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Azon kevés korosztálybeli erdészhez
tartozunk, aki vagy közvetlenül részese
volt, vagy elmondásból (esetenként ma
már idôrendi sorrendben nem azonosít-
ható leírásokból) kiegészíthetjük
Wágner Tibor erdômérnök egy küzdel-
mes erdôgazdálkodási korszakot átíve-
lô, az erdészeti anyagmozgatás talán
legnehezebb, de a legtöbb mûszaki
szakismeretet, kitartást – néha csalódást
– kívánó szakaszait. Az erdészeti kötél-
pályák alkalmazásának kezdete a
Zempléni-hegységben a 1950-es évek
elsô felében jelentkezett, amikor a volt
Károlyi uradalomtól örökölt idôs, érté-
kes 120–150 éves vágásérett állomá-
nyok kitermelését és a „tervutasításos”
értékesítési kötelezettségét kellett meg-
oldani a volt Zemplénhegységi Állami
Erdôgazdaság kollektívájának. Az idôs
faállományok letermelését sürgette
(vagy tette lehetôvé) a természetes úju-
latok tömeges megjelenése is.

A kötélpályák zempléni-hegységi al-
kalmazásának kezdeményezôje az er-
dôgazdaság akkori fômérnöke, Káldy
József volt. Korábbi munkahelyein is az
erdészeti gépesítés volt fô szakterülete,
ebbôl következett, hogy gyakorló er-
dészként (fômérnöki beosztásban) a
helyi körülményekhez alkalmazkodva
kereste, kutatta, majd tevôleges részese
lett a zempléni-hegységi erdészeti
anyagmozgatás korszerû rendszereinek
kialakításában.

Az akkori nagyfokú feltáratlanság, a
nagy terepszintkülönbségek, meredek,
köves hegyoldalak miatt az addigi kézi
és fogatos vágástéri faanyagmozgatás
kiváltásának egyik lehetséges módja az
erdészeti kötélpályák alkalmazása lehe-
tett.

Ekkor (1955-ben) vásároltak meg
egy Lasso–Cable rendszerû kötélpályát,
amelyet a volt Kemencepataki Erdészet
területén, a Halyagos oldalon a termé-
szetes újulat védelmében, majd az Ör-
dög-völgyben a gyérítésbôl származó
rövid választék (pillérfa, papírfa, tûzifa)
közbensô rakodóra történô leszállításá-
hoz 1957-ben állítottak fel. A kötélpá-
lya felállítása, üzemeltetése a Pálházi
Mûszaki Erdészet akkori szakemberei-
nek (fôleg Papp István gépesítési elô-
adónak) volt köszönhetô, akik környe-
zetükben szaktudásban, emberi hozzá-
állásban és az új alkalmazásában min-

dig élenjárók voltak. A termelésirányí-
tók közül Rajz Károly kerületvezetô
(Sátoraljaújhely–Rudabányácska) er-
dész még él, aki részese volt az elsô
zempléni kötélpályás anyagmozgatás-
nak.

Ezt követôen Káldy József fômérnök
irányításával megtervezték és munkába
állították a Káldy–Papp-féle szkiddert,
amelynek alapgépe a szovjet gyártmá-
nyú KT 12-es lánctalpas traktor volt. Ezt
a kötélpályát 1959-ben a volt Boldog-
kôváraljai Erdészet területén Boldogkô-
váralja község Nagy-Osztró hegy északi
oldalán állították fel.

Az igen meredek, köves talajú vég-
használati bükkösállomány faanyagát
400 m-es távon a Tekerjes-völgybe ere-
gették le. A közel 500 m szintkülönb-
ség, a feltáratlanság, az idôs állomány
alatti mesterséges úton felújított lucos
fiatalos (5–6 m) miatt csak a kötélpálya
alkalmazása tette lehetôvé közel 4000
m3 faanyag kiszállítását a rakodóig,
ahonnan közvetlenül a MÁV-rakodóra
szállíthatták be az ipari fát.

Ismerve a Zempléni-hegység nyuga-
ti, a Hernád-völgye felé esô 500–600 m
hegycsúcsaiból kiinduló hegyoldalait, a
kötélpályás faanyagmozgatás alkalma-
zása – az erdészeti szakszemélyzet
(Bartucz Ferenc erdészetvezetô, Erdôsi
László mûszaki vezetô, Kosztek András
vágásvezetô) és a Pálházi Mûszaki Er-
dészet újító szellemû dolgozóinak
(Papp István gépesítési elôadó vezeté-

sével) – kiemelkedô alkotása volt a
Zemplénhegységi Állami Erdôgazdaság
történetében.

