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Sokan vagyunk, akik elhisszük a
szászok igaz szavú írójának, Adolf
Meschendörfernek keserû, de büsz-
ke-önérzetes hitvallását: „Ez itt egy
maroknyi nép kultúrája, amely min-
den mástól, még a maga német test-
véreitõl is különbözik. Különvaló,
egyéni kultúra ez, amilyen nem volt,
és soha többé nem lesz.”

A meghívóban szereplõ bevezetõ után
csak azon töpreng a tollforgató, hogy
vajon sikerül-e… Egyrészt újat monda-
ni annak, aki már járt e festõi dél-er-
délyi tájon, másrészt a felfedezni vá-
gyás élményét annak, aki még nem
hagyta lábnyomát e történelmi ma-
gyar–szász–román vidéken.

Nagy mesélõhöz illõ módon kez-
dem az elején. Arad. Százhatvannyolc
év múltán a vértanúhalált halt nagyja-
ink vesztõhelyén. Magyar zászló, múlt-
idézés, nemzeti ima, koszorú és
könnycseppek. Innen csak ólomlépek-
kel indulhat a vándor a magyar törté-
nelem és kultúra emlékeit felfedezni. 

Sebeinkre vigasztalás, hogy a város
közelében, a Zarándi-hegység nyugati
nyúlványában megóvott 261,5 ha-os re-
zervátum „bûvös csarnoka” borul össze
fejünk felett oltalmazón. A terület dom-
borzati viszonyára a 335–690 m közötti
tengerszint feletti magasság jellemzõ. 

A hidrológiai viszonyok meghatározó-
ja a Mura és a folyót tápláló számos mel-
lékfolyó és patak. Valamennyi területré-
szen érzékelhetõ többlet vízhatás.
A rezervátumban jellemzõen szivárgó víz.

A klímát az éves átlagos 1000 mm-
es csapadékmennyiség (bár a legaszá-
lyosabb évben, 2000-ben ez 472 mm
volt) és az ebbõl következõ páranyo-
más határozza meg. Az évi középhõ-
mérséklet 7–12 °C között változik. E kli-
matikus tényezõk mellett a mészkõ és
homokkõ alapkõzeten kialakult erdõ-
talajokon elterülõ 14 000 ha egybefüggõ
pagony rejtett – az újkori erdõgazdál-
kodás által még érintetlen – zárványát
erdõtervezõk kezdeményezésére he-
lyezték oltalom alá. 

Állományalkotó fõ fafajok a bükk [B]
(Fagus sylvatica – érdekességként meg-
említjük, hogy jelentõs az ssp. moesiaca
alfajának megjelenése), a kocsánytalan
tölgy [KTT] (Quercus petraea – az ssp.

polycarpa alfaj a jellemzõ), megemlíten-
dõ a cser [CS] (Quercus cerris) és a
gyertyán [GY] (Carpinus betulus).

A fenti természeti környezet az
1960-as évek elején hívta fel magára a
szakemberek figyelmét. Kezdetben
(1964) 26 ha magterületet nyilvánítot-
tak rezervátummá. Tíz évvel késõbb
növelték a területet a még érintetlen-
nek vélt állományok kijelölésével. A te-
rület egyébként nem csupán a növény-
világ számára menedék, de a vad is
megkülönböztetett helyzetben van.
Csekély állománynagyság jellemzi a te-
rületen, a vadászat tiltott.

Az idestova negyvenhárom éve em-
beri beavatkozástól biztosan mentes
terület egyetlen célja, hogy a természe-
tes erdõdinamikát tanulmányozhassák.
A kutatások két pillére a lékek kiala-
kulása és az ott megjelenõ újulat, illet-
ve annak fejlõdése, valamint az állo-
mány szerkezetének vizsgálata. 

