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Beköszöntő

Itt tó van a Tátra ölért,
Csillogótiszta, vad,
Keresem benne a századokat,
Az életemet,
A sírtáró dalokat.
Keresem magam közelségét,
A szállaló Időt 
S a tükröt, a varázsosat,
A megismertetőt.

Ady Endre: A föltámadás 
szomorúsága

Ady ezt a költeményt 1910 augusztusában írta, amikor -  egy Lédával való összeveszés 
után -  pihenni ment a Tátrába. Előbb Újtátrafüreden lakott, majd átköltözött a Csorba- 
tóhoz (feltehetően a Nagyszállóba), mert a tó és a körülötte lévő erdők, hegyek illettek 
igazán magányos, töprengő hangulatához.

Jelen útikönyvünkkel azt a Tátrát szeretnénk bemutatni, amelyiket Ady látott, 
láthatott. Tehát egy újabb történelmi utazásra hívjuk olvasóinkat, akik között ismét az 
erdészek kapnak több ismeretet: az erdészeti szempontból fontos látnivalókat külön is 
kiemeljük. így mintegy kísérői leszünk az Országos Erdészeti Egyesület 1909. évi tátrai 
(fenyöházi) közgyűlésének is, amelynek során a résztvevők leginkább a Vág felső 
folyásánál, illetve a Magas-Tátra közvetlen környékén megvalósult kincstári 
erdőgazdálkodás eredményeivel ismerkedtek meg.

Könyvünk nem alpinistáknak készült. Akik hegymászási céllal indulnak a Tátrába, 
azok legfeljebb eligazítást, nem pedig részletes útikalauzt kapnak. Ugyanakkor 
foglalkozunk a tátrai üdülőhelyek kialakulásával, azok közül főleg a kincstári tulajdonban 
lévőkkel. Szintén megkülönböztetett figyelmet kapnak az egykori irtásfalvak, amelyek 
erdészettörténeti szempontból különösen érdekesek. Végül a Vág völgyében megtekintjük 
a századforduló egyik legkorszerűbbnek tartott erdőgazdasági egységét, a liptóújvári 
főerdöhivatalt.

Tehát: vadé me cum! -  jöjj velem, fedezzük fel a Tátrát!
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A Tátra természeti képe

A Kárpátok karéjának legészakibb és legmagasabb tagja a Tátra. A Tátra gerincét 
nyugaton a Hutyi-hágó választja el a Chocs-hegységtöl, keleten pedig a Priszlop-hágó 
határolja el a Szepesi-Magurától. Északon a tátraalji redök övezik, délen a tátraalji 
völgyek választják el a Nagy-Fátrától, illetve az Alacsony-Tátrától. A Tátrát középen a 
Liliowe-hágó osztja ketté, a Nyugati- (Liptói-havasokra) és a Keleti-Tátrára. A Keleti- 
Tátra ezen belül geológiailag és geomorfológiailag két egymástól feltűnően különbözö 
részre oszlik, a Magas-Tátrára és a Bélai-Tátrára (Bélai-havasokra).

A Magas-Tátra a kb. 1200 km hosszú Kárpátok egyetlen alpesi jellegű hegysége. 
Meredek sziklafalak, csipkézett sziklatornyok, éles gerincek, szűk és mély völgyek adják 
alpesi jellegét. Különleges varázst pedig a tavak, a tátrai "tengerszemek" kölcsönöznek 
neki. Az igazi alpesi hangulatból csak a gleccserek hiányoznak. Területe meglepően kicsi, 
mindössze 260 km2 (kisebb, mint például a Pilis-hegységé).

A Liptói-havasok természeti képe

A Tátra-csoportot nyugat felöl közelítve legelőször a Liptói-havasokat, a 
Nyugati-Tátrának is nevezett részt éljük el.

A Magas-Tátránál átlag 400 m-rel alacsonyabb Liptói-havasok kevésbé zord 
megjelenésüek. Szikladomborzatuk lényegesen kisebb tömegű, gerincei általában 
lekerekített hátúak. Területe 400 km2, fögerince 37 km hosszú, legmagasabb csúcsa a 
Bystrá (2248 m). Fögerincének legtöbb csúcsa meghaladja a 2000 m-es magasságot. A 
Liptói-havasok mészkő-dolomitból felépülő területén gyakoriak a karsztjelenségek. Ezek 
közé tartozik a híres "sziklaváros", amely karsztos eredetű sziklaalakzatokból és mély 
szakadékokból áll. De ilyen a Fehér-szikla tövében a Benáry-táma vagy a Hideg-patak 
völgyében a Brestovai-barlang is. Gyakoriak itt a magashegységi karsztjelenségek tipikus 
felszíni képződményei, a csurgók, víznyelők, kürtöszerű szakadékok. A Liptói
havasokban az eljegesedés idején 20 gleccser volt. Ezek alámosó, felszínromboló 
tevékenysége következtében a gerincek alatt katlanszerü karrképzödmények jöttek létre. 
A felhalmozódó jég később nekiindult a szűk völgyeknek.

A terület tavakban nem nagyon bővelkedik. Az itt található néhány tó közül 
legnagyobb az Első Rohács-tó 2,22 ha-ral, mely 1563 m magasságban található, s 
mélysége 6,5 m. Legmagasabban, 1876 m tszf. a Felsö-Bystra-tavat, legalacsonyabban,
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986 m tszf. a Zverovka alatti tavat találjuk. Ez utóbbinak területe mindössze 0,31 ha, 
mélysége pedig 1,2 m.

A Magas-Tátra természeti képe

Domborzat

A Magas-Tátra fögerince nyugaton a Liliowe-hágóval (1947 m) kezdődik, és 
északkeleten a Kopa-hágóval (1749 m) végződik. A két határhágó közötti távolság 17 
km, míg a fögerinc hossza 26,5 km, és az a Kárpátok koszorújával ellenkező irányban 
kanyarodik. Éppen ezért a Tátra tövén utazva a csúcsok mindig másképp csoportosulnak, 
a hatalmas masszívum más és más arcát mutatja. Ha a kis kiteijedésü hegység egészet 
akaijuk áttekinteni, akkor az Alacsony-Tátrába kell mennünk. A Kecskeköröl, 
Királyhegyröl az egész hegytömböt vehetjük optikánkba. A homorúan ívelt északi oldalon 
viszont már a hegység tövéböl gyönyörködhetünk a csúcsok teljes sorozatában. A 
legszebb áttekintést a Czamagóra és a Bukovina tetejéről élvezhetjük. Délről nézve a 
Tátra egységesebbnek, északról tagoltabbnak látszik.

A fögerincböl déli irányba több oldalgerinc, nyúlvány húzódik. A legjelentősebb 
és legvonzóbb tátrai csúcsok ezekből az oldalgerincekböl magasodnak: Kriván (2494 m), 
Koncsiszta (2535 m), Gerlachfalvi-csúcs (2655 m), Nagyszalóki-csúcs (2452 m), 
Lomnici-csúcs (2632 m). A nyúlványokból még számos rövidebb gerinc indul, ezek 
között 35 tátrai völgy fekszik, melyeket a gleccserek alakítottak ki. A csúcsok és tornyok 
száma megközelíti a háromszázat, melyek közül hét emelkedik 2600 m fölé. 2400 felett 
32 csúcsot találunk, míg a legtöbb 2200 és 2400 m közötti. Az U-alakú völgyek, az 
oldalukon felhalmozott morénagátak és a végződésüknél lerakott homlokmorénák 
nagymértékben hozzájárultak a hegység mai arculatának kialakításához. A jégvájta 
völgyek nem egyenletesen emelkednek, több teraszuk van, melyeket meredek lépcsők 
választanak el egymástól. Ezek az ún. tófalak, melyek lehetővé tették megannyi 
tengerszem létrejöttét.

A mély völgyek, karcsú tornyok, meredek falak miatt a Magas-Tátrára nem 
jellemző a tömegesség, tömbszerüség. Ezt igazolja, hogy átlagos magassága csak 1700 m, 
míg az alacsonyabb csúcsokkal rendelkező, de testesebb Fogarasi-havasok és Retyezát 
átlagmagassága nagyobb a Tátráénál.
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Földtörténeti múlt

A mai Tátra képe több millió éves földtörténeti változások eredménye. A hegység 
magva és zöme, mely gránitból és kristályos palákból épült fel, már a geológiai ókorban, a 
perm korszak előtt létezett. A több mint 300 millió éves Ostátra a geológiai középkor 
kezdetén, a triász korszakban mély tenger alá került, s a középkor végéig, a kréta 
korszakig különféle üledékes közetek (mészkő, dolomit, márga) rakódtak fölébe. A kréta 
korszak vége felé újra megindult a hegygyürödés, és az öshegység a rátelepült rétegekkel 
együtt kiemelkedett a tengerből. Ez a fölgyürödés csak gyenge volt, ezért középmagas 
hegyhátak jellemezték a hegységet, enyhe lejtőkkel, szétterpedö hegyekkel. A mai képet 
meghatározó fölgyürödés csak jóval később, mintegy 50 millió évvel ezelőtt kezdődött, a 
harmadkor eocén korszakában. Az akkor működő gigászi erők már magashegységgé 
emelték a Tátrát, de körülötte még mindig tenger hullámzott, amiről a hegység tövében 
található hatalmas parti konglomerátumok is tanúskodnak. E "fiatalkorú" fölgyürödés 
eredményeképpen a hegységet övező törésvonalak mentén lezökkent teknök, a liptói, 
szepesi, árvái és a Dunajec-menti tágulatok keletkeztek. A tenger csak jóval később, a 
miocén korszakban tűnt el véglegesen. Azóta semmiféle hegymozgás nem érintette a 
Tátrát, szerkezete nem változott, csak felszíne kopik szüntelen.

Legjelentősebb mérvű közetkopás és hegyformálódás a geológiai negyedkorban, a 
jégkorszak (pleisztocén) kezdetével jelentkezik. Az eljegesedés hatására teteje örök hóba 
burkolódzik, gleccserek indulnak neki, melyek hatására a hegység zord sziklahavassá 
válik.

Geológiai felépítés

A hegység fő tömegét kristályos kőzetek adják. Leggyakoribb a gránit, míg a 
gneisz és kristályos palák alárendeltebb szerepet játszanak, csak elvétve találhatók. A 
szürkés színű gránit kockaszerü tömbökben válik szét, mert a repedések a hegységet 
keresztül-kasul jáiják át. A nagymértékben szétzúzódott gránitból milonit keletkezett, 
mely a Magas-Tátrában jellegzetes öveket alkot. Ezeken a részeken völgymélyedések 
keletkeztek, valamennyi jelentősebb szoros és nyereg itt található. Az üledékes kőzetek az 
északi oldalakon széles pásztában találhatók, míg a délin csak szigetszerü elöfordulásúak. 
Ezen kőzetek rendkívül változatosak; találunk itt többek között dolomitot, mészkövet, 
agyagpalát, homokkövet, márgát.
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A jégkorszak nyomai

Ahhoz, hogy a Magas-Tátra mai zord képét megértsük, a múltba kell utaznunk. 
Ennek az arculatformáló múltnak, a jégkorszaknak nyomait mindenhol megtaláljuk. A 
többször visszatért eljegesedés gleccsereinek (jégárainak) csiszoló munkája hozta létre a 
mai formációkat, ezek alakították ki a hegység mai képét. A jégkorszak alatt a magas 
tetökön összepréselődő hó nem olvadt el, egyre jobban vastagodott, majd roppant nagy 
súlya és nyomása következtében elindult lefelé. A lassan lecsúszó jégárt az alacsonyabb 
régióban az enyhébb időjárás aztán elolvasztotta. Miközben azonban a jégtömeg lefelé 
csúszott, leszállította a csúcsokról lehulló törmeléket, s csiszolta a hátak anyagát. Hogy a 
jégár mekkora tömegű anyagot hordott le, arra látványos bizonyítékul szolgálnak a 
Tarpataki- és Menguszfalvi-völgy előtt felhalmozott morénák, melyek a völgyek 
bejáratánál hegyeket alkotnak. A Magas-Tátra hegy tömbjét mindkét oldalról nagy 
morénahordalék övezi, amely a déli oldalon összefüggő, északon viszont felszakadozott. 
Ezek jó része már beerdösült.

A legmagasabb gerincek oldalaiba katlanvölgyek mélyednek. Félkörös hátsó 
falukat az örökhó (fim) vájta ki, s kiindulópontjai voltak az egykori gleccsereknek. Ezek 
átlagos hossza 4-5 km volt, szélességük pedig 1-2 km. Vastagságuk -  a derekuk táján -  
200-300 m lehetett. Akkoriban az örök hó határa északon 1400 m, délen pedig 1500 m 
tszf. körül volt. (Ma ez a határ 2400 m magasságban van.) Az amfiteátrumszerü 
sziklakatlanokból elinduló gleccserek széles, U-alakú völgyeket vájtak ki. A sziklakatlan 
és a völgykezdet között 100-400 m magas völgylépcsöt találunk, ez az úgynevezett tófal. 
Ennek köszönhetően jöttek létre a tavak a sziklakatlanokban. Mivel az eljegesedés több 
hullámban éreztette hatását, ezért a jégvájta völgyek nem egyenletes emelkedésüek. A 
völgyekben lerakott homlokmorénák lépcsőssé, teraszossá alakították ki a völgyet, s 
rendszerint minden ilyen tófal mögött találunk kisebb-nagyobb tengerszemet.

A gleccserek koptatása miatt a sziklakatlanok közötti gerincek igen élesek, 
tarajosak. A jégár a csúcsokat is meredekre, karcsúra csiszolta, úgyhogy napjainkban a 
télen felhalmozódó hó gyors lecsúszásra kényszerül. Ezért is nincsenek ma a Tátrában 
gleccserek.

A jégárak gigászi munkájának köszönhető az is, hogy a völgyek átvágták az 
egykori fögerincet, így a legmagasabb csúcsok "kiszorultak" a mellékgerincekre. Gleccser 
manapság ugyan nincs a Tátrában, de a magasabban fekvő oldalkatlanokban a hó ma is 
sokáig, rendszerint az új hóig megmarad. Ilyen elfimesedett hótömegeket lehet látni a 
Rézpad-katlanban, a Lomnici-csúcs és a Fecsketorony között, vagy a Jégvölgyi-csúcs 
északi oldalán.
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Vízrajz

Az európai vízválasztó a Magas-Tátrán fut végig. Északon a Dunajec, keleten és 
délen a Poprád, nyugaton a Vág gyűjti össze a hegységből leérkező vizeket. A Dunajec és 
a Poprád a Visztula közvetítésével a Keleti-tengerbe siet, a Vág pedig a Duna révén a 
Fekete-tengerbe.

Források

A Tátrában a fakadás helye szerint kétféle forrást lehet elkülöníteni. A magasan 
fakadók vizét a tartós hófoltok táplálják. A forrás vagy a hófolt alsó szélén bukkan elő, 
vagy ha a hófolt alatt omladék van, akkor a forrás az omladék tövéből tör elő. 
Hőmérsékletük alacsony, közel áll a fagyponthoz.

A hegyek tövében fakadó források vízbösége a magasban fakadókkal összevetve 
állandóbb, mivel az eső- és olvadékvizek lassan, egyenletesen szivárognak le. A hegyalji 
források hőmérséklete a magasságuk szerint változik. Az északi oldalon 1-1,5 C°-kal 
alacsonyabb hőmérsékletűek a források, mint a déli oldalon. A sziklaforrások 
hőmérséklete 2-7 C° között ingadozik, ez az érték megfelel a fakadási hely évi 
középhömérsékletének.

Az ásványvízforrások a hegységet övező nagy geológiai törésvonal mentén 
fakadnak fel, vízböségük és hőmérsékletük független a környezettől, mert nagy 
mélységekből törnek fel. Ilyen híres savanyúvízforrások találhatók Ótátrafüreden, 
Gánócon, Lucsivnán.

Patakok

A Magas-Tátra patakjai a szélrózsa minden irányába folynak. A nyugati és keleti 
lejtők vízerei részben a Vágba, részben a Poprádba futnak. A vízválasztót a Csorba falu 
melletti széles nyereg, illetve hágó, a Magas-erdő alkotja. Ez egyben az európai fő 
vízválasztónak is megfelel.

Tavak (tengerszemek)

A Tátra sajátos, egyéni báját a máshol ilyen gazdagságban nem található tavak 
adják. A tavakat az itt élő nép tengerszemnek nevezi, mert a régi néphit szerint ezek a 
kristálytiszta vizű tavak "feneketlenek" voltak, s a tengerrel voltak összeköttetésben. 
1751-ben az osztrák kormány megbízottakat küldött a Kárpátok átkutatására, hogy az 
említett elképzelésnek járjanak utána. Erre vonatkozólag azonban semmi bizonyítékot
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nem találtak. BUCKHOLTZ, a kiküldöttek egyike azt írta, hogy semmi nyomát sem látták 
az apálynak és dagálynak. Ezt a tengerrel való összeköttetést aztán WAHLENBERG svéd 
botanikus is megcáfolta, aki az uppsalai tudományos akadémia megbízásából járt 1813— 
bán a Központi-Kárpátokban.

A Tátrában nincs egyetlen völgy sem, amelyben ne találnánk legalább egy 
tavacskát. A völgyeket ékesítő tavak ott keletkeztek, ahol az egykori gleccserek 
medenceszerüen kimélyítették a völgyeket (tengerszem), vagy ahol a morénák 
eltorlaszolták az olvadó jégárak vizének lefolyását (moréna-tó). Ez utóbbi módon 
létrejövő tavakat nem is lehet tengerszemnek nevezni.

A tavak száma több mint száz, egyedül a Nagytarpataki-völgyben 22 található, de 
számuk sajnos fogyóban van. Vagy elláposodnak (moréna-tavak, illetve tócsák) a 
növényzet feltöltő hatása következtében, vagy sziklaomlás temeti be őket (pl. Virágos- 
kert, Tölcsér-tó). Több tátrai tó azért tűnt el, mert gátját a víz átvágta, s a tó lefolyt (pl. 
Christel-rét).

A tavak nagysága különböző. Legnagyobb a lengyel Öt-tó egyike, melynek 
területe több mint 34 ha, valamint a Halas-tó, szintén hasonló nagysággal. További két tó 
(Fekete-tó, Tengerszem) van még 20 ha felett, illetve ennek közelében (Csorba-tó, Nagy 
Hincó-tó). A többiek 5 ha alattiak.

A tavak mélysége is változó. Általában annál mélyebbek a tavak, minél 
nagyobbak. Mélyebbek az északi oldalon, mert gleccserei is hosszabbak és vastagabbak 
voltak, s így mélyebb sziklaágyat vájtak. A moréna-tavak általában sekélyebbek. A 
legnagyobb területű a Nagy-tó, mely a lengyel Öt-tó része, egyben a legmélyebb is, 79,3 
m. A Halas-tó 50,8 m, a Fekete-tó 47 m, a Tengerszem 76,4 m, a Nagy Hincó-tó 53 m 
mély.

A tavak tengerszint feletti magassága sem egyforma. Legmagasabban fekszik a 
Felső Wahlenberg-tó (2154 m), míg legmélyebben az északi oldalon a Toporovy-tó 
(1095 m), a déli oldalon a Csorba-tó (1350 m). Mivel az északi oldalon a gleccserek 
mélyebbre nyomultak le és mélyebben is végződtek, azért az északi oldal tavait 300-400 
m-rel lejjebb találjuk, mint a déli oldalét. Az északi oldalon átlagosan 1600-1700 m, a 
déli oldalon pedig 2000-2100 m közötti tengerszint feletti magasságban.

A tavak elnevezését legtöbbször a színük adja. Ezért van zöld, fehér, fekete, kek, 
vörös és sárga tó. A tavak színe a fenek és a part kőzetének színétől, illetve az azokat 
borító moszatok színétől függ, de mindezt a különböző fényviszonyok is módosíthatják.

Vízesések

A vízesések szintén a jégkorszaki gleccserek következtében jöttek létre. A 
legnagyobb és leghosszabb zuhatagok a gleccscrvájta tófalakról zúdulnak le. Általában
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gyérvízüek, mert az őket tápláló tengerszemekből kevés vízmennyiség érkezik. A Tátra 
legnagyobb vízesései, a Siklawa- és a három Mickiewicz-vízesés, az északi oldalon 
gyönyörködteti a turistát, míg a déli oldalon a Mlinica-völgyi Fátyol- és a Nefcer- 
völgyi-vízesés hívja fel magára a figyelmet. Legimponálóbbak a Tarpataki-vízesések, 
melyek már bővebb vizüek, ugyanis mélyebben fekszenek, s a morénák kőtömbjein 
lerohanó víz itt már összegyűlik. A több patak által táplált három Tarpataki-vízesésnek 
féktélen vadságú, dübörgő víztömege lenyűgöző hatással van az idelátogatóra. Például 
Csontváry Kosztka Tivadart egy egész életre megbabonázta, a Nagytarpataki-vízesésröl 
festett képét élete főmű vének tekintette.

Éghajlat

A tátrai éghajlat átmeneti jellegű, mivel a nedves, atlanti áramlat és a Kelet- 
Európai-síkság száraz, síkvidéki klímájának határán fekszik. A kelet-nyugati irányban 
húzódó hegység északi és déli lejtője jelentős idöjárásbeli különbséget mutat. Míg az 
északi oldal teljes mértékben ki van téve az északias irányú uralkodó szeleknek, addig a 
déli oldalt megvédi a hegység tömbje. Ennek tudható be, hogy a körülbelül ugyanolyan 
magasságban fekvő Zakopane és Újtátrafüred évi középhömérséklete (4,5 C°, illetve 5,7 
C°) között több mint 1 C° a különbség.

A Tátra időjárására kedvezően hat, hogy nincsen örökhó, s a gleccserek sem 
nyúlnak a völgyekbe, melyek hütenék a környék levegőjét. Temperáló hatása van a 
hegység lábát övező lucfenyves, illetve a felette húzódó törpefenyves övnek is.

Természetesen változik az éghajlat a magasság szerint is, ezt a növények 
fenológiai ritmusa jól igazolja. A magasabb régióban a tél a leghosszabb évszak, míg a 
nyár csupán két hónapig tart. Furcsa jelenség az is, hogy télen veröfényes, tiszta, meleg 
napokat élvezhetünk a fölsőbb részeken, míg lent a Poprád- vagy Vág-menti síkságon 
borús, ködös, hideg napok szomorkodtatnak minket. Ezek mind a magashegyi éghajlat 
következményei.

A Magas-Tátrában általában az északi és nyugati szelek érezhetők a legjobban, a 
leggyakoribbak az északnyugatiak (liptókscher Wind). Ez utóbbi általában az időjárás 
romlását jelzi. A legjobb idöjárásjelzö ezért a legnyugatibb csúcs, a Kriván. Ha felhőbe 
burkolódzik, rossz időre kell számítanunk. A déli szél ritkább, az Alacsony-Tátra felöl 
jövő légtömegek rendszerint esőt hoznak, a téli időszakban pedig időváltozást, enyhülést 
és hóolvadást jelent. Az északi szelek (polókscher Wind) nagyon gyakran romboló 
hatásúak, a hatalmas szélviharok nagy károkat okozhatnak. így például 1915. november 
18-19-én egy 36 órás szélvész a Tátra-körút mindkét oldalán, 1-1,5 km szélességben 
Tátrafüred és Tátraszéplak között, óriási pusztítást okozott.
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A Kárpátok hegyei közül a Tátrában hull a legkevesebb csapadék. 
Leggyakoribbak és a legkiadósabbak a nyári esők. Az éves csapadékmennyiség több mint 
40 % -a nyáron hull le, ebből júliusra mintegy 20 %-nyi csapadék jut. Az idő általában a 
kora reggeli órákban jó, később, dél felé elromlik, majd délutánra ismét megjavul. A 
legkiegyensúlyozattab időjárást szeptemberben tapasztaljuk.

A Magas-Tátrában klimatikus örökhavat tulajdonképpen nem találunk. A 
magasabb hegycsúcsok ugyan az örökhó határa fölé emelkednek, de azokról a hó legördül 
a mélyebb fekvésű katlanokba. Ezeket pedig elolvasztja a nap és a meleg főn. Az 
árnyékosabb északi oldal rejtett zugaiban, inkább 2200 m fölött, nyáron át is megmaradó, 
kisebb hófoltokat lehet találni. A hó egyébként 1300 m felett átlagosan négy-öt, 1800 m 
felett hat hónapig képez összefüggő hótakarót.

A Bélai-havasok természeti képe

A Magas-Tátrától a hozzá északkeleten csatlakozó Bélai-Tátra (Bélai- 
Mészhegység, Bélai-havasok) megjelenésében, keletkezésében, felépítésében lényegesen 
különbözik. A 14 km hosszú, északnyugati-délkeleti irányú hegység a Kopa-hágón 
keresztül csatlakozik a Magas-Tátrához. A Bélai-havasok gerincének nincsenek 
oldalnyúlványai, azokat a széles nyereg két részre osztja. A széles, enyhén domborodó 
fögerincen csak a legmagasabb tetőkön találunk sziklákat, közöttük enyhe lejtésű nyergek 
vannak. A nyugati rész jelentősebb csúcsai a Murány (1890 m), a Novy (2009 m), a 
Hollókő (2152 m) és a Sirató (2142 m). A csúcsokat -  különösen a déli oldalon -  
meredek falak övezik. A keleti rész gerince enyhén hullámos, szintén négy, kevésbé 
kiemelkedő csúcsa van: a Bolond-Gerö (2061 m), a Hátsó Mészárszék (2019 m), az 
Elülső Mészárszék (2012 m) és a Homlokos (1946 m). A Magas-Tátránál jóval 
alacsonyabb Bélai-havasok formájukban is lényegesen különböznek amattól, amit 
elsősorban geológiai felépítése indokol. Kőzetét világosszürke színű mészkő alkotja, mely 
gyorsabban mállik a gránitnál, s a törmelék viszonylag rövid idő alatt alakul át talajjá. Az 
északi oldal lejtője hosszabb és enyhébb, a déli oldal rövidebb és meredekebb. A két 
hegység közötti lényeges különbséget a növényzet is jól igazolja.
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A Magas-Tátra növény- és állatvilága

"A havasi virág mind szebb, mint az alvidéki, szokatlanságával 
jobban hat s a csinosságnak minden kellékével bővelkedik. 
Mindnyájunkat tiszta gyönyörűséggel áraszt el a látása, tiszta 
öröm rájok visszaemlékezni. A tenyészés rövid ideje s az időjárás 
kedvezötlensége között a Tátra növényeinek életfolyása 
meglehetős küzdelmes, némelyikből csak keveset, helyenként 
pusztulást is látunk, azért őket az élvező közönségnek védelmébe 
ajánljuk."

BORBÁS VINCE

Növényvilág

Az odalátogató mai magyart erdészt a Tátrában ismeretlen, itthon nem látott 
növényzet fogadja. Bár néhány közös fajt fölfedezhet, de ezek közül a nálunk 
gyakoribbak a Tátrában alárendeltebb szerepet játszanak, és megfordítva, a Tátrában 
gyakoribbak nálunk ritkábbak. A fajok javarésze azonban új a szemlélödönek.

A Magas-Tátra magashegyvidéki-alhavasi növényzete azért is egyedülálló, mert 
földrajzi helyzete miatt távol esik a hasonló jellegű magashegységektől, az Alpoktól és a 
Keleti-, Déli-Kárpátoktól. Az őket összekötő, nagyobbrészt középhegységek kevésbé 
teszik lehetővé a magashegyvidéki-alhavasi növényfajok vándorlását. A Tátra 
kiemelkedő, szigetszerü tömbje miatt sok a bennszülött (endemikus) növény, több 
jellemző alpesi faj viszont hiányzik. így a fás növények közül itt nem találjuk meg a 
havasszépe fajokat (Rhododendron spp.), az erikaféléket (Erica spp.), több füzfajt (Salix 
spp.) vagy a havasi égert (Alnus viridis). De hiányzik a törpehanga (Loiseleuria 
procumbens), a Linnécseije (Linnaea borealis) és a törpepuszpáng (Polygala 
chamaebuxus) is, nagyon sok, az alpesekre jellemző lágyszárú növényfajjal együtt.

A Tátra növényvilága inkább a Szudétákkal mutat hasonlóságot. A Tátra 
szigetszerűen kiemelkedő magasabb tömbje miatt azonban itt több az endemikus faj, mint 
a Szudétákban. Az Alpok, illetve a Keleti-, Déli-Kárpátok bennszülött fajszámától 
viszont elmarad, elsősorban sokkal kisebb kiterjedése, kevésbé "tömeges" volta miatt.

Különbség van a Magas-Tátra és a hozzá közvetlenül csatlakozó, de 
alapközetében eltérő Bélai-havasok növényzete között is. Míg az előbbi zömében 
gránitból épül fel, mely nehezebben mállik és savanyú mállásterméket ad, addig az utóbbi 
gyorsabban málló mészkőből áll. A gránitos vidék flórája szegényebb, jóval egyhangúbb, 
mint a mészköterületeké.
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m

4. ábra - A lucfenyő magassági elterjedése a Magas-Tátrában: I. a 8 méteres egyedek felső 
határa, II. a szakadozott erdő felső határa, III. a zárt erdő felső határa

5. ábra - A törpefenyő (A), cirbolyafenyő (B), vörösfenyő (C) és lucfenyő (D) magassági 
elterjedése a Magas-Tátrában
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Ha a Magas-Tátra lábánál megállva tiszta időben a hegy tömböt szemügyre 
vesszük, rögtön szembeötlik a növényzet övezetessége. A klimatikus, domborzati és 
talajtani tényezők változásának következtében fölfelé haladva különböző életzónák 
alakulnak ki, s ezt jól tükrözi a vegetáció is. Az elsősorban klimatikus hatásra létrejövő 
vertikális régiók analóg képet mutatnak a kontinensünkön található horizontális 
vegetációzónákkal.

A Magas-Tátra növényvilága magán viseli az évszázados emberi 
beavatkozásokat, főként a legeltetések és az erdöirtások nyomait. Ezek következtében a 
növényzeti övék határai megváltoztak, az eredetihez képest sokszor eltolódtak. Ez a 
régióösszemosódás és -eltolódás a Tátra felépítése, illetve a korábbi védelmi 
intézkedések eredményeképpen azonban nem olyan nagymérvű, mint Európa más 
magashegységeiben.

Az övezetesség jó felismerhetösége és az övék jelentősen eltérő növényzete miatt 
alulról felfelé haladva, régiónként mutatjuk be a növényvilágot. A nagy fajgazdagságból 
csak ízelítőt adhatunk, s mivel elsősorban erdészeknek íródott a könyv, ezért a fás 
növényzet elemzését helyezzük előtérbe.

Hegya^i (szubmontán) övezet (kb. 700 m tszfm.)

Ez a régió szenvedte a legtöbb emberi beavatkozást, javarészt a Tátrai Nemzeti 
Park határain kívül esik. Egykoron jegenyefenyö elegyes bükkösök uralhatták, ma ebből 
hírmondó is alig akad. A terület jelentős részén mezőgazdasági művelés folyik, legelők, 
kaszálók, szántók tarkítják a tájat. Az itt található, nem összefüggő, szórványerdök is 
magukon viselik az antropogén hatásokat: elfenyvesítették őket. A települések javarésze 
itt található, s a nagyobb városok (Poprád, Késmárk) is ebben az övezetben jöttek létre.

Hegyi (montán) övezet (kb. 700 m -  1600 m tszfm.)

A régió legjelentősebb részét erdők uralják. Ma az erdők 97 %-át fenyöfajok 
alkotják, s csak 3 %-ot tesz ki a lombos fajok aránya. Ebben a megoszlásban 
természetesen tükröződik az elmúlt időszak erdőgazdálkodása is, amely a lombos 
fafajokat, elsősorban a bükköt, az övezet alsó részéről szinte teljesen kiszorította. Ma csak 
a Bélai-havasokban találunk bükkösöket, melyek gyakori elegyfái a hegyi és korai juhar, 
nagy levelű hárs, hegyi szil.

