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Z Ö L D Ö V E Z E T I T E L E P Í T É S É H E Z 

Gépkocsink lágy ringassál, egyenletes tempóval hagyja maga mögött a ki lo
métereket a 21. számú műút kemény betonszalagján. A motor halk, monoton 
duruzsolásához a gumik sírása adja a kísérőt. Jobbra még a lőrinci erőmű 
kéményei sötétítik el a kéklő eget kormos leheletükkel, de mögöttük már ott 
emelkedik a magasba, meredeken és mégis hívogatóan a Mátra. 

A városból magunkkal cipelt ideges feszültség szinte észrevétlenül oldódik 
bennünk, ahogy szemünk végre megpihenhet hazánk hegybajnokán. Lenn a 
hegy lábánál dús kalászú búzatáblákat ringat az enyhe szellő, itt-ott hosszan
futó szőlőparcellák próbálják megostromolni az egyre meredekebb hegyolda
lakat, mígnem belefáradnak a hasztalan kapaszkodásba és megnyugodva en
gedik át a dicsőséget az erdőnek. A z egymással vetélkedő csúcsok éles vona
lakkal rajzolódnak ki a halványkék égen, és szinte érezzük a közülük mélyen 
lefutó sötét szurdokok jóleső hűsét. 

A z úttól balra, a Cserhát lankáin hatalmas, szemmel csak alig belátható 
táblákon érleli a holnap kenyerét a délelőtti nap. A z aranyló búzatáblák fe
lett haragoszöld cseres-tölgyesek borítják a szelíden hullámos hegyvonulatot. 
Felette kis fehér fe lhőgomolyagok úsznak, mintha csak épp az imént fújta
tott volna végig az égen egy óriási lokomotív. A szinte magasztos látvány le
nyűgöz, a természet önfeledt csodálata elnémít bennünket. Nem csoda, ha a 
zsúfolt, dohányfüstös irodák, zajos munkahelyek szorongását szinte egycsa-
pásra felváltja bennünk az erdős hegyek, napsütötte domboldalak, hűvösle
velű répatáblák szellős, szabadságos hangulata. 

De kocsink gyors iramban suhan tovább, és a természet óriási színpadán 
lassan változik a kép. Még csak az imént vettünk búcsút az öreg, ráncos 
arcú hegyóriás egyik legszebb bütykétől, az Ágasvártól, és máris feltűnik előt
tünk meredek oldalú hegyek közé szorítva, bizonytalan füstbe burkolózva a 
magyar ipar egyik büszke fellegvára, hazánknak talán leggyorsabban változó, 
fiatalodó és fejlődő városa, Salgótarján. Míg 1956-ban mindössze 24 ezer la
kosa volt a városnak, ma már több mint 37 ezer ember él itt. 

A még pár év előtti öreg, egy-két szintes házikók helyén gyors egymás
utánban nőnek ki, merészen szöknek a magasba az új, szebbnél szebb épületek. 
Aho l tegnap még a múltra emlékeztető, rendszertelenül összezsúfolt, apró ab
lakaikkal vaksin pislogó, áporodott szagot lehelő vályogviskók álltak, ma kar

csú házóriások nyújtózkodnak egyre magasabbra, mintha kíváncsian ki akar
nának tekinteni a környező hegykoszorú mögött elterülő ismeretlen világba. 

A várost hosszában keresztülszelő útvonalon szinte világvárosi forgalom nyü
zsög. A széles járdákon tolongva-tülekedve igyekeznek az emberek céljaik felé, 
több-kevesebb türelemmel — de inkább anélkül — kerülgetik egymást, az út
testen szorosan egymás mögöt t gépkocsik rohannak, önfeledten berregő m o 
torkerékpárok cipelik felismerhetetlen utasaikat, itt ijedten sikolt fel egy fék, 
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ott egy autóbusz motorja bőg fel, dübörgő hangját megsokszorozva verik visz-
sza az utcát szegélyező szalagházak. A z egyre gyorsabban fejlődő város lüktető 
élete mindenkit siettet, mindenkit követelve küld, vagy hív valahová. 

