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ÖSSZEFOGLALÁS

A Kékes őserdejének fogyatkozását, feldarabolódását és néhány fragmentum fennma-

radását az erdészeti-, a vadászati, majd a természetvédelmi politika vizsgált időszakra 

vetülő döntései határozták meg, amelyet országos és térségi adatok reprezentálnak . 

A nagyragadozók és a csülkös vad egyensúlyban álló jelenléte ma nem tartozik az 

őserdő kritériumai közé, viszont ide tartozik az emberi beavatkozástól mentes ve-

gyes korú erdőkép, az állományalkotó bükk és tölgy, amelyek között dominálnak az 

összeroppanásig lábon álló idős fák . Mindezek miatt a Kékes-Észak erdőrezervátum 

magterületén fennmaradt állományrészeket őserdőfragmentumnak tekinthetjük . 

A tanulmány korszakokra bontva mutatja be a társadalmi, a gazdasági és a tulaj-

donviszonyokban az ipar, a mezőgazdaság, azon belül az erdő- és a vadgazdálkodás 

fejlődésében zajló folyamatok – mindenek előtt a háborúk és forradalmak – tragikus 

hatását az erdőkre, és e korszakok megfelelési törekvéseit, kényszerpályáit . A szak-

ma – erdészet és vadászat – évszázadokon átívelő útkeresését, küzdelmét az erdők 
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és élővilágának, társadalmi hasznának megőrzésében  : a korai erdőrendtartástól, 

Illés erdőtenyésztés tanától az üzemszabályzatokon–üzemterveken át a botaniku-

sok, talajtanosok, erdészek korszakalkotó közös munkájáig, a termőhely-ökológiai 

alapon folyó táji erdőművelésig . Ám az erdészetben 1969-től fokozatosan háttérbe 

szorultak a hagyományos hosszú távú érdekeken alapuló szakmai meggondolások . 

A politikai nyomás és a gazdasági kényszer hatására a rövid távú érdekeket szolgáló, 

a természetszerű gazdálkodást váltó fatermesztés vált uralkodóvá . Ebben a hely-

zetben az évszázadokon keresztül fennmaradt őserdőfragmentumnak csak azon 

részei maradtak érintetlenek, amelyeket akkor már csak a szélsőséges domborzati 

viszonyok védtek meg az erdészeti beavatkozásoktól . Mégis kijelenthető, hogy 

az évszázadokig tartó oltalom, valamint az aránylagosan jelentős tömbhatásnak 

nagy szerepe volt az erdőrezervátum gazdag élővilágának fennmaradásában és 

a természetes erdődinamikai folyamatok máig tartó zavartalan működésében . A 

dolgozatban összegyűjtött források bőséges információval szolgálnak a folyamatok 

politikai, törvénykezési hátteréről, szereplőinek érdekeltségéről, valamint a tulaj-

donosok erdőt tisztelő magatartásának következményeiről . A tanulmány a mátrai 

erdők állapotváltozásával összefüggésben mutat rá a nagyvad állomány növekedé-

sének hátterére  : a nagy kiterjedésű rontott erdő átalakítások, és az erdőfelújítások 

eredményeként létrejövő fi atalosok hatására .

SUMMARY

Th e diminishing and fragmentation of virgin forests in the Kékes region (Mátra 

Mountains, Hungary), and the survival of a few remnants have been determined by 

actual political decisions in forestry, hunting, and later nature conservation . Th e 

results of these decisions are represented in national and local data . Th e criteria of 

virgin forests involve the lack of human interference, mixed age structure, beech 

and oak stands dominated by old trees, while the balance of big game of prey and 

big game is not included at present . Based on these requisites, the stands in the core 

area (strict forest reserve) of the Kékes Észak forest reserve can be considered as 

fragments of virgin forest . Present study describes the history of the reserve divided 

into time periods . Th e following issues are addressed in each era  : changes in society, 

economy and ownership, development in industry and agriculture with special 

regard to forest and game management, and above all wars and revolutions, in view 

of the tragic eff ect they exerted on the region’s forest . Th e eff orts and constraints 

to comply with the requirements are also discussed . Further, the study shows how 

foresters and hunters kept seeking the ways and possibilities through centuries to 
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preserve the fl ora, fauna and social benefi t of these forests . Th eir work ranged from 

early forest management planning and supervision, Illés’s book on the theory of 

forest cultivation, through modern forest management planning, to the collective 

revolutionary eff ort of botanists, pedologists and foresters to lay the foundations 

of site ecology based forest management . However, from 1969, professional work 

that had once relied on traditional, long-term interests was gradually kept into the 

background . Owing to political and economical pressure, nature oriented forest 

management was replaced by tree planting that served short-term interests . Under 

such circumstances, only those parts of the virgin forest fragments persisting over 

the past centuries could remain intact that were shielded from forestry interven-

tion by extreme relief . Nevertheless, centuries of protection and the relatively 

large piece of contiguous forest surrounding the forest reserve had substantial 

role in maintaining a high level of biodiversity and natural stand dynamics . Th e 

literature cited in the manuscript off ers plentiful information on the political and 

juridical background of the events, on the interests of the persons involved, and 

on the consequence of the forest owners’ respectful attitude towards forests . Th e 

increased amount of big game is accounted for changes in forest structure, namely 

the appearance of extensive regrowth aft er the transformation of degraded forests 

and forest regeneration . Survey methods and the results of the research carried out 

in the Kékes Észak forest reserve are presented in further manuscripts .

BEVEZETÉS

Jelen dolgozat első és egyben bevezető 

része annak a tanulmánysorozatnak, amely 

a „Vásárhelyi István” Természetvédelmi 

Kör által 1988 és 2005 között a Kékes-Észak 

erdőrezervátumban* végzett kutatásainak 

eredményeit mutatja be . A dolgozat célja, 

hogy feltárja és megismertesse az erdőre-

zervátum és térségének történetét, hogy 

ezáltal pontosabb képet kapjunk a terület 

 * Az egri erdőrendezők az 1988/89-es üzemter-

vezéskor az állomány vágásérettségi korát 999 

évre emelték. A területet a 3/2000. KöM rendelet 

nyilvánította erdőrezervátummá.

jelenlegi állapotáról, hogy jobban értsük 

az itt zajló természetes folyamatokat és 

világosabban lássuk a Kékes-Észak erdő-

rezervátum rendkívüli jelentőségét .

A parádi erdő (Mátra) az ország egyik 

nagy kiterjedésű erdősége, amely egészen 

a közelmúltig, majdnem eredeti, termé-

szetes állapotában maradt fenn . Az er-

dőrezervátum ennek az erdőtömbnek az 

egyik utolsó maradványa . Természetszerű 

állapotát az 1975 és 2004 között megjelent 

publikációk bizonyították  : gombafl ó-

ra és gombaközösségek (Siller 1999 ; 

Siller & Maglóczky 2000 ; Turcsányi, 

Siller, Maglóczky & Czájlik 2000 ; 

Siller 2004), mohafl óra és mohavegetáció 
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(Ódor 2000a ; 2000b), edényes fl óra és 

vegetáció (Kovács 1975 ; Pászty 1998), 

páncélos atka fauna (Kreszivnik 2000a ; 

2000b), madár fauna, ökológia (Czájlik 

& Harmos 1999), denevér fauna (Czájlik 

& Harmos 1997), emlős fauna (Czájlik 

1997), faállomány (Czájlik & Somogyi 

2002) . A  Kékes-Észak erdőrezervátum 

faállományának természetközeliségét 

legutóbb a NatMan project keretében 

vizsgáltuk, e vizsgálatok is az előző meg-

állapításokat támasztják alá (Czájlik 

et al. 2003), de hasonló eredményeket 

mutat az erdőrezervátum program kékesi 

felmérése is (Bidló et al. 2006).

Bár a térség állatvilága az őserdei ösz-

szetételhez képest az 1820-as évektől 

kezdve, emberi hatásra folyamatosan 

elszegényedett, az erdőrezervátum fa-

állománya beavatkozásoktól mentesen, 

természetes módon alakult ki és fejlődik 

a mai napig . 

Ha a Kékes-Észak erdőrezervátumot 

összehasonlítjuk a Kárpát-medence és 

térsége őserdőnek nyilvánított területeivel, 

bátran kijelenthetjük, hogy azokkal azonos 

kategóriába sorolható . Ez különösen igaz, 

ha a nemzetközi szakirodalomban jelentős 

szerepet játszó szlovákiai Stefan Korpel 

által vizsgált őserdőmaradványokkal 

végezzük el az összehasonlítást (Korpel 

1995) . A Kárpát-medence és a Kárpátok 

őserdeit, tágabb vonatkozásban, Bartha 

Dénes és Oroszi Sándor szöveggyűjte-

mény összeállítása mutatja be (Bartha 

& Oroszi 2004) .

A Kékes-Észak erdőrezervátum, az 

európai „Forest Reserves Research Net-

work” COST E4-es akció irányelvei alap ján 

őserdő – „Urwald” (Bücking et al. 2000). 

Saját meghatározásom szerint őserdőma-

radvány, őserdőfragmentum. Ugyanis 

az állatvilág elszegényedése olyan fajok 

esetében történt meg, amelyek élőhely-, 

élettérigénye sokszorosan nagyobb a 

jelenlegi erdőrezervátum területének . 

Hasonló változások fi gyelhetők meg a 

többi európai terület esetében is  .

De vajon miért alakult a parádi erdők 

sorsa gyökeresen másként, mint az ország 

más erdeinek a sorsa ? Igen fontos tehát a 

terület erdőtörténetének feltárása. Milyen 

történeti, társadalmi, koncepcionális és 

emberi tényezőknek köszönhető ez az 

eltérés  ? Jelen dolgozatban ezekre a kér-

désekre próbálok választ keresni.

