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MÚLT-KOR

Az Erdõgazdaság felnémeti rakodó-
ján · korábban Vasas rakodó néven
volt ismert ·'35 éven keresztül szol-
gált Pászthory Lóránt erdésztechni-
kus. A ma már nyugdíjas rakodóke-
zelõt szinte mindenki ismerte a
nagy cégnél, kevesen tudják vi-
szont, hogy az õ apja, idõsebb
Pászthory Lóránt valóságos fotómû-
vész volt. 

Ez az ember, a mûvészi képessé-
gekkel megáldott Pászthory, nyug-
díjazásáig mindvégig a Magyar
Posta fõfelügyelõje volt, de minden
szabadidejét természetjárással töl-
tötte. Családjával, ismerõsökkel
bejárták a Bükk és a Mátra erdeit,
nagy túrákat tettek a Pilisben, Bör-
zsönyben, Nógrádban, Borsodban
és még sok helyen az országban,
amerre járt, mindenhol fotózott, a
sok száz fényképet albumokba
rendszerezte.

Nekünk, erdészeknek a mûvészi
szépség mellett a képek dokumen-
tum értéke jelent sokat, nagy szám-
ban készültek az 1950-es, 1960-as
évek erdészetét bemutató felvéte-
lek. A kirándulásokon gyakran jelen
volt az ifjú Pászthory Lóránt, akitõl
a gazdag fotógyûjteményt megkap-
tam, olvasóim számára ebbõl készí-
tettem a következõ bemutatót.

Bemutató Pászthory Lóránt fotóiból

A két Pászthory: apa és fia

Az épület 1945 elõtt érseki nyaraló volt, majd az Egri Erdõigazgatósághoz került.
1996-tól a Bükki Nemzeti Park kezelésében van, felújítás után a BNP bemutató- és
oktatóközpontja.

Két fotó Bélapátfalváról. A fotók akkor készültek, amikor a Bélkõ még nem volt
lefaragva, itt még teljes magasságában látható. Elõtérben a Nagy-tó gátja (a nép
nyelvén a „Dugás”). A jobb oldali képen háttérben a drótkötélpálya a csillékkel,
még állt a régi cementgyár.                                                                                    

A Csipkéskúti út (Bükk-fennsík) építését mutatja be a következõ oldali elsõ két
felvétel.  Akkor még a földmunkákat teljes egészében kézzel végezték (bal oldali
kép), a burkolatépítésnél egyetlen gép az úthenger volt, a szállítást pedig a háttér-
ben látható fogatokkal oldották meg.                                                                   

Különféle erdõgazdasági munkákat láthatunk az 1950-es évekbõl a következõ
hat képen: kezdetben kézi fûrésszel, majd MRP motorfûrésszel végzett fakiterme-
lést, fadöntést. Külön figyelmet érdemelnek a Csurgó nevû erdészház melletti
rönkrakatok, a fennsíkon letermelt bükkrönkök bütüjén már megjelent az ál-
geszt. Két képen is látjuk az akkori idõk szállítóeszközét, az ökrös fogatot (a csur-
gói képen a háttérben). A fotós megörökítette az erdõmûvelõ asszonycsapatot
Bánkút közelében.

Tóparti épület (Felsõtárkány, 1959)

Bélkõ (1955) A Nagy-tó (1955)
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Szilvásvárad és környéke az 1950-es
évekbõl: a Nagy-tó (1950)
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A csipkéskúti út építésének felvételei (1955)

Erdészeti munkák a Bükkben 1950 és 1960 között 

Szalajka-völgy látványa a 
Gloriettrõl (1950) 

Nagyvisnyó látványa a 
gõzmozdonnyal (1959)
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Sokak által ismeretlen vidék: Up-
pony térsége. Uppony két évig,
1946–47-ben az Egri Erdõigazgatóság-
hoz tartozott a Bótai Erdõgondnokság
részeként, az ismert Roller Kálmán volt
az erdõgondnok. Három képen muta-
tom be az Upponyi-patakot, a Szorost
és a vályogvetés õsi mesterségét.

Még két szép fotó a Bükkbõl:

A továbbiakban mátrai képeket mu-
tatok be a Pászthory fotók gazdag tár-
házából. Gyermekkorom emlékei közé
tartozik a szép Mátrafüred és a közel-
ben lévõ Sástó, ahova barangolásaink
során többször eljutottunk.

A bükkszéki strand 1960-ból szárma-
zó felvétele számunkra, erdészek
számára abból a szempontból érdekes,
hogy a szemben lévõ dombokon ma
már jórészt erdõk állnak. A térség másik
strandja, a parádfürdõi az erdészet köz-
vetlen szomszédságában volt, addig lé-
tezett, amíg a nagy beruházási hóbort el
nem sodorta.                                         

Végül Pászthory Lóránt két szép táj-
képfotója a Mátrából.

Ezekkel a fotókkal szerettem volna
bemutatni a kiváló fotóst, aki vezetõje
volt a Magyar Természetjáró Szövetség-
nek és tagja volt a Fotómûvészek Szö-
vetségének. Tájképei számos idegen-
forgalmi kiadványban szerepeltek, tõle
származó fotók láthatók sok-sok képes-
lapon. A Dunakanyar Fotóklub tájfotó-
kiállítást rendezett képeibõl.

Az itt bemutatott fotókat azok kö-
zül válogattam, amelyek területün-
kön, a Mátra és a Bükk térségében ké-
szültek.

Hálával tartozom ifjú Pászthory Ló-
rántnak, aki nagyon sok gyönyörû ké-
pet átadott nekem, és az Erdészeti La-
pok olvasói számára ezt a kis fotóössze-
állítást így bemutathatom.

Wágner Tibor
okl. erdõmérnök
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Képek az Upponyi-völgybõl

Répáshuta (1955) Bükkszéki strand (1960) 

Csipkéskút (1955) Itt még üzemel a parádfürdõi strand (1961)

A mátrafüredi mesevilág (1961)          

Sástó, amikor még nem tört be a civilizá-
ció (1961)

Látvány Galyáról, távolban a Kékes (1961)   

Látvány Markaz felé (1961)