Jó kezekben van ez a város. Gondosan kidolgozott rendezési terv alapján 
születik újjá, és az átalakulás minden mozzanata az emberről való szerető gon
doskodást mutatja, szépítgeti a jelent, és szebb, bo ldogabb holnapot ígér az itt 
élő embereknek. Egészséges, kényelmes lakások ezrei épülnek, hatalmas m o 
dern üzletházak kínálják bő választékban az ember jólétét, kényelmét szol
gáló áruikat. A z új József Attila Művelődési Ház a legmagasabb igényt is ki

elégítő színvonalas, változatos rendezvényei nemcsak Nógrád megyében, ha
nem az egész országban ismertek és vonzóak. A z ifjúság kényelmes, egészsé
ges, jó l felszerelt iskolákban tanulhat, új sportlétesítmények várják a város 
sportrajongó táborát. És talán hosszú oldalakon keresztül lehetne sorolni azo
kat a létesítményeket, szolgáltatásokat, amelyek a civilizált ember sokoldalú 
igényét egyre hiánytalanabbul elégítik ki. 

MENEKÜLÉS A TERMÉSZETBE 

És m é g i s . . . Szombat délutánonként, munkaszüneti napokon megindul az 
emberáradat a városból és szinte menekülnek ki a szabad természetbe, ahol 
nincs rohanás, nincs tülekedés, nincs zaj, nincs por és füst, ahol várja őket 
a madárdalos kikelet, az érlelő nyár, az ezerszínű, fanyarillatú ősz, a zúzma
rás tél és mindaz a sok természetes élmény, amitől a városi élet hétköznapjai 
megfosztják az embert. 

Salgótarján zöldövezete 



Milyen gyönyörűség a város zajától elfáradt embernek az eresztvényi öreg 
bükkös áhitatos félhomályában sétálgatni, ahol a beszüremlő délutáni haránt
fények ezüstmuslincák táncához szolgáltatják a diszkrét világítást! Szeretnénk 
elhitetni magunkkal, hogy valami távoli világ békés őserdejében vagyunk, hogy 
rajtunk kívül senki sem jár ebben a fenséges, csendes, süppedő alompárnás, 
szűzi vadonságban. 

Vadonság? Már nem! Csak a régi erdőségekből egy kis ízelítő, amit az utolsó 
évtizedekben szinte csodával határos módon elkerült a fejsze, és amelyet talán 
az utolsó órában mentett meg a Természetvédelmi Hivatal. Alig több, mint 100 
évvel ezelőtt, Petőfi Sándor ittjártakor még valóban úttalan, ember alig járta 
vadonságról ír, amelyen csak a somoskőiek segítségével tudott átkelni Salgóra. 
Hol vannak már az akkori erdőségek? A megtelepült ipar egyre több megélhe
tést kereső embert kényszerített a tarjáni völgyekbe. A gyár egyre több fa
szenet, a szaporodó bányák tárnái egyre több bányafát nyeltek el, a munká
soknak kenyér, tej, hús kellett, és a fejszék mind sűrűbben csattogtak, a fű
részek egyre mélyebben martak bele az erdőkbe, és az évszázad előtti szűzi 
vadonságból itt-ott maradt hírmondónak egy-két vén, rücsköskérgű, görbenö
vésű, magányában megnyomorodott , koldusformává vált Matuzsálem, odvas 
tövükben hajdani pásztortüzek hamujának, torzonborz fejükön dolmányos
varjú fészkének régi emlékeivel. 

A természetes növénytakarójuktól megfosztott, művelésre fogott, legeltetett, 
meredek hegyoldalakat, keskeny bérceket pedig egy-kettőre kikezdte a víz, az 
erózió és a város közvetlen környéke lassan kopárrá vált. A városra hajló meg
levő erdők szinte kizárólag akácosok, így — bár területük jelentős — egész
ségvédelmi, talajvédelmi, esztétikai értékük igen alacsony. 

