai faipari
szakirodalom "claro walnut"-nak nevez:

Fodros mintázatú faanyaga:

A többi mintát mellékelem.
"Claro" táblák:

Egy 3 m hosszú, közel 10 cm vastag claro-deszka:

Három claro-táblából és egy claro-gyökérből készült asztal:

Kávézóasztal claro-gyökéranyagból:

Szekrényajtó claro-anyagból:

Gitárok készülnek claro-anyagból:

Vadászpuskák, parketták:

Iparművészeti remekek a kupák és vázák is (Tom Laser munkái), valamint Lynne
Yamaguchi claro-tálja.

A claro diófaanyagtól kissé eltér az alapfaj, a délebbi elterjedésű Juglans californica
faanyaga. Csak három mintaképem van róla, azok alapján megállapítható, hogy igazuk van
azoknak, akik hangszerkészítésre különösen alkalmasnak tartják.

7. Oregoni dió
Ennek az észak-kaliforniai feketediónak az "igazi" feketedióval létrehozott hibridje, az
Oregoni feketedió faanyagának szép, pirosas színével tűnik ki.

Oltott oregoni dió:

Oregoni furnérminták a mellékletben tekinthetők meg.
Nemcsak szép, vöröses színével, gyakran a faanyag méretével is kitűnik az oregoni dió a többi
dióféle közül. Oregonban autózván, ha megállunk az út mellett, ilyen családi felvételeket
készíthetünk.

Művészi kivitelű diófaasztal oregoni dióból:

8. Vajdió
Szép a vajdió faanyaga is. Nem csoda, hiszen az is dió, bár anyaga a feketediónál könnyebb,
gyengébb. Súlyához képest viszont erős.
Színe világosabb, de kitűnően festhető, fényezhető. A feketedió színére festett vajdió kinézetre
nem különböztethető meg attól, erezete hasonló, csak a súlya könnyebb. A faanyag értéke a jó
minőségű juharral és nyírfával azonos, de megközelítheti a feketediót is.
Keresztirányú, sugárirányú és tangenciális metszete így néz ki közelről:

További vajdió-mintákat is mellékelek.
A vajdió fája mikroszkóp alatt:

A faanyag erősségére, tartósságára a következő kép jellemző. 2,4 m hosszú propellert látunk,
egy második világháború előtti szélerőmű részeként. 300-at fordult percenként, 110 V-os, 10
amperes áramot termelt.

Deszka- és furnéranyag vajdióból:

Vajdió-deszkák és vajdió fájából készült parketta:

David Jones vajdió-vázája és tálai:

Rand Jack madaras műve vajdióból:

További vajdió-projekt:

És itt a vajdió vége. A deszkájának a vége.

9. Andok diója
A köztudatban a trópusi fák faanyagát szebbnek, értékesebbnek tartják, mint a mérsékelt
égövieket. Láttuk, mérsékelt éghajlaton a diófélék adják a legszebb, legjobb faanyagot. De
trópusi rokonaik se maradnak el mögöttük.
Faipari szempontból faji beazonosítás nélkül trópusi diónak nevezik a mexikói és az attól
délre fellelhető amerikai diófélék faanyagát, és közös néven kerül kereskedelmi forgalomba.
Ez a név angolul tropical walnut, németül Tropischer Nussbaum, spanyolul pedig csak
egyszerűen nogal.
A faanyag színe pirosas kávébarna, a geszt és a szíjács színe jellemzően eltér. Rostjai

kifejezettek. Az évgyűrűk határozottak. Fajsúlya 0,55-0,70 g/cm 3. Az edénynyalábok
láthatóak, a faanyag porózus. Az szállítószöveti sejtekben gyakoriak a prizma alakú
kristályok.
Perui diófaanyag: (Az első két kép azonos!)

És vannak még perui diófaanyagok a mellékletben is.
Argentin dió:

Állítólag még Brazíliában is van 1-2 diófa. Brazil dió faanyaga:

A deszka vége és szerkezete:

Délamerikai diófaanyag három, mikroszkópos képe következik. Keresztmetszeti, valamint
hosszirányú radiális és hosszirányú tangenciális metszetben.

Délamerikai diófaanyagból készült ajtó és perui dióból készült íves lábú ebédlőasztal:

10. Arizonai dió
Az arizonai dió (J. major) faanyaga azért nem kap nagyobb figyelmet és publicitást, mert
száraz körülmények között él, törzse rövid, növekedése gyenge. Egyébként nagyon szép, jó
minőségű faanyaga van.

Kandallópolc arizonai dióból:

11. Engelhardiák
A Délkelet-Ázsiai Engelhardiák fája értékes trópusi faanyag, ugyanúgy, mint Közép- és
Délamerika dióféléi, az ott termő Juglans-ok, Alfaroák és Oreomunneák.
Tisztelt faiparos Kollégám, most, hogy a szóbajöhető diófaanyagokat végignéztük, állapítsuk
meg elfogulatlanul, részrehajlás nélkül, hogy az összes diófaanyagból a mi közönséges diónk
mintázata a legszebb. Illetve nem is a miénk, hanem a Kaukázus vidékén lakó cserkeszeké, az
Amerikában "circassian walnut"-nak nevezett diófaanyag.

Most már ismerjük a közönséges dió és a többi dióféle fa fáját. Minket már nem lehet
megtéveszteni.
Mert tessék elképzelni, egyes lelkiismeretlen emberek - ausztrál fakereskedők - felismerve a
diófaanyag konjunktúráját, képesek az ausztrál eukaliptusz fáját diófaként árusítani. Hát nem
felháborító?
Eukaliptuszfa anyaga. Nem tévesztendő össze egyetlen diófélével se!

Én azt nagyon megértem, tisztelt Kollégám, ha Ön nem erdész vagy nem faiparos, én se
vagyok egyik se, ezért Önt a diófa anyagáról mondottak nem túlzottan érdekelték.
Megértem, ha Ön csak egy egyszerű lakos egy lakásban. És vannak bútorai. És az eddigieknél
sokkal inkább érdekli, hogy a meglévő bútorait milyenekre cserélje le majd ha lesz rá pénze,
és milyen bútorkülönlegességgel egészítse ki, azért, hogy a lehető legkellemesebb
környezetben lakjon.
Természetesen, válasszon magának diófabútort. Az anyagát az eddigiekből már jól
megismertük, most már a stílusa következik, a következőkben ezt járjuk körbe.

Melléklet: Arzenál
Diófafegyverek és nyersanyagaik
Vázlat:
1. Puskatusnak való diódeszkák
2. Félkész fegyverek
3. Vadászfegyverek, diófapuskák
4. Pisztolyok, pisztolymarkolatok
1. Puskatusnak való diódeszkák

2. Félkész fegyverek

3. Vadászfegyverek, diófapuskák

4. Pisztolyok, pisztolymarkolatok

MI KÉSZÜL DIÓFÁBÓL?
Mottó:
"Boldogok, akik észreveszik egy diófában a bölcsőt, az asztalt és a koporsót,
és mindháromban a diófát, mert nemcsak néznek, hanem látnak is."
(Gyökössy Endre)

Vázlat:
Bölcső, asztal, koporsó
Diófabútorok a stílbútorok történelmében
Itáliai reneszánsz
Francia reneszánsz, angol késő reneszánsz
Barokk
Francia barokk
Angol barokk
Németalföldi barokk
Német barokk
Kései barokk
Rokokó
Chippendale
Francia klasszicista
Empire
Angol klasszicista
Copf
Biedermeier
Neobarokk
Neorokokó
Szecesszió
Art Deco
Koloniál
George Nakashima diófabútorai

Diófa-ágyak, éjjeliszekrények
Diófaasztalok
Ülőbútorok
Szekrények
Íróasztalok, garnitúrák
Kiegészítők
Lakáskultúra
Belsőépítészet diófából
Hangszerek diófából
Sport, játék, szabadidő
Fegyverek diófából
Konyhaeszközök, edények
Hölgyeknek és uraknak
Diófaanyag a járműiparban
És még mi?

Bölcső, asztal, koporsó
Mottó:
"Adjon Isten minden jót,
Diófából koporsót,"
(Magyar bordal)
Amint látjuk, minden három, diófából készült tárgyból kettő bútor, a harmadik pedig olyan, amiről jobb
nem beszélni.
Talán kár volt ezt a diófakoporsót mutatnom, tisztelt diófa-szerető Kollégámat biztos elkeserítettem vele. De
kétségbeesésre semmi ok, nem biztos, hogy ez a jövő.
Van alternatíva. Például egy ilyen, háromdimenziós, lézermarású diófaurna.

Komolyra fordítva a szót, tisztelt Kollégám, most egy nehéz, fárasztó részhez érkeztünk. Nem kötelező
végignézni. Csak akkor, ha értékeli a szépet.
De még akkor is óva intem. Lehet, hogy ennyi, diófából készült tárgyat egyszerre nem lehet megemészteni.
Ha mégis végignézi, magára vessen, én figyelmeztettem.
Azt a kérdéskört, hogy mi minden készül diófából, egy hosszabb idézettel szeretném bevezetni, az Útitárs
folyóirat 2000. évi 3. számából.
"Néma tanú – INRI diófából

A római Santa Croce in Gerusaleme (Jeruzsálemi Szent Kereszt) elnevezésű templomban egy fatábla
roncsait őrzik évszázadok óta. A fatábla azonos lenne a Jézus keresztjére szögezettel, amelyre Pilátus
föliratta Jézus elítéltetésének okát: Iesus Nazarenus Rex Iudeorum = azaz: a Názáreti Jézus, a zsidók
királya. A hagyomány úgy tudja, hogy a deszkadarab egyenesen Jeruzsálemből került a római templomba.
Ott, ahol ma a sír-templom áll, annak helyén találta volna meg Nagy Konstantin császár édesanyja, Helena
(élt Kr.u. 246-330) és gondosan megőrizte. Helena hívő keresztény asszony volt. Ő hatott a fiára, hogy
szüntesse meg a keresztények üldözését és hívja össze az első nagy keresztény zsinatot Nikaiába.
Legújabb vizsgálatok alapján a következőket tudjuk meg erről a leletről: a táblatöredék diófából készült.
Készítője három nyelven véste bele a szöveget, úgy, ahogy azt János evangéliumában olvashatjuk (Jn
19,20). Ám két érdekes különbség miatt a régészek igazoltnak látják, hogy a deszkadarab nem lehet
hamisítvány. Jánosnál ui. ezt olvassuk: “héberül, görögül és latinul volt írva.” Ezzel szemben a töredéken
más a sorrend: héber, latin, görög. A másik érdekesség az, hogy a héber szöveget jobbról balra haladva
véste bele készítője. Ez nem baj, hiszen a héber írás – akár a mi rovásírásunk is – jobbról balra halad. Ám a
táblavéső elfeledkezett arról, hogy a görög és a latin írás éppen ellenkező irányban – balról jobbra – halad.
Ő ezeket is jobbról balra haladva véste a fába.
Amennyiben a német Paderborn-i és az izraeli Beerseva-i egyetemeken tanító C. Thiede régészpaleontológusnak igaza van, akkor a kereszténység a világvallások között az egyetlen olyan vallás,
amelynek a kezdeti éveiből származó tárgyi bizonyítéka van."
Ellenkező bizonyításig fogadjuk el hitelesnek, hogy a legelső INRI tábla diófából készült.
És közel 100 évig egy magyar diófa-kereszt is állott Jeruzsálemben. Az Új Ember folyóirat számolt be róla,
az ismertetés szövegét lerövidítettem.
"Az Olajfák hegyének tövében, Mária sírjának templomától jobbra találunk egy barlangot. A hagyomány
szerint Jézus többször kereste fel ezt a barlangot, ez nyújtott neki éjszakai szállást, sokszor imádkozott a
barlangban és itt tanította apostolait. Az utolsó vacsora után ide tértek be az apostolok Péter, János és
Jakab kivételével, amíg Jézus a Getszemáni kertben - kissé távolabb a barlangtól - haláltusáját vívta. Ezen
a helyen áll ma az Agónia bazilikája, vagy más néven a Nemzetek temploma."
"A barlangban egy megható magyar emlék volt majdnem száz évig. Huber Lipót:
Az Úr Jézus Szülőföldjén című könyvében, amely 1900-ban jelent meg, ezt
olvassuk a barlangról: Egyik oszlopnál nehéz fakereszt vonja magára a magyar
zarándok figyelmét, melyet 30 év előtt egy Bács megyei honfitársam, aki hat évi
gyaloglás után ért Jeruzsálembe, vállain hozott ide. Rajta ez egyszerű fölírás
olvasható: »Az Isten Dütsősigire Jézus Szeretetiért hozta ezen Körösztöt
Magyarországból, bajai lakos, Mérő József 60 éves zarándok 1868«".
"Megható magának a zarándoknak és keresztjének is a története. Mérő József
1800 körül született Szekszárdon. Takácsmesterséget tanult. 1838-ban
Nagybecskerekre, majd 1843-ban Bajára költözött családjával. A mélyen
vallásos embert sok megpróbáltatás érte: egy éven belül három kisgyermekét
veszítette el. Ehhez járultak még egyéb családi csalódások is: papnak készülő fia
elhagyta a szemináriumot, leánya pedig a zárdát. Ezek az események teljesen feldúlták az egyszerű, mélyen
vallásos ember lelkét. 1860-ban felesége is meghalt, s teljesen egyedül maradt. Ekkor határozta el, hogy
elzarándokol a Szentföldre. 1866 tavaszán kivágta a kertjében lévő diófát, keresztet ácsolt belőle, tarisznyát
akasztott nyakába, és a kereszttel a vállán gyalog indult a Szentföldre.
Községről községre vándorolt; a jó emberek megszánták, szállást és
élemet adtak neki. Ijjas érsek még beszélt idős emberekkel, akik látták a
keresztet vivő zarándokot. Így érkezett el Szerbián, Bulgárián,
Törökországon át ezer veszély és szenvedés közepette a Szentföldre
kétéves zarándoklás után (nem 6 éves, ahogy Huber Lipót írta). Nehéz
keresztjével végigjárta a szent helyeket, majd keresztjét a ferenceseknek
ajándékozva, a Getszemáni barlangban hagyta. A zarándokkönyvek
leírása szerint az egész Szentföld lakossága, keresztények és
mohamedánok épültek ennek a derék magyar embernek erős akaratán,

alázatos buzgóságán és mély hitén, ahogy vállán a súlyos kereszttel az Úr Jézus szülőföldjének szent helyeit
bejárta. Valószínűleg 1869-ben indulhatott el hazafelé."
"Mérő József keresztje mintegy száz évig, 1955-ig volt a Getszemáni barlangban, a középen lévő oszlopon.
Ma hiába keressük a keresztet a barlangban. Az oszlop sincs meg, a barlangot teljesen átépítették. Mi
történt a kereszttel? 1955-ben egy felhőszakadás következtében a Kedron patak elöntötte Mária sírját és a
Getszemáni barlangot, szinte mindent tönkretett benne. A ferencesek helyreállították és átépítették a
szentélyt, de Mérő József keresztjének nyoma veszett."
Ilyen előzmények után akkor leszek a legbölcsebb, ha nem szólok egy szót se, hanem átadom a szót a
következő képeknek, mert önmagukért és a diófáért beszélnek.
Tehát: Mi minden készül diófából? Szinte minden, de elsősorban bútor.
Minden, ami körülveszi az embert, ami közvetlen környezetéhez tartozik, ami fontos, hogy jól használható,
tartós és szép legyen. Bútorok, a lakás belső berendezése, használati és dísztárgyak, a szórakozás és a
szabadidő eszközei. És egyebek.
A diófabútor a gazdagság jelképe. Igen szépen meséli el Móricz Zsigmond a családi diófabútor történetét
élettörténetének Csécse című részében:
"Édesapámnak nem kellett vásári bútor. Nem kellett olyan bútor, amivel férjhez szoktak menni s házasodni
a falusi gazdák gyerekei. "Van öreg diófa - mondta -, majd asztalost hozatok és csináltatok olyan bútort,
hogy kétfelé áll a falu füle tőle." Ezt az anyósa, a nagyanyám, a legnagyobb örömmel hallotta, mintha csak
ő mondta volna. Csakugyan el is hozatta a becsi asztalost, aki egész családjával odaköltözött a kerti házba,
mint a régi mesterek, Tintoretto, aki kilenc gyerekkel érkezett a hercegékhez, felállítani a tizenkét képet.
Ez is így ment mutatis mutandis, s el is készült a szép, tömör diófabútor, üveges almáriummal."
Tisztelt lakberendező Kollégám, manapság is vannak olyan ügyes aztalosok, akik - nem a móriczi kosztértkvártélyért, hanem némi készpénzért - minőségi diófabútort tudnak készíteni. A lakás hangulatát az ilyen
diófabútorok teremtik meg, mint ez a diófaszekrény és a hozzá tartozó ebédlőgarnitúra:

Vagy kedvcsinálónak, rögtön itt, a bútor-fejezet elején kukkoljunk be egy brit kastélyba, és nézzük meg,
milyenek az előkelők bútorai. A következő két kép ugyanazt a szobát mutatja, azonos a csillár, a falikép és
a szőnyeg. De a diófából készült ebédlőgarnitúrát két látogatásunk között kicserélték. Biztos volt rá pénzük.

Tisztelt diófabútort vásárló Kollégám, ez volt a minta. Ha van rá pénzünk, váltogassuk. Mert olyan sok szép
diófabútor van!
Nézzük meg alaposan, milyen bútorokat lehet diófából készíteni. A diófa tisztán művészi célú használatát
majd külön mutatom be.

Diófa-ágyak
Mottó:
"Diófából van a babámnak ágya
Ha ráülök, hajlik mind a négy lába"
(Erdélyi magyar népdal)

Tisztelt Kollégám, odahagyva a stílbútorokat, áttérve a diófabútorok használat szerinti csoportosítására, a
mottó stílusának megfelelően a babám ágyával kell kezdenem. A babámnak ágya tömör diófadeszkából van,
elágazó diófatörzsből. A babám ebben szokott aludni.

És van egy másik ágya, amit csak dísznek tart.

A harmadikat pedig már megunta, kidobta. Pedig az is diófából van.

Francia babám pedig diófából készült franciaágyban alszik.

Most úgy gondolja tisztelt Kollégám, túloztam. Rendben van, de csak egy kicsit. Mert modern babámnak
modern diófaágya van, de tényleg:

A többi diófaágyat a bútorraktárban helyeztem el, tisztelt bútorvásárló Kollégám onnan válogathat.
Ajánlom átnézni.
Végignézve a diófaágyakat, nyugodtan megállapíthatjuk, hogy a legelső volt a legszebb, a tömör dió.
Itt van vége a diófaágyaknak, az ágyvégnél. Az is tömör dió.

És a diófaágy másik vége? Nem, az se kerüli el figyelmünket. Diófából készült rozetta van rajta.

Az ágy mellé, a fejünkhöz - vagy az ágy fejéhez, nem tudom pontosan - kell egy éjjeli asztalka, szintén olyan,
amelyiknek a népdal szerint hajlik mind a négy lába. Vagy egy éjjeliszekrény. Mindegy, csak éjjeli legyen,
és az éjjelinek legyen helye.

Az éjjeli igény már XV. Lajos korában is felmerült. Az ő stílusában tudom megmutatni az általam
legrégebbinek tudott, diófából készült éjjeli asztalt.

Mert természetesen, van hasonló, újabb is, nem kell öreget, használtat venni.

És hova tegye a babám az ékszereit éjszakára? Ez is jogos igény.
Például a diófából készült életfa-karkötőt, vagy a varázserejű jin-jang gyűrűt? Tegye diófából készült
ékszeres dobozba, mondjuk, egy 18. századiba.

Vagy ékszeres szekrénykébe.

Azért mutattam tisztelt Kollégám, a fenti ékszerdobozokat és szekrényeket, hogy babám - vagy az Ön
babája - túlzásba ne essen, és ne igényeljen olyan diófa-ékszerszekrényt, mint amit Scholz Róbert babája
igényelt, 1900-ban, és amit Nádler Róberttel kellett megterveztetni és Thurnherr Jánossal kiviteleztetni.
Nem beszélve az ezüst ötvösmunkáról. No, nem azért, mintha nem érdemelné meg.

Most, hogy az ágyat körbejártuk, térjünk át a másik legfontosabbra. Ágy és asztal összetartoznak, más nem
is kell egy jó házassághoz. Kezdjük az ebédlőasztalokkal.
De nem most. Azonnal, a következő fejezetben.

Ülőbútorok

Mottó:
"kezembe fogom a gyalut, és uralkodom a
műhelyemben a csomós tölgyön és a sima diófán."
(Romain Rolland: Colas Breugnon)

A regénybeli Colas Breugnon
francia, burgundiai asztalos volt.
Kortársa, talán közeli ismerőse
lehetett az a burgundiai asztalos,
aki a jobbra látható diófa-trónt
készítette az 1500-as évek második
felében. Ez a trón több szempontból
is méltó a figyelmünkre.
Túl azon, hogy az ismert, egyik
legkorábbi, épségben fennmaradt
diófabútorról van szó, egy
reneszánsz remekműről, - nem
csoda, múzeum vigyáz rá, - díszítő
motívumaiban is könyvünk témáját illusztrálja.
A támla felső paneljében megjelentetett gyümölcsök között a
dió is kiemelt témája a világ reneszánsz újrafelfedezésének. A
támla hosszanti részére faragott két kariatída pedig - mint már
többször említettem az athéni Erechtheion kariatídái kapcsán igen régi ógörög templomok diófából faragott oszlopainak,
stilizált nőalakjainak az utánérzései.
Szóval, dió és diófa az egész. Nekem is kellene egy ilyen trón.
De a mi városunkban nincs olyan asztalos, aki kezébe fogná a
gyalut, sőt, pláne, uralkodna a diófán.
Mert a székfaragás művészet. Erről beszélt Madách a Tragédia falanszter-jelenetében, hogy Michelangelo
széklábat faragott. Lehet, hogy költői képzelete nem is rugaszkodott el a valóságtól, mert a fenti, szürke
diófa-széket Michelangelo házából eredeztetik. Mindenesetre művészi.
Az előző fejezetben diófaasztalokat láttunk. Diófaasztal mellé diófából készült szék illik.
A diófából készült karosszék hagyományosan az ízlést, a művészi
szinvonalat képviselte. Köztudott - talán nem is lenne szabad említenem, hogy Törökországban az adanai múzeumban még ma is őrzik Atatürk
diófa-karosszékét.

