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Kedves Olvasó(k)! 

 

Galyatető nagy múltú, turisztikailag igen látogatott, klimatikus üdülőhely, amely bővelkedik 
legek-ben.  Az ország legmagasabban fekvő üdülőtelepe, itt találjuk a legmagasabban fekvő 

kápolnát, melyet Kodály Zoltánról neveztek el „Kodály kápolnának”. 
A Mátrához – elsősorban - népdalgyűjtő útjai kötötték. „A hegyeknek 
hangjuk van” – vallotta, és ezt a hangot számos művében fel is 
idézte. A kápolna harmóniumán született meg 1942-ben a Csendes 
mise, mely a Missa bravis-nek szolgált alapjául. Számára a zene 

belső világunk jobb megismerése, kiteljesedése volt. Az esztendő 
felét a Nagyszállóban töltötte, a zeneszerző második otthona volt 
Galyatető.  
A természet lenyűgöző szépsége, a hegy szelleme, különös hellyé 
varázsolta Galyatetőt, melynek csupán maroknyi, de különleges 
lakossága van, akiket szeretnénk bemutatni, valljanak magukról, 
mondják el hogyan kerültek a hegy varázsába, és akik elmentek 
innen évtizedekkel ezelőtt, vajon, mi hozta vissza újra őket?  

Természetesen szólni kell Öcsiről, a labradorról is, a hegy rókáiról (Vukjairól, Boldizsárjairól), 
Calciferről, az őrmesterről, aki az ablakból felügyeli Galyatető rendjét, akik szintén részei 
ennek a kis életközösségnek. A hegy lakói azon kevesek közé tartoznak, akik tisztában 
vannak kiváltságos élethelyzetükkel, és megélik a napjaikat a maguk teljességében.  
Azonban, nem kerülhető meg az a kérdés sem, hogy Galyatető méltatlanul el van 
hanyagolva, a múlt sikertörténeteiből már nem képes megélni, és nagyon elkelne egy 
gondos gazda, aki visszaadja az üdülőhely régi patináját! Annál is inkább, mivel 
hazai/külföldi turisták is egyre többen látogatják, és a természeti környezet szépsége sem 
képes már elfedni végtelenül elhanyagolt mivoltát. 
A Galyai Fórumot is az a célszerűség hozta létre, hogy legyen egy platform, ahol helyet 
kapnak a hegy meséi, igaztörténetei, de megoldásra váró problémái is. A hegy lakóiról szól a 
hegy lakóinak, emberi történetekről, a természeti környezet hiteles megismertetéséről, 
sportról, a hegyvidéki életről. 

Rostás Gabi 
főszerkesztő 

Közmeghallgatás 
 

Galyatető az ország egyik legismertebb és 
leglátogatottabb üdülőhelye, mely közigazgatásilag 
Mátraszentimre Önkormányzatához tartozik. Az 
önkormányzat nem az országban elfoglalt rangja szerint 
törődik az üdülőhellyel.  
A 2019. április 10-ei közmeghallgatáson mindent 
megtudhatott a közönség Mátraszentimre 
infrastruktúrájáról, köztemetőjéről, turizmusáról, de egy 
kihelyezett településrészi fórumtól elvárható lett volna, 
hogy Galyatetőről szóljon, ahol háború utáni állapotok 
uralkodnak. 
 

A belterületi kézi szemetesek egy éve nem voltak ürítve. Az elmúlt nyár óta felhalmozódott 
szemetet a szél a parkba, árkokba fújta, esett rá a hó.  

Galyai Fórum 
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Magánszemélyek (Dr. Pádár Zsuzsanna és férje) ürítették ki 2019 márciusában az 
edényeket, és szedtek össze több zsák szemetet.  
A parkban a padok állapota ostrom utáni helyzetre utal, 
legalább harminc éve nem voltak lefestve. Van, ahol 
csak betonelem van, sem ülőrész, sem háttámla. Van, 
ahol csak háttámla van és a legtöbb pad betoneleméből 
rozsdás csavarok, betonvas elemek állnak ki, ami 
balesetveszélyes közterületen. Ezt is magánszemélyek 
(Lukács István, a Nagyszálló sportmasszőre) 
drótozgatják, hogy „használható” legyen, de a látványuk 

