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Akárhogy is nézzük, ragyogó dolog ez
a Vándorgyûlés. Évente megélhetjük
azt a felemelô érzést, ami csak az öt-
évenkénti osztály- vagy évfolyam-talál-
kozókor melengeti az ember szívét. S
ha a rendezvény jó idôvel is párosul,
akkor már csak egy jó adag – ötletekkel
teli – rendezôi forgatókönyv kell, s in-
dulhat a találkozó.

Szinte hihetetlen, hogy mi fér bele az
alig több mint egy napba. A tudósító is
csak sajnálhatja, hogy nem lehet ott
egyszerre valamennyi helyszínen. Mert
végül is igen jóra sikeredett Anda Pista
javaslata a többhelyszínes rendezvény-
re. Az egriek meg csavartak is egyet a
szervezésen. A programot választók él-
hettek a szakmán belül a sajátos hely-
színek látnivalóival, majd két helyen
egyesülve avathattak emléktáblát, kö-
vet, ami az erdész emlékhelyekrôl szó-
ló kiadvány kötetében minden bi-
zonnyal majd helyet kapnak. Aztán a
két-két csoport egy újabb helyszínen
egyesült, ahol pezsgôvel köszöntötték
egymást a jelenlévôk, bízva jelenben,
jövôben. Nyugodtan mondhatjuk,
hogy a terepi program 1014 méter ma-
gasra sikeredett. Ennél magasabb
pontja pedig nincs széles e hazának,
hacsak a koccintás alatt tárogatózenét
adó Fodor Imre erdômérnök toronybé-
li helyzetét nem tekintjük annak. Vagy
ha már tárogatóról esett szó, az 1800
méteres Hargitát.

S ha már itt tartunk, az elmúlt évek
tudósításaihoz híven ismerkedjünk Fé-
nyes Elek 1851-es Geographiai Szótára

alapján a rendezô EGERERDÔ Rt. szék-
helyének és az érintett települések haj-
dani leírásával.

Itt meg kell említeni a tarisznyában ta-

lált ismertetôk közül a Füredi Híreket, a
Bene Egylet 150 fôs tagságának lapját,
mely az alkalomra megjelenô különszá-
mában erdészeti témákkal foglalkozik.

Az Erdô közügy
Vándorgyûlés 2003., Mátra 

Idézzük fel a térségben tartott kora-
beli vándorgyûléseket:

1929 Parád
Az Országos Erdészeti Egyesületnek,
mint társadalmi tömörülésnek célja az
erdôgazdaságot a legmagasabb fokra
kifejleszteni és hivatása a Magyar Er-
dôgazdaság és a magyar erdôtisztikar
támogatása, megvédése és annak érde-
keiért való fáradhatatlan küzdelem.

Tudjuk, hogy Nagy-Magyarország
gazdasági ágazatai között az erdôgazda-
ság igen jelentôs szerepet töltött be, nem-
csak azért, mert az ország összes területé-
nek mintegy 25%-át borította erdô, de
azért is, mert kiviteli mérlegünknek egyik
igen jelentôs aktívtételét éppen a külföldre
szállított faanyagok értéke szolgáltatta.

A helyzet képe Trianonnal teljesen
megváltozott. Erdôterületünknek 86%-

át elvesztettük és ezzel erdeink az
összes terület 14 százalékára apadtak.

Kétségtelen tehát, hogy a hivatás,
melyet az Országos Erdészeti Egyesü-
letnek be kell töltenie, fontosságából
nem veszített, s a cél, melyet el kell ér-
nie, nemzetibb és magasztosabb, mint
valaha is volt. (Élénk helyeslés.)

A másik kérdés, betölti-e, be tudja-e
tölteni az Egyesület ezt a hivatását s ha
nem, mi az oka annak?

Be kell látnunk, hogy az Országos
Erdészeti Egyesület hosszú idô óta nem
tölthette be ezt a szerepet, melyet nem-
csak hivatása, de kötelessége is lett vol-
na betölteni.

És itt a hibát magunkban kell keres-
nünk. Hiányzott az arra hivatott té-
nyezôknél a céltudatos és eredményes
mûködéshez szükséges érdeklôdés. Pe-
dig a háború utáni idôk súlyos gazda-
sági viszonyai mellett az erdôgazdaság

„A fajzást a következôképp gyakorolják: gyalogosok részérôl naponta, kétkerekû taligások részérôl hetente egy-
szer – szombati napon –, a fuvarosok részérôl minden második héten – szerdai napon –, ezen jogokat csakis a
bükkös erdôrészben fekvô hulladékfákra érvényesíthetik.