Képzelhetjük, milyen lehetett magának Atatürknek a széke, ha egy
rangban alacsonyabb török főúr is ilyen diófaszéken ülhetett, mint a
baloldali, Törökországból, 1870-ből származó.
De jó lenne egy főúri diófa-széken ülni!
De sajnos, nem lehet. Ez a szék múzeumi példány, az Egyesült
Államokban őrzik.
Ha nem, hát nem. Akkor veszünk egy diófa-karosszéket, még
különlegesebbet. Kínait. Most eladó, jobbra látható.
Ha pedig megveszik előlünk, még nagyon sokféléből válogathatunk.
Kaphatók régiesek. A 15.-től a 20. századig állandóan változott a
diófából készült székek stílusa:

Most, a 21. században is készítenek diófa-karosszékeket. Századunk bútorstílusa még nincs elnevezve.
Ezért régies hangzású neveket adnak a mai diófabútoroknak. Például olasz gótikusnak mondják az alábbi,
díszesen faragott karosszéket. Szerintem ilyen stílus nincs, és ezt a véleményemet akkor is fenntartom, ha a
saját szememmel látom, hogy mégis van. De a szék ettől függetlenül szép.

Mindenki megtalálhatja az egyéniségének megfelelő széket diófából.
Viktoriánus szék a győzőknek.

És ellenkezőleg, gondolkozószék azoknak, akik nem győztek, de gondolkoznak. Akik nem győznek
gondolkozni, hogy miért nem győztek. (A bemutatott szék hivatalos neve valóban gondolkozószék.)

Hárfás szék a zenészeknek, magas támlájú a nagy embereknek, egyszerű az igényteleneknek. Pénztárosszék pénztárosoknak, paraszt-barokk szék feketedióból parasztoknak, historizáló stílusú a történészeknek.
Társalkodószék a társaságkedvelőknek, etetőszék a gyerekeknek.

Ezek nem sámlik, ezek székek. Zenész-székek, akkor is, ha nincs rajtuk hárfás támla. Csellósoknak valók.
Az első felnőtt csellistáknak, a második pedig gyerekeknek.

Névtelen szék névteleneknek.

Bár szék a bárszék is, a lényeg az, hogy diófából legyen.

Végül barokk ördög-szék ördögöknek.

Ennyit, tömören a diófa-székekről. De most látom, van egy még tömörebb is, ami valóban tömör dióból
készült, a 19. századi Oroszországban. Sahmatovo városka múzeuma őrzi, de nem kell nagyon őrizni, mert
olyan nehéz, hogy azzal nem szaladhatunk el. Pedig szeretnénk.

Fokozzuk a diófa-székeket! Egy családnak nem elég egy szék, garnitúra kell. Egyforma székek, diófából.

A kényelemszeretőknek pedig diófa-karosszék kell. Balra egy közönséges fotel, jobbra pedig XV. Lajos
francia király karosszéke:

Az általam ismert legöregebb diófa-karosszék a 17. századból való:

És a többi karosszék hol van? A bútorraktárban. De szerintem ne nézzünk be oda. Úgyse vásárolunk, nincs
rá pénzünk, amilyen szegények vagyunk. Főleg most, amikor világválság van.
Most veszem észre, tisztelt mindenre kíváncsi Kollégám mégis megnézte, milyen ülőbútorokat talál a
bútorraktárban. Sokfélét. De ott nem látott olyan diófa-széket, amit Észak-Pakisztánban és a közeli afgán
vidékeken látna, ha rossz sorsa egyszer odavetné. Ott is diófából készítik a jobbféle székeket, az
egyediségüket az alacsony székláb adja meg. Alacsony székeknek nevezik, és a diófaanyagot
rézdíszítményekkel teszik még szebbé. Ezek a székek élő tanúi a helyi diókultúrának a Kalash-völgyben,
Chitral város vidékén.

Hát, 40-50 ezer Ft-ba kerül darabjuk, így, használtan is. Nem, ezekre a pakisztáni székekre sincs pénzünk.
Ellenben ha egy nagyrendezvényt szervezünk, - a flancra akkor is van pénzünk, ha szegények vagyunk, béreljünk diófa-székeket.

A rendezvényszervező úgy hirdeti, korlátlanul tud ilyeneket kölcsönözni. Hát, persze, hogy korlátlanul, mert
nincs rajtuk karfa, de azért megkéri az árát. Az árát és az áfát.
Ezután hátradőlhetünk, pihenhetünk egy szusszanásnyit a diófa-kanapén.

Hát még ha a kanapékat a karosszékekkel kombinálják, az így létrejött ülőgarnitúrák milyen kényelmesek!
Itt egy ónémet garnitúra, a 19. sz. végéről.

Persze, nemcsak a kényelemszeretet, az egyszerűség is erény. Egyszerűen üljünk ki az ámbitusra egy
egyszerű, tömör diódeszkából készült diófapadra. Az egyszerű padokon a deszka repedését egy egyszerű
mahagóni-csap fogja össze.

Az egyszerű mahagónicsapos padok az egyszerű embereknek, a köznépnek valók. A lovas diófapad pedig a
lovagoknak. Ne tévesszük el, mindig tudjuk, hogy hol a helyünk. Például a lovardában.

A diófapadok kombinálhatók a ládákkal. Ládás pad:

A diófapadok megtekintése után maradt bennem egy kérdőjel. Ez meg miféle diófabútor lehet? Padnak
gyenge, asztalnak alacsony. Leginkább gyerekasztalnak szánhatták, de annak se jó, mert hegyes sarka van,
balesetveszélyes. Hacsak a fal mellé nem állítják... Mindenesetre - látjuk - többféle diófabútor van, mint
amennyire szükségünk lenne.

Nincs is szükségünk túldíszített dióbútorokra. Egyszerű diófatulajdonosok vagyunk. Megvárjuk, amíg öreg
diófánk kidől, megvárjuk, amíg a belseje teljesen kikorhad, a maradékot belakkozzuk, és készen is van
kedvenc támlás diófapadunk. Amint azt egy török asztalosnál, Gürsan Ergilnél láttuk, amikor Isztambulban
jártunk.

Mint mondottam, nagyon egyszerűek vagyunk. Diótermesztő parasztok vagyunk. Üljünk ki a ház elé féldiót
formázó kerti ülőkére.

Vagy egy egyszerű diófa-sámlira.

Most látom, micsoda ívet írt le könyvemnek ez a fejezete. A diófatrónustól a sámliig. Nem győzök
csodálkozni, csak ülök és csak csücsülök. Diófa-sámlin.
Tévedett tisztelt Kollégám, amikor azt gondolta, hogy a diófa-sámlinál lejjebb nem süllyedhetünk. Nekem
sikerült. Találtam egy diófából készült WC-ülőkét. Ez már tényleg a mélypont, a trónhoz képest.

Ha már trón nem jutott nekünk.

Szekrények
Ágy, asztal, szék. Mi kell még egy rendes szobába? Természetesen egy
diófából készült reprezentatív szekrény.
Csak az a baj, hogy a szekrényeket nem tömör fából, hanem furnérból
készítik. Így csak a felületük szép, a többi rétegük pedig a szokásos,
szintetikus ragasztóval, oldószerrel átitatott forgácslap vagy rétegelt lemez.
Hol vannak már a régi jó deszkaszekrények? Itt, jobbra van egy.
Valaha még tudtak igazi szekrényeket készíteni, mint amilyen a következő
edénytároló szekrény (dressoir) a nagytétényi kastélymúzeumból.
Franciaországban készült, 1550-1580 körül.

A diófa-szekrények legrégibb, máig élő képviselői a reneszánszkori faragott ládák, elsősorban Itáliából.
Firenzéből és Lombardiából.

Legalábbis Európában ezek a legrégebbiek. Mert - tudjunk róla - Európán kívül is van világ. Régi, fejlett
civilizációk, ahol a diófaládát - és sok egyéb nagy találmányt - előbb alkalmazták.

Ilyen Tibet, ahonnan ez a diófaláda származik:

De maradjunk Európánál, - most úgyis odatartozunk, bevettek, - és nézzük tovább az európai diófaládákat,
nevezetesen a spanyolokat.

Tisztelt diófabútort használó Kollégám, létezik egy szekrénytípus, egy egész szekrénycsalád, amely
elképzelhetetlen lenne diófa alapanyag nélkül.
Erről a szekrénytípusról Magyarországon még csak nem is hallottunk. Ez a bargueno szekrény. (Tisztelt
nyelvész Kollégám, nem én vagyok ilyen műveletlen, hogy nem követem a spanyol helyesírást, hanem az, aki
a számítógépem szövegszerkesztőjét kódolta, és - hiába raktam be gondosan, - kitörölte a hullámvonalat a n
betűről.)

Nevét Bargas városáról kapta, Toledo mellett, ahol - mór alapokon - kifejlődött, és ahonnan a 16.-17.
században általánosan ismertté lett.
A bargueno alapjai - utazóláda formájában - az arab világban korábban is megvoltak, Ibériában a 15.
századig élt az arab hatás. A keresztény Európában pedig a reneszánsz kor teremtett tömeges igényt erre a
praktikus szekrénytípusra, amely egyaránt alkalmas értékek tárolására és szállítására. Sőt, a lehajtható
lapú példányokon levelek megírására is. Egyre többen engedhették meg maguknak a levélírás és a kapott
levelek tárolásának luxusát. A zárható fiókokét. A kolostorokban, a zarándoklatokon, a kastélyokban, a
hadjáratokon, a kereskedelmi utakon.

A diófából készült bargueno az igazi, a legtöbb ilyen volt. A diófa adja meg a szállíthatósághoz szükséges
tömörséget, szilárdságot. A bargueno egyszerű, praktikus vonalvezetésű. Díszét nem a cikornya, hanem a
bútor anyaga és a keleties hatású dús festés és intarzia adta.

Úton, szállítás közben a bargueno praktikusan elhelyezhető útiholmi volt, csak állandó tartózkodási helyén
emelték oszloplábakra.

A reneszánsz kor elmúltával, a barokk uralma alatt spanyol földön még nagyobb szükség mutatkozott
barguenókra. Minden családba kellett egy, hiszen a spanyolok lettek a 16. században a világ
konkvisztádorai, a világra szóló tengeri utak elképzelhetetlenek lettek volna ilyen praktikus úti bútorok
nélkül. Az újvilági spanyol barokk utazóládák a bargueno leszármazottai.
A barguenóról további leírás olvasható Agatha Christie: A spanyol láda rejtélye c. művében.
Az ibériai kitérő után térjünk haza, nézzük meg a hazai diófa-szekrényeket. Ez a nagy, tulipános diófa-láda
akár magyarként is elmenne. Lehet, hogy magyar.

Ezt a kelengyeládát is magyarnak gondolom. 16. századi.

Ez a díszes láda már bizonyítottan magyar, erdélyi, a 17. századból, Erdély aranykorából.

És még egy erdélyi láda.

Nézzük meg, a 17. században a hazai bútordivat mennyire azonos volt a kulturáltabb Európáéval. Itt egy
hasonló korú itáliai ruhásláda.

Nem múlt el a diófa-ládák divatja. Ez a 19. század végi nagy, túldíszített láda most eladó. Kikiáltási áráért
egy egészen jó, drága autót lehetne venni. Ha licitálunk rá, még drágább.
Cassone a neve, ami olasz nyelven jelent nagy ládát.

Az érték nem a használhatóságában, hanem részleteiben van.

Érdemes még közelebbről is megnézni, de akit nem érdekel, ne klikkeljen rá. Két női griffmadár tartja, (itt
a másik, és itt a feje), két delfines fiúcska van a szélein, és van rajta nem kevesebb, mint négy ördögfióka.
(Itt a másik kettő.) Az oroszlánról nem is beszélve.
Hogy mi minden benne van a diófában! Csak ki kell belőle faragni.
Francia ruhásládát is ismerünk. Bahut-nek hívták korábban, a maga korában.

Az ibériai barokk diófaládákat most csodáltuk meg. Persze, a barokk ruhásládát Európa más részein is
diófából készítették, ez itt egy német változat.

A diófa-ládákról az igazi szekrényekre áttérve természetesen egy magyar darabbal kezdünk. Tömör diófaruhásszekrény 1793-ból. (Csak az intarziához használtak kevésbé nemes fát is.)

1800-ból való ez a sarokszekrény, de ez már nem biztos, hogy magyar. Viszont biztos, hogy diófa, tehát
akkor is a miénk.

És a többiek. Áttekinthetetlenül sok van belőlük. Ruhásszekrények, könyvszekrények, tálalók. Fiókosak,
akasztósak.
Egy díszesebb fiókos szekrényke, biztosan nagyon tetszett a maga korában:

A ruhásszekrények legszebbike ez a hatajtós.

Egy szobába elég egy ekkora szekrény. A többit kitettük a raktárba.
Fiókos szekrény is kell, de csak egy sokfiókos. Sok duplafiókos. Viktoriánus!

Könyvszekrény csak egy kell, egy ilyen olasz, az 50-es évek stílusában. Bár sok szebb diófa-könyvszekrény
porosodik a diófabútorok raktárában, mégis ez a legpraktikusabb, mert a rajta tárolt diós Képeskönyv egy
mozdulattal elérhető.

Hasonlóan nyitott ez a diószekrény is, de nem szekrénynek mondják, hanem állványnak. Mindegy, a lényeg
a diófurnér szépsége.

A diófából készült üveges szekrények - idegen szóval vitrinek - legszebbike az 1800-as évek második felében
New-Yorkban Alexander Roux által készített vitrin, amely női griffmadár lábakon áll.

A szekreterek inkább iratok és egyéb értékek tárolói voltak. Az összes diófabútorok legszebbike,
mondhatnánk gyöngye az alábbi osztrák szekreter.
Tisztelt diófabútor-vásárló Kollégám, szerintem ne vegyük meg. Nem való bármilyen lakásba, például a mi
lakásunkba. Nagypolgári darab.

Manapság már kereslet hiányában nem gyártanak szekretereket, nem kaphatók, ugyan kinek is lenne
értéke otthon.
Fegyverszekrény viszont kötelező otthon, nézzünk körül, vennünk kell, mert a diófapuskát elzárva kell
tartani. Veszélyes. Hogy ellopják. Drága!

Komódok, kredencek. A kettő között az a különbség, hogy a kredenc olyan tálalószekrény, ami
edénytárolásra is használatos, a komód pedig csak a tálalást szolgálja. Komótosan.
A kredencek legszebbike ez az olasz reneszánsz stílusú.

Van-e hozzáillően szép komód? Megközelítőleg sincs. Nincs olyan, ami mellé állítható lenne.
Egy diófa-komódot mégis idetolok. Úgy látom, már eltolta más is. Aki csinálta. Komolyan vehető-e, komolye az ilyen komód? Meg az is, aki beállítja a lakásába?

Félretéve a komolytalanságot, léteznek valódi diófa-komódok is. A bútorraktárban.
A komódok annyira csak a tálalást szolgálják, hogy egyes példányait csak tálalónak hívják, elfeledkezve
eredeti nevükről, a komódról. Egy tálaló.

És egy mai tálaló, Paul Jacobs műve.

Bár szekrény már több is van a szobában, bárszekrény is kell.

Sőt, büfészekrény is. Ha a würtembergi hercegnek van, nehogy már nekünk ne legyen! Ilyen, 1709-es.

Néhány különleges szekrény következik.
A legrégebbi ez az 1740-1760 körüli időből származó amerikai, pennsylvániai fűszerszekrény. Láthatjuk
zárt és nyitott állapotban. A kinyitáskor kiderül, hogy a belsejében kevésbé értékes faanyag is szerepet
kapott.

Láttuk, Amerikában a fűszer számított olyan értéknek, amit külön szekrényben kell őrizni. A franciáknál a
lekvár volt ilyen. Lekvárosszekrény XV. Lajos stílusában.

Két pipatórium, az egyiket Kozma Lajos készítette, a másikat egy névtelen mester.

Írószekrény.

Ugyancsak írószekrénynek mondják a következő, korai 1700-as, úgynevezett Anna királynő stílusú
szekrénykét, de az írólap lehajtásakor látjuk, hogy más funkcióra is használható, nem kell feltétlenül írásra
használni. Értéke régiségében és faanyagának szépségében, a diógyökérben van.

Egy francia írószekrényke ugyanabból a korból, mondhatnánk akár szekreternek is.

Tabernákulum, és részlete közelről:

Speciális szekrénytípus a trümó. Tényleg így hívják. Bizony, leéltem 65 évet, mire először láttam. Ez egy
olyan szekrényféleség, ami a szobában két, egymás melletti ablak közé helyezhető. Itt van két diófa-trümó,
1810-ből és 1830-ból.

A diófaasztalok között már láttunk lowboy-t. (Ha tisztelt diófabútort vásárló Kollégám emlékszik rá,
megérdemel egy pohár sört. Ha találkozunk, meghívom rá.) De szekrénykében is létezik lowboy, a lényege
mindkettőnek az alacsonysága és a fiókossága, ami, sajnos, most nem látszik.

Mit állítsunk a sarokba? Encoignure-t!

A szekrények külön kategóriája a mosdószekrény, az idősebbek emlékezhetnek rá. Ez a szép diógyökérmintás 1860-70 között készült.

Ez a sötétebb színű Bécsben, a harmadik, kopottas pedig a viktoriánus Angliában.

Két darab, múlt századi, de erősen antikizált diófa-mosdószekrény toszkán reneszánsz stílusban:

És manapság, az uniformizált tömegtermékek világában már nem készülnek diófa-szekrények? Dehogynem,
a következő olasz szekrénysor gyártói legalábbis azt állítják, diófából van.

Mivel a "dió" előkelően hangzik, más szekrénysorokra, sőt, konyhaszekrényekre is azt mondják a
kereskedők. Higgyük el!

Kisebb szekrények esetén nem kell a hitünkre hagyatkoznunk, ránézésre is látjuk, hogy valóban diófából
készülnek. Napjainkban, ami nagy szó, amikor a valódi értéknek nincs divatja, keletje. Ez a kisszekrény
most készült el:

Aki a Startlap lapjait látogatja, a diófa-lapon már találkozhatott Becker Erika diófabútoraival. A magas
szakmai szinvonal mellett az egészen egyedi, erotikus motívumok diófába faragása is jellemzi munkásságát.
Itt csak egy nemrég elkészült ládáját mutatom, a művésznő a Valejo-láda nevet adta neki, utalva az ismert
amerikai művészre.

A lap végére is maradt egy szekrényke. Szerényke, itt áll, a sor végén, a lap alján balra. Pedig
márványtetős.
Ezzel el is fogytak a szekrények. Csak egy szekrényajtó maradt. A szekrény többi része már nincs meg. Ezt
is csak azért őrizték meg, mert fájába örökérvényű igazság van vésve. Az, hogy három órakor már túl késő
és még túl korai bármit is tenni. És hogy tudjuk, mikor van három óra, a szekrényajtóba az is bele van
építve. Most még csak kettő, de ha nem csinálunk semmit, hamarosan három lesz.

Hát, akkor most tartsunk egy óra szünetet. Három után már úgyse kell dolgozni.

Íróasztalok, garnitúrák
A diófából készült íróasztalok rangot adnak, Magyarországon, a hivatalok országában különösen fontosak.

Amikor én hivatalnok voltam, új munkahelyemen azt néztem legelőször, milyen íróasztal mögött fogok ülni.
Kezdjük tehát a diófa-íróasztalokat egy hivatalnoknak valóval, aki saját fontosságát munka közben is
állandóan ellenőrizheti, ha ilyen asztala van:

Tisztelt író Kollégám, ugye, hogy a legfontosabb bútor egy szép diófa-íróasztal? Hol is készülhetne máshol
egy Képeskönyv! Pláne a dióról!
Csak az a baj, hogy nem találtam egy szép diófa-íróasztalt. Mind csúnya. Mert mindegyiknél dolgozni kell.
Talán ez a feketedió-asztal felelne meg leginkább. Mert még most készül. Még nem kell rajta dolgozni. De
ha elkészül, akkor is jó lesz. A fiókos oldalára odaülök, és szemben három munkatársamnak is jut hely.
Majd ők dolgoznak helyettem.
Igen, a szóbajöhető diófaasztalok közül ez a legpraktikusabb.

Tehát én ezt választottam. Tisztelt szakíró Kollégámnak maradt a többi. Írni azokon is lehet, nemcsak a
számítógép szövegszerkesztőjén. Kint vannak a bútorraktárban.
Tisztelt Kolléganőmnek pedig női íróasztalt ajánlok, 1830-ban gyártottat.

Van persze újabb is, napjainkban is készítenek szép íróasztalokat diófából. Ez például most készült el:

Nem kimondottan íróasztal a következő diófaasztal, inkább munkaasztalnak nevezhető. A franciák etablinak nevezik. Akár dióválogatásra is használható, a pereme megfogja a diót, csak elől középen nyitott.

Rövidebb leveleket akár a szekrényen is megírhatunk. Diófából készült írószekrényen.