Ennek a „erdészszentélynek” bemu-
tatására pár „mise” után vállalkoznék,
így a legjellemzõbb dimenziókat sze-
retném csak felvillantani. A háromszin-
tes állomány felsõ lombkoronaszintjé-
ben a B és a KTT uralkodik. Átlag kora
200 év, H = 35 m, D = 87 cm. Ebben a
lombkoronaszintben az élõfakészlet
260 m3/ha. 

A második lombkoronaszintet az
elõzõvel azonos fafajok 160 éves átlag-
kora jellemzi. A H = 30 m, D = 56 cm
és az élõfakészlet szintén 260 m3/ha
körüli. Az alsó lombkoronaszintet 120
éves átlagkorral már vegyesebb fafaj-
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összetétel és „szerényebb” dimenziók
írják le, azaz B, KTT, CS és GY a leg-
jellemzõbb fajok, melyek H = 25 m át-
lagmagasságig nyújtózkodnak és
D = 36 cm átlagátmérõig híznak azzal,
hogy a terület élõfakészletét további
140 m3/ha volumennel erõsítik. Így ala-
kul ki a területre jellemzõ 660 m3/ha
élõfakészlet. Egy-egy matuzsálem ösz-
szeroskadását követõen ritkán látott
mennyiségû újulat jelenik meg a lékek-
ben. Vendéglátónk nem aggódik az el-
gyertyánosodástól, de a megjelent
KTT-újulatból alig marad hírmondó a
gyorsan záródó felsõbb lombkorona-
szinteknek köszönhetõen. 

A B szinte minden évben terem, a
KTT kétévente, de bõ termésre csak
6–8 évente kerül sor. Ezzel a tenden-
ciával a B 51% elegyaránya a jövõben
növekedni fog a rezervátum területén.
Akik most elkezdték a körmüket rágni
– mi lesz szegény KTT sorsa –, azokat
megnyugtatom. Az alacsonyabb tér-
szinteken, völgyben szinte elegyetlen
B-állományból felfelé haladva B-KTT
elegyes állományon át a szinte elegyet-
len KTT-állományba vezet az út. Bú-
csúzóul felkerestük az egyik „nagy öre-
get”, és emlékeztetõül elhoztuk az
élmény mellett az ott készült fotót.

Innen aztán együtt kanyarogtunk a
Murával Déváig, hogy másnap már a fel-
újított várból tekintsünk le a Tisza felé
igyekvõ folyóra. Hogy a felújításokhoz
kötõdõen születik-e Kelemenéhez hason-
ló legenda, nem tudjuk, mindenesetre jó
volt látni, hogy csak történik itt valami –
nekünk a múltat idézi, román testvé-
reinknek pedig alapot ad történelemírás-
ra (és többet a dákokról nem szólok).

A Hunyadi család központi várkas-
télya tovább emelte lelkünkben törté-

nelmünk pátoszát még akkor is, ha
megtudtuk, Szilágyi Erzsébetnek, szü-
letett Elizabeta Szilizsának lényegében
semmi köze a magyarokhoz. 

Itt egyébként betekintést nyerhettünk
a területen folyó vadgazdálkodás ered-
ményeibe is egy trófeakiállításnak kö-
szönhetõen. Búcsút intve Vajdahunyad-
nak (noha „beloptuk” a Városligetbe, ne
hagyja ki az olvasó az õsi várfalak adta
„lelki fröccsöt”!), a demszuszi Szent Mik-
lós-templom felé kanyarodtunk, amely
az Árpád-kor óta dacol nem csak a tör-
ténelem viharaival. Hasonló élményt
nyújtott Õraljaboldogfalván a reformá-
tus templom. A nap végén a mai Piski,
egykori Dédács településen a Gyulay
család birtokán a 18. században létesült
arborétumban tehettünk romantikus sé-
tát. Ma 250 európai, ázsiai és észak-ame-
rikai fa- és cserjefaj található meg ben-
ne. Az arborétum 67 ha alapterületen
fekszik. Nem árt tudni, hogy Kazinczy
Ferenc is megemlékezik róla. Tanúként
a park közepén kialakított emlékhely
maradt az utókorra.