is lehangoló.  
Nemzeti és állami 
ünnepeken Galyatető 
nincs fellobogózva, mintha senki földje lenne, pedig ezeken 
az ünnepeken a legnagyobb a látogatottsága. 
A körforgalom előtt minden autó lassít, mert nem tudja, 
merre menjen? 
Kapott az üdülőhely egy villanyoszlopra szögelt „Kilátó, 
Centrum” táblát, amit papírra nyomtattak ki és nejlonba 

csomagoltak be. Elhelyeztek egy hasznavehetetlen térképet is, amin minden ellenkező 
irányba mutat, mint a villanyoszlopra szerelt nyilak. Alapinformációk (lépték, tájolás) 
hiányoznak róla, és mindez közterület helyet egy ingatlan kerítésére van téve. 
Méltatlanul igénytelen megoldás egy ilyen híres üdülőhelyhez. Jó lenne tudni, mennyibe 
került ez a térkép, és ki vette át? Külön fejezetet érdemelne a téli síkosságmentesítés, 
parkolás megoldatlansága, holott ezek a feladatok az önkormányzat kötelezően ellátandó 
feladatai közé tartoznának. Szintén évek óta veszélyes hulladék (bitumen) Galyatető több 
pontján. 

A buszmegálló szélcsatornába van tájolva, beázik. Belterületen, 
évek óta kidőlt/bedőlt villanyoszlopok, útjelző táblák a végtelen 
gondozatlanság benyomását keltik, holott a költségvetési 
beszámolóból megtudhattuk, hogy a 2018-as évet nyereséggel 
zárta az önkormányzat. 
Szintén a buszmegállóban 
elhelyeztek Galyatetőn egy 
Mátraszentimre feliratú táblát, 
alatta zárójelben Galyatető. 
Attól még, hogy 

közigazgatásilag 
Mátraszentimréhez tartozik, 

nem lehet egy ilyen nagy múltú üdülőhelyet az 
identitásától megfosztani, továbbá megtéveszti az 
utazókat, mert azt hiszik elfelejtettek Galyatetőn leszállni.  
A fent leírtak nem pénz, hanem igény és szándék kérdése lenne, de Galyatetőről az 
ingatlanokból, turizmusból, iparűzésből származik annyi bevétele az önkormányzatnak, hogy 
igényes megoldásokat valósítson meg. A közmeghallgatáson felvetett lakossági problémák 
orvoslására semmilyen ígéret nem hangzott el. 
Megoldást jelentene, ha Galyatetőn részönkormányzat alakulna, amire az önkormányzati 
törvény lehetőséget ad, és a helybeliekből választott 3-5 fős grémium, átruházott 
jogkörökkel/hatáskörökkel, költségvetéssel színvonalasan megoldaná a híres üdülőhely 
gondjait. 
Galyatetőt az országban elfoglalt rangja szerint – kiemelten - kell kezelni!  

 
Rostás Gabi 
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Az országos ismertségű Turistacentrum 

 
Évente 31 000 látogatóra becsülhető, akik a turistacentrumban és a kilátónkban fordulnak 
meg, mint látogatók, szállóvendégek. Országosan és nemzetközileg is ismert és elismert lett 

a létesítmény.  
Adataink alapján Magyarországról a 35-50 év közöttiek érdeklődése a 
legmagasabb, szállásfoglalásaink Budapest és Pest megyei régióból 
a legkiemelkedőbbek. De ezek csak tendenciák, mert a Galya - kilátó 
és a körülötte kialakított turisztikai központ létesítményébe nagyon 
változatos vendégkör érkezik.  
A Galyatető Turistacentrum egyfelől a hegyi sportok szerelmeseinek 
pihenőhelye, táborozók és a KÉK Kör bakancsos túrázóinak 
állomása, másfelől otthont ad fesztiváloknak, céges képzéseknek, 

családi jubileumoknak. A turistacentrum megújulása óta kialakult a négy évszakos, 
folyamatos látogatottság, az év minden időszakában érkeznek hozzánk a vendégek. 
Örömmel tapasztaljuk, hogy bármennyire kinyílt a világ és mobillá változtak az emberek, a 
Mátra iránti ragaszkodás, Galyatető lenyűgöző természeti értékeinek szeretete, fennmaradt.  