Az igényesebbek egész összeállításokat, szekrénysorokat, szobákat rendelnek diófából. Tudor stílusú diófaebédlő 1923-ból:

Andalúz étkezőgarnitúra:

Ez már nem andalúz, ez egy szokványos ebédlőgarnitúra. Minden jobb polgári családnál ilyen van.

Nagypolgáréknál pedig ilyen, nagyobb.

Ülőgarnitúrák diófából:

Konyhabútor:

Konyhaszekrény:

Ebédlőgarnitúrák:

Szobabútorok:

Szalon-szett:

Teázóasztalok székekkel:

Mind-mind diófából.

Kiegészítő bútorok diófából
Szükségünk van olyan diófa-bútorokra is, amilyenekre egyébként nincs szükségünk. De nem tudunk

meglenni nélkülük.
Ezeket hívjuk kiegészítőknek. Diófa-bútorok mellé diófából készült kiegészítők illenek.
Tisztelt felnőtt Kollégám, Önnek sincs szüksége, nekem sincs szükségem bölcsőre. Tehát akkor senkinek
sincs rá szüksége. Igazán szükségtelen egy mai lakásban, a gyerek úgy is felnő, ha nem ringatják. De azt
mindketten elismerhetjük, hogy mihozzánk képest sokkal jobbak az életkezdési esélyei annak, akit
diófabölcsőben ringatnak.
Tévedtem. Nem az életkezdési esélyei jobbak, hanem a kilátásai. A bölcső rácsán át.
A diófabútorok bevezetőjében mutattam már egy hangulatos diófabölcsőt, és itt a többi. Az első egy angol
darab, viktoriánus.

Mint mindennek, a diófa-bölcsőknek is történelmük van. Jobb családok már az 1500-as évek közepén is
ilyent készíttettek. Igaz, a gyereket beleszíjazták.

Szobainasra szükségünk lenne ugyan, de nem egy ilyen, fából faragottra. Még ha diófából van is. Mert
másra se jó, mint a csizma lehúzására. Azt pedig feleségünk is megteszi.

Fali sarokszekrényre sincs szükségünk. Azért van a sarokba állítva.

A hintaszékek nemcsak fölöslegesek, hanem szerintem kifejezetten károsak is a lakásban, mert a
hintázástól elszédülök. De a diófából készült hintaszékek kimondottan szépek. Csak beléjük ne kelljen
ülnöm.

Könyvespolc is minek, ha mi, nemes magyarok nem írunk, nem olvasunk.

Márványlap-konzol. Legutóbb 1880-ban volt rá szükség, amikor a képen láthatót készítették, azóta csak
útban van.

Mosdóállvány Franciaországból, Nimes-ből. Hát, igen, a franciák szoktak mosakodni.

Napozószéket se visz már senki a strandra.

Polc, polcállvány, sarokpolcok. Polc hátán polc, minek, ha nincs mit rátenni. Olyan üresek ezek a
diófapolcok, hogy az 1950-es évek magyarországi boltjait idézik fel bennem. És az 1970-es évek
lengyelországi boltjait.

Tévé-szekrények, műsor nélküli tévékkel:

Újságtartó újság nélkül. Ez nem újság. Régiség.

Ikebanaállvány és virágtartók, szóval csupa fölöslegesség.

Végül készítenek olyan bútor-kiegészítőket, amikről még a készítője se tudja, mi célt fog szolgálni. Fő, hogy
diófából legyen, és szépen mutasson.

Ha szükség nincs is rájuk, nélkülük nagyon rosszul nézne ki még egy dióbútorokkal berendezett lakás is.
Szóval, mégis kellenek.

Lakáskultúra
De szép is lenne, ha lakásunk összes használati tárgya diófából készülne! A diófa venne körül minket! Szinte
benne élnénk a diófában!
De ha nem vagyunk maximalisták, elégedjünk meg csak a legszebb diófa-tárgyakkal. Bútorokkal,
használati tárgyakkal és a lakás díszeivel.
A lakás igazi kultúráját a stílbútor adja. Konkrétan a diófából készült, spanyol barokk stílusú
ebédlőgarnitúra. Hiába, ezek a spanyol grandok tudták, mi a lakáskultúra!

Na, rendeben van. Feltéve, de meg nem engedve, hogy Ön, tisztelt Kollégám, eddig még nem gazdagodott
meg a diótermesztésből, diófaanyag-eladásból, szállítsuk lejjebb igényeinket. Nézzünk körül,
pénztárcánkból mire futja, de bármit is veszünk, az diófából legyen.
Maradjunk a barokknál, és ha a spanyol barokkot nem tudjuk megfizetni, az olaszt már biztosan. Vegyünk
egy 18. századi diófaoszlopot, kerubokkal. Most eladó, Mexikóvárosban.
Hogy mi az a kerub? Nemrég tudtam meg magam is. Nem tévesztendő össze a puttóval. A kerub szárnyatlan
angyal. Hát, úgy is néz ki. De diófából van!

Tisztelt Kollégám, Önnek bizonyára vannak otthon diófából készült használati és dísztárgyai. De ha
vendégségbe megy, kérem, jól nézzen körül.
Gyorsan felmérheti vendéglátójának kulturszinvonalát, attól függően, hány olyan tárgyat lát a lakásában,
ami a következő felsorolásban szerepel. Ezek adják a lakás kultúráját.
Jöjjön velem, látogassuk meg együtt egyik, diófát szerető kollégánkat.
Vendéglátónk nem akárki! - tanúsítják a veretes és diófakeretes oklevelek.
Lézermarásos állatorvosi diplomát nyert, egyike a Harley-Davidson centenáriuma kitüntetettjeinek, és
2003-ban ő volt az év legjobb edzője. Hol lehet ilyeneket nyerni? Ott mi is beneveznénk.
Nem semmi, nem mondhatjuk, hogy fabatkát sem ér. Diófából készült emléklapokat mindenképp.

Nemesi családból származik, anyai és apai ágon egyaránt! De diófaágon mindenképp! Biztosan nagyon sok
pénzébe került!

Vendéglátónknak mindene megvan, amire szükség lehet egy háztartásban.
Például manapság, cunamiveszélyes korunkban minden háztartásban illik lenni egy árapály-jelző órának.
Hátha a szökőárt is jelzi. Talán szökőévente.

Ez az asztali óra - igaz - nem szökőárt, de (a másik elől) szökő szarvast biztosan mutat.

Ez meg még azt se. De diófából van.

Itt pedig az óra már nem is lényeges, csak a diófa-körítés. Mintha papírból lenne kivágva.

Az asztalon heverő díszdobozokkal nem kell foglalkoznunk. Mondjuk azt, hogy nekünk is van otthon. Nem
drága, könnyen vehetünk.

Ha - mint vendéglátónk - magunk is vadászok vagyunk, nekünk is könnyen lehet ilyen vadászkés-tartó
díszdobozunk. Ha nincs is, Oleg Mojszejev jó pénzért nekünk is farag egyet. Ezt tavaly, 2009-ben készítette,
jelenleg nincs megrendelése, mert olyan drágán dolgozik. De nekünk minden pénzt megér egy ilyen, a régi
cári vadászatok hangulatát idéző műremek.

Viszont ha a luxus-dobozról is azt állítjuk, hogy nekünk is van, tudjunk róla, hogy csak Salzburgban
kapható. Nehogy hazugságon kapjanak. Állítólag zenél is.

Ez a diófa-doboz pedig csak Libanonból szerezhető be. Óvatosan hazudjunk, tartsuk észben, mi az igaz
abból, amit mondunk, és a többi is legyen hihető. Nagyon fárasztó.

A taskenti bazárban ilyen diófa-dobozt szereztünk olcsón. Amikor odahaza megmutattuk, rögtön
viccelődtek velünk. Taskentben volt ittas Kend? Utólag már én is azt mondom, tényleg olyan.

Az isztambuli bazárban biztos rásóztak tisztelt piacjáró Kollégámra is ilyen diófa-díszdobozt, akár kellett,
akár nem. Hatszögűt is, gömbölyűt is. Ottománnak mondták. Ottó mán hozott ilyent, hát mi se hagytuk ott.

Viszont biztosan nincs nekünk feketedió-gyökérből kivésett dobozkánk. Ez igazi ritkaság, erre már nem
mondhatjuk azt, hogy egyedül a mi kedvünkért készítették Amerikában. Mert egyedül csak házigazdánk
kedvéért.

Büszkélkedjünk inkább öregapánk öregapjának vágottdohány-tartó dobozával. Amikor öregapánk
öregapjának nem volt pénze cigarettára, - márpedig sose volt, a mi családunk szegény volt, - innen sodort,
újságpapírba.

Most már azt is elmondhatjuk, hogy öregapánk öregapjának honnan volt vágottdohánya. Már elévült. A
diófa alól. Oda ásott egy kisebb vermet, és oda rejtette el az érett, megszárított, aranysárga dohánylevelet a
fináncok elől. A verem tetejét bedeszkázta, és a diófához kötötte a harapós kutyát, a kutya pedig a láncával
elsimította a homokot a verem fölött.
De ez a mi titkunk volt. Házigazdánk, aki városlakó, jövedéki adóval terhelt dohányt szívott ezalatt.
Ha vendéglátóink nagyon stílszerűek, biedermeier diófabútoraik mellé biedermeier díszdobozt vettek,
amerikai utazásukról pedig emlékdobozt hoztak, Oregonból.

Moszkvából pedig ajándéktartó díszdobozt.

Hát, igen, külföldön emléktárgyat kell venni. Azért, hogy emlékeztesse az eladót, milyen jó vásárt csinált.
Szlovákiából ilyen diófa-emlékek hozhatók:

De ez már stílustörés. Diófa-dobozon tölgyfaminta? Látjuk, a stílus nem a mi vendéglátónk erőssége.

Nézzünk körbe a falakon. Svájci, vadásztémájú, diófából készült falidíszek ötlenek szemünkbe.

Látjuk, a ház ura nagy vadász. Állítólag ezt a trófeagyűjteményt mind ő lőtte.

És van olyan, diófából készült falidíszük, fali függőjük is, ami csak azért van, hogy a falon lógjon. Lehet,
hogy díszít is. Nem tudom.

A faliórák, az ingaórák is diófából vannak.

A kakukos óra is, a muzeális értékű, valódi Neilson-féle, 1880-as asztali óra is.

Még a kandallóra is jutott egy. Nem azért, hogy a pontos időt tudjuk, mert minden óra másképp jár, de
olyan szépek!

A diófaórák oly hangulatosak, régiesek. Gondolnánk, hogy digitalizált, műanyagizált korunkra már el is
tűntek. De nem, digitális órával is lehet a zen-meditációt végezni, és a hangulathoz a diófa-foglalat is
hozzátartozik. Diófából készült meditációs óra:

Hisszük, nem hisszük, vendéglátónk szerint ez is óra. Csak nagyon művészi. Sokba került, de megérte. Már
az megérte, ahogy mi csodálkozunk.

Nézzék már! A háziak összes képkerete is diófából készült!

Esetleges áramszünet idejére vendéglátóink gyertyatartókat készítettek be.

És olajlámpákat. Na de ennyit! Biztosan tetszenek nekik. Van közte feketedióból esztergált is.

Mintha nem lenne elég feketedió aljzatú asztali lámpájuk! Állólámpájukat pedig nem más, mint maga James
M. Moore tervezte!

El ne mulasszuk megdícsérni a háziasszony diófavázáit és gyümölcsöstálait, mert tényleg nagyon szépek.
Szerintem ez a legszebb:

Tálak:

Erre a fadarabra se úgy tekintsünk, mint egy közönséges fadarabra! Diófatál ez is, csak nagyon művészi.

Sőt, nézzük csak! Ez pedig türkizberakásos.

Lengyelországi emlék ez a hucul-mintás diófatál.

Búcsúzáskor pedig megnézhetjük magunkat. A háziasszony valamelyik diófakeretes tükrében. És valljuk
be, rájöttünk, vendéglátóink tudják, hogy kell élni. Körülveszik magukat a legszebb tárgyakkal, amit a
diófa adhat. Mi meg nézhetjük magunkat.
A diófakeretes tükrökben.

És csak a diófakeretes tükörből vesszük észre, hogy házigazdánk, jelen esetben Pais-Horváth úr, milyen
praktikusan rendezte össze saját készítésű diófabútorait. A tükör két oldalán a falilámpák aljzatát is
diófából készítette, alattuk a harmonizáló diófa-íróasztal, és pont a tükörből látni a diófa-sakkasztalra.

Most már látja tisztelt lakberendező Kollégám, hogy kell ezt csinálni?

Belsőépítészet diófából
Mottó:
"Diófából van az édesanyám ajtója
Lassan gyere babám, lassan gyere be rajta"
(Erdélyi magyar népdal)

A népdal szerinti ajtó már elég öreg. Így néz ki:

De van még öregebb, diófából készült bejárati ajtó is. Egy középkorinak mondott bejárati ajtó egy francia
faluból, és egy 1700-ból, ugyancsak Franciaországból.

A számomra bizonyítottan legidősebb diófakapu az olaszországi, campaniai Montella helység káptalani
templomának 1583-ban készült kapuja. Fabio Moscariello készítette, ha igaz, feketedióból. A mérete is
imponáló, 486 cm magas, 286 cm széles.
Még csak 90 éve, hogy felfedezték Amerikában a feketediót! És máris a két legfontosabb apostolt, Szent
Pétert és Pált faragták bele!

Ha a bejárati diófaajtók öregek is, legfontosabb ajtónknak újnak kell lenni. Természetesen, a pinceajtó is
diófából van.

A díszkapu már nem olyan fontos, mint a pinceajtó, de azért készíttessük azt is diófából.

A díszkapu mellé készíttessünk diófa-névtáblát. Hadd lássa, aki arra jár, hol laknak Pistuék!

Tisztelt Kollégám, Ön képzettebb, mint én, biztosan járt egyetemre. Nemhogy az édesanyám ajtója, de a
portlandi egyetem ajtója is diófából van.

És azon kívül minden valamirevaló bejárati ajtó is. Nemcsak Amerikában:

Avignonban is:

Egy rusztikus bejárati ajtó belülről, a kazettamintákat a diófa erezete adja. Lehet ennél szebb? Talán csak
a jobboldali, ahol a diógyökér-minta az egész ajtóbetétet díszíti.

Úgy látszik, mégis lehet szebb. Aki nem elégszik meg a diófa természetes mintázatával, természeti mintákkal
gazdagíthatja ajtóbetétjét.

Aki pedig a diófából "az én váram az én házam"-at épít, a bejárati ajtajára diófa-kapuablakot csináltat.

Igényes mesterek ma is tudnak tömör diófaajtókat készíteni. Igényes építtető is kell hozzá, aki megfizeti.
Akinek nincs annyi pénze, hogy igényes lehessen, annak a diófurnéros is megfelel. Nem, mintha olcsóbban
adnák, annak is jól megkérik az árát.

Ha az ajtón beléptünk, ami legelőször a szemünkbe ötlik, a szép diófa-padló a foyer-ban.

Nézzük csak meg közelebbről! Azt mondják, kézi munka. Hát, lehet. A padlószéli faragás talán. De a fűrész
nyoma is látszik. Attól olyan rusztikus. Vagy rücskös, úgy is lehet mondani. De attól még szép.

Ha a foyer-ból továbbmegyünk, egy apró, nyolcszögletes összekötő helyiségen haladunk át. A lakás diófát
szerető gazdája beleillő intarzia-padlót készíttetett, diófából.

Belül a lakószobákat a diófa-parketta dobja fel.

Ami készülhet akár a világos hikoriparkettából is. Diófa az is.

Óvni kell a szép dióparkettát. Nehogy a kandallóból kihulló parázs megégesse. Ezért a kandalló elé
mindenképpen szükséges egy diófából készült kandallóelőtét.

Természetesen, a kandalló borítása is diófa.

És a kandallópolc ha feketedió, stílusa a régi időket idézi.

Ha pedig igazi dió, látjuk, egy igazi vadászházban vagyunk.

Az ablakkeret tömör diófából készült. Már be van építve, de beépítésre vár a következő is, kint, a kertben.

Arab ízlés szerint pedig így néz ki egy diófaablak:

Ha már minden belsőépítészeti tárgy diófából van, akkor jogos a kérdés, hol ér véget a diófából készült
belsőépítészet? Természetesen, a szoba falánál, a diófából készült reneszánszkori faliszekrénynél.

Két szoba között a diófából készült válaszfal a diófa-belsőépítészet határa. Mint a következő, középkorinak
mondott hálószoba-válaszfal.

Vannak modernebb térelválasztók is diófából, például Matthew R. Joppich műve is. Térelválasztó a
szobába.

A diófa minden elképzelhető helyet képes kitölteni a lakásban. Például a sarkot is.

A lakó- és hálószobák után a könyvtárszobába tekintsünk be, a teljes falburkolat diófából van.

Búcsúzáskor vesszük észre, - annyira nem hivalkodó - hogy az előszoba padlója diópadló. És ha kilépünk a
lakásból, lefelé lifttel megyünk. Felfelé a diófakorlátos lépcsőn jöttünk, lefelé van módunk megcsodálni a
liftbelső feketedió-borítását.

És kint az utcán már önkéntelenül is a diófából készült tárgyakat keressük. Például a közeli templomban,
ahol a pad is diófa, a gyóntatófülke is diófa. Igaz, nem minden templomban, de a barcelonai katedrálisban
igen.

A szentélyek szentélyét a Belleville sur Saone-i templomban figyelhetjük meg, Franciaországban.

Van olyan templom, ahol a kóruspad is diófurnér-borítású.

Az olaszországi Guardia Lombardi Miasszonyunk-templomában pedig az emeleti karzat teljes egészében
diófa-anyagú. 1707-1758 között készült.

Tisztelt keresztény Kollégám, járjunk templomba! De ne mindig az otthoniba, hanem keressünk fel minél
többet, itthon is és külföldön is. A más felekezetű templomokban is otthon fogjuk érezni magunkat, ha a
diófaanyaggal díszített templombelsőket látjuk.
Ha nem vagyunk annyira keresztények, akkor mecsetbe járunk, és ott nézünk körül. Korán-idézeteket
fogunk látni, diófába faragva.

A lelki felüdülés után igyunk egy üdítőt, - hithű muzulmán mást nem is ihat, - térjünk be a közeli bárba, ahol
a bár egész berendezése tömör diófából készült.

Aki nem iszik, az biztosan beteg. Menjen patikába. Például egy olyan francia patikába, amelynek a
berendezése, belső burkolata is teljes egészében diófa.

Tisztelt patikus Kollégám, a diófa iránti szenvedélyünk gyógyíthatatlan. Ezért a nápolyi gyógyíthatatlan
betegek kórházának patikájában a helyünk, amit 1522 óta díszít diófa-burkolat. A falakon is, a plafonon is.

A patika - és az egész kórház - építői a legdrágább, legszebb anyagokat választották ki a betegek számára.
Nem közkórházként működött ugyanis, hanem az 1500 körül gyógyíthatatlannak tartott olyan betegek
számára, akiknek otthoni ellátása a fertőzésveszély miatt nem volt megoldható. Az előkelő és gazdag
családok számára, amelyek érintett tagjai itt kellett éljenek-haljanak, a polcokon körben elhelyezett kb.
700, bibliai jelenetekkel festett porcelánváza segítette őket abban, hogy a remélhető mennyországi
körülmények között majd felismerjék az ottlakó bibliai személyeket.
Hát, erre jó a diófaanyag. Tartós mindhalálig, és gyönyörű, luxusjellegű.
De nem kell nagyon keresgélni a diófa-belsőépítészet példáit. Elég lesz befizetni egy szentpétervári
társasútra, és a Menshikov-palota Dió-termében megtaláljuk, amit kerestünk, a csúcspéldát a
belsőépítészetre. Most restaurálták, minden tündököl, minden diófából van. Részlet a Dió-teremből: I. Péter
cár arcképe, diófa-környezetben.

Ha már ott vagyunk Szentpétervárott, a Téli Palotában II. Miklós cár könyvtárát csodálhatjuk meg. Tiszta
diófa-belsőépítészet.

Még Amerikában sincsenek ilyen szépségek. Ott csak a williamsburgi kormányzói palota egyik kisebb
termének egyik falát borították be diófaanyaggal.

Tisztelt, focit szerető Kollégám most biztosan indul Lembergbe, Európa-bajnokságot nézni. Ha már ott van,
menjen, legyen szíves operába is, és hozzon haza egy jobb fényképet a lvovi operaház diófa-lépcsőjéről.
Megköszönném, nekem csak ilyen van:

Hangszerek diófából
Az egyik legrégebbi diófa-hangszer egy hegedű, 1640-ből. Így nézett ki.

Ez nem az, csak a pontos másolata.
De a legkisebb hangszer egy diófából készült hegedű. Anatolij Konenko készítette, mikroszkóp alatt.
Amelyik része nem diófából, az aranyból készült. Alatta Paganini arcképe, rizsszemen.

Hogy a diófa-hangszereknek ritmusuk legyen, kezdjük a dobokkal. Az első kettő közönséges diófa-dob, a
harmadik egy conga-dob. (Kong a conga? Persze, mert diófából van.)

Sokunk legkedvesebb hangszerei a gitárok. Nekem a jobboldali a
kedvencem. Ken Smith névre hallgat.
A délamerikai diófajokból rengeteg gitárt készítenek. De az oregoni
dióból is, a claro-dióból is és a többiből is.

Ez a Taylor-gitár kétféle faanyagból készült, közönséges dióból és feketedióból. Látjuk, a közönséges se
közönséges! Dehát, tudjuk, milyen a közönség, bizony, közönséges, nem veszi észre a különlegességet. Pedig
az is benne van a jegy árában.