ANYAG ÉS MÓDSZER 

Az anyaggyűjtést még az 1960-as évek-

ben kezdtem, amikor Zádor Oszkár egy 

táviratban császármadár fészek ügyében 

Fényes-pusztára hívott . Az egyhetes közös 

terepi program során bejártuk az akkor 

még jelentős részben természet köze-

li, Sándorréti Erdészet és Parádsasvár 

területét . A bejárások közben az általa 

tartott beszámolók hívták fel fi gyelmemet 

e terület rendkívül gazdag élővilágára, 

és igencsak érdekes történetére . Hosszú 

ideig az adatgyűjtésem elsősorban a te-

rületen élő erdei emberek elbeszélésére 

korlátozódott .

1978-ban jelent meg az ERDŐ-ben 

az első átfogó történeti leírás dr. Sághi 

Istvántól, aki hosszú ideig az Észak-mát-
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rai Erdőgazdaság főmérnöke volt, és aki 

szakmailag és érzelmileg egyaránt kötő-

dött a Parád környéki erdőkhöz és azok 

történetéhez (Sághi 1978a, 1978b).

Az ő írásai alapján kezdtem el, az abban 

az időben nehezen fellelhető irodalmat, 

felkutatni . Egy igen fontos kérdésben 

például, az 1920–1945 közötti mátrai 

erdőbirtokok megoszlásáról és a Károlyi 

birtok kezelőinek változásáról egy turis-

takönyvben volt csak egyedül feltalálható 

térkép (Vigyázó 1929) .

Az adatgyűjtés még a kézirat megírása 

alatt is tartott . A kézirat tervezett lezárása-

kor, 2005-ben jelent meg dr. Tóth Sándor 

könyve (Tóth 2005), amely a történet 

számos mozzanatát új megvilágításba 

helyezte, így a kézirat újbóli átdolgozása 

elkerülhetetlenné vált . Hazai sajátosság, 

hogy az erdőgazdálkodás történetének 

számos fontos ténye még a mai napig is 

feltáratlan .

A munka során mindinkább világossá 

vált, hogy

a helyi jelentőségű események is 

csak akkor értékelhetőek igazán, ha 

azokat nagyobb összefüggések közé 

helyezzük, és beillesztjük az aktuális 

országos társadalompolitika, erdé-

szetpolitika és természetvédelmi 

politika* kereteibe ;

a parádi erdők sajátságos történetét 

csak akkor lehet igazán jól értékelni, 

ha feltárjuk az erdők sorsát megha-

tározó kulcsszereplők történeti és 

emberi vonatkozásait is .

 * Az országos jelentőségű történeti részeket dőlt 

betűkkel szedtük (a szerkesztők).

•

•

Az első világháborút megelőző időszak-

ban a tulajdonosok személye és családi 

hagyományai voltak a meghatározóak, 

míg az első világháborút követően mindin-

kább az állami erdészeti- és a mindenkori 

kormányzati politika vált döntő erejűvé . 

Ezért többszöri változtatás után a térség 

történetét 11 korszakra tagoltam fel . Azt a 

feldolgozási módszert választottam, hogy 

szakaszonként bemutatom :

a meghatározó tulajdonost, illetve a 

tulajdonban bekövetkező változáso-

kat, azok történeti körülményeit, va-

lamint a parádi erdők sorsára kiható 

társadalmi változásokat ;

a területet érintő erdészeti, erdőgaz-

dasági változásokat ; 

Az 1870–1909-ig tartó időszak 

erdészeti és vadászati helyzetét Elek 

István leírása alapján mutatom be 

(Elek 1909) .

a magyar erdészetpolitika és termé-

szetvédelmi politika történéseit, va-

lamint azok hatását a parádi erdőkre .

A második világháború utáni idő-

szakot általában a három- és ötéves 

tervek szerint szokták tagolni . A 

magyar erdészeti politika és erdő-

gazdálkodás azonban ettől eltérő 

időszakokra osztható .

Ugyanakkor az erdőrezervátum törté-

netének alakulásában és az állomány ősi 

állapotának fennmaradásában szerepet 

játszottak a terület domborzati viszonyai 

is . A Kékes-Észak erdőrezervátum magte-

rülete 54,8 ha, amely a Kékes fő gerincétől 

északra helyezkedik el, a gerinc rendkívül 

meredek, sziklakibúvásos és sziklatör-

melékes északi letörésén . Legmagasabb 

•

•

•
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pontja 980 m, legalacsonyabb része 760 m 

magasságban kezdődik . A terület a völgy-

ben fekvő Parád–Óhuta és Parád felől 

közelíthető meg, amelyek légvonalban 

3, ill. 5 km-re vannak, a szintkülönbség 

azonban 500–700 m . Az erdőrezervátumot 

megközelítő utakat csak a XX. század 

során építették ki .

BIRTOKVISZONYOK ÉS 

ERDŐTÖRTÉNET

Parád és környéke ma is hazánk legtisztább 

levegőjű vidékeinek egyike . Parádfürdő 

a Mátra északi lejtőjén, a legnagyobb 

kiterjedésű erdőségben fekszik . Északról 

a 320 m magas Fehér-kő védi a szelektől, 

délről pedig a Mátra félkörben tornyosuló 

lánca határolja . Sebes folyású patakok ta-

lálkahelye . A Köves-patak és az Ilona-patak 

itt egyesül a Parádi-Tarnával, hogy együtt 

folytassák kacskaringós útjukat a nagyobb 

testvér, a Tarna felé . Ennek is szerepe 

van abban, hogy a fürdő éghajlata enyhe, 

mérsékelten meleg hegyvidéki jellegű, 

19–20 0C-os nyári középhőmérséklettel . 

A csodálatosan szép, hangulatos tájra, a 

pihenésre kiválóan alkalmas, kellemes 

éghajlatra, eleink már a középkorban 

felfi gyeltek . A nagyvadban egykoron igen 

gazdag erdőség nagyszabású vadászatok 

színhelye volt .

A parádi erdők története a tulajdonlás, 

a hazai erdőgazdálkodás, erdészetpoli-

tika és természetvédelem eseményeinek 

és változásainak tükrében a következő 

korszakokra osztható  :

A XVII. századot megelőző időszak 

(… –1603)

A felsővadászi Rákóczi-család birtoka

(1603–1710)

A Grassalkovich-család birtoka 

(1741–1841)

A Károlyiak korszaka 

(1840–1919)

Az I. világháborút és a Trianont 

követő korszak 

(1919–1945)

A MÁLLERD (Magyar Állami 

Erdőgazdasági Üzemek) korszaka 

(1945–1949)

Rákosi korszak 

(1949–1953)

Az erdőgazdálkodás erdőtipológiai 

alapozásának korszaka 

(1953–1969)

Az új gazdasági mechaniz-

mus és az ősi terület fokozódó 

fragmentálódásának időszaka 

(1970–1980)

A természetvédelem megerősödése 

(1981–1990)

A KTM–FM Országos Erdőrezer-

vátum Bizottság és a hazai erdő-

rezervátum hálózat létrehozása 

(1991–2000)

A XVII. századot megelőző 
időszak (… –1603)

Parád története az ősidők homályába 

vész  : feltehető, hogy több ezer évvel 

ezelőtt is lakták már e völgyet, miként 

a szomszédos Recsk községet . Ott az 

andezitbányából kora vaskori bronz 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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kardok kerültek elő, de az is lehet, hogy 

vadon volt a völgy .

A XIII. század végén a Mátra hegység 

még szinte háborítatlan ősállapotú, hatal-

mas, összefüggő erdőrengeteg, amelynek 

kiterjedése hat-hétszáz négyzetkilométerre 

becsülhető . Állatvilágát határozottan a 

nagyvadak (medve, gímszarvas, őz, vaddisz-

nó) és ragadozók (farkas, hiúz, vadmacska, 

róka, nyuszt, hermelin, nyest, menyét) 

uralták . A mátrai erdők állatvilágának 

ez az ősállapota a XIX. század derekáig 

fennállt (Csiffáry & Schwalm 2001) .

Az erdőrengeteg északi szélén fekvő 

Parádról nem találni írott forrásból szár-

mazó adatot sem az 1275-ös, sem az 1284-

es oklevelekben . Hasonlóképpen nem 

szerepel az 1332–35 között pápai tizedet 

fi zető falvak sorában sem (Csiffáry & 

Schwalm 2001) .

A szomszédos települések közül Recsk  : 

Resk (1332 7  : Páp. tiz. l.* 342.), Bodony  : 

Bodon (1332 7  : Páp. tiz. l. 358.), Derecske  : 

De Reske (1332 7  : Páp. tiz. l. 342.) 1332-es, 

míg a legfi atalabb Balla  : 1447-es írásos 

emlékkel rendelkezik (Csánki 1890) .

A XIV. században Parád térsége a Debrey 

(Debrői)-család birtoka . Debrey Miklós 

alországbíró, és Debrey (Debrői) István 

királyi kincstárnok vendégeként királyok, 

nádorok, hercegek, grófok vadásztak itt 

medvéket, farkasokat, s ki tudja hányféle 

kisebb vadat (Borovszky 1909) . 1404-ben, 

midőn Zsigmond király az osztrák Albert 

utódlását vette tervbe, a „vasfejű”-nek ne-

vezett Ludányi Tamás egri püspök Debrői 

Istvánnal kezet fogva rántottak kardot a 

 * Pápai tized lajstrom

terv ellen, s szerencsétlen harcuk után 

mindketten bujdosásba mentek inkább, 

hogysem az osztrák Albertnek fejet hajt-

sanak . Ezzel a híres Debrői-családnak is 

magva szakadt (Borovszky 1909) .

1411 – Albert király tulajdona.

1438-ban Rozgonyi László és fia 

tu laj donolja.

1493 – Kanizsai Györgyé.

Először egy 1506. május 7-én kiállított 

oklevélből ismerjük Parád község nevét, 

amely ettől fogva rendszeresen előfordul 

a forrásokban . Ez a körülmény a falu XV. 

századi alapítására utal . Parád 1948 előtti 

határai a középkor végén rögzültek . Erre 

vall az is, hogy semmiféle hódoltság utáni 

határper nem volt, amely jelezné a falu 

XV. század előtti lakottságát (Csiffáry 

& Schwalm 2001) .