Harmadnapra Szeben történelmi
belvárosa égette bele magát öröklétig
a szívünkbe. 2010-ben Európa Kultu-
rális Fõvárosának szerepét betöltõ

szász székhely belvárosának jót tett a
„ráncfelvarrás”. Régi pompáját ma is
õrzi, és a falakba ivódott történelem
nem hagyja feledni a tanulmányút mot-
tójában megidézett Meschendörfer ke-
serû, de büszke-önérzetes hitvallását. 

Kercen a ciszterci monostort érint-
ve érkeztünk Fogarasra, ahol a várfa-
lak közt hallgathattuk történelmünk
halk szózatát. No de elég az irreden-
tizmusból, magyar nemesekbõl és kul-
túrából. 

Dacosan fordultunk a törcsvári kastély
irányába, hogy megízleljük a román kul-
túra ikonjának üzenetét – Vlad Tepes,
vagy ha jobban tetszik, Drakula legendá-
ját. Hiába, Transzszilvániának õ szerzett
hollywoodi babérokat és nem Nyírõ Jó-
zsef, Wass Albert vagy épp Reményik Sán-
dor. Óvatosan közelítettük meg a kastélyt
– nehogy a vérszívók, ha nem is az éle-
tet jelentõ testnedvünktõl, de legalábbis
jó néhány lejtõl megszabadítsanak –,
melynek kapuján belépve üde, kultúrát
sugárzó falak fogadtak talán azt sugdos-
va, hogy Vlad soha nem lesz az õ „Wass
Albertjük”.

Ha már a hét középsõ napját a kultú-
rának áldozta – szervezõnk jóvoltából –
csapatunk, a csütörtök reggel már a
Brassó fölé magasodó Cenk 957 méte-
res platóján köszöntött bennünket. No-
ha a hegy napjainkban a túlszaporodott
medveállományáról nevezetes, mégis
botanikai értékeit kell kiemelnünk. Te-
rületének zöme, 189 ha természetvéde-
lemi oltalom alatt áll. Fajgazdagságát a
hegyen végigsöprõ több tûzvész pusztí-
tását követõ erdõsítési programnak kö-
szönheti. Egyébként a Romániában élõ
lepkefajok 35%-a megtalálható itt. 

A millennium alkalmából állított 20,3
m magas Árpád-szobor talapzatát el-
hagyva gyors városnézõ körtúra során a
szász-evangélikus fekete templom és az
egyetem, valamint a campus épületei
közt fennmaradó városkapu intett bú-
csút, hogy a kõhalmi vár és a fehéregy-
házi erõdtemplom állítsa reflektorfénybe
Petõfi történelmi alakját, kinek Fehéregy-
háza határában lévõ síremlékét megko-
szorúztuk. Aztán segesvári történelmi sé-
ta, zéró Petõfi, 100% Vlad Tepes.

Péntek reggel mintha újra ólomcsiz-
mát húztunk volna. A történelem olvasz-
tótégelyének különös kemencéje, Kár-
pát-medence és annak szeretett keleti
„viharsarka”, Erdély, búcsúzunk. Még
meghallgattuk a berethalmi szász erõd-
templom üzenetét, hogy mindig van mód
a békülésre, és továbbadjuk, hogy a ti-
zenöt nyelvet egyszerre mozgató templo-
mi zárszerkezete legalább annyira uni-
kum, mint a kedvelt gyomorkeserû… És
hogy sikerült-e? Döntse el az olvasó!

Ihárosi Péter
okl. erdõmérnök

Az Országos Erdészeti Egyesület ve-
zetõsége és valamennyi anyaországi
tagtársunk nevében szeretném ezúton
is köszönetünket kifejezni erdélyi bará-
taink szervezõ, vendéglátó alázatos
munkájáért: Sipos Mártonnak, Orbók
Ilonának és az õ Öcsijének, végül Sza-
kács Sándornak!
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