És egy leendő gitár:

Három bendzsó, egy buzuki.

Sőt, ukulele is készül diófából. Mert jól hangzik. Az is, hogy ukulele, meg a dobozában rezgő levegő is. Ami
rezgését a diófa anyagának köszönheti.

A kalimba is jól hangzik. Igaz, nem diófából, de dióhéjból van. Pengetni kell.

Közel-keleti pengetős húros hangszer az oud. Ez egy szíriai példány:

Nemcsak a könnyed pengetős muzsikában, a legeslegkomolyabb zenében is otthon van a diófa. Liszt Ferenc
komponáló-író asztala is diófából készült. Hát, hogyne. Liszt Ferenc diófából készült zongorán tanult
zongorázni. Ahhoz szokott hozzá. A vérében volt. Igen, így könnyű nagy zenésznek lenni. Tisztelt
zenekedvelő Kollégámnak is ajánlom, vegyen egy diófa-zongorát, és próbálja meg.

Orgonát is építenek diófából, csembalót is.

Ezt a csembalót 1681-ben készítette Vincent Tibaut Toulouse-ban. Sajnos, korán meghalt, ez az egyetlen
műve.

És pianínókat is készítettek belőle.

És mint láttuk Liszt Ferencnél, minden hangszerek királynőit, a zongorákat is. Mit, zongorákat? Már a
zongorák ősét, a spinétet is, 1710-ben.

Majd a harmóniumokat is, mint például ezt a Chippendale-stílusút.

Közel 100 éve, 1915-ben készítették ezt a két, azóta is értékes diófa-zongorát, az Ivers-Pondot és a MasonHamlint.

És azóta is diófából készül az összes valamirevaló zongora. Az első egy névtelen, de díszített zongora, utána
Fischer, Chickering, Kaiser, Steinway és Yamaha. Vagyis az összes neves zongora.

És a névtelen zongorák is mind diófából készülnek: Bechstein, Delfosse, Gaveau, Kimball, Ludwig, Whitney,
Winter, Young-Chang.

De van Chippendale is! Mint az előbb mutatott harmónium.

Ennek a zongorának már tényleg nincs neve. Csak annyit tudni róla, hogy kaliforniai feketedió fájából
készítették.

Létezik-e a magas zeneművészetben még a diófa-zongoráknál is magasabb, feljebb való hangszer? Hogyne,
a diófából készült hárfa, ami már maga a tökély. Ügyeljünk a részletekre is, mert azokban van az igazi
művészet.

A dísz-hárfát is diófából készítik.

A zene csúcsa pedig az orgonamuzsika. A diófa-orgona hangja.

Egy részlete közelről:

A diófából készült cimbalom magyar hangszer - gondolnánk. Pedig perzsa, iráni. Onnan hoztuk mi is. Igaz,
nem mi, hanem az Irán irányából érkező hazai etnikumunk. Egy mai iráni diófa-cimbalom:

Eredetileg nem is cimbalomnak hívták, Európa tympanon néven ismerte meg, így hívták a középkori
Itáliában is. Itáliai festményeken a XV. századtól látható. Igaz, mára magyar lett, kicsit átnevezve a
tympanont cimbalommá.

Hangjának lágysága miatt - ami a diófa-hangládának köszönhető - dulce melos-nak is nevezték Itáliában.
Ebből alakult ki a dulcimer név. És a dulcimer hangszer. A dulcimerek hagyományos amerikai népi
hangszerek, de - látjuk - az ő ősük is a perzsa tympanon. Azért is készítik a mai napig is diófából. Az első
sorban a negyedik képen összehasonlíthatjuk a közönséges dió és a vajdió fájából készült dulcimert.

A furulya is magyar hangszer. Ha diófából van. Hegedű, harmónika, furulya. Igazi zenekar.

A zenekarból a bőgő és a cselló se maradhat ki. Ha diófából van, húr se kell rá.

Dehát, a cselló - látjuk, sőt, halljuk is - nem szól. Az még hagyján, hogy nincsenek húrjai. De hol van a
diófából készült csellóvonó? Itt van kettő is, az első egy francia barokk, a második pedig egy mai, drága.
Tessék a képét kinagyítani.

Tisztelt zenész Kollégám, Ön és én mindketten a gyakorlatból tudjuk, hogy a zeneszámokat nem tudjuk
fejből. Kottatartó is kell a kottának. Nyilván, diófából.

A mesterséges zeneszerszámok, a fonográfok, gramofonok is mind diófából vannak. A klasszikus közülük
az Edison-féle:

És itt a többi gramofon és fonográf. Aeolian-Vocalian típusú, Sonora Baby típusú és egy 1906-os:

A diófa-hangszereknek a diófából készült dobok adták meg a kezdő ritmusát. A
záró ritmust pedig a diófából készült rumbatök.

Tisztelt zeneértő Kollégám, nagyon nagy tanulsággal zárhatjuk a zeneszerszámok áttekintését. Amelyik
hangszer nem diófából készült, az nem is igazi. Óvakodjunk a silány utánzatoktól!

Sport, szabadidő, játék
Sportszerek, játékok diófából az igaziak. A többi hamisítvány. Tessék megnézni bármelyik amerikai
kosárlabda- vagy más sportcsarnokot. Padlója diófából készült, a mi diónk amerikai rokonainak fájából,
hikori-faanyagból. Most pedig nézzük meg egyenként, sportot szerető és játékos kedvű emberek mi mindent
készítettek e témakörben diófából.
A legigazibb sport a sakk. Mert azt tornáztatja, amit egyetlen más sport se, a kis szürke agysejteket.
Amire a legnagyobb szükségünk van, mert mindannyiunknál az a leggyengébb. Ezt már a régi arabok és
törökök is tudták, ezért készítettek diófából sakktáblát.

Manapság már a diófa-sakktábla se a régi. Felerészben világosabb faanyaggal, például juharral hamisítják.

No, itt látszott, amit mondtam. Némelyeknek olyan gyenge a szürkeállománya, hogy a bábokat se tudják a
sakktáblára felrakni. Olyan nehéz megjegyezni? Bal kezünknél fekete kockával kezdődik a tábla, jobb
kezünknél világossal. A vezér a saját színén áll, a király az ellenkezőn. Így a világos királynő a király balján
áll, a sötét a jobbján.
Tényleg többet kéne sakkozni. És sakkozás közben diót rágcsálni. Az az agy doppingja.
Ha sakkozunk, válasszuk a sötét bábok vezetését. Azok állnak közel - no, nem az egyéniségünkhöz, hanem a szívünkhöz, azok feketedióból vannak.

További szellemi játékok, diófa-alapon: madzsong, ostábla, malom.

Tisztelt kártyás Kollégám tudja, mi az a cribbage? Ha nem tudja, közölhetem, hogy én se. Valami
kártyaféle. Mindenesetre ilyen diófadeszka kell hozzá:

Labirintusok diófából:

Üljünk csak nyugodtan az asztalnál, és rakosgassuk a diófa-puzzle darabjait, amíg egy formás békát vagy
cethalat nem kapunk. Ahogy sikerül.

Ki se mozduljunk, ha sportolni akarunk. A diófából készült biliárdasztal helyben van. Az első egy
közönséges, alagsori, a második viszont valódi Bentley típusú. A harmadik a különleges, antik darab,
kaukázusi diófából. (Az se másféle diófa, mint a mi diófánk, csak a sanyarú körülmények miatt a faanyaga
sokkal görbültebb, rajzolatosabb.)

Ez egy régi típusú biliárdasztal volt, erre még nem építettek dákótartót. Hanem diófából készítettek külön
dákótároló szekrényt.

De aki gazdag, - itt most a tényleg gazdagokra gondolok, - az együtt is megveheti a sznúkerasztalt a
kelléktároló szekrénnyel.

Ha kimozdulunk a szobából, akkor se kell, hogy fárasszuk magunkat sportolás ürügyén. Menjünk diófából
készült lovaskocsival.

Hova menjünk diófahintóval? A legközelebbi pubba, ahol diófából készült dobónyíllal nyerhetünk egy pofa
sört. Ez az igazi sport.

Vagy menjünk diófahintón a legközelebbi kaszinóba, ahol diófából készült rulettkerékkel nyerhetjük
degeszre magunkat. A diófa jelzi ugyanis a mi szerencsénket, diófa-tulajdonosokét.

A szabadban a horgászsport az első. Leülünk a parti kövekre, és bedobjuk a csalit. Ami halat utánoz ugyan,
de diófából készült. Indián gyártmány Északamerikából, a feketedió hazájából. A halat kiszedni pedig nem
kell más, csak egy diófanyelű merítőháló. Vagy inkább kettő. Ha pedig vesszük a fáradságot, diófaborítású
csónakon, feketedió evezővel megyünk ki a tóra.

Mi van a diófa-csónak aljában? Emeljük ki, hogy jobban lássuk. Persze, diófából készült, gurulóüléses
evezőpad. Ha már kiemeltük, vissza ne tegyük! Jó lesz otthon, fittneszelni.

Halászat, vadászat. A legjobb kedvtelések. Szabadidősport. A legjobb vadászpuskákra annyira kell
vigyázni, hogy még itt se merem megmutatni. Mauser, Remington és a többi, mind elzárva az arzenálba. Itt
csak egy muzeális puskát mutatok. Ha innen lelopják, hátha nem lesz akkora durranás.

Ne is nézzünk mást, csak az agyat, a puskaagyat.

Akinek nincs puskája, agya, puskaagya, az vadásszon bumeránggal. Csak arra kell vigyázni, vissza ne
üssön. Mert a bumerángnak bumeránghatása van.

A sportpisztolyok is visszaüthetnek. Markolatuk azért készül diófából, hogy a visszaütés ne fájjon, rugalmas
legyen. Az első pisztoly Napóleon korából származik, nem igazán sportolásra készítették. De a másodikat
már igen. A szebb pisztolymarkolatokat pedig az arzenálban őrzöm.

Ugyancsak francia készítésű a következő, igen szép pisztolypár is. Játék ez is, a párbajozás. Ajánlom tisztelt
fegyverszerető Kollégámnak, kattintással nagyítsa ki, a részletek úgy élvezhetők igazán. De a ravaszára ne
kattintson rá, elsülhet.

A legigazibb pisztoly a Colt. Diófa-markolatú, és mint alább látjuk, hatlövetű.

Mutassak belga esőcsepp-pisztolyokat is? Nem, nem mutatok. Ha tisztelt fegyverszakértő Kollégámat
érdekli, úgyis benéz az arzenálba.
A légpisztolyokat is diófából készítik. Így kell tartani őket, egymás felé, hogy ha véletlenül elsülnének,
másban ne tegyenek kárt, csak egymásban.

A golyós fegyverek elé golyófogó is kell. Ha már nincs sorkatona, akkor golyófogási célra rendszeresített
francia diófajáték is jó, bilboquet néven.

Fegyver vagy sporteszköz a nyílpuska, más néven számszeríj? Jogi kérdés, ne mi döntsük el. Komolyabb
emberek is vitatkoznak ezen, főmunkaidőben. Hadd legyen ez az ő játékuk, és még fizetést is kapnak érte.

Nem is hivatalosan kérdeztem, hanem privátim. Mert a számszeríj a mi családunké. A diófából készült
békés és harci eszközök családjáé.

A pisztolymarkolatokat már láttuk. De ha nincs engedélyünk pisztolytartásra, - nekünk úgyse adnának,
hiába kérnénk, csak az kap, aki ránktámad, - akkor vészhelyzetben pisztolymarkolat helyett markoljuk
meg kardunk vagy tőrünk markolatát. Biztonságot fogunk érezni, amit a diófamarkolat nyújt. A
biztonságérzeten kívül másra nem jók a kardok, a tőrök, mert eleve csak dísznek készültek. Ottomán
stílusú török emléktárgyak:

A legharciasabb fegyverektől a legbékésebb játékokig minden készülhet diófából. A legkisebb babák már
alig hogy játszani kezdenek, diófából készült gyűrűkkel ismerkedhetnek, barátkozhatnak a diófa anyagával.

Gyerekek játékos sportja a hintalovacskázás. Hintalovak diófából:

A legigazibb játék a babázás. Bababútor készítése képekben:

A játéknak készített bababútorok ugyanolyan értékesek, mint a felnőttek diófabútorai. Csak kisebbek. (Sőt,
még én is kicsinyítettem rajtuk.)

Ha kisfiú-unokánk kamionsofőrnek készül, - nem baj, majd kinövi, - ajándékozzunk neki diófából készült
pótkocsit.

Ismerek olyan kisfiút, aki azóta már felnőtt, de megmaradt gyerekkori álmánál, és mozdonyvezető lett. Neki
való a diófából készült mozdonymodell.

Ha pedig tengerész akar lenni, - melyik gyerek nem, - diófából készült motorcsónakot, dubrovniki gályát,
evezős-vitorlás gályát vagy holland hajómodelleket kaphat.

W. Ronald Visser két remek, diófa-anyagú hajómodellje:
San Felipe

Sovereign Of The Seas

Hol kössön ki a játékhajó? A játék-városnál, ahol át lehet rakodni játék-kamionba.

Játék-személyautót is készítenek diófából, nemcsak kamiont.

És még mennyi személykocsi-modell készül diófából! Marcel Coronel önmagában készített 10 db-ot.

Repülőmodellek is készülnek diófából. Ne tévesszen meg bennünket, hogy papírborításúak. A vázuk diófa.

A korszerűbb vadászgépek már teljesen diófából készülnek.

Lehet, hogy hamarosan játék-helikopter is készül diófából. A rotorja már készen van.

El is készült. Török gyártmány.

Ahogy nő a gyerek, egyre nő a mozgásigénye. Adjunk neki diófából készült pingpongütőt. Biztosan tudni
fogja, mit kezdjen vele. Annyi mindent lehet ütni-vágni!

És még mi készül diófából?
Szinte minden. Például második Bush amerikai elnök cowboy-kalapja is. Mark Cornelison készítette
számára, tőle kapta ajándékba 2003-ban. Ezt látva már megértjük, hogy miért cáfolható olyan könnyen,
hogy Bush elnök vaskalapos lenne. Mert fakalapos. Pedig iraki ügyekben már-már az előbbire
gyanakodtunk.

Tisztelt tanult Kollégám, Ön és én, mi ketten nem vagyunk fakalaposak, elég okosak vagyunk, és elég sok
mindent láttunk már. De arra nem gondolhatunk, a diófát szerető emberek mi mindent készítettek még
diófából azokon kívül, amikről eddig szó volt.
Maradjunk még egy pillanatig az amerikai elnököknél. Thomas Jefferson, az egyik korai elnök nemcsak
azzal lopta be magát a diót szerető amerikai nép szívébe, hogy saját kertjében az elsők között ültetett
pekándió-fát, hanem egyedülálló, diófából készült, ötoldalú könyvtartójával is. Azóta se múlta felül senki.

És akkor még nem szóltunk Eisenhower elnök kézelőgombjáról! (De ha lesz rá módunk, szót ejtünk arról
is.)
Demokráciában élünk, tisztelt demokrata Kollégám. Nem az elnökök privilégiuma a diófából készült
tárgyak használata, hanem a következő lista a nagyközönség számára is nyitva áll. Nézzünk bele.
Ajándéktárgyak Kasmirból, az elmaradhatatlan sárkány-faragvánnyal:

Amulett:

Barométer:

Bírói kalapács:

Boroshordó csapja:

Címer, címerpajzs:

(Ezt a címert egyetlen deszkából faragták, 1892-ben.)

Dekoncentrált körök:

Dobkártoló:

Doboz a dobozban:

Egérfogó a késői 1700-as évekből:

Excenter-minta:

Érmetartó, numizmatikusoknak:

Fali csecsebecsetartó:

Falidísz:

Felolvasó állvány:

Fogantyú:

Fújtató a 19. század elejéről, Itáliából:

Még egy fújtató, ugyancsak a 19. századból. Azóta nem készült ilyen. Így ha most akarjuk, fújhatjuk
magunk.

Hamvveder:

Hármas képkeret:

Háromság-jel:

Hátmosó kefe:

Hordó:

Jelmondat diógyökérben:

Jin és jang:

Karácsonyfadísz:

Kelta csomó. (Egy csomó kelta csomó.)

Kocka:

Kolompoló:

Korántartó, mohamedánoknak.

Könyvborító, fotoalbum-borító:

Könyvborító, koralldíszítéssel:

Könyvtáros-létra:

Kulcstartók:

Kulcstartó doboz:

Láda:

Levélvágó kés, leveles tálca, levelesláda. Minden, ami a levelezéshez szükséges.

Lézervágott diófakocka. Érdekes, de mire jó?

Madárfuvola:

Madárodu teteje:

Makettek, modellek készítésére a diófa anyaga a legjobb. A Modellart Kft Budapest belső részét 1:500
méretarányban faragta ki diófából, a cég központjában állandó kiállításon látható.

Méhkaptár. Általában olcsóbb fából készül, csak az a méhész készítteti diófából, aki igazán megbecsüli
méheit, akinek tényleg fontosak. A többi nem.

Mérleg. Minden porcikája diófa.

Mézeskalácsforma:

Mosósulyok:

Most pedig olyan, diófából készült technikai eszközt mutatok, amiről tisztelt biztonságtechnikus Kollégám

se fogja egyből megmondani, hogy micsoda. Diófa, az biztos.

Most már megmondom. Mozgásérzékelő.
Orvosi táska:

Oszlop:

Rádió, 1932-ből:

Ruhakefe:

Skatulya:

Spirális szeszély. Vagy szeszélyes spirál. Hogy mire jó, nem tudom.

Szerpett nyele. A szerpett francia munkaeszköz, leginkább szőlőmetszésre használták a 19. században.

Érdekes, az olasz szerpettet is csak diófanyéllel készítik. Aminek a nyele nem diófából van, az nem is igazi
szerpett.

Azt hinnénk, a képek sztereo-nézése újkeletű találmány. De nem így van, az 1870-80-as években már
készítettek sztereoszkópokat. Diófából, mi másból. A diófa megelőzte korát. Nem a sajátját, hanem a
sztereoszkópokét.

Telefonok:

Utazótáska egy darab feketedió-ágból kifaragva:

Ventillátor:

Szóval, ezek készülnek diófából. Jogos a kérdés, ha minden elkészíthető diófából, mi az, amit mégse
készítenek belőle.
Pontos válaszom van erre is. Diófából minden készülhet, csak pipa nem.

Kár, mert sokáig azt hittem, hogy az is. Mígnem a Magyar Pipaszövetség Elnökségének egyik tagja fel nem
világosított, hogy az nem. Ha nem, hát nem. Pedig a bemutatott, diópipának nevezett pipa nagyon úgy néz
ki.
És mégis én tudtam jobban, mint a Pipaszövetség. Miután beletörődtem abba, hogy nem és nem,
Kárpátaljáról híre jött az ott készült diófapipáknak. Lehetnének magyarok is, de valószínűbbnek tartom,
hogy a Ruszin Pipaszövetség illetékessége alá tartoznak.

Addig füstölögtem magamban, amíg utána nem jártam. Rahó előtt, Európa földrajzi központjánál
kialakított bazársoron kaphatók a diópipák.

Számomra rendkívüli szerencse, hogy az ukrán geodéták ilyen pontosan dolgoztak, és a főút szélére mérték
be Európa földrajzi középpontját, akármit is jelentsen ez a fogalom. Mert ha 50 méterrel odébb, az erdős
hegyoldalra mérik, és ott, bent az erdőben található vagy nem található bazárban árulják a diópipát, bizony,
nem vettem volna észre, és szégyenben maradtam volna, diópipai szempontból.
A látottak után talán nem haragszik meg tisztelt Kollégám, ha megkérdezem:
- És önnek mi van otthon diófából?
És mielőtt ugyanilyen tapintatlanul visszakérdezné, sietek közölni, hogy nekem egy csavaros diótörőm van.
Más nincs.

Diófa-bútorok a bútorstílusok történelmében
Ó, tisztelt műbútorasztalos Kollégám, diófabútor már akkor létezett, amikor bútorstílusokról még nem
hallott senki. A kisázsiai, gordioni Midász-palota feltárása során már találtak diófabútorokat.

Itáliai reneszánsz
Az európai bútortörténelem a gótikus stílussal kezdődött, amely kb. 1200-1500-ig uralkodott. Tárgyi
emléke, különösen ami a diófából készült bútorokat illeti, ma már alig van.
A reneszánsz korral, stílussal kezdődik a diófa-bútorok igazi történelme.
A reneszánsz az újjászületés. A kivágott, halott diófa újjászületése, második élete bútor képében.
A reneszánsz diófabútorok egyszerűek, szépek, praktikusak. Világos, egyenes vonalvezetésűek.
Funkcionálisan struktúráltak. Dekoratívitásukat anyaguk, a gyakran alkalmazott diófaanyag adta.
Olaszországban, az urbinói hercegi palotában kialakított múzeumban látható az urbinói herceg diófakarosszéke, kb. Mátyás király korabeli. Figyeljük meg a karfa gömb-végződése előtt található diófakarikát, ami nem utólag lett ráhúzva, hanem eleve a karfa anyagából faragta az ügyes mester. Játék,
szórakozás a pihenő herceg számára.

A maga korában ez a szék nem volt egyedi darab. Divatja volt, aki adott magára, ilyen széken ült.
Jellegzetes reneszánsz bútor volt. Itt vannak a másolatai, kevésbé hercegiek, mert nincs támlájuk,
vonalvezetésük is egyszerűbb.

És itt a reneszánsz dió-karosszék mellé való reneszánsz diófaasztal. 1600 körüli. Eredeti bolognai, vagy
annak korabeli pontos magyar mása.