Az 1546 körül felvett török adóösz-

szeírás szerint 13 házas férfi  él (köztük 

egy kovács) Parádon, akik tíz porta után 

fi zetnek kapuadót (Csánki 1890) .

1549-ből való az egyik legkorábbi Parád-

ra vonatkozó írott forrás. Ezidőtájt Perényi 

Péter kezelte a birtokot, mint gyám, feltehe-

tően, mint a kiskorú Ország Kristóf gyámja . 

Parád ekkor az Ország-család birtokában 

lévő, debrői uradalomhoz tartozik .

Debrő várának pusztulása után, 1552-ben, 

Ónod várához kerül a birtok . Az ónodi 

uradalom részeként jut Parád is az egyik 

legismertebb magyar főnemesi család, a 

Rákócziak birtokába 1603-ban (Csiffáry 

& Schwalm 2001) .

▶ A térség kiterjedt erdőségei ekkor 

még bizonyosan őserdei állapotban 

voltak.
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A felsővadászi Rákóczi-család 
birtoka (1603–1710)

A népesség száma a török hódoltság alatt 

egyre csökken  : 1647-ben Parádon már csak 

egy adóköteles portát tartottak számon .

1683–86 között a Bécs ellen vonuló 

török környékbeli táborozása, majd az 

Eger visszafoglalását (1687) megelőző 

kiürítés miatt a község néptelenné válik, 

a lakosok a Nyírségbe bujdostak .

Az 1696. évi porta összeírás szerint 

már nyolc gazda és négy zsellér lakott 

a faluban . A lakosság a török időkben 

teljesen kicserélődik .

1697 novemberében Parádon 38 adókö-

teles tizenöt év feletti személyt, 56 ökröt, 

tehenet és lovat írtak össze .

Az 1701. évi adóösszeírás szerint a köz-

ségben 31 tizenöt éven felüli férfi  jobbágy, 

9 felnőtt özvegyasszony van . Igaerejük  : 48 

saját ökör és 6 ló . Tehenekből 42, egy évnél 

idősebb tinóból 30, egy évesnél idősebb 

csikóból 4 van a faluban . Állatállományuk 

ezen felül 69 nagyobb sertés és 113 féléves 

süldő, valamint 45 juh és kecske, 21 bá-

rány . Állataikat (szarvasmarha, sertés, juh, 

kecske) erdei legelőkön tartják (Csiffáry 

& Schwalm 2001) .

1708-ban II. Rákóczi Ferenc létrehozta 

a parádi üveghutát, a mai Parád–Óhuta 

területén . Ez 1768-ig működött, faanyagát 

a Kékes északi lejtője biztosította . 1768-

ban fa hiányában áttelepült a mai Parád-

sasvárra, ennek „faanyagát a Gallya- és 

környéke északi oldalának faállományai 

bánták” (Sághi 1978a) .

Az újabb kutatások némileg módosítják 

az üveghuta történetét  : Csiffáry (2001) 

szerint, Malonyai Ferenc 1710-ben írt 

levele alapján, az üveghutát 1710-ben 

létesítették .*

1710. április 8-án II. Rákóczi Ferenc 

fejedelem birtokait a császár elkoboztatta, 

s az örökséget Althan Mihály keresztélynek 

adományozta, viszont a Rákóczi-örökség 

másik része (a parádi erdőtömbbel) az 

Aspremont-család kezén maradt .

1715. május közepén a mindössze 3 

háztartásnyi lakosság az országos összeírás 

híréről értesülve, vagy a nemrég elmúlt 

pestisjárvány miatt, elszökött, s megmű-

veletlenül hagyta földjeit . 1720-ig Gömör 

megyéből töltődött fel Parád népessége 

(Csiffáry & Schwalm 2001) .

1720-ban az országos összeírás szerint 

7 jobbágy háztartás, (ebből egy molnár) 

volt a községben . Az erdei legelőkön 100 

állatot tartanak, s a földesúri erdőben 

30 sertést tudtak makkoltatni dézsma 

ellenében, ugyanis saját makkos erdejük 

nincs .

Az üveghutát Albert György bérli . Az 

üveghuta átvészelte a Rákóczi szabadság-

harc utáni tulajdonosváltást, minthogy 

egyszerű zöld üvegből fúvott termékeire 

(poharak, palackok és ablaküveg-karika) 

szükség volt . A huta termékei a debrői–

parádi uradalom szükségleteit szolgálták, 

ugyanakkor a forgalmas gyöngyösi piacon 

is eladhatók voltak . A Parád körüli erdők 

jó lehetőséget kínáltak az üveghuta tar-

 * Az üveggyártó telepek sajátossága, hogy folya-

matosan vándorolnak . Még a nagy kiterjedésű 

erdőkben keletkezett olvasztóknak is általában 

20–30 év múltán, amikorra a telep környéki erdő-

ket kipusztították, tovább kellett költözködniük . 

Ez történt Parádon is (Csiffáry & Schwalm 2001) .



Kékes-Észak erdőrezervátum és térségének története

ER 3  : 7–94, 2009 15

tós működéséhez, volt elegendő tűzifa a 

gyártáshoz és a hamuzsírfőzéshez, a közeli 

patakok vizéből kitermelhető volt a kvarc-

homok, s a vízi energia is rendelkezésre 

állt . Az uradalom birtokosai a hutát bérlő 

üveggyártó mesterrel álltak közvetlen 

kapcsolatban, aki gyakorta változó, fi zetett 

munkásokat alkalmazott .

1736-ban az üveghutában kilenc fi-

zetett munkás dolgozott (Csiffáry & 

Schwalm 2001) .

▶ A korszak vége felé növekedésnek 

indul a népesség és fejlődni kezd a 

helyi ipar, ennek hatása azonban 

csak a Tarna völgyében és a közeli 

erdőkben mutatkozik. A távolabbi, 

nehezebben elérhető erdőségekben 

még nagy területeken őserdei álla-

potok uralkodhattak.

A Grassalkovich-család birtoka 
(1741–1841)

Gyaraki báró Grassalkovich Antal ki-

rályi személynök 1740-ben megvette 

Debrő várát és a hozzá tartozó debrői 

uradalmat gróf Aspremont – Reckheim 

Károly Goberttől 46 000 forintért . Az egri 

káptalan 1747. december 8-án iktatta be 

gróf Grassalkovich Antalt e királyi jogok 

birtokába . A beiktatási jelentés a követke-

ző birtokrészeket sorolja fel  : Debrő vára, 

Debrő mezőváros (oppidum), Al-Debrő, 

Tót-falu, Kál egész helységek, Kál–Lógó, 

Nagyút, Balpüspöki és Lak szabad puszták 

egészen, Derecske és Balla helységek fele, 

Gyöngyös mezőváros ¼ része, Bodony és 

Parád egész helységek . Ezután az uradalom 

száz éven át a Grassalkovichok birtokában 

volt, kik azt vétel útján és telepítésekkel 

gyarapították .

Parád község igazi fejlődése a Grassal-

kovich-család idején indul meg . E fej-

lődést nem a mezőgazdasági termelés 

gyors növekedése, hanem a térség egyéb 

adottságainak kihasználása eredményezte, 

ezek helyi ipari manufaktúrák megjele-

nését eredményezték, jelentős részük az 

üveggyártással kapcsolatban fejlődött ki . 

Ezen iparágak alapanyagát nagymérték-

ben a parádi erdők faanyaga szolgáltatta . 

Ekkor kezdődött meg a térség erdeinek 

jelentősebb használata .

1745 – Az üveggyártáshoz és szappan-

főzéshez szükséges hamuzsírt (K2CO3 

– régi nevén  : szalajka) helyben készítették ; 

a szalajkaházáról 1745-től találni adato-

kat, ekkor a hamuház Parád községtől 

délre állt .

1755 – Mária Terézia korlátozza a 

hamuzsír exportját az erdőpusztítások 

megfékezésére .

1764-ben még egy hamuzsírfőző lé-

tezéséről tudunk a falutól nyugatra, a 

Grassalkovich-uradalom által üzemben 

tartott – elsősorban kereskedelmi célú 

– nagyobb szalajkafőzőről . Öt kádban 

fi zetett munkások készítették a sokolda-

lúan hasznosítható alapanyagot, amelyet 

az uradalom jobbágyai szállítottak a pesti 

kereskedőkhöz . Ebben a szalajkaházban 

1764-ben 2184 q hamuból 114,8 q tisztí-

tott hamuzsírt állítottak elő (Csiffáry & 

Schwalm 2001), aminek előállításához 

mintegy 14 560 m3 bükkfa szükséges éves 

szinten . Ez évenkénti kb. 18 ha véghasz-
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nálati területet jelenthetett (800 m3 hektá-

ronkénti letermelt fatérfogattal számolva)* . 

Parád község erdeje ebben az időben több 

mint 4500 ha, ami csak évi 0,4–0,5 %-os 

erdőterület csökkenést okoz, amit azért 

nem nevezhetünk erdőirtásnak .

Az üveghuta működtetésére az 1764-

ben kiszállított hamuzsír mennyiségének 

egytizedére volt szükség (Csiffáry & 

Schwalm 2001) . 

1767-ben Grassalkovich áttelepíti az üveg-

gyártást Újhutára, a mai Parád sasvárra .**

Nem tudjuk pontosan, mikor létesült 

először deszkavágó fűrészmalom a falu-

ban . Létezéséről 1777-ből, az újnak az 

építéséről 1819-ből, vannak adatok . A 

fűrészmalomra azért volt szükség, mert 

itt gyártották az üvegpalackok tárolására 

és szállítására szükséges ládákat, emellett 

az uradalmi építkezésekhez szükséges 

épületfát is előállította .

A XVIII. században más uradalmi 

iparág is született Parádon, nevezetesen 

a színesércbányászat .

1767-ben Fazola Henrik bányajogot 

jegyeztet be a Veresvár-hegyen talált régi 

beszakadt ércbányákra .

 * Összehasonlításképpen  : 1970-ben a Mátra füredi 

Erdőfelügyelőség gazdasági erdőterületén 1,8 % 

volt az évenkénti véghasználat aránya !