Szalai Tünde  
GTC Marketing 

Turisztikai fejlesztés 
 

A Dél-Alföldön élek, és dolgozom családommal együtt. Kötődésem a Mátrához középiskolás 
korba visz vissza, amikor a mátrafüredi Erdészeti Szakközépiskolában tanultam. Ez alatt a 
négy év alatt megszerettem a Mátrát, ahová gyermekeim születése után szívesen jártunk 
kirándulni.  
Ekkor vált kedvelt célponttá Galyatető. Vettünk egy kis üdülőházat, ezután télen-nyáron, 
amikor csak időnk engedte, Galyatetőn voltunk. Kedvenc éttermünk, a Fogadó a Táncoló 
Kecskékhez lett, itt ismertük meg Kovács Lászlót és feleségét, Krisztikét.  
Befektetési céllal vásároltuk meg a fogadót, remélve, hogy László továbbra is vérbeli 
vendéglátós lendülettel viszi tovább az üzemeltetését. A Kisfaludy pályázat lehetőségét 
kihasználva, László megpályázta, és megnyerte a felújításhoz szükséges forrás egy részét, 
így tavasszal elkezdődhetett a munka, amellyel még szebbé és kényelmesebbé szeretnénk 
tenni a vendégek pihenését. A szomszédos ingatlan megvásárlásával és felújításával 
szeretnénk még a szobák számát növelni és a vendégek igényeit figyelembe véve, a 
szolgáltatásokat bővíteni. 
Remélem, hogy a számunkra oly kedves Galyatető másoknak is remek pihenést, 
kikapcsolódást és feltöltődést nyújt majd.  

Tóth Imre 

Sikertörténet 
 
Ami különös módon a kávé köré lengte be magát – tudtuk meg Kovács László történetéből, 
aki a Fogadó a Táncoló Kecskékhez sikeres üzemeltetője.  
Története a Borsod-megyei Sajószentpéterről indult, egészen Gyöngyösig, ahol a GYAK NB 
III – as csapatában focizott. Innen már csak egy ugrás a hegyre, egy kávéra, ami egyben 
turisztikai karrierjének is a kezdete és ezzel el is érkeztünk a kávé misztériumához.  
1997-ben - egy csütörtöki napon - beugrottak egy kávéra a mátraszentimrei Silver Hotelbe, 
ahol éppen recepcióst kerestek. Hétfőtől már a hotel portása volt.  
A következő kávézás Mátraszentistvánban marasztalta, ahol megpályázta – sikerrel - a Hotel 
Jäger igazgatói posztját. A „más kávéja mindig jobb” gondolatot követve, innen gyakran 
átugrottak Galyatetőre, a Táncoló Kecskékbe, amit később bezártak egy évre üzemeltetési 
nehézségek miatt. Laci látott benne fantáziát, volt bátorsága egy nagyot álmodni, és 2009-
ben kibérelte a fogadót. Nagy hangsúlyt fektetett a marketing munkára, de számíthatott a 
régi vendégkörre is, akik örültek, hogy visszatérhetnek, de Laci személyisége magával hozta  
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a Jäger Hotel vendégkörét is. A sikeres pályázattal megújult a fogadó, amely 31 férőhelye 
mellett egy 30 fős konferenciateremmel is rendelkezik.  
A vendégek többsége visszatérő, a szíves vendéglátásnak köszönhetően.  
Már szem előtt vannak a további fejlesztések: étterem bővítés, wellness szolgáltatás, 
gyermekjátszótér. A vendégek körében igen népszerű nemcsak a fogadó, hanem az étterem 
és a kávézó is.  
Laci elismeréssel szólt munkatársairól és feleségéről, Bodolai Krisztináról, akinek 
kreativitása, vendégekhez való viszonya nagyban hozzájárul a fogadó népszerűségéhez. 
Mi a sikere titka - kérdeztem tőle? Kávé és humor – volt a válasz! (www.tancolo-kecskek.hu) 

R. Gabi 

Új otthonunk! 
 