Örömmel jelentem tisztelt diófabútoros Kollégámnak, hogy a szekrények európai divatja a reneszánszkori
toszkán, firenzei diófa-ládákkal kezdődött.

A legelső diófa-szekrényeket hamar követték a többiek, amelyek már nem egyszerű ládák, hanem annál
kimódoltabbak voltak. Ezeket hívták komódoknak. A komódok a reneszánsz idők óta ismertek, mint ez az
1600-as évek elején tömör diófából készült itáliai darab:

Szekreter az 1600-as évekből:

Tálalószekrény következik az 1600-as évek végéről. Tisztelt Kollégám, azt hiszem, most be vagyunk csapva.
Feltételezem, Ön is állandó kritikával illeti az általam leírtakat, amint én is a forrásműveimet. Él bennem

egy kétely, hogy az 1600-as évek végén már az asztalosok rendelkezésére állt-e egy ekkora komód
beüvegezéséhez szükséges, ilyen nagy és megfizethető árú sima üveg. Nem biztos. Csak egy biztos pontunk
van, az, hogy ez a komód is diófa-anyagú.

Aztán, ahogy múlt a reneszánsz, az 1600-as évek Európájában (nem nálunk, Európa
európaibb részén) a kényelem lett úrrá. Nálunk azért nem, mert a törökvilággal voltunk
elfoglalva, miközben nyugaton már ilyen kényelmes neoreneszánsz diófa-karosszékekből
nézték végvári harcainkat.
És gazdagodtak. Mert például Velence kereskedett a törökökkel, mi pedig harcoltunk
ellene. Velencében ilyen kelengyeládák készültek diófából, nálunk pedig elesett Buda
vára. Nézzük meg a következő képet, mi a kifizetődőbb, harcolni vagy kereskedni.

Ez a díszes, 16. századi toszkán bútor-relief szép darab diódeszkából készült.

A neoreneszánsz diófabútor szinte teljesen ugyanolyan, mint a reneszánsz. Csak újabb. Neo.
Nem kell az eredeti reneszánsz diófabútorért egy vagyont fizetnünk, megkapjuk jutányos áron. Például ezt a
neoreneszánsz kétrészes szekrényt, ami most eladó egy marseille-i ócskásnál.

Neoreneszánsz kerek asztal és komód:

Most pedig egy olyan neoreneszánsz diófabútort mutatok baloldalt, amiről
tisztelt bútorszakértő Kollégám nem fogja tudni egyből megállapítani, hogy
micsoda. Ezért elmondom előre. Osztrák neoreneszánsz szekreter. Első
látásra nem is látjuk az értékeit, csak ha a kinagyítható kis képeken vesszük
szemügyre.

Manapság már nem kell egyenként legyártatni legszebb, diófából készült
reneszánsz stílusú bútorainkat. Kész neoreneszánsz garnitúrák is kaphatók, mint a következő ülő- és
étkezőgarnitúra. De ha stílszerűek akarunk lenni, az üveglapot levesszük az asztalról. Nem illik oda.

És ismerjük be, ízlésünkkel valahogy nem egyeznek a neoreneszánsz ülő- és egyéb garnitúrák. Hát, hogyne,
amikor ezek az igazi reneszánszban még nem voltak feltalálva, csak mintegy kétszáz évvel később, a rokokó
stílus idején.
A reneszánsz diófabútorok valódi értékek. Ez abból is látszik, hogy hamisítják. Olasz reneszánsz székként
árulják az alábbi két magas támlájú széket. Eltekintve attól, hogy a reneszánsz korban még adtak az
ízlésre, az urbinói herceg, akinek karosszékét az imént láttuk, biztosan díszesebb széken ült volna, ha az lett
volna stílusos.
Nem, ez a két támlás szék nem a reneszánsz stílust, hanem a diófa faanyagát képviseli. Ettől szépek.

Francia reneszánsz, angol késő reneszánsz
A francia reneszánsz a IV. Henrik és XIII. Lajos királyokról elnevezett stílusoknak felel meg. De ne
felejtsük ki II. Henriket se, őróla ezt a szép kredencet nevezték el:

Csavart oszlop és bankett-asztal XIII. Lajos stílusban. Figyeljük meg XIII. Lajos csavaros észjárásra utaló
stílusát.

Francia reneszánsz ülőbútorok mutatóba, két karosszék és egy gyerekszék.

XIII. Lajos stílusú francia reneszánsz szekrények:

Sajnos, ma már kevés az eredeti bútor ebből a korból. Az alábbi három francia reneszánsz bútorpannó is az
eredeti bútorok szétbontásából maradt meg. De jó, hogy megvan, új, neoreneszánsz szekrények készítéséhez
még jók lehetnek.

Az angol késő reneszánsz pedig a jacobean stílusnak felel meg, I. James király után, aki 1603-1625-ig
uralkodott.
Ebben a korban a bútorokra jellemző a rendkívül dús faragás, főleg a szekrényeken, az esztergályozott
formák. Már nem kizárólag tölgyből készítik a bútorokat, hanem diófát és egyes egzotikus fákat is
felhasználnak. Ez a stílus az alapja, eredete az amerikai koloniális stílusnak, mert az első angol telepesek
ekkor indultak el új hazát keresni.
A jacobean stílus jellemzőiből a következő, hatlábú, kihúzható ebédlőasztalon csak az esztergált lábak
látszanak.

Rokokó
Az 1700-as években már felváltja a barokk bútorstílust a rokokó. Hogyne, hiszen az asztalosság művészei
rájöttek, hogy a díszbútorok legnemesebb anyaga, a diófa még a barokk díszítőmotívumoknál is nagyobb
alakítási, faragási lehetőséget nyújt a bútorművészeknek.
A rokokó bútorok, hála a diófa anyagának, még tovább mennek a
vonalvezetés hajlékonyságában, az egyenes vonal elutasításában, a
statikus bútorszerkezet feloldásában.
A barokk a paloták stílusa volt elsősorban, a rokokó már a gazdag
polgároké is. A bútorok mérete lecsökken, emberi léptékűvé válik. És
nemcsak emberi, asszonyi léptékűvé is. Mint a jobbra látható női szék.
Tisztelt, diófabútort kereső Kollégám, nagyon vigyázzon a pénzére
stílbútor vásárlásakor. Aki bemegy egy diófabútort árusító
antikváriumba, arról eleve feltételezik, hogy tele van pénzzel. Rokokó
női széket keresünk, mutatják is a széket, tényleg nagyon szép. De azt
már nem nézik ki a tisztelt vásárlóból, hogy megkérdezze, mit keresnek
huszadik századbeli kerekek egy igazi rokokó szék alatt.
Most már mindegy, tekintsünk el a kerekektől, majd leszereltetjük, a
rokokó női szék tényleg nagyon jól fog mutatni otthonunkban.
Családunk nőtagjai is jól fognak benne mutatni, és nagyon fognak
örülni.
Ugyanúgy, mint a másik, jellegzetesen női rendeltetésű rokokó diófa-bútornak, a pudrőznek, amely előtt

kedvükre szépítkezhetnek. Az itt kiállított darab a diófa gyökéranyagából készült.

Magyar eredetű női diófa-asztalkák rokokó stílusban az 1700-as évek közepéről:

A rokokó komód igazán szép, érdemes alaposan megnézni.

Egy kései rokokó fiókos szekrény 1860-ból:

A zongora nem kimondottan bútor ugyan, de a rokokó korában már nagyon szép zongorákat készítettek
diófából. Mint ezt az Erard-zongorát.

XVIII. századi angol bútorok (Chippendale stílus)
Angliában a bútorstílusokat nem a kontinens divathullámairól, hanem kiemelkedő művészi munkásságú
asztalosokról nevezték el. Chippendale munkássága (1740-1780) időben a francia rokokó divatjával esik
egybe. Ugyanúgy a polgári otthonok számára készített szép és praktikus diófa-bútorokat, mint a rokokó
francia mesterei. De stílusában kínai és gótikus elemek is érződnek, önálló stílust, 1754-ben kiadott
mintakönyvével pedig Európára és Amerikára kiható divatot teremtett.
Erre az időre esik az angol diófabútorok első nagy kereslete, Dél-Angliában ekkor kezdődtek meg egyes
nagybirtokokon a nagyobb diófatelepítések, a gazdag polgárság keresletének, igényének kielégítésére.

Egy diófa-szekrény és egy fiókos, a 18. század végéről:

Chippendale diófa-rajzasztal és íróasztal, hozzá tartozó karosszékkel:

A Chippendale stílus máig él. Chippendale-íróasztal 1920-ból:

Francia klasszicista bútorok (XVI. Lajos stílus)

A klasszicizmus a XVIII. század végétől egészen a XIX. század közepéig tartó
időszak stílusa, mely az antik kultúrák formavilágát élesztette fel. Erre az
időszakra több különböző stílusirányzat is jellemző. Francia földön ez a XVI.
Lajosról elnevezett stílus, mely a rokokót váltotta.
A barokk bútorstílus cicomája már nem fokozható. Ezért a stílus
visszahatásaként a legegyszerűbb, klasszicista vonalvezetés vált széppé,
divatossá.
Amennyiben ez igaz, amit itt leírtam, - mindent tessék kritikával olvasni, akkor a XVI. Lajos-stílusnak két nagyon korai darabja az, ami balra látható.
Még nem vált a bonyolult egyszerűvé.
Provence-ból való ez a két bútordarab. Az alsónak nem is tudom a nevét, de
nem az az érdekes, hanem a fölső. Hogy az mi, úgyse találná ki tisztelt
diófabútort szerető Kollégám.
Kenyértartó szekrény.
Könyvszekrények francia klasszicista stílusban:

Diófaágyak XVI. Lajos stílusban:

Elfogultságtól mentesen is csak azt mondhatjuk, hogy szépek a francia klasszikus diófa-szekrények. Ide
csak egy fért, a többi a bútorraktárban van.

A francia klasszikus stílus kései utánérzése ez a 19. századi, XVI. Lajos stílusú karosszék:

Empire
Klasszicista stílusok sorába tartozik, mely Napóleon uralkodása idején teljesedett ki. A bútorokon
megfigyelhetjük az antik stílusok (görög, római sőt egyiptomi) jegyeit, melyeket finomítás, változtatás nélkül
alkalmaznak. Szívesen használják a fekete, arany, piros színösszeállítást.
Az empire stílus - hiába mondja mindenki franciásan ampir-nak - nemcsak a franciáké, hiszen Napóleon hogy finoman mondjam - divatban volt egész Európában. Uralkodó stílusa volt. Balra egy közönséges,
jobbra pedig egy osztrák empire stílusú diófa-szekrény.

Kihúzható diófa-ebédlőasztal empire stílusban:

Akik nem annyira franciásak, mondhatják ezt a stílust imperiálnak is. Imperiál teázóasztal:

Angol klasszicista bútorok (Adam, Hepplewhite, Sheraton)
Az angol klasszicista bútorokat kiemelkedő képességű asztalos-művészek tervezték. Egyéni stílust
teremtettek, amit róluk neveztek el.
Egy- és kétfiókos Hepplewhite diófaasztal:

Hepplewhite találta fel a szoknyaszerűen lehajtható asztaltetőt. Egy 1790-ből származó Hepplewhitediófaasztal:

A szoknya-tető felhajtása egy 1800-1830 között készült diófaasztal példáján:

Egy 19. századi Hepplewhite stílusú iskolapad diófából:

Három darabból álló ebédlőasztal:

Diófa-komódok Hepplewhite műhelyéből:

Sheraton-asztal:

Sheraton nagyon szerette a lehajtható (drop) asztalokat. Itt csak egy látható, a többi a bútorraktárban van.

Diófaágy Sheraton műhelyéből, 1830-ból:

Sheraton-komód:

Végül egy mosdóállvány diófából, Sheraton stílusában:

Copf
A klasszicista stílushoz sorolható a német és osztrák területen jellemző copf stílus. Ebből a stílusból csak ezt
a két diófabútort találtam:

Nem baj, van még bútorstílus, van még diófabútor bőven. Hamarosan következnek.

Biedermeier
A diófabútorok újabb korszaka a biedermeier.
Az utolsó, egyben a legnagyobb klasszicista bútorstílus, amely 1815-tól 1848-ig tartott, de
hatására máig készülnek biedermeier bútorok. A legközelebb áll hozzánk, nemcsak német és
osztrák eredetét tekintve, hanem vonalvezetésében, a letisztult, egyszerű, praktikus formákban is. Meg kell
adni, a maga korában hihetetlenül előremutató, korszerű stílus volt.
A bútorstílusok történetében egyedülálló, hogy egy csúfnéven nevezett stílus a legnagyobb karriert fussa be,
és a biedermeier stílusú bútorok vevői önként vállalják a stílussal járó lekicsinylést. Talán a biedermeier
stílusban készítették a legtöbb diófa-stílbútort.
Ideállítottam példának egy négyajtós biedermeier könyvszekrényt, a többi szekrénynek a bútorraktárban
jutott hely.

A titkokat rejtő szekrény a szekreter, a fiókos a smizett, a kicsike a trümó.

Tálalószekrény és négy komód. Diófa-anyaggal furnérozottak.

Mi másra is lehetne tálalni, mint egy praktikus, kihúzható, diófurnéros ebédlőasztalra.

Egy rendes polgárember - például Meier úr - otthon is dolgozik. Biedermeier ebédlőasztalához biedermeier
íróasztal vagy írószekrény illik. De csakis diófából, mert az jelzi az értéket.

Bieder Meier úr felesége pedig biedermeier diófa-varróasztalon dolgozik.

Ha elfáradnak, biedermeier karosszékben, fotelben, heverőn, szófán vagy kanapén pihennek.

Hogy ezek a biedermeier kanapék, heverők, szófák mennyire egyformák!
És nézegetik biedermeier virágtartójukat. Mert művészi.

És nézegetik magukat is, mert van biedermeier stílusú piperetükrük.

A biedermeier hazai stílus is. A következő egyajtós magyar biedermeier szekrény, amely diófából, diógyökér
és jávorfa berakással készült 1840-1845 között, Steindl Ferenc műhelyéből került ki, mellette egy
biedermeier könyvszekrény, alattuk két ruhásszekrény.

Neobarokk
Már megint itt tartunk, a barokknál. Amint a célszerű, szép és egyszerű reneszánsz stílusra a barokk volt a
reakció, úgy a célszerű és szép biedermeierre a neobarokk. (A reakciósok már csak ilyenek. Bonyolultak.)
Itt egy nádberakásos neobarokk diófa-ülőgarnitúra 1880-ból.

Neobarokk bútorokat még a közelmúltban is gyártottak, például az egri Agria bútorgyár is. Valahai
főnököm is hozatott az irodájába egy megszólalásig ugyanilyen tárgyaló-dohányzó-ivó (az utóbbin a lényeg)
asztalkát. Hogy ennek az asztaltípusnak milyen keletje volt! A Szovjetunióban a Krim-félszigeti jaltai
kastélyba is beállítottak egyet, a régies hatás kedvéért. Szép kis asztalka.

Ez a díszesebb testvére 1880-ban készült, Franciaországban.

És itt a kistestvére, valamint a nagytestvére, a neobarokk íróasztal.

Neobarokk diófa-asztalok és ülőgarnitúrák.

Két neobarokk diófa-komód. Az első szép:

A második pedig holland. Ez arról is látszik, hogy a magyar tulipántos diófaládára hasonlít.

Diófa-smizettet neobarokk stílusban is készítettek.

Sőt, vitrint és vitrines szekrényt is.

Neorokokó
A diófa anyagát a neorokokó bútorstílus se nélkülözhette. Komód neorokokó stílusban 1850-ből:

Neorokokó székek diófából:

A neorokokó bútorok legérdekesebbike az angoloknál és az amerikaiaknál használatos window-bench
(ablak-pad?), amit az ablak elé helyeztek, és attól függően ültek egyik vagy másik oldalára, hogy a
szobában vagy az utcán történt-e érdekesebb esemény. Az itt mutatott képtől eltérően átfordítható támlával
is készítették. Ez itt egy 19. századi amerikai darab. Diófából.

Neorokokó karosszék és hintaszék:

Két kanapé 1860-ból:

Ami már több a soknál a diófából készült ülőalkalmatosságok körében, az az olyan ülőgarnitúra, amiben
bőven ven szék, karosszék, szófa, kanapé. Hát, nagyon nagy szalonban fér csak el. A stílusa neorokokó
ugyan, de ez már a gyárszerű termelés terméke.

Szecesszió
A 19.-20. század fordulójának stílusa. Kivonulás.
A szecesszió bútorkészítői kivonultak a diófabútorokból. Sokáig azt hittem, nincs is szecessziós diófabútor.
Mígnem itthon, ha jól emlékszem, Balatonalmádiban találtam kettőt. Egy kistálaló-szekrényt és egy széket.
Tömör diófából.

Aztán egy árverésen bukkant fel egy szecessziós könyvszekrény.

Nem ilyen kicsi, mint a képen látszik. Hatalmas, magasabb egy átlagembernél. Kapacitása akkora, mint egy
számítógépé. Könyvtárnyi könyv elfér benne.

Art Deco, Art Nouveau
A múlt század 20-as, 30-as éveinek stílusa, mely egyben utolsó olyan stílus mely az élet minden területén
meghatározó. Így nem csak a bútorokra, hanem a mindennapi használati tárgyakra, a divatra, az
építészetre rányomta bélyegét. Még ma is nagyon kedvelt stílus.
Először egy teljes Art-Deco garnitúrát mutatok, szekrényekkel, lenyitható ággyal, hozzá tartozó asztallal,
fotelokkal, puffokkal. Jobbra pedig egy hozzáillő, lámpás kisasztal. És mind diófából, legalábbis a díszítő
furnérja diófa.

Most pedig az egyedi bútorok: Kisasztal, egy guéridon és két dohányzóasztal.

Íróasztal mindkét oldaláról

Reggelizőasztal elfordítható-szétnyitható tetővel, diógyökér furnérozással

Két francia Art Deco diófaasztal. Egy kerek és egy kagylólábú.

Francia Art Deco pad.

Étkezőasztal, székekkel.

És mi, magyar asztalosok talán le vagyunk maradva a világdivattól? Jelenleg egész biztosan, mert
Magyarországon nincs asztalos, aki diófabútort gyártana. Nem így volt ez az áldott emlékű 20. században,
1900-ban és 1930-ban, amikor a következő hazai Art Deco diófaasztalok készültek. Az első még nem, de a
második már kihúzható volt!

Ruhásszekrény, egy csehországi könyvszekrény, lejjebb pedig egy vegyes használatú könyvszekrény.

Itt egy valódi Art Deco kredenc és egy komód. Nem is hasonlítanak egymásra, pedig mindkettőt az
uralkodó divatstílus jegyében készítették.

Két Art Deco könyvszekrény diófából. Egy angol és egy címer alakú.

Tekintsük meg a következő kistálaló szekrényt, majd zárjuk a napot azzal, hogy kedvenc angol Art Deco
bárszekrényünkhöz vonulunk.

Ha a bárszekrényt meglátogattuk, nyugodtan dőlhetünk diófa-ágyunkba, csak arra ügyeljünk, hogy az is
Art-Deco legyen.

Másnap reggel, amikor már kialudtuk a bárszekrény okozta álmunkat, úgyis Art Deco bútoraink között
kezdjük a napot, például egy Art Deco fésülködőszekrény mellett. Persze, az is diófa.

Ez már túl sok az Art Deco-ból. Így gondolták a franciák is, és újítottak. Az újabb divathullám neve Art
Nouveau (Új Művészet) lett. Díszítő motívumai újra a szecesszió felé hajlanak.
Csak a diófa-alapanyag maradt változatlan. Mert a diófa anyaga szép, csak az a kérdés, az asztalosok mit
tudnak megmutatni belőle.
Például Émile Gallé, aki kisbútorát az ernyősvirágzatú növényeknek szentelte.

De más, art-nouveau-asztalosok munkái is szépek, hála a diófaanyagnak.

Koloniál
A koloniál stílus ismeretlen a magyar átlagember számára. Gyarmati stílust jelent, abból az időből
származót, amikor Amerikában még Anglia gyarmatosított. A különböző hullámokban kivándorolt,
elsősorban angol telepesek által az új hazájukba vitt különböző stílusok továbbfejlődése. A stílus már
származásától sem egységes.
Diófás tanulmányunkban fontos kérdés a koloniál stílus szempontjából, hogy Amerikában új faanyagokat is
alkalmaztak, és a koloniál stílusban vették kiterjedten használatba a mérsékelt égövi fák közül
legmagasabbra értékelt faanyagot, a feketediót.
A leghitelesebb koloniál diófabútor egy múzeum által őrzött szék, ami a stílus mintája.

Kissé díszesebb koloniál székek és ebédlőszékek 1870-ből:

Ír koloniál ebédlőasztal és egy gyertyatartó diófából:

A spanyol koloniál Latinamerika sajátos bútorstílusa. Gazdagabban díszített, mint az Egyesült Államok-beli,
mert a spanyol barokk a közvetlen forrása.
Egy diófa-utazóláda és egy hasonló tároló-bútor, mint a spanyol koloniál stílus képviselői:

Két, diófából készült 17. századi spanyol koloniál kávézóasztal és egy ebédlőasztal hiteles másolata:

A legdíszesebb, diófából készült spanyol koloniál étkezőszekrényeket egy chilei kastélyban lehet látni:

A XIX. századra már a spanyol koloniál stílus is egyszerűsödött. Egy XIX. századi kisasztal diófából:

Amerikában vannak természetesen az európai stílusjegyeket nélkülöző, "bennszülött" diófabútorok is, mint
ez a három fiókos szekrény. A baloldali a 18. század elejéről, a jobboldali kb. 1800-ból származik. Ezt a
stílust az amerikaiak Federal, vagyis szövetségi stílusnak nevezik. A harmadik egy jellemző Federal darab.