 ** Az üvegolvasztók működéséhez különféle 

létesítmények kapcsolódtak . Az üveggyártás 

alapanyaga a homok, a mészkőliszt és a bükk-

fahamuból nyert hamuzsír . A gyártás során két 

rész hamut és egy rész homokot, vagy apróra 

tört kvarctartalmú kőzetet, kevertek össze . A 

parádsasvári (újhutai) kőtörőről tudjuk, hogy 

a patak vize hajtotta és egy nagy tölgyfaoszlop 

aprította a gyártás egyik alapanyagát jelentő 

kvarcitot (SiO2) .

1767-ben Mária Terézia kiadta az úrbéri 

rendeletet . A rendelet szabályozta a job-

bágytelek nagyságát  : a belterület (a házhely) 

1100–1300 négyszögöl (0,4–0,5 ha) volt, a 

szántó területe vidékenként változóan 16–40 

katasztrális hold (9–23 ha) között mozgott, 

s a kaszáló 800–1000 négyszögöl (kb. 0,3 ha) 

területű lehetett . A rendelet kimondta azt 

is, hogy a jobbágyok által korábban irtott és 

termővé tett földet a földesúr nem vehette 

el, nem sajátíthatta ki, csak ha az értékét 

megfi zette . Ugyancsak szabályozták a 

bormérési jogot, az erdőhasználatot és a 

legelőterület nagyságát .

1768-ban Parád lakossága már 301 fő .

1769-ben Fazola bányajogot szerez a 

timsós forrás mellett lévő, ezüst- és réz-

ércet tartalmazó lelőhelyekre is .

1769. december 22. – Mária Terézia 

királynőnek Magyarország részére kiadott 

erdőrendtartása .

1770. február 16. – Mária Terézia királynő 

rendelete a helytartótanácshoz, mellyel az 

országos erdőrendtartást annak kihirdetése 

végett megküldi és elrendeli, hogy annak 

végrehajtására minden törvényhatóságnál 

erdőfelügyelői állás szerveztessék .

1770. március 15. – A helytartótanács 

fölterjesztése a fölséghez az országos erdő-

rendtartás kihirdetése iránti aggályairól .

1770. március 28. – Királyi rendelet a 

hely tartó tanácshoz aziránt, hogy az or-

szágos erdő rendtartást, aggályai dacára 

is, hirdettesse ki .

1770. április 5. – A helytartótanács 

kör rendelete az országos erdőrendtartás 

kihirdetése és minden törvényhatóságnál a 

tisztikar egyik tagjának az erdészeti ügyek 

felügyeletével való megbízása végett .
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1770. szeptember 10. – Mária Terézia 

királynő rendelete a helytartótanácshoz 

avégett, hogy a szabad királyi városok 

erdeikről térképet tegyenek s a vágásokat 

aszerint szabályozzák .

1769-től vannak adatok egy másik ura-

dalmi iparágról, a földesúri téglaégető 

létezéséről, ahová a mátraballai jobbágyok 

szállították a tűzifát . 1783-ban, az első 

katonai térkép (1. ábra) készítésekor, a 

Köves-patak mentén, a községtől délre, 

tüntették fel a téglaégetőt . Huzamos ide jű 

fennállását indokolták az urasági építke-

zések, termékeire szükség volt a timsófő-

zők és az üveghuta gyakori átépítésekor . 

Az 1824-es összeírás szerint a téglaháznál 

akkor évente 34 000 falba való tégla készült, 

az előző évből is maradt 18 250 hasonló 

gyártmány, meg 1900 vályogtégla .

1769–1805 közt találhatók adatok az 

uradalmi serfőzésre . Ez volt az egyetlen 

mezőgazdasági nyersanyagra épülő helyi 

ipari tevékenység .

Az 1771. évi úrbérrendezés során a falu 

határát harmadosztályúnak minősítették, 

s így 30 kishold (kb. 11 ha) szántót, 10 kis-

hold (3,6 ha) rétet mértek ki minden egész 

telekhez . A községben 20 szabályos telket 

alakítottak ki, amelyhez 450 katasztrális 

hold (259 ha) szántóföld és 150 katasztrális 

hold (86 ha) rét tartozott .

▶ Jelenlegi ismereteink alapján 

megállapíthatjuk, hogy az úrbér-

rendezés (1770) idejéig sem a tele-

pülés, sem annak állatállománya 

különösebb terhelést nem jelentett 

a hegység belsejében lévő erdő-

Grassalkovich Antal báró, majd gróf (Ürmény, 

1694–1771) : királyi személynök, kamaraelnök, 

Mária Terézia bizalmas híve. Szerény hivatal-

nokként kezdte pályáját, 1716-tól budai kincstári 

ügyész. 1720-ban királyi jogügyi igazgató, 

1731-től 1748-ig személynök, 1748-tól kama-

raelnök. Időközben bárói (1736), majd 1743-ban 

grófi  rangot kapott, koronaőr (1751), valóságos 

belső titkos tanácsos és főlovászmester lett. 

Hivatali pályája során hatalmas birtokokat 

szerzett a Duna–Tisza közén. Az 1741-i ország-

gyűlésen közreműködött a Mária Terézia által 

a rendektől kért katonai segítség megszava-

zásának és Lotharingiai Ferenc kormányzó-

társként való elismerésének előkészítésében. 

Arad, majd Nógrád vármegye főispánja is volt. 

Mint kamaraelnök jelentős mértékben elő-

mozdította a magyarországi német telepítést. 

Gödöllőn és Hatvanban kastélyt, Máriabesnyőn 

zárdát építtetett.
Grassalkovich I. Antal 1694–1771
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területekre, sem azok élő világára . 

A térség gyors fejlődése csak az 

úrbérrendezés idején indul meg . 

Így a parádi erdők intenzívebb, 

de szabályozott igénybevételére 

már csak Mária Terézia szigo-

rító intézkedései után kerül sor . 

Elmondhatjuk, hogy a parádi 

térséget elkerülték a mértéktelen 

erdőirtások, amelyek Mária Terézia 

intézkedéseit indokolták az erdők 

védelmében .

1776-tól 1820-ig a báró Orczy-család 

bírta haszonbérbe a debrői uradalmat .

1778 – Parádfürdő a timsóbánya meg-

nyitásával vált ismertté . A timsó (káli-

um-alumíniumszulfát) kitermelésére 

egri rác és görög kereskedők 1782-ben 

tőkeerős bányatársulatba tömörültek . A 

társulati belső timsóház az első években 

gyorsan fejlődött . 1785-ben 22 helybeli 

és egy sziléziai munkást foglalkoztatott . 

Ebben az évben 1200 mázsa timsókőből 

2400 akó vízzel, háromszáz mázsa timsót 

állítottak elő . 

1787-ben Orczyék is felállították saját 

timsófőzőjüket, a külső timsóházat, a 

Hagymás-völgyben . Ullman és Kaán 

1826-ban bezárták a külső, majd 1846-

ban a belső timsóházat is a gazdaságtalan 

termelés miatt . A parádi timsógyártás 

68 éves fennállása nem csupán a térség 

ipartörténetében jelentős, hanem a hazai 

vegyipar múltjának is fontos fejezete . 

Elősegítette a település nagy hírű fürdőte-

leppé válását is, amely éppen a timsófőzés 

befejezése után lett egyre jelentősebb 

(Csiffáry & Schwalm 2001) .

1779-ben, Fazola halála után, báró 

Orczy felülvizsgáltatta a bányakönyvek-

ben a mátrai ércbányák birtokviszonyait, 

és októberben a parádi Veresvár-hegyen 

lévő bányákhoz rendelt munkásaival 

megkezdte azok művelését .

1780-tól Orczyék itt ólom és rézércet 

fejtettek . Öt év múlva már két bányájuk 

volt a település határában . 1786-tól érczú-

zót építettek, ahol olvasztásra alkalmas 

színport termeltek . Az Orczy-családnak 

a XVIII. század végén feltehetően volt 

Parádon ércolvasztójuk is . Mindenesetre 

erre utal a hamusfalvi származású Egen 

Jakab ottani, 1788 előtti arany- és ezüst-

próbázó tevékenysége . 1810-ben az ércek 

alacsony fémtartalma miatt a veresvár-

hegyi bányát felszámolták .

Az 1784–87-es népszámláláskor a 

község lakossága 879 fő .

1782 és 1785 között a Magyar Királyság 

teljes területének és Belső-Ausztria 

tartományainak az I. katonai felmé-

résére került sor . A felmérés térképe 

(1. ábra) a parádi üveghuta történetének 

nyomon követését is jól segíti . A legelső 

üvegcsűrt Rákóczi Ferenc idejében a 

Méhes-kert környékén állították fel . Az 

1783-as első katonai felmérés térképe 

az üveghuta helyét ezen a helyen jelzi . 

Innen 1730 körül települt át az üvegcsűr 

a Som-hegytől délnyugatra, a Köszörű-

patak mellé . Ezt az üzemet 1783-ban, az 

első katonai felmérés térképén szintén 

feltüntetik . Az 1994-es turistatérképen 

Kopott hutaként szerepel . Az üvegcsűr 

maradványai az 1964-es régészeti terep-

bejárás során előkerültek . Megszűnése 

1767 előttre tehető, mert ebben az év-
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ben Grassalkovich áttelepítette a mai 

Parádsasvárra, tekintettel a környék-

beli erdők kipusztulására (Csiffáry & 

Schwalm 2001) .

Csiffáry ezen állításának bizonyos fo-

kig ellentmond az 1783-as Parádra vonat-

kozó első katonai felmérés országleírása : 

„Az összes Parád körüli erdő, a hegység 

és az üveghuta irányában, magas törzsű, 

sűrű tölggyel és bükkel elegyes . Az erdő 

sűrűsége, továbbá a sok kevés vizű mere-

dek völgy, valamint az ott található utak 

állapota miatt, sem lóval, de néha még 

gyalog sem átjárhatóak . … Az erdőkben 

vezető utak rossz erdei utak, amelyek 

semmiféle járművel nem járhatóak . ” 

Parád (Col. XVIII. Sect. 15.) Heves 

(Heveser) megye (Jankó 2004) .