Sajnálatos tény, hogy naponta 500 gyalogos is kijár az erdôbe, jogukat nemcsak nappal, hanem éjjel is gya-
korolják. Tevékenységüket nemcsak a száraz, hanem az élô fákra is kiterjesztik, leginkább a tölgyes erdôrészben,
amely a városhoz közelebb van. Jogukkal visszaélve a fajzás útján nyert fát a gyöngyösi piacon áruba bocsájtják.

A fuvarosok minden második hét szerdai napján élnek fajzási jogukkal; 60–80 szekér 120 ûrm. tûzifát fuvaroz
el. Károsításuk még a makktermô törzsekre is kiterjed.

A tetten ért fajzók által okozott kár értéke 1884–1886 években 720 frt. volt. A kimutatott kár mélyen alatta
van a valóságos kártételnek, a fajzás fenntartása mellett okszerû erdôgazdálkodás nem folytatható.”
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létérdekei nagyon is rászorultak volna
a hathatós védelemre.

Mindnyájan ismerjük az adóterhe-
ket, melyek az erdôgazdaságra nehe-
zednek s maholnap lehetetlenné teszik
a gyengébb állományokkal rendelkezô
gazdaságokban a jövedelmezô üzemet.

A magyar erdôgazdaságnak egyik ré-
gi sérelme az 1918. évi 3296. M. E. számú
háborús kormányrendelet és ennek vég-
rehajtása ügyében kiadott 1918. évi
143.800. sz. F. M. rendelet rendelkezése-
inek változatlan fenntartása. (Úgy van!
Úgy van!)

A rendelet miniszteri engedélytôl te-
szi függôvé a szabadrendelkezésû er-
dôkben minden használatot s a minisz-
térium hatáskörébe utalja, hogy a
használat engedélyezését feltételekhez
köthesse, anélkül azonban, hogy a bir-
tokos jogait csak a legkisebb mértékben
is körülírná vagy biztosítaná.

Ma is érvényben van drákói büntetô-
rendelkezése, melynek alapján a favá-
sárló esetleges mulasztásaiért vagy ki-
hágásáért is a birtokos felelôs és köz-
igazgatási úton hathavi elzárással és
ezenfelül még pénzbüntetéssel is büntet-
hetô, a faanyagok elkobzásán kívül.

Az ellen, hogy ez a háborús rendelet a
birtokost szabadrendelkezési jogától
ilyen mértékben továbbra is megfossza,
a leghatározottabban tiltakoznunk kell.
(Úgy van! Úgy van! Tiltakozunk!)

Át kellett és át kell alakulnia a vál-
tozott viszonyok között az Egyesület
életének és mûködésének is.

Az utolsó idôkben jórészt megszûnt
a feszültség az Egyesület és a hivata-
los körök között, amely az Egyesület
munkáját megbénította s a hivatalos
körök annyi jóindulatának láttuk ta-
nújelét, hogy bizton reméljük azt, mi-
szerint a kívánatos teljes összhang mi-
elôbb helyreáll s az Egyesület munká-
ja a teljes egyetértés jegyében fogja
szolgálni mindnyájunk közös célját, a

magyar erdôgazdaság felvirágoztatá-
sát!

Ennek a közös célnak a munkálásá-
ra gyûltünk itt össze s meggyôzôdésem
az, hogy tárgyalásaink az erdôgazda-
ság érdekeit számottevô mértékben fog-
ják elômozdítani.

Viszont ha az Egyesület mûködésé-
ben nem érvényesül a magán-erdôgaz-
daság kívánsága s az Egyesület fellépé-
sének nincs meg a kellô nyomatéka: en-
nek legkevésbé sem oka az államerdé-
szeti tisztikar, hanem csak az a körül-
mény, hogy a természetes többség az
egyesülésben rejlô erejét sem befelé az
Egyesületben, sem pedig kifelé meg sem
próbálta érvényesíteni.

Egyik állandó kifogás volt az, hogy
az Egyesület hivatalos közlönye, az Er-
dészeti Lapok kifejezett irányzatot
szolgál, s nem foglalkozik sok olyan
kérdéssel, amik különösen a vidéki kol-
légákat érdekelnék.