A Federal stílus nem egy kiforrott stílus. És vannak az eredeti amerikai bennszülött diófabútorok között
olyanok, amelyeket maguk az amerikaiak is csak primitívként említenek. Mint ez a korai, Tennessee-beli
diófa-szekrény.

Ezzel a végére is értünk a diófabútorok történelmének? Hát, majdnem.
Az a baj, hogy szemléletünk túlzottan is Európa-központú, egy kis amerikai kitekintéssel. Végtére is nem
baj, mert Európa a mi hazánk. De ne legyünk annyira euro-nacionalisták, mert jó, ha tudunk róla, hogy a
világ nagyobbik része Európán kívül van, és például Ázsiában, ahol ugyanúgy ismerik a diófát, mint mi,
vagy még jobban, szintén kultiválják a diófa-bútorokat. Prutkay Csaba, a kérdés szakértője így ír a kínai
diófabútorokról:
"A Shanxi-tartományból származó Qing-kori bútorok többsége diófából készült. Ennél korábban ritkán
találunk diófa bútorokat Kínában. Gyakran tévesztik össze a "déli fával" (nanmu), aminek olívzöld színe
van, ellentétben a diófa arany-barna, vöröses-barna színével. A frissen megmunkált fa jellemző illatot
áraszt. Észak-Kínában, Északnyugat-Kínában és Délnyugat-Kínában egyaránt megtalálható. Lassan szárad
és száradás után tartja alakját, nem vetemedik. Bútorfának ugyanakkor leginkább a mandzsúriai diófát (J.
mandsharica M.) használják, mert más fajait pl: közönséges diófa (J. regia L.) a termése miatt tartanak.
Yunnan-tartományban található még a vad diófa (J. cathayensis), melyet szintén bútorfának használnak."
Köszönet neki a tájékoztatásért.
Az arab diófabútorokról még ennyit se tudunk. Önállóan fejlődött az arab bútorkultúra, európai behatástól
függetlenül. (Az ellenkezőjét, az arab stílus hatását az európai bútorokra a bargueno-nál tárgyaljuk, és nem
említettem ugyan, de némely reneszánszkori diófaláda díszítésében is fellelhető arab hatás.)
Mindenesetre, hozzáértés híján csak nézni, csodálni tudjuk az arab diófabútorokat.
Tálolószekrény, ruhásszekrény, faragott nyitott szekrény és gyöngyházberakásos emíri szekrény diófából:

Ebédlőasztal és ebédlőgarnitúra:

George Nakashima diófabútorai
Most, hogy már láttuk a bútorstílusokat diófában elbeszélve, elérkeztünk a legnagyobb bútorművészhez.
Az Egyesült Államok-beli George Nakashima (1905-1990) a XX. század legnagyobb asztalos-művésze.
Szerintem.

Művész, szobrászművész a szó szoros értelmében is, a Természet,
Forma és Lélek c. sorozata kiállításokon szerepel, darabjait
múzeumok őrzik. Emellett asztalosmester is, a legjobbik fajtából. Az
olyanokból, akik önálló stílust teremtenek, előbbre viszik a közízlést.
Kaliforniában, a diófák fellegvárában élt és dolgozott, műveinek
alapanyaga legnagyobbrészt diófa volt, kisebb részben pedig feketedió
és más fafajok.
Bútorainak újdonsága abban áll, hogy azok nemcsak funkcionálisan
jól használhatók, szemre tetszetős alakúak, hanem ezeken túl, vagy
talán ezek előtt elsősorban alapanyagaik megválasztásával,
anyagszerűségével, színével, mintázatával, sok esetben megőrzött
természetes formájával olyan érzelmi többletet nyújtanak a bútorok
használóinak, amire más, átlagos bútorok nem képesek.

Mintegy természeti, animista hatást keltenek. Tiszteletet, szeretetet
a diófa iránt.
A diófa, a diógyökér - legyen az tömör deszka vagy felületi furnér, mintázatának gondos megválasztása a Nakashima-bútorok
jellegzetessége. Sokszor úgy tűnik számomra, a Mester a
bútorkészítés első fázisaként nem a megrendelésekből, a piaci
igényekből indult ki. Nem azt nézte, milyen anyag való a megrendelt
bútor elkészítéséhez, hanem ellenkezőleg, a diófa anyaga, a
diófurnér mintázatának gondos válogatása után döntötte el, hogy a
rendelkezésre álló anyagból milyen bútor lesz.
Ezt a módszert anyagilag csak a nagyok engedhetik meg
maguknak, nem kell az azonnali értékesítésre törekedniük.
A Nakashima-stílust ma már több neves asztalosműhely követi, az
eredeti Nakashima-bútorok pedig aukciók drága darabjai.
Egyik szobra, a "Kétfelé ágazó diófa" feljebb, falon függő beltéri
szobra pedig itt jobbra volt látható.
Végül a Nakashima-technikáról. Szinte ellentmond az asztalosipar
törvényeinek. Tisztelt asztalos Kollégám is úgy tanulta, a
faanyagok a tér három irányában is mozognak, vetemednek. Minél vastagabb a faanyag, annál inkább.
Ezért az asztalosok leszoktak a vastag deszkák használatáról, és a természetes anyagok helyett ma már
műanyaggal ragasztott farostot, vagy vékonyabb faanyagok összeragasztott tábláit használják.
Egy titkuk van a Nakashima-diódeszkáknak: sok évig száradtak, felhasználás előtt. Mint a középkori
királyi, főúri dióbútorok alapanyagai is. Nedvességüket szinte teljesen elvesztették, nincs, ami rostjaikat
megcsavarná.
A diófaanyag hibája se hiba. Érték az is.

Bútorai itt következnek. Meg kell mondjam, ezek csak mutatvány-példányok. A többi nem fért el itt,
azoknak külön raktárt tartok fenn.

Minden érdekelt felet kielégítő megoldásra egy ilyen, húsz-egynéhány személyes konferenciaasztal mellett
lehet jutni.

Tizennyolc személyes tárgyaló- és étkezőasztal, jobbra pedig egy hangulatos ebédlőasztal:

További ebédlőasztalok tömör diódeszka lappal.

Két kisebb asztal.

Kerek asztalok, az asztallap mintázata az értékük.

Konoid asztalnak nevezte a Mester ezt az asztalt:

Konoid íróasztal.

A Mester a következő két, organikus formájú bútort is asztalnak mondta.

Gyerekasztal két székkel, mindegyik háromlábú.

Ülőke

Ebédlőszékek

A kávézóasztalok Nakashima mester kedvencei. Ha másért nem, ezekért érdemes a raktárba betekinteni.

Pad támlával és anélkül. Nem tudom, lehet-e kifogásom, mert nem vagyok a támlás padok szakértője.
Szerintem kényelmetlen és gyenge.

Padok vagy kávézóasztalok? Maga a Mester se tudta eldönteni. Mindkét célra jók:

Hintaszék, támlás szék, párnás szék. Ez utóbbi persze ottománnal.

És - természetesen, már hiányoltuk - konoid szék.

Napozó, nappali és éjszakai ágy.

Éjjeliszekrény, fiókos szekrény.

Kisszekrény, könyvszekrény

Polcállvány

Fali konzol

Templomi szentségtartó

Kottatartók

Beltéri térelválasztó

És végül a lámpák

És ez mind diófából!
Ezen túl a kérdés még kérdés marad, hogy mit kell rajtuk ennyit nézni.
A kérdés költőinek tűnik, de nem az. Nem vagyok én költő, hogy a saját kérdésemre ne tudnék válaszolni.
Tehát, mi ragadja meg ennyire a figyelmünket, mit láthatunk ezeken a szép diófabútorokon?
Az új, minőségi, egyedi stílust, amire csak a legnagyobbak képesek. Nem biztos, hogy mindenkinek tetszik, a padoknál nekem is voltak fenntartásaim, - de figyelemre, követésre méltó. Nakashima valóban minden
bútorában a diófát látja, és a bútorok gazdáival is láttatja.
Felvetheti tisztelt bútorvásárló Kollégám, hogy ha nálunk nem kaphatók a Nakashima-bútorok, és még csak
jutalékot se kapok az Amerikából rendeltek után, akkor miért másoltam le egy amerikai Nakashimakatalógust.
Szó sincs másolásról. Kerestem, gyűjtögettem a Nakashima-bútorok képeit, és most már annyi van belőlük,
amennyi máshol nem látható egyben. Lehet, hogy kicsit sok jött össze, dehát egy bélyeggyűjtő se dobja ki,
ha egy témából túl sok bélyeget sikerült összegyűjtenie.
Ha tisztelt Kollégám tudomást szerez arról, hogy valaki a világon Nakashima-katalógust kíván összeállítani,
kérem, irányítsa hozzám.
Örömmel állapíthatom meg, a Nakashima-féle diófabútorok nemcsak nekem tetszenek, a stílusnak neves
asztalos-művész követői is vannak. Mint Alma Allen, aki asztalokat készített tömör (szó szerint tömör)
diófából.

És kávézóasztalt, ebédlőasztalt.

És dobozos asztalt és alacsony asztalt.

Szóval, Alma Allen igazi asztalos. Mást nem is készít, csak asztalt.
Tévedtem. Székeket, pontosabban ülőkéket is készít, de hűen önmagához, csak tömör diófából.

A következő ülőkék érdekessége az, hogy mindet kiöregedett kaliforniai diófákból esztergálta a mester.
Olyanokból, amelyeket kaliforniai feketedióra oltottak, és mind a tizenegy bemutatott ülőke az oltás
helyénél jelentkező rendkívüli szín- és rajzolat-gazdagságot mutatja. A két diófaj határát.
Drágák ezek az ülőkék. Magyar pénzben kifejezve jó, ha 180.000 Ft-ért (azaz Egyszáznyolcvanezer
forintért) megkapunk egyet. Plusz a fuvarköltség Kaliforniából. És vám és áfa. De nagyon szépek.
Tisztelt lakberendező Kollégám, ne sajnálja a fáradságot, rákattintással nézze meg eredeti méretben is,
mert érdemes. Minden szék két nézetben látható, illusztrálva, hogy eltérő fényviszonyok között a faanyag
újabb-újabb szépségei tűnnek elő.

És a magyar asztalosok? Ők sincsenek lemaradva a világtrendtől. Élő példa Fazekas Bálint faipari
technikus, akit nem tisztem méltatni, - talán nem is tudnám, - mert diófabútorai ugyanolyan egyediek,
hangulatosak, mint Nakashima mester bútorai. A diófabútorok terén Magyarországon ő az első, de talán
nem az egyetlen. Nem értek hozzá, nem tudom megállapítani, a következő diófabútorokból melyek az
eredeti Fazekas-bútorok, és melyek származnak epigonoktól. Egy biztos: Tisztelt bútorvásárló
Kollégámnak nem kell Kaliforniába utaznia. Ha egyébként nem akar.

Él a Nakashima-stílus, ha a Mester már nem is. Az egyik stíluskövető asztalosmester claro-diófaanyagból
készült asztala:

Tisztelt asztalos Kollégám, helyre kell állítani az asztalosvilág megbillent egyensúlyát, amit George
Nakashima, Alma Allen és Fazekas Bálint túlsúlyával okoztam.
Ellensúlyként közlöm, hogy más neves asztalosok is készítenek diófabútorokat. Az asztalosság művészei,
mint John Bullard. Ezt az asztalát Pembroke-stílusban készítette, az asztal lábai másik diófából készültek,
mint a lapja. Egyedül a fiókgombok vannak mahagóniból, az asztal többi része diófa.

A most látott Nakashima-fejezet átmenet a diófa használati érték nélküli, tisztán művészi célú felhasználása,
a szobrászat, a fafaragás felé. A kettő között nincs is határ.
Itt van például Joseph Brewer. Ő asztalos is, szobrász is. Amikor belekezd egy műbe, még nem tudni,
műalkotás születik-e, vagy asztalláb.

De előbb még van néhány diófabútor, és egyéb, diófából készült használati tárgy, amiket meg kell
tekintenünk. Muszáj.

Konyhaeszközök, edények diófából
Míg - az előző fejezetben - az urak szenvedélyüknek, a diófafegyverek használatának hódolnak, a hölgyek
otthon maradnak, és - jobb dolguk nem lévén - felkeresik a konyhát, és előveszik a diófából készült
könyhaeszközöket.
Tisztelt, diófát szerető Kolléganőm, az imént tekintettük át a lakóhelyiségek diófabútorait. De a diófa nem
ismer határokat. A diófából készült eszközök a konyhát is elárasztják - egy rendes háztartásban. Most ezek
következnek.

A diófából készült konyhapulton - mihez is kezdhetnénk máshoz - természetesen diós süteményt készítünk
először. Íme a receptje:
Végy elő egy diófából esztergált diótörőt, és törj diót. Végy elő egy diófából készült cukortartót, és keverj
cukrot a dióhoz. Kóstold meg, és ha úgy találod, végy elő egy diófából készült sótartót, és egy csiptenyi sóval
ízesítsd a süteményt.

Most a liszt következik. A jobb minőségűt diófadobozban tartjuk.

Ízlésed szerint fűszerezd a diós süteményt egyéb fűszerekkel is, de azokat is diófából készült fűszertartóban
tartsd.

Tésztádat diófából készült spatulyával, vagy más, ugyancsak diófa-anyagú konyhaeszközzel kell kevergetni.

Ha hígabb, féldrágakő-berakásos diófa-kanállal.

A félkész süteményt diófából készült, faragott mintás nyomóhengerrel nyújtsd ki.

Utána pedig végy elő a diófából készült késtartó dobozból diófanyelű kést, a koronásat, a királyit, azzal
vágd fel a kinyújtott süteményt. Diófaanyagú vágódeszkán.

De véletlenül se a kenyérvágón. Annyi a konyhában a diófaeszköz, hogy már nem is tudjuk, hol tartunk.

Mert ez a vágódeszka csak húsokhoz használatos.

A késválogatásnál vigyázzunk, másféle diófanyelű kések is vannak, többféle is, de a diós süteményhez a
koronás illik. Nem az, amire az van írva, hogy böker. Az nem is böker, mifelénk bökőnek mondják.

A diófanyelű bicskák is idekeveredtek, a diófanyelű kések közé. A bivalyos is, a kutyás is. Nem baj, ők is a
családba tartoznak, ők is a mi kutyánk kölykei.

Igor Charon iparművész diófanyelű bicskái annyira szépek, hogy a konyhában nem is merjük használni.

Tudnánk mi is ilyen szépeket faragni? Persze, tudnánk. De egyelőre csak ilyen sikerült, mint ez a horvát
túlélőkés. Ami - látszik - a vadonban készült, túlélés közben.

Aztán kisütjük a süteményt. De amikor kivesszük a sütőből, nagyon forró. Diófából készült süteményfogóval
szabad csak hozzányúlni.

Amíg a diós sütemény hűl, megérdemlünk egy pofa sört. Diófakupából. Félpintes, egypintes és nagyobb is
van minden háztartásban.

A kihűlt diós süteményt legszebb diófa-tálunkon szervírozzuk. Hogy melyik a legszebb? Szerintem ez, de van
választék bőven, a fejezet mellékletében, az Edényboltban.

Igazi iparművészeti remekek a "dióhéj-tálak". A név a kidolgozott diófaanyag vékonyságára utal. A fény
felé tartva még a fény is átdereng rajtuk.

A diófatálak a diós sütemények kínálásán túl a főfogás felszolgálására is alkalmasak. Egy levesestál:

Pekándióból készült diófatálak gyűjteménye:

Alma Allen diófa-tálai claro-dióból készültek.

A tálaláshoz a diófatálca és a diófa-alátét se nélkülözhető.

Mit igyunk a diós süteményhez? Természetesen diólikőrt. Palackját a diófából készült palacktartóról
vegyük le, és diófa-kupába töltsük ki.

Esküvőre kétgyűrűs fakupából kínáljuk a dióbort.

A dióbort, a diólikőrt vissza is kell dugaszolni. Diófa-dugasszal.

A diólikőr után kávé illik. Akkor a legfinomabb, ha diófából készült kávédarálón daráljuk le. A Peugeot
gyár darálóját ajánlom elsősorban figyelembe. 1876-1915 között gyártották, de a gondosabb
háztartásokban máig megvan.

A lekicsinyítettek közül pedig a középsőt. Török gyártmány. A hosszú nyelv a stabilizálásra volt hivatott.

A kávédarálót - vigyázzunk - ne keverjük össze a szinte ugyanolyan, ugyancsak diófa-anyagú borsőrlővel.
Peugeot gyártmány az is, csak az ízhatása más. Vagy, biztos, ami biztos, a borsra használjunk kézi
borsőrlőt. Ilyen nagyformátumút.

Talán észrevette tisztelt konyhaművész Kollégám, hogy hiányosak a diófaedényekről szerzett ismereteim.
Sokszor nem tudok különbséget tenni a vázák, tálak, kupák között.
Például ezt a szép feketedió-deszkalapot minek mondjuk? Lapnak, tálcának? Nekem azt mondták,
svédasztal a neve. Nem tudom, én már láttam svédasztalt, nem így nézett ki.

A diófaeszközök megnevezésének bizonytalanságával nem vagyok egyedül. Itt áll például Jean Dominique
Denis művész úr, saját esztárgálású diófa-táljával. Mit táljával? Dézsának is megfelel. Ő mégis kupának
nevezi. Szóval, annyira változatosak a diófaedények, hogy már nem találunk rájuk szavakat.

Egy rendes háztartásban a vázák is nagyon fontosak. Legyenek diófából azok is.

Itt csak néhány szebbet mutatok, de az Edényboltban a többi is látható.
Alma Allen diófa-vázája (claro-dió):

Garry Bowes vázái feketedióból:

Ben Carpenter művészi diófa-vázái:

Laurent Chesseret diófa-vázái:

Russ Fisher munkája:

Dennis Laidler vázája:

Vázák türkizberakással. Martin Littleton és Bill Evans munkái.

Sibille Olivier diófavázái:

Lynne Yamaguchi diófaedényei:

Tony Cortese feketedió- és vajdió-vázája:

Ezek meg már annyira művésziek, hogy nem is látszik rajtuk. Mintha roncsok lennének. Töredékek.
Mondhatnám, ennél feljebb vagy lejjebb már nincs is művészet.

Annyiféle diófaváza létezik, hogy már nem férnek. Még ide legalulra, a padlóra is kerültek. Padlóvázák.

Kései barokk bútorok
Van az úgy, hogy megáll az idő, nem fejlődik az ízlés, a bútorstílus. Van úgy, hogy még most is a barokk a
divat. Nem a neobarokk, hanem az igazi. Bécsben. Ez a bécsi barokk. Székek:

Bécsi barokk szalonasztal és kiskanapé:

Hát, igen, Bécs - látjuk - az állandóság, a maradandó értékek hazája.
A kései barokk diófabútorok legnagyobb keletje az Egyesült Államokban van. Ott van pénz, nincs ízlés,
akinek pénze van, azt hiszi, minél túldíszítettebb egy diófabútor, annál többet ér. A következő, több mint tíz
drága diófabútor mind az Egyesült Államokban látható, közülük a legolcsóbb is bőven 5 millió Ft fölötti
áron. Sőt.
Azt hiszem, tisztelt hazai Kollégám, mi csak nézhetjük ezeket a diófa-remekeket, de a megvételükre nincs
sok esélyünk. Pénzünk se.
Pedig egy italszekrény nekünk is jólesne.

Vagy egy könyvszekrény, Rejtő Jenő összes műveivel.

És kellene egy szerver is. Már annyit hallottunk róla, de nekünk még nincs.

Vagy inkább kettő kellene. Együtt biztos nagyobb a kapacitásuk. Nyithatnánk egy webáruházat a dió,
diófaanyag, diólikőr eladására.

Ha ez sikerülne, lenne pénzünk ilyen szép barokk diófa-szekrényre.

Ezt pedig kimondottan ízlésesnek tartjuk. Katonaembereknek való.

Ez pedig azért szép, mert a szecesszió felé hajlik. Érdekes ötvözete a két stílusnak.

Ez nem tetszik. Túl cicomás.

Tükrös.

Ez új, ezt még nem mutattam.

Ez még újabb, most nemrég láttam meg.

De Amerikában sem ér véget a diófabútorok körül tett utazásunk. Következő utunkat a rokokó világában
kezdjük.

Barokk
A reneszánsz bútorstílus ellenhatása a barokk. Az egyszerűségé a túlcicoma.
No, erre, a minden mértéken felüli díszítőmotívum-faragásra a diófa anyaga a legalkalmasabb, a legjobban
faragható a bútorfaként számításba vehető faanyagok közül.
A barokk a diófa anyagáról szól.

A barokk-korra esik a diófa-szekrények széles körű elterjedése Európában. A barokk kor és a
diófaszekrény összetartozó fogalmak.

Most pedig a barokk szekrények legszebbike következik. Érdemes a részleteket közelről is megnézni.

Barokk diófa-komód XIV. Lajos stílusban:

Barokk diófa-ebédlőasztal:

A barokk-korban még tömör diófából készültek a diófabútorok, köztük az asztalok is. Ez a luxus, a tömör
diófa, mert később már - a 19. század közepén már jellemzően - csak vékony diófa-furnérral borítják a
kevésbé értékes faanyagot. De a barokkban még bízhatunk. Az még valódi volt, mint a fenti tömördióasztalok is, a 18. század végéről.
Egész garnitúrákat is árusítanak barokk stílusúként, mint amilyen a következő ülőgarnitúra. Itt azért már
egy kis kételyt érezhetünk, mert a rokokó a garnitúrák legelső stílusa. Nincs kizárva, de messze nem
jellemző ez a barokkra. De ha a kereskedő barokknak mondja, fogadjuk el, ő akarja eladni, biztos jobban
tudja, mint a vevő.