1. ábra  Az 1783-as I. katonai felmérés térképe (Parád). A pontozott vonal mutatja az uradalmi erdő Parád községi 

határát. A huta (Hutta) térségében a legelők még csak az egykori üveghuta (Glas-hütte, a mai Méheskert) 

magasságáig hatolnak fel az erdőbe.

Figure 1 Map of the First Military Survey, 1783 (Parád). Dotted line marks the boundary of the manorial forest at 

Parád village. In the huta (Hutta) region pastures are shown only below the altitude of the late glassworks 

(Glas-hütte, Méheskert today).
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Fontos tény ugyanakkor, hogy az 1783-

as első katonai felmérés térképe, az 1730-

ban megszűnt első üveghuta térségében 

erdőirtást, fátlan területet már nem jelez . 

Viszont a második, Kopott huta környe-

zetében nagyobb fátlan térséget mutat, 

ez megegyezik a mai Tariska területével . 

A huta áttelepítésére azért volt szükség, 

mert az erdők teljesen feltáratlanok voltak, 

amelynek következtében a legnagyobb 

gondot és költséget a faanyag szállítása 

jelentette .

1791. március 12. – A magyar országgyű-

lés az 57. törvénycikkben rendelkezik az er-

dők pusztításának megakadályozásáról .

1795-ben épül az első fürdőház .

1797-ben Kitaibel Pál cikke nyomán 

egész Európa hírt kap a parádi víz gyógyító 

hatásáról . Kitaibel Pál (1757–1817) legelső 

műveinek egyikét a Mátra természetrajzi le-

írásának szenteli (Kitaibel 1799) . Először 

1796-ban keresi fel (első máramarosi 

útján) a Mátrát, ennek alapján írja meg a 

hegység fás növényeinek összefoglalását . 

Későbbi útjai közül az 1803-as beregi, és 

az 1815-ös máramarosi út alkalmával 

érinti a Mátrát, több nyáron a parádi 

fürdőn keres gyógyulást (1807–1817) . 

Kutatásainak eredményeiből csak néhány, 

a Mátrában is megismert új faj leírása lá-

tott napvilágot remekművében, a Plantae 

rariores-ben, adatainak java részét csak 

Kanitz Ágoston közölte „Additamenta” 

és „Reliquiae” címen kiadott jegyzeteiben 

(Kanitz 1862–63) . Kitaibel leginkább 

Parád körül és a gyöngyösi Sár-hegyen 

gyűjt (Soó 1937) .

1803-tól Parádsasváron (Újhután) fel-

állították az első köszörűkő műhelyt, 

amely lehetővé tette, hogy a korábbi fú-

vott díszítési technikák mellett a kris-

tályüvegek készítése is meghonosodjon 

Parádon (Csiffáry & Schwalm 2001) . 

A fürdőzők és gyógyulni vágyók ivókúra 

formájában, helyben is fogyasztották 

a vizet . A gyár keresett termékei lettek 

a fürdőpoharak, amelyeket tömegesen 

gyártottak a reformkortól . Az üveghuta 

sorsa szorosan összefonódott a helybeli 

fürdők fejlesztésével .

1804-től a csevicét* rendszeresen palackoz-

ták, s ládákba csomagolva érté kesítették .

1807. szeptember 28 . – Megjelenik az 

erdészeti főkormányszék körrendelete, 

amellyel a törvényhatóságok javaslatai 

alapján készült, s legfelsőbb helyen jóvá-

hagyott erdőrendtartást közhírré teszi  : 

rendelkezik az erdőfelügyeletről, az erdő-

felügyelők, erdőinspektorok képzéséről és 

feladatköréről .

1807. december 15 . – Megjelenik a magyar 

országgyűlés által hozott XX. és XXI. tc. 

a futóhomok területek befásításáról és az 

erdő megóvásáról . Erdőzárlat rendeltetett 

el olyan erdőkre nézve, melyek az illető 

birtokos részéről helytelenül vagy éppen 

pusztítólag kezeltettek .

1819-ben 3600–4000 palackot töltöttek 

meg ásványvízzel . A gyógyvíz esztétikus 

forgalmazása állandó és biztos piacot 

jelentett a gyárnak, amely így különleges 

fejlesztőerőhöz jutott .

Az 1820-as számadáskönyv szerint a 

XIX. század elején intenzív szénégetés is 

folyt a parádi erdőkben . A számadáskönyv 

szerint 1819-ben 888 kila (220–230 mé-

 * „égvényes kénes savanyúvíz” (Albert 1868)
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termázsa) faszenet értékesítettek, a teljes 

mennyiséget Budapesten .

1820 – „Báró Podmaniczky János úgy 

mondja, hogy 1820-ban a mátrai Saskő-

bérczről kapott két fakó keselyű fi ókát” 

(Petényi 1904) .

▶ Ekkor már a Kékes-Észak erdőre-

zervátum jelenlegi összeroppanásá-

nak és öregedési szakaszának felső 

koronaszintjét alkotó átlagos fái 

10–20 évesek voltak .

1825. január 1-től Grassalkovich Antal 

az uradalmat 1839. december 31-ig Kaán 

Henrik Sámuelnek és társának Szitányi 

Ullmann Móricznak adta haszonbérbe, évi 

2000 forintért . A bérlők nagyobb szabású 

befektetésekkel, timsóbánya nyitással, a 

fürdők kényelmes berendezésével tete-

mesen emelték az uradalom jövedelmét 

és értékét .

1827–29-ben a csevice víztartó stolnáját 

és mind a két fürdőt, összes melléképüle-

teikkel együtt, Ullmann és Kaán bérlők 

építtették (Borovszky 1909), a fürdő- és 

lakóházakat, valamint a fürdő vezeté-

sét egy uradalmi tisztviselőre bízták . A 

források fölé pavilonokat emeltek, azok 

környékét fasorokkal övezték, és minden 

irányban gondoskodtak a fürdővendé-

gek kényelméről . A gyógyvizeket újból 

vegyelemeztették Meiszner akkori híres 

bécsi vegyésszel, és rendes fürdőorvost 

alkalmaztak . Ily nagyméretű átalakítá-

sokkal Parádot Magyarország elsőrangú 

fürdői közé emelték . Ennyi áldozat meg 

is hozta gyümölcsét, amennyiben a fürdő 

virágzásnak indult, s oly látogatottságnak 

örvendett, aminővel abban az időben csak 

kevés fürdő dicsekedhetett . A fürdőnek 

e fényes korszaka a negyvenes évekig 

tartott, amidőn ismét hanyatlani kezdett, 

aminek oka az akkori fürdőorvos, Erdey 

Pál véleménye szerint abban rejlett, hogy 

a betegek nem találták meg a szükséges 

nyugalmat, s a szórakozás végett össze-

sereglett vendégek egy töredékének szilaj 

mulatozása elriasztotta onnan az üdülni, 

gyógyulni vágyó betegeket .

1825–39 közötti időszakból Petényi 

hagyatékában még egy adat szerepel a fa-

kókeselyű mátrai előfordulásáról  : „Ullman 

tisztjeinek állítása szerint is évenként költ 

a keselyű a Mátrában a Saskő és Bagókő 

(Bagolykő) sziklafalában .” Ez az adat, alá-

támasztani látszik Fuchs 1861-es állítását 

a Mátra erdeinek őserdő jellegéről .

A Károlyiak korszaka 
(1840–1919)

1840-től az uradalmat Károlyi György 

bérli .

1845. október 16 . – Károlyi György, mint 

a Magyar Gazdasági Egyesület elnöke 

írja alá a helytartótanácsnak benyújtott 

egyesületi felterjesztést az erdészeti ügyek 

hathatósabb fölkarolása iránt, amelyet 

Greiner : „Biztosítva vannak-e erdeink a 

mostani törvények által visszaélések és 

pusztítások ellen” című értekezésére alapult 

(Tagányi 1896) .

Ez idő tájt, Parádon is életbe lép az 

1816-ban – a gróf Károlyi-család ura-

dalmai részére – kiadott egységes gaz-
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dasági utasítás . Ennek igen fontos részei 

az erdők kezelésével kapcsolatos, ma is 

igen korszerűnek ható rendelkezések 

(Tagányi 1896)  :

„A vadász és erdő-kerülők, kiknek gond-

viselések alatt erdők és vadak vagynak, 

tartoznak … Akármiféle lágy- vagy ke-

ményfa … akárkinek számára a tiszt-

tartó commissiója mellett kiegyeztettek, 

azoknak vágatásán és elhordatásán jelen 

lenni a végre, hogy nem egyéb fák, ha-

nem a melyek szám és darab szerint a 

fellebb megnevezett czélra kijegyeztet-

tek … és esztendőről-esztendőre mér-

ték szerént csupán való szükségekre 

vágattassanak …”

„Az uraságnak önnön birtokán lévő, 

kivált makktermő erdők egész épségben 

tartassanak oly helyen is, a hol a fának 

nagy ára vagyon és inkább a közönséges 

erdőkből a közbirtokosok egyetértésével 

megállapított mód szerént pótolassa-

nak az uraság szükségei .” … [Az erdők] 

„… gyarapíttatni fognak, melynek tenyész-

tésében mindazonáltal vigyázattal kell 

lenni, a főjágerral egyetértvén, melyik 

nemét a fáknak milyen föld neveli leg-

inkább .” … „Olyan helyeket pedig, a hol 

a fák nagyon megritkulnak, vagy éppen 

nagy ürességgel vagynak, a tiszttartó a 

kerületbeli vadász által be fog vettetni 

és felelet alatt gondját viseltetni .” (Az 

erdőbeli állapotokról)

„Az erdőbeli állapotokban leginkább 

megkívántatik, hogy bizonyos idő szakok-

ban rendes vágások tétessenek, mely 

eránt a tiszttartó az inspektori hivatalnak 

rendelését fogja kérni, ez pedig a kiadott 

útmutatás (instrukció) szerint a fővadászt 

kiküldi, hogy a vágásokat szakaszokra 

ossza fel, ha az erdő földmérők által már 

felmérettek, ha pedig ez nem esett meg, 

tehát ezt is jelentse be a tiszttartó, hogy 

az inspektor az erdőnek felmérése eránt 

a szükséges rendeléseket megtehesse .” 