Bár a lapot ennek megfelelôen na-
gyobb terjedelemben kellett megjelen-
tetni, ami az Egyesületre jelentékeny
anyagi terhet ró, bekapcsoltuk a lap
tárgykörébe a mérnöki társadalom, a
vidéki egyesületek fontosabb életjelen-
ségeinek ismertetését, az állandó fapia-
ci tájékoztatót, a fontosabb közszállí-
tások eredményeinek ismertetését, fel-
vettük a vadászatra vonatkozó cikkek
közlését is, s tájékoztattuk olvasóinkat
minden az erdôgazdaságot jelentôseb-
ben érintô törvény és rendelet felôl.

Az egyoldalú irányzat látszatának el-
kerülése céljából a szerkesztô helyet
adott s ad minden, a lap szintjét megütô
cikknek, ha az erdôgazdasági vonatko-
zású, komoly tárggyal foglalkozik s nem
tartalmaz személyes élû támadást.

Parád, magyar falu, Heves v.-megyében, egy felette szép vidéken, s a Mátra ágai által képzett regényes völgy-
ben, Gyöngyöshöz északra 2, Egerhez nyugotra 4 mfd. távolságra, 2000 lak., kik csaknem mind r. katholikusok,
paroch. templommal. Birja gr. Károlyi György. E helységet nevezetessé teszi üveggyára, s még nevezetesebbé hires
ásványvizei. Az urasági üveggyár évenkint 20,000 schok részint tábla s közönséges üveget, majdnem 65,000 v.
ftnyi értékû, jobbára vegyészi és gyógyszertári üvegeket állit ki, mellyek itt már 25 év óta legpontosabban készit-
tetnek. Mi az ásványvizeket illeti: egy a Mátra hegy északi oldalán esô terjedelmes és bájos völgyben, több külön
tartalmu ásványforrások csörgedeznek, mellyek 3 osztályba sorozhatók:

a) a kénforrások a parádi határ nyugoti szélén; ezek ketteje igen nagy mennyiségben szabad szénsavat, kön-
légeget (Gas hydrothyonicum), szénsavas meszet, szénsavas keseragot, szén-kén és sósavas szikeket rejt magá-
ban; szaga kitünô záptojás büdösségû, ize kellemes savanyu, hévmérséklete 90 Reamur szerint. Ezen savanyuvizek
közönségesen Csevicze név alatt járók, használtatnak mint frissitô és gyógyital. Gyógyhatásuk mértékletesen iz-
gatva feloldozó, legtöbb sikerrel használtatnak máj és lépdugulások, aranyér, gyomorgyengeség.

rendkivül kedvezô hatályos erejük ezentul is bebizonyulnyi fog, s közhirré tétetik: Parád hire igen fog emel-
kedni. Mint frissitô ital ezen források eleinte alkalmatlan büdösségök mellett is, naponkint olly szembetünôleg nö-
vekedô nagy becsüek, hogy évenkint már 100,000 hengerpalaczknál több küldetik szét belôlök.

b) A vasforrások a parádi határ déli részén csörgedeznek, egyik a Kékeshegy északi oldala alatt Óhuta nevü
telepnél, a másik ettôl távol az ugynevezett Helena völgyben. Alkotó részeik: sok szabad szénsav, szénsavas vasacs
(5–6 szemer 16 obonyi vizben); több szénsavas savak, s kénsavas szíkeg. A vas szerfeletti mennyisége miatt fris-
sitô italul vidékieknek nem ajánltatnak, de szembeszökô tinta izük miatt nem is igen kellemesek; mindazáltal a
környéki lakosoknak mindennapi italul szolgálnak, s hosszu kort érnek el.

c) A timsósvizek, a parádi határ keleti részén több timsóásás közt vájt stolnákban, s szabad ég alatti kisebb
tavakban találhatók. A timsó fördôház felettiek földalatti csövek által a fördôházba vezetve gép segedelmével
készitett gôz által fölmelegittetnek, s kádakban fördônek használtatnak; a gôzkazánnal gôz és orosz fördô van
kapcsolatban. E timsósvizeknek alkotó részeik: nagy mennyiségben timsó és vasgálicz, s kisebb mennyiségben
kénsavas savak. Hatásuk: kitünôkép erôsitôleg zsongitó; nevezetes gyógyhatást gyakorolnak köszvényben,
csuzban, görvélykórban, sömörös bôrkütegekben, pethyüdségbôl eredett kárak és vérfolyásban, kivált fehérfo-
lyásban, ezenkivül csonttörések, ficzamodások utáni bántalmakban.