Körülbelül tíz évvel ezelőtt, egy mátrai kirándulásunk alkalmával találtunk rá életünk új 
otthonára.  
Több tízévi budapesti életünk és nyugdíjba vonulásunk után úgy döntöttünk, hogy hátat 
fordítunk a zajos, emberáradatos világnak, ami manapság fővárosunkat jellemzi.  
Sok-sok erőnkkel, anyagi befektetéssel teremtettünk magunknak olyan környezetet 
Galyatetőn, amivel szebbé, kényelmesebbé, élhetőbbé igyekszünk tenni mindennapjainkat.  
Döntésünkben nagy szerepet játszott a csend, a nyugalom, a jó levegő, ami mind-mind 
nagyon jó hatással van közérzetünkre, továbbá megvannak az adottságok ahhoz, hogy 
háziállatunk, cicánk is legyen. Dundika nemcsak a mi, hanem a szomszédok örömére is van. 
Ő az első, aki rögtön tudja, ki jött fel a hegyre, hiszen ő az első látogató.  
Ha időnk engedi, sokat túrázunk, igyekszünk felfedezni a Mátra kincseit, szépségeit. 
Galyatetőn, nagyon sok jó emberrel, helybeli lakossal ismerkedtünk meg. Kialakult 
kapcsolatainkat ápoljuk, ha segítségre szorulunk, kapunk, de mi is igyekszünk ezt 
viszonozni. 
További kellemes életünket szolgálja ez a festői, csendes, kitűnő klímájú környezet, a sok-
sok apró öröm, jó szó, ami nap, mint nap ér bennünket.  
Azt is mondhatnánk: ez a hosszú élet titka. Bátran ajánljuk másoknak is! 

Mucza házaspár 

 

Szia, Őzse Ági! 
 

Örülök, hogy újra itthon vagy! A Mátrát nem lehet elhagyni hosszú időre. Bárhova mész, 
mindig visszatérsz. Itt töltöttük gyerekkorunkat, ami jóval egyszerűbb volt a mi időnkben, mint  

ma.  A sok hó, síelés, tökéletes telek, ugye sokszor felidézed 
Te is? Nem volt ez a sok kütyü, ami teljesen felemészti a mai 
gyerekeket.  
Mi bezzeg mindig kint voltunk! Jézus, hányszor éreztem, hogy 
megfagytam! Minden nap mínuszokban sötétedésig edzettünk. 
Sokszor felgyalogoltunk síléccel az Északi sípályán, mert rossz 
volt a felvonó. Ha, jó volt, akkor meg egy pici figyelmetlenség 
és hason húzott métereken át, amíg ki nem tudtad akasztani 
magad. Mégis nagyon jó volt minden, amit akkor magamba 
szívtam. Aztán Te átnyergeltél a sífutásra. Mindegy mit 
sportolsz, csak tedd, mert erőssé, kitartóvá, fegyelmezetté tesz! 
Galyatető, jó hely! Rengeteg versenynek adott otthont régen a 
torony alatti sípálya. Ma már a sí ház is az enyészet útjára 

lépett, pedig egy darabig a sulinké volt. Természetesen a pénzhiány miatt nem sikerült 
rendbe tenni. Nyári táborokat szerveztünk oda éveken keresztül és imádták a fiatalok. 
Sokat versenyeztetek gyerekeket Diákolimpián, ennek kapcsán eszembe jutottak az Úttörő 
Olimpiák. 
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Egyszer Zircen volt, a szülőfalumban. Nagyon oda akartam tenni magam, érthető módon. Te 
nyertél sífutásban, én pedig csak másodig lettem lesiklásban, így összetett versenyben is Te 
lettél a nyerő. Sokáig emésztgettem! 
Aztán jött a gimi, ahová nagyon szerettem járni, főleg az osztály miatt. Szerencsénk volt az 
osztálytársainkkal és a tanárainkkal is. Mennyit nevettünk! Milyen hihetetlen és álmomban 
sem gondoltam volna, hogy Csárdás Laci lesz a főnököm, és tanítani fogom Záray Laci 
mindkét fiát. Szeretnék újra gimnazista lenni! Ismét megélni a felejthetetlen 
osztálykirándulásokat, vagy rettegni töri óra előtt, vagy az orosz órák felejthetetlen humorát 
átélni. Gondtalanok voltunk, minden pontosan kiszámítható volt. Tudtad, hogy mit, miért 
csinálsz és tervezhető volt precízen a jövő.  
A gimnázium után kicsit eltűntél, de jó volt mindig újra látni az osztálytalálkozókon, ahol a 
mag mindig jelen volt. Kár, hogy nem tudunk semmit Kallós Éváról és Lénárt Zoliról. 
Kristálytiszta még most is a kép előttem Kallósról. Milyen szép volt, dekoratív és okos. Hitted 
volna, hogy Mádi Magdi iskolát fog igazgatni? Hogy Oláh Peti megjárja Amerikát? 
Mindenkire szeretettel gondolok, és jó felidézni az emlékeket újra mag újra!  
Szerinted, mikor és hogyan lettünk ilyen gyorsan hatvan évesek? Tisztán emlékszem 
mindenre, mintha csak tegnap lett volna. A sport, a mozgás volt akkori életem 
mozgatórugója és ez alakította az elkövetkezendő éveimet. Jó utat jártam be, bár volt jó és 
rossz, fent és lent, de alapjában elégedett vagyok. Legszebb ajándékom az élettől MANKA, 
a megérdemelt, tökéletes unoka. 
Szóval, jó ez a kor! Kétségtelenül vannak hátrányai, de tisztán látod az élet értelmét. Mi a 
fontos és mi nem, mit kell háttérbe szorítani és ki, illetve, mi élvez prioritást? 
Jó, hogy itthon vagy! Meg foglak keresni és nosztalgiázunk majd! 