A barokk motívumok között elsősorban a változatos növényi formák jellemzők, más, gyakori motívumok
mellett. Ezek között nagyon kerestem a diómotívumot, de eddig még nem találtam.
Tudjuk, a növényi motívumok szinte kizárólagos díszítőjellegű használata a muzulmán világ találmánya.
Egy török bútorkereskedő szerint a barokkot a törököktől tanulta Európa. Példaként ezt a diófából készült
kisszekrényt mutatja, ami valóban nagyon barokkos, gyönyörű a maga nemében. De hogy mi haszna volt?
Állítólag dohányzóasztal fumkcióját töltötte be. Ezt nem hiszem, mert ilyen szép bútoron nem szabad
dohányozni.

Francia barokk
Bár a barokk egyébként is a franciáktól indult el, de francia földön önálló jellegű maradt. Ez XV. Lajos
stílusa.
Diófaágy XV. Lajos stílusban

Két, XV. Lajos stílusú szekrény

És két szekreter

A komódok közül talán ez a legszebb.

Vagy ez. Francia barokk szekrény diógyökérből.

Talán ez? Komód XV. Lajos stílusban.

Dehogyis, megtaláltam a legszebbet.

Az írószekrény már átmenet az asztalok felé. Még szekreternek is mondhatnánk, és már asztalnak is.

Késői, 1850-ből származó, XV. Lajos stílusú francia barokk asztal. Különlegessége, hogy lapos fiókja van.

Van eredeti XV. Lajos stílusú diófaasztal is, a neobarokk ezt utánozza.

XV. Lajos stílusú karosszékek.

Angol barokk (III. Vilmos)
A francia barokkot angol földön az ez időben áttelepült francia asztalosmesterek honosították meg. Ez a III.
Vilmos angol királyról elnevezett stílus. Két kép egy ilyen barokk szekrényről, a díszítés természetesen
diófaanyagból készült.

Büfészekrény III. Vilmos stílusban

Az angol barokk székek jellemzően összeforrtak a diófával. A háttámla, ami a jobboldali ábrán is
látszik, annyira jellemző, hogy csak diófa-támlaként nevezik.
A későbbi, Anna királynőről elnevezett stílus már jellemzően angolszász. Annyira az, hogy az
északamerikai gyarmatokra települők is megőrizték. Anna királynő stílusában készült
ebédlőszékek Angliából és az amerikai gyarmatról, Rhode Island-ről.

És valódi amerikai székek, valamint lowboy ugyanebben a stílusban:

Németalföldi barokk
Két holland szekrény 1750-ből:

Német barokk

Német barokk szekrények a 17. és a 18. századból:

Német barokk komód, igazán nagyon szép.

Diófaanyag a járműiparban
Hintók? A korai automobilok tengelyei? Első világháborús repülők légcsavarjai? Szovjet vasúti vagonok
belső burkolata?
Igen, ezek is, de ezeket nem tudom fényképen bemutatni. Ezeket látni kell.

Hanem a korszerű járműipar, a személyautók. Azok se lennének meg diófaanyag nélkül.
Ha tehát húzóágazaton akarunk gondolkozni, a diófaanyagra kell gondolni. Ha korszerű ipart akarunk
telepíteni, diófát kell telepíteni. Ennyire egyszerű.
Kezdjük kicsiben, akkor nem rontunk akkorát. Kezdjük a Mini-vel. Az eredeti Mini-hez kínált
alkatrészkészletből valóban megépíthető egy autó, íme az alkatrész-katalógus.

Van volánkínálat is diófából, ezekből bármelyiket berakhatjuk a Minibe.

A másik miniautó a Daewoo Matiz. Ugye, milyen aranyos kis női kocsi? Persze, a diófaborítás dobja föl.

A Daewoo Leganzát is.

Ha a kisautókkal megvagyunk, jöhet népautónk, a Volkswagen, ami nem egy luxus, de nem épülhet meg

diófa nélkül.

De Toyotáéknál tudják, mi a luxus. Vagy Lexus, nem tudom pontosan, nekem nincs olyan.

Még a Corollába is diófát tettek.

És a többi, valamirevaló autónál is. Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Ford, Saturn, Volvo.

Műszerfal-borítás a Jaguár XK 140 coupéba

Belső borítás a Sang-Yongba

Az ötödik sebességet az Opelnál diófával lehet kapcsolni.

Most jön a felső kategória. Bentley-Azure, BMW, Rover. A felső kategóriás autó arról ismerszik meg, hogy
nemcsak a műszerfal-borítás, hanem az autamata sebességváltó, a váltóház borítása is diófa.

A felső kategória fölött már csak egy kategória van, a Mercedes. Az S-osztályú Mercedes-be mennyi diófaalkatrész kell! (Tisztelt diófatulajdonos Kollégám, ha megépül Kecskeméten a Mercedes-gyár, akkor
vágjuk ki és adjuk el diófánkat!)

A 03-09 E típusú Mercedes ajtó és műszerfal alkatrészei:

A C 300-as típus ajtaja

Ezt a kallantyút kell megnyitnunk, és már kint vagyunk a diófa-autókból, és körülnézhetünk, mi minden
készül még diófából.
Diófaanyagunk Kecskemétre szállítására melyik autótípus a legalkalmasabb? Természetesen a Mercedes
Sprinter, hiszen maga is diófából van.

Látjuk, ha egy trend elindul, mint a műszerfalak diófával borítása, nem lehet a személyautókra lekorlátozni.
Már a kamionokban is helyet kapott a diófa.

Nem folytatom. Autóvásárláskor elsősorban a belső borítást kell megnézni. Például egy ukrán
autókereskedő 15-féle személyautót kínál diófaborítással. Amerikában pedig régi autók karosszériáját
készítik diófából. A képeken egy 1938-as Rolls Royce látható, délamerikai, Andok-beli diófából.

Tisztelt autótulajdonos Kollégám, régi Trabantját mikor öltözteti diófába?
Most már tényleg térjünk át arra, hogy mi minden készül még diófából.

Diófaasztalok
Kezdjük tehát az ebédlőasztalokkal, amint ígértem.
Legjobb, ha az ebédlőasztal is masszív diófadeszkából készül. Nem kell, hogy az asztal széle egyenes legyen.
Lehet ovális, csücskös, vagy elágazó. Fő a természetesség. Ha elágazó törzsű diófából készíttetjük, az
ággyal is harmonizál.

Csak görbe asztalok kaphatók? Dehogy! Egyenes embereknek egyenes vonalvezetésűt ajánlok.

Egyszerű embereknek pedig egyszerűt. Mint amilyen ez az egyszerű japán diófa-asztal.

És van még egyszerűbb japán diófaasztal, tömör diódeszkából, ami mellé szék se kell.

Gyerünk vissza a világ túlsó feléről. Úgy kerek a világ, ha az ebédlőasztalunk is az. A következő diófaasztal
Angliában készült, bizonyos László nevű asztalos műhelyében. Asztallapja diógyökér-borítású.
De vigyázzunk! A lap szegélyén körben valami más faanyag is szerepet kapott.
Hát, semmi se tökéletes, még a diófaasztal se.

Tekintsünk be az asztalosműhelybe. Rendelésünknek megfelelően már készülnek az újabb diófa
étkezőasztalok. Szinte kész is vannak. Egyenesvonalú is, amelyik nem a vonalvezetésével, hanem finom
kidolgozásával tűnik ki, és egy természetes diófatörzs hatású is, azoknak, akiknek természetük a
természetesség. (A tábla repedéseit összefogó kapocs is természetes anyagból, mahagóniból készült.)

Nem az asztalosmester hibája, de vannak olyan diófa-asztallapok, amelyeken akkora a repedés, hogy már a
mahagónikapocs se fogja össze. Mit tehet ilyenkor az asztalos?
Ne törődjön a repedéssel, hanem készítse el azzal együtt az asztalt. Különösen akkor, ha így bagolymintát
kap műve.

Igaz, az ebédlőasztal így már nem fog elbírni nagyobb lakomákat, de arra a célra rendelhetünk masszív,
feketedióból készült étkezőasztalt. A műhelyben már készül, szinte kész is.

Díszebédhez díszasztal jár, intarziaberakású, oregoni dióból.

A további ebédlőasztalok helytakarékosság okán a diófabútorok raktárába kerültek, hogy kíméljem tisztelt
Kollégám türelmét. Onnan kattintással kinagyíthatók.
No, jó, ezek voltak az ebédlőasztalok. De mit csináljunk, ha vendégünk nem akar ebédelni? Erre is van
megoldás, húzzuk szét diófából készült kínáló-szettünket, és arról kínáljuk. Fogadjunk, hogy vendégünk
nem fogja tovább kínáltatni magát.

A diófa-ebédlőasztal mellé diófa-tálalóasztal dukál. Mint ez a borsómintás angol asztalka.

Az ebéd utáni kávét diódeszkából, diógyökérből készült kávézóasztaloknál ihatjuk meg.

Ugyancsak az ebéd utáni kávézásra jó a
diógyökér-furnérral díszített asztal is.
A kisebb asztalokat már nyugodtan
készíthetjük diófurnérból, azoknak nem
kell annyira masszívaknak lenniük.

A következő asztal is diógyökér-furnéros, már valóban nem alkalmas étkezésre, mert nem masszív, még a
lába is hajlik. Igaz, nem mind a négy. De azért dekoratív. Nehéz leveses vagy húsos tálat ne tegyünk rá. De
azért praktikus. Például a lapja is felnyitható. Ha nincs rajta levesestál.

Az ilyen, felnyitható lapú, tárolórekeszekkel ellátott asztalokat nevezték munkaasztaloknak. Mint amilyen
ez a III. Napóleon stílusú diófaasztal.

Pedig az az igazi munkaasztal, amin tényleg dolgozni kell. Például dagasztani. Ezt a nehéz munkát más nem
bírja, csak a diófából készült dagasztóasztal. (Meg a pék.)

És még millió változata létezik a diófa-asztaloknak.
Először a lábát nézzük. Számoljuk csak: egylábú, kétlábú, háromlábú, hatlábú, nyolclábú, tízlábú, és van
lábatlan, vagyis nullalábú. De ha nincs lába, görgője még lehet. Kattintással megnézhetők.

Az is érdekes, miből van a diófaasztal lába. Diófaágból, feketedió-gyökérből.
És van egy sor állatlábú is: kutyalábú, lólábú, póklábú, hattyúlábú, flamingólábú, szarvasagancs-lábú.

A következő sor oroszlánlábúval kezdődik. Aztán egy ugyancsak állatlábú jön, de annyira stilizált, hogy
zoológiailag meghatározhatatlan, milyen állatról van szó.
Békalábú is van, amelyiknek a lapján még egy kövér békacomb is ugrál. Hogy le ne ugorjon, a faragott
asztallapra még egy üvegtetőt is adnak.
Van annyi, mint égen a csillag. Jut eszembe, itt van a csillaglábú is. A fémlábúról és az oszloplábúról nem is
beszélve. Csak botlábú nincs.

Ne nézzük tovább az asztal lábát. Milyen diófaasztalok vannak még?
Kisasztalokat, szalonasztalokat mindenki ismer, vagy ha nem, tekintsen be a diófabútorok raktárába. Ott
még néhány speciális diófaasztalt is láthat. De fontosabb a használhatóság, mint a szépség, mert jó, jó,
szépek a diófaasztalok, de ha már megvannak, valamire használnunk is kell őket.
Van olyan diófaasztal, amelyiknél csak tárgyalunk, másikon csak dolgozunk, a következőn rajzolunk,
megint másikon varrunk. Az utolsón órát javítunk.

Ezek voltak a munkaasztalok.
Félre a munkával, már eddig is többet dolgoztunk, mint amennyi egészséges, jobban tesszük, ha a
diófaasztalok mellett szórakozunk. A szórakozásunk igazán megér egy-egy külön asztalt. Például ezen az
asztalon csak sakkozni szabad.

A többin kártyázunk, játszunk, olvasunk, öltözködünk, fésülködünk, tálalunk. A legkedveseb a két
legutolsó, a szüreti asztal, amit csak szüretkor teszünk ki és a borozó asztal.

Külön asztalon tartjuk a gyertyát, és van egy, amin csak féldrágaköveinket tartjuk. Legkedvesebb
asztalunknak pedig nevet adunk. A következő sorban az utolsót úgy hívják, hogy lowboy. (Nem azonos a
cowboy-jal.)

Végül van még egy, hogy bámulják csupán:

És egy-két egzotikus diófaasztal. Például a kínaiak.

Léteznek egészen speciális diófaasztalok is. Például tömjénező (nem tévesztendő össze az öntömjénezéssel)
asztalok Kínából, az 1700-as és az 1800-as évekből.

Egy oltárasztal, egy tömjénező asztal és egy festőasztal, ugyanabból a korból, ugyancsak diófából. Ezeket

mondják hosszú asztaloknak.

Most pedig a legértékesebb kínai diófaasztal következik. A régiségkereskedő, Li úr szerint ugyancsak 18.
századi, és ugyancsak oltárasztal. Mérete és díszítettsége viszont egyedülálló.
A szóbajöhető diófaasztalokat végignézve gondolom, tisztelt diófabútor-vásárló Kollégámnak már van
elképzelése, milyen asztalt fog venni. A választást megkönnyítendő közlöm, hogy ez az asztal több mint 6
millió Ft-ot ér. Plusz szállítás. Plusz biztosítás. Plusz vám. Plusz áfa.

Van a kínai diófaasztal-kínálatban szebb is, olcsóbb is. De sajnos, jelenleg nem eladó.
Pedig ilyent kellene venni. Nem baj, majd figyeljük a kínálatot, és ilyen szépet keresünk.

Jobbra helyi motívumokkal faragott diófaasztal látható Kasmírból,
amely kígyóformában Kasmír helyi jellegét ábrázolja, az egymásba
fonódott, mégis egymásnak feszülő muzulmán-hindu ellentétet. Allah
vagy Buddha a megmondhatója, miért marják egymást.
Jogos a felvetés, tisztelt asztalnál ülő Kollégám, hogy teljesen leültünk,
leragadtunk a diófa-asztaloknál?
Nem, már a végére értünk, a határán vagyunk. Nemcsak a türelmünknek, hanem a diófa-asztaloknak is.
A művészet határára érkeztünk. Leo Sharkey műve következik, aminek a címe: Asztal vagy pad? Mindegy,
hogy mi, diófa.

Hölgyeknek és uraknak
Hölgyeknek és uraknak elsősorban jegygyűrűre van szükségük, no meg egymásra. A diófa-jegygyűrű ezt
szimbolizálja. A diófa-jegygyűrű lehet egyszerű, sima, de ha az összefonódottságot kívánjuk hangsúlyozni,
fonott mintás is.

Tisztelt férfi Kollégám, ha egy nőt látunk, miről ismerjük fel, hogy hölggyel van dolgunk?
Először, természetesen, a fülét nézzük meg, diófából készült fülbevalót visel.

Megnézzük a kezét, karkötője is finoman megmunkált diófa-lemezekből áll.

Amikor a nyakát vesszük szemügyre, diófa-medált és diófamintás nyaklánc-függőket látunk.

De vigyázzunk, vannak kétszínű hölgyek. Ők arról ismerszenek meg, hogy lelkük színe kiül az ékszereikre
is, diófa-medáljuk határozottan kétszínű.

Ha Üzbegisztánban járva látunk egy igazi hölgyet, az üzbég népi stílusú nyakéket visel.

Ha szívünk hölgye zöldszínű követ foglaltat diófa-nyakékébe, fülönfüggőjébe, látjuk, hogy nem kétszínű.
Látszik rajta, hogy mohamedán hitű, mert a Próféta kedvenc színe az ő színe is.

Oroszországban pedig az óorosz motívumos hajfogó fésűről ismerjük fel a hölgyeket.

És ha jobban megnézünk egy szép hölgyet, észrevesszük, hogy szoknyatűje is diófamintás.

És éjszaka, az ágyban, miről ismerszenek meg? Az igazi hölgy fülbevalóját diófa-ékszertartóba teszi.

Reggel a haját rózsakvarcos hajtűvel fogja össze.

Sálját pedig diófa-tűvel.

Az úriasszony a sálját nem maga kötötte, van arra embere, hogy szolgáljon körötte. A képen látható
úriember bizonyítottan diófa-kötőtűvel köt. Sajnos, ma már nem kapható. A tű. De érték ma is. Egy
kötőfonalakat és kellékeket árusító vállalkozás azt hirdeti, hogy aki törött diófa-kötőtűt küld neki, azt
komplett kötőkészlettel viszonozza.

Ha úrihölgyünk nem annyira szép, mint ő tudja magáról, bizony, diófa-paraván mögött öltözik és vetkezik.

Valaha a hölgyek nem átallottak otthoni munkát végezni. Nemcsak vezették a háztartást, hanem szabtakvarrtak is. Erre szolgált a varrógép. Mégpedig nem akármilyen, hanem a legjobb, a legértékesebb, a
hagyományos, lábbal hajtott, a Singer, aminek a faanyaga diófa volt.

És a másik hasonló, a New Home, 1902-ből.

De a ruhavarráshoz szövet kell, ma már nem kapni szöveteket, a hölgyeknek maguknak kell, kétszáz évvel
korábbi módon megszőniük. Erre szolgál a diófából készült vetélő.

Fonalat se kapni. Hát, akkor magunknak kell rokkán és orsón megfonnunk. Nincs rokkánk és orsónk?
Hát, akkor el kell kérni az anyai nagymamától. Nem az apaitól, mert a fonás-szövés-varrás génjei anyai
ágon öröklődnek.

És a vasalónyél anyaga is diófa. Mivel a vasalást a 19. században még főleg nők végezték, logikus volt, hogy
1871-ben egy nő szabadalmaztatta a cserélhető vasalónyelet. Az amerikai Mrs. Potts találta fel az első hideg
vasalónyelet, amelyet csak a vasaló felmelegítése után kellett a vasalóra csatolni. Egy csomagban egy
diófából készült nyelet és három vasalót adtak, így két vasaló mindig a tűzhelyen lehetett, és a nyelet a
másik, forró vasalóra lehetett áttenni, ha a használt vasaló kihűlt.

Képem sajnos, nincs róla, női titok.
Tisztelt Kolléga úr, kétféle úr létezik. Hagyományos, valódi, valamint a menedzser.
Az igazi urak esernyővel sétálnak. Például ilyen lovas-fogantyússal.

Amikor nem esik az eső, sétapálcával.

Ha tisztelt sétálgató Kollégám egy ilyen, diófabotos öregemberrel találkozik séta közben, kérem, legyen
nagyon óvatos! Nem azért, mert felmerülhet, hogy a diófabot nem is igazi diófa, hanem hamis, nem ez a fő
veszély. Hanem az, hogy véletlenül megsértjük az öregurat, - tudjuk, az öregurak rendkívül sértődékenyek, és szétszedi a sétabotját. Akkor jaj nekünk!

Amikor kisétálták magukat, a diófabotos urak hazaérve levesznek egy palack óbort a diófa-palacktartóról.

Poharat a diófa-pohártartóban találnak.

Vagy ha úri kedvük úgy hozza, válogatnak a diófa-kupákból.

És pipázgatnak. Eddig a pipatóriumról úgy tudtuk, hogy az egy különleges szekrény. De akinek nincs
szekrénynyi pipája, annak egyszerűbb pipatórium is elég. Például egy tizenkét vagy tizenhárom pipás. Ez
általában elég.

Karcagon pedig nem urak, hanem szegényemberek laknak, a pipatóriumuk is kisebb, mint másfelé.
Diófapipával ők is urizálhatnak.

És ha félenmarad a borosüveg? Nem szokott előfordulni, de ha mégis, készleten vannak a diófa-dugók és a
pótdugó is.

Ezzel aztán ki is merült. Az úriember tevékenysége is, és ő maga is.
Ezzel szemben a menedzserek már kora reggel talpon vannak, Rooney-típusú borotvaecsettel
borotválkoznak. Miért azzal? Mert az a legdrágább.

Előveszik a mobilt a (diófa-) mobiltelefon-tartóból, és már borotválkozás közben telefonálnak. Vagy
fordítva.

Ha csörög a diófa-telefon, hirtelen nem is tudják, melyikhez kapjanak, hiszen annyit tartanak.

Felkötik diófa-nyakkendőjüket.

Kocsiba ülnek, maguk elé teszik navigátorukat. A navigátor nem az elektronikus kor találmánya. Amióta az
emberek a diófát ismerik, azóta tudnak navigálni. "Menj egyenesen a diófáig, ott fordulj jobbra." Ez a
navigátor jóval fejlettebb, mint a példamondat szerinti diófa, bár ez is diófából van. És telepítve van rajta
nemcsak Európa, hanem az egész világ térképe!

De már piacra dobták a még fejlettebb, diófából készült navigátort is, amelyre már a csillagos égbolt is
telepítve van. Hát, sokat kell még a májgájdon fejleszteni, mire a diófát utolérik!

A másik menedzsert arról ismerik meg, hogy bemutatkozáskor az is diófa-névjegytartót vesz elő.

Diófa-szivartartóból kínálják egymást.

A kevésbé menő menedzsereknek még megvan a vezetékes telefonjuk is, a nagyfőnökhöz közvetlen vonallal.
Látjuk baloldalt alul a piros pontot? Az jelzi, hogy a felvétel még az előző ciklusban készült. Mert
természetesen, azóta átfestették narancssárgára.

Ha nagynéha véletlen dolgozniuk kell, - megesik ez a menedzserekkel is, - már kapják is elő diófaklaviatúrás laptopjukat és a hozzávaló, diófatalpú egeret.