Pallagi László, az Egererdô Rt. vezérigazgatója (jobbról) nyilatkozik Hubay Gruber Miklós-
nak, a Magyar Rádió tudósítójának
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szekben bôséggel költött a kerecsen- és a
vándorsólyom, sôt más vadászmadár is.
Helységneveink is bizonyítják – mint
Sólyombikk, Saskô (a sasok sziklája, me-
lyet a királyi madarak szálláshelyérôl ne-
veztek el) vagy Sólymos = Gyöngyös-
solymos település neve –, hogy sólymok,
sasok szép számmal éltek ezen a vidé-
ken. Levéltári adatok bizonyítják, hogy
Hyppolit (Beatrix unokaöccse) az eszter-
gomi érseki székét azért cserélte föl az
egrivel, mert az egri érsekség birtokain
kiváló és gazdag sólyomfészkelô helyek
voltak, s Hyppolit nagyon szeretett va-
dászni. A gyöngyöspüspöki számtartó
feljegyzése szerint az érsek számos alka-
lommal vett részt mátrai vadászatokon.

A vadászathoz szükséges vadászku-
tyákat a közeli Hort területén letelepe-
dett ebfalkárok, kutyapecérek tenyész-
tették. Erre utal a helyiség neve, ugyan-
is a régi magyar nyelvben a hurt szó ku-
tyát jelentett.

A mátrai táj változatossága, a zárt er-
dôtömbök, a mezôgazdasági területek
váltakozása igen jó életfeltételeket biz-

tosít a nagyvad – a szarvas, ôz, muflon,
vaddisznó – számára. 

A gímszarvas Európa legtöbbre érté-
kelt vadja a magyar erdôk legneme-
sebbje és legnagyobbja. Trófeája igen
értékes, s Európában talán a legszebb.
Tenyésztése az 1870-es évektôl Pará-
don a Károlyiak által létesített vadas-
kertben kezdôdött, ahonnan elszaporo-
dott az egész környékre. Ôsszel, amikor
köd üli meg a völgyeket, a szarvas hím-
je bôgésével fölveri a színesedô erdô
csöndjét, s ezzel kezdôdik a szarvasok
násza, az ôszi erdô legszebb hangverse-
nye. Fôleg ebben az idôben keresik föl
a külföldi vadászok – elsôsorban néme-
tek – azokat a vadásztársaságokat, ame-
lyeknek területén gímszarvas található,
s ahol lehetôség nyílik 7 kg trófeasúly-
nál nagyobb szarvasbika kilövésére. A
kisebb, un. selejt egyedeket a külföldie-
ken kívül magyar vadászok szeptember
elejétôl január végéig vadászhatják.

Az ôz általában az erdei tisztásokon,
rétek szélein, sôt túristautak mentén is
elôfordul. Minden vadász találhat ma-

gának megfelelôt, a legkisebbtôl a kapi-
tális ôzbakig. A Mátra erdejében igazán
erôs ôzbak nem nagyon található, ez in-
kább az alföldi tájra jellemzô, ahol ma-
gasszintû ôzgazdálkodást folytatnak. 

A vaddisznó vagy régi nevén a sörte-
vad gyakori vadja a Mátrának. Szívesen
vadászták és vadásszák napjainkban is az
elejtésével járó izgalmakért, az agyaráért
és nem utolsósorban ízletes húsáért. Leg-
inkább a sûrû rejtekû bozótos erdôket
kedveli, szívesen tanyázik tölgyesben,
fenyvesben, ám a lápos-mocsaras része-
ket sem veti meg, ahol kedvére dagonyáz-
hat. Csaknem minden vadászterületen
megtalálható. Legizgalmasabb a vadászata
télen, havas idôben, mely kitûnô sport
még az edzettebb vadászok számára is. 

A muflont Korzikából telepítették
hazánkba, a Mátrában a Károlyiak va-
daskertjében tenyésztették elôször. A
nagyméretû csigájú egyed kilövésétôl a
kisebb csigájú egyedekig bármelyik
elôfordul, külföldiek, magyarok szíve-
sen vadásszák szeptembertôl januárig.

Pálos Rózsa

Az autóbuszos út során látványos
hosszmetszetet láttunk a Mátra klíma-
zonális társulásaiból a bokorerdôtôl a
bükkösig. Szembetûnô a gyenge termô-
helyû tölgyesekben a véghasználatok
magas aránya – nagy területeken talál-
kozunk végvágott erdôrészletekkel.