Puszi:.Peltzi 

 
Cserkésztábor 

 
A 789. sz. Kapisztrán János cserkészcsapat tavaly augusztusban Bagolyirtásban verte fel 
sátortáborát. Az 1988-’89-ben alakult cserkészcsapat parancsnoka, Hammer Attila.  
Az első nap a tábor felépítéséről, a komfort megteremtéséről szólt: sátrak, mosdók, konyha 
felállítása. Minden tábori fürdőszobához vízmelegítő katlan tartozik. A konyha felszereltségét 
még egy háziasszony is megirigyelhetné, melyhez háromfázisú mosogató is tartozik, s 
mindez az erdő közepén. A konyhában készül a brassói aprópecsenye, giros, lecsó, fánk, 
fasírt, pizza. Az alkalmi pizza sütő kemence raklapokból, téglából épült, melyhez elmés lapát 
is készült botra szerelt rajztáblával. Három helyen szerezhető be - étterem, pizzéria, 
cukrászda -, amit itt, a tábori konyhában, egy helyen készítettek el.  
A sátrak környezetét lakóik erdei módon tették lakájossá: voltak, akik kőből, rönkökből 
társalgót építettek, a sátrak között háncsból sétányokat alakítottak ki, de ötletesek voltak az 
ágakból készült alkalmi cipőtartók is.  
Minden napra szerveztek programot, játékot, de főzésre, tájolásra, térképészeti ismeretekre 
is megtanítják a kiscserkészeket, s mindarra, amire a cserkésztörvény kötelez: 
lovagiasságra, takarékosságra az idővel, pénzzel, energiával, engedelmességre, 
hazaszeretetre, napi jócselekedetre… 
Ezen a nyáron - július 28-tól augusztus 3-ig - a parádsasvári Gilice-réten építették fel erdei 
táborukat, majdnem teljes komforttal. A negyvenhárom fős - fiú többségű – csapat minden 
tagjának megvan a napi közösségi feladata, de rengeteg játék, program színesíti a tábori 
életet.  
A Sziú indián őrs vezetője, Lengyel Dorottya, és a Dakota őrs vezetője, Toroczkai Magor a 
napi „vezetői” teendőikről meséltek, amihez hozzátartozik a csapatot a programokhoz 
kísérni, az esti tábortűzhöz műsort szervezni, vizet hordani, konyhában segíteni.  
Ha már a konyha is szóba jött, nem hagyhatjuk szó nélkül, hogy egy jobb szálloda, jobb 
éttermében sem találni olyan választékos menüsort, mint itt, az erdei táborban.  
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Érkezésünkkor éppen húsleves főtt az erdőben. A konyhai kreativitás Bakos Attila szakácsot 
dicséri, de két-három szülő is besegít a tábori élet mindennapjaiba. 
Minden munkát együtt csinálnak, így kialakul a csapatszellem, amit erősít még a természet 
szeretete. 
(A cserkészet nonrofit szervezet, ahol igyekeznek minden feltételt (nevelés, kikapcsolódás) 
megteremteni. Aki szeretné támogatni ezt a nemes kezdeményezést, az alábbi 
számlaszámon teheti meg. 
Kapisztrán 789. egyesület; OTP 11739030-23917660; Megjegyzés rovatba: adomány) 

 (R.G.) 