A fenyvesek javarészét (kb. 70 %-át) a lucfenyő alkotja, ez a fafaj a régió 
meghatározója. Egykori elterjedésének alsó határa csak sejthető, de magasabban lehetett a 
mostaninál. A felső határról viszont meglehetősen pontos ismereteink vannak, mivel a 
századunk elején a FEKETE LAJOS által megindított növényföldrajzi megfigyelések erre
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1. Kövi szeder (Riibus swcatlis) 2. I hívási ribiszke (Ribes ulpinum) 
3. Havasalji rózsa (Rosapenduliná) 4. Fekete lőne (Lónkéra nigru)

6. ábra - A Tátra kevésbé ismert fás növényei I
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a területre is kiterjedtek. Itt éppen FEKETE LAJOS fia, FEKETE ZOLTÁN végzett 
észleléseket. Eszerint a zárt lucfenyves felső határa átlagosan 1444 m -re tehető, 
legmagasabbara délnyugaton hatol (1480 m), legalacsonyabb északkeleten (1406 m). Itt is 
általános törvényszerűségnek fogható fel, hogy a délies kitettségben magasabbra hatol a 
vegetáció, mint az északias kitettségben. A tengerszint feletti magasság emelkedésével 
romló klimatikus körülmények miatt a zárt erdő felszakadozik, s a faegyedek letörpülése 
megindul. A szakadozott erdő felső határa átlagosan 1499 m -t mutat, tehát a zárt erdő és 
a szakadozott erdő felső határa között átlagosan 55 m a különbség. Az előbb említett 
törvényszerűségünk itt is igaz, délies kitettségben magasabbra hatolnak a fák. 
(Megemlítjük, hogy a szomszédos Liptói-havasokban a szakadozott erdő övének 
szélessége 50 m-rel nagyobb, ami az intenzívebb legeltetés és rendszertelen erdökezelés 
következménye.)

A letörpülés mértékét érzékeltetendő, ábránkon (3. sz. ábra) feltüntettük a 8 m-es 
lucfenyő tenyészetének felső határát. Ez átlagosan 21 m-rel van magasabban, mint a 
szakadozott erdő felső határa, de a kitettségek szerinti különbségek mások, mint az előző 
esetben. Az északias kitettségben a két határvonal gyakorlatilag egybeesik, délies 
kitettségben viszont közel 40 m-es különbség adódik. A 8 m -es lucfenyőnek még fa 
jellege van, az ennél törpültebbek viszont cseijealakot vesznek fel. Ezek a cseijetermetü 
lucok szétszórva mindenütt megtalálhatók, de ez az előfordulás már a következő övhöz 
tartozik. Fölhívjuk még a figyelmet a zárt erdöhatár fölött található "zászlósfákra", az 
uralkodó szélirány, a zord időjárás e furcsa remekeire.

A lucfenyvesek gyakoribb elegyfái közé tartozik a Tátrában a vörösfenyö, az 
erdeifenyö és a jegenyefenyö. Az utóbbi jelentősen visszaszorult, rosszabb faanyaga, 
lassúbb növekedése miatt az erdőgazdálkodás nem kedvelte. Elterjedésének felső határát a 
visszaszorítás miatt pontosan nem lehetett megállapítani, feltehetően 1000-1100 m fölött 
már csak szórványos volt. A legmagasabban talált jegenyefenyö keleti kitettségben, 1342 
m tszfm.-ban élt. Az erdeifenyö főleg a déli lejtőkön található, s ott is elsősorban a 
jégkorszaki gleccserhordalékokat, végmorénakúpokat hódította meg. 1300 m-nél 
magasabbra azonban nem nagyon hatol, utolsó, eltörpült egyedeit 1450 m tszfm.-ban 
lehet felfedezni.

Az egyéb nyitvatermő fajok közül szórványosan mindenütt megtalálható a boróka, 
a tiszafa viszont rendkívül megritkult. Hajdan egész ligeteket képezett, s tekintélyes 
méreteket ért el.

A lombos elegyfák közül a rezgő nyár, bibircses nyír és kecskefüz felső elterjedési 
határa szintén 1450 m körül, tehát a zárt lucfenyves felső határánál található.

A lucosok cserjeszintje már rejteget egy-két újdonságot számunkra. A vadmálna, 
vadköszméte, fürtös bodza inkább az erdöszéleken, bolygatottabb helyeken nő, bent az 
állományban megtaláljuk a farkasboroszlánt, a nálunk is gyakoribb ükörkeloncot és
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testvérét, a tipikusan magashegyvidéki fekete loncot (Lonicera nigrá). Ez a loncfcleség 
hosszabb és kopasz leveleivel, fekete ikerbogyótermésével, tömöttbelü hajtásával 
különbözik rokonfajától. Míg az ükörke csak 1250 m tszfm.-ig hatol fel, addig a fekete 
lonc a zárt lucfenyves felső határáig tömeges. Ugyancsak ilyen magasságig emelkedik, s 
hasonlóan gyakori a piros termésű, kis levelű havasi ribiszke (Ribes alpinum). A 
figyelmes szemlélődő a gyepszintben egy piros termésű, hármas levelű, kistermetű 
szederfajt is fölfedezhet, éspedig a kövi szedret (Rubus saxatilis).

A gyepszintet vizsgálva több ismerős és tömeges megjelenésű fajt üdvözölhetünk. 
Ezek közé tartozik a madársóska (Oxalis acetosellá), évelő szélfÜ (Mercurialis perennis\ 
ámyékvirág (Majanthemum bifolium), berki aggófü (Senecio nemorensis), erdei deréce 
(Chamaerion angustifolium). Ez utóbbi kettő különösen bolygatott helyeken, 
széltörésekben gyakori. A törpecseijék közül tömeges a turistacsalogató fekete áfonya 
(Vaccinium myrtillus), de elszórva megtaláljuk közötte az örökzöld vörös áfonyát (V  
vitis-idaea) is. A hangaféléket még a csarab (Calluna vulgáris) képviseli. A gránit 
alapközetü, savanyú, nyershumuszos talajokon gyakoriak a korpafüfélék (kapcsos korpafü
-  Lycopodium clavatum, kígyózó korpafü -  L. annotinum, györgyfű -  Huperzia selago) 
és a körtikefélék (pl. egyvirágú körtike -  Moneses uniflora, emyöskörtike -  Chimaphila 
umbellata, kereklevelü körtike -  Pyrola rotundifoliá). Nálunk ritka, de itt sokszor 
tömeges a tündérfürt (Aruncus sylvestris), fecsketámics (Gentiana asclepiadeá), 
turbánliliom (Lilium martagon) vagy az erdei ujjaskosbor (Dactylorhiza fuchsii). A 
lucosok két sajátos, klorofill nélküli orchidea-faját kell még megemlítenünk, a 
bajuszkosbort (Epipogium aphyllum) és a korallgyökeret (Coralliorhiza trifida). 
Szaprofítonként élnek a vastag fenyötüavarban.

Az ismert növényfajokon kívül jó egynéhánynál elbizonytalanodunk. Mintha 
hasonló élne a hazai lomboserdökben is, csak az itteni talán kicsit nagyobb termetű, talán 
feltűnőbb, színesebb virágú. A figyelmesen szemlélődő a helyettesítés (vikarizmus) 
jelenségére jöhet rá, több otthoni dombvidéki és középhegységi fajnak megtalálva itt a 
magashegységi páiját. Ezt a jelenséget nyilván vegetációtörténeti alapon lehet 
magyarázni.

A hazai erdőkben mindenütt gyakori erdei gyömbérgyökeret (Geum urbanum) itt a 
bókoló gyömbérgyökér (G. rivale)y a közönséges kakicsvirágot (Mycelis muralis) a havasi 
kakicsvirág (Cicerbita alpina) helyettesíti. De van párja a bókoló fogasírünknek 
(Dentaria enneaphyllos) is az ikrás fogasírban (D. glandulosa). Ibolyáinknak a sárga 
ibolya (Viola biflora)y kankalinjainknak a sugár kankalin (Primula elatior), 
salamonpecsétjeinknek a pávafarkú salamonpecsét (Polygonatum verticillare), 
peijeszittyóinknak az erdei peijeszittyó (Luzula sylvatica) az itteni megfelelője. Az 
erdőgazdálkodás által korábban meggyötört erdőkben pedig a siskanádtippan 
(Calamagrostis epigeios) helyett a szöszös nádtippan (C. villosa) szaporodik el.
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1. Berci ribiszke (Ribespelraeum ) 2. Cirbolyafonyő (l’inus ceinbra)
3. Sziléziai luz (Salasilesiaca) 4. Havasi iszalag (Clematis alpiná)

7. ábra - A Tátra kevésbé ismert fás növényei II.
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Azért jó pár új, nálunk nem élő faj is a szemünk elé kerülhet, mint például a fehér 
virágú, hét szirmú hegyékessége (Trientalis europaea), a bordó virágú, feltűnően szép 
nyakperecfü (Cortusa matthioli), vagy a piros virágú, kicsiny termetű havasi mirigylapu 
(Homogyne alpiná).

A montán öv közel ezer méteres szintkülönbségén belül is fölfedezhető a 
helyettesítés. Az alsóbb részeken a kékes virágú mezei gólyaorr (Geránium pratense), 
míg a felsőbb részeken a bíboros virágú erdei gólyaorr (G. sylvaticum) uralkodik. A 
hegységen belüli vikarizmusra azonban sokkal jobb példák adódnak a lucos öv felső, 
fölszakadozó, s egyben más jellegű életteret nyújtó részén.

Ez a különös fiziognómiájú növény együttes durván 1400 m tszfm.-on kezdődik, s 
a montán öv felső határáig, 1600 m tszfm.-ig tart. A zordabbá váló klíma már kevésbé 
kedvez a lucfenyő tenyészetének, állományai fölszakadoznak, egyedei letörpülnek, 
kompctíciója jelentősen csökken. A megváltozó ökológiai feltételekhez jobban 
alkalmazkodó fajok törnek itt uralomra, melyek nagy része rokonfaját "lent hagyta" a 
montán övben. így a már megismert havasi ribiszkét (Ribes alpinum) fölváltja a jóval 
nagyobb levelű, szintén piros termésű bérei ribiszke (R. petraeum), a bibircses nyírt 
(Betula pendula) a molyhos nyír itteni alfaja (B. pubescens ssp. carpatica), mely hajtásai 
csak fiatalon szőrösek, s levelei aprók. A kecskefüz (Salix caprea) itteni páija a 
visszástojásdad levelű, kopasz hajtású sziléziai fűz (S. silesiacá). A közönséges borókát 
(.Juniperus communis) pedig a zord körülményekhez alkalmazkodott alfaja, a törpe boróka 
(J . c. ssp. nana) váltja fel, mely alacsony termetű, rövid és sűrűn álló tüjü.

Jellemző fája ennek a fölszakadozó övnek a vörösfenyö is, amely valamennyivel 
magasabbra is hatol, mint a lucfenyő. A gránitos alapközeten tömeges itt a madarberkenye 
(Sorbus aucuparia)y melyet a mészkövön a naspolyakepü berkenye (5. chamaemespilus) 
helyettesít. Levelei fénylő sötétzöldek, kopaszak, szirmai halványpirosak. A rózsafajok 
közül itt a csaknem tüskétlen, sötétpiros virágú, bókoló termésű bérei rózsával (Rosa 
pendulina) találkozhatunk, a fácskákra pedig a liánszerü, kétszer hármaslcvelü, feltűnően 
nagy, kékcslila virágú havasi iszalag (Clematis alpina) kapaszkodik.

Legmutatósabb fenyöfaj itt kétségtelenül a cirbolyafenyö (Pinus cembra). 
Mélyrehatóié gyökérrendszere, kúpos, tömött lombkoronája "szélben állhatatossá" teszi, 
így a viharos szelek mérséklésében, a lavinák megfékezésében fontos szerep jut neki. 
Magas életkort ér meg, igen lassú növekedésű, fája sűrű, egyenletes szövetü. Vörösbarna 
fáját igen kedvelték a fafaragók és bútorkészítök, ezért csaknem kiirtották. A 
cirbolyafából készült szekrények megvédték a ruhát a molyoktól. Felújulását nehezíti az a 
körülmény, hogy nagy magjai szárnyatlanok, így a szél nem tudja terjeszteni őket. Az 
ízletes magokat igen kedvelik a rágcsálók, legfőbb fogyasztója, de olykor terjesztője is a 
fenyőszajkó. Az erősen gyantás, kékes tobozokat akrobatikus ügyességgel bontja fel.
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1. Naspolyaképű berkenye (Sorbus chamaemespilus)
2. Csermelyciprus (Myricaria germanica) 3. Törpefenyő (Pinus mugo)

8. ábra - A Tátra kevésbé ismert fás növényei III.
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Magjából egyébként korábban a kárpáti vagy magyar balzsamot -  balsamum carpaticum
-  állították elő.

Alhavasi (szubalpin) övezet (1600 -  1850 m tszfm.)

Ezt a régiót a törpefenyö (Pinus mugo) uralja. Elterjedésének legfelső határa 
északias kitettségben 1930 m körül, délies kitettségben 2000 m fölött van, de tömeges 
elöjövetele 1800-1850 m tszfm.-ig tehető. A tömeges megjelenés fölött csak 
szórványosan, letörpülve, főleg a szikladarabok védelmében található. A törpefenyö sürü, 
kúszó, hajlékony ágaival és összefüggő megjelenésével fontos védelmi funkciót tölt be. 
Lassítja a felszíni vizek lefolyását, meggátolja az eróziót, ellenáll a lavináknak. Korábban 
elsősorban a pásztorok irtották, felgyújtották állományait, hogy újabb és újabb 
legelöterületekhez jussanak. A Tátrai Nemzeti Park -  látva a korábban okozott súlyos 
károkat -  ezt a fajt védetté nyilvánította.

A törpefenyves fajokban kevésbé bővelkedik, virágos növények csak a törpefenyö 
által be nem futott foltokon tenyésznek. A régió alsó részén gyakoribb a cirbolyafenyö, a 
többi fás növénynek azonban csak már a letörpülö, szél által erősen tépázott, szórvány 
egyedeivel találkozunk. Ebben az övben leggyakoribb a törpeboróka is, sokszor a 
törpefenyönél is magasabbra hatol. A lágyszárú fajok közül a nagytermetüek uralkodnak 
itt, így a sárga virágú osztrák zergevirág (Doronicum austriacum), a liláskék virágú, nagy 
levelű havasi bérclapu (Adenostyles alliariae), a zöldes virágú, impozáns alhavasi zászpa 
(Veratrum lobelianum). A sárga, pettyes virágú pettyegetett tárnics (Gentiana punctatá) 
gyöktörzsét korábban gyűjtötték, mert főzetét bélrenyheség ellen használták. Úgyszintén 
megtizedelték a sötétkék virágú, erősen mérgező erőteljes sisakvirágot (Aconitum firmum) 
is, melynek gumójából reumatikus fájdalmakat enyhítő alkaloidát nyertek.

Ebben a régióban még egy különös fajra hívjuk fel a figyelmet. A Bélai- 
havasokban él a bennszülött Wahlenberg-repcsény (Erysimum wahlenbergii). Ez az 
élénksárga, keresztes virágú növény sehol másutt a világon nem található.

Havasi (alpin) övezet (1850 -  2300 m tszfm.)

A havasi övezetbe feljutva páratlan virágpompa, s meglepő alkalmazkodási 
módok ejtenek ámulatba bennünket. Ide már a törpefenyö sem nagyon jut fel, a 
leginkább zord jelzővel illethető természeti adottságok nem kedveznek a fáknak és a 
cserjéknek. Mik is ezek a sajátosságok, melyekhez alkalmazkodniuk kellett az itt élő 
növényeknek nagyobbrészt úgy, hogy alacsonyabb régiókban javarészük meg sem tudna 
élni? Itt fenn már rendkívül rövid a vegetációs időszak, a növények az év javarészében 
nyugalmi állapotba kényszerülnek. Ezt a rövid, kevésbé zord időszakot aztán alaposan ki
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kell használni, ekkor kell növekedni, szaporodni, energiát gyűjteni a kővetkező évre. A 
hosszabb, zordabb időszakban tartós hótakaró borítja a területet, amely bár nyugalmi 
állapotba kényszeríti a növényeket, egyben védi is őket. Kicsit meglepő, de a hótakaró 
nélküli helyeken -  például kertekbe áttelepítve -  a havasi növényfajok nagy része elfagy. 
Az itteni fajoknak a nyári időjárási viszonyok között a szinte állandóan fújó és erős 
széllel, a fokozottan tűző nappal, valamint -  a megritkult levegő miatt -  az életet jelentő 
víz pillanatok alatt történő elpárolgásával kell küzdeniük. Ugyanakkor gyakoriak a kiadós 
esők is, s jelentős a harmatképzödés, ami szintén különleges berendezéseket követel az itt 
élő fajoktól.

Lássuk, milyen leleményes alkalmazkodással kerekednek felül a havasi fajok a 
fentiekben leírt kedvezőtlen természeti adottságokon! A magas termet itt nem kifizetődő, 
az ilyen növényeket a viharos szelek hamar térdre kényszerítenék. De a levegőnél jobban 
felmelegedő talaj is arra készteti a fajokat, hogy talajközelben maradjanak, s kihasználják 
az éltető talajmelegséget. Itt fenn az alacsony, törpe termet a legmegfelelőbb, sok 
növényfaj szártalan, ülő virágú (pl. szártalan bábakalács -  Carlina acaulis, szártalan 
tárnics -  Gentiana acaulis).

Mivel a szélsőségeknek a fásodó növényi részek állnak a legjobban ellen, ezért itt 
nagyon sok törpecseijével, félcserjével találkozhatunk. Ezen fajok ágai, hajtásai szívósak, 
rugalmasak, hajlékonyak, a hónyomást könnyedén elviselik. Földön kúszó, leginkább 
csak a virágzó, termést érlelő részeken felemelkedő ágrendszerükkel rácsszerüen 
behálózzák a kötörmelékes talajt, amivel az eróziót is jelentősen mérséklik. A 
leggyakoribb itteni rácscseijék a füzek közül kerülnek ki. Szokatlan megjelenésű itteni 
füzfajok a prémes fűz (Salix alpina), a kárpáti fűz (S. kitaibeliana), a csorba fűz (S. 
retusa), a recéslevelü fűz (5. reticulata) és a legkisebb termetű, nagyobbrészt föld alatt 
kúszó fünemü fűz (S. herbacea). A félcseijék ismertebb képviselői pedig a kakukkfüvek 
(Thymus spp.) és a napvirágok vagy más néven tetemoldók (Helianthemum spp.).

A szárító szél, tűző napsütés és megritkult levegő miatt bekövetkező kipárolgás 
ellen is hathatósan védekeznek a havasi fajok. Néhányuk sűrűn gyepes növésü, a kis 
növénykék szorosan egymáshoz simulva párnát képeznek, így ennek belsejében kedvező 
mikroklíma alakul ki. Ilyen tipikus pámanövény itt a Tátrában az élénkrózsaszín virágú 
szártalan habszegfü (Silene acaulis) vagy a tátrai szegfű (Dianthus tatraé). A fajok másik 
csoportja tölevélrózsát fejleszt, s szukkulens bélyegeket visel magán. Leveleik 
börszerüek, vastagok, kutikulájuk jól fejlett, rendszerint viaszosak vagy deresek. Jó példa 
erre a kövér daravirág (Draba lasiocarpa), a kövirózsák (Sempervivum spp.) és a 
kőtöröfüvek (Saxifraga spp.). Vannak olyan fajok, melyek viaszréteg helyett szőrökkel 
védekeznek a kipárolgás ellen, levélfonákuk molyhos vagy nemezes. A fehéres 
levélfonákú lisztes kankalin (Primula farinosá), a kékesderes szürke bogáncs (Carduus 
glaucinus) jó példája ennek. Más fajok aztán teljesen "beöltöznek" a hideg ellen, gyapjas
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1. Recéslevelű fűz (Salix reíiculata) 2. Kárpáti fűz (Sala kitaibeliana)
3. Prémes fűz (Salix alpina) 4. Fűnemű fűz (Salix herbacea)

5. Kukojszafűz (Salix myrtilloides)

9. ábra - A Tátra kevésbé ismert fás növényei IV.
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bundába burkolóznak, mint a mészköves területeken élő, sokak által csodált havasi gyopár 
(Leontopodium alpinum) vagy a felvidéki kökörcsin (Pulsatilla slavica). A füvek, sások 
pedig összegöngyölödött leveleikkel csökkentik a kipárolgást.

Jó védekezési stratégia a "sempervirens", azaz örökzöld életmód is. A lágyszárú 
növények között az örökzöld sás (Carex sempervirens), a fásodó szárúak között a fehér 
virágú, nyolcszirmú magcsákó (Dryas octopetala), az emyöskörtike (Chimaphila 
umbellata) vagy a mámorka (Empetrum hermafroditum) példázza ezt. Az eddig felsorolt 
fajok kivétel nélkül évelők, ami nem véletlen. Az egyéves életforma, az évről évre 
magról történő szaporodás nagyon sebezhető, az érzékeny csíranövények közül csak 
kevés tud felnőni.

A zord természeti adottságok nemcsak a megjelenésben, vegetatív szervekben 
követelnek nagyfokú alkalmazkodást, hanem a szaporodásmódban is. Mivel itt, a havasi 
régióban kevesebb a rovar, ezért nagyon sok a szélbeporzó növény (pl. sások, szittyók, 
füfélék). A rovarbeporzóknak viszont csalogatnia kell a kisszámú rovarfajt, ezért virágaik 
nagyobbak, feltűnőbbek, élénkebb színűek. A tárnicsok (Gentiana spp.) kékje, vagy a 
bérei rózsa (Rosa penduliná) pirosa ellenállhatatlan valamennyi rovarfaj számára. Több 
fajnál az elevenszülés jelenségét is meg lehet figyelni, füzérkéik ellevelesednek, majd a 
kicsi növénykék lepottyanva önálló életet kezdenek. A havasi réteken gyakori elevenszülő 
keserüfü (Polygonum viviparum), havasi peije (Poa alpina) vagy szudéta csenkesz 
(Festuca sudetica) ezt a stratégiát választotta. A szaporodásmódok közül itt sokkal 
gyakoribb a biztonságos, akár több négyzetméteres területre is kiteijedö vegetatív 
szaporodási forma, a saijadzás. A fajok legnagyobb része él is ezzel a lehetőséggel.

A rovarcsalogatás mellett viszont ügyelni kell arra, hogy a gyakori esőzésekből és 
párából származó víz ne hiúsítsa meg a megporzást. Több faj (pl. harangláb -  Aquilegia 
vulgáris, szürke bogáncs -  Carduus glaucinus) bókoló virágába már eleve nem juthat be a 
víz, mások tölcsér- vagy harangforma virágukkal védekeznek ez ellen (pl. harangrojt -  
Soldanella spp., kakastaréjok -  Pedicularis spp., kakascímerek -  Rhinanthus spp.y 
sisakvirágok -  Aconitum spp.y harangvirágok -  Campanula spp.). Néhány faj virága 
borult, esős időben bezáródik (pl. aranyos pimpó -  Potentilla aurea> nárciszképü 
szellörózsa -  Anemone narcissiflora). Az impozáns, sárga virágú zergeboglár (Trollius 
europaeus spp. altissimus) virága pedig ki sem nyílik. A termések terjesztésében nyilván 
a szélnek van döntő szerepe, ezért a terméseken különféle repítökészüléket figyelhetünk 
meg. A magcsákó (Dryas octopetala) és a kökörcsinek (Pulsatilla slavicay P. alba) 
hosszú bibeszálmaradványukkal befúlják magvaikat a talajba, így hamarabb lesznek 
védve, s biztonságosabb a csírázás.

Az életformák közül még egyet, bár kevésbé barátságosat emelünk ki, éspedig a 
félélösködést. Nagyon sok havasi faj mások gyökerein élösködve elvonja a vizet és 
ásványi sót gazdanövény töl. Ez a meglehetősen egyoldalú kapcsolat csak a
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félélösködönek előnyős, s az alkalmazkodás magas szintű megnyilvánulása. A 
csormolyák (Melampyrum spp.), szemvidítófüvek (Euphrasia spp.)t kakastaréjok 
(Pedicularis spp.)t kakascímerek (Rhinaníhus spp.)t vagy a szép lilásfekete virágú 
kantusfü (Barísia alpina) és a havasi zsellérke (Thesium alpinum) ily módon élik, csak 
alapos vizsgálódás után leleplezhető, életüket.

A tátrai havasi gyepek virágpompáját nehéz szavakban és tömören visszaadni. 
Ezeket a nagyobb kiteijedésü, sokszor feltöltödött tavak helyén viruló gyepeket korábban
-  nem véletlenül -  virágkerteknek hívták. Sajnos, az ember kevésbé kímélte őket, az 
évszázados legeltetés, a nagyszámú kiránduló virágszedése érzékeny károkat okozott 
bennük. így például az egyik legismertebbet, a Felkai-völgy Virágosrétjét már századunk 
elején elsiratták. Szerencsére a nemzeti park megalakulásával jelentősen csökkentek az 
ilyen jellegű terhelések, s többé-kevésbé regenerálódhattak a havasi gyepek. A Tátrában a 
szűk völgyek, meredek csúcsok miatt az összefüggő havasi rét nem nagy kiteijedésü, 
ezért is volt könnyen sebezhető.

Hóalji (szubnivális) övezet (2300 -  2655 m tszfm.)

Ez a régió magasságánál fogva a Kárpátokon belül kizárólag a Magas-Tátrában 
található meg. A magasabbrendü növények közül itt mintegy 130 faj képes dacolni a nem 
kevés megpróbáltatással. Összefüggő gyepet már nem képeznek, inkább kisebb, védettebb 
foltokban, párnákban tűnnek szemünk elé. Körülbelül 40 faj a legmagasabb csúcsokon, 
2600 m fölött is megél. Ebben az övben a vegetációt túlnyomórészt a virágtalanok, mohák 
és főként a zuzmók alkotják.

A kőtörmeléken talál otthonra a kétsoros nyúlfarkfü (Oreochloa distichá) és a 
gindár peije (Poa laxa). Három boglárkafaj jellemző erre az övezetre, a fehér virágú 
gleccserszéli boglárka és havasi boglárka (Ranunculus glacialis, R  alpestris), illetve a 
sárga virágú, mészkövön élő, mérgező gyilkos boglárka (R. thora). A kankalinfajok itt a 
rózsaszínű virágú apró kankalinnal (Primula minima) és a mészkövön élő hosszúvirágú 
kankalinnal (Primula halleri) vannak képviselve, a tárnicsok közül két fajt emelünk ki, a 
szennyessárga virágú, találó elnevezésű, fagyoskodó tárnicsot (Gentiana frigida) és a kck 
virágú havasi tárnicsot (G. nivalis). A sziklákon több kötöröfüfaj is otthon érzi magát 
(Saxifraga carpathica, S. moschata, S. androsacea), fehér virágaikról és tölevélrózsás 
megjelenésükről könnyen felismerhetők. A rövid felsorolást egy piciny, piros virágú 
szegfűfajjal, a hószéli szegfüvei (Dianíhus glacialis) fejezzük be, hangoztatva azt, hogy 
az alpin és szubnivális öv virággazdagságából csak nagyon szerény ízelítőt tudtunk adni.

Még egyetlen egy természeti jelenségre hívjuk fel a figyelmet, amely a Magas- 
Tátra sziklahavas jellegével és szigetszert! megjelenésével kapcsolatos. A távoli Keleti-
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és Déli-Kárpátok, Alpok miatt a havasi növényfajok itt a Tátrában elszigetelten élnek. Ez 
lehetővé tette, hogy az evolúció során csak a Tátrára jellemző, bennszülött növényfajok 
jöhessenek létre. A Keleti-Tátrának 20 endemikus faja van, melyből 4 csak a Magas- 
Tátrában, 12 pedig csak a Bélai-havasokban él. A bennszülött fajok megoszlása is jól 
mutatja a gránit, illetve a mészkő közötti, a növényvilágra is kifejtett különböző hatást. Az 
endemikus fajok közül legjelentősebb a Wahlenberg-repcsény (Erysimum wahlenbergii) 
élénksárga virágait csak a Bélai-havasokban lehet látni. Nevét GÖRAN WAHLENBERG 
svéd botanikusról kapta, aki először tanulmányozta a Tátra flóráját behatóan, s erről 
1814-ben könyvet is jelentetett meg.

Források, patakok, tavak környéke

A patakokat az alacsonyabb részeken a mézgás éger (Alnus glutinosa) és a hamvas 
éger (A. incana) együttesen szegélyezi. 800-900 m tszfm.-nál a mézgás éger elmarad, s 
átadja helyét a hamvas égernek. Ez utóbbi faj a déli oldalakon 1300 m tszfm.-ra 
kapaszkodik fel. A patakokat kísérő fás növények közül még egyre hívjuk fel a figyelmet, 
éspedig a csermelyciprusra (Myricaria germanica). Ez a tamariskaszerü, kékesszürke 
lombozatú cserje pionírként a nyers hordalékon telepszik meg. Tovaterjedésében a 
nyárakéhoz hasonló, apró magvai segítenek, gyökerén pedig nitrogéngyüjtö 
baktériumokat találunk. Szinte folyamatosan virágzik, fehéres rózsaszín virágai picinyek.

A patakok lágyszárú növényei közül ismerősöket is üdvözölhetünk, mint a hegyi 
gólyahírt (Caltha laeta) vagy a szépséges zergeboglárt (Trollius europaeus). Az 
úgynevezett magaskórós fajokból kiemelendő itt a régóta gyógynövényként ismert orvosi 
angyalgyökér (Angelica archangelicá) és a piroslila virágú álarcos bogáncs (Carduus 
personatá).

A tavak környékén is gyönyörködhetünk néhány igazán pompás növényben. A 
katinka sisakvirág (Aconitum firmum) gumójából régen reumatikus fájdalmak ellen 
készítettek gyógyszert. Még nagyobb mennyiségben szedték a támicsgyökeret, elsősorban 
a pettyegetett tárnics (Gentiana punctata) gyökerét. A régi szepesi gyökérásók 
(Enzchenklauberek) majdnem kiirtották ezt a fajt.

A botanikusoknak különös csemegét nyújtanak a kizárólag esővízből táplálkozó 
tözegmoha- vagy más néven fellápok. Sajnos, az utóbbi évszázadban sok megsemmisült, 
tőzegét kibányászták, lecsapolták vagy magától beerdösült. A még megmaradt 
lápfoltokon hamvas és tözegáfonyával (Vaccinium uliginosum, V. oxycoccos), 
tözegeperrel (Comaum palustrt), jogaras kakastaréjjal (Pedicularis sceptrum -carolinum) 
vagy hüvelyes gyapjúsással (Eriophorum vaginatum) találkozhatunk. Az áfonyákon kívül 
további törpecserjéi a tözegrozmaring (Andromeda polifola) és a molyüző (Ledum 
palustre).
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Állatvilág

A Tátrát járó ember elsősorban nagyvaddal, közülük is a félelmetesnek hitt 
ragadozókkal akar találkozni, pedig erre kicsi esélye van. A tartós háborgatás miatt 
nagyon ritkán kerülnek szem elé. A kisemlösök, madarak viszont változatos képet 
nyújtanak, köztük -  számunkra szokatlan -  magashegységi, alpesi fajokat is láthatunk. A 
növényzeti övék szerint pillantunk be a Tátra gazdag állatvilágába, ahol az emlösfajok 
számna 42, a madaraké 115, a hüllőké 3, a kétéltüeké 8.

Montán öv

A farkas (Canis lupus) sokáig a Tátra üldözött vadjai közé tartozott, a mérgezések 
következtében időnként el is tűnt. A világháború utáni időszakban ugyan elszaporodott, 
de ma a nemzeti park területén nem él több 10-12 példánynál. Korábban, mikor még 
pásztorkodás, legeltetés folyt a Tátrában, sokszor okozott bosszúságot a medve (Ursus 
arctos) a pásztoroknak. Gyakorta alszik téli álmot a Javorina környéki 
mészkőbarlangokban. Valamivel több példány él a hiúzból (Lynx lynx\ mely macskaféle 
elsősorban az őznek ellensége. A rötvad közül gyakori a szarvas (Cervus elaphus) és az 
őz (Capreolus capreolus). Az alacsonyabb régiókat kedvelő vaddisznó (Sus scrofá) nem 
őshonos tagja itt a faunának, kb. 1872 óta vándorolt be és szaporodott el. A 
kisragadozókat korábban mindenütt csapdázták, ma -  a védelemnek köszönhetően -  
gyakrabban kerül szemünk elé a róka (Vulpes vulpes), borz (Meles meles), vadmacska 
(Felis sylvestris), nyuszt (Martes martes) és a településekbe is behúzódó nyest {Martes 
foiná).