Egyre gyakoribbak lettek a télvégi hóolvadás és a nyári záporok okozta ár
vizek, percek alatt tönkretéve az emberek szorgos munkáját. A város leve
gője pedig egyre szennyezettebb lett. A kopár hegyoldalakról egy-egy erő-
sebb szélroham gyakran zúdít porfelhőket a gyárak, üzemek, a hihetetlen gyor
sasággal szaporodó gépjárművek miatt amúgy is erősen szennyezett levegőjű 
városra. A szélcsendes idő pedig talán még rosszabb. A keskeny, mély vö l 
gyekben közvetlenül a házak között és felett megreked a levegő és ott marad 
a nyüzsgő város által kilehelt minden szennyeződés. Ha ilyenkor a Salgó vár
ról letekintünk a városra, szinte megdöbbenünk a látványtól és alig hisszük 
el, hogy alattunk, abban a hosszan elnyúló füstgomolyban emberek élnek és 
dolgoznak. 

Ezen a tarthatatlan helyzeten igyekeztek változtatni a megye és a város 
vezetői, amikor 1964-ben megszületett az elhatározásuk a város zöldövezeti 
erdőtelepítésének megvalósítására. Kérésükre az Országos Erdészeti Főigaz
gatóság a zöldövezeti erdőtelepítések tervezésében legnagyobb tapasztalatok
kal bíró Állami Erdőrendezés Balatonfüredi Fásítási Tervező Csoportját bízta 
meg 1964 őszén. A megbízást követően a Tervező Csoport Héder Sándor fő
mérnök személyes irányításával megkezdte a terepi munkát és a kedvezőtlen 
késő őszi időjárással dacolva még a tél beállta előtt be is fejezte. 

NAGY TETSZÉSSEL FOGADOTT TERV 

A terv ismertetésére az M S Z M P Nógrád megyei Bizottságán került sor 1965. 
május 20-án. Bár erre az időre — igaz, nagyon sok fáradság árán — már si
került a megyében az erdőtelepítések útjában álló akadályokat áttörni, a me
gye illetékeseit a fásítások, erdőtelepítések népgazdasági fontosságáról és min
denekelőtt a mérhetetlen eróziós károkat szenvedett kopárok sürgős újraerdő-



sítésének elkerülhetetlen szükségességéről meggyőzni , a terv akkor mégis me
résznek tűnt előttem. Nem csoda, hisz a kezdeti sikerek mellett a mezőgazda
sági földek védelméről szóló törvényt akkor még — talán szükségszerűen — 
nagyon is szószerint értelmezték, így aztán a 360 ha zöldövezeti erdőtelepítés 
lehetősége szinte álomnak tűnt. 

A megye és a város vezetői minden korábbi aggály ellenére nagy tetszéssel 
és változtatás nélkül elfogadták a tervet. 

Salgótarján és környéke az erdőgazdasági tipológia beosztása szerint a „Cser
háti erdőgazdasági táj" északkeleti részén a „Karancs tájrészlet"-hen fekszik. 
A zöldövezeti telepítéssel érintett terület anyakőzet tekintetében rendkívül vál
tozatos. Északkeleti részén bazalt, az északnyugati területeken andezit, déli 
nyúlványain mész és homokkő, a Zagyvarónával határos területeken szintén 
homokkő. A z egész területet változó, sekélyebb-mélyebb löszlepel borítja, amely 
alól az anyakőzet csak a salgói menedékház környékén, itt-ott a Baglyas-völgy-
ben és a Ponyi-puszta feletti homokkővonula ton bukkan elő. A genetikai ta
lajtípus valamennyi erdőtelepítésre tervezett területen — a korábbi erdőborí-

Talajelőkészítés makkvetéshez 

tásnak megfelelően — barma-, illetve csonka erdőtalaj. A talaj enyhén sava
nyú, vízgazdálkodási foka a ritkán előforduló É—Ék-i kitettségű lej tőkön fél
száraz, a terület tú lnyomó részén száraz és igen száraz, de jelentős területek 
esnek a szélsőségesen száraz kategóriába is. 