Muzsikált az erdő 
 

A Mátrai Művészeti Napok már 16. alkalommal hirdette: ahol az erdő és a zene 
összefonódik, ott jókedv, erdei értékek, művészet, barátság, testi-lelki feltöltődés. 

A június 29-től július 7-ig tartó rendezvény, a hagyományokhoz híven, minden nap más-más 
helyszínen csendült fel. 
Július 4 - én Mátrakeresztesen muzsikált az erdő: megnézhettük a fakanálkészítő 
manufaktúrát, volt íjászbemutató, szakvezetése erdei túra Szabó Lajos erdőmérnök 
vezetésével. Az erdei koncerten az Anima Vonósnégyest, majd a Muzsikás Együttest 
hallgathattuk. Nagy sikert aratott a palóc viselet bemutató és természetesen kitett magáért a 
gasztronómia is. 
A záró rendezvény Kékestetőn volt. Az ország tetején a Duna Szimfonikus Zenekar adott 
fergeteges koncertet.  
A gyerekeket is tartalmas programok várták: a békéscsabai Bábika játszóház közel tíz éve 
állandó színfoltja a Muzsikál az erdő programnak. Az Ujj Éva néprajzos szakmai 
irányításával zajló kézműves programok fő törekvése, hogy kicsik és nagyok természetes 
anyagokból, hagyományos technikákkal készíthessenek a mai kor gyermekeinek és 
felnőttjeinek is használati értékkel bíró játékokat, tárgyakat.  
A Bábikával rendszerint a nyitó, vagy a záró rendezvényen találkozhat a közönség. Idén a 
július 6-7-ei hétvégén, Gyöngyöspatán, majd Kékestetőn, a záró programon kínáltak 
kikapcsolódási lehetőséget. A lelkes „újoncok” mellett ezúttal is számos visszatérő 
látogatójuk volt, bizonyítva, sokakat boldoggá tesz, ha a zenei élmények mellett saját 
alkotást is magukkal vihetnek emlékbe az erdőből. A zenével, természettel kapcsolatos 
kézműves tevékenység, logikai, illetve játszóprogram ezúttal is népszerű volt a vendégek 
körében. A fák árnyékában kialakított kézműves műhely hangulata a felnőtteket is magával 
ragadta, a manapság igen divatos bútorfestés technikáját is sokan kipróbálták.  
A tartalmas programokhoz hozzátartoztak az ismeretterjesztő előadások, a belső békéhez 
vezető relaxációs jóga gyakorlatok. A szakvezetéses erdei túrák sok érdekes információval 
szolgáltak a fenntartható erdőgazdálkodásról, a természeti értékekről. 
A záró programon ismertették a fotó, rajz és irodalmi pályázatok eredményét, melyet rangos 
szakmai zsűri bírált el.  
A szervezők, szeretettel várják már most a következő nyár rendezvényére a vendégeket! 

Szuromi László 

 
Könyvajánló 

 
Szabó Magda halhatatlanná „írta” magát sokoldalúságával. Szinte minden műfajban 
maradandót alkotott. Írt regényt, verset, novellát, rádiójátékot, színdarabot, filmet, útira jzot, 
mesekönyvet, ifjúsági regényt, esszét.  
Az ajtó című könyve alternatív Nobel-díjat kapott, melyet 34 nyelvre fordítottak le. 
Házvezetőnőjének, Emerencnek állít emléket ezzel a könyvvel, akinek haláláért felelősnek 
érzi magát, annak ellenére, hogy nem megölni, hanem megmenteni akarta. Ennek a 
kifizetetlen számlának a kiegyenlítése Az ajtó. 
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Szabó Magda tíz évig befagyasztott írói pályája épp csak újraindulóban volt. Ahhoz, hogy 
publikálni tudja, amit a hallgatás évei termeltek, szüksége volt otthoni segítségre, 
házvezetőnőre. 
Emerenc - aki a legjobb önmagunknak állított tükröt, akik mindig szerettünk volna lenni 
valamennyien - soha nem adta ki teljesen magát. Morzsákat hintett csak ide-oda, hogy 
halála után, ki-ki, a neki juttatott morzsából rakja ki élettörténetét. Egyszemélyes birodalma 
egyszemélyes lakója volt, szuverénebb, mint a római pápa. Számára minden nem kézzel 
végzett munka naplopás volt, ugyanakkor Szabó Magda világának talapzatát a könyvek 
adták, mértékegysége a betű volt, ami Emerence szemében munkakerülés volt, bár néha 
elgondolkozott, hogy az az írógép, amit vernek, csak ad némi becsületet 
kenyérkeresetüknek.  
Hitt az időben. Magánmitológiájában az Idő őrölt, mint a molnár, a garat pedig szűrte az 
eseményeket. Emerenc tudatában mindenki közös nevezőn volt: a pápa, a munkás, a király, 
az isten. Ha mégis szolidaritást vállalt valakivel, részvéte is egyetemes volt. Nemcsak annak 
járt, aki megérdemelte, hanem a bűnösnek is. Emerence nem ismerte, de élte Pál igéit. 
Az örökké sepregető Emerenc alakját - aki mindenki útjából igyekezett elseperni a bajt - 
német földtől New Yorkig megismerhették az olvasók. Jó szívvel ajánlom mindenkinek a 
Régimódi történettel együtt, melyet édesanyja, Jablonczay Lenke emlékére írt az írónő. 