És már nyomogatják is. Csak akkor veszik észre, hogy a laptop otthon maradt, a kamrában, diótöréskor.

Ilyenkor elő kell kapni a diófa-tolltartót, az is van olyan jó, mint a negyedik generációs ipad.

A tolltartóban rejlik az igazi különlegesség, a diófából faragott golyóstoll. Fémalkatrészei aranyfüsttel
fúvottak, és hogy az arany le ne kopjon, epoxigyantával védettek.

Diófából ilyen kütyüket is csinálnak, amiknek a polgári neve iPhone 4/4S Case. De ezt nem érdemes
megjegyezni, rövid életű. Csak amiből készült, a diófa az örök. Azt mentsük el, ne a nevét.

Tényleg, a menedzserek ma már nem írnak fel semmit, hanem elmentik. Egy ilyen, diófából készült USB
adattárolóba.

Persze, nem kell komolyan venni, amit írtam. Tisztelt menedzser Kollégámnak - mivel az én kollégám, és
szereti a diófát, - talán megvannak a felsorolt menedzser-attribútumok. De a menedzserek többségének
nincsenek. De attól még urak, ha nem is valódiak.

Fegyverek diófából
A diófa és a fegyverek együttes története önálló tanulmányt igényelne.
Például így: Kezdetben vala a diófanyelű kőbalta.
Persze, az emberek azelőtt is ölték egymást, de hogy mivel, annak nem maradt fenn tárgyi emléke. Fegyvere
azóta van az embernek, amióta a diófát meg tudja faragni.
A diófanyelű balta természetesen sokat szelídült, manapság már csak a baltás gyilkosok használják
rendeltetésszerűen.
Ezek a baltanyelek orosz díszbaltákhoz készültek. Az első kaukázusi diófából, azt hiszem, azerbajdzsániból,
biztosan nem örményből, a másik a déli Uralból származó diófából készült.

Az orosz balták hazai megfelelője a fokos. Diófanyéllel, természetesen. A magyar történelem állandó
eszköze volt, a viták eldöntésére használták.

Az ókori seregek fő fegyvere a diófából készült lándzsa volt. A harcosok azzal döfték le egymást. A hegye
lehetett valamilyen keményebb anyag, de a fája diófából volt az igazi. Itt is van egy, csak a hegye hiányzik.

És nyilazták is egymást az ókoriak. Az íjnak rugalmasnak kellett lennie, erre a diófa a legjobb.

Aztán, ahogy az ókor a középkor sötétjébe fordult, aki csak tudott, várakba húzódott a támadók elől. A
palánkvárak nem diófából készültek, arra ez a nemes fa túl drága, de annak a cölöpvárat ostromló
szerkezetnek a makettje igen, amivel ostromolták. Működési elve igen egyszerű, néhányan beültek a
kocsiba, a többiek pedig a palánkvár falához tolták a kocsit. Ott aztán beugrottak a várba, és mindenki azt
ölt, akit látott.

A kívülmaradtak pedig katapultokkal folytatták az ostromot. Ilyenekkel, mint ezek a diófa-makettek.

A középkorban diófából készítették a számszeríjakat, majd később a pisztolymarkolat és a puskatus
kizárólag diófából készült.

A számszeríj annyira remek találmány volt, hogy továbbfejlesztették. Íjpuska-szerű ostromszerkezeteket
készítettek. Eredeti példányt nem tudok mutatni, de a makettje - diófából faragva - itt van.

A faanyag szépsége miatt mutatós vadászpuskák készítésére előszeretettel használják. De
nemcsak a szépsége miatt, hanem szilárdsága miatt is, főleg azért, mert nem hajlik. És
nemcsak vadászpuskákat, egyéb fegyvereket is gyakran készítenek belőle. Ebből a
szempontból a két világháború kész katasztrófa volt Európa diófaállománya számára.
De korábbi időkre is visszatekinthetünk. Napoleon uralma alatt a francia diófaállomány
12000 db-bal csökkent, mert a hadseregnek ennyi pisztolymarkolatra volt szüksége. (Akkor
még hosszú pisztolyokat használtak.) Barbár egy ember volt az a Napoleon. Még az élő fába
is belekötött.
Napóleon ellenfelei se kímélték a diófákat. Angliában ekkor tűnt el Carshalton, Leatherhead
és Marden Park in Surrey vidékéről az összes diófa, mert mind kivágták pisztolykészítés
céljára.
A diófából készült fegyverek a magyar hadseregben is rendszeresítve voltak. Erről
tanúskodik az alábbi bárgyú (nem elírás, nem tárgyú) katonavicc is, ami a katonaviccek
szokása szerint akár igaz is lehetett. Fogadjuk el igaznak:
"Az őrmester azt kérdezte az újoncoktól, hogy miért van diófából a puskatus.
- Azért, mert keményebb, mint a többi fa - mondta az egyik.
- Nem - válaszolta az őrmester.
- Mert rugalmasabb.
- Nem azért.
- Mert az jobban fénylik.
- Fiúk, nektek még igazán sokat kell tanulni. Azon egyszerű oknál fogva használják a diófát, mert az van
előírva a Szabályzatban."
Erről beszéltem az imént, a hosszú pisztolyról. Ugye, milyen jól néz ki? Nem csoda, hogy akkora divatja volt
a napóleoni háborúk alatt.

Ma is készül hosszú pisztoly, a légpisztoly.

De túlléptünk a hosszú pisztolyok korán, felgyorsult világunkban már nincs idő a hosszú pisztolyt előhúzni,
annyi idő alatt hat golyót is kaphatunk. Colt, 1860:

Egy kis bevezetés következik az antik diófafegyverek világába, amelyekből autentikus mintát nyerhetünk
saját fegyverünk készíttetéséhez.
1. 1874 Sharps Sporting Extra DeLuxe (Na, ezt mondja gyorsan utánunk vadásztársunk!)
Ez a puska a Sharps Sporting puskák csodálatos példánya billenőhimbával, óezüst árnyalatú
acélalkatrészekkel, elől kínaezüst (argentán) célzónyílással. A billenőhimba aranyberakásos. (Ezt
jelenti az Extra DeLuxe.) Ilyen puskát csak kivételesen látni.

2. Alamo Standard A percussion
Nem is annyira vadászfegyver, inkább emlék-puska. Ezzel a típussal mexikóiakra vadásztak texasi
fegyveresek, 1836-ban. Az alamói csatáról kapta nevét is, és a tus véset-díszítése is az alamói
ellenállásra utal, amikor 189 texasi 13 napon át védekezett 4000 mexikói ellen. Két, szabályozható
ravasza van, és célgömbje. Csöve nyolcszögletű, barna színű. Természetesen, faanyaga diófa.

3. Bristlen A. Morges Standard A percussion
Ez a svájci céllövőpuska kétségtelenül az elegancia és a minőség megtestesítője. Marc Bristlen
készítette 1839 és 1860 között, Morges városban. Díszítményei között az acélba foglalt jáspis és a
selymes tapintású, gravírozott platina is szerepet kapott, márkajelzése pedig ezüstbetűs. Diófaanyaga
hangsúlyozottan európai diófából származik, olajjal kezelve. A célzást dioptriás üveg segíti,
vízszintesen és függőlegesen is. Ravaszának érzékenysége 60 g. A célzást kéztámasz segíti. Kifejezetten
50 méteres célbalövésre lett kifejlesztve. Értékének megőrzése céljából csak nagyon keveset
készítenek belőle, és csak kézi munkával.

4. An IX Dragoons A silex
Dragonyos-puska a 16. századból. A dragonyosok tulajdonképpen a korabeli lovagság ifjúsági
szervezete voltak Franciaországban. Gyalogos és lovas egységeik viselték ezt a puskát, és kellő
gyakorlás és kor után a dragonyos-egységek lovagi egységekké váltak, puskájuk saját tulajdonukba
került. Ez a dragonyospuska a felnőtt-puskák rövidített, könnyített változata, de a kaliberét nem
csökkentették le. Mivel díszítményei sárgarézből készültek, a lovak izzadtsága azokat gyorsan
oxidálta. Egyedül a gránátosok kaptak acéldíszítésű dragonyospuskát, hogy a dörzsölődést jobban
bírja. A puskatus - mondanom se kell - diófa.

5. 1859 Sharps 1859 Cavalry
Papírhüvelyű töltényekre kifejlesztett puskák, 1859-ből. Főleg sportcélra, dohánybarna bronz
árnyalatú nyolcszögletű csővel, két, szabályozható erősségű ravasszal. Más variációban csöve
hengeres, a tushoz acélkampók rögzítik. Igény szerint a puskatusban tubáktartó is helyet kapott. De
minden változata el volt látva tolókás irányzékkal.

6. Kentucky Silver Star A silex
Annak ellenére, hogy a puskacső damaszkuszi acélból készült, ennek a puskának az ezüstözött,
gravírozott, diófába foglalt ornamentumok a fő értékei. Természetesen a puskatus a cső teljes
hosszára kinyúlóan is diófából készült.

7. Mortimer Shotgun Standard
Igazi vadászpuska. Csöve sima, 12-es kaliberű, dohánybarna és fekete bronzbevonattal. Vállszíjjal
viselhető.

8. Swiss Match Standard A silex
Ideális sportpuska 50 méteres célbalövésre. Nyolcszögű csöve barnán bronzos, ravasza két fázisban
állítható, serpenyője jáspissal díszített, pálcája acélból készült. Irányzéka speciális, a cső hosszában
állítható, és az eltérést is jelzi. Egy kis inga jelzi a vízszintestől való eltérést. A diófa-tus acéltalpban
végződik. Acélkengyele az ujjak anatómiájának megfelelő formájú. Tartógömb segíti az alátámasztást.

9. Tryon Target Standard A percussion
Az amerikai préri fegyvere. Két, állítható ravasszal, hátsó serpenyővel. Csöve nyolszögletű, bronz
árnyalatú. Fémalkatrészei acélból vannak. Célgömbje fokonként állítható, igény esetén dioptriás
üveggel is ellátható, cserélhető vezetőcsővel is. Céllövés mellett különösen vadászatra alkalmas.
Céllövésre kezdőknek ajánlott, a modell luxusjellegű, teljesen gravírozott. Fogása selymesen puha, úgy
az acélalkatrészeken, mint a - hangsúlyozottan nem amerikai, hanem - európai dióból készült
puskatuson. Csöve damaszkuszi acél.

10. Pennsylvania Scout Standard A percussion
Az amerikai pionírok fegyvere. Katonai karabély, vadász- és sportpuska egyben. Kézreálló, a telepeskaravánok fegyveres őrzésére szolgált a nyugati terjeszkedés alatt. Két, állítható ravasza van, rámpás
célzókészüléke, ami magasságban állítható.

11. Gibbs Standard A percussion
Száz méteres és nagyobb távra kifejlesztett angol céllövőpuska Bristolból. 1865-ös. Esztétikájában a
tisztaság a cél. Acélcsöve lehet nyolcszögletű vagy hengeres, mindenképpen bronz árnyalatú.
Puskatusa európai dió. Markolata pisztolyszerű, kockásan vésett, nagyon kellemes fogású. Faanyaga
olajjal kezelt. Díszítésként ébenfa plakettel látták el. Kétszeres állítási lehetőségű, dioptriás

célzókészüléke van.

12. Cub Dixie Standard A silex
Nőknek és fiataloknak való könnyű, könnyen kezelhető, elegáns vonalvezetésű puska. Csöve
damaszkuszi acél, faanyaga csiszolt, olajozott dió. Minden fémanyaga sárgaréz. Kettős kioldású,
állítható ravasza és célgömbje van.

13. Jäger Standard A percussion
Német vadászpuska, Amerikában német kivándorlók terjesztették el. Nagy kaliberű, ugyanakkor
kompakt, kiegyensúlyozott. Mivel eredetileg kovás puskának készült, nem futott be nagy karriert,
ritka. Huzagolásának köszönhetően ballisztikai tulajdonságai kiválóak. Tolótetős "tubákos" vájattal is
ellátták. Fémalkatrészei acélból készültek, megbízható kinézetet adnak a puskának. Vadászaton kívül
ötven és száz méteres céllövésre is nagyon jó.

14. 1766 Charleville (1766) A silex
A franciák szerencsétlen Hétéves Háborúja tapasztalata alapján 1763-ban egy újfajta hadipuska
kifejlesztését határozták el, amely az akkor korszerű sor-alakzatban felálló gyalogság igényeit
szolgálta, elsősorban azt, hogy a puskák egyszerre süljenek el. Mivel az új modell túl nehéznek
bizonyult, 1766-ra megjelent az igazi. St Etienne-ben, M. de Montbeillard felügyelete alatt gyártották.
1769-ig több mint 150.000 példány készült belőle, azóta az 1770/71 modell váltotta fel. Az amerikai
függetlenségi háború idején ezekkel a fegyverekkel segítette a francia állam az új Egyesült Államokat.

15. Revolutionnaire 1777 A silex
A francia gyalogság fegyvere a forradalom idején. Használhatóságát nagyban növelte, hogy minden
alkatrésze csavarozással cserélhető volt, egyik puskáról a másikra. Fémalkatrészei acélból és
sárgarézből készültek, faanyaga olajjal kezelt diófaanyag.

16. Prussian 1809 A silex
Német puska, a "Potsdam" vésett márkanév hitelesíti. 1777 és 1809 között csak minimális eltérésekkel
gyártották. Csöve selymesen puhára csiszolt, a többi fémalkatrésze sárgaréz. Faanyaga csiszolt,
olajozott diófa.

17. Brown-Bess A silex
Az angol gyarmatosító hadsereg puskája Indiában és Amerikában. A franciák elleni Hétéves
Háborúban is használták, amint Waterloonál is és a Napóleon elleni többi angol ütközetben is. A
spanyolok ellen is. Mexikóban 1874-ben használták utoljára. Nincs különös díszítménye. Acélcsöve
rendkívül sima tapintású, faanyaga európai dió, és bajonettet és más kiegészítőket is készítettek hozzá.

18. Brown-Bess Carbine A silex
Az előző angol fegyver rövidített változata dragonyosok, gránátosok, tüzérek, önkéntesek és más
speciális egységek számára. Acélcsöve és diófaanyaga megegyezik az előző változattal.

19. Harper's Ferry 1816 Colt Conversion
Az amerikai Springfield és Harper’s Ferry fegyvergyár mintegy 700.000 fegyvert korszerűsített 1848 és
1816 között, Samuel Colt normái alapján. Az elsütő szerkezet korábbi kakasát ütőszegre cserélték.
Ezekből a puskákból küldtek 1860-ban Szicíliába, hogy Garibaldi forradalmárait fegyverrel lássák el,
és ezeket mutatták be amerikai részről a párizsi világkiállításon.

20. Indian trade musket A silex
Ezzel az egyszerű puskával fegyverezték fel az amerikai kontinens európai telepesei a barátságosnak,
így szövetségesüknek tekintett indián törzseket. Jellemző a kígyómintás gravírozás, a fapálca, és a
nagyméretű kengyel. A puskatus diófa, a cső dohányszínű acél.

21. Rocky Mountain Hawken "Maple" A percussion
Ez az amerikai puska a Sziklás Hegységről kapta a nevét, ma már elválaszthatatlan a "hegyi ember"
fogalmától. Bármilyen célra jó, jóminőségű acélcsövének rendkívüli kidolgozása pontos célzást tesz
lehetővé. Az idézőjeles "Maple" jelentése: időnként dió helyett juharfa adta a faanyagot.

22. Springfield 1861 A percussion
Amerikai puska, 1861-ben korlátozott példányszámban készült. Furatának rendkívüli simasága emeli
ki. Olajjal kezelt diófaanyaga, gondosan kidolgozott acélalkatrészei jellemzik, valamint az U.S.
SPRINGFIELD embléma.

23. An IX Dragoons A silex
Igen régi, 16. századi eredetű fegyver. Egyaránt szolgálta a gyalogságot és a lovasságot. Egyszerű, a
használhatóság céljából lerövidített puska. Fémalkatrészei, díszei sárgarézből készültek, ma már
oxidálódott formában láthatók, mert a lovak izzadtsága elvette fényüket. Egyedül a kétravaszos
elsütőszerkezet készült acélból, ez jobban ellenállt az időnek. A puskatus természetesen olajozott
diófaanyag.

24. Württembergischen - Mauser A percussion
Híres német rendőrségi fegyver. 1857 és 1866 között gyártották, Oberndorfban. Rendkívüli
pontosságát célzókészülékének skálája, vízszintes és függőleges állíthatósága biztosította. Pontossága
miatt sportpuskaként a száz méteres céllövésre nagyon jó.

25. Kodiak Mark IV Standard

Tizenkilencedik századi típus, nemcsak múzeumokban találkozunk vele, hanem mai vadászatokon,
patás és ragadozó állatok vadászatán, hajtóvadászatokon is. Célgömbje állítható. Csöve barnított acél.
Kifejlesztésénél nemcsak a könnyű súly, könnyű kezelhetőség volt cél, hanem a fegyver
kiegyensúlyozottsága is. Létezik egy Luxe változata is, amit gazdag, óezüst színű gravírozás jelképez.

Az antik diófapuskák listája, tudom, nem teljes. De én csak ezekről tudok.
Közönséges orosz vadászpuskák:

Nem nagyon értek hozzá, talán leginkább M-44 típusúak.

És két különlegesség: Tigrisvadászatra csakis tigriscsíkos fegyverrel illik elindulni. Úgy stílszerű. Különben
kinéznek minket a dzsungelből.

A legszebb diófa-puskatust a végére hagytam. Anatolij Kravcsuk munkája, 2010-ből, Jaltából. Ezüst- és
csontberakásos.

Valami ilyesmit kéne nekünk is készíttetnünk.

Melléklet: Diófabútorok raktára
Vázlat:
1. Franciaágyak
2. Egyéb ágyak
3. Ebédlőasztalok
4. Kávézóasztalok
5. Kisasztalok
6. Szalonasztalok
7. Speciális diófa-asztalok
8. Ülőbútorok
9. Ruhásszekrények
10. Fiókos szekrények
11. Könyvszekrények, vitrinek
12. Szekreterek
13. Kredencek
14. Komódok
15. Bárszekrények, büfészekrények
16. Íróasztalok

1. Franciaágyak

2. Egyéb ágyak

3. Ebédlőasztalok

4. Kávézóasztalok

5. Kisasztalok

6. Szalonasztalok

7. Speciális diófa-asztalok

8. Ülőbútorok

9. Ruhásszekrények

10. Fiókos szekrények

11. Könyvszekrények, vitrinek

12. Szekreterek

13. Kredencek

14. Komódok

15. Bárszekrények, büfészekrények

16. Íróasztalok

Mind diófa. Remélem, nem mutattam kétszer ugyanazt a bútort. Ha mégis, az szándékos volt.

Melléklet: Edénybolt
(Tálak, vázák, dobozok diófából)
Vázlat:
1. Tálak
2. Vázák
3. Dobozok
1. Tálak

Vissza a tálakhoz

2. Vázák

Vissza a vázákhoz

3. Dobozok

Melléklet: George Nakashima bútorai
Vázlat:
1. Ebédlőasztalok
2. Kisasztalok
3. Íróasztalok
4. Kávézóasztalok
5. Ebédlőszékek
6. Támlás, párnás és hintaszékek
7. Padok

8. Ágyak
9. Éjjeliszekrények, fiókos kisszekrények
10. Kisszekrények, könyvszekrények
11. Asztali- és állólámpák
12. Egyéb minták
1. Tárgyalóasztal, ebédlőasztalok

2. Kisasztalok

3. Íróasztalok

4. Kávézóasztalok

5. Ebédlőszékek

6. Támlás székek, párnás székek, hintaszékek

7. Padok

8. Ágyak

9. Éjjeliszekrények, fiókos kisszekrények

10. Kisszekrények, könyvszekrények

11. Asztali- és állólámpák

12. Egyéb minták

Melléklet: Diófaanyagok képgyűjteménye
Példák a diófa anyagára, ízlés szerint válogathatunk közülük.
Vázlat:
Deszkák, furnérok
Diógyökér furnérok
Dióparketták
1. Deszkák és furnérok.

2. Diógyökér-furnérok.

3. Dióparketták.

Melléklet: Diófaanyagok képgyűjteménye 2
Vázlat:
1. Feketedió deszkák, furnérok
2. Feketedió gyökéranyagok
3. Észak-kaliforniai claro-anyagok
4. Oregoni faanyagok
5. Oregoni furnérok
6. A vajdió faanyaga
7. Délamerikai dió
8. Carya-fajok (pekán- és hikoridiók) fája
1. Feketedió (és vegyesen észak-kaliforniai feketedió) deszkák és furnérok. Tisztelt faiparos Kollégám, nem
én keverem össze a kétféle feketedió-anyagot, hanem az amerikai faipari szakemberek se tudják mindig
megkülönböztetni. Ezért sokszor azonos néven szerepeltetik. És bár alább külön is bemutatom, a feketedió
közé is bekeveredhetett.

2. Feketedió tönk- és gyökéranyagok

3. Észak-kaliforniai claro faanyagok

4. Oregoni feketedió faanyagok

5. Oregoni feketedió furnérok

6. A vajdió faanyaga

7. Délamerikai dió

8. Carya-fajok (pekán- és hikoridiók) fája

Az összes diófaanyag-minta végignézése után sietek elhárítani: A bemutatott faanyagok nem nálam
kaphatók, sőt, képzelje el tisztelt Kollégám, jutalékot se kapok az eladásuk után.
Nem azért mutattam, hanem csak azért, hogy lássa, milyen diófaanyagokból válogathat, ha van pénze.
Hogy nincs pénze? Nekem sincs. Dehát ez már olyan régóta így van, hogy már nem tarthat sokáig, előbbutóbb lesz.