Érdekes, hogy a tátrai denevérfauna szegényes, csak néhány fajuk csapong az esti 
alkonyaiban. A további kisemlösök közül ismerősként üdvözölhetjük a sündisznót 
(Erinaceus europaeus\ és a meglepő magasságig, 1500 m -ig is felásó vakondot (Talpa 
europaea). A mókus (Sciurus vulgáris) mindennapos akrobatája ennek a régiónak és a 
települések parkjainak. Bár gyakoriak, rejtőzködő életmódjuk miatt mégis ritkán, akkor is 
csak egy pillanatra láthatjuk az erdei pockot (Clethrionomys glareolus)t csíkos egeret 
(Sicista subtilis), erdei pelét (Dryomys nitedula), törpe- és erdei cickányt (Sorex minutus,
S. araneus).

A  madárvilág sokkal gazdagabb, mint az emlösfauna, s jóval többször kerülnek 
szemünk elé a különböző madárfajok. A fajdok közül három faj, a siketfajd (Tetrao 
urogallus), a nyírfajd (Lyrurus tetrix) és a császármadár (Tetrastes bonasia) is él a 
területen, de a háborgatásra nagyon érzékenyek, ezért kis egyedszámban, eldugott 
helyeken találhatók.
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Ebben az övben fészkel a nappali ragadozók közül a békászósas (Aquila 
pomariná)y egerészölyv (Buteo buteo), héja (Accipiter gentilis), kabasólyom (Falco 
subbuteo) és a nagyon ritka vörös kánya (Milvus milvus). Az éjjeli ragadozók, a baglyok 
közül gyakori a macskabagoly (Strix aluco) és az erdei fülesbagoly (Asio otus). A 
nagytestű uráli bagoly (Strix uraliensis) már ritkább. A kisebb testű baglyokat a 
gatyáskuvik (Aegolius funereus) és a seregélynél is kisebb törpekuvik (Glaucidium 
passerinum) képviseli.

A lucos öv éber őre a jól ismert szajkó (Garrulus glandarius), de itt él és gyakori, 
az emberi településekre is bemerészkedő fenyőszajkó (Nucifraga caryocatactes) is. A 
kakukk (Cuculus canorus) szava szintén ismerős fülünknek. A rigókat is több faj 
képviseli, és nagyon jellemzőek erre az övre. Láthatjuk a nagytestű léprigót (Turdus 
viscivorus), a színesebb fenyőrigót (T. pilaris), az urbanizálódó fekete rigót (T. merüld) és 
a fehér mellényü örvös rigót (T. torquatus).

A fatörzs, a lucok törzse külön életteret nyújt néhány specializálódott fajnak. A 
kéreg alól halássza ki eleségét a görbe csörü erdei fakusz (Certhia familiáris) és a kiváló 
akrobata csuszka (Sitta europaeá). A fatestben élő rovarálcák után kutatnak a 
"fadoktorok", a nagytestű, élesen rikoltó fekete harkály (Dryocopus martius), a 
jégkorszaki maradvány fajnak tekinthető háromujjú harkály (Picoides tridactylus) és az 
általánosan elterjedt nagy tarkaharkály (Dendrocopus major). A fenyvesek koronája a 
cinegék finom cippogásától hangos, tipikus magashegyvidéki fajok fészkelnek itt, mint a 
fenyvescinege (Parus ater), búbos cinege (P. cristatus), kormosfejü cinege (P. montanus) 
és a nagyon kecses őszapó (Aegithalos caudatus).

A  színes tollruhájú süvöltő (Pyrrhula pyrrhuld) és a furcsa csőrfelépítésü, de a 
fenyömagot ügyesen kiszedő keresztcsőrű (Loxia curvirostra) tojói és hímjei eltérő 
színezetűek. A "szürke eminenciások" közül énekével tűnik ki az erdei pityer (Anthus 
triviális), szürkebegy (Prunella moduláris), szürke légykapó (Muscicapa striata) és a 
füzikék (Phylloscopus spp.) három faja. A madárvilág törpéi között kell emlegetnünk az 
itt gyakori sárgafejű királykát (Regulus regulus) és az ökörszemet (Troglodytes 
troglodytes).

A  kétéltű fajok közül a barna varangyra (Bufo bufo)y sárgahasú unkára (Bombina 
variegata) és az "időjós" szalamandrára (Salamandra salamandra) hívjuk fel a figyelmet. 
Ugyancsak eső előtt kerül szemünk elé a tátrai bennszülött, az acélkék színű Limax 
schwabii nevű csupaszcsiga is.

Még hosszan lehetne sorolni az ebben az övben élő fajokat, melyek nálunk sem 
ismeretlenek. Az itt túrázó ember azonban sietve igyekszik elhagyni a lucfenyő régióját, 
hogy az erdőhatár fölötti szokatlan sziklahavasokban gyönyörködhessen.
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Szubalpin öv

Az állatfajok magassági elterjedése alapján átmeneti jellegű a törpefenyö öv. A 
fenyves öv nagyobb testű fajainak jó része (pl. medve, hiúz) még fölhúzódik ide, s itt 
keres élelmet a keresztcsőrű, a cirbolyatobozt ügyesen felfeszegetö fenyőszajkó, s még itt 
is fészkel az örvös rigó. A havasi legelők övéből azonban több "havasi" madárfaj, s 
jónéhány kisemlös is megfigyelhető már itt.

A köveken szokott sütkérezni az elevenszülő gyík (Lacerta vivipara) és a nagyon 
félénk keresztes vipera (Vipera berus). Az alacsonyabbrendü állatok közül csak egyet 
emelünk ki, a tenyérnyi nagyságú, sárgásfehér szárnyú, fekete és piros foltokkal tarkított, 
feltűnően szép Apollo-lepkét (Parnassius apolló).

Alpin öv

A nagytestű emlősfajok közül már csak kettő él ebben a régióban. Az óvatos, 
rekedtes füttyentéssel riasztó zerge (Rupicapra rupicaprá) a hegyi lakók életében mindig 
jelentős szerepet játszott. Szívének egykor csodálatos gyógyítóeröt tulajdonítottak, majd 
később a Tátra szimbólumává vált, amit több földrajzi elnevezés is bizonyít: Zerge-tavak, 
Zerge-horhosok, Zerge-csúcs, Zerge-örtorony.

A rágcsálókhoz tartozó mormota (Marmota marmota) vészhelyzetben szintén 
füttyel riaszt, de füttye élesebb, mint a zergéé, s csak úgy visszhangoznak tőle a 
sziklafalak. Föld alatti alagútrendszerükben töltik életük java részét, októbertől áprilisig 
téli álmot is alszanak. Egykor zsírját orvosságként használták, húsát ették, prémjét is 
felhasználták. A múlt század hetvenes éveiben a kíméletlen irtás miatt kipusztulóban volt 
a mormota. A fokozott védelemnek köszönhetően ma már fennmaradása biztosított.

A kisemlös fauna is a havasi jelleget reprezentálja. Bár megtaláljuk még itt is a 
törpe- és erdei cickányt, de az igazán jellemző faj a havasi cickány (Sorex alpinus). Téli 
álmot nem alszik, hanem a hó alatt keresi rovarokból álló táplálékát. Hasonló életmódot 
folytat a havasi pocok (Microtus nivalis) és a tátrai földipocok (Pitymus tatricus) is. Ez 
utóbbi bennszülött faj. Télen a hó alatt ásott alagutakban jár, s növényi táplálék után kutat.

Az előbb említett kisemlösöknek a ragadozó madarakon kívül más ellenségei is 
vannak. A télen fehér ruhába öltöző hermelin (Mustella erminea) és a nála karcsúbb 
menyét (M. nivalis) közülük szedi zsákmányát.

A madarak között is van néhány "havasi" specialitás; a nem feltűnő tollruházatú 
havasi pityer (Anthus spinoletta) és a havasi szürkebegy (Prunella callaris) tipikus lakója 
ennek a régiónak.

A kétéltűek közül a zöld varanggyal (Bufo viridis) és barna ásóbékával (Pelobates 
fuscus) találkozhatunk a vizenyős területeken.
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Szubnivális öv

A havasi legelők fajait, ha ritkábban is, de megtaláljuk még ebben a régióban. 
Különös élőhelyet jelentenek a meredek sziklafalak, ormok, sziklatornyok. Csak az 
akrobatikus ügyességü fajok élnek már itt, így a ragadozó madarak fejedelme, a szirti 
(köszáli) sas (Aquila chrysaetos). Mivel féltették tőle a "hasznos" vadat, ezért Hohenlohe 
herceg vadászai a századfordulón csaknem kiirtották. Amelyik nem került puskacsö elé, az 
csapóvasban fejezte be tátrabeli zsákmányszerzését, hogy aztán rab madárként, 
valamelyik németországi állatkertben tengesse maradék életét.

Itt fészkel a villámsebes röptü vándorsólyom (Falco peregrinus) szintén 
megcsappant létszámú állománya is. Ez a faj a solymászat következtében került a 
kipusztulás szélére. A Tátra szanitéce, a holló (Corvus corax) korr-korr-ja gyakran 
hallható, úgyszintén nem ritka a sarlós fecske (Apus apus) csapatok vijjogása sem. 
Egzotikus szépségű madara ennek a régiónak a hajnalmadár (Trichodroma muraria). 
Földre, fára sohasem száll, a sziklafalon fölfelé kapaszkodva szedi össze rovartáplálékát. 
Gyakran pillangószerüen imbolyog a levegőben, repülő rovarokra vadászva. Ennek az 
övnek is megvan a maga rigófaja a kövirigó (Monticola saxatilis) képében.

Tavak, patakok, források

Az itt élő fajok többé-kevésbé függetlenek a magassági övéktől, a víz 
mennyisége, álló vagy mozgó volta, mélysége határozza meg létüket. A patakok, tavak 
legnemesebb hala a sebes pisztráng (Salmo trutta morpha fario), mely egészen a 
vízesésekig felúszik. Rokona, a pénzes pér (Thymallus thymallus) inkább az alacsonyabb 
régió bővizű patakjait kedveli. A patakokban csapatosan jár a fürge cselle (Fhoxinus 
phoxinus), s gyakori a botos kölönte (Cottus gobio) és a cifra kölönte (C. poecilopus) is. E 
biotóp ragadozói a korábban prémjéért vadászott vidra (Lutra lutra) és a vízicickány 
(Neomys fodiens). A madárfajok közül ki kell emelni a táplálékát itt kereső fekete gólyát 
(Ciconia nigra), a vízirigót (Cinclus cinclus), továbbá a jellegzetes magatartású billegető— 
cankót (Actitis hypoleucos) és hegyi billegetőt (Motacilla cinerea). A farkos kétéltűek 
közül a narancssárga hasú alpesi gőte (Triturus alpestris) és a bennszülött kárpáti gőte (T. 
montandoni) színesíti a vizeket. Az alacsonyabbrendü állatok féltett értéke a magasabb 
régiókban élő jégkorszaki maradványfaj, az arktikus tócsarák.
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Erdőgazdálkodás

A Tátra-vidék erdőgazdasági viszonyait alapvetően meghatározza, hogy itt 
csaknem kizárólag fenyöfélékkel kellett gazdálkodni. Ugyanakkor ezek a fenyöerdök 
nemcsak termesztési célt, hanem véd-, sőt közjóléti, üdülési, pihenési feladatot is elláttak. 
FEKETE LAJOS 1887-ben így foglalta össze a Magas-Tátra erdőinek feladatát: "A 
Magas-Tátra roppant sziklás területein felhalmozódó hótömegeket és lehulló 
nagymennyiségű csapadékot feltartóztatni, hogy azok a helyett, hogy gyakori áradásokat 
okoznának, a forrásokat és folyókat egyenletesebben táplálhassák; felfogni a 
sziklaoldalakból folyton lepergö kőtörmelékeket és málladékot, hogy ezek alantabb fekvő 
területeket el ne boríthassanak, a folyók medrét el ne árasszák; feltartóztatni a 
hegységekből lefelé áramló havasi szeleket, hogy alattuk a vidék lakhatóbb maradjon; s 
végre emelni a vidék szépségét, kellemességét, hogy az utasok és a fürdövendégek jól 
érezzék magukat és évente emelkedjék ezen európai hírű vidék idegenek által való 
látogatása."

A tátrai erdők említett sokirányú feladatainak ellátását nagyban befolyásolták az 
erdők birtokviszonyai. Ezért az erdőgazdálkodás néhány jellemzőjét a birtokosok szerint 
célszerű áttekinteni.

Kincstári erdők

A Magas-Tátra nyugati völgyei-hegyei, a Kriván-csúcs környéke, az egykori 
hradek-likavai kincstári uradalom részeként régóta kincstári tulajdonban volt. Itt a 
kiegyezés után létrehozott liptóújvári főerdöhivatal vichodnai erdőgondnoksága 
működött. A terület kiterjedése mintegy 8800 hektár, amelynek 15 % -a a gazdasági erdő, 
19 % -a a véderdő, 41 % -a a havasi legelő és 25 % -a a sziklás terület volt.

Az 1892-ben elkezdődő birtokvásárlások eredményeképpen részben ehhez a 
területhez csatlakozóan, jórészt viszont a Csorba-tó, Tátralomnic és Vörös Kolostor 
környékén szereztek állami területeket, s valósították meg a kincstári erdőgazdálkodást. A 
tátrai kincstári erdők kezelésére 1904-ben létrehozták a felkai (tátrai) erdögondnokságot. 
Az erdögondnokság előbb a liptóújvári föerdöhivatalhoz, majd 1910-től kezdődően 
közvetlenül a Földművelésügyi Minisztériumhoz tartozott.

A tátrai kincstári erdőkre 1907-ben hagyták jóvá az 1906-től 1915-ig érvényes 
ütemtervet. Az üzemtervben hangsúlyozták a "parkszerű" kezelés szükségességét. Ennek 
érdekében elsősorban szálaló üzemmódot (a fürdötelepek környékén), másodsorban pedig 
kis vágásterületeket (évente alig 2-3 hektárt) írtak elő. Néhány helyen kopárerdösítést is 
végeztek, aminek érdekében két (kis) csemetekertet üzemeltettek.
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A felkai erdögondnokság területe fokozatosan nőtt, 1914-ben elérte a 6,5 ezer 
hektárt. Ebből 19 %-ot a gazdasági erdők, 11-11 %-ot a véderdők és a havasi legelők 
("zergelegelök"), 53 %-ot a sziklás területek foglaltak el, 6 % pedig az egyébre 
(épületek, kertek, golfpályák stb.) jutott. Az erdők zöme, 60-70 % -a lucfenyves volt, 20 
%-a vörösfenyves, míg a többit törpefenyvesként tartották nyilván.

A fakitermelés házilagos kezelésben történt. A faanyagot a poprádi faraktárban 
tárolták, bocsátották áruba. A jó feltártság, fejlett úthálózat, telefonösszeköttetés segítette 
az erdőgazdálkodást, amivel kapcsolatban ismételten utalunk a "parkszerű" kezelés 
elsődlegességére.

A Felkán kialakított erdögondnokság vezetését erdőmémök látta el. 
Tátralomnicon, a Csorba-tónál és Koronahegyfürdőn szolgált egy-egy erdöör, Poprádon 
pedig famester.

Egyéb erdők

A Magas-Tátrában a kincstári birtokokon kívül jelentős mennyiségű erdő volt 
faluközösségek és uradalmak tulajdonában. Délen-délnyugaton a Szentiványi család, 
délen-délkeleten a Máriássy család és a községek, keleten-északkeleten a herceg 
Hohenlohe-uradalom erdői terültek el. Közülük csupán az utóbbi uradalom tett jelentős 
erőfeszítéseket a korszerű, kíméletes erdőgazdálkodás meghonosítására. Törekvésük 
sikerét jelzik a felújítatlan, elkopárosodott területeken végzett fásítások, a mérsékelt, 
elsősorban egészségügyi vágásokra korlátozott fahasználatok.

A községi, birtokközösségi erdők viszont meglehetősen elhanyagolt állapotban 
érték meg az 1879. évi erdőtörvény rendelkezéseit. A jobbágyfelszabadítást követő 
földesúri és (volt) jobbágyi birtokelkülönítések során ugyanis a tátralaji községek is sok 
erdőt legelöilletöségként kaptak meg. Mivel pedig a marhatartásához legelőre volt 
szükségük, irtották az erdőt. Legelőször a község körülieket, majd egyre feljebb hatoltak, 
s tulajdonképpen az üdülőtelepek is irtásterületeken jöttek létre. A fakitermelési kedvet a 
legelönyérésén kívül jelentősen növelte a vasútvonal 1872. évi kiépítése, amellyel az 
itteni faanyagot távolabbi piacokra is el lehetett juttatni.

Az erdészeti szaksajtóban idöről-idöre visszatértek erre a Tátra-vidéki 
erdöirtásra, de az erdők megvédésének törvényes alapját csak az 1879. évi erdőtörvény 
teremtette meg. Ekkortól kezdődően ugyanis kiépült az erdészeti közigazgatás, amely a 
felfektetett erdötörzskönyvek alapján a községi erdők üzemtervezését, állami felügyeletét 
valósította meg. így lehetőség volt legalább a kiépülő fürdötelepek közvetlen 
környékének, illetve a magasabb régiók erdőinek véderdővé minősítésére, amely 
véderdőket a tulajdonosoknak meg kell óvniuk.
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A legeltetés tilalmazásával, illetve az erdőtörvényben előírt felújítási kötelezettség 
érvényesítésével századunkra bizonyos változás, javulás következett be, úgyhogy az OEE 
1909. évi vándorgyűlésének résztvevői már megállapíthatták: "Erdészeti szempontból 
nagyon sajnálatosan tapasztaltuk, hogy a Tátra vidéke vágható fakészletéböl úgyszólván 
teljesen ki is van fosztva, de némi vigasztalásul szolgált, hogy a felújítás legalább a jövőre 
ismét szép értékes faállományokat ígér."

A Magas-Tátra községi erdői már az 1898. évi XIX. te., a kötelező állami 
erdökezelés bevezetése előtt részben a szepesszombati, részben a szepesófalvi járási 
erdögondnoksághoz tartoztak, az 1898-ban létesített állami erdöhivatal központja pedig 
Lőcsén volt.

Zömében községi erdőket károsított az az 1915. november 18—19—i ciklon, 
amelynek mintegy 1000 hektár erdő esett áldozatul. A széldöntés és -törés után 219 ezer 
m3 faanyagot árverésen értékesítettek, majd 1916-ban igyekeztek a fát elszállítani, a 
területeket kitakarítani. VADAS JENŐ ekkor készített egy felújítási tervet, amelyben az 
erdöesztétika kívánalmait, a tátrai erdők sajátos üdülési, közjóléti szerepét próbálta meg 
érvényesíteni. így elegyes, tisztásokkal tarkított, sétautakkal jól feltárt erdők létrehozását 
szorgalmazta. A háború idején azonban mindezt már nem lehetett megvalósítani.

A tátrai erdöbirtokok külön gondját jelentette a turisztika, mert az erdőkben 
különböző séta- és turistautak, pihenőhelyek létesültek. Ezzel a birtokokon állandó volt a 
járás-kelés, amitől a legtöbb erdőtulajdonos úgy általában tartott. Pedig az erdészek 
többször leszögezték: "a turisztika a vidéknek s így első sorban az erdőnek hasznot 
jelent... A turisztika utat, vasutat ígér! Éppen azt, a minek a hiánya az erdészet 
fejlődésének kerékkötője volt." Tehát a turisztikával kapcsolatos esetleges 
kellemetlenségeket is el kell viselni. Mégis, például a Hohenlohe-birtokot -  elsősorban 
vadgazdasági megfontolásokból - , elzárták a turisták elöl.

A fafeldolgozásnak, faértékesítésnek jelentős lendületet adott az említett 
vasútépítés, bár a németországi védővámok életbe léptetése után nem Sziléziában, hanem 
inkább az Alföld felé keresték az értékesítési lehetőségeket. A Szepesség ipari fejlettsége 
a fűrésziparra is kiterjedt, így elsősorban feldolgozott fát szállítottak távolabbi vidékekre.

A mellékhasználat közül a legeltetésen kívül a kéregtermelés és a fenyötüszedés 
volt a jelentős. A szepesi tímáripar nagy mennyiségben használta fel a jegenyefenyökérget 
bőrcserzésre. A gyalogfenyö tűjét pedig a különböző fürdökúráknál alkalmazták. 
Ugyancsak a gyalogfenyö tűjének hasznosítására létesítették a Zöld-tó vidékén az 
illóolajgyárat.
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Vadászat, halászat és természetvédelem

A királyi birtokadományokkal, illetve a Szepesség mai területének betelepítésével 
a király által korábban bírt vadászat és halászat joga is a birtokot kapott föurakra és a 
szepesi városi polgárokra szállt át. A megszerzett jogok jelentősége századokig kicsi volt, 
hiszen a Szepesség északi részén sem a környezeti tényezők, sem a társadalom 
berendezkedése nem kedvezett a kiterjedt főúri vadászatoknak, netalán vadaskertek 
létesítésének. Mégis, amikor a poprádi Szent Egyed-templom toronyórája Szent Egyed 
napján (szeptember elsején) elütötte az éjfélt, számtalan cipszer kerekedett fel, s űzte, 
hajtotta a vadat.

Mire vadásztak az elmúlt századokban? Erre vonatkozólag -  mint mindenhol az 
országban -  a Szepességben is a "bestiáriumok" legendás állatai és a tudományosan is 
igazolható, előforduló állatfajok leírásai keverednek egymással. A legendák szerint az 
utolsó "sárkányt" a XVIII. században a Csorba-tóban ejtették el. A vidék utolsó köszáli 
kecskéjéről, bölényéről, netalán jávorszarvasáról nincsenek hitelt érdemlő források, azok 
középkori tátrai, tátraalji előfordulásai nem bizonyíthatók. A gímszarvas és az őz viszont 
évszázadokig előfordult, s csak a XVIII. század második felében vagy a XIX. század 
elején tűnt el -  nem utolsósorban a kíméletlen vadászat miatt -  erről a vidékről. A 
feljegyzések szerint az utolsó havasi nyulat 1861-ben a Kriván alatt lőtték. A Magas- 
Tátra jellemző vadfaját, a zergét a kíméletlen vadászat szintén ekkor, a múlt század 
közepén sodorta végveszélybe. A tudomány fejlődése és a társadalmi viszonyok haladása 
azonban a tátrai zergeállomány megmentését, sőt elszaporodását tette lehetővé.

Legelőször az Ungarischer Forstverein (Magyar Erdész Egylet) 1856. évi gyűlésén 
került szóba a tátrai zergék és mormoták védelme, majd a Tátra környékének leírói, lakói 
is foglalkoztak ezzel a kérdéssel. A Magyar Királyi Természettudományi Társulat 1866. 
decemberi gyűlésén vetette fel, hogy Magyarországon is csatlakozni kellene ahhoz a 
krakkói tudóstársulati kezdeményezéshez, amely eme nevezetes tátrai állatok megóvását 
tűzte ki célul. A társulat ennek alapján határozott: "A magyar kir. helytartótanács 
fölkérendő, hogy egy minél előbbi rendelet kiadására, melyben a marmották és zergék 
pusztítását, kiváltképpen pedig a csapóvas felállítását és a téli álmot alvó marmották 
kiásását, szigorú büntetés mellett tiltássá." Ha ilyen értelmű országos intézkedés nem is 
született, Szepes vármegye hatósági rendelettel vette védelembe a tátrai zergéket és 
mormotákat.

Az osztrák-magyar kiegyezés utáni első, 1872. évi vadászati törvény ugyan-,4 
zergét különösebben nem védte, de november közepétől július elsejéig vadászati tilalmat 
állapított meg rá. Az 1883. évi XX. törvénycikk viszont a zergegidára teljes tilalmat 
mondott ki. Ezzel igyekezett a zerge elszaporodását elősegíteni. A zergeállomány
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növekedését azonban sokáig a kiterjedt orvvadászat akadályozta. Ezért a Magyarországi 
Kárpátegyesület a legismertebb tátrai orvvadászokat hegyivezetökként, illetve a 
vadászterületek bérlői vadörökként alkalmazták. így a zergékre irányuló orvvadászat 
jórészt megszűnt. A téli álmot alvó mormoták kiásásának szokása pedig fokozatosan, a 
felvilágosítás hatására, a műveltség terjedésével jelentősen csökkent. Egyre kevesebben 
hitték, ugyanis, hogy a mormota zsírja minden betegség ellen alkalmazható 
"csodagyógyszer".

A tátrai zergeállományt az 1880-as évek végén 800-1000 példányra becsülték. 
Ebből évente mintegy húszat ejtettek el. A vadászati mód a múlt században még jobbára a 
hajtás volt. A nagykiterjedésü havasi vadászterületeken általában magánbérlök vadásztak. 
A kincstári birtokvásárlások után az államerdészeti közegek nem adták bérbe a vadászati 
jogot, hanem azt bárcázás útján értékesítették. A megfelelő vadóvás mellett évenként 
meghatározták az elejthető mennyiséget, majd a fürdövendégeknek eladták a lelövés 
jogát. Bárcát lehetett váltani zergére (például 1914-ben összesen 27-re), szarvasbikára, 
özbakra, vaddisznóra, medvére, siket- és nyírfajdra, császármadárra és szalonkára. A 
kiváltott bárca a kísérő díjazását is magában foglalta, aki gondoskodott a megfelelő 
vezetésről, netalán az utánkeresésröl. (A sebzésért is fizetni kellett. A vadászati 
szempontból oly fontos vérebek tartásáról az államerdészet gondoskodott.)

A kincstári birtokokon kiterjedt cserkelőút- és lovaglóút-hálózat állt 
rendelkezésre. Sózókat és etetőket is létesítettek, s gondoskodtak a kártékony ragadozók 
irtásáról.

Az uradalmak közül a vadászatra, vadgazdálkodásra legnagyobb gondot 
Hohenlohe herceg birtokán fordították. A herceg kezdte el az 1880-as években a szarvas 
és az őz (újra-)honosítását, sőt különféle egzotikus vadfajokat is igyekezett a Tátra 
vidékén megtelepíteni. A Hohenlohe-uradalmakban a vadászat érdekeit az üdülési és 
turisztikai igényeknél is előbbre valónak tartották.

A vadásztársulatok közül a Szepesbélai Vadásztársulatot említjük meg, ahol 
különös gondot fordítottak a vadóvásra, vadtenyésztésre. Itt is -  hasonlóan a kincstárhoz
-  a fürdövendégek közül fogadtak vadászokat.

Századunk első évtizedében a tátrai zergeállomány nagyságát mintegy kétezerre 
becsülték, tehát a vadászat korlátozása jelentős eredményt hozott. Ugyanakkor 
fokozatosan elszaporodott a szarvas és az őz is. Ennek ára azonban a ragadozók, 
elsősorban a hiúz és a farkas kíméletlen, mérgezéses és csapóvassal történő irtása volt. 
Különösen a hiúzt tekintették mindenféle nemes vad ellenségének, de a legnagyobb 
üldözések ellenére sem tudták -  a természetvédelem szerencséjére -  a Tátrából 
kipusztítani.
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A medve és a farkas, sőt a szirti (köszáli) sas pusztítását az állattenyésztési 
érdekek is megkívánták, így ezek az állatfajok századunk elején csaknem eltűntek a 
Magas-Tátrából. A fajdféléket, a siket- és a nyírfajdot, továbbá a császármadarat az itt az 
1870-es évek elején felbukkanó vaddisznó kezdte veszélyeztetni. Az említett madarak 
fészkelöhelyeit jelentő háborítatlan, idős erdők is megfogytak, tehát a visszaszorulásuk 
elkerülhetetlennek látszott.

A madarak közül még a vízirigó és a jégmadár a mind belteijesebbé váló 
haltenyésztést, halászatot zavarta, úgyhogy a Tátrát ismerő ornitológusok mind 
gyakrabban fordultak a halászokhoz: ne irtsák az említett "halkártevőket".

A halászati lehetőségek szempontjából a Tátra környéke korán, már az 1880-as 
években különös figyelmet kapott. Itt működött ugyanis 1880-tól kezdődően az Észak- 
magyarországi Halászati Egyesület, majd 1883-tól a Késmárk székhelyű Poprád-völgyi 
Halászati Egyesület. Ez utóbbi egyesület legfőbb célja "a Poprád-völgy Tátra patakjaiban 
fogytán lévő ösanyagnak pótlása és szaporítása." Ennek érdekében nemcsak a halászat 
korlátozását jelentő szabályrendeletet dolgozták ki (még az 1888. évi halászati törvény 
előtt!), hanem Tátraházán pisztrángtelepet is létesítettek.

Az 1888. évi XIX. te., a halászati törvény rendelkezéseinek megfelelően alakuló új 
halászati társulatok közül a szepesbélait említjük meg. Ők szintén pisztrángtelepet 
létesítettek, s a halászat helyett inkább a (bér)horgászatot részesítették előnyben.

A halak természetes szaporodását nagyban gátolta a mind intenzívebbé váló 
halászat, a mérgező, bódító anyagokkal végzett orvhalászat és nem utolsósorban a 
folyóvizek szennyezettsége. A Liptómegyei Vágvízi Halászati Társulat kezelésébe tartozó 
vízfolyásokban a liptóújvári és rózsahegyi ipari üzemek szennyvízkibocsátása okozott 
károkat. Ugyanakkor a kortársak úgy látták, hogy a faúsztatás, tutajozás is akadályozza a 
halállomány elszaporodását. Az Dunajec és a Poprád különleges, angolnát és lazacot is 
rejtő halállományát pedig a Visztulán történő építkezések és az ott folyó kíméletlen 
halászat tette egyre szegényebbé.

A kincstári tulajdonban lévő halasvizekre a földművelésügyi miniszter 1906-ban 
külön szabályrendeletet alkotott. Ennek alapján a Csorba-tóban, a Vág és a Béla folyók 
kincstárhoz tartozó részein csak a horgászatot engedte meg. A horgászoknak a kincstári 
erdészeknél kellett bárcát váltaniuk, amely csak a kifogásra volt érvényes, a halért külön 
kellett fizetni. A tátrai (felkai) erdögondnokságban pedig csak az erdöör felügyelete 
mellett lehetett horgászni.

A Csorba-tó mellett halköltöházat és nyolc nevelötavat létesítettek. Itt már 
nemcsak az őshonos sebes-, hanem a szivárványos pisztráng szaporításával is 
foglalkoztak.
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Mind az állat-, mind a növényvilág védelme szempontjából a múlt században az 
1879. évi erdőtörvénynek volt a legnagyobb jelentősége. A törvény "az erdők 
fenntartásáról", többek között így intézkedett: "Azon erdőkben vagy erdörészekben, 
melyek magasabb hegyek kö-görgetegjein, havasok fennsíkjain vagy hegytetőkön és 
gerinceken, meredek hegyoldalakon és ezek lejtőin, hegyomlások, kő- vagy 
hógörgetegek és vízmosások támadásának és terjedésének megakadályozára szolgálnak, 
vagy a melyek elpusztulása folytán alantasabb fekvő területek termőképessége vagy 
közlekedési utak biztonsága veszélyeztetnék, vagy szélvészek rombolásának út nyittatnék
-  az irtás és a tarvágás tiltatik." Ezek az állományok, a törvény szerint véderdők, a 
szorosan vett termőföld védelmén túl a szélsőséges termőhelyeken álló, értékes fajú és 
genetikai tulajdonságú fás- és lágyszárú növények megóvását biztosították. Ugyanakkor 
lehetőséget adtak az ottani állatállomány élőhelyének a megőrzésére is, sőt a fatenyészet 
felső határán lévő erdők, havasi legelők és sziklacsoportok, az erdőhöz tartozó természeti 
képződmények változás nélküli megtartására. Minderre a Magas-Tátrában is szükség 
volt.