(R.G.) 

 
Az ERDŐ, a tervszerű erdőgazdálkodás 

 
Áprily Lajos: Szeret az erdő 

 

Engem az erdő véd s szeret, 
utaimon erdők kisértek: 
bükkök, gyertyánok, égerek, 
tölgyek. Fenyők is. Égig értek. 
 
Most is, hogy visszagondolok 
hajdani erdeim sorára, 
a hegy felől gyönyörüen 
zúg bükkös erdőnk orgonája. 
 
S ha majd mélyebbre költözöm, 
érzéstelen rommá omoltan, 
egy hang közelről súgja még: 
Én is az erdő fája voltam. 

 
Állítható, hogy nincs olyan ember, akit legalább egyszer valamilyen formában meg ne érintett 
volna az erdő hangulata és szépsége. 
Különleges egy hely ez! Sokan élnek benne és belőle, sok mindent várunk tőle. Költőket 
ihlet, gazdasági tervek készülnek vele kapcsolatban, hajdanában még betyárok búvóhelye is 
volt. 
Ismertetőnk célja, hogy aki elolvassa, többet tudjon meg az erdőről, fenntartásáról és az 
erdészekről. Ne csak kiránduló helyként, felüdülésre használjuk az erdőt, hanem legyen 
tudomásunk arról is, ami mögötte van. 
Az erdő nem egy egyszerű farengeteg, hanem bonyolult kölcsönhatásrendszer 
(tudományosan: ökoszisztéma) aminek millió arca, megjelenési formája van. (2. kép) 

Ez a kölcsönhatásrendszer (az emberi besorolás szerinti) alacsonyabb és magasabb rendű 
életközösségek (egysejtűek, gombák, növények, állatok) és az élőhelyük között áll fenn. (3. 
kép) 
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Erre a rendszerre jellemző a térben, időben lejátszódó mennyiségi, minőségi változás és az 
önszabályozás, valamint az ember gazdálkodási tevékenységének hatása. (4. kép) 
Erdő esetében a gazdálkodási tevékenységet erdő- és vadgazdálkodásnak nevezzük. (5. 
kép) 

A nemzetközileg is elfogadottak alapján az ember szempontjából az erdőnek három 
funkciója van.  
Az 1972-ben Argentínában rendezett VII. Erdészeti Világkongresszuson egy magyar erdész 
szakember fogalmazta meg a világon először az erdő hármas rendeltetésének – 
gazdasági, védelmi és közjóléti szerepének – alapgondolatát, és ültette át ezt a 
szakmapolitikai elvet a hazai mellett a nemzetközi közgondolkodásba is. Dr. Madas András  

erdőmérnök ezzel a modernkori többcélú erdőgazdálkodás alapjait fektette le. 
(https://magyarmezogazdasag.hu/2016/02/10/dr-madas-andras-emlekiratai) 
Az erdőgazdálkodásról általában 