„…felosztván a fővadász szakaszokba 

a vágásokat, a tiszttartó a kimutatott 

helyen a kirendelt esztendőben fogja a 

fákat vágatni és pedig, oly nagy felelet 

alatt, hogy ha a kimutatott vágáson kívül 

csak egy fát is vágatna is le, annak becsű 

szerént való kettős árát fogja fi zetni .” … 

„A vágások november és december hó-

napokban tétessenek, mely időn kívül, 

ha csak elkerülhetetlen szüksége az 

uraságnak nincsen, avagy én nyilván meg 

nem engedem, vágni nem szabad .” … „A 

tűzifa az épület- s szerszámfáktól elvá-

lasztván Szent György napig a kirendelt 

bátorságos helyre az erdőből kihordassék . 

Az épületfák darabszámra, a tűzifák 

pedig ölszámra assignáltassanak…” „… 

a vágás minden gisz–gaztól, tőkéktől s 

fagyökerektől, melyek az új felnövést 

akadályozhatnák, megtisztíttatik, és ha 

szükség úgy kívánja, makkal be is vettetik, 

melyet mindenféle marhától kiváltképpen 

kell őrizni .” (Favágásról)

„… makktermések az inspektori hiva-

talnak bejelentetnek, azon hivatal fogja 

elrendelni, hogy a tiszttartóság kerü-

letiben lévő melyik uradalmi sertések 

fognak makkoltatni, úgy azt is, hogy 

melyik erdő fog kibéreltetni .” … „Mind 

a vadaskertekben lévő vadak számára, 

mind pedig az erdőültetés vagy vetésre 

jó korán elegendő makkot szedessen a 

tiszttartó .” (A makkról)



Kékes-Észak erdőrezervátum és térségének története

ER 3  : 7–94, 2009 23

Károlyi György gróf (Bécs, 1802–1877) a reform-

korszak politikusa, Károlyi József gróf fi a. Közép-

iskolai tanulmányai után jogot végzett, ezután 

a hadseregbe lépett s előbb a császári dzsidá-

soknál, majd a württembergi huszároknál, 

utóbb Széchenyi ezredénél, a Hessen-Homburg 

huszároknál szolgált, s ezekben az években 

kötött őszinte és mély barátságot Széchenyi 

István gróff al. 1824-ben külföldön tartózkodott, 

1825-ben a főrendi táblán részt vett a reform-

országgyűlésen és 40 000 Ft-os alapítványa 

által egyike volt az Akadémia törzsalapítóinak. 

1827-ben Széchenyi István, ifj. Wesselényi 

Miklós és gróf Károlyi György megalapítja a 

Nemzeti Kaszinót, ahol az előkelő nemesség, 

az értelmiség és a pesti polgárság legtekinté-

lyesebb, legbefolyásosabb személyiségei, az 

irodalmi és szellemi élet kiváló egyéniségei 

jöttek össze. 1832 és 35 között beutazta  Itáliát, 

Máltát, Görögországot, Egyiptomot, Núbiát, 

Arábiát és Palesztinát. 1836-ban nőül vette 

Zichy Karolina grófnőt, Batthyány Lajos gróf sógornőjét ; 1838-ban részt vett a pesti árvízkáro-

sultak fölsegítő akciójában, 1839 – Csongrád vármegye főispáni helytartója, 1841-ben Békés 

vármegye főispánja lett és hivatalába Teleki József gróf erdélyi gubernátor iktatta be. Az 1839–40., 

1843–44. és 1847–48-i országgyűléseken a főrendi tábla mérsékelt ellenzéki csoportjához tar-

tozott. 1848-ban István nádor, családjának ősi 

fészkében, Szatmár vármegyében nevezte ki 

főispánná. A szabadságharc alatt a nemzeti 

ügyhöz szított, 1849. június 6-án üdvözölte 

Kossuthot Pestre való bevonulása alkalmával, 

de a forradalmi államcsínyt nem helyeselte. 

Ennek ellenére 1849 augusztusában Haynau 

elfogatta, de már egy hónap múlva súlyos 

váltságdíj fejében kiszabadult. Az alkotmányos 

éra beköszöntésével Károlyi György, ha nem 

is szerepelt a napi politikában, de ismert jóté-

konysága, erős nemzeti érzése miatt egyikévé 

lett e kor legnépszerűbb mágnásainak. Károlyi 

György később koronaőr, majd királyi Fő udvar-

mester lett. Egyike volt a legkiválóbb magyar 

gazdáknak, aki birtokszerzéseivel nagy kiter-

jedésű uradalmait jelentékenyen gyarapította. 

Igazgatósági tagja és mecénása volt az Aka-

démiának, ahol Lónyay Menyhért mondott 

róla 1878-ban emlékbeszédet. Fiai  : Gyula, 

Viktor, Gábor, Tibor és István és egy leánya  : 

Pálma.

Károlyi György 1830

Károlyi György idős korában (újpesti 

Helytörténeti Értesítő 2002. márc. IX. évf. 1. sz.)
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„Az erdők nagyon fognak kíméltetni, 

ha a hol a földnek természete s a gaz-

daságbeli környűállások megengedik, 

fűz, nyár, szilfa és ezekhez hasonló fák, 

melyek hamar nyőlnek és sok szükségre 

fordíthatók … ”

Károlyi György nagyon komolyan vette 

az erdők megóvását, kímélését ezért például 

1848-tól az üveggyárban nyersanyagként 

már nem csupán bükkfa-hamuzsírt, ha-

nem szódát is felhasználtak . 

1848. május 6. és 14. között a parádi 

lakosok Károlyi György, Haluskás ne-

vezetű, három-négy éves fi atal vágásá-

ban erőszakkal legeltették az állataikat, 

károkat okozva . Hasonló eset történt a 

szomszédos Bodonyban is, ezért Heves 

vármegye fenyítő törvényszéke elé állí-

tották az elkövetőket . Parádon nemcsak 

megtagadták az állatok eltávolítását az 

erdőből, de a felizgatott helybeli lakosok 

egy nagyobb csoportja baltákkal, botokkal 

felfegyverkezve fenyegette Károlyi erdészeit . 

A törvényszék szigorú ítéleteket hozott, 

a tetteseket zendülésben marasztalta el . 

Fellebbezésüket Deák Ferenc igazságügy-

miniszter elutasította .

1854-ben megvásárlással a debrő–parádi 

uradalom gróf Károlyi-család birtokába 

került .* „A gróf Károlyi György által 

vásárolt és 27 alkotórészből álló debrői, 

vagy amint jelenleg nevezik debrő–parádi 

uradalom a vételár és minden egyéb költ-

ségek beleszámításával 1854. deczember 

31-ig 1 817 592 forint 30 krajcár pengő 

pénzbe került .” (Borovszky 1909)

1854 után Parádfürdőn Károlyi György 

a vendégek befogadására új vendégházat 

emeltetett, s a fürdőt állandó gyógyszer-

tárral látta el .

1857-ben a vastimsós ásványvizeket 

Kletzinszky Vincze bécsi vegyész újból 

elemezte . Ebben az időszakban kutatta és 

írta le a Mátra fl óráját Vrabély Márton .

1858 – Parád lakossága az utolsó 100 év-

ben megötszöröződött (1. táblázat).

 * Gróf Károlyi György, a debrői uradalom ki-

egészítésére és kikerekítésére többektől még a 

következő Heves vármegyei birtokokat vásárolta 

meg  : Tarnócza-pusztát törökszentmiklósi és 

zsadányi Almássy Emanueltől „az egész kiterje-

désében” 65 000 pengő forintért, Vécs helységet 

és Felfalu pusztát gróf Batthyány Arthurné 

szül. gróf Apraxin Júliától, Vécs helységbeli 

és felfalusi, együtt 3250 holdat tevő birtokot 

a kastéllyal, minden egyéb tartományaival és 

teljes földesúri jogaival együtt 175 000 pengő 

forintért, Verpelét mezővárost báró Brudern 

Antaltól verpeléti 3/16 rész birtokát .

Vrabély Márton (1708–1877) fl órakutató, uradalmi tisztviselő. Gróf Károlyi György gazdatisztje 

volt. Mint nyugdíjas Egerben élt, Heves vármegye fl óráját kutatta. Kitaibel után a terület feltáró 

botanikusa. A Mátra fl órájának kutatási eredményei az „Adatok Hevesmegye virány-isméjéhez” 

című  művében jelent meg (VRABÉLY 1868). Az Egerben tanuló Borbás Vincét ő vezette be a bo-

tanikába. Számottevő, 3913 fajból álló herbáriumot gyűjtött össze, s azt az egri ciszterci főgim-

náziumnak ajándékozta. (Vrabély Márton Nekrológ, Vasárnapi Újság, 1877. jún. 24.)
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1861 – „Ehhez a tömbhöz egész jelenté-

keny őserdők járulnak még… Heves megye 

Mátra hegységén és nyúlványain is, noha 

ezek már nem összefüggően, inkább töre-

dezetten maradtak fenn .” (Fuchs 1861)

▶ Kékes-Észak erdőrezervátum 

területén ekkor a jelenlegi öregedé-

si és összeroppanási szakasz felső 

koronaszintjének átlagos fái már 

30–50 évesek voltak .

1861-ben pedig Felletár Emilt, országos 

vegyészt, bízták meg a „csevicze égvényes-

kénes forrás” elemzésével ; ugyancsak 

ez évben szaporították a fürdőszobák 

számát is .

1865-ben a fürdővíz összegyűjtésére 

nagy térfogatú vízmedence készült, a fürdő 

alatti völgyrészt pedig parkírozták .