Bár a Magas-Tátrára -  ellentétben például az Alpokkal -  kevésbé volt jellemző a 
havasi állattenyésztés, a pásztorok mégis sok gondot okoztak. A leginkább legeltetésre 
alkalmas területeken minden eszközzel, így a gyalogfenyvesek felgyújtásával is 
igyekeztek a legelőt gyarapítani. Az erdőtörvény ezt a tevékenységet korlátozta, de 
szükség volt a havasi rétek védelmére is. Ebben a Magyarországi Kárpátegyesület ért el 
eredményeket. A jelentősebb "virágoskertek" közül néhányat, például a Felkait, bérbe 
vette, s ott a legeltetést csak a vegetációs időszak vége felé, augusztus második felében 
engedte meg. (A havasi szénakészítés -  a szekérrel járhatatlan utak és a nagy távolságok 
miatt -  a Magas-Tátrában ismeretlen volt.)

Mind a tátrai erdészek, mind az ottani természetbarátok, turisták kiemelt figyelmet 
fordítottak a fás növények között a cirbolyafenyöre. A kincstári erdőkhöz tartozó Kriván- 
csúcs nyugati oldalán a vichodnai erdögondnokság már az 1880-as évek elején 
védelemben részesítette a cirbolyát, sőt mesterséges erdősítésekkel igyekezett a 
fennmaradását biztosítani. Ugyanezt a célt szolgálta a tátrafüredi fürdöigazgatóság 
rendelete is, amelyben a cirbolyamag és -csemeték jogosulatlan szedését és árusítását 
tiltotta meg. Ennek ellenére FEKETE LAJOS 1887-ben ezt írta: "Sajnos, a magas 
Tátrának e dísze pusztuló félben van, mert fájának ékessége miatt folytonosan vágják... a 
folytonos legelés és a pásztorok tüze meg fejszéje a természetes felújulás lehetőségét is 
kizárja."

A Magyarországi Kárpátegyesület 1890-ben szintén a cirbolya mesterséges 
szaporításával próbálkozott. A túrázóknak kis zacskóban cirbolyamagot adott, és kérte 
őket, hogy a fafaj tenyészhelyén szórják azt szét, hátha néhány csemete kikel s felserdül. 
Ennek ellenére a cirbolya továbbra is visszaszorulóban volt.
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Amikor századunk első évtizedében a természetvédelmi mozgalmak 
Magyarországon megindultak, a Magas-Tátra kincsei mindig elsőként kerültek szóba. 
KAAN KÁROLY 1909-ben a Szent-Iványi-Csorba-tavat és a Nagytarpataki-vízesést 
mint különleges természeti képződményeket ajánlotta megóvásra. A Bélai-havasok 
növényvilágát szintén egyedülállónak, védelemre érdemesnek tartotta.

A természeti emlékek 1909. évi összeírása során Szepes vármegyében valóban 
terjedelmes, a megye csaknem minden természeti értékét magába foglaló felterjesztést 
állítottak össze. A cirbolyafenyöt és a havasi gyopárt mindenhol védendőnek javasolták, a 
Magas-Tátrából pedig összesen 87 objektumot tartottak megóvásra érdemesnek. 
Közöttük szerepelt a hegység minden jelentősebb tava a Szent-Iványi-Csorba-tótól az 
északi lejtőkön lévő Békás-tavakig. Ugyanígy a vízesések a Nagytarpatakitól a Fátyol
vízesésig. Az összeírt, védelemre beterjesztett értékeket a vármegye elöljárósága művészi 
kivitelű albumban szerette volna a nagyközönség elé tárni. Ezzel egy időben a szükséges 
helyeken vaskorlátok elhelyezését és ismertető vastáblák felállítását helyezte kilátásba.

Az 1909-ben elindult országos összeírást azonban nem követte természetvédelmi 
törvény, mert az 1914-ben előkészített javaslat a háború kitörése miatt nem került a 
parlament elé. így a tátrai természeti értékek törvényes védelme is elmaradt. A háború 
alatt pedig egyre nehezebb volt a fennálló rendelkezéseket is betartatni. Példaképpen csak 
a zergéket említjük meg. 1916-ban a földművelésügyi miniszter kénytelen volt átírni a 
hadügyminiszternek, amelyben kérte, hogy a katonai sítanfolyam résztvevői "a 
zergevadászattól és a zergéknek kiabálás, rálövöldözés és bekerítő hajtás által való 
háborgatásától és riasztgatásából szigorúan tartózkodjanak." így aztán a háború után, már 
1919-ben, a védelem gondolata újra a zergék megóvásához kapcsolódott. (1919-et 
"zergevédelmi év"-nek nyilvánították). Elindult azonban egy másik mozgalom is, amely a 
Magas-Tátrában nemzeti park létrehozását tűzte ki célul.

Még 1914-ben, amikor Hohenlohe herceg a jelentős kiterjedésű tátrai birtokainak 
értékesítését fontolgatta, a Magyarországi Kárpátegyesület választmánya elhatározta: 
felkéri a kormányt, "ha csak lehetséges (a birtokot) vegye meg, hogy a Tátra mint 
nemzeti park megmaradjon." Erre a vásárlásra azonban csak később, a herceg 1925-ben 
bekövetkezett halála után került sor. Közben, 1925-ben és 1926-ban, Krakkóban 
tárgyalások folytak a határ mindkét oldalán kialakítandó nemzeti parkokról. A következő 
évtizedben további lépések történtek a Tátrai Nemzeti Park létrehozására, de a 
megvalósulásig újabb egy évtized telt el. 1948-ban mondták ki, s 1949. január elején 
ténylegesen meg is alakult a Tátrai Nemzeti Park. A továbbiakban ez a szervezet 
igyekezett, igyekszik napjainkban is a tátrai értékek fenntartásáról gondoskodni. (A 
lengyel oldalon 1955-ben jött létre a nemzeti park.)

Működésének első évtizedében a Magas-Tátrát károsító gazdasági 
tevékenységeket (legeltetés, köbányászat, erdőgazdálkodás) igyekezett átalakítani, illetve
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megszüntetni. A kővetkező évtizedben, az 1960-as években az idegenforgalom 
ugrásszerű növekedése miatt kiemelt gondot fordítottak a turisztika és a természetvédelem 
igényeinek, lehetőségeinek összehangolására. 1977-ben pedig határozat született a 
különlegesen értékes területek fokozott védelméről, illetve az aktív védelmi tevékenység 
feltételeinek megteremtéséről.

A Magas-Tátra mai látogatói mind az elmúlt idők emberi tevékenységének olykor 
káros nyomait, mind a múlt században kibontakozó természetvédelmi mozgalom 
eredményeit egyaránt láthatják. S talán az utóbbiak meggyőzőbbek: érdemes a természet 
megóvását értő módon, nagy figyelemmel végezni!
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Utazás a Magas-Tátra körül

Szent-Iványi -  Csorba-tó (Csorber See; Strbské pleso)

A Csorba-tó

A déli oldal legnagyobb területü, legmélyebben fekvő és legismertebb tava a 
Csorba-tó. A tó panorámájának hátterét azok a csúcsok alkotják, melyek a Mlinica- 
völgyet közrefogják. A tó déli partjától előre tekintve teljes pompájában áll előttünk a tó 
felett nyíló völgy képe. Balról a Szoliszkó (2119 m) déli nyúlványának törmelékes kúpja, 
jobbról pedig a Pátria (2205 m) széles háta képezi a völgy két oldalát, míg velünk 
szemben, a völgy hátterében a Csorbai-csúcs (2385 m) kupolája emelkedik. A Mlinica- 
völgyböl zúdult alá az a hatalmas jégár, melynek homlokmorénájából a jégkorszakban a 
Csorba-tó óriási gátja és fennsíkja felépült. A Csorba-tó tehát nem tengerszem, hanem 
tipikus moréna-tó. Területe 16 hektár, legnagyobb mélysége 29 m. Érdemes még 
megemlíteni, hogy a Csorba-tó az európai fő vízválasztó hátán fekszik. Lefolyása a 
Mlinica-patak, mely két ágra szakad, ebből az egyik a Poprádba, a másik a Vágba folyik. 
A nyugatra folyó Vág a Dunával a Fekete-tengerbe ömlik, míg a Menguszfalvi-völgyben 
eredő Poprád keleti irányban -  egyesülve a Dunajeccel -  a Kárpátok északi oldalán a 
Visztulába folyik, mely a Keleti-tengernek adja át vizét. így a Csorba-tó a bifurkációnak 
szép példája, mert vizét két tengernek küldi.

A tó délnyugati pontjánál egy kis félsziget alkotta öbölben tőzegláp képződött, 
mely tözegmohából állt. Ha ezt a mohlápot zavartalanul hagyták volna, idővel kitölthette 
volna a tó teljes medencéjét. Ezt az állapotot érte el a Csorba-tótól délkeletre fekvő 
medence, melynek tőzeglápja a vízszint fölé növekedett, s a tavat teljesen elborította. A 
kis lápmedence partján felépült Móry-telep érdekében a láp tőzegét kitermelték, és az 
egykori tavat Ujcsorba-tó néven felújították. Sajnos, ezzel ritka természeti értékek 
mentek véglegesen tönkre.

Az üdülőtelep

A tó és a telep egykor a Szent-Iványi család tulajdonában volt. Id. Szent-Iványi 
József az 1860-as években építtetett a tó mellé lakóházat, amelyet nyáron a látogatók 
rendelkezésére bocsátott. A Magyarországi Kárpátegyesület 1875-ben létesítette a 
József-menedékházat. Ezt Szent-Iványi négy év múlva az egyesülettől megvette, s ettől 
az időtől kezdve a birtokos évről évre gyarapította a telepet, így egyre több vendégnek 
nyújtott szállás- és pihenési lehetőséget.
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A magyar kincstár 1901-ben Szent-Iványitól megvásárolta a Csorba-tavat és 
közvetlen környékét. A Vázsec és Csorba községek határában lévő, mintegy 300 ha 
eladásakor a birtokos kikötötte, hogy a tó neve "örök időkre" Szent-Iványi-Csorba-tó 
legyen. Az állam a tó körüli telep kialakításához, illetve az üdülőhelyet övező erdők 
egységes kezelése érdekében a menguszfalvi erdőbirtokosoktól is vett területet. (A 
vásárlásokról, a "Kárpátok gyöngyének" megszerzéséről az 1902. évi VIII. te. 
intézkedett.)

Az üdülőtelep állami (házi) kezelésére a vásárláskor még nem gondoltak, hanem 
azt a Nemzetközi .Hálókocsi Társaságnak adták 30 évre bérbe. A szerződést azonban a 
lejárta előtt felbontották, majd a bérletet Klimó József liptószentiváni gazdálkodó kapta 
meg. 1913-ban újra bérlöváltozás következett, egy, a telep kezelésére alakult 
részvénytársaság próbálkozott az üzemeltetéssel és a fejlesztéssel. A részvénytársaság 
azonban a bérletet albérletbe adta, aminek következményeiről Liptó vármegye 
közigazgatási bizottsága így írt: "A telep nem egy épülete düledezö, a vendéglő 
felszerelése hiányos, árai azonban világfürdökre emlékeztetnek, a hosszabb tartózkodásra 
érkező közönség szórakoztatására semmi eszköz rendelkezésre nem áll, kávéháza és 
uszodája pedig oly állapotban van, hogy annak használatát a rendőrség közbiztonsági 
érdekből kénytelen volt betiltani." Végre 1916-ban a kincstár házi kezelésbe vette az 
egész telepet.

A telep épületei közül a Nagyszállót 1905-ben építették, amelyet 1917-től 
kezdődően újabb szárnnyal és kávéházzal bővítette. A terveket a Szepesváralján született 
HOEPFER GUIDÓ műépítész készítette. Az egykor HAUSZMANN ALAJOS mellett 
tanult művész a magas-tátrai gyógyhelyek szállodáinak (Ótátrafüreden és Tátralomnicon 
tervezett még hasonló célú épületeket) építésekor mérsékelten eklektikus stílusban 
dolgozott. A korszak divatos stílusát aztán a Magas-Tátra néhány más épületénél is 
alkalmazták, bár mind a középületek (állomások, posták, stb.), mind a magánvillák 
esetében inkább délnémet, svájci üdülőhelye épületeit igyekeztek utánozni. így a svájci 
stílus rányomja bélyegét a tátrai üdülőhelyek összképére. Ugyanakkor még harmadik, 
illetve negyedik építészeti megoldásokat is megfigyelhetünk. Ez a településeken kívüli 
menedékházak, vadászházak stílusa. Az előbbiek építésében MÁJUNKÉ GEDEON 
szepesszombati műépítész munkássága volt a legjelentősebb, akinek nevéhez például a 
Téry-menedékház tervezése és építése fűződik. A vadászházak, kisebb erdei melegedők 
építésében az ország más részein is szokásos boronafalas megoldást követték. Ezek az 
épületek általában a helyi ácsmesterek munkáját dicsérik. A kincstári építkezések 
kivitelezésében, ellenőrzésében századunkban CLEMENT KAROLY erdömémök 
szerezte a legnagyobb hírnevet. Ő a Földművelésügyi Minisztérium, a kincstári erdők, 
illetve fürdötelepek ügyosztályainak megbízásából beépítési és kivitelezési terveket is 
készített.
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A magas-tátrai üdülőtelepek építésekor szólnunk kell még a parkosításokról. A 
villák és helyenként a középületek környékének kialakításakor az angol parkokat 
tekintették irányadónak. Néhol viszont sziklakerteket létesítettek, illetve a hegyoldalra 
felkúszó utakat fenyőtől elütő lombfákkal (legtöbbször juharokkal) fásították.

A Csorba-tó körül kialakult telep épületei közül megemlítjük még a tó keleti 
partján álló Prónay-lakot, amelyet diákszállóvá alakítottak át. Ez már az újabb igények 
felmerülését jelezte, azaz századunkban megnőtt az országjáró iskolai csoportok, diákok 
száma, akik részére olcsó tömegszállást kellett kialakítani.

A Szent-Iványi-Csorba-tótól délkeletre egy másik üdülőtelep is létesült, az 
Újcsorba-tó vagy Móry-telep. A telepet Móry Károly építesz alapította egy kétemeletes 
épülettel, amit később még néhány ház követett. Az építésztulajdonos a Szent-Iványi- 
Csorba-tóból eredő Mlinica-patak mentén kialakult mohláppal fedett tó partján kezdett cl 
építeni. A mohlápot kitermelték, így nyílt víztükröt kaptak, az Űjcsorba-tavat. A tó 
tengerszint feletti magassága 1325 m, azaz a nagy tónál mintegy 25 m-rel mélyebben 
terül el.

A Csorba-tó közlekedési szempontból a Magas-Tátra "nyugati kapuja" volt. A 
kassa-oderbergi vasút "Csorba" állomásáról 1896-ban fogaskerekű vasutat építettek a 
tóig. A fogaskerekű hossza 4,6 km, a két végállomás közötti szintkülönbség pedig 
mintegy 430 m. A 30 percnyi menetidejü vonat megállt a Móry-telcpen is. Ugyancsak 
Csorbától kiindulva építette ki előbb séta-, majd műutat a Csorba-tóig, amely kb. 11 km 
hosszú.

A tátrai villamosvonal 1912 augusztusában érte el a Csorba-tavat, ezzel lehetővé 
teve az átszállás nélküli utazást Poprádig, illetve Tátralomnicig.

A Szent-Iványi-Csorba-tó mellöl indul a tátrai körút, amelyet ezen a szakaszon 
Klotild-, majd Mária Terézia-útnak neveztek. Az eleinte csak gyalogos forgalomra 
készült utat századunk első évtizedében kocsiúttá alakították.

Bejárásunk során a továbbiakban ezt az irányt követjük. (A villamosvonal is végig 
az úttal párhuzamosan halad. A tó után az egykori Liptóból Szcpes vármegyébe érünk át.

A Csorba-tó mellöl felkapaszkodhatunk a felső körútra, a Magisztrálára is. Ez 
kimondottan turistaút, a Magas-Tátra legismertebb és legforgalmasabb turistaútja. A 65 
km hosszúságú, piros jelzésű út a fögerinccel párhuzamosan végighalad a hegytömb deli 
oldalán. Keresztezi az összes déli völgyet és lejtőt, a legszebb kilátás innen nyílik a 
tátraalji településekre. Podbanszkóról indul, Háromforráson keresztül a Csorba-tóhoz ér. 
Innen a Poprádi-tóhoz, majd a Batizfalvi-tóhoz és a Felkai-tóhoz juthatunk el rajta. A 
Tarpatakot keresztezve a Köpataki-tó és a Zöld-tó a kővetkező fontosabb állomás, s 
végül a Nagy-Fehér-tónál ér véget.
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Mind a tátrai körút, mind a magisztrális út kialakításában alapvető szerepe volt a 

Magyarországi Kárpátegyesületnek (MKE). Tevékenységéről néhány jelentősebb dolgot 
itt megemlítünk.

A Magyarország! Kárpátegyesület

A Magyarországi Kárpátegyesület 1873-ban alakult Késmárk székhellyel. Feladatának 
tekintette mind a szervezett turistaélet kialakítását, mind a Magas-Tátra turisztikai 
feltárását. A turistaélet, -szemlélet meghonosítását összejövetelekkel, közös utakkal, 

kiadványokkal és nem utolsósorban az 1887-ben Poprádon felépült egyesületi múzeum 

látnivalóival kívánta szolgálni.
A  Magas-Tátra járhatóvá tételét utak és ösvények készítésével, színjelzések 

festésével, hegyikalauzok kiképzésével és menedékházak, esőbeállók építésével segítette 

elő. Ugyanakkor az MKE sokat tett a vidék nevezetességeinek védelméért is. Elég csak a 
tátrai zergék és a havasi gyopár megóvására tett akcióit megemlítenünk. Az egyesület 
működése, az évek során megszerzett tekintélye nagyban hozzájárult a Tátra 
fejlesztéséhez azzal, hogy mind a kormány, mind a Tátra-kömyéki birtokosok egyre 

nagyobb lehetőségeket láttak az idegenforgalomban.
Az MKE taglétszámának növekedésével, a szervezet terebélyesedésének 

osztályokban dolgozott. Az iglói, lőcsei, tátraalji és liptói osztályai valamennyien a 

Szepességbe, és így a Magas-Tátrába irányuló forgalmat szervezték.
Az 1892-ben Budapest székhellyel alakult Magyar Turista Egyesület Tátra- 

osztálya szintén a tátrai idegenforgalomért, a tátrai turisztikai célpontok megközelítéséért 
munkálkodott. Az említett két egyesület és a Budapesti Egyetemi Turista Egyesület 

1913-ban létrehozta a Magyar Turista Szövetséget. Ugyanebben az évben a XIII. cikként 
bejegyzett törvény intézkedett a turisztika (és a testnevelés) fejlesztéséről. A törvényhozás 

ezen határozatától a Szövetség tagjai a Magas-Tátra további fejlesztését várták. Az 1918- 

ban beadott memorandumokban vázolták a továbbképzésre vonatkozó elképzeléseiket, 
így a tátrai körút nyugati, a Csorba-tavon túl terjedő szakaszának megépítését, a 
Magisztrála már meglévő szakaszainak összekötését, azaz a felső körút teljes kiépítését, a 
csúcsokra vezető utak kiegészítését, kiépítését, menedékházak, esőbeállók, kilátók 

létesítését és további diákszállók kialakítását is felvázolták.
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Kirándulási lehetőségek

A sárga jelzésen egy körutat tehetünk a hegység nyugati tömbjének belsejébe. A  
Mlinica-völgyön fölfelé kapaszkodva a hegytömb belsejében több csodálatos tó 

tárul szemünk elé, köztük a Wahlenberg-tó. A Csorba-tóhoz vissza a Furkota- 
völgyön át ereszkedünk le.

b. A kék jelzést (majd az erős kapaszkodótól a pirosat) követve a Szoliszkóra (2093 
m) tehetünk rövid kirándulást. A kék jelzésen déli irányban Tátracsorbára 
ereszkedhetünk le.

c. A piros jelzésen (tátrai Magisztrála) nyugati irányba indulva a Vázseci-(Handel-)
völgynél elérjük a kék jelzést, amelyen a Krivánra lehet feljutni. Ha a piros 

jelzésen északi irányba haladunk, akkor a Menguszfalvi-völgyben kényelmesen 

eljuthatunk a Poprádi-tóhoz.

Az alsó tátrai körúton legelőször a Menguszfalvi-völgybe (Poprád völgyébe) 

jutunk be, majd tovább folytatva utunkat a Nagyzúgó-patakot (Hauschbach; Velky Sum) 
keresztezzük, s megérkezünk Felsöhágira.

Felsöhági ( -  ; Vysné Hágy)

A telep a Máriássy család birtokán alakult ki, maga Máriássy Ferenc építtette az 

első két épületet 1891-ben. Amikor aztán a Máriássy-birtokot 1897-ben Hohenlohe 

herceg megvásárolta, néhány évig még fejlesztette, majd a további, turisztikai célú 

építésekkel mégis leálltak. A herceg ide vadászparadicsomot álmodott: őz - és 

szarvastelepítésekbe kezdett, erdész- és vadászházakat építtetett. A vadászati célú 

hasznosítás pedig nem engedte meg a zajos turisták bebocsátását, így a telep fejlődése 
megállt. A herceg a néhány turisztikai célú épületet bérlővel üzemeltette, így az itt szállást 
kapó üdülök valóban csendet, nyugalmat találtak.

Kirándulási lehetőség

A sárga jelzést északi irányba követve a Batizfalvi-völgyben haladunk fölfelé. A 
piros jelzést (tátrai Magisztrála) keresztezve hamarosan a Batizfalvi-tó tárul szemünk elé. 
Déli irányban a sárga jelzés Alsóhágiba ereszkedik le.
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4. Millennium 5. Állomás
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3. Tivoli 

6. Kávéház
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Felsöhágiról indulva legelőször a Száraz-víz ( ; Suchá voda), majd a Kahul- 
viz ( -  Kahulvoda, Batizovsky potok) keresztezi utunkat. Ezután a "Daniello" 
vadászkastély mellett, illetve a Stósz-víz ( -  ; Stosvoda, Hromadná voda) és a Felka- 
patak ( -  ; Velicky potok) medrén áthaladva érünk Tátraszéplakra.

Tátraszéplak (Schönau, Weszterheim; Tatranská Polianka)

A telepet a Máriássy-örökösöktöl megvett birtokon a nagyszalóki Weszter és 
Guhr, továbbá a kakaslomnici Nitsch családok 1888-ban alapították. Nagy fejlődésnek 
indult a tátrai kőrút (Klotild—út) kiépítése után. Az üdülőhelyet gyógyhellyé tették, ahová 

leginkább sziléziai német családok látogattak el szívesen. Hamar, már századunk első 
évtizedében gondoltak a telep téliesítésére, úgyhogy Tátraszéplak nemcsak gyógyhely, 
hanem a téli sportok központjává is vált. Az országos síbajnokságokat itt tartották az első 

világháború kitöréséig.
Épületei közül a Szanatóriumot emeljük ki, amely 1907-ben épült, majd a 

következő években bővítették.

Kirándulási lehetőség

A zöld jelzés bevezet a Felkai-völgybe, ahol a Felkai-tóban gyönyörködhetünk, 
tovább kapaszkodva pedig a Lengyel-nyeregre (2200 m) érünk. A zöld jelzésű út 
betorkollik a kék jelzésbe, mely Tátralomnicról indul, s egészen Lysa Polanaig vezet. A 
nyeregről induló sárga jelzésű turistaút a Keleti Viszoka (2428 m) csúcsára visz.

A tátrai körúton folytatva utunkat a Vörös-patakon (Rothbach; (kérvény potok) 
haladunk át. Itt találjuk az 1912-ben létesített tátraotthoni szanatóriumot. (Tátraotthon 

első épületét több nem követte, így önálló teleppé akkor nem fejlődött.) A továbbaikban 

az Anna-patakot (Annawasser; Slavkovsk^ potok) keresztezzük, majd Újtátrafüred első 
házai következnek.

Újtátrafüred (Neu Schmecks; Novy Smokovec)

Az üdülőhelyet 1875-ben idős dr. Szontagh Miklós alapította, aki tulajdonosa és 

üzemeltetője volt a telepnek, s munkáját örökösei folytatták. Újtátrafüred a legfontosabb 

gyógyüdülője az egész Tátra térségének, amely szanatóriumaival már a századfordulón



1 Nefelejcs 
2. Récsey-villa
3 Lengyel-villa
4 Éttermek
5 Szontagh-gvógyintézet 
6. Európa
7 Erika 
8. Templom 
9 Szontagh-tó

10. Szontagh-villa 
11 Sziklássy-villa
12. Korniss-villa
13. Szevera-villa 
14 Genciana
15. Ciklámen
16. Polvák-villák
17 Bruchsteiner-villa
18 Gróf Teleki-villa

13. ábra - Újtátrafüred
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nemzetközi hírnevet szerzett. A telep, s jórészt a Magas-Tátra vidékének gyógyhatásút is 

a kővetkezőkben foglalták össze.
A természetadta gyógyító tényezőt az éghajlat és az itt található ásvány- és 

forrásvizek jelentették. Ezek hatását kihasználandó fekvő- és mozgáskúrák, lég- és 
napfürdözés, különböző vízgyógymódok, törpefenyö- és szénsavas fürdők, masszázsok, 
étkezési kúrák történtek, amelyeket természetesen megfelelő pszichikai kezelés kísért. A  
gyógyítás legfőbb elveként vallották: "... elősegíteni a vendég gyógyulását, és nevelni, 

iskolázni, hogy a szanatórium elhagyása után is megfelelő fegyelem és önuralom által 
egészségét megtartsa."

A Szontagh-féle gyógyintézetbe -  eltérően más tátrai szanatóriumoktól -  
tüdőbetegeket is felvettek. Megfelelő elkülönítéssel, illetve a rend és tisztaság 

fenntartásával érték el, hogy a telepen a megfertöződés veszélye nélkül fogadhattak 

egészséges, csak üdülni, pihenni vágyó vendégeket is. (A tisztaság fenntartásának 
érdekében a tátrai üdülőtelepekre általában kutyát sem lehetett bevinni.)

Újtátrafüreden a Szontagh-féle szanatórium lakója volt Ady Endre és Tóth Árpád.
A gyógyítási lehetőségek továbbfejlesztésére, illetve a férőhelyek bővítése 

céljából 1917-ben elkezdték a Palota-gyógyintézet építését. (Az intézet csak a háború 
után készült el.) Az épület tervezésekor a korabeli építészeti és gyógyászati szempontok 

legigényesebb kielégítését érvényesítették. Például a délre néző betegszobák teraszainak 
lépcsőzetes kiépítése lehetővé tette minden szoba lakója számára a teraszon történő 

napozást.
Az épülettel kapcsolatban érdekes utalni még arra, hogy Újtátrafüred egyike volt 

annak az öt tátrai helységnek, ahol villatelkeket osztottak. így tehát nemcsak 
szanatóriumok, hanem magánvillák is épültek.

Újtátrafüredröl rövid sétával érünk át Ótátrafüredre.

Ótátrafüred (Bad Schmecks; Stary Smokovec)

A Magas-Tátra legrégibb telepének története -  eltérően a többi üdülőhelytől -  
tulajdonképpen évszázadokra nyúlik vissza. Az itt fakadó savanyúvízforrásokat régóta 

ismerték, s már a XVIII. században nyomtatásban is megemlékeztek róluk. A terület a 
Csáky grófok birtoka volt, akik itt vadászatok alkalmával álltak meg, gyűltek össze. Gróf 
Csáky István 1797-ben ide épületeket emeltetett, majd Csáky Károly a XIX. század 
elején a telepet továbbfejlesztette. Fellendülés azonban csak a Füredet bérbe vevő 

szepesszombati polgár, Rainer János György 1833-tól kezdődő időszakában következett 

be. Az új épületek és az 1840-ben létesített vízgyógyintézet a környező szepességi
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1. József fhg.-villa
2. Sikló
3. Csendőrlaktanya
4. Dr. Degenfeld-villa
5. Rk.Templom
6. Zsedényi-emlékmű
7. Tündérlak

8. Nagyszálló
9. Dr Jármay villa
10. Szilágyi villa
11. Kápolna
12. Flóra
13. Vízgyógyintézet
14. Vasúti állomás
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polgárok kedvelt helyévé tette Füredet, amelynek birtokjogát Malompatak község 1846- 

ban megszerezte.
A telep modem kiépítését az 1868-tól bérlő két szepesi születésü bécsi vállalkozó, 

Schwarz és Rebel kezdte el. Ők az épületek, utak létesítése mellett állandó fürdöorvos 
félfogadásáról is gondoskodtak. 1873-tól kezdődően a Borsod-Miskolczi Mümalom 
Társulat volt a bérlő, akiknek idejében, 1878-ban került Ótátrafüred híres orvosa, dr. 
Jármay László, a telepre. 1891-től kezdődően a bérlet jogát a Szepesi Hitelbank szerezte 
meg. Ekkor épült ki Ótátrafüred úgy, hogy évente többezer látogató, üdülő számára 

nyújtott szállást, gyógyulást, először csak a nyári időszakban, majd télen is.
A község és a hitelbank szerződését 1898-ban 35 évre hosszabbították meg. 

Ebben a bérlő vállalta, hogy minden, a fürdötelepen létrehozott építményét és 

berendezését a szerződés lejártakor (1933-ban) Malompatak községnek átadja. A  
kortársak úgy látták, hogy a bérlet rövid ideje alatt talán a hitelbank nem is törekszik 
tartós, időálló épületekre, berendezésekre, hiszen úgyis elöbb-utóbb minden a községé 
lesz. Mégis, az ekkor létrehozott épületek időállóknak bizonyultak, sőt, stílusukban és 

elrendezésükben a többi tátrai telep házainak is modellül szolgáltak.
A szepesi származású budapesti műépítész, HOEPFNER GUIDÓ tevékenysége 

meghatározó volt az ótátrafüredi épületek kialakításában is. Az ö tervei alapján készült el 
1904-ben a Nagyszálló, majd a Fürdöház és vízgyógyintézet és a Tátra-szanatórium.

Ótátrafüred kiépülésében, fejlődésében fontos szerepet játszott a vasútvonal és a 
villamosvasút megépítése. A kassa-odenbergi vasút 1872. évi átadását kővetően élénkült 

meg a tátrai forgalom, majd a villamospálya megnyitása gyors és kényelmes 
összeköttetést teremtett Popráddal, illetve a többi tátrai üdülőhellyel.

Tátrai Helyiérdekű Villamosvasút (THÉVV)

A Magas-Tátra feltárásában, idegenforgalmában alapvető fontosságú 

villamosvonal első szakaszára az építő, a Phöbius Rt. 1906 decemberében kapott 

működési engedélyt. A Poprádtól Tátrafüredig meglévő pályát 1909-ben kezdték 

bővíteni, s a Tátralomnictól Tátraszéplakig terjedő szakaszt 1911 decemberében nyitották 
meg. A vasút a Csorba-tóig 1912 augusztusában készült el. Ezzel a két tátrai végállomás 

között egyenlejtésü, 310 m szintkülönbséggel rendelkező, 23 km -es villamospálya állt 
rendelkezésre, amelyről a közforgalmú vasútra a Csorba-tónál (fogaskerekű vasút), a 
Tátrafüredeknél (az említett villamosvonal első szakasza) és Tátralomnicnál (szintén 
helyiérdekű vasút) épült ki csatlakozás.

Az 1 m -es nyomtávú vasút mellett a telepek egyéb épületeihez illő állomások, 

megállóhelyek készültek. A kornak megfelelő, modem villanykocsikat elektromos 
fűtéssel látták el. Az energiát a vasúttársaság Poprádon épített hőerőműve szolgáltatta. A
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két, egyenként 600 lóerős turbinák működtetéséhez sziléziai bányákból származó 
feketeszenet használtak. Ugyanezen turbinák, illetve a hozzá kapcsolódó kisebb 
vízierőművek szolgáltatták a települések és az üdülőtelepek villanyvilágításához is az 

energiát.

A vasút és a települések igényeinek növekedése, továbbá a vasúti szénszállítás 
akadozása arra indította a vasúttársaságot, hogy az első világháború éveiben vízierömü- 
építésbe kezdjen. Legelőször a Nagytarpataki-völgyben szerettek volna erőmüvet építeni. 
Ehhez meg is szerezték az illetékes közigazgatási bizottság, a Szepes vármegyei 
hozzájárulását, de a Földművelésügyi Minisztériumban KAAN KÁROLY 
megakadályozta a terv kivitelezését. Az 1913. évi vízjogi törvény ugyanis lehetővé tette a 

vízierömű-építés állami vétóját. 1917-ben KAÁN KÁROLY élt ezzel, mert a Tátra 

természeti értékeit előbbre valónak tartotta, mint a gazdasági érdekeket. A következő 
évben a vasúttársaság a Poprád folyó határvízi szakaszára kérte az erömüépítési 
engedélyt, de ahhoz meg Sáros vármegye hozzájárulását nem szerezte meg.