Mindemellett a helyi éghajlati viszonyok lehetőséget kínálnak értékes, gaz
dagon elegyített, a zöldövezeti telepítésekkel szemben támasztott igényeket 
maximálisan kielégítő ál lományok telepítésére. A z évi átlagos hőmérséklet 8 ° C 
körül van, az évi csapadék a déli részen 600 mm, É felé haladva emelkedik, és 
Salgó környékén már eléri a 700 mm-t. A z évi csapadékból a tenyészidőszak-
ban mintegy 400 m m hull le viszonylag kedvező eloszlásban. 

A tervezett 360 ha telepítésből — mint erdőgazdasági kezelésben levő te
rület — 75 ha a Cserháti Állami Erdőgazdaság üzemi telepítési feladata, 23 ha 
a Kisterenyei Á G . kötelezettsége volt. A 262 ha termelőszövetkezeti terület 

telepítésének kivitelezésével ugyancsak a Cserháti Áll . Eg-ot bízták meg. 



KEZDETI AKADÁLYOK UTÁN — 
NAGY LENDÜLETTEL 

A telepítés végrehajtásának ütemezése körül már a terv ismertetését meg
előzően sajnálatos viták alakultak ki a munkák zömét végző Erdőgazdaságon 
belül. A z Erdőgazdaság akkori vezetői ugyanis — a Salgótarjáni Erdészet és az 
erdőművelési csoport véleményére alapozva és végső soron a Salgótarjánban 
és környékén jelentkező munkaerőhiányra hivatkozva — előbb csak 5, később 

Négyéves erdeifenyő telepítés 

10 ha-ban szabták meg az évenként vállalható első kivitelek felső határát. 
Ez azt jelentette, hogy e nagyon szép terv gyakorlati megvalósításához 35—40 
évre lett volna szükség. Jómagam, mint az Erdőgazdaság fásítási csoportjának 
vezetője, ennél sokkal gyorsabb évi ütem mellett kardoskodtam. Bár az Erdő
gazdaság vezetői a fásítási részleg szervezettségéről, munkafegyelméről, min
den nehézséget leküzdő lelkesedéséről a korábbi eredmények ismeretében már 
alaposan meggyőződhettek volna, javaslataim elől kezdetben mereven elzár
kóztak. Végülis sikerült olyan határozatot elfogadtatni, miszerint a nem üzemi 
kötelezettséget jelentő 262 ha telepítés első kivitelét 1970-ben befejezzük. 

Meglehetősen sok nehézséget okozott a művelésiág változások lassú, bürok
ratikus lerendezése is. Ennek elhúzódása miatt a munkát csak 1966 tavaszán 
tudtuk megkezdeni, de akkor aztán minden korábbi elképzelést felülmúló len
dülettel, odaadással, amiért viszont akkori munkatársaimnak, név szerint 
Kozma Mihály fásítási előadónak, Erdész Sándor műszaki vezetőnek és Bárány 
István kerületvezető erdésznek tartozom mindenekelőtt köszönettel, nem fe
lejtkezve meg azokról a munkacsapatokról sem, akik két kezük munkájával, 
sok-sok verejtéket hullatva a vállalt 262 ha első kivitelt 1967 őszén befejezték. 
A megvalósulás ideje tehát a korábban optimálisnak elképzelt 35 évről mind
össze két évre zsugorodott össze. A szilárd akarat, a hivatás odaadó szeretete, 
és sokszor a „csak azért is" minden nehézséget legyőzött. Mert nehézség akadt 
bőven. 

A z Erdőgazdaság üzemi feladatát képező telepítések is jó ütemben halad
nak. A 75 ha-ból eddig mintegy 50 ha I. kivitel valósult meg. A Kisterenyei 
Állami Gazdaság kezelésében volt 23 ha-on 1970 végéig nem történt telepítés. 



A z Állami Gazdaság 1969-ben bekövetkezett szanálása után ez a terület is ter
melőszövetkezeti használatba került, így 1971-ben ezt is sikerült betelepíteni. 

A telepítés minőségéről, eredményességéről röviden csak annyit, hogy 1970-
ben 70 ha már befejezést nyert, 1971-re pedig valamennyi fásítás keretében 
megvalósult telepítést befejezettként átadásra tervezünk. 