1856–65 között Parádon is sor kerül 

– a jobbágyfelszabadítás, és az ezt követő 

1853-as úrbéri pátens kapcsán – a volt 

jobbágyok részére, a legelők és erdők 

elkülönítésére . Ennek kapcsán 110 kataszt-

rális hold (63 ha) erdő, és 646 katasztrális 

hold (372 ha) legelő kerül átadásra az 

uradalomtól .

Az 1840. VII. tc. megengedte a jobbágyi 

terhek szerződésszerű megváltását, s az 

1844. IV. tc. a nemesi birtok szerzésének 

jogát .

Az 1848. évi törvényhozás végre ki-

mondja a közteherviselést, megszünteti 

az úrbért, dézsmát, robotot, papi tizedet 

és úri széket, az úrbéri szolgáltatásokat 

„státus-adóssággá” változtatja át és végleg 

megszünteti a jobbágyság intézményét . 

A végleges kárpótlás kiszolgáltatását 

azonban csak az 1853. március 2-án kelt 

úrbéri pátens szabályozta . E szerint az 

országos kárpótlás kamatozó, sorsolás 

alá eső kötvényekben fi zettetett ki, az 

úrbéri telkek száma után a községek 

úrbéri osztályzata szerint megállapított 

átalányösszegben .

Az úrbéri elkülönítés a jobbágyfel-

szabadítás után az úrbéri jogviszonyból 

Településrész \ Év 1746 1767 1806 1821 1838 1849 1858

Parád község 241 363 731 821 921 919 983

Parádóhuta (Óhuta) 26 56 – – 218 236 241

Parádsasvár (Újhuta) – 31 – – 149 164 147

A két huta együtt – – 201 272 – – –

Parádfürdő (alsó timsóbánya és fürdő) – – 186 169 117 136 111

Hagymás (küső timsóbánya) – – – – 67 59 33

Parád lakossága összesen (fő) 267 450 1118 1262 1472 1514 1515

1. táblázat  Parád lélekszám változása 1746−1858 között.

Table 1 Change in the number of inhabitants at Parád between 1746 and 1858.
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fennmaradt legeltetési, faizási és nádlási 

haszonvételek fejében a volt úrbéresek 

jogutódjai részére a volt földesúréból 

bizonyos területeket jelöl ki kizárólagos 

tulajdonul . 

Az úrbéri elkülönítésnél a volt úrbére-

sek jogutódai az eddigi használat fejében 

nyert területre nézve továbbra is közösben 

maradni kötelesek . A faizás fejében nyert 

erdőkre feltétlenül és állandó közösségben 

(1871. LIII. tc. 32. §) .

Az egyéni illetmények elkülönítésének 

ezeket a korlátait gazdasági tekintetek indo-

kolják ; különösen az, hogy kisebb terjedel-

mű legelő és erdő, mint ilyen egyáltalában 

nem hasznosítható, míg közösben hagyva, 

olyan gazdasági egységeket alkothatnak, 

amelyek a részes felek gazdasági erejének 

hatalmas támaszául szolgálhatnak . 

De, hogy erre szolgáljanak, a részes 

feleknek olyan szervezetben kell egyesülni-

ük, melyben az egyes részes felek akarata 

helyébe a többségi elv szerint képződő 

közösségi akarat lép . Nálunk ilyen szer-

vezettel most még csak a közös erdőkben 

részes felek vannak ellátva (1898. XIX. tc.), 

de ez a szervezet sem tökéletes, mert csak 

a gazdasági ügyvitelre terjed ki .

1866 – Parád területe 7913 katasztrális 

hold (4552 ha), ebből erdő 4835 katasztrális 

hold (2780 ha) .

1868 – Az uradalomhoz tartozik 23 608 

magyar hold (10 189 ha) erdő, mely egy erdő-

mester felügyelete mellett hét erdész kezelése 

alatt áll, s következőleg van felosztva gróf 

Károlyi György debrő–parádi uradalmának 

uradalmi felügyelője, Schikk Ignácznak 

leírása alapján (Albert 1868)  :

Károlyi Gyula gróf (1837–1890), főrend, Károlyi 

György gróf fi a. Tanulmányai végeztével bejárta 

a nyugati országokat és tanulmányutat tett 

Amerikában is. 1865-től volt idehaza tagja a 

főrendiháznak, 1866-ban kapcsolata volt a 

Klapka Légióval, melyben két öccse vállalt 

szolgálatot, Tibor és István. 1871-ben nőül vette 

Károlyi Georgina grófnőt (meghalt 1878-ban), 

akitől Mihály nevű elsőszülött fi a született. 

1881-ben újra megnősült, feleségül vevén Pálff y 

Geraldine grófnőt, akitől Zsuzsanna, Júlia, József 

nevű gyermekei születtek. Betegeskedése miatt 

a politikától visszavonult, a magánéletben in-

kább a jótékonyságnak élt, 1880-ban a király 

őt bízta meg a Magyar Vöröskereszt szervezé-

sével. Elnöke volt a lovaregyletnek, tagja a 

Földhitelintézet igazgatóságának. Utóbb meg-

kapta az aranygyapjas rendet.

Károlyi Gyula
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Parádi erdészet 5 600 hold

Bodonyi erdészet 6 181 hold

Sz.-Domonkosi erd. 2 048 hold

Siroki erdészet 3 745 hold

Kőkúti erdészet 1 891 hold

Vécsi erdészet 4 143 hold

Összesen 23 608 hold

Összesen 1 erdőmester, 7 erdész, 3 

erdészsegéd és 24 erdőőr működik az 

erdőbirtokokon, Ligety Hugó gróf Károlyi 

György féle uradalmi erdőmester leírása 

alapján (Albert 1868) .

1867 – Károlyi Gyula – Károlyi György 

elsőszülött fi a – hazatér külföldi tanul-

mányútjáról, aki ezután a debrő–parádi 

uradalomban, a parádi térségben nagy 

fejlesztéseket indított meg . Az uradalom 

központjaként Parádot határozza meg, 

ahol két, méreteiben is hatalmas kastély 

építéséhez kezd, a kastélyokhoz francia, 

illetve angolparkokat épít és kialakítja 

az uradalom úthálózatát . Erőteljesen 

fejleszti a parádi gyógyfürdőt, létrehozza 

Parádfürdőt, majd a parádfürdői kastély 

parkjához közvetlen csatlakozással kialakít 

egy jelentős vadaskertet, ahova a vadászha-

tó nagyvadat visszatelepíti, a vadaskertben 

vadászházat, hintóúthálózatot hoz létre . Az 

üveghutát a gyógyvízpalackok készítésére 

használják . Károlyi Gyula kezdetben Heves 

vármegye közéletében vesz részt és csak 

1872-ben kapcsolódik be apja nyomán az 

országos ügyek intézésébe .

1870 – Az utolsó farkashorda a 

tér  ség ben .

Az 1870-es években Károlyi Gyula 

mintegy 4000 kataszteri hold, azaz 2320 ha 

területen vadaskertet létesít . Ezt sodrony-

kerítéssel keríti el . A vadászat könnyebb 

gyakorlása céljából épült a Gallya kies 

pontján ma is meglévő kényelmes va-

dászlak , a „Rudolft anya” . A vadaskerti 

Saskő és Rózsásbércz tövében épült a 

„Rózsaszállás” nevű vadásztanya (2. ábra). 

E két vadásztanyán kívül több cserkész-

kunyhó nyújt éjjeli szállást és oltalmat . A 

vadaskert legtávolabbi sarkában helyezke-

dett el a mai Kékes-Észak erdőrezervátum . 

Ebben az időszakban Károlyi Gyula, a 

korábban kipusztult rőtvad (szarvas) első 

állományát telepíti a mátrai pagonyokba 

(Elek 1909) .

1878-ban készült el a vadaskert, ekkor 

Zemanek Adolf erdészsegéd irányította a 

vadaskert építését, s a kerítéshez szüksé-

ges vasanyag beszerzését . Még abban az 

évben télen, üzekedés után telepítettek 6 

szarvas tehenet és 2 szarvas bikát a már 

bekerített területre (Pálosné 1998) . Ezt az 

első telepítést több hasonló telepítés követ-

hette, mert 1888-ban a vadaskert szarvas 

állománya 424 db volt, ez Szederkényi 

adataival egyezőnek tekinthető (Csőre 

1997) . Változott feltehetően a Vadaskert 

területe is, mert Vigyázó a későbbiekben 

így ír  : „4872 kataszteri holdat (2804 ha-t) 

kitevő 1891-ben újra bekerített Vadaskert” 

(Vigyázó 1929) .

1893-ban az uradalom parádi vadaskert-

je sodronnyal körülkerítve 7000 holdat 

(3010 ha-t) tesz, 4–500 db szarvas állo-

mánnyal . A cseri pagonyban mintegy 700 

fáczány tenyészik (Szederkényi 1893).

Elek István 1909-ben az Egri Erdő-

igazgatóságnál erdőmérnök, adatait Béky 

Albert ellenőrizte, ezek helyességében 

nincs ok kételkedni . A 4000 katasztrális 
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hold azonban kerekített érték, hasonlóan 

Szederkényi adata is (7000 hold) feltehe-

tően kerekítés eredménye . Az 1891-es újra 

bekerítés már Károlyi Gyula halála után 

történt . A Vadaskert már elsősorban pihe-

nő erdő illetve parkerdő funkciót kapott 

ebben az időben . Erre mutat az a tény is, 

hogy Károlyi Gyula halála után jelentősen 

megnőtt a szarvas állomány .

A Vadaskert kerítését az 1925. IX. 7-

ig aktualizált Magyar Királyi Állami 

Térképészet 4864. számú Gyöngyös és 

Verpelét 1 : 75 000-es térképe mutatja 

(6. ábra), amelynek a térképről lemért 

területe 2510 ha .

A jelen dolgozat szempontjából ke-

vésbé fontos a Vadaskert pontos kiter-

jedése, sokkal inkább az, hogy a kerítés 

mindvégig a Mátra gerincén volt, és így 

a Kékes-Észak erdőrezervátum területe 

az 1870-es évek óta a Vadaskert részét 

képezte (annak legtávolabbi zugában). 

