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a két adatsor a lékek széle felé haladva
egyre jobban eltér egymástól. Az állo-
mány alatti pontokra a különbség
mérséklõdik. A különbség oka lehet,
hogy a mûszer az égboltról verõdõ dif-
fúz sugárzásra érzékeny, aminek az
adott mérési idõpontban a mintázata
nem egyenletes az égbolton, és a lék
különbözõ irányban lévõ széli részei fe-
lé nem egyenletesen változik.

A 2. táblázatban a 4 módszer több-
szempontú jellemzésében az adatok
megbízhatósága mellett a praktikus
szempontok is helyet kapnak.

A módszerek közül az adott kutatás

kérdései (a szükséges pontosság és
adatmennyiség) és lehetõségei döntik
el, melyik a legalkalmasabb. Az adatok
megbízhatósága szempontjából a hal-
szemoptikás fényképek a legjobbak,
míg ha az adatfelvételre kevés idõ és
kapacitás van, a denziométeres becslés
egy jó közelítést adhat. Nagy rendelke-
zésre álló kapacitás esetén javasolható
a halszemoptikás képek és a térbeli ál-
lománymodellezés együttes elvégzése,
ami a módszerek összevetésére, a terü-
let részletes fénymintázatának jellemzé-
sére is lehetõséget ad. A LAI 2000 mû-
szer használata lékekben nem, inkább

zárt állományok esetén javasolható
gyors módszer, de eredményeinek fel-
használása korlátozott.

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük az Ipoly Erdõ Zrt. és a Királyré-
ti Erdészet vezetõségének a kutatás
lehetõvé tételét, a technikai és logisztikai
segítséget, Kenderes Katának a terepen
végzett munkában való segítséget. A kuta-
tást a NAT-MAN: Nature-based manage-
ment of beech in Europe (Fifth Frame-
work Programme, Contract No.: QLK5-
1999-01349; http://www.flec.kvl.dk/nat-
man/) program támogatta. 

1926. június 19-én indult el a személy-
szállítás Gyöngyös és Mátrafüred között
és ez az a dátum amikortól a Mátravasút
életkorát számítjuk. Ez azonban nem
teljesen fedi a valóságot, mert a
Mátravasút történetének kezdetei húsz
évvel korábbra nyúlnak vissza. 

A Mátravasút fõ feladata az erdõk-
ben kitermelt fa és a kõbányák anya-
gának szállítása volt. A valamikori vas-
úti pálya Galyatetõ alatt, a Nyírjes-bérc
környékén ért véget, de szintén hosz-
szabb volt a vonal Mátrafüredtõl, hi-
szen a Kékes-laposáig terjedt. Egy, a
mátrai fakitermelésre alapított rész-
vénytársaság és az egri érsekségi ura-
dalom nyitotta meg az elsõ keskenyvá-
gányú 600 mm nyomtávolságú, lóvon-
tatta gazdasági vasútvonalat 1906-ban
Gyöngyössolymos északi határában.
Nyírjesi vonalnak nevezték, amely
Lajosházán át északkeletre vezetett.
1907-ben építették ki a Szalajka háztól
a csukás-völgyi vonalat.

1916-ban a gyöngyössolymosi vona-
lakon a lovakat gõzmozdonyok váltot-
ták fel, majd néhány évvel késõbb meg-
épült Gyöngyös és Mátrafüred között is
a kisvasút. Ezen szakaszon 1926-tól a
személyszállítás is elkezdõdött. Az
1910-es évektõl egészen a személyszál-
lítás megkezdéséig folyamatosan épült,
fejlõdött a Mátrában kanyargó vasútvo-
nalak száma és hossza, összekötve ezál-
tal Gyöngyöst és a környezõ települése-
ket. A teljes pályahossz a 30-as évek vé-
gére 30 km-t tett ki.