Hogy hogyan fogadta a város a zöldövezeti telepítést? A vezetők osztatlan 
tetszése és elismerése mellett bizony kezdetben szép számmal akadt ellenzője 
is. A peremrészek lakóinak többsége — nem szükségből, inkább csak megszo
kásból •— háztáji állattartással is foglalkozott. Egy-két tehén, három-négy birka, 
vagy ugyanannyi kecske majdnem minden háznál akadt és ezek szegényes 
nyári legelője éppen ezek a telepítéssel érintett kopárok voltak. Becsületére 
legyen mondva elsősorban a Városi Tanács mezőgazdasági főelőadójának, Lan
tos Lászlónak — aki a fásításoknak egyébként is lelkes támogatója volt és 
maradt — és a város szépért rajongó lakosságának, az említett kezdeti barát
ságtalan hangok egy-kettőre elnémultak és ma már az akkori ágálok is sze
retettel óvják és védik a házuktáját széppé, kellemessé, barátságossá varázsoló 
fiatal telepítéseket, korábbi magatartásukat pedig nemegyszer szégyenkezve 
mentegetik. 

A VÁROST VÉDŐ ZÖLD KOSZORÚ 

Addig , amíg ezeknek a telepítéseknek mint majdani erdőknek az áhítatos 
csendjében és enyhet adó árnyékában a városi élet rohanó iramában elfáradt 
ember megpihenhet, amíg majdani hatalmas lombtömegeikkel betöltik a város 
„zöld tüdejének" szerepét és ki tudják elégíteni mindazt a sokrétű igényt, 
amit egy gondosan megtervezett, jó l kialakított zöldövezeti erdőnek ki kell 
elégítenie, még sok évnek kell eltelnie. De már ma is szép, megnyugtató zöld 
koszorút képeznek a város felett és ami itt nagyon lényeges: talajvédelmi ren
deltetésüket már születésüktől kezdve tökéletesen betöltik. Erre a legjobb 
példa az 1970-es év volt. A nyári heves záporok alkalmával a meredek olda
lakról megszaladó víz többször is elöntötte a várost. Patakokban folyt a víz 
az utcákon, lakások, áruházak, üzemek teltek meg iszappal, sőt többször víz 
alá került a posta telefonközpontja, kábelterme is, tartósan megbénítva a vá
ros telefonösszeköttetését. És a víz minden esetben a zöldövezeti telepítéssel 
nem érintett Pécskő felől zúdult a városra. Ugyanakkor a most erdősített te
rületeken még a legmeredekebb és leghosszabb lejtőkön sem keletkezett felü
leti vízelfolyás. 

A gyors, sikeres munka láttán a város vezetői újabb, mintegy 150 ha-t ki
tevő területet kínálnak zöldövezeti telepítésre. Emellett sürgős erdősítésre vár
nak a már ma is jelentős idegenforgalmú Eresztvény feletti hatalmas kiter
jedésű felhagyott kőbányák is. Ezekkel párhuzamosan pedig meg kell kezdeni 
legalább a városra hajló hegyoldalak rossz minőségű akácerdeinek fokozatos 
átalakítását változatos fafaj összetételű parkerdővé. Ezek az ál lományok nem 
képviselnek komoly gazdasági értéket, emellett talajvédelmi, esztétikai, egész
ségügyi értékük is igen alacsony. Az átalakítással együtt pedig végre meg kell 
tervezni és meg kell kezdeni a parkerdők rendeltetéséhez elengedhetetlenül 
szükséges tartozékok, berendezések építését. 

A z 1967-ben készült üzemterv ugyan már kitért az egészségvédelmi erdők 
kijelölésére, de az állományok átalakításának hogyanjával sajnos már nem fog
lalkozik. A kezdeményezést pedig e téren is nekünk erdészeknek kell meg
ragadnunk és vállalva az ezzel járó többletmunkát, el kell érni, hogy ezek az 
erdők valóban élményt, felüdülést, kellemes pihenést nyújthassanak a termé
szethez vissza-visszatérő embernek. 