A Vadaskert nagyságát illetően az ada-

tok ellentmondását az is magyarázhatja, 

hogy az egyes szerzők nem, vagy nem 

pontosan jelzik a mértékegység fajtáját . 

Csőre Pál 3570 ha-ról ír . Leírása szerint 

„A vadaskertben szarvasokat tartottak  : 

1888-ban 19 bikát lőttek, 1897-ben 23 

darabot . Valószínűleg túl nagy volt a 

szarvas vadállomány ebben a vadaskertben, 

mert a kilőtt bikák száma a század elején 

erősen megemelkedett (1903-ban például 

54 bikát ejtettek el) .” (Csőre 1997)

Az 1870-es években Wenckheim Rudolf 

a bodonyi erdészet szabad részeiben is 

telepít szarvast, amely évek múltán elterjed 

az egész Mátrában (Elek 1909) .

1872-ben Károlyi György meghívja 

Illés Nándort, hogy az uradalom erdő-

2. ábra Rózsaszállás vadásztanya fényképe (1894).

Figure 2 Photo of ‘Rózsaszállás’ hunting cottage in 1894.
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gazdálkodásának elvi alapjait lerakja és 

ebben az évben építették a sasvári kastély 

„L” alakú, romantikus hatású földszinti 

részét Ybl Miklós tervei alapján .

1876-ban gróf Károlyi György elsőszü-

löttségi hitbizományt alapított a debrői ura-

dalomból, 1876. január 13-án kelt királyi 

jóváhagyással . A hitbizományt Éble Gábor 

a gróf Károlyi-család levéltárosa ismerteti 

a Borovszky által szerkesztett 1909-ben 

megjelent Magyarország Vármegyéi és 

Városai I. kötetében .

1877-ben meghal Károlyi György, a 

hitbizományt fi a, Károlyi Gyula örökli .

1882-ben ugyancsak Ybl tervei alapján 

készült el német neoreneszánsz stílusban 

az egyemeletes rizalit és a kétemeletes 

kastélyszárny . A melléképületeket az 

egykori fürdő épületeiből alakították ki . 

Megrendelője Károlyi Gyula volt .

Illés Nándor 1868–1872-ig, a selmecbányai erdészeti akadémián volt tanár, fő műve  : Az 

erdőtenyésztéstan (1871). Ő volt az, aki először fogalmazta meg a magyar erdészetben a termő-

hely komplex fogalmát és evvel korszerű alapokra helyezte az erdőtenyésztéstant (erdőművelést)  : 

„A talaj és klíma együttvéve képezi a termőhelyet. Hogy a termesztendő fanemet helyesen vá-

laszthassuk meg, szükséges, hogy ismeretével bírjunk mindannak, amiben a talaj és a klíma a 

növényzetre befolyik, valamint az egyes fanemek igényeivel, e tekintettel” (ILLÉS 1871).

3. ábra  A Kastély-parkot és a Vadaskertet összekötő út mellet ez a Portás-lak állt.

Figure 3 A keeper’s lodge by the road connecting the park of the Manor-house and the game preserve.
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1883 – Parádfürdőn a jelenlegi fürdő-

telep teljes területét Károlyi Gyula par-

kosítja . Mintegy 126 katasztrális holdon 

(73 ha) alakítja ki – a terep adottságait 

jól kihasználva – az ország egyik legna-

gyobb, részben francia, részben angol 

stílusú parkját . Ebben az időben alakítja 

ki Károlyi, főleg Ybl Miklós tervei szerint, 

a fürdő épületegyüttesét .

Károlyi Gyula Parádfürdőn épített 

reneszánsz kastélyt, amely először 1872-

ben, majd 1889-ben kibővítve készült 

el . A cifra-istálló 1869-ben épült újjá, 

mindkettőt Ybl Miklós tervezte . A für-

dővel szemközt, a parkon átvonuló Tarna-

patak jobb oldalán, százados tölgyekkel 

borított fennsíkon áll a kastély, ahonnan 

a 6000 hold kiterjedésű egész vadaskert 

belátható, amelynek hajlataiban, árnyas 

szakadékaiban és völgyeiben mérföldekre 

terjedő sétautak vezetnek (3. ábra) .

1888 és 1895 között 133 katasztrális hold 

új erdőt telepítenek a fakivágások pótlására . 

Parád község földterületének művelési ág 

szerinti megoszlása (2. táblázat).

1888-ban elkészül Parád község első 

kataszteri térképe (4. ábra) . A kataszteri 

térképen jól látható, hogy 100 év alatt – az 

I. katonai felméréshez képest – milyen 

mértékben változott meg az erdőhatár 

a Tariska-völgyben az úrbéri rendezés 

után, amikor is a község által addig erdei 

legeltetésre használt területet, 646 kataszt-

rális holdat (372 ha) legelőnek átadott az 

uradalom a volt jobbágyok részére (XV. 

számú földrészlet) . A XXVIII. egybefüggő 

terület a parádi Károlyi-féle erdőtest . A X. 

földrészlet a Sándorréti majorság, a XXV. 

a Fényesi majorság .

1890-ben meghal gróf Károlyi Gyula . 

A hitbizományi birtokot fi a, az 1875-ben 

született Károlyi Mihály örökli .

Az 1898. évi XIX. tc. és az 1890. évi 

XIX. tc. állami kezelés alá vonta a községi, 

úrbéres, birtokossági és némely más erdő-

ket, valamint a volt naszódvidéki községi 
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 területe (kataszteri hold)

1888 914 288 – 409 898 4615 36 181 7341

1895 1013 114 – 303 1027 4742 – 108 7337

1913 898 182 – 348 960 4735 – 218 7341

2. táblázat Parád község földterületének művelési ág szerinti megoszlása kataszteri holdban, 1888-ban, 1895-ben 

és 1913-ban.

Table 2 Distribution of land areas around Parád according to land use categories in 1888, 1895 and 1913. Data 

are given in cadastre acres.
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erdőket . Ezek ügyeit egy erdőigazgatóság, 

43 állami erdőhivatal és ezeknek alárendelt 

177 erdőgondnokság látta el .

1900 – A század elején a hitbizomány tu-

lajdonában 7418 katasztrális hold (4265 ha) 

szálerdő és 9399 katasztrális hold (5404 ha) 

sarjerdő volt . 

1904 – Az utolsó medve észlelése a 

Károlyi birtokon .

▶ A Kékes-Észak erdőrezervátum 

múltját illetően igen fontos 

tény, hogy az 1870-ben létesített 

Vadaskert ⅓-a összefüggő véderdő 

volt . Az üzemtervek azt bizonyít ják, 

hogy a véderdőkben 1879-től, 

hivatalosan is, minden fakiter-

melést és legeltetést szigorúan 

tilalmaztak .

4. ábra Parád község 1888. évi első kataszteri térképe. A XXVIII. számú terület egy összefüggő erdőtest, a XV. 

számú földrészlet a korábban erdei legeltetéssel hasznosított közlegelő, a X. számú földrészlet a 

Sándorréti, a XXV. számú földrészlet a Fényesi majorság. 

Figure 4 First cadastre map of Parád village from 1888. No. XXVIII denotes contiguous woodland, no. XV marks a 

municipal pasture earlier used for forest grazing, no. X stands for the Sándorréti manorial, and no. XXV in-

dicates the Fényesi manorial.
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Az 1879. évi XXXI. tc., az ún. Erdőtörvény, 

a nem állami tulajdonban levő erdők 

gazdálkodását is az állam felügyelete 

alá helyezte, a felügyeletet a törvény által 

szervezett 20 erdőfelügyelőség gyakorolta . 

A tc. az ország erdeinek 63,7 %-án írta 

elő a rendszeres, az államerdészet által 

felülvizsgált és ellenőrzött gazdasági terv 

szerint való gazdálkodást, ami azt jelen-

tette, hogy csupán az összes erdőterület 

36,7 %-át nem érintette a korlátozás .

A magyar erdészek fi gyelme az erdő-

törvény után fordult először az őserdők 

irányába . Az őserdők szerkezetének 

kutatásában a magyar erdészek közül 

az egyik úttörő Fekete Lajos (1906) volt, 

aki a Kárpát-medencében az őserdei 

bükkösöket tanulmányozta . Az erdé-

szek ekkor még elsősorban csak a fára 

koncentráltak, a faállomány átmérő- és 

magasságviszonyait, valamint korszer-

kezetét elemezték .

Sajó Károly, magyar természetbúvár (Győr, 

1851). Győrött végezte gimnáziumi tanulmányait, 

az egyetemieket pedig Budapesten. 1877–88-ig 

rendes tanár az ungvári főgimnáziumban, 

1888–95-ig a magyar királyi Rovartani Állomás 

helyettes igazgatója. 1895-ben fokozódó na-

gyothallása miatt nyugalomba ment és pest 

megyei Őrszentmiklóson levő birtokára vonult 

vissza, hol azóta kizárólag tudományos (főleg 

természetrajzi és élettani) tanulmányokkal 

foglalkozott. Több száz dolgozata jelent meg 

a legkülönbözőbb bel- és külföldi szakfolyó-

iratokban. A berlini „Prometheus” c. német 

tudományos folyóiratnak 18 éven át (1894–1913) 

főmunkatársa volt. Önálló nagyobb művei  : 

„Krieg und Frieden im Ameisenstaat” (Stuttgart 

1908 ; eddig 22 kiadása, 1926-ban magyarul is 

megjelent) ; „Unsere Honigbiene” (uo. 1909 ; 

28 kiadása jelent meg) ; „Aus dem Leben der 

Käfer” (Leipzig 1910). A szőlő peronoszpórája 

elleni védekezést hazánkban először ő ismer-

tette meg „A Peronospora viticola” (Budapest 1890) c. könyvében. Hasonlóképpen ő ismertette 

nálunk először a marokkói sáska elleni védekezést „A marokkói sáska” (uo. 1891) címen. A háború 

előtt megkezdte összegyűjtött munkáinak kiadását „