Az autóbuszokból a galyai út csórréti
leágazójánál kiszállva gyalogosan in-
dultunk tovább Nyírjesre, a Gyöngyös-
solymos 32 C erdôrészletbe.

Itt található a 13 ország területén lé-
tesült húsz párhuzamos kutatási terület
egyike, amely a legnagyobb nemzetkö-
zi összefogással létrehozott Leltározó
Lucfenyô Származási Kísérlet.

Azzal a céllal hozták létre, hogy
megtalálják az adott termôhelyen leg-
jobb teljesítményt mutató populációkat,
melyek a késôbbieben mind a fater-
mesztésben, mind az erdészeti nemesí-
tésben hasznosíthatók.

A kísérlet irányítója, illetve gazdája
az Erdészeti Kutató Intézet.

A bemutató után a Csórréti-
víztározót is megtekintve gyalog halad-
tunk a Nagyhalmaji rétre.

Itt találkoztunk a B program résztve-
vôivel, ahol emléktáblát avattunk.

Utunk a Kékestetôt Galyatetôvel össze-
kötô Mátra-nyergen haladt, ahol a bükkös
állományok a meghatározóak. Ezeket, a

községektôl távolabb lévén, nem érték
olyan erôsebb károsodások, mint a tölgye-
seket. Ezek hasznosításának elôfeltétele
volt a feltáróhálózat kiépítése. Nagyon
szép vonalvezetésû út vezet itt a nyergen,
több pontról is meg lehet csodálni a Mátra
északi meredek oldalait, változatos erdeit.
Tiszta idôben csodálatos kilátás nyílik a
Hevesi-dombvidékre, a Bükkre, a Cserhát-
ra és a Kárpátok vonulataira is.

Itt célszerû a lucfenyôvel, mint
kultúrfafajjal foglalkozni. A trianoni
döntés után Magyarország természeti

erôforrások tekintetében az erdôknél
szenvedte el a legnagyobb vesztesége-
ket. A fenyô fájára már akkoriban is
nagy szükség volt, evidens tehát, hogy
a megmaradt hegyvidéki területeken
igyekeztek alkalmas helyeket találni
lucfenyô erdôsítésekhez. Így létesült
Galyatetô alatt két tömbben bô száz
hektáron fenyves az 1920-as évek vé-
gén. Létrehozásuk tehát az Egri Érsek-
ségi Uradalomhoz kötôdik, gyümöl-
csük viszont az ezredfordulóra ért be.
Mind mennyiség, mind minôség tekin-
tetében kimagaslóan jó állományok
ezek, melyeknek jelentôs részét már
véghasználták (5–600 m3/ha).

A program: IUFRO nemzetközi lucfenyô származási
kísérlet. Nyírjes–Nagyhalmaj
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A jó törzsminôségre meghatározó té-
nyezôk voltak, hogy fejlôdésük jelentôs
idôszakában nagyvadszegény környe-
zet volt (a világháborúk és az azt köve-
tô 15–20 év) és az, hogy a javafák ág-
nyesését nem mulasztották el.

Az ideális véghasználati kor 70–75
évnek mutatkozik, az idôsebb állomá-
nyokban a gomba okozta tôkorhadás
(Fomes) már igen jelentôs. Fokozódik a
szúkár veszélye is.

A nagy tömbök okozta tarvágási soro-
zatban kellemetlen körülmény volt az öt
hektáros korlátozás. Az elôírások követke-
zetes betartását jelentô sakktáblaszerû ter-
melés jelentôs viharkárokat – széltörést és
döntést – okozott. Az eredmény így ugyan-
az – nagy vágásterület –, csak közben az er-
dôgazda jelentôs mûszaki kárt és egy ke-
servesebb erdôfelújítást szenvedett el.
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Vándorgyûlés
Eger, 1964

Kevesen lehetnek, akiknek Egert említve
ne villannának fel pillanatokra az „Egri
csillagok”, a nemzeti múlt egy fényes
lapjára és ifjúkoruknak talán elsô igaz
irodalmi élményére emlékeztetve.