Az 1950-es években épült Egyesült
Izzó pipishegyi gyárához a Mátrafüred
Bene-laposon lévõ anyagtároló helyrõl
(ma a mátrafüredi erdészeti iskola terü-
lete) kisvasúton szállított építési anya-
got. 1960-64 között folyamatosan meg-

történt a dízelvontatásra történõ áttérés.
1968-tól a Gyöngyössolymos-Lajosháza
közötti szakaszon is megkezdõdött a
személyforgalom. A faanyag és kõszál-
lítás megszûnésével 1985-tõl csak sze-
mélyszállítás folyik. A 7 km-es
Gyöngyös-Mátrafüred közötti szaka-
szon egész évben, a Gyöngyös-Lajoshá-
za közötti szakaszon a nyári idõszak-
ban, illetve elõzetes igény esetén közle-
kedik a kisvasút.

Az elmúlt években a Mátravasút 1-es
és 2-es vonalának állapota jelentõsen le-
romlott. A Mátrafüredi vonal mûszaki ál-
lapotát a 2000. év óta sorozatosan
bekövetkezõ árvizek folyamatosan káro-
sították. Fejlesztési források hiánya miatt
azonban a felújításra 2006-ig nem kerül-
hetett sor. A tavalyi évben az ÁPV Zrt. tá-
mogatásával sikerült elhárítani a károkat.
Korszerûsítésre került Mátrafüreden egy
közúti és vasúti keresztezõdés. A vonal-
szakaszon részleges ágyazatcserékre,
talpfacserékre, kötõelemek és hevederek
cseréjére került sor, valamint fekszint- és
irányszabályozás is történt.

A lajosházai vonal állapota azonban
a 2005. áprilisában és júliusában bekö-
vetkezett árvíz miatt olyan jelentõs ká-
rokat szenvedett el, melynek során az
alépítmény és az ágyazat is jelentõsen
sérült. Ezzel a vonalszakasz felsõ szaka-
sza – mintegy 2 km-es rész – szinte tel-
jesen használhatatlanná vált, ezért 2005
júliusától ideiglenes üzemszünetet kel-
lett elrendeli.

Az Egererdõ Zrt. a tulajdonos ÁPV
Zrt. támogatásával a 2006-os év õszén
tudta elkezdeni a Lajosházai vonal fel-
újítását, mégpedig a Mátrai Fejlesztési
Projekt keretén belül. A Mátrai Fejlesz-
tési Projekt közel fél milliárd forintból
valósul meg. 

A Mátrai Fejlesztési Projekt három
ütembõl áll össze, melynek elsõ lépése-
ként a Lajosházai vonalon megtörtént a
pálya felújítása, a vízelvezetõ rendszer
kialakítása, a pályaszakasz letisztítása,
sín, talpfa és csavarok cseréje, valamint
a vágány is beszabályozásra került.

A második ütemben tovább kívánjuk
fejleszteni a Lajosházai vonalat, mégpedig
úgy, hogy Lajosháza és az ún. Szalajka-
ház között meghosszabbítjuk a vonalat
közel 3,5 kilométerrel. Az új vonalszaka-
szon ki kell alakítani az alépítményt,
csõátereszeket, hidakat és támfalakat. 

A harmadik ütemben – mely várha-
tóan 2008. év végére fejezõdik be – a
vonal hosszabbításával járó utómunká-
latok mellett a fõ feladatot a Szalajka-
ház és környékének rendbetétele jelen-
ti, ahol a Mátra természeti adottságait
bemutató tanösvény, a házban pedig
erdészeti erdei iskola kerül kialakításra. 

Az új végállomásnál több irányba kiala-
kítható tanösvény mellett egy vadbemuta-
tó létrehozása is a projekt részét képezi.

A Szalajka-ház és környéke rendbeté-
telével egy minõségi kirándulóhely kiala-
kítása valósul meg, így javítva a kirándu-
lásnak, mint aktív szabadidõ-eltöltési
lehetõségnek a körülményeit. Célunk to-
vábbá, hogy a kirándulóhellyel és a turis-
ta-csomóponttal megvalósulhat az
erdõterületen belül az irányított turizmus,
melynek során megvédhetõk és teher-
mentesíthetõk azok az erdõterületek, me-
lyekben a kirándulók esetlegesen – akar-
va vagy akaratlanul – kárt tehetnek. A
vasúti pálya 3,5 km-es bõvítésével a ki-
rándulóhely megközelítése egyszerûbbé
válik, nem igényel gépkocsival történõ
utazást, így az erdõ szennyezettsége is
csökkenthetõ.

Fridél Veronika

Mátravasút Gyöngyös–Lajosháza