Az 1960-as évek elején a Zemplén-
hegységi Állami Erdôgazdaság terüle-
tén alapvetô változás következett be a
faanyagmozgatásban. Az 1957-ben el-
készített (és még ma is használható) fel-
tárási alaptérképre támaszkodva egyre
több erdôgazdasági feltáró út épült (Fü-
zérkomlós: Tegdavölgy, Boldogkôvár-
alja: Tekerjes-Sombereki út...), amelyek
megépítése után a vágásterületekig el-
jutottak a tehergépkocsik. A régi szekér-
utak kiszélesítésével és az Unimog-
Zelop kiszállító megalkotásával (amely
szintén Papp István és újító munkatár-
sainak szellemi terméke) széles körben
elterjedt a tervezett vágástéri renden
alapuló, a vágásterületeken történô gé-
pi anyagmozgatás.

Ezzel egy idôben jelentek meg az er-
dôgazdaságokban, így a Zemplénhegy-
ségi Állami Erdôgazdaságban is a
VLU–4 kötélpályák. Elôször a volt
Vilypusztai Erdészethez tartozó Nagy-
huta-Nagysom véghasználati fakiterme-
léseiben próbálták ki (Kerékgyártó Béla
erdészetvezetô, Varga Tibor fahaszná-
lati mûszaki vezetô kezdeményezésé-
re), innen 1962-ben a Boldogkôváraljai
Erdészethez tartozó Arka község Jákó-
oldalnak nevezett vágásban. Elsôsor-
ban a terület feltáratlansága, fôleg a ter-
mészetes újulat védelme miatt, valamint
a nagy értékû rönkanyag MÁV-rakodó-

Emlékek az „Erdészeti kötélpályák
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ra történô leszállítása végett telepítették
a VLU–4 kötélpályát.

A kötélpálya nyomvonala még ma is
megtalálható és azonosítható az erdô-
részletben, melyet kötélpálya-nyiladék
néven ismernek a helybeliek. Helybeli
fakitermelô munkásokból (Rozgonyi
Ferenc gépkezelô, Korhut Márton fel-
terhelô) verbuválódott 3–4 fôs csapat
végezte a vágásterületrôl történô erege-
tést lejtirányban.

A kötélpályán közel 2000 m3 faanya-
got szállítottak le az alsó állomáson ki-
alakított rakodóra Jóni Vince kerületve-
zetô erdész irányításával. A kötélpálya
további mûködésérôl nincs tudomá-
sunk, véletlen baleset folytán az erôgép
oly mértékben megsemmisült, hogy új
erôgép beszerzése vált szükségessé,
melyet az erdôgazdaság akkor nem tu-
dott pénzügyileg biztosítani.

A kötélpályák alkalmazására erdôgaz-
dasági faanyagmozgatásban ezt követôen
már nem került sor a Zemplén-ben. Az
erdôgazdasági úthálózat gyors ütemû ki-
építése (1962–1970 között), az Unimog-
Zelop kiszállító gépcsoport, majd a csör-
lôs traktorok széles körû elterjedése hát-
térbe szorította, illetve felszámolta a kö-
télpályás technológiák alkalmazását.

E folyamat végét jelentette a
Zemplénhegységi Állami Erdôgazdaság
1970-ben történô megszüntetése, a
BEFAG létrehozása. A zempléni-hegy-
ségi mûszaki szakembereket kényszer-
pályára helyezték, zöme a Zemplénbôl
eltávozott. E sorsra jutott a kivitelezô,
végrehajtó apparátus is a Pálházi Mû-
szaki Erdészet 1983-ban bekövetkezett
felszámolásával.

Hosszú évek teltek el, amikor az er-
dészeti kötélpálya alkalmazása – ugyan
más céllal és más formában – ismét na-
pirendre került Zemplénben. A Zemp-
léni-hegység egyik gyöngyszeme a
Hegyközi medence északi szélén az
alacsony lankákból kiemelkedô Füzéri
völgy, tetején a Füzéri várrommal és a
településsel a Zemplénhegységi Tájvé-
delmi Körzet legértékesebb része.