A hozzászólásokat összefoglalva az el-
nök megállapította, hogy az erdôgazda-
ságok az elmúlt 10–15 évben jó munkát
végeztek. A továbbhaladáshoz elsônek
megint a feladatokat kell tisztázni, ame-
lyek elôtt állunk. Az erdôgazdálkodás
fejlesztése terén a következô idôszakban
fôleg szervezési vonalon kell elôbbre lép-
ni. A termelékenység emelése érdekében
legfontosabb feladatunk a gépesítés szer-
vezése. Ehhez kívánt az Egyesület a té-
ma napirendre tûzésével segítséget adni,
és ha a vándorgyûlésen elhangzottak
csak arra ösztönzik is az erdôgazdasá-
gok vezetôit, dolgozóit, hogy vala-
mennyien elgondolkozzanak azon, mit is
kell tenniök saját viszonyaik között: az
ülés már elérte célját.

A fenyvesítés kérdését újabban a nép-
gazdaság faanyagszükségletében mutat-
kozó tendenciák vetik fel a Nyugatbükki
Erdôgazdaságban. Ezeket a gazdaságve-
zetés láthatóan figyelmemmel kíséri és
igyekszik ezeknek a maga területén eleget
is tenni. A tömegtermelés elôtérbe helye-
zôdése, a nagyarányú papírfaszükséglet
kielégítése ebben a nyárfatermesztésre
természeti adottságainál fogva kevésbé
alkalmas Erdôgazdaságban valóban cél-
szerûen veti fel a luctermesztés nagyobb
mértékû felkarolásának kérdését. A Fe-
ketesáron bemutatott kísérleti parcel-
láknak az ERTI által ismertetett adatai
rendkívül meggyôzôek az eddig gyakran
fenntartással fogadott lucosítás eredmé-
nyességét illetôen, ugyanakkor igen meg-
nyugtató az, hogy az Erdôgazdaság ilyen
irányú problémáinak megoldásához se-
gítségül hívja a hivatásos kutatást.

Az autóbuszos út során látványos
hosszmetszeteket láttunk a Mátra klíma-
zonális társulásaiból a bokorerdôtôl a
bükkösig. Szembetûnô a gyenge termô-
helyû tölgyesekben a véghasználatok
magas aránya – nagy területeken talál-
kozunk végvágott erdôrészletekkel.

A fordulatot a csapadékosabb nyarak
és a jelentkezô bô magtermések hozták
meg. Ezek közül az 1996-os emelkedik
ki, amely több száz hektáron hozott lét-
re bôséges tölgyújulatot.

Kritikus állapotú öreg állományok-
ban ugyanúgy, mint a vastagrudas töl-
gyesekben. Nem mellékes szempont,
hogy az ekkor tomboló sertéspestis a
vaddisznó állományát minimalizálta.

Ez a helyzet erôsen meglódította a
véghasználatok volumenét. A község-

határban évi mintegy 40 hektáron foly-
tak a felújítóvágások – többségében tar-
vágás jelleggel; igaz egy jelentôs ré-
szükben a tölgypusztulás elvégezte a
bontóvágást.

Nem mellékes szempont, hogy e vi-
dék frekventált üdülôövezet, így az it-
teni erdôknek jelentôs közjóléti szere-
pe is van. Ez természetesen feszültsé-
get okozott. A vágások ésszerû terve-
zésével, „zöld folyosók”, maradvány
öreg erdôk kijelölésével és tájékozta-
tással azonban sikerült az indulatokat
levezetni.

A tájképre ugyancsak meghatározó
jelleggel van a Galyatetô alatti – valami-
kori lucfenyves tömb helyén létrehozott
– ôshonos fafajú mesterséges erdôfel-
újítás mintegy 120 hektáron.

B program: Természetes és mesterséges erdôfelújítás
a Dél-Mátrában. Kíméletes közelítés lehetôségei
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Bemutatóhely: Nagyhalmaj-rét és an-
nak 200 m-es körzete

– tölgy természetes erdôfelújítás
Gys 58 I erdôrészlet, 6,9 ha cseres-

gyertyános-kocsánytalan tölgyes, 102
éves sarj eredetû anyaállomány. Bontás
és részvégvágás 2002-ben; két foltban,
3,0 ha került végvágásra.

– kíméletes közelítés természetes er-
dôfelújításban

Larix 550 kötélpálya
fogatos közelítés
– szerkezet-átalakítás: kocsányta-

lan tölgy mesterséges erdôfelújítás
Gys 58 F erdôrészlet, 6,3 ha 11 éves
Korábbi cseres állomány 1992-ben

80 évesen került tarvágásra. Elsô kivitel
1993 tavaszán; pótlás 1994-ben –7%–;
befejezett erdôsítés 1997-ben. Mindez
kerítés védelmében.