A tátrai vasút állomásaiban, illetve a felső vezetékben az 1915. novemberi 
szélvihar komoly károkat okozott, a helyreállítás hónapokig elhúzódott.

Szintén a T H É W  üzemeltette az Ótátrafüred-Tarajka siklót, amelyet 1909-ben 
helyeztek üzembe. A 2 km hosszú, az 1280 m magasra sikló menetideje 15 perc volt. A 

téli szánkópálya a sikló felső állomásától indult, így a sikló télen is üzemelt.
A Tarajka ( -  Hrebienok) körül kialakult telepet századunk elején 

Tarpatakfürednek kezdték nevezni. A Magyarországi Kárpátegyesület már 1875-ben 
épített itt menedékházat, majd a terület tulajdonosa, a szepesszombati erdöbirtokosság azt 
megvette. Itt építette fel a Tarpataki Szállót. Tarpatakfüred 1244 m -es tengerszint feletti 
magasságával a legmagasabban fekvő tátrai üdülőhely volt.

Kirándulási lehetőségek

Nyugati irányban a sárga jelzésen a Felkai-völgybe érünk, ahol turistautunk 

csatlakozik a zöld jelzésű úthoz, mely a Felkai-tóhoz vezet.

b. Az északnak induló kék jelzésű turistaút félúton nyugatnak fordul, s a 
Nagyszalóki-csúcsra (2452 m) visz fel.

c. A  szintén északra tartó zöld jelzésen a Tarpatak-völgyébe, illetve a Tarpataki- 
vízeséshez jutunk, s itt rátérhetünk a piros jelzésre (tátrai Magisztrála), illetve a 

Tátralomnicról Lysa Polanára vivő kék jelzésre. A zöld jelzésen továbbhaladva a 

Kistarpatak-völgyében emelkedve az Öt-tót éljük el, a Kisnyereg-hágón (2372 
m) átkelve pedig a Jávor-völgyben Javorinára érünk.
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Ha a tátrai körúttól kissé délre térünk, s követjük a poprádi villamos vonalat, 
hamarosan megérkezünk Alsótátrafüredre.

Alsótátrafüred (Unter Schmecks; Dolny Smokovec)

A telepet a Késmárki Bank fejlesztette ki. A MÁJUNKÉ GEDEON által épített 
házak mellett található mohlápot használták -  elsősorban a nőbetegek -  lápfürdöként. 

Alsótátrafüredet a banktól 1916-ban a Magyar Királyi Rokkantügyi Hivatal vette meg, 
ahol rokkant katonák számára tüdőbeteg-szanatóriumot rendeztek be. (A háború után itt 
akarták kiépíteni az állami tisztviselők üdülőtelepét.)

Visszatérve a tátrai körútra, folytatjuk utunkat kelet felé. Legelőször a 
Tátra kilátás (Die Aussicht; Homy Smokovec) nevezetű helyen haladunk át (itt 
villamosmegálló is volt), majd átkelünk a Vörös-patakon (Rothbach; Cerveny potok). (Ez 

egy másik Vörös-patak, nem azonos a Tátraszéplaknál említettel!) Elérjük a 
Felsöerdöfalva (-; Tatranská Lesná) megállóhelyet.

Kirándulási lehetőség

A Tarpataki-völgy ben a sárga jelzésen könnyű gyaloglással a Tarpataki- 
vízeséseket éljük el. Utunk jórészt a patak mellett halad.

Felsöerdöfalva megállóhely után átkelünk a Nagytarpatak (Grosscr Kohlbach; 
Studeny potok) hídján, majd a felsöerdöfalvi út elágazása után hamarosan beérünk 
Tátralomnicra.

Tátralomnic (Tatra-Lomnitz; Tatranská Lomnica)

Feljegyzések szerint Lomnic helyén már a XIII. században létezett, a Bcrzcviczy 
család Metler nevű őse által alapított helység, amely aztán a következő században 

elpusztult. A kincstár 1892-ben a Spóner és Szelényi családoktól mintegy 550 ha területet 
110 ezer forintért vett meg. A kormányt ebben az elhatározásában az vezette, hogy "a 
külföldre utalt, a külföldre szokott közönségnek idehaza kellemes nyári üdülőhelyet 
teremtsen, a Tátra-vidék természeti szépségeit a tourista közönség előtt feltárja és 

hozzáférhetővé tegye, ezáltal külföldről is közönséget vonzzon hazánkba, s végül, hogy 

az ottani szegény népnek új kereseti forrást nyisson."
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A vétel után elkészítették a kincstári üdülőtelep beépítési tervét. Ennek során 
kialakítottak 25 villaterületet, amelyeket magánosoknak ajánlottak fel. A kedvezményes 
áron (2 kh 450 négyszögöles parcellákért 2000 forintot kértek) értékesített telkek 
eladásakor kikötötték, hogy az "csupán nyaraló czéljaira használható, s hogy ezen sem 
vásárló, sem jogutódai által szálloda, vendéglő, gyár vagy más hasonló épület nem 
építhető... és ezen részlet egy kát. holdnál kisebb nagyságú részletre nem osztható."

A beépítési kötelezettséggel 1904-ig a 25-böl csak 19 tulajdonos élt, úgyhogy a 

telkek egy részét a kicstár visszavette és újra eladta. Ugyanakkor a további jelentkezők 
igényeinek kielégítésére még újra parcelláztak, így összesen a telepen 102 helyrajzi 
egység jött létre. (Ebben a számban benne vannak a középületek, parkok is.) A  

telektulajdonosok jelentős része (pl. herceg Odescalchi, gróf Teleki, gróf Bethlen, báró 

Lipthay) az ország előkelő urai, másik része pedig a pénzvilág képviselői (pl. Jausner 
Ármin, Wohl Janka) közül kerültek ki.

A felépítendő villa nagyságába, stílusába a hatóság nem szólt bele, de kikötötték, 

hogy a kertet megfelelő módon parkírozni, gondozni kell. Építőanyagot részben helyben 
(két telken homokbányát nyitottak), részben kis távolságról (kőbánya a teleptől mintegy 
400 m-re, táglaégetö Hunfalva határában volt) lehetett beszerezni.

A magánvillákon kívül templomépítésre is alakítottak ki parcellákat. Ezeket 
kedvezményesen (a katolikus templom 693 négyszögöles telkét például 64,95 koronáért) 
bocsátották az egyházak rendelkezésére. A reformátusok és az evangélikusok 
megegyezése révén közös protestáns templomot létesítettek, amelynek építési költségeit 

gyűjtésből biztosították.
A nagy telkek lehetővé tették a telep "szellös" beépítését, azaz az épületek nem 

zsúfolódtak utcaszerüen össze. Közöttük kellemes sétára, üldögélésre és napfürdözésre 
volt lehetőség.

Az állami tulajdonú épületek felépítése meghaladta a kincstár pénzügyi 
lehetőségeit, úgyhogy 1903-ban a telep kincstári részét, illetve épületeit bérbe adták a 

Nemzetközi Hálókocsi Társaságnak. Ők építették ki a Palotaszállót, sőt a korábbi 

épületeket (Lomnic Szálló, Bethlen-ház) is modernizálták. Kiépítették az elektromos 

hálózatot, mintakerteket létesítettek, és Tátralomnicot a téli sportok egyik fő helyévé 
tették. A 30 évre kötött bérleti szerződést 1908-ban mégis felbontották, így az egész telep 
visszakerült a kincstár házi kezelésébe. A Földművelésügyi Minisztérium X. 3. 
ügyosztálya, a kincstári fürdőkkel, nyaralótelepekkel és a turistasággal foglalkozó, az 
évekig CSÍK IMRE erdömémök által vezetett részlege irányította a tátrai munkákat, 
szolgáltatásokat.

A Palotaszálló HOEFNER GUIDÓ és GYÖRGYI GÉZA tervei alapján készült. 
Az építészek az épület külső megjelenésében a kor (mérsékelt) eklektikus stílusát 
követték, belső kialakításában pedig a mintának tartott, nagy tengerparti szállodákat. Az



1 Széchenyi-villa 5. Palotaszálló 9 Am brózy-villa 13 Rósch-villa 17 V ízgyógyintézet 21 Vasúti végállomás
2. Schmidtbauer-villa 6. Evangélikus templom  10 Zichy-villa 14 Pejachevich-villa 18 Lomm c Szálló 22 Orczy-villa
3 N ém ethy-villa 7 Róm. kát tem plom 11 D essew fy-villa 15 Gerevich-villa 19 Kislomnic Szálló 2.> Pachner-villa
4. Erdööri lak 8. Lipthay-villa 12. Haberern-villa 16. Kóczán-villa 20. Villamos-végállomás 24. Cornides-villa
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ízlésesen berendezett lakószobákat és családi lakosztályokat gőzfűtéssel melegítették, a 

fürdőszobákban hideg-meleg víz állt rendelkezésre. A szálloda csarnokából 
folyóiratolvasó, dolgozószoba, bár, szalonok nyíltak, ruhatár és lift működött, a csarnok 
előtt pedig veranda volt. Ugyancsak a csarnokból nyílt az étterem is, amelyet a kincstár 

szintén házi kezelésben üzemeltetett. A szállóban postahivatal is helyet kapott.
A gyógyulást keresők a közeli vízgyógyintézetbe sétálhattak át a kezelésekre, 

kúrákra. Itt leginkább a különféle idegbántalmakra ajánlottak gyógymódot, míg a tébécés 
betegeket igyekeztek Tátralomnictól távol tartani.

A Palotaszálló építését nem követték a kiszolgáló személyzet elszállásolását 
biztosító további épületek. így a "czigányok, pinczérek, mosónék" a garázsokban, illetve a 

vendégszobákban kaptak helyet, úgyhogy a fürdöigazgatóság újra és újra kérte a 

minisztériumot: építsen ezeknek az embereknek szállást. A  személyzet ugyanis a 
rendelkezésre bocsátott részt tökéletesen "lelakta".

Ugyancsak nem voltak a telepen gazdasági épületek. (Garázsokat, illetve a saját 

fogattal érkezők számára istállókat ugyan létesítettek.) Ezek hiányát különösen a háborús 
években érezték. Hiszen például a kisbéri ménesbirtokról érkező vajszállítmányok a 
háborús viszonyok között gyakran nem értek el Lomnicra. így az igazgatóság "liba-, 

sertés- és tehénólak" létesítésére kért 1918-ban engedélyt, amit azonban a minisztérium
-  hivatkozva a telep üdülő jellegére -  nem adott meg.

A háborús viszonyokat jelezte, hogy a szövetséges államok zászlóit kitűzték, azok 
indulóit felvették a zenekarok repertoárjába, majd a Palotaszálló tiszti szanatóriumként 
működött. 1918 decemberében aztán a szálló berendezésének egy részét Budapestre, a 
Vajdahunyadvárba menekítették.

A Palotaszállón kívül a Bethlen-ház, a Lom nic- és a Kis-Lom nic Szállodák is 

kincstári kezelésben voltak. 1914-15-ben a Prónay-lakot diákszállóvá alakították át, "a 

tátrai turisztika fejlesztése céljából, illetve az iskolák és tanintézetek hallgatóinak és 
növendékeinek a tátrai turisztikát lehetővé tétele céljából".

A telepen a Palotaszálló körül alakítottak ki -  állami kertész által gondozott -  
nagy parkot, továbbá megemlítésre érdemes a Bethlen-park és a Lipthay-tó mentén 

kialakított sétány is. Ez utóbbi mellé tervezték a tátralomnici alpinétumot.
Már 1901-ben foglalkoztak egy havasi kert kialakításának gondolatával. A kérdés 

1910-ben újra szóba került, amikor az előkészítő munkákat Vadas Jenő vette kézbe. "A 

báró Lipthay-sétány felöl -  írta a tervezett kertről -  létesített havasi növénykert a 
közönségnek új látványosságot nyújtana, mely a maga nemében páratlan volna, mert a 

Magas-Tátrát nevezetesebb csúcsaival, a maga jellegzetes alakjával természetes miniatűr 

domborzati képben mutatná be a rajta megfelelő, természetszerű elhelyezéssel tenyésző, 
fajokban gazdag havasi flórát". Az alpinétum kiképzését, a helyszín felmérését, utak, 
kerítések építését 1918-ban kezdték el, de az év novemberében a munkák abbamaradtak.
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Tátralomnicon a sportjátékokra golf-, teke-, krikett- és teniszpályákat alakítottak 
ki, továbbá é lő - és agyaggalamblövö verseny rendezésére is volt mód.

Nevezetes volt a kakaslomnici lóversenytér. 1894—töl tartottak itt jelentősebb 
versenyeket, majd az 1897—töl kiírt "Kárpát-díj" különösen nagy rangot adott a 

kakaslomnici pályának. Századunk első évtizedében azonban a fontos versenyek a 
fővárosba, illetve annak környékére kerültek, így 1911-től Kakaslomnicon csak kisebb 
jelentőségű "vidéki", kétnapos versenyek lebonyolítására vállakoztak, a háború idején 

pedig már arra sem.

A lóversenytér a Tátralomnici Helyiérdekű Vasúton lehetett lejutni. Ezt a 
vonalat az állam 1894-ben építette ki azért, hogy a kincstári fürdötelep Poprádról vonattal 
megközelíthető legyen. A vonat a "Tarpatak" megállóhelyig (Kakaslomnicig) a Poprád- 
völgyi vasút pályáján haladt, majd itt eltért észak felé, Tátralomnicnak. Kakaslomnic után, 
a vasúttól jobbra terült el a lóversenytér. A "Kakaslomnici versenytér" megállóhelyet 

aztán a versenyek abbamaradása után, 1916-17-ben megszüntették. A tátralomnici 
vasútállomás bővítésére viszont 1918-ban nagy elképzelések születtek.

A téli sportok szempontjából nagyon fontos esemény volt a bobpálya 1909-10. 
évi kiépítése, amely pálya alkalmas volt nemzetközi versenyek lebonyolítására is. A bob
illetve szánkópályához elektromos felvonót is építettek. A legfeljebb 1 m/másodperc 
sebességgel közlekedő felvonó pályája mentén "pályafelvigyázók" segítették a sportolni 
vágyók balesetmentes feljutását. A két pályát SZÁNTÓ ZÉNÓ erdömémök tervezte.

Kirándulási lehetőségek

a. A nyugatnak induló kék jelzés a Magas-Tátra egyik leghosszabb turistaútja. A 

Nagy tarpatak-völgyében kapaszkodva a Hosszú-tónál (1898 m) északkeleti 
irányba a sárga jelzésű út ágazik ki, s ezen az Öt-tóhoz érünk. Innen a zöld 

jelzésen a Kistarpatak-völgyében visszaereszkedhetünk a piros jelzésű turistaútra 

(tátrai Magisztrála). Ha a kék jelzésen haladunk tovább, rövidesen a Rovátkára 

(2288 m) érünk. Innen a Litvorovy-völgyön ereszkedünk le, hamarosan egy 
másik, az északnak nyíló Poduplaszki-völgyben juthatunk el Lysa Polanara. 

Utunk végig a Bialka-patak mentén vezet.

b. A zöld jelzésű turistaút a függövasút "start" állomásáig visz. Innen a kék jelzésen a 
Kis-Morgást (1561 m) kerülhetjük meg, s a Köpataki-tóhoz juthatunk. A 

Köpataki-tónál áthalad a piros jelzésű turistaút (a tátrai Magisztrála) is. A zöld 

jelzésen pedig a közkedvelt Lomnici-csúcsra (2632 m) kapaszkodhatunk fel.
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Tátralomnic központjából továbbhaladva a tátrai körúton jobbról érdemes 

megnézni az egykori erdööri lakot, majd a go lf- és teniszpályák és a galamblövötér 
helyét. Lomnictól mintegy 1,8 km-re balról Tátramatlárháza (Matlarenau; Tatranské 
Matliare) egy jellegzetes épületét, az egykori Morgásszállót látjuk. A valamikor 
mindössze öt épületből álló telepet 1884-ben Loisch Mátyás alapította. Kezdetben csak 
nyári időszakban üzemelt, de az 1917-ben itt berendezett leányotthont már téliesítették, 
így az idény egész éven át tartott.

Kirándulási lehetőség

A kék jelzésen északnyugati irányba Késmárki-Fehérvíz-völgyben fölfelé 

haladva a Nagy-Fehér-tóhoz, illetve a Bélai-dombhoz (1832 m) érünk. A Kopa-hágón 
(1749 m) átkelve a Hátsó-Rézaknák-völgyében a Bélai-havasokat érintve Javorinára 
ereszkedhetünk le.

Tátramatlárházánál keresztezzük a Köpatakot (Steinbach; Skalnaty potok), majd 
továbbhaladva a Fehérvizet (Weisswasser; Kezmarská Biela voda). A Fehérvíz hídján 
áthaladva hamarosan feltűnik a Késmárki-itató (Kesmarker Tránke; Kezmarské Zlaby). 

Itt a késmárki vadásztársaság vendégházai, illetve Késmárk város és Hohenlohe herceg 
vadászháza volt.

Kirándulási lehetőségek

A Fehérvíz és az országút kereszteződéséből induló sárga jelzés sokáig a 
Késmárki-Fehérvíz-völgyben emelkedik, majd délnyugatnak kanyarodva a Zöld

tóhoz (1545 m) érünk. Innen tovább kapaszkodhatunk a Fehértavi-csúcsra (2229 
m).

b. Az északnak tartó kék jelzésű turistaút könnyű sétát ígér Barlangligetig.

A tátrai körúton folytatva utunkat, áthaladunk a Feketevízen (Schwarzwasser; 
Cicma voda), majd a Zúgó-forráshoz ( -  ; Sumivy prameft) érünk. (A kocsiút valamivel 
délebbre halad, s torkollik bele a Szepesbélától Javorinára vezető útba.) A forrástól 
közvetlenül a barlanghoz, illetve Tátrabarlangligeire mehetünk.
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Tátrabarlangliget (Tatra-Höhlenheim; Tatranská Kotlina)

A telep kiépítését az 1881-ben itt (újra)felfedezett Bélai-cseppköbarlangnak 
köszönheti. Egy kis vadásztársaság medve után tnyomozott erre, amikor rábukkantak a 
barlang bejáratára. Mivel a terület Szepesbéla városához tartozott, a város azonnal 
megragadta az alkalmat: saját tátrai üdülőhely kialakításába fogott. 1917-ben már 36 
épület állt itt, amelyből 6 szálloda volt. A város az egész telepet bérletben üzemeltette.

Barlangliget idegenforgalmi vonzerejét növelte, hogy a Szepesbélai Vadásztársulat 
és a Szepesbélai Halászati Egylet kitűnő vadászati és halászati (horgászati) lehetőséget 
biztosított az idelátogatóknak. A vadállomány megfelelő gondozása mellett ezen a 

vidéken érvényesültek a kincstár és Hohenlohe herceg vadtelepítései is, amelyre a 

vadásztársulat a vadászok toborzásakor szívesen utalt. A halászati egylet viszont maga 
gondoskodott a pisztrángállomány szaporításáról, hiszen Barlangligeten már az 1890-es 
évek végén költöházat létesített. (A pisztrángtelep a Sárberek felé vezető út mellett volt.)

A telepről -  ha nem a Zúgó-forrás felöl érkezünk -  fel kell kapaszkodnunk a 
sárga jelzésen a Kobold-hegy oldalába, s így jutunk a Bélai-cseppköbarlanghoz (Bélaer 
Höhle; Belianská jaskyna).

A barlang a földtörténeti másodkor mészkövében alakult ki. Két egymásba nyíló, 
meredek sziklahasadék között a vízkimosás hatására üregek keletkeztek. Sárgás, sőt 
néhol rózsaszín cseppkövekben a legkülönfélébb alakzatokat vélik felismerni. így például 
a kápolnát, dómot, pálmát, mammutfogat, sőt a Sínai-hegyet és a pisai ferde tornyot.

A barlang bejárata 890 m-rel van a tenger színe fölött, legmélyebb pontja 879 m -  
re, a legmagasabb pedig 1001 m-re. A  barlang átlagos hőmérséklete 5-5 ,8  °C, amely 
lehetővé teszi a denevérek téli itt-tartózkodását. A tavacskákban a Bathynella chappnisi 
Delachaus nevezetű aprótermetü rákféle él.

A látogatók által bejárható útvonal mintegy 1000 m hosszú.

Kirándulási lehetőségek

A kék jelzésű turistaút visszavezet a Késmárki-itatóig.

b. A kék jelzéssel együtt induló, majd hamarosan különváló zöld jelzés a Bélai- 

havasok oldalában a Nagy-Fehér-tóhoz ér, ahol a piros jelzésű (tátrai 
Magisztrála) és Javorínát Madárházával összekötő kék jelzésű turistaút találkozik.

Barlangligettöl a Béla-patak ( -  ; Biela) folyását, a Katlan-völgyet ( -  ; Kotlina) 
követjük és hamarosan feltűnnek Zár első házai.



66

Zár (Zsdgyár; Morgenröte; Zdiar)

A Magas-Tátra legrégibb és legnagyobb kiteijedésü települése. Az első írásos 

említése a XV. század elejéről származik, de a falu kiépülése a XVII. századhoz köthető. 
Jellegzetes, a Tátrától északra elterülő Podhalét idéző házelrendezésü település. A házak 
nem alkotnak utcákat, hanem a hozzájuk tartozó mezőgazdasági terület központjaként, 
szétszórtan állnak. Tipikus szórványtelepülés. Az itt lakók közül kerültek ki a Tátravidék 

pásztorai. Zár néprajzi emlékeiről a helyi múzeumban láthatunk bemutatót. Külön is 

felhívjuk a figyelmet a régi építési formát őrző házakray amelyeknek ajtajai, ablakai mind 
délre néznek. így védekeztek ugyanis az itt gyakran tomboló északi szelek ellen.

Zárral kapcsolatban meg kell emlékeznünk a katonai sítanfolyamokról is, 
amelyeknek terepéül már 1905-től kezdődően a településtől északra húzódó lankák 
szolgáltak. Az első világháború éveiben aztán az egész Magas-Tátra katonai 
sítanfolyamok színhelye volt, míg az üdülőhelyek szállodái gyengélkedőknek, 
szanatóriumoknak adtak otthont. A sítanfolyamra vonatkozóan az egyik emlékező -  

akinek osztagát egyébként Tátraszéplak fölött, a Sziléziai-házban szállásolták el -  leírta: 
(a tanfolyam során) rettenetes szigorúsággal kezeltek bennünket, hogy azelőtt, ha 

valaki ezt mondta volna, azt feleltük volna rá, hogy bolond, hisz' azt még egy állat sem 

bírná ki." A szigorúság célja természetesen a nagy fizikai igénybevétellel járó rövid 
tanfolyam sikeres elvégeztetése volt. A katonák két hétig az előkészítő foglalkozásokon 
vettek részt, majd a következő két hétben már komoly távolságokat tettek meg. Délelőtt 
(lőfegyverrel és részleges menetfelszereléssel) felvonultak a starthelyhez, ahonnan 

délután kettőkor kezdték a lesiklást -  napról-napra ügyesebben.

A mintegy 7 km hosszú Zár települést elhagyva a Priszlop-hágón kelünk át a 

Javorina-patak ( ; Javorinka) völgyébe. Itt hamarosan elérjük a patak hídját, ahol 
Zúgó ( Podspády) erdész-vadásztelepet találjuk. Hohenlohe herceg egykori
birodalmában járunk már, akinek itt egy gazdasági központja volt. Zúgóról eszünkbe jut 
vitéz Somogy vári Gyula "Ne sárgulj, fűzfa" című regénye. Az író ehhez a telephez 

kapcsolta egy frontkatona csodálatos téli szabadságát.
Zúgót elhagyva, a Javorinkával párhuzamosan, fölfelé haladva jutunk el a 

Hohenlohe-uradalom egykori központjába, Javorinába.

Javorina (Urlgárten; Javorina)

Javorina eredetileg a Palocsai Horváthok birtoka volt, akiktől 1875-ben a 

Salamon család örökölte. A XVIII. századtól kezdődően a környező erdőségek
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hasznosítására itt vaskohót és hámorokat építettek. A vasércet Igló kornyékéről 
szállították, de a késztermék magas ára így is nyereségessé tette a vállalkozást, egészen az 

1870-es évekig. Akkor a kiépült vasút szállítási díjaival a javorinai szekéren szállított 
nyersanyag, illetve készáru már nem tudott versenyezni. Maga a Salamon család is nehéz 

pénzügyi helyzetbe került, úgyhogy a birtok értékesítése mellett döntöttek.
A Javorina körüli erdőségeket a Hohenlohe hercegi család vette meg. 

(Hohenlohéknak a Tátra vidékén mintegy 100 ezer hektár birtokuk volt). Az uradalmat, 
különösen pedig annak vadászati hasznosítását Hohenlohe-Oehringen Kraft Keresztély 
herceg 1879-ben kezdte el. A faluban (az úttól jobbra) vadászkastélyát láthatjuk, továbbá 
az úttól balra, a kápolna melletti temetőben helyezték el a síremlékét. Az öreg herceg 

ugyanis 1925-ben meghalt, s ekkor birtokát az állam megvásárolta. Az egykori 
Hohenlohe-birtok állami kézbe kerülése jelentős lépés volt a mai nemzeti park 
megteremtése felé.

Ha Javorinánál az országúiról letérünk balra, s követjük a Javorinka-patakot, 
hamarosan a hercegi vadaskertek központjához, a podmurányi erdészházhoz érünk.

Mint az utunk során már említettük, Hohenlohe herceg nagy gondot fordított 
mindenhol a vadállomány megfelelő kíméletére, szaporítására és természetesen a 

vadászatárarTöbb helyen (például a Zúgó és Javorinka fölött) zárt vadaskertet is létesített, 
ahol vadtelepítésekkel kísérletezett. Ez a murányi telep volt a vadtelepítések központja.

A herceg a legtevékenyebb vadhonosító volt egész Magyarországon, de nem a 
legsikeresebb. Telepítései ugyanis a legtöbbször nélkülözték az alapvető biológiai és 

környezeti ismereteket. Csak példaképpen említjük meg, hogy a világ legkülönbözőbb 
tájairól hozatott vadkecskéket, amelyeket együtt helyezett el. Azok egymással (és a 

házikecskékkel) kereszteződtek, majd az egész állomány lerühesedett és elpusztult. 

Ugyanígy hozatott szibériai özet és különböző helyekről (Ázsiából, Amerikából) 

szarvasféléket. Némi sikert a bölény (vissza-) honosításában ért el. Az európai-amerikai 
keresztezésü bölényeiből néhányat vendégeivel lövetett le, s maga is élvezte költséges 
kísérletei eredményét: vadászott rájuk. (Egy, az ö vadaskertjéböl származó bölénytrófea 

most a szepesszombati múzeumban látható.) A herceg vadhonosításainak máig ható 

tanulsága, hogy csak megfelelően meggondolt és előkészített módon, s elegendő ismeret 
birtokában szabad bármiféle vadfaj telepítéséhez hozzáfogni.

Kirándulási lehetőségek

A kék jelzés a Bélai-havasok oldalában emelkedve a Bélai-dombon (1832 m) át,
s a Nagy-Fehér-tó mellett elhaladva leereszkedik Madárházára.
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b. A kék jelzéssel együtt induló, a Murány alatti vadászháznál kettéváló zöld jelzésen 
délnek tartva a Jávor-patak völgyében kapaszkodhatunk, majd a Kisnyereg- 
hágón (2372 m) átkelve az Öt-tóhoz juthatunk. A Kistarpatak-völgyében tovább 
ereszkedve Ótátrafüredre érünk.

Javorináról az országúton továbbhaladva Lysa Polanánál hamarosan elérjük a 
Béla folyót ( -  ; Biela voda; Biaika). A hídon átkelve az út északra fordul, amiről mi 
hamarosan balra, Zakopane irányába térünk le. (A híd után délre fordulva a Halas-tóhoz
-  Morskie Oko -  juthatunk el.) Utunk a Poroniec-fennsíkon keresztül, majd a Filipka- 
patak (Filipczanski Potok) völgyén haladunk át. A kővetkező vízfolyás a Sucha Vodá, 
amit a Toporowa Cyrhla fennsíkja követ. Erről az Olczyszka-völgybe ereszkedünk le, 
amelyben Jaszczurówka üdülőhely terül el. A telep fekvésén kívül langyosvízü 
fürdőjével is csábítja az üdülni vágyókat. Nevezetessége az 1909-ben elkészült oszlopos, 
tomácos fatemplom. A telep után, átkelve a Bystra Potok-on, hamarosan megérkezünk 
Zakopanéba.

Zakopane

A gurál pásztorok által lakott egykori falunak Báthori István lengyel király 1578- 
ban adott kiváltságot. Ez földesúri fennhatóságtól független, csak a királyhoz tartozó 
település Lengyelország XVIII. századi felosztásakor osztrák koronabirtokká vált. 
Idegenforgalmi szempontokból történő felfedezése, majd kiépítése Tytus Chatubiríski 
varsói orvos nevéhez füzüdik. Ő részt vett a magyar szabadságharcban, ahonnan 1849- 
ben hazatérve fedezte fel a csodálatos fekvésű Zakopanét. A hegyi klímát ajánlotta a 

tüdőbetegeknek, az erdőket, tengerszemeket, csúcsokat pedig a turistáknak. A turisták 
összefogására 1872-ben megalakult a lengyel Tátra-egylet, a Towar zysztwo Tatranskie.

Zakopane építészetére St. Witkiewicz krakkói író, festő és mükritikus 
tevékenysége nyomta rá a bélyegét. A múlt század végén -  felhasználva a helyi gurál 
házak stílusjegyeit - ,  díszesen faragott, erkélyes, egymás fölé magasodó tetözetü, 
zsindellyel (esetleg lemezzel) fedett házakat, villákat épített. Ez a Zakopaneinek nevezett 
stílus aztán az egész környéken követésre talált, a módosabb gurálok is így építkeztek.

A település közepén áll a Szt. Kelemen-templom. 1847-51-ben épült fából a 
helyi parasztbarokk elemeinek a felhasználásával. Belül szintén népi barokk szobrokat 

látunk, illetve a Fekete Mária-képet.
A templom melletti ul. Ko&ieliskán áll a G^sienica-ház, amely az eredeti gurál 

stílust tükrözi, s amelyet a Zakopanéi építészeti stílus kialakításakor is figyelembe vettek. 
Ilyen új, a Zakopanéi stílus jegyeit viseli a Witkiewicz által tervezett, ugyancsak ebben az 

utcában lévő Willa Koliba.



69

Érdemes végigsétálni Zakopane főutcáján, az ul. Krupówkin. Az utca bal oldalán 
az "új" templom, jobbról pedig az egykori fafaragó iskola (Nr. 8.) és a Tátrai Múzeum 
(Nr. 10.) épületei érdemelnek figyelmet. Az iskolában ma is tanítják a hagyományos tátrai 
fafaragást, amelynek termékeiből a múzeumban láthatunk bemutatókat. A múzeum 
mögött kis alpesi kert van, ahová jellegzetes tátrai virágokat ültettek.

A 14. szám volt egykor a Tátra-egylet székháza, a régi Tátra Múzeum pedig az 

utca folytatásában, végén pedig a Chaiubirísk-Sabafa-emlékmü mögött található.

Zakopanéból a Bystra völgyében kiépített úton felfelé indulva érjük el Kuznicét 
(másnéven Hamry). Ez az egykori uradalmi központ és gyártelep a századfordulón már 
egyre inkább az üdülőket szolgálta. A Zamoyski grófok kastélya volt itt, illetve az egyik 

grófnő női gazdasági iskolát alapított.

Kirándulási lehetőségek

Kuznicéböl a kék jelzést követve, a Dolina Kondratowán felfelé haladva, a 
Giewontra (1909 m) kapaszkodhatunk fel. A hegy tetején óriás vaskereszt 
emelkedik, s a monda szerint Giewont egy óriás, alvó lovag, aki akkor ébred majd 
fel, amikor a gurálokat végveszély fenyegeti, és segítségre van szükségük.

b. Kuznicétöl a kék jelzésen keletre indulva juthatunk el a Magas-Tátra északkeleti 

vidékének nevezetes tavaihoz, a Czamy Staw G§sienicowy-hoz (1620 m), a 
Wielki Staw-hoz (1665 m), a Przedni Staw-hoz (1665 m) és utunk végén a 
Halas-tóhoz (Morskie Oko) (1393 m).