A Füzéri várhegyet és környezetét
már 1941-ben (a debreceni Nagyerdô
után másodiknak) 19,7 ha területtel or-
szágos jelentôségû természetvédelmi
területté nyilvánították. Az országos hí-
rû várrom állagmegóvásának problé-
mája nemcsak az építészeket, de a terü-
let kezelôjét, a Bükki Nemzeti Park
igazgatóságát is több évtizede foglal-
koztatta. Az idô 1991-ben érett meg,
hogy az Országos Mûemlékfelügye-
lôség akkori vezetôje (dr. Mendele Fe-
renc) felkérésére a Bükki Nemzeti Park
igazgatója (dr. Bartucz Ferenc) a tájké-
pi és a természetvédelmi értékek meg-
ôrzése mellett kidolgozta és javasolta az
erdészeti kötélpálya elvén mûködô fel-
vonó (szkidder) megépítését az építési
anyag felszállításához a várrom terüle-
tére.

A kötélpálya tervezôje az a Zsilvölgyi
László erdômérnök volt, aki egész éle-
tét, pályafutását az „erdei kötelezés”-
nek szentelte. A tervezô szakember el-
gondolását a Mátra-Nyugatbükki EFAG
mûszaki kollektívája valósította meg. A
pálya 1992-ben épült meg a Bükki
Nemzeti Park jelentôs anyagi támogatá-
sával. Részt vett a kivitelezési munká-
ban a Borsodi Erdô és Fafeldolgozó

Gazdaság a csatlakozó szelvényezett út
megépítésével; az ÉMÁSZ szerencsi ki-
rendeltsége az elektromos hálózat ter-
vének elkészítésével és a sátoraljaújhe-
lyi kirendeltség a kivitelezéssel.

Az anyagmozgatás megoldásával
megvalósult a várkápolna falazatának
felújítása, és tetôszerkezete is elkészül-
hetett.

A felvonó ma is mûködik és folya-
matosan biztosítja a várfalmaradványok
további állagmegóvási munkáinak vég-
rehajtását.

Az ember által kevésbé befolyásol-
ható természeti hatások eredménye-
ként így kapcsolódik egybe a múlt és a
jelen több, mint 40 év távlatában az em-
lékeken keresztül.

A cikk szerzôje által közreadott fel-
mérés eredményét – a kötélpálya alkal-
mazásának szükségességérôl, fontossá-
gáról a Zempléni-hegység hegyaljai te-
rületén mûködô erdészetek anyagmoz-
gatási (fôleg a vágástéri közelítés, ki-
szállítás) gondjainak elemzésébôl kiin-
dulva – csak pozitívan értékelhetjük.

A hét szûk esztendô (1991–96) után
beköszönô esôs idôjárás eredménye-
ként 40 éve nem látott tölgy-makkter-
méssel és természetes újulattal áldotta
meg a természet a Zempléni-hegység
déli vonulatán lévô elegyetlen kocsány-
talantölgy-állományokat.

A gazdálkodó, a tervezô és felügyelô
szakembereket egyaránt nagy kihívás
elé állította a több, mint 2000 ha 80–100
év közötti, zömében sarjeredetû tölgy-
állomány letermelésének ütemezése és
végrehajtása. Különösen nagy gondot
jelent az, hogy az elmúlt 10 évben mind
a termelési, mind a szállítási eszközök
magánkézbe kerültek.

Az idôjárási viszonyok egyre több ki-
számíthatatlan (1998–99 telén a méteres
hótakaró és 2000–2001 telén az enyhe,
mindent eláztató esôs idô) körül-
ménnyel keserítik meg az erdészek,
gazdálkodók, vállalkozók mindennapi
életét.

Az idôsebb kollégák emlékeznek
még az 50-es évek elsô felének hôskor-
szakaira, amikor a semmibôl kellett
nagy eredményeket produkálni. A ne-
héz körülmények gondolkodásra,
összefogásra és cselekvésre késztették
az erdész szakembereket. A természet
az ezredfordulón megismételte önma-
gát áldásaival és problémáival együtt,
ezért egyre többen látják szükségét az
erdészeti kötélpályák újbóli alkalmazá-
sának.

dr. Bartucz Ferenc, Fehér István;
kép: dr. Bartucz Ferenc