Revízió és kerítésbontás 2002-ben.

1994-ben a felújítást megtekintették a II. Erdésznôk Találkozójának résztvevôi

Emléktábla-avatás a Nagyhalmaj réten
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Gyalogtúra (kb. 4 km)
Fôbb állomásaink:
– Mátraháza déli sípálya
– Periglaciális kôtenger – mely a jég-

korszak idején keletkezett, kialakulását
a fagy repesztô hatásának köszönheti.

– Kékes Erdôrezervátum – a háború
elôtt Károlyi-birtok volt; a hozzáférhetô
adatok szerint ezen a magterületen so-
sem folyt intenzív erdôgazdálkodás, va-
dászerdôként használták.

Az erdôrezervátum céljára kijelölt te-
rület a Kékes tömb északi oldalán, a
csúcs alatt helyezkedik el, a „Sorkövek”
térségében, 700–950 m tszf. magasság-
ban. Kitettsége É. É–ÉK, É–ÉNy.

Erdôtervi adatok: fô állományalkotó
bükk, elegyfajok a hárs, magas kôris,
gyertyán, hegyi szil, korai és hegyi ju-
har.

Átlagmagasság: 22–27 m; átlagátmé-
rô: 40 cm; fatömeg: 450–510 m3/ha.

A terület középvonalával párhuza-
mosan húzódnak három lépcsôben a
„Sorkövek” sziklasorai: 900, 850–860 és
800 m tszf. magasságban. Ezek a szikla-
lépcsôk az egész területet lépcsôzetessé
teszik. Tovább szabdalják a területet a
lejtésirányú meredek szurdokvölgyek.

A kékesi bükkösök csak a XVIII. szá-
zadban a hamuzsírtermelés kapcsán ke-
rültek emberi kezelés alá. Az 1870-es
években a területen még közönséges
volt a barna medve. Petényi írásaiból
tudjuk, hogy a XIX. század közepén
még keselyûk fészkeltek a területen. A
kijelölt terület a háború elôtt a Károlyi-
ak birtoka volt, a mátrai Károlyi-birtok
legtávolabbi része.  Ápolási munkák

több, mint 200 éve nem történtek a te-
rületen. Az erdôállomány üzemtervi ko-
ra 170 év. Petényi Salamon útinaplójá-
nak ránk maradt töredékei szerint az
1850-es években ôsrengeteg állt ugyan-
itt, így nem valószínû, hogy a területen
valaha is véghasználat lett volna. Erre
az érintetlenségre utal az aljnövényzet
összetétele is.

Az egész terület fokozottan védett, a

C program: Természetvédelem – Kékes Erdôrezervátum
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Útvonal: Gyöngyös–Mátrafüred– Mátra-
háza–Parádfürdô–Recsk.

Az út során látványos hosszmetszetet
láttunk a Mátra klímazonális társulásai-
ból a bokorerdôtôl a bükkösig. Szem-
betûnô a gyenge termôhelyû tölgyesek-
ben a véghasználatok magas aránya –
nagy területeken találkozunk végvágott
erdôrészletekkel.

Az út érintette az 1950–53. években a
NYILVÁNOSSÁG-tól teljes elszigetelt-
ségben, TITKOSAN létesült és mûkö-
dött a „bolsevik-vörös diktatúra” ma-
gyarországi MEGSEMMISÍTÔ-TÁBORÁT,
mely ma NEMZETI EMLÉKPARK.

D program: Kultúrprogram

Recsk, magyar falu Heves v.-megyében, Parádhoz
keletre egy mfd: 1192 kath., 24 zsidó lak. Kath.
parochiai templom. Fekszik egy kis völgyben nagy
kopasz hegy alatt. A völgyben mind szántóföldje,
mind rétje termékeny; erdeje derék. F. u. Fehér,
Kubinyi, Recsky, Szabó, Liptay, Boronkay, Berecczky,
Andrekovics, Borsos, Gomba, Liszkay, Sipos, Tahy.
Ut. p. Gyöngyös.

Parádfürdô, 1957.
Szép ôszi verôfényes idôben gyûlt össze
az Elnökség meghívására Parád-
fürdôn az Országos Erdészeti Egyesü-
letnek több mint kétszázötven tagja,
hogy résztvegyen a hagyományos, de a
felszabadulás óta elsô ízben megrende-
zésre került egyesületi vándorgyûlésen.