Drótkötélpályán, illetve a zöld turistautat követve juthatunk fel a Kasparowy 
Wierch-re (1985 m). Innen a Suche -  (sárga jelzés) vagy a Liliowe-hágón átkelve 
jutunk le a Csendes-(Tichy-)patak völgyébe. Itt a sárga jelzésen Bányaa^áig 
(Podbanszkáig) leereszkedhetünk, és visszajuthatunk a tátrai körút Csorba-tótól 
nyugatra fekvő részére, azaz a magas-tátrai körutazásunk ezzel bezárult.

Végezetül megjegyezzük, hogy a századfordulón a Gladki-(Hladké-)hágón (a 
Gasparowy-tól keletre, a Csendes-patak felső folyásánál) vagy a Tomanowa- 
(Tomanaské-)hágón (a Csendes-patak jobboldali mellékvölgye) keresztül tervezték 

kocsiút kialakítását. Ez lehetőséget adott volna a Magas-Tátra teljes körülkocsizására.
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Kirándulás a Vág völgyébe

A Szent-Iványi-Csorba-tótól nyugat felé indulva -  i a m 

legelőször a Háromforrást (Tri studniéky, Podkriván) érintjV r Itt k i lak

állt egykor, ahol a Kriván-csúcsot megmászó turisták ell ást .Mást
kaphattak.

Kirándulási lehetőségek

A zöld jelzés északi irányban az "idöjárásjelzö" Knvánia (2494 m) visz, keleti 
irányban a Magisztrálánál alacsonyabb (délibb) úton a Csorba-tavat érjük el.

b. A kék jelzésen indulva megkerülhetjük a Magas-Tátra nyugati tömbjét. Utunk 
előbb a Koprova-, majd a Hlinszka-völgyben visz. A két völgy találkozásánál 
rövid kitérőt tehetünk a Szmrecsini-tavakhoz. A Hlinszka-völgy végén a hágón 
átkelve a Hincó-tavak tárulnak szemünk elé. Innen a Menguszfalvi-völgyben 
folytathatjuk utunkat a Poprádi-tóhoz, de útközben ismét lehetőség van egy 

kisebb kitérőre; a piros jelzésen északkeleti irányba a Hunfalvy-hágót (2337 m) 
érhetjük el.

A Háromforrás után továbbhaladva ismét egykori kincstári erdööri telepet, 
Bányaa^át ( -  ; Podbans ké) érjük el. Innen a Tátra nyugati völgyeibe, a Kamenista- 
(kék jelzés), a Csendes- (sárga jelzés) és a Koprova-völgyekbe (zöld, majd kék jelzés) 
tehetünk kirándulást.

Bányaalja után az út innen a Béla-patak délnyugati irányban folyó völgyét követi. 

Fokozatosan távolodunk a tátrai hegyektől, majd Pribilina ( -;  Pribilyna) és Vavrisó ( 
VavriSovo) településeken áthaladva megérkezünk Liptóújvárra.

Aki nem közvetlenül a hegyek lábánál, hanem a régi, még a múlt században 

kiépített törvényhatósági úton (netalán vasúton) halad, az megismerkedhet a (nyugati) 
tátraalji települések látványosságaival. Erre az útra is a Szent-Iványi-Csorba-tótól 

érdemes elindulni. Onnan le kell ereszkedni (közúton és fogaskerekűvel is lehet menni!) a 

vasúthoz, Tátracsorbára (Hochwald; Tatranská Strba), és innen a Fehér-Vág völgyét 
követő úton haladni.

Az első érintett település Vázsec (Vágfalva; -  ; Vazec), amelynek nevezetessége a 

gótikus, egykori bencés apátsági templom és a cseppköbarlang (Vazecká jaskyríá). A falut 

követően utunk a Vichodna-hágóra (857 m) vezet. Itt érünk át a Szepesi-medencéből a 
Liptóiba.
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Vichodna ( -;  Vychodná) kincstári erdögondnoksági székhely volt, ahonnan a 
Kriván oldalára felnyúló állami erdőket kezelték.

A Hybbe (Heib, Heiba, Geib; Hybe) központjában lévő templomban nyugszik 

Balassi Bálint költő. Az 1594-ben Esztergom ostrománál súlyosan megsebesült költőt 
ide, liptói birtokára hozták haza, aholt meghalt.

Hybbe bányásztelepülés volt, amire a közeli Liptómassa ( -  ; Liptovská Masa) 
szabadtéri kiállítása és klopacskája is utal.

Liptómassa után hamarosan beérünk Liptóújvárra.

Liptóújvár (Hradek; Liptovsky Hrádok)

Az egykori erdészeti irodalmunkban Selmec és Besztercebánya után talán a 

legtöbbet emlegetett hely, a hazai erdészek elé gyakran példaként állított liptóújvári 
föerdöhivatal központja.

A várossal való ismerkedést a főutcán, az egykori hradeki erdészeti iskola 
épületével kezdjük.

A W isner-féle erdészeti iskola

Wisner erdészeti iskolájának épülete a plébániatemplom mellett, a "Hársak alatt" 

(Unter den Linden; Pod lipam) áll. Itt, Liptóújvárott kezdte el 1796-ban Wisner Ferenc az 
erdészeti telepen, a népiskolában, az erdészeti tárgyak oktatását. (Az iskolának először a 

templom túlsó, Vág felé eső oldalán álló, egykori Lichtner György-féle ház adott 

otthont.) Wisner a hradek-lykavai uradalom prefektusaként folyamodott a magyar udvari 
kamarához az iskola önálló épületének kialakítása és az iskola kibővítése érdekében. 
1798-ban mégis jórészt a liptói polgárok adományából épült fel az új épület, ahol az 

oktatást 1803-tól kezdődően minden kétséget kizáróan felsőfokon végeztek. Az elemi 
előképzettséggel rendelkező hallgatóknak az első három osztályban a 
"Forstcathecismus"-t és a "Forstwesen"-t oktatták, majd a negyedik osztályban az 

erdészeti kezelés műszaki és biológiai alapjait adták elő.
Az iskolának 1802-ben csak 49 növendéke volt, de 1806-ban már 150. Az intézet 

működését arborétum segítette, amelynek részét képezték a templom, illetve a későbbi 
iskolaépület körül 1770 táján ületett hársfák is.

Wisner Ferenc 1808-ban a prefektusi posztról távozott. Az iskola ezzel elvesztette 

legfőbb patrónusát. Pedig éppen ekkor kellett volna kiállni a liptóújvári erdészeti oktatás 

(valamilyen formában való) fenntartása mellett, mert a Selmecbányái Erdészeti Tanintézet
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megnyitásával az itteni erdészeti iskola sorsa megpecsételődött. A bécsi udvar 

fennhatósága alatt lévő selmeci intézetnek nem lehetett vetélytársa a magyar udvari 
kamara iskolája, úgyhogy Liptóújvárott az erdészeti oktatás 1811-ben abbamaradt, az 
intézet elemi iskola lett. Az iskolával kapcsolatos különféle elöteijesztésekböl ugyanakkor 
arra is utalnunk kell, hogy 10-12 éves zsenge gyermekek oktatása helyett a selmeci 
akadémia 18-20 éves, meglett ifjak tanítását végezte, akik közvetlenül, végzés után 
azonnal bekapcsolódhattak a termelő munkába. Tehát a liptóújvári iskola megszüntetését 
nemcsak a felügyelet kérdése miatt határozták el, hanem a tanintézet célkitűzései is ezt a 

döntést erősítették meg.
Az egykori iskolaépület elülső, északi kapuja felett márvány tábla hirdeti Wisner 

érdemeit.

BELLO 
CESSANTE IN =

TÉR CAESAREM, ET GALLOS 

AC PACE CONFECTA.

MUSA SUB AUS PICIIS 

AUGUSTI CAESARIS, ATQUE 
REGIS FRANCISCI DEFEROR 

USQUE AD HRADEK.
PALLADIS,ET SYLVAE DOCEO 

ARTEM: ADIUTA POTENTI 
HIC BENAFACTORUM 

MUNERE NUNC HABITO 

HUC QUOD PERTIGERIM FRANCISCUS 

NON NEGO WISNER +  DE MORGENSTERN 
ET CAUSA, ORIGO FŰIT.

(Megközelítő magyar fordítása: A császár és a franciák között folytatott háború 
megszűntével és a béke megkötésével, Ferenc, felséges császár és király uralkodásának 
elején én, a Múzsa idehozattam Hradekre. Pali asz és az erdő tudományát tanítom: a 

jótevők adományai folytán lakom itt, de hogy idekerültem, annak kezdeményezője és 
létesítője morgenstemi Wisner Ferenc volt.)

A hátulsó, deli kapu felett pedig a kővetkező felirat olvasható:
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EN SEGES ANTEFUlT 

COLlTURlAM  SACRA DIANA  
ARTlBUS INGENUIS 

In s t r U It U r q U e  PUBES

(Magyarul: íme, mezöség volt itt régen, most már szabad tudományokkal tisztelik Diánát, 
s tanul az ifjú sereg.)

Az iskola melletti plébániatemplom a XVIII. század végén klasszicista stílusban 
épült. Nevezetességét Lerch József freskói és Stróbl Alajos Szent Ferenc-szobra adja. 
Stróbl Alajos Liptóújvárott született, s a szülővárosának köztéri szobrot is készített. A 

"Vadkan" című müve egykor a templom előtt állt. A bronzból készült szobor megsebzett 
vadkant ábrázolt, amint egy vadászeb a kan hátára ugorva annak vcrzö fülét mardossa.

A főutca, a "Hársak alatt" további nevezetességét a túlsó oldalon, a Vág félő eső 

részen lévő, manzárdos házak jelentik. Itt volt a liptóújvári föerdöhivatal központja és a 
faraktárgondnokság. A sarki, fűrészüzemmel szemközti ház udvarán még az egykori 
erdészeti szolgálati lakásokat is megtaláljuk. Érdemes ide elsétálni, s az egykori kincstári 

erdészek élet- és munkakörülményeire emlékezni.

A liptóújvári föerdöhivatal

Az osztrák-magyar kiegyezést követően az átvett kincstári erdöbirtokok közül a 
hradeki uradalom erdői négy nagyobb földrajzi egységben feküdtek. Az egyik tömb 
Liptóújvártól nyugatra, az Alacsony-Tátra vidékén, a másik a Fchér-Vág jobb partján, a 

Liptói-havasok oldalán terült el. Ezek birtokközpontja természetszerűleg Liptóújvár volt. 
A másik két tömb szintén a Vágra nyúlt le, attól északra a likavai erdők, délre pedig a 
lubohnai -  fenyöházi -  erdők voltak. Az említett erdők kezelésére szervezték meg a 

liptóújvári föerdöhivatalt.
A föerdöhivatalhoz a századfordulón mintegy 65 ezer hektár erdő tartozott. A 440 

m -töl 2500 m -ig  teijedö tengerszint feletti magasság az összes erdöövet átfogta. Az 
uralkodó fanem mégis a luc volt (79 %), majd a jegenyefenyö (12 %) és a bükk (9 %) 

következett. A 8 erdögondnokságban (liptóoszadai, feketevági, vichodnai, fenyöházi, 
maluzsinai, szvarini, teplicskai és felkai) az 1900. évben 24 erdötiszt, 68 erdöör és 9 
crdöszolga alkotta az erdészeti személyzetet.

Az erdőket szálerdő üzemben, általában 100 éves vágásfordulóval kezeltek. Az 

évenként kitermelésre kerülő állomány nagysága mintegy 340-350 hektár volt. A



75

hektáronkénti nettó fatérfogat 400 m3 körülinek adták meg, amelynek 65 %-a volt az 
ipari fa.

A fakitermelés (tarvágás) utáni év tavaszán mesterségesen, hároméves 
facsemetékkel erdősítettek. A szaporítóanyagot kiterjedt csemetekerti hálózatban 
termelték meg, ugyanakkor Liptóújvárott légfűtésre berendezett magpergetö állt 
rendelkezésre.

A  fakitermelést és szállítást kezdetben fakitermelési váltakozókkal végeztették. 

Csak századunk első évtizedében, amikor a magyar erdészeti politika egyik fő célja az ún. 

házilagos kezelés megvalósítása lett, kezdtek fokozatosan áttérni a saját munkásokkal 
végzett fakitermelésre és anyagmozgatásra.

Liptóújvárott már a XVIII. század óta jelentős fürészipari feldolgozás folyt. A  

Fehér- és Fekete-Vág, illetve a Béla-patak mentének erdőiből a fát vízi úton eddig 
szállították. Itt aztán részben feldolgozták, részben a tutajokat csak átkötötték, s vitték a 
Vágón tovább Komárom felé. A vízi szállítás legelőször a Fehér-Vágón szűnt meg, mert 

annak völgyében kiépült a vasút, majd a Fekete-Vág völgyében is elkezdték az erdei 
vasút építését, de ezen a folyón, illetve a Béla-patakon az első világháborúig megmaradt 
az úsztatás és tutajozás.

Mind az úsztatás (amikor a fa -  rönk vagy tűzifa -  szabadon, lebegve úszik), mind 

a tutajozás (több fát egybekötve hoznak le a vízfolyáson) végcélja Liptóújvár volt, ahol 
különböző kifogó és kipartoló müveket hoztak létre. Mielőtt azonban ezek helyét 
felkeresnénk, utalnunk kell a vízi szállítás néhány berendezésére.

Mivel a folyók felső részének vízhozama csak ritkán teszi lehetővé a vízi 
szállítást, legelőször is vízfogókat kellett létesíteni. Feladatuk az volt, hogy gátjukkal 
elzárják a völgyet, majd amikor az ún. gátudvar megtelik -  tavasszal és ősszel hetente 

legalább kétszer, nyáron egyszer -  a gátvíz leeresztésével a fa -  akár szabadon, akár 
tutajba kötve -  eljusson a kifogóhelyekig. A gátak vagy fából és földből (például a 
benkovói vízfogónál), vagy köböl (a korotnyicai vízfogó esetében) épültek.

Mind az úsztatáshoz, mind a tutajozáshoz a vízfolyás medrét szabályozni kellett. 
Ez a mederbeni sziklák és egyéb, a tutajozásra veszélyes zátonyok, torlaszok 

eltávolításából, továbbá terelő- és rözsegátak építéséből állt. Az előbbiek a vízfolyás 

gyorsítására, az utóbbiak arra szolgáltak, hogy az úszó fa ne ütődjék a sziklákhoz, illetve 
a vízfolyás kanyarulati zátonyaira ne szaladjon fel. Ezzel védték a partmenti építményeket 
is. Például a liptóújvári vár védelmére a Béla-patak medrében több mint 400 m hosszú 
rözsepokrócot terítettek le.

Az úszó rönköket (ezek kívánták a legnagyobb vizet), majd tutajokat (ezek már 

kisebb, de még mindig duzzasztott vizet igényeltek) és a tűzifát az ún. gátvízzel juttatták a
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kifogókig. Ekkor nyitották ki a zsilipeket, s a gátudvarból kifolyó víz vitte a fát. Rönköket 
2 -3  m -es hosszban lehetett úsztatni, míg a szálfákat tutajba fúrták.

A Vág felső folyásán félmerev kötésű tutajokat használtak. Ez azt jelentette, hogy 

a 22-26  m -es szálfákból 6 darabot, a 18-21 m-esekböl 10-et, a 16-17 m-esekböl 20 
darabot csak az elülső, vékonyabb végüknél kötötték össze hevederrel (a szálfákra 
erősített bükk keresztfával), a hátulsó végüket csak mogyorógúzzsal rögzítették. Ez utóbbi 
lehetőséget adott a fatörzsek -  korlátozott mértékű -  e l-  és lecsúszására, amire a tutajok 

fékezése miatt volt szükség. A Vág Liptóújvár felett ugyanis 1 %-nál nagyobb esésű, 
amin a tutajok fékezés nélkül nagyon nekiiramodtak volna. A  szálfák vastagabb, csak 
gúzzsal rögzített vége a meder aljára leérhetett, s így fékezték a tutaj rohanását.

A Liptóújváron kialakított tutajkifogókból a szálfák vagy a fűrészüzemekbe 

kerültek, vagy tovább úsztatták lefelé. Ez utóbbi esetben a tutajokat merevkötésüekké 
alakították át, azaz a hátsó gúzsokat hevederrel váltották fel. Liptóújvár alatt ugyanis a 
Vág már csekélyebb lejtésű, kevesebb fékezésre, inkább csak kormányzásra van szükség. 

A merevkötésű tutajokat aztán felteherrel (fenyödeszka, fenyözsindely, stb.) is el lehetett 
látni. Az egy talpból (6 -20  szálfából) álló tutajokat Rózsahegy után úgy kötötték -  
általában két talpba -  össze, hogy a tutaj hossza a 32 métert ne haladja meg. A Vág alsó 
folyása ugyanis legfeljebb ilyen tutajok leúsztatását tette lehetővé. Ha azonban az egy 

talpban lévő szálfák hossza például a 22 métert meghaladta, akkor értelemszerűen már 
nem kötöttek hozzá 15 méteres szálfákból álló talpat, hanem az az egyetlen talp úszott le 

Komáromig.
Az úsztatott rönk és tűzifa kifogására gerebek szolgáltak. A gerebek olyan rácsos 

szerkezet, amelyek a vizet átengedi , de az úszó fát nem. Különböző, állandó és 
ideiglenes kiképzésű gerebek léteztek, amelyek közül Liptóújvárott többfélét is 

használtak. A gerebekkel végzett kifogáshoz mintegy 3,6 km hosszú gerendaborítású 

csatorna szállította el, illetve oda a vizet.
Liptóújvárra évente csaknem 50 ezer m3 szálfa, ugyanennyi rönk és 10 ezer m3 

tűzifa érkezett vízi úton. Ehhez 80 km fő - és 40 km mellékvízi utat építettek ki (láttak el 

vízfogókkal, szabályoztak és oldották meg a kifogást).
A  fafeldolgozást kezdetben vízi-, majd a múlt század utolsó évtizedéből 

kezdődően v íz i- és gözfürészeken végezték. Ezek teljesítménye 1900-ban: 28 ezer m3 

gőz-, 18,5 ezer m3 a vlzifűrésszel felvágott fa. A fát az említett módon, részben 
merevkötésű tutajokon, részben pedig vasúton szállították tovább.

Ha most a "Hársak alatt" lesétálunk a Vág partjára, a vízi szállítás berendezéseiből 

már nem látunk semmit sem. A  Vág és a vasútvonal közé települt, ma is müködö 
fűrészüzemek azért emlékeztetnek arra, hogy itt a vízből kifogott fát közvetlenül a folyó
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mellett feldolgozták, majd a fűrészüzem másik oldalán lévő vasútállomáson vagonokba 
rakták.

Liptóújvári sétánk folytatásaként a vasútvonalon haladjunk át, és tekintsük meg az 
erdööri szakiskola környékét!

Az erdööri szakiskola

A hradeki uradalom egykori majorsági épületében 1871—töl 1886-ig. 
földmüvesiskola működött. (Erre emléktábla utal.) Az iskola kedvezőtlen fekvése 
azonban arra indította a földművelésügyi kormányzatot, hogy a mezőgazdasági 
szakoktatásnak új helyet (amelyeket Rimaszombatban talált meg) keressen, Liptóújvárra 
pedig erdööri szakiskolát helyezzen.

A BENKŐ REZSŐ oktató, igazgató vezetésével 1886. október 11-én megnyíló 

tanintézetnek az első évben 30 tanulója volt. Az iskola szervezeti szabályzatát, 
tananyagát, oktatási rendjét az ásotthalmi (királyhalmi) és a temesvár-vadászerdöi 
iskolákéhoz hasonlóan alakították ki. A kétéves tanulmányi idő alatt BEDŐ ALBERT 
"Erdöör vagy az erdészet alapvonalai kérdésekben és feleletekben" című könyvéből 
tanultak. A növendékeket az iskola elvégzését kővetően legalább háromnegyed év 

elteltével tehettek erdööri szakvizsgát. Az 1908-ban kiadott új szabályzatot kővetően 
pedig tantárgyak szerint folyt az oktatás.

Az iskolának 17 hektár növénykertje, 7 ha csemetekertje és 172 ha tanulmányi 

erdeje volt. Ezek kiépítése, megfelelő kezelése folyamatosan, az elméleti és gyakorlati 
oktatás igényeinek megfelelően történt. A Liptóújvárott létesített tanintézet legfőbb 
céljának a hegyvidéki fenyvesek kezelésében, továbbá a kopárfásításban járatos erdöörök 

képzését tekintették. Az iskola földrajzi helyzete ennek felelt meg, ugyanakkor a 
föerdöhivatali székhely révén a tanulóknak lehetőségük volt egy belteijesen kezelt 
erdőgazdaság munkafolyamataival megismerkedni, abba bekapcsolódni.

Az 1879. és 1898. évi erdészeti törvények alapján ösztönzött kopárfásítási 

munkálatokhoz államilag biztosított ingyencsemete egy részét az erööri szakiskolák 
termelték meg. Az iskola kertjében (tekintettel a vidék igényeire) főleg luc- és 
vörösfenyö-csemetét neveltek. Jelentősebb kopárfásítási munkákhoz, például a fiumei 
karszterdösítéshez, kivezényelték a tanulóifjúságot is. így a diákok a helyszínen 

tanulhatták meg az ültetési, ápolási munkák részleteit.
Az oktatást segítették a különféle tanulmányi kirándulások is. Az iskola híres 

igazgatója, BENKŐ REZSŐ a századforduló körüli időkben három nevezetes utat is 

szervezett. Háromnapos kirándulást vezetett a Magas-Tátra nyugati hegyei közé és fel a 

Kriván-csúcsra. Érdekes volt a zólyombreznói vasgyár munkájának és az általa okozott
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környezeti károknak a tanulmányozása is. Ugyancsak tanulmányi céllal járták be a Rima 
és a Garam folyók völgyét.

A szakiskolának tűzoltó és hegyimentö osztaga is volt. A vadászat gyakorlására 
pedig vadászatokat rendeztek, ahol a tanulók előbb csak mint hajtók, puskahordozók, 
vadbegyüjtök vettek részt.

A szakiskola egyben a központi erdészeti kísérleti állomásnak (Selmec) külső 
kísérleti telepe is volt. A szakiskola várhegyi tanulmányi erdejében 1902-ben indítottak 

gyérítési kísérleteket. Belgiumi és svédországi származású erdeifenyökböl kialakított 
parcellákban vizsgálták a nevelövágások hatását. Később az iskola csemetekertjében 
lucfenyöcsemeték iskolázásával, ritkításával kapcsolatos kísérleteket is végeztek.

Az iskolaépülettel szemben egy idős magas kőris és egy régi kincstári villa 
emlékeztet az egykori diákokra, tanárokra. Az iskola botanikus kertje viszont már nem 

az épületet veszi körül, hanem arra távolabb, a vár felé vezető utcáról balra letérve 
akadhatunk rá. Az egykori 17 hektáros kertből ma jó 7 hektár áll a sétálni, pihenni vágyók 

rendelkezésére. Különösebb, értékes növényritkasága nincsen.
A liptóújvári várhoz vezető út mellett egykori tisztviselöházakat látunk, az utca 

végén pedig egy régi (átalakított mázsaházat.

A  liptóújvári vár két folyó, a Vág és a Béla összefolyásánál a XIV. században 

épült. Az évszázadok során több gazdája is volt, végül 1709-ben a kincstár birtokába 

került. A  vár történetét feltáró liptóújvári plébános, Teschler Béla 1906-ban írta róla: "A 
régi, hosszú évszázadok súlya alatt meggömyedve, ott áll még szomorúan elhagyatva. S 
ha a kikelet lágy szellője az elmúlt idők dicsőségéről, fényes, édes dalt regél neki, szíve 

megdobban, öreg teste megremeg. Szegény váram, nem fog már sokáig dobogni szíved!" 

Teschler Béla komor jóslata ugyan nem vált be, de a vár és a mellette álló reneszánsz 
(1802-ben átépített) kastély környékén valóban a régi idők hangulatát érezzük.

A  vártól a Béla-patak partján, illetve az azzal párhuzamos útpn eljuthatunk 

Dovalló (-; Dovalovo) községbe. Itt, a Béla partján el tudjuk képzelni az egykori gerebek, 
kifogók helyét, ahonnan a fát a ma is meglévő rönktérre, illetve a fűrészekhez gördítették. 
A Magas-Tátra nyugati részéről, a Kriván kornyékéről került ide feldolgozásra, illetve 

továbbszállításra a faanyag.

Dovalló község két templomához is érdemes felsétálni, ahonnan a környékre szép 
kilátás nyílik. A hársfák alatt, a temető sírkövei között a liptói táj és a liptói nép közel 
kerülhet szívünkhöz.
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Liptóújvárról utunkat folytatva Liptószentivánt (-; Liptovsky Ján) kereshetjük 

fel. Itt látható a Tátra egy részét is birtokló Szent-Iványi család négy kiskastélya, 
amelyekben ma üdülőszállókat rendeztek be.

Okolicsnó és Sztosháza (-; Okolidné, Stoéice) kettős település Liptószentmiklós 

elővárosának számít. Okolicsnón háromhajós gótikus templom és reneszánsz 
Okolicsányi-kastély, illetve egy udvarház érdemel figyelmet.

Liptószentmiklós (-; Liptovsky Mikuláá). A Pongrácz grófok őse, Miklós comes 

a XIII. században fejlesztette számottevő településsé. Városi rangot Nagy Lajostól 1360- 

ban kapott. Nevezetességei közül a Szt. Miklós-templomot, a Palatinus-házat és az 
evangélikus templomot említjük meg. Érdemes a Vágón átsétálni is, ahol Kispalugya (-; 

Palúdzka) terül el. Itt a XVIII-XIX. századból származó, a Palugyai család által épített 

kastélyok, épületek láthatók.
Németlipcse (Deutsch Liptsch; Partizánská Lup£a). Szász telepesek alapították a 

XIII. század elején, akik IV. Bélától kaptak városi szabadalmat. A település szerkezete ma 

is tükrözi a szászok egykori építési szokásait: utcái egyetlen nagy, négyszögalakú térre 
futnak össze. Itt áll a fallal körülvett gótikus templom.

Rózsahegy (Rosenberg; RuZomberok). Szász telepesek, bányászok alapították a 

XIII. században. Nevezetessége a Szt. András-plébániatemplom, az egykori piarista 

templom és kolostor, továbbá a Zsófia-kastély.

Likava

A Vág túlsó oldalán áll Likava (Likawa; Likavka) vára. A XIV. században épült. 
Innen ellenőrizték a Vág völgyét és a Liptóból Árvába vezető utat. Előbb királyi vár, majd 

különböző föurak tulajdonába került, míg a Rákóczi-szabadságharc után kincstári 
birtokká lett.

A várat a liptóújvári föerdöhivatal rózsahegyi erdögondnoksága mint történelmi 

emléket 1913-ban védelemre érdemesnek tartotta. "Legalább -  írták -  a megrongált 
falakon előforduló lyukak befalazandók lennének, továbbá a vár belső részéröl a törmelék 
lenne eltávolítandó, és legalább a még épségben lévő falak a végpusztulás 
megakadályozása végett cement fedanyaggal lennének ellátandók, ha nem is az egész vár, 
legalább a vár egy részében."

Likava vára már az Árva-Liptói-mészköhegység világába tartozik, amely 
hegységről érdemes néhány szót ejteni.
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Az Árva-Liptói-mészköhegység természeti képe

A Központi-Kárpátok legnyugatibb tagja az Árva-Liptói — mészköhegység, 
melyet nyugaton és északon az Árva, illetve Sztudena völgye határol, keleten pedig a 
Kvacsári-völgy illetve a Hutyi-hágó (900 m) választja el a Liptói-havasoktól. Déli lejtői 
a Liptói-medencébe ereszkednek alá. Nyugati felében az Árva torkolatához közel eső 
sziklás Sip-csúcs (1169 m) említhető, keleti felében, a Bresztova-nyergen (730 m) túl a 

gerinc hirtelen emelkedik a hegység legmagasabb csúcsába, a Chocs-ba (1613 m). A 

fögerinc innen északkeleti irányban széles háttal húzódik tovább, elválasztva az Árva és a 
Vág vizeit. A hegység főleg mészkőből, és a legmagasabb csúcsáról elnevezett, világos 
színű chocs-dolomitból áll. A dolomit övtől északra elterülő vidék az Árva és a Sztudena 

völgyéig főleg eocénkori flisböl épül fel.

A likavai erdészeti kísérletek ismertetése

Likava a hazai erdészeti irodalomban az itteni erdészeti kísérletek miatt nevezetes.
A  hazai erdészeti kutatások akkor vettek nagy lendületet, mikor Darányi Ignác 

földmüvelödésügyi miniszter 1897. december 31—i rendeletével létrehozta az Erdészeti 
Kísérleti Állomást. Központja Selmecbányán volt, s VADAS JENŐ akadémiai tanár 
vezetésével működött. Ismételt ösztönzést az jelentett, amikor 1903-ban csatlakoztak az 
Erdészeti Kísérleti Intézetek Nemzetközi Szövetségéhez (ma: IUFRO), s lehetőségük 

nyílott több országra kiterjedő kísérletsorozatban részt venni.
A  beállított kísérletek -  melyet VADAS JENŐ irányítása mellett ROTH GYULA 

hozott létre -  egyik fő bázisa Likava lett. 1914-ben a VII. Erdészeti Kongresszus 

keretében az itteni kutatásokat is szerették volna bemutatni, de a kongresszus megtartása
-  mint ismeretes -  a háború miatt meghiúsult. Bár honi kutatóink nem egészen két 
évtizedig vizsgálódhattak csak itt, a likavai beállított kísérletek nagy jelentőségűek a hazai 

kutatástörténetben, ezért röviden szólnunk kell róluk.

A kísérleti területek általános jellemzése

A  likavai erdögondnokság kerületében fekvő kísérleti területek a Veliki Chocs 
nyugati és délnyugati nyúlványain feküdtek, tengerszint feletti magasságuk 560-1000 m 
között változott. A Chocs zömében triász mészkőből épül fel, a Likavka-patak mentén 

oligocén homokkövet lehet találni. Az éghajlat zord, ezt némileg enyhíti az északi szél 

elleni védett fekvés. A  rövid tavaszt szélsőségekben bővelkedő nyár és hosszú, kellemes
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ősz követi. A tél rendesen hóban gazdag, hónyomás és széltörés viszont ritkán fordul elő. 
A késői és korai fagyok sem lépnek fel gyakran.

Az évszázadok alatt az erdőgazdálkodás következtében a fafajösszetétel 
megváltozott. A lombos fajok, mint a bükk, hegyi juhar, hegyi szil teljesen visszaszorult, 

helyüket a jegenyefenyö és a lucfenyő foglalta el. A  magasabban fekvő, sziklás részeken 
tömegesen lép fel a vörösfenyö, az erdeifenyöt pedig csak védöállományként telepítették. 
A legelőkön, kizsarolt területeken gyakori a boróka is.

A rendszeres fahasználatnak a vidékre vonatkozó nyomát az 1075. évben találjuk. 
Ekkor adományozta 1. Géza a garamszentbenedeki apátságnak a Garam folyón lemenő 
tutajok után járó vámjövedelmeket, ami rendszeres tutajozásra utal. Az okmányok 1200 

körül már erdööröket említenek, akik a praedium regale-kon voltak alkalmazva. 
Feladatuk az erdő védelme és használata, nemkülönben vadászat és halászat volt. A 
későbbiekben faszenítéssel jelentős erdökiélések történtek, s már 1555-ben rendelet jelent 
meg az újraerdősítések érdekében. A XVIII. századi örökös háborúk miatt az 
erdőgazdálkodás hanyatlásra kárhoztatott, a likavai erdőket Rózsahegy város és a környék 
falvainak polgárai jogtalanul és korlátlanul használták. Ezt fékezendő 1768-ban 
megjelent Liptó vármegye erdörendtartása, de a likavai terület felmérése és 

hozadékszabályozása csak az 1807-1809. években készült el. Az 1870-es évek elejéig az 
erdőket szálalva kezelték, ettől fogva azonban tarvágást és mesterséges erdősítést 

alkalmaztak.
Ilyen előzmények után 1902-ben nyert felhatalmazást a Központi Erdészeti 

Kísérleti Állomás, hogy a likavai erdögondnokság egy részében kísérleti területeket 
létesíthessen. A beállított kísérletek az alábbiak voltak:

Erdölési (gyérítési) kísérletek

A fent vázolt erdőgazdálkodási körülmények miatt a gyérítések a XX. század 
elejéig jóformán semmilyen szerepet sem játszottak. Csak KAÁN KÁROLY úttörő 

tevékenységének köszönhetően sikerült az erdöléseket a magyar erdőkben is érvényre 

juttatni. A gyérítések propagálására és elemzésére állítottak be itt kísérleti területeket. Itt, 
a hazánkban eddig nem alkalmazott, Heck-féle záródásbontó, és az elnyomott, illetve 

elhalt faanyag eltávolításra irányuló, egyénenként válogató erdölések kerültek 
szembeállításra.