Az erdőbe látogatók többsége biztosan tudja, hogy az Európában lévő erdők nem „csak úgy 
vannak”, hanem jelenlegi állapotukat az erdő használata, a gazdálkodási tevékenység 
alakítja. 
Az erdőgazdálkodás elsődleges célja nemcsak a faanyag kinyerése, hanem egy igen 
bonyolult kölcsönhatásrendszer fenntartása, amiben a fakitermelés csak részben cél, inkább 
eszköz, ugyanakkor az eladott faanyag értékesítéséből származó pénz biztosítja az 
erdőfenntartás költségeit. 
Az erdőgazdálkodás lényegét röviden nehéz megfogalmazni, de a legfontosabb ismérveket 
megpróbáljuk leírni: Az erdő sok anyagi (fa, levegő, víz, gomba, gyümölcs, vad stb.) és 
nem anyagi (tájkép, csend, madárdal, békesség stb.) dolog forrása. Mindenkinek van 

valamilyen kívánsága, hogy mit szeretne kapni az erdőből. Ezt a kívánságáradatot kell az 
erdőgazdálkodás során valahogy kielégíteni. A magára hagyott erdő, a mai igényeknek nem 
tudna teljes körűen megfelelni. 
Az erdészek évszázados feladata, hogy olyanra formálják, és úgy gondozzák az erdőket, 
hogy a szerteágazó igényeket kielégítse. Ezt a feladatot nyugodtan hívhatjuk közcélú, jóléti 
erdőgazdálkodásnak. 
Az erdőgazdálkodás (fakitermelés, nevelés és erdőfenntartás) beavatkozásai során az 
erdész igyekszik a természetes folyamatokat utánozni. 
Az őserdőket a születés és elmúlás örök folyamata alakítja. Az elpusztuló öreg faegyedek 
helyébe utódaik lépnek, és az erdei életközösség egysége biztosítja az erdő fennmaradását. 
A természeti katasztrófák okozta sebeket az erdei életközösség sokszor csak évszázadok 
alatt tudja begyógyítani. Az erdőnevelés módszerei évszázados kutatási és gyakorlati 
tapasztalat alapján alakultak ki, és ennek a munkának köszönhetőek a ma oly nagyon 
(sokszor az azt létrehozó erdésztől) féltett értékes erdők. 
Az erdő a feladatát csak akkor tudja betölteni, ha egészséges, ezért ápolni, nevelni és 
felújítani kell. Az erdőgazdálkodás a szélsőséges véleményeket (mint pl.: az erdészeti 
munkák tiltása) ezért nem tudja elfogadni, mert nem tud mit kezdeni vele. Őserdőt létre lehet 
hozni, de ennek célja csak a tudományos kutatás lehet. 
Az erdők fenntartásához, védelméhez szervezet kell. A szervezet működéséhez 
szükséges pénzt alapvetően maga az erdő képes biztosítani, nagyrészt a megtermett 
faanyagból, kisebb mértékben a benne élő vadállományból és egyéb termékekből. 
A különleges igények (pl.: parkerdő-gazdálkodás, az erdőgazdálkodás kereteibe nem illő 
beavatkozások és korlátozások stb.) anyagi fedezetét viszont adópénzből, vagy más 
forrásból kellene fedezni. 
Az örök kérdés: miért termelnek ki fát az erdőből? 

A válasz megértéséhez engedjetek meg egy rövid közvélemény-kutatást, melyet mindenki 
saját maga értékeljen. Ha minden kérdésre „nem” az általad adott válasz, lépj tovább, és 
felejtsd el az egészet! 
Ha legalább egyszer „igen” a válaszod, olvasd tovább, és hívd fel erre barátaid ismerőseid 
figyelmét is! 

https://magyarmezogazdasag.hu/2016/02/10/dr-madas-andras-emlekiratai
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Kérdések: 

1. Kedvelem a tölgyfa hordóban érlelt valamelyik borfajtát? 
2. Szívesen pihenném ki egy megerőltető munka  
   fáradalmait szaunázás után, pattogó kandallótűz mellett? 
3. Az irodai munkát szívesebben végzem fa lambériás irodában,  
    fából készült bútorokkal berendezve? 
4. Kedvelem a fából készült kerti bútorokat? 
5. Ízlik a nyílt tűzön bográcsban vadhúsból készült pörkölt,  
    vagy a faszénnel grillezett flekken? 
6. Szívesen fogyasztom az erdei gombából, gyümölcsből 
   készült ételeket?  
7. Szeretem az erdei kirándulásokat, túrákat?  
A kérdésekre adott válaszokat nem hiszem, hogy elemezni kellene. (Folytatjuk!) 

Gerely Ferenc, erdőmérnök 
Urbán Imre, erdőmérnök 
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