Az erdôgazdaság jelentôségével kap-
csolatban elegendô talán megemlíteni,
hogy összes importunknak kb. 12–14%-a
fa és fatermék, ezért rendkívüli fontossá-
gú erdôgazdaságunk fejlesztése és ezzel a
nagy problémákat okozó faimportunk
csökkentése. Az erdôgazdaság a népgaz-
daság fában jelentkezô szükségletének
jelenleg mintegy 55%-át fedezi, de lehetô-
ségünk van arra, hogy szívós munkával
mintegy 15 év alatt – figyelembevéve a
szükségletek emelkedését is – az összes
szükségletek megközelítôleg 70–75%-át
fedezze. Ennek elérése érdekében nagy-
arányú nyártelepítéseket kell végeznünk,

jelentôsen fokoznunk kell erdeink terme-
lékenységét, növelnünk kell szakembere-
ink szakmai és politikai tudását, mert
csak igen széleskörû szervezô, mûszaki-
tudományos munka eredményeképpen
érhetjük el, hogy a jelenlegi, mintegy
3 300 000 m3�-es termelés 15 év alatt
4 500 000–4 700 000 m3-re emelkedjék
úgy, hogy erdeink termelôképessége egyi-
dejûleg növekedjék, tehát a bôvített újra-
termelés feltételei egyidejûleg biztosítva
legyenek.

Az ellenforradalom megkísérelte
visszafelé fordítani a történelem kerekét.
Veszélyben forogtak a 12 év alatt elért
nagyszerû eredmények, veszélybe került
állami erdôgazdaságunk egész rendsze-
re. A növedékre alapozott és a jövô érde-
két messzemenôen figyelembevevô terme-
lési viszonyokat felváltotta volna a nyak-
ló nélküli rablógazdálkodás, aminek intô
elôjele volt az a kb. 400 000 m�3 fatömeg,
amit néhány hét alatt engedély nélkül er-
deinkbôl kitermeltek. Nem kétséges, hogy

az ellenforradalom gyôzelme esetén meg-
szûntek volna azok a százmilliók, amit
államunk évente erdôtelepítésre és fásí-
tásra biztosít és az Egyesületbe tömörült
szakemberekre újra az a feladat várt
volna, hogy reménytelenül küzdjenek er-
deink megmentéséért. Mindezt a veszélyt
látta az erdôgazdaságban dolgozó szak-
emberek túlnyomó többsége és a nehéz
helyzetben jól megállta helyét.
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Parádfürdôn az 1957. évi, a háború
utáni elsô Vándorgyûlés emlékére elhe-
lyezett emléktábla leleplezésére került
sor, ahol rövid beszédet mondott
Schmotzer András fôszervezô, Nagy
Richárd polgármester és Riedl Gyula
erdômérnök, a hajdani Vándorgyûlés
szervezôje. Emlékeztetett, hogy az elsô
Bedô Albert Emlékérmet Dévényi Antal
(Pilisi Állami Erdôgazdaság), Horváth
László (Kisalföldi Állami Erdôgazdaság)
és Keresztesi Béla, Az Erdô felelôs szer-
kesztôje kapta.

Balról: Riedl Gyula és Bögér András
erdômérnökök a hajdani vándorgyûlés

szervezôi

Jobbról: Schmotzer András

A Kékes csúcsán találkoztak a terepi programok végeztével a résztvevôk. Kertész József szavalta el Schmotzer András
ifjúkori versét. Köszöntötte a résztvevôket Pallagi László, az EGERERDÔ Rt. vezérigazgatója és Magda Sándor, az Országgyû-
lés Mg/i Bizottságának elnöke. A beszédek után pezsgôs koccintás és emléktábla/avatás következett.
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Erdész imája fiáért

Növeld magas szílnek, fenyô egyenesnek
Reggel, mint a madár, fütyüljön, nevessen
Olyan erôs legyen, mint a tölgyfa ága
Oly tiszta a lelke, mint a hárs virága.

Tanítsd meg, hogy árnyat, menedéket adjon
A nála gyengébbnek – ingyen hû maradjon
Engedd, hogy éjszaka higgyen virradásban
S lelje örömét a hajnalhasadásban.

Városban a lelke talán megvakulna
Napos magasságból le a porba hullna,
Mikor csak a szellô suttogását hallja
Engedd, hogy az erdôt hazájának vallja. Jobbról: Magda Sándor, Pallagi László, Schmotzer András, Cserép János és Keresztesi József