A Központi Kísérleti Állomás 1907-ben egy nagy és három, különbözőképpen 

erdőit kisebb kísérleti területet vett fel, illetve készített elő. Ez a három kisebb terület 
közvetlenül egymás mellett, a nagy erdölési területben feküdt. Kiterjedésük egyenként 

0,1-0,1 ha volt, a nagy kísérleté pedig 9,69 ha. Az erdő állománya természetes úton 
keletkezett, elegyaránya: jegenyefenyö 90 %, lucfenyő 10 %, kora átlagosan 80 év volt. A
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nagy területet és az egyik kis területet a Heck-féle erdölés szellemében kezelték, aminek 
az a lényege, hogy el kell távolítani minden olyan törzset, amely a nálánál értékesebb 
törzset fejlődésében gátolja. A másik kis területben csak az elnyomott és alászoruló 
törzseket vágták ki, míg a harmadik érintetlen maradt, csak az elszáradt egyedeket szedték 

ki.
A kísérletek összehasonlításakor megállapították, hogy "okszerű erdöléssel 

módunkban áll állományaink növekedését annyira fokozni, hogy az erdölés folytán 

megapadt törzsszám több levegő és nagyobb világosság élvezetében több és főleg 

értékesebb növedéket ad, mint az érintetlen állomány nagyobb, de sűrűbb állású 
törzsszáma." Az okszerű erdölés lényegéhez tartozónak vallották, mely a mának is intő 
példa, hogy "az erdölés kivitelénél a kikerülő fatömeg mennyiségétől függetlenek 

legyünk. Szabály kell maradjon mindenkor, hogy az erdölés mérvét és fokát az állomány 
állapota szabja meg, nem pedig a kivágásra előírt fatömeg."

Természetes felújítások

A kísérletek célja az volt, hogy a nálunk addig alkalmazott egyedüli eljárást, a 
rendes fokozatos felújító vágást összehasonlító kísérletek alá vegyék más, előnyösebbnek 
ígérkező eljárásokkal. Ez utóbbiakból két felújítást vontak be, mégpedig a Gayer-féle 

csoportos felújítást és a Wagner-féle szálaló szegélyezést. Az egyenletes és az egyenetlen 
bontási módok közt lényeges különbséget nem találtak. Ennek egyik fő oka az volt, hogy 

egy évtized sem állt rendelkezésre a kísérletek beállításától az első kiértékelésig.

Származási kísérletek

1906-ban a Württemberg-ben (Wittenberg) tartott Erdészeti Kísérleti Intézetek 

Nemzetközi Szövetségének V. Kongresszusán a fö kérdés a mag származása, az 
öröklödés menete volt. Schwappach, eberswaldei tanár javaslatára minden tagállam a 

területén gyűjtött erdeifenyö-tobozt elküldte Eberswalde-ba, amit kipergetve, egyforma 
mennyiségben mindenkinek megküldték. Hazánkban ROTH GYULA vezetésével négy 
helyen vetették el őket Malackán, Gödöllön, Királyhalmán (Ásotthalmán) és Likaván. De 
a sors sajnos nem kedvezett az erdeifenyö származási kísérleteinknek. A királyhalmi 
létesítésekor sorozatos technikai hibákat követtek el, a gödöllöi a vasút szikrája nyomán 
leégett, a malackait jelentősen károsította a vad, s műutat is építettek rajta keresztül. 
Végeredményben csak a likavai maradt meg, a négy közül a legkisebb. A nemzetközi 

erdeifenyö sorozatot mellé itt ROTH GYULA egy hazai erdeifenyö sorozatot is bevett, 
illetve vörösfenyö származási kísérletet is beállított.
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A nemzetközi erdeifenyö származási kísérlet parcelláit 1909 tavaszán ültették be 2 

éves csemetékkel. Egy-egy származást 1,5x1,5 m -es hálózatban, 15x30 m -es 
parcellában helyezte el. A származási helyek a kővetkezők: Skócia, Franciaország, 
Poroszország (2 db), Belgium, Bajorország, Lettország, Oroszország, Bulgária, Hollandia, 
Felsö-Magyarország (2 db). így tehát 12 származási helyet lehetett egymás mellett 
vizsgálni.

1912-ben további 7, hazai származást (Alsólendva 2 db, Selmecbánya, Kisiblye, 
Hybbe 3 db) ültettek el.

A vörösfenyö származási kísérletet 1908-ban kétéves csemetével létesítették. A 
három európai vörösfenyö származás (Nagy-Fátra, Szudéták, Tirol) mellett megtaláljuk 

az eredeti termőhelyről származó szibériai vörösfenyöt (Larix russica) és japán 
vörösfenyöt (L. kaempferi) is.

Az erdeifenyö származási kísérleteket az ötvenes évek vége felé zólyomi erdészek 
kiértékelték.

Mütrágyázási kísérletek

A völgyfenékben fekvő erdögondnoksági csemetekertben, amely 0,9 ha területü, 
és ott évente félmillió csemetét termesztettek, mütrágyázási kísérletsorozatot is 

beállítottak. Tették ezt azért, mert a környéken nehéz volt beszerezni az istállótrágyát, s a 
kapott eredményeket össze akarták hasonlítani a Selmecbányái (kisiblyei) eredményekkel.

Az egykori kísérleti területeket -  a Likava-patak völgyéből indulva -  csak a helyi 
erdészek segítségével kereshetjük fel.

Rózsahegytől utunkat folytatva hamarosan áthaladunk Gombás (-; Hubová) 

községen, amelynek határában a múlt század végén kincstári nyaralótelepet alakítottak ki, 

Fenyöházát.

Fenyöháza (Lubochna; L'ubochna)

A Vág partján zsindelytetös parasztházak állnak, mögöttük található a fürdötelep, 
illetve nyílik a Lubohna-patak völgye. Fenyöháza megközelítését már a múlt században 

segítette, hogy a kassa-oderbergi vonalon közlekedő gyorsvonatok is megálltak a Vág 

túlsó partján, ahonnan vasúti és gyalogos forgalomra alkalmas híd vezetett át a folyón.
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Fürdötelep

A fürdötelepet 1893-ban gróf Bethlen András földmüvelésügyi miniszter 

kezdeményezésére kezdték el kialakítani. A telep létesítésének munkálatait elősegítette, 
hogy csaknem az egész völgy kincstári tulajdonban volt, így szabadon végezhették a 
parcellázásokat, telekjelöléseket. A fejlesztéseket feltehetően az is motiválta, hogy -  
ellentétben a Magas-Tátrával -  Fenyöházán kizárólag a kincstár végzett munkálatokat, 
fgy valódi kincstári fürdötelep jöhetett létre, bár kiépítése az első világháborúig nem 
fejeződött be. A telepet házilagosan kezelték, azaz a kincstár nem adta bérbe az egyes 
vendéglőket, szállodákat, hanem saját maga, a "m.kir. fenyöházi gyógyfürdő és 

nyaralótelep felügyelősége” irányításával üzemeltette.
"Ez a nyaralótelep a legtökéletesebben berendezett szubalpin nyaralótelep az 

országban" -  írták róla 1914-ben. Csakugyan, ekkorra már az öt kincstári szállodán kívül 
23 villa, magánszálloda, illetve lakóházak épültek. Valamennyit folyóvízzel látták el, és 

kiépítették a csatornahálózatot is. A nagykiteijedésü központi, Erzsébet-parkon kívül a 
kömyezö erdőkbe turistautak vezettek, és a villanyvasút hetente két-három alkalommal 
nagyobb kirándulásokra is lehetőséget adott.

A hidegvíz-gyógyintézetben szénsavas-, oxigén-, törpefenyö-, láp-, konyhasó-, 
iszap- és villamos-fényfürdö kezelésre nyílt lehetőség. A fürdötelep házai némileg 
elütnek a Magas-Tátrára jellemzőktől. Itt is törekedtek a svájci stílusra, de a szépen 
faragott erkélyek, gerendák ezeket a villákat gyakran tetszetősebbé tették, mint amilyenek 

a tátraiak voltak.

A fenyöházi erdögondnokság

A liptóújvári föerdöhivatalhoz tartozó fenyöházi erdögondnokság 12,6 ezer ha 
területen gazdálkodott. Erdőinek zöme a Vág folyó bal oldalán, a Lubohna-patakra lejtő 

Nagy-Fátra hegyoldalain terült el. A közigazgatási szempontból Liptó és Túróc 
vármegyék határán lévő területen a lucfenyő 45 %-ot, a jegenyefenyö 30 %-ot, a bükk 22 
%-ot, míg a vörös- és erdeifenyö 3 %-ot foglalt el.

Valamennyi erdőt százéves vágásfordulóval kezelték, zömében tarvágással, de a 

véderdőkben, illetve a nyaralótelep környékén lévő erdőkben szálaló üzemet alkalmaztak. 
Az évente mintegy 40 ezer m3 faanyagot a Lubohna völgyében kialakított villamosüzemü 
erdei vasúton szállították le. A kitermelést 1907-től házilagos módon végezték, de a 

villamosüzemü fűrészüzemet vállakozók vették bérbe. A lágy tűzifára a nagybicsei 

gyufagyár volt a vevő, míg a kemény tűzifát a helyi lakosság számára értékesítették.

A  fenyöházi erdögondnokság mind a házi kezelés korai bevezetésével (1907), 
mind a villamosüzemü berendezések működtetésével, mind pedig az itt kialakított
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kincstári nyaralóteleppel a szakmai érdeklődés középpontjába került. Jelzi ezt az is, hogy 
az Országos Erdészeti Egyesület 1909. évi közgyűlését Fenyöházán tartották.

Fenyöháza a hazai természetvédelem céljainak megvalósításában élenjárt. A 

föerdöhivatal fönöke 1909-ben 160 kh (92 ha) "öserdöszerü lucfenyő" védelméről hozott 
rendeletet. Ugyanebben az évben a föerdöhivatal szintén rendeletben tiltotta meg a havasi 
gyopár tövestöl való kitépését, gyűjtését.

Az erdei vasút

Az 1903-1904-ben épült, 21,89 km hosszú vasútvonal 760 mm-es nyomtávval 
készült. A Vágón átívelő faszerkezetű híd vaspántokkal történő megerősítése után 
közvetlenül csatlakozott a Vág jobb partján futó közforgalmi vasúthálózathoz. A pálya a 
felső végállomástól ellenemelkedök nélkül lejtett a Vág irányába. Négy kitérőt építettek, s 
az egész pályán egy, 50 m sugarú ívet képeztek ki, míg a többi kanyar kevésbé volt éles.

A villamosvezetéket fenyőfákból faragott póznák tartották. A vízi erővel termelt 
3000 V feszültségű áram egy része hajtotta az egyenáramú motordinamót, amely 550 V 
feszültségű, 100 A -es egyenáramot juttatott a mozdonyokhoz.

A vontatást két, egyenként 20 LE-s mozdony végezte. Felfelé általában 

összekapcsolták őket, így 7 -8  pár kocsit vontattak kb. 10-12 km/órás sebességgel. A 
mozdonyok 5 t önsúlyúak voltak. A szállításra 32 pár kocsi állt készenlétben, amelyekből 
a szálfák leviteléhez kettöt-kettöt össze kellett kapcsolni. Önsúlyuk 7 q, raksúlyuk 2,5 

tonna volt. Mivel a pálya a Vág felé lejtett, a szállításhoz különösebb vonóerő nem kellett, 
a mozdonyok inkább fékezési feladatokat láttak el.

A villamosüzemü vasút kiszolgálására az oldalvölgyekben négy lóvontatású vasúti 

pályát is működtettek. Míg a villamosüzemü részen a sínek 10,9-10,3 kg-osak voltak, itt

6,5 kg-osak.
A vasút mellett 9 állomásra kiterjedő telefohálózat is kiépült. A vasút részben 

közjóléti célokat szolgált, mert a fenyöházi nyaralók kívánságára időnként utasokat is 

szállított. A fenyöházi villamosüzemü vasút a szakmai közösség számára elsősorban 
annak a bizonyságát jelentette, hogy a korábbi vízi szállítást célszerű vasúti szállításra 
átalakítani. A  vasút ugyanis nagyobb üzembiztonságot, kevesebb be- és kirakodást 

jelentett, és a szállított fában kevesebb kárt okozott.

A vízi erömü

A villamosüzemü erdei vasút és fűrészüzem hajtására a Lubohna-patak vizét 

használták fel. A Ganz-gyár által szállított, 1903-ban üzembe helyezett turbinát a 

patakból kivezetett, üzemvízcsatomába terelt, mintegy 12 m hasznos esésű vízzel
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hajtották meg. Megjegyezzük, hogy a 13 ezer hektárnyi vízgyűjtőben nem építettek 
völgyzáró gátat, azaz nem gondoskodtak a víz tárolásáról, hanem csak a patak 
természetes, legkisebb vízhozamára méretezték a turbinákat. Ez ugyan a kortársak között 
vitára adott okot, de a nagyobb víztárolást, ezzel a nagyobb villamosáram-termelést csak 

költségesebb beruházással lehetett volna megvalósítani. A tájvédelmi megfontolásokra 
ekkor még nem gondoltak, sőt SZABÓ FERENC, a létesítmény üzemben tartója arra 
utalt, hogy megfelelő hasznosítással a Lubohna-patak vize legalább akkora értéket 
képvisel, mint az erdőgazdaság faállománya.

A fűrészüzemben három keretfürész, egy hasítófürész, egy gyalugép, egy 
körfűrész, egy tűzifát aprító fűrész és hasogató, továbbá egy önműködő és egy kézi 
fűrészpengeélesítö, egy vaseszterga és egy vasgyalu villamos működtetése történt. A 

turbina ellátta még a telep házait és a vasútüzemet is villamosárammal.
Az egykori erömüvi berendezések -  újonnan helyreállítva -  ma is láthatók.

Kirándulás a Lubohna-patak völgyébe

A patak mentén feltétlenül érdemes akár gyalog, akár kocsival legalább az egykori 
Alsó-tóig (Ni2ny tajch) elmenni. (A vonat végállomása a Felső-tónál -  Vysny tajch -  
volt. Az elnevezések az egykori vízduzzasztók tavaira utalnak.) A völgyben néhány öreg 
erdészházat láthatunk, illetve sejthetjük a vasúti pálya vonalát, kitérőit.

A patak völgye a Nagy-Fátrába vezet be bennünket. így szóljunk erről a 
hegységről is!

A Nagy-Fátra természeti képe

A Nagy-Fátra a Vág völgyétől kezdve a Turóc és Nyitra, illetve Revuca és Garam 

völgye között terül el. Hosszúsága mintegy 130 km, szélessége 30-40 km között változik. 
Délen a nyitrai Zobor-hegység zárja le. Északi része gránitból áll, déli részét mészkő 
alkotja. A Vág, Revuca és Turóc által határolt északi részt, a tulajdonképpeni Nagy-Fátrát 
a lubohnai völgy két, egymással párhuzamos hegylánccá választja szét. A nyugati 
hegyláncban a Vág kralováni szorosa mellett emelkedő Kopa (1181 m), továbbá a Klak 

(1395 m), Jarabina (1314 m), Stefanova (1295 m) és Javorina (1330 m) csúcsok 
érdemelnek említést. A keleti hegyláncban a Tlusztahora (1211 m), Siprun (1463 m), 
Smrkovicza (1488 m) és Rabidor (1568 m) ormai a jelentősebbek. A két hegylánc az 1533 
m magas Ploszka csúcsban egyesül, s innen a fögerinc 1400-1500 m magasságban dél 
felé, a Krizsna (1575 m) csúcsáig tart. Ettől délre hirtelen hanyatlik, majd a 891 m 
magasságban található stubnya-hermándi hágó elválasztja a Körmöcbányái-
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hegycsoporttól. Keleti irányban pedig a Krizsnához tartozó Sturecz-hágó (1010 m) képezi 

a természetes határt a Nagy-Fátra és az Alacsony-Tátra között. A Nagy-Fátrára általában 
a keskeny és meredek oldalágak jellemzők, melyek a legmagasabban fekvő csúcsok 
kivételével erdővel borítottak. Kiterjedt havasi legelői az emberi gazdálkodás 
következményei.

A  Lubohna-völgyben haladva, a múlt és jelen erdőgazdálkodásából egyaránt 
kaphatunk ízelítőt. Az őshonos bükkösöket nagymértékben visszaszorították, csak kisebb 

foltokban tűnnek ma már szem elé. Helyüket elsősorban lucfenyővel újították fel, mely 
állományokban a szú- és szélkárosítás nyomait mindenütt felfedezhetjük. Nagyon jól 
tanulmányozhatók a fakitermelési és felújítási módok is, elsősorban lejtöirányú 

ugrópásztás módszert alkalmaznak. Ezeken a sávokon tömeges az erdei deréce 
(Chamaerion angustifolium), de gyakori a vörös bodza (Sambucus racemosa), 
vadköszméte (Ribes uva-crispa) és tündérfürt (Aruncus sylvestris) is. A  völgytalpon 
végigfutó Lubohna-patakot keskenyebb-szélesebb ligeterdösáv szegélyezi. Jellemző 

fáján, a mézgás égeren kívül tömeges a hamvas éger, s gyakori a törékeny fűz is. 
Magaskórós vegetációjából a réti legyezöfü (Filipendula ulmaria), a sárga, fészkes 
virágzatú telekivirág (Telekia speciosa), a halovány aszat (Cirsium oleraceum) és a 

sédkender (Eupatorium cannabinum) emelhető ki. A legnagyobb tömeget alkotó fehér 
acsalapu (Petasites albus) gyökerén egy furcsa, itt gyakori élősködőt fedezhetünk fel, a 
sárga vajvirágot vagy más néven szádorgót (Orobanche fiává).
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Kirándulás a Poprád és a Dunajec völgyébe

A Poprád és a Dunajec völgyébe a Szent-Iványi-Csorba-tótól indulunk. A 
kiépített műúton vagy a kék turistajelzésen Tátracsorbán (Hochwald; Tatranska átr ba) 
keresztül jutunk le Csorba (-; Strba) faluba. A település nevét az egykori birtokosról, 
Csorba comesröl kapta. Különösebb látnivalója nincs, itt kezdődnek az Alacsony-Tátrába 

induló utak.

A régi úton továbbhaladva Lucsivnát (Lauspurg, Lautschburg; Lucivná) éljük el. 
A település mellett, a vasúthoz közel, Szakmáry Donát az 1870-es években 
vízgyógyintézetet létesített. A telep szép parkja, könnyű megközelíthetősége és nem 

utolsósorban mérsékelt árai vonzották a pihenni, kikapcsolódni vágyó, állandó orvosi 
felügyeletet nem igénylő vendégeket.

Lucsivna után a régi országút beletorkollik az újba, s párhuzamosan haladnak a 
vasúti sínnel. Az új településnél, Svitnél keresztezzük a Poprád (Popper; Poprád) folyót, 
és hamarosan megérkezünk Poprád városába.

Elöljáróban azonban említsünk meg néhány adatot a szcpcsscgi városokról!

Szepesi városok

A Szepességben (Scepusium; Zips; Spis; Spysz) a magyar honfoglalás gyér, 
feltehetően szláv népességet talált. Az idetelepítctt határőrök elsősorban a későbbi Szepes 
vármegye déli részét szállták meg, illetve északon a Poprádig hatoltak. Az Árpád-kori 
királyok telepítési tevékenysége hatására aztán a XII. században erősödött meg 

elsősorban német vidékről a betelepülés. A telepesek, hospesek 1239-ben 
egyházközséget alapítottak, amely később 24 szepesi település szövetségéhez vezetett, az 

Universitas Saxonum in terre Scepus-hoz. A telepes szászok kiváltságát a tatárjárás után, 
1271-ben V. István király erősítette meg a Charta Magná-ban. E szerint a szászok 

függetlenek a várispántól és a vármegyei hatóságoktól; a királynak fizetendő évi földadón 

túl vám- és adómentesek; szabadon űzhetik a bányászatot és a halászatot; a király 

felhívására azonban kötelesek ötven harcost kiállítani; kötelesek a királyt szászföldi 
(szepessegi) tartózkodása alatt vendégül látni; saját közigazgatást építhettek ki, amelynek 
clcn a szászok grófja (comes saxonum) áll. A szászok comese a száztagú tanáccsal együtt 
ügyelt a törvények, szokások (Sáchsische Willkür) betartására. A politikai autonómia 
egyben egyházi autonómiát is jelentett, bár önálló szász püspökséget nem alapítottak.

A szepesi városlakók, a cipszerek aztán kiváltságaik birtokában a vidék további 
benépesítésében, az irtványfalvak létrehozásában részt vettek. Gazdasági

tevékenységük eredményességét bizonyítja, hogy a Szepesség nemcsak mezőgazdaságát,
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hanem iparát és kereskedelmét tekintve a középkori Magyarország legjelentékenyebb 

területének számított.
1414-ben Zsigmond király a 24-böl 13 szepesi várost (és 3 királyit) 

Lengyelországnak elzálogosított. Ezek a városok, ahogyan a későbbiekben nevezték, a 
XVI szepesi város (Duránd, Felka, Igló, Leibic, Mateóc, Ménhárd, Poprád, Ruszkin, 
Strázsa, Szepesbéla, Szepesolaszi, Szepesszombat, Szepesváralja és a királyiak: Gnezda, 
Ólubló, Podolin) csak 1772-ben került vissza a magyar uralkodóhoz, Mária Teréziához. A 
hosszú időszak alatt számos, Lengyelországra jellemző szokás, főleg pedig építészeti 

eljárás honosodott itt meg.
A XVI szepesi város a visszavétel után közvetlenül a királyi Helytartó Tanácshoz 

tartozott, majd a kiegyezés után, 1876-ban Szepes vármegye része lett. A Szepességre 
egykor jellemző bányászat a bányák kimerülése miatt ugyan a XIX. században 

lehanyatlott, de az ipar és a kereskedelem tovább virágzott. Mindehhez komoly szellemi 
élet, fejlett műveltségi viszonyok társultak.

Az egykori XVI szepesi város közül legelőször érdemes a ma már Poprádhoz 

tartozó, a városközponttól északkeletre lévő Szepesszombatot felkeresni. Ebben a 
városban tanulmányozható ugyanis legjobban mindaz, amely az egykori szepesi városokat 
jellemezte.

Szepesszombat (Sankt Georgenberg, Georgenberg; SpiSská 
Sobota)

A várost -  miként a régi részek elrendezéséből kitűnik -  egykor fal vette körül. 
Ugyancsak fallal védték a település templomát is.

Az orsóalakú Főtérre érve legelőször az azt övezö egykori polgárházakat vehetjük 

szemügyre. Az épületeken reneszánsz és barokk jegyeket fedezhetünk fel. A házak 
szorosan egymás mellé épültek, köztük csak néhány keskeny átjárót hagytak szabadon. 
Az épületek közül külön is felhívjuk a figyelmet arra az emléktáblával is jelölt házra, 

amelyben Mátyás király 1474-ben megszállt, és a múzeum épületére. Ez utóbbit a város 

egykori polgármesterének házában rendeztek be. Bemutatják a polgármesteri hivatal 
berendezését, s emellett feltétlenül figyelmet érdemel egy érdekes, régi anyagot is 

tartalmazó, természettudományi gyűjtemény.

A tér túlsó, utcává szűkülő végén emelkedik az 1777-ben épített evangélikus 
templom. Északi bejáratának jobb oldalán egy 1898-ban, Erzsébet királyné emlékére 
ültetett hársfa áll.

A tér középső részét szép fás park foglalja el, amelynek fái alatt egy 1848-as 
emlékművet láthatunk.
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A FÖtér közepére került a Városháza (ebben a városban nem különösebben 

érdekes), továbbá a Szent György-templom a harangtoronnyal, illetve a papiakkal.
A csúcsíves, kéthajós templomot a XIII. század elején építették, s legfőbb 

ékessége a gótikus Szent György-oltár. A főoltár és a szintén gótikus mellékoltárok a 
középkori művészet legszebb remekei.

A Harangtorony 1598-ban épült. Az ilyen megoldású harangtomyok az Itáliából 
Krakkón keresztül Felsö-Magyarországra elért reneszánsz, az ún. felső-magyarországi 
reneszánsz kiemelkedő alkotásai. A XV. századtól kezdődően a korábbinál nagyobb 

harangokat kezdtek el önteni, amelyek elhelyezésére a középkori gótikus (gyakran már 
tűzvészektől rongált) tornyok kevésbé voltak alkalmasak. Helyettük -  gyakran mellettük
-  általában alacsony, zömök tornyokat emeltek, amelyeknek nincs kiemelkedő sisakja, 
hanem a vízszintes lezárásuk felett reneszánsz pártázattal vannak díszítve. Falazatukat a 
harangszó kiáramlásának elősegítésére egy, sorban álló, több ablaknyílással törték meg.

A templom északi oldalánál emelt M ária-oszlop a lengyel uralomra emlékeztet. 
Az 1720-as években az Olublón székelő lengyel kormányzó, Lubomirski herceg ezt 
valamennyi "zálogos" városban felállíttatta.

A Főtér számtalan, megkapóan szép épülete mellett felhívjuk még a figyelmet a 

tér kövezetére is. A "Katzenköpfé"-nek nevezett gránitkavicsokat a tátrai patakok 

medréből szedték. A gyalogjáró mészkölapjai pedig Gánócról és Felsözúgóról 
származnak.

A Főtérről sétáljunk le a Poprád folyóhoz, illetve az abba beömlő Felka-patakhoz. 
Itt volt egykor a Gréb-park. A Magas-Tátra kb. 1000 m magasan kialakuló telepein 

kívül ugyanis a tátraalji városok maguk is igyekeztek saját határukban kis kiránduló-, 
üdülőtelepet létesíteni. Szepesszombatban Gréb János gyógyszerész volt ennek a 
kezdeményezője, aki a parkosításon kívül itt fiirdöházakat és vendéglőt is létesített. A  

park lehetőséget adott a helyi polgároknak és a messzeföldröl ideérkezett, de a magaslati 
gyógyhelyet felkeresni nem szándékozó utazóknak a felfrissülésre, a tátrai panorámában 

való gyönyörködésre. (Ma az egykori Gréb-park helyén strandfürdőt találunk.)

Szepesszombatból ne Poprád központjába, hanem nyugatra, Felka irányába 

menjünk. így megismerkedhetünk a szomszédos, erdészettörténeti szempontból is jelentős 
várossal.

Felka (Felka; V'elka)

A ma szintén Poprádhoz tartozó Szepesszombat felöl az új villamospályán 

áthaladva érjük el Felka főutcáját. (Ez az utca most a híres botanikus, Scherfel W. Aurél 
nevét viseli.) Az utcában lévő, nevezetesebb épületek közül jobbról először az egykori
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felkai (tátrai) erdögondnokságot hagyjuk el. Balról néhány fa emlékeztet a Scherfcl 
által alapított, egykori fiivészkertre. Ugyancsak az utca bal oldalán állt a Kárpát 
Múzeum régi épülete. A gyűjteményt a poprádi Tátra Múzeummal versengve, az 1880- 
as években a Felkai Múzeumegyesület hozta létre. A bemutató főleg természettudományi 
anyagból állt, többek között itt őrizték Scherfel növénygyűjteményét is.

Az utca bal oldalán le lehet menni a Felka-patakhoz, illetve az evangélikus 
templomhoz. A jobb oldalon pedig a Főtér közelében emléktábla jelöli Scherfel W. 
Aurél (1835-1895) egykori házát. A neves botanikus Felkán született, és évtizedekig 
ebben a városban volt gyógyszerész. Botanikai munkássága mellett több tátrai forrásvíz 
vegyelemzését is elvégezte.

Felka Főtere kevéshó szabályos alakú és kevésbé körbeépített, mint a többi 
szepesi városé. Nem a tér közepén, hanem egyik szögletében áll az Ev. Sztní János- 
templom. A XIII-XIV szózatban épült kéthajós, gótikus templomban az oltár szintén 
gótikus. Keresztelömcdcnccje 1439-böl való. A templomtorony újabb, barokk stílusú.

A Főtéren haladt át egykor a tátrai villamosvonal is, amire ma már csak 
helyenként emlékeztetnek a megmaradt síndarabok. Szembetűnő viszont a Főtér mellett, a 
Felka-patak hídjánál ma is álló nagy Turistaház. Ez már a patak partján kialakított 
Krompecher-park nevezetessége volt. A múlt század 70-es, 80-as éveiben létesített, a 
Krompecher fivérek áldozatkészségének köszönhetö telepről valamikor azt írták, hogy 
"valamennyi tátraalji nyaralót felülmúl". Több panzió, étterem, fürdöház és mugánvilla 
állt egykor itt.

Felkáról az egykori villamosvonal mellett sétálhatunk át Poprádra, illetve a Poprád 
folyó mellé.

Poprád (Deutschendorf; Poprád)

Felkáról jövet az úttól jobbra, a folyó lapályán az egykori Husz-park 
maradványait láthatjuk. A múlt század 60-as, 70-es éveiben a Húsz házaspár itt alakított 
ki -  a Tátraalján elsőként -  üdülőtelepet. A szépen parkosított területen nyolc lakóház 
(panzió), vízgyógyintézet, gőzfürdő és vendéglő állt. Itt pihentek meg nemcsak a 
gyógykezelésre, felüdülésre utaltak, hanem a Magas- és Alacsony-Tátrába igyekvők is.

A park mellett -  ma már autóutakkal elvágott részen -  található az egykori 
Magyarországi Kárpátegyesület 1886-ban alapított Tátra Múzeuma. A múzeum 
számára a telket a Húsz család adományozta, s a múzeumkert előtt ma is láthatjuk Húsz 
Dávid szobrát. A gyűjtemények egy része pedig még a Kárpátegyesület anyagából való. A 
múzeum parkját az alapítás utáni években GRUBER KÁROLY föerdész úgy igyekezett
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kialakítani, hogy abban a Magas-Tátra valamennyi fásszánj növénye megjelenjen. 
Ugyancsak ö tervezte az épület mellé a havasi kertet is. Ez azonban csak a kezdeti 
lépésekig jutott el, teljesen soha nem valósult meg. Az egykori park fái szintén 
hiányoznak, hiszen az épület is csak mint egy sziget maradt meg az autóutak tengerében.

A múzeumtól keleti irányba haladva a Főteret érjük el. A poprádi főtér beépítése 
kevésbé egységes, a tér közepén levö templomok érvényesülését is nehezítik a későbbi 
építkezések.

A Szent Egyed-templom kora g ó tik u s  épület. F resk ó in a k  e g y  része szintén a 
gótikus időszakból származik. Kiemeljük a XV. századi, a diadalíven látható képet, 
amelyen a Magas-Tátra körvonalai látszanak. Ez a Tátra egyik legrégibb művészi 
ábrázolása. A templom értékes kincse a XVI. század elejéről származó, sodronyzománc 
díszítésű Szent Egyed-kehely.

A Harangtorony 1658-ban, felső-magyarországi stílusban épült. Díszítése 
hasonló volt a többi szepesi városban lévökhöz, de itt a sgraffitó lekopott róla.

Az evangélikus templom 1833-ban, klasszicista stílusban épült.

Poprádot kelet felé, a folyó vízfolyási irányát követve hagyjuk el. Az úton az első 
település Mateóc, amely ma szintén Poprád egyik városrészének számít.

Mateóc (Matzdorf; Matejovce)

Főutcája, főtere kévésé jellemző a szepesi városokra, temploma annál inkább. A 
XIV-XV. században emelt templom -  hasonlóan a többi szepesi városéhoz -  kéthajós, 
gótikus stílusú épület. A szintén gótikus szárnyasoltár Szent István királyt és fiát, Imre 
herceget ábrázolja, míg a szárnyakon a két szent életével kapcsolatos jeleneteket 
láthatunk.

A templom harangtornya a XVI. század végén épült, de a XVIII. században új, 
copf stílusú díszítést kapott.

Mateócon már a századfordulón Magyarország egyik legnagyobb, legjelentősebb, 
ezernél is több munkást foglalkoztató gyára működött, a zománc- és edénygyár. A 
település ma is jelentős ipari központ.

Utunkat folytatva hamarosan átkelünk a Nagytarpatakon, majd Kakaslomnicra
érünk.
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Kakaslomnic (Nagylomnic; Grosslomnitz; Velká Lomnica)

A település nevét Kakas (Kokos) ispánról kapta, aki a Berzeviczy család őse volt.
A falu egyik nevezetessége a Berzeviczy-kastély. A mai főközlekedési út mellett 

álló késöbarokk kastélyban született Berzeviczy Gergely (1763-1822). Jelentős nemzet-, 
ezen belül agrárgazdasági munkákat írt, s a Tátra vidékét ajánlotta a kortársak figyelmébe.

A kastély mellett áll a Szent Katalin-templom. A XIV-XV. században épült. 
Barokk kőoltárán Szent Katalin látható, míg a mellékoltárokon Szent Miklós és Szűz 
Mária. A templom nevezetessége a hajó északi és déli falán, továbbá a sekrestyéjében 
látható, a Szent László-legendát ábrázoló freskótöredékek. A sekrestye déli falán közel 
életnagyságú alakok jelenítik meg a kun üldözését, Szent László viadalát a kunnal és 
annak legyőzését.

A település másik temploma evangélikus, aminek a környékére szintén érdemes 
egy kicsit sétálni. A falun átfolyó patak partján láthatunk néhány régi cipszer házat és 
gazdasági épületeket (csűröket). Ugyancsak a patak melletti házsorok között található egy 
másik, késöbarokk kastély, ami a Spóner családé volt.

A következő község Hunfalva (Hundsdorf, Hunsdorf; Huncovce). Nevét az 
egykori kutyatenyészetröl, a királyi-főúri ebesekről (kutyásokról) kapta. Nevezetessége a 
román-gótikus templom, amelyet 1225-ben a keresztes lovagok építettek. A XVIII-XIX. 
században a szepesi városokban letelepedési engedélyt nem kapott zsidók községe volt, 
ahol híres csodarabbi működött.

Az úton továbbhaladva hamarosan beérünk Késmárkra.

Késmárk (Késmárk; Keímarok)

A szepességi királyi városok egyike, amelyet a XII. század közepén alapítottak. 
Nagy Lajostól kapott városi rangot, Mátyás királytól pedig címert. A város korábbi 
történetét az egymással viszálykodó föurak, a husziták támadásai és a Lőcse és Késmárk 
közötti vetélkedés határozta meg. Késmárk szenvedett a szomszédos birtok urai, a 
Thököly család túlkapásaitól is, mégis a Habsburg-ellenes harcokban előbb Thököly 
Imre, majd II. Rákóczi Ferenc mellé állt. A szabadságharc bukása után -  a többszöri 
tűzvész ellenére is -  Késmárk virágzó fejlődésnek indult, a Szepesség iparilag 
legjelentősebb városává vált. A tátrai idegenforgalom XIX. századi megindulásával pedig 
igyekezett annak is az élére állni.

Régi városháza. Klasszicista épület, homlokzatán a város címerével. A 
századfordulón a Késmárk Szállodának adott otthont.
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Új városháza a főtér közepén. A XV. században építették, majd többszöri 
átalakítás után a XVIII. században kapta jelenlegi, copf stílusát (a második emelet későbbi 
ráépítés).

A Szent Kereszt-templomot a XV. század közepén kezdték el építeni. 
Háromhajós, gótikus templom, amelybe a déli, kétnyílású kapuján keresztül léphetünk be. 
Belső berendezése gótikus és reneszánsz stílusú. Keresztelő medencéje 1472-böl való. A 
főoltára -  Krisztus a kereszten -  a középkori művészet egyik kiemelkedő alkotása. A 
templomban sírkövek és családi címerek is láthatók, továbbá érdekes még a szenátorok 
padja, amely 1518-ban készült.

A XVI. században emelt templomtorony díszítése a lengyelországi reneszánsz 
stílusát követi; piramisormokkal díszített.

A Harangtorony a felső-magyarországi reneszánsz egyik legrégibb emléke. 
Felirata szerint 1586-ban épült, mestere a késmárki Materer Ulrich volt. A sgraffitós 
díszítés H.B. monogramos mester alkotása, a pártázattal együtt 1591-ben készült el. 
Valamikor a sgraffito vakárkádsora aranyozott volt, ezért a Harangtomyot 
Aranytoronynak is nevezték.

Thököly-vár. A hagyomány szerint egy XII. századi kolostorépület 
felhasználásával a XIV-XV. százaadban emelték. A vár 1462-ben a Szapolyai család, 
majd 1579-ben a Thököly család birtokába jutott. A Thökölyek restauráltatták, illetve 
továbbépítették. A Rákóczi-szabadságharc alatt a város vette meg a várat, amelyet később 
laktanyának, a XIX. században pedig raktárnak és hímzöiskolának használtak. A most 
benne látható múzeum kiállításai közül a késmárki céhek történetét, az egykori késmárki 
városi tanács életét bemutató kiállításokra hívjuk fel a figyelmet. Ugyanakkor külön is 
kiemeljük a lövészegyletek működéséről szóló, egyedülállóan gazdag bemutatót.

Evangélikus fatemplom. 1690 és 1717 között épült. A hagyomány szerint a 
munkálatokat a (protestáns) svéd király hajóácsai, Mittermann és Lerch vezették. Az 
ácsolatot cirbolyafenyöböl készített oszlopok tartják, a többi fenyöelem összeillesztésénél 
pedig tiszafát használtak fel. A görög kereszt alaprajzú, háromezer lélek befogadására 
alkalmas templom belső térhatása lenyűgöző. Érdekes a mesteri faragású oltár és szószék, 
továbbá az orgona is. (A falakat később, 1880 táján vakolták be kívülről.)

Az új evangélikus templom Th. Hansen bécsi építész tervei alapján 1896-ban 
készült el. Ez az eklektikus stílusjegyeket viselő épület 1906 óta őrzi Thököly Imre 
hamvait. A templomban elhelyezett mauzóleum bejárata a Thököly-várra emlékeztető, 
liliomszerű oromzattal és gazdag sgraffitó díszítéssel készült. Középen Thököly címere, 
kétoldalt búsuló kurucok, az ajtó felett pedig két testőr látható. (Ottó Stehlo tervei alapján 
a késmárki C.G. Schwarz mester készítette.) A sírboltban álló kökoporsótól jobbra látható 
az a Nikodémiából idehozott sírkő, amelyekkel Thököly síiját eredetileg lefedték.
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Szemben a falon a Holló Barnabás által készített epitáfium van a fejedelem feldomború 
képével, a koporsón pedig címerei fekszenek.

Késmárkról folytatva utunkat legelőször Nagyör (Náhre; Stráíky) faluba érünk. A 
település neve elárulja, hogy az Arpád-korban itt volt az egyik északi őrhely, amelyet az 
1256. évi első írásos említéskor is megerősített helyként ábrázolnak. Feltehetően ennek az 
erődítésnek a helyén épült 1580 körül a várkastély. Horváth Gergely építtette, aki itt 
főiskolát (felső gimnáziumot) is létesített. Az 1584-től 1711-ig működő intézményben 
protestáns papokat és tanítókat képeztek.

A négyszögletes, emeletes, saroktomyos várkastély az elsőként épült felső- 
magyarországi reneszánsz stílusban. A Horváth család után a Thökölycké lett, majd a 
Mednyánszky, később pedig a Czóbel családé. Ma Mednyánszky László-múzeumot 
láthatunk benne, s érdemes a parkot is megtekinteni.

Nagyör másik nevezetessége a Szent Anna-templom. A gótikus templom a XV. 
században épült, de szentélye egy évszázaddal korábbi. Szárnyasokéra és Madonna- 
szobra a Szepesség legrégibb fafaragásai közül való. A Harangtorony 1629-ben, a többi 
szepesi városhoz hasonló stílusban épült.

Szepesbéla (Béla; Spi&ká Belá)

Az elzálogosított szepesi városok egyike. Látnivalói közül a Szent Antal- 
templomot említjük meg, amely 1264-ben épült. Kapuja román, de a templom maga 
gótikus stílusú, tornya pedig reneszánsz-barokk. A templom közelében itt is megtalálható 
a lengyel fennhatóságra emlékeztető M ária-oszlop (1729). A város középületeit, 
polgárházait is érdemes megtekinteni, szintúgy kisétálni a város Poprád felé eső részen 
lévő Bélafürdöbe. Valamikor itt lövölde volt, ahol a nagyhírű löveszkirály-vcrsenyckct, 
a cipszerek ünnepségekkel egybekötött viadalát rendezték meg.

Szepesbélától továbbra is a Poprád völgyében folytatjuk utunkat. Itt a következő 
település Busóc (Busafalva; Bauschendorf; BuSovce). A faluban egy, eredetileg gótikus 
stílusú templom, és a XVIII. század végén épített, késöbarokk kúria érdemel figyelmet.

A falu után áthaladunk a Béla-patakon, átérünk a Toporc-patak völgyébe, ahol 
északra, Toporc irányába fordulunk.

A Toporccal történő megismerkedéshez érdemes áttekintenünk az egykori 
szcpcsségi irtásfalvakat, a soltészek vezette telepítő munkát.
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Soltészek telepítette irtásfalvak és a néma barátok 
völgye

Az erdészeti szakirodalomból ismert, hogy a középkori erdöirtások egy részét 
Magyarországon a soltészek vezette falvak végezték. Erre a munkára a legjellemzőbb 
példákat a Szepességben találjuk.

A középkorban egy-egy vidék uralmának sokkal fontosabb volt az ott élő nép, 
hiszen a nagykiteijedésü erdőségek a területet használó nép nélkül nem sokat értek. így 
egy-egy birtokadományozás után az új birtokos igyekezett a korábban nem, vagy csak 
csekélyebb mértékben használt területét benépesíteni. Ez a benépesítés az mezőgazdasági 
kultúra meghonosítását is jelentette, így először a művelésre alkalmas, teres 
folyóvölgyeket szállták meg. Itt azonban erdők álltak, amelyeket ki kellett irtani. Irtása és 
ezzel kapcsolatban új települések alapítására az emberek azonban csak valamiféle 
kedvezmények reményében vállalkoztak. A legfontosabb kedvezmény a tizenhat évi 
adómentesség volt. Az adómentes évek letelte után az országos adónak csak a felét 
fizették, s rendkívüli adót csak abban az esetben, ha a szepesi ispán a királlyal az ország 
határain kívül vonult hadba. A földesúri adót telkenként, ezüstben fizették. Nagysága -  
mint az országos adóé is -  időnként változott, emelkedett.

A telepesek toborzását és a létrejövő irtványfalvak vezetését a soltészek (scultetus) 
végezték. Ok gyakran a szepesi szabad városok polgárai voltak, akik a földesurakkal az 
adott terület benépesítésére szerződésbe léptek. A telepítési munka elvégzéséért 
adómentességet, sőt a földesúri jövedelem szabad részéből részesedést kaptak. A faluban 
malmot és sörfözöt építettek, továbbá két házhelyet és jelentékeny mennyiségű földet is 
bírtak. Szabadon rendelkezhettek a legelőkkel, a halászat és a vadászat jogával. A 
telepesek fölött kisebb ügyekben a soltészek bíráskodhattak, de a nagyobb ügyek bírói 
elintézéséből származó jövedelem egyharmada is őket illette. A soltészek jogaikat és 
birtokaikat szabadon átörökíthették, illetve részben és egészben eladhatták, elcserélhették.

A soltész tehát mintegy a földesúr helynöke volt az adott faluban, ugyanakkor a 
telepesek képviselője is. A telepesek önkormányzata ugyan csak a szabad papválasztásra 
és a gazdasági ügyek bizonyos fokú közös intézésére korlátozódott, de így is többet 
jelentett, mint a hagyományos jobbágyfalvak esetében. A soltészség intézménye a 
századok során eltérő módon maradt fenn. Volt, ahol csak a telepítés utáni néhány 
évtizedben élt, majd a földesúr a soltészkiváltságokat (malomépítés, sörfőzés) hamar 
visszaváltotta, a telepítők pedig a kiváltságos helyzetükből a jobbágyok közé kerültek. 
Volt viszont olyan település is (elsősorban a királyi, el nem adományozott birtokokon 
létrejött irtásfalvak esetében), ahol a soltészség intézménye, vele együtt az autonóm 
paraszti közösség, évszázadokig fennmaradt.
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A telepítés első feltétele tehát az volt, hogy az adott vidéket valaki birtokba vegye, 
ott földesúri jogait gyakorolja, amibe beletartozott a soltészeknek adott, telepítéseket 
célzó megbízás is. Az ország északi részét, amelyet még a XII. században úgy emlegettek, 
mint "az erdők, amelyek a lengyeleket és a magyarokat elválasztják", a magyar királyok a 
XIII. század első éveiben kezdték eladományozni. A legkorábbi, 1209-ben II. András 
által kiállított oklevél a Berzeviczy család ősének adott a Poprád melletti birtokokat. 
Később ugyanez a család a Dunajec mellett is telepített. Szintén a Poprád felső folyásánál 
kapott a Máriássy család őse 1264-ben birtokot, míg a Görgeyek őse, Jordán comes 
1256-ban. Az említett három család meghatározó volt a Szepesség északi részének 
benépesítésében, bár mellettük mások, egyházi méltságok is kaptak itt 
birtokadományokat. A Poprádtól északra, a Toporc irányába elinduló utazó végig egykori, 
soltészek vezetésével telepített falvakon halad keresztül.

A Szepesi-Magúra természeti képe

A Bélai-havasoktól keletre terül el a középhegység jellegű, szirtektöl, ormoktól, 
sziklatornyoktól mentes, a Tátrához képest egyhangú Szepesi-Magúra. A Bélai- 
havasoktól a Zsgyár-hágó (1081 m) választja el, nyugaton a Bialka-völgye, északon a 
Dunajec és a Lipnik-patak, délkeleten a í o^rád, délen a Béla-patak határolja. Fögerince 
észak felé nyílt ívben húzódik, hossza 35 km. Fontosabb csúcsai a Repiskó (1267 m), 
Polunica (1199 m), Szmrecsiny (1159 m) és a ^.nberg (1027 m). A fögerinccel 
párhuzamosan egy második, annál alacsonyabb, patakom ai több helyen áttört gerinc is 
húzódik. A Szepesi-Magúra fő összletét eocén és íigocén homokkő adja. 
Növénytakarója megszenvedte a több évszázados emberi tevékenységet, elsősorban a 
fairtást és a legeltetést. Elfenyvesített erdei gyakran esnek a szélvihar áldozatául.

Toporc (Toporych; Toporec)

A Görgey család ősi fészke, ahol Görgei Artúr honvédtábornok is született. A falu 
északi részénél található a Görgey-kastély, amely reneszánsz alapokra épült 1706-ban. 
Klasszikus barokk kastély, egyemeletes, nyújtott alaprajzú, a főhomlokzaton hármas 
rizalit, timpanon végződéssel. 1907-ben újították fel, amikor a parkot is megújították. Ma 
a parkban egy védett hársfa és emlékmű-maradványok, illetve a tavacska látható.

Toporc plébániatemploma a XIV-XV. században épült. Hajóját eredetileg festett 
famennyezet fedte, amelyet a múlt század végén -  korhadás miatt -  kicseréltek. Az 1600- 
ból való Görgey Márton és Illés epitáfiumait a templom külső falába építették be.
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Folytatva utunkat a Toporc-patak mentén, áthaladunk az egykori Walter-major, 
majd a Schönwald (Pustov ec) nevű helyeken (az utóbbi egykor szintén irtásfalu volt), 
átkelünk a Poprád és a Dunajec vízválasztóján, s hamarosan beérkezünk Kristályfaluba 
(Richwald; Velká Lesná). Szintén a Görgey család irtásfaluja, amelynek első okleveles 
említése 1323-ból való. Gótikus templomának alapjait a XIV. században rakták le. A 
templom mellett 500 évesnek becsült hársfa áll. Érdekesek a faluban a vidék népi 
építészetét jellemző házak is.

Helivágása (Halbingsrau; Haligovce) szintén a Görgey család irtásfaluja, amelyet 
1338-ban említenek' először.

A Hársas-(Lipnik-)patak völgyébe leérve hamarosan megérkezünk 
Koronahegy fürdőbe.

Koronahegyfürdö (Vörös Kolostor-fürdö; SmerdZonka, 
Cerveny Klástor-kúpele)

Egyes feltételezések szerint az itteni kénes forrásokat már a középkorban is 
ismerték, a Vörös Kolostorban lakó remeték azok vizét felhasználták. Más leírások 
alapján viszont a források felfedezését a XVIII. században élő Cyprián barát nevéhez 
kötik. A fürdő területe 1786-ban az eperjesi görög katolikus püspökséghez került. Ok azt 
a XIX. század közepén, a fürdő iránti érdeklődés növekedésével, bérlők útján 
üzemeltették. A bérlők hozzáértésére jellemző az az anekdota, amely 1871-ben, Albert 
főherceg itteni látogatásával kapcsolatban maradt fenn. "Wieviel Grad hat dieses 
Wasser?" (Hány fokos ez a víz?) kérdezte a főherceg a bérlőt. Erre a válasz: 
"Kaiserliche Hoheit, wie kann ich das wissen, ist doch das Wasser kein Spiritus!" 
(Császári felség, hogyan tudjam én azt, hiszen a víz nem alkohol!)

Az eperjesi püspökség 1884-ben kezdett nagyobb arányú építkezésekbe. Az akkor 
emelt fürdőkabinok, épületek azonban századunk elejére erősen leromlottak. Ilyen 
állapotban került Koronahegyfürdö 1906-ban a kincstár birtokába. Az állam ugyanis a 
Vörös Kolostort és a környékéhez tartozó, mintegy 930 kh-as (kb. 535 ha) birtokot ekkor 
megvette, amibe a fürdötelep is beletartozott.

A telep főépületének és a park felújításának tervét 1908-ban hagyták jóvá. Az 
épületfelújításokat Kossuth György felkai vállalkozóval végeztették el, aki mintegy 50 
ezer K értékű munkáról adott számlát. Ennek ellenére a korábbi bérlő csak évi 1000-1200 
korona bérletet fizetett. így azt a szerződést 1912-ben megszüntetnék, s a 
fürdőigazgatóval, Láng Árpáddal kötöttek megállapodást az egész fürdőegyüttes 
üzemeltetésére, de az állam által befektetett összeg megtérülését is csak hosszabb távon -  
10-12 év alatt -  remélhették.
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A századunk elején emelt épületek közül ma is látjuk az étterem-vendéglöházat, a 
fürdöházat és a kazánházat (ez utóbbit átalakított formában). Ugyancsak megvan a park 
központi része az idős vörösfenyökkel és nagy levelű hársakkal. Közöttük pedig -  lefedett 
állapotban -  az épületeket kiszolgáló kutat is megtaláljuk.

A Lipnik-patak völgyében tovább, lefelé haladva mintegy 1 km megtétele után 
érünk a Vörös Kolostorhoz.

_ v
Vörös Kolostor (Rothes Kloster; Cerveny Klástor)

Miközben az egész Szepességben a fejlődés meghatározója az erdöirtás volt, 
találunk példát ennek az ellenkezőjére is. Az 1319-ben Kakas comes által épített Vörös 
Kolostor és környéke a kartauzi szerzetesek számára készült, akik nem az erdöirtást, 
hanem a kolostor és környékének háborítatlan, természetes állapotban való fenntartását 
szorgalmazták.

A Jura-hegységből, a GrenŐble-töl nem messze fekvő Chartreuse-böl származó, 
Szent Brúnó útmutatásait követő "néma barátok" ugyanis kolostoruk helyének 
megválasztásával is törekedtek az elszigeteltségre. Ennek érdekében központi épületüket 
valamely völgy bejáratához építették, amelyhez a völgy egészét igyekeztek megszerezni. 
A völgy erdői, mezői, a "pusztaság" (eresmus) biztosították a szerzetesi élet keretét, az 
elvonulás lehetőségét. A "pusztaság" határait (termini) igyekeztek a környező 
birtokosokkal elismertetni, s azt háborítatlanul, természetes állapotban megtartani. A 
kartauziak földműveléssel nem foglalkoztak, közös szegénységben, adományokból éltek.

A "néma barátok" a Szepességben előbb Lőcse környékén (Látókö- 
Menedékszirt), majd a Dunajec mellett telepedtek meg. A középkorban Szent Antalról 
elnevezett völgy (Lechnitz-, Lipnik-völgy) alkalmasnak látszott a Szent Brúnó tanításait 
követő fehér szerzetesek magányára. A huszita háborúk és a Szepesség általános fejlődése 
később azonban feloldotta ezt az elszigeteltséget, hiszen a Lipnik mentén vezető út 
kiépülésével a "pusztaság" is odalett. 1563-ban mégis külső beavatkozásra, I. Ferdinánd 
király parancsára oszlatták fel a monostort, az épület világiak kezére került. A Rákóczi 
családtól 1699-ben a nyitrai püspök vette meg, aki 1710-ben azt az Itáliából származó 
kamalduli szerzetesek rendjének adományozta. A kamalduliak szintén remeteségben 
éltek, de ez a remeteség remeteközösséget jelentett.

A kamalduliak 1747-ben állíttatták helyre a templomot és a kolostort, és 1781-ig 
éltek benne, amíg II. József a rendet fel nem oszlatta. A Vörös Kolostor 1786-ban az 
eperjesi görög katolikus püspökségé lett. A magyar állam 1906-ban megvásárolta az 
épületet és környékét, de az átadás elhúzódott. Még 1915-ben is találunk arra utaló
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iratokat, amely szerint a belső berendezési tárgyak tulajdonjoga körül az eperjesi 
püspökség, illetve a vagyon kezelésével megbízott felkai erdögondnok huzakodik.

Az állami tulajdonba kerülés után a kolostor épületét tatarozták. A Dunajec 
mentén műutat építettek ki, az első világháború éveiben pedig a kolostoron kívüli 
Szentháromság-szobrot és a dunajeci tutajkikötöt körülkerítették.

A kolostor három udavárából az elsőben lévő épületek és falak újabb, XVIII-XIX. 
századi építésüek. A második udvarban -  ahová ülöfülkés kapun át juthatunk -  balról 
kórház volt, jobbra pedig a tulajdonképpeni kolostorépület kezdődik. Az idevezetö kapu 
fölött látható a zárda címere; a háromcsúcsos Korona-hegy a kettős kereszttel. A 
zárdaépület földszintjén volt a refektórium és a konyha, az első emeleten pedig a 
gyógyszertár, a könyvtár és néhány szoba. Most itt múzeumot rendeztek be, ahol a 
szerzetesek emlékei mellett a kolostor történetére vonatkozó dokumentumokat is 
láthatunk.

A templom egyhajós, ablakai a XIV. századból származnak, kapuzata szintén 
gótikus. 1747-ben restaurálták, és barokk-rokokó belső berendezése is ebből a századból 
származik.

A harmadik udvart határolják a szerzetesek cellái. Mindegyik cellához kis 
kertecske tartozott, ahol a szerzetesek előre megásták saját sírukat.

A kolostorban folyó gyógyításról, illetve a XVIII. században élt szerzetes, Cyprián 
barát munkájáról szintén itt látunk egy kis kiállítását. Cyprián nevéhez fűződik a 
repülöszerkezet mondája is, amely szerint a Korona-hegyre szeretett volna felemelkedni.

A kolostorból kisétálhatunk a Dunajec partjára. Szemben a Korona-hegy 
(Kronenberg; Trzy Korony) tömbje látható, s előttünk a Dunajec-áttörés. Itt a folyó a 
Korona-hegyet ostromolja, azt megkerüli, majd Szczawnica előtt medre kiszélesedik és 
északra fordul.

A Dunajecen már a múlt század óta indítanak tutajokat (tulajdonképpen 
különleges csónakokat) a turisták számára. Ezeken lehet végigutazni a Dunajec-áttörést, 
bepillantást nyerni a Pienin-hegység mészkövilágába.

A Pieninek természeti képe

Az egész hegyvidék vadregényességét és szépségét a Dunajecnek köszönheti, 
amely a hegységet hosszában végig szeli. A Tátrában eredő Dunajecnek két nevezetes 
áttörése van, éspedig először Czorsztyn mellett csaknem Omajorig, másodszor Vörös 
Kolostortól kezdve egészen Szczawnicáig. Ezen második, alsó részében a Pieninek zöme 
és legszebb része található. Déli határát a Lipniki- és Haligóci-patak alkotja, melyek 
völgye a hegységet a Szepesi-Magurától választja el. A Pienini-hegység fő, jellemző 
tulajdonsága, hogy hasadékokban és rövid, szűk völgytorkolatokban rendkívül gazdag,
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22. ábra - A  nedeci vár alaprajza
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viszont hosszabb, szélesebb völgyelésekben igen szegény. Legimpozánsabb csúcsa a 
Dunajec felöl hirtelen, meredeken kiemelkedő Korona-hegy (982 m), melynek csúcsa 
540 m-rel van magasabban a Dunajec tükrénél. A Pieninek fö tömegét harmadkori 
mészkő képezi, mely a sajátos domborzati viszonyokkal együtt igen gazdag flórának ad 
otthont. A bükkösök az erdőgazdálkodás következtében visszaszorultak, a legfontosabb 
állományalkotó faj a lucfenyő. A legmagasabb sziklafalakon és lejtőkön (Korona-hegy, 
Szokolicza, Golicza) törpefenyövel, illetve a nagyon ritka tiszafával találkozunk. A 
hegyvidék legnevezetesebb növénye a Zawadzki-margitvirág (Chrysanthemum 
zawadskii).

Vörös Kolostor után a Dunajec mentén felfelé haladhatunk. Két, II. József által 
alapított falun, Alsólechnicen (Sub-Lechnic; -  ; Cerveny Klástor) és Óm^joron (Alté 
Meierei; Majere) haladunk keresztül. A legenda szerint II. József álruhában járt ezen a 
vidéken, s döbbenten látta a kamalduli barátok birtokának hallatlan szegénységét és a 
körülötte élő nép nyomorát. Ez az utazás érlelte meg benne a szerzetesrendek 
feloszlatásának gondolatát, de ugyanekkor elhatározta a Dunajec mentére német telepesek 
behívását is. Az említett két falut ők alapították.

A következő település Tarhegy (Kallenberg, Kahlenberg; Lysá nad Dunajcom), 
majd a nedeci várhoz, illetve Nedec községhez érünk.

Nedec ( -  ; Niedica)

A települést -  a Berzeviczy család irtásfalujaként -  1320-ban említik először. A 
Dunajec mellett álló várat -  amely Magyarország határvára volt, a szemben lévő, 
lengyelországi Czorsztyn ellenváraként -  1319-30 között építették. A Berzeviczy család 
után a Zápolyák voltak itt a várurak, majd királyi birtok, végül 1507-ben a Palocsai 
Horváth család tulajdonába került. Ők ugyan többször is elvesztették, de a család 
kihalásakor, a XIX. század közepén tőlük örökölte a Salamon család, akik aztán az 
államosításig laktak a várban.

A gótikus-reneszánsz vár méretei alapján ugyan a Szepesség egyik legkisebb 
várának számított, stratégiai jelentősége azonban jóval nagyobb volt. Alatta vezetett el a 
krakkói út, amelynek forgalmát -  akár jó, akár rossz szándékkal -  innen lehetett 
ellenőrizni.

Ma múzeum, ahol többek között a Pieniny Nemzeti Park élővilágát bemutató 
kiállítást is láthatunk.

A nedeci várhoz kapcsolódik Mikszáth Kálmán kedves regénye, a Beszterce 
ostroma.
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A nedeci vár után -  szintén a Dunajec folyását követve, de a parttól kissé távolabb 
haladva -  érdemes még elmenni Frigyesvágására.

Frigyesvágása (Fridman; Friedmann; Frydman)

Frigyesvágását egy 1309-ben kelt oklevél szerint a Hunfalváról származó 
Friedrich soltész telepítette.

A falu XIV. században kialakult belső telekrendszerén ma is tanulmányozható az 
irtásfalvak jellegzetes elrendezése.

A két házsor -  legalábbis Észak-Szepességben -  egy kis vízfolyás mellé került. A 
patak két ágára egy-egy malmot telepítettek. A patak egyik ága a Dunajec felöli teleksort 
bontja meg, lehetőséget adva arra, hogy mellette az állatokat az ártérre lehajtsák.

A patak két oldalán a falut az egykori irtásra vállalkozó parasztoknak adott telkek 
alkotják. A telkek zsúfolt beépítésüek. Ez abból adódik, hogy a település kicsi határában 
nem terjeszkedhetett, így a belső telkek számát nem növelték. Az egykori egész telken a 
népesség szaporodásával legalább ncgy család lakó- és gazdasági épületei zsúfolódtak 
össze. A szűk, fátlan udvarokat csaknem teljesen istállókkal, csűrökkel, ólakkal építették 
körül.

A Főtéren -  amelynek az alaprajza a telkekhez hasonlít -  áll a templom. A XIII. 
század végén épült koragótikus stílusban. A templom és a belőle nyíló Miasszonyunk -  
kápolna berendezése barokk, illetve rokokó. A templomtorony a felső-magyarországi 
reneszánszot képviseli, míg az 1760 körül épített harangtorony barokk stílusú.

A templom mellett áll a plébános háza, és még szintén közepén van néhány telek, 
ahol egykor az egyházszolgák laktak.

Frigyesvágása a telepítés után egy-két évszázad múltával elvesztette a 
soltészjogot, a telepítő család, a földesúr birtokolta a malomtartást, illetve az épített itt ki 
allodiális birtokot. A Palocsai Horváth család tulajdonába került, a falu főterét, főutcáját 
nyugatról lezáró kastély a XVI-XVII. század fordulóján épült. A négy sarokloggiás 
épület a reneszánsz stílusú világi építészet szép példája. A szokványos majorsági 
épületeken kívül a kastély nevezetessége a kétszintes, mintegy 600 m összhosszúságú 
pince. Ebben tárolták a Tokaj vidékéről beszerzett és a lengyelországi piacra szánt bort.

A Frigyesvágásán itt maradt középkori hangulat élvezetét nagyban zavarja a 
Dunajecen kiépülő vízierömü -  a XX. század végének természetátalakítása.
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Elköszönő

Ady Beköszöntőben idézett verse a "szállaló Időt" igyekszik megfogni. Ez a 
"szállaló Idő" a mi tátrai utunk során is számtalanszor eszünkbe juthat. A véges emberi 
élet és a végtelennek tűnő, évmilliárdokban mérhető földtörténeti időszakok, amelyek a 
bebarangolt természeti csodát kialakították. Gondolataink irodalmi megfogalmazását 
keresve Bársony István "A hatalmasok" című írására bukkantunk. O így látta a Tátra 
évmillióit:

"Amikor ember még nem volt a földön, ezek már itt voltak, s ilyenek voltak akkor 
is; -  millió évesek és mégis fiatalok; egyformák és ugyanazok. A Nap sütötte meztelen 
testöket, a hó belepte őket, s a vihar leseperte róluk a havat. Allották mindezt akkor is, 
mint most; -  és versengtek az utolsó napsugárért, minden alkonyaton, -  s minden 
hajnalon a Nap első csókjáért...

És ha majd nem lesz ember a világon, akkor is minden csakúgy lesz itt, ahogy 
most van. Feketék lesznek a gigászok s komorak; -  ámbár hó lepi be valamennyit; egyre 
több hó, mert elfogy lassanként a föld élete."

Mindaddig azonban, amíg él ember a Földön, a Magas-Tátrától mindig a 
viszontlátás reményében köszön el. Ezt tesszük mi is, tehát: Viszontlátásra "hatalmasok"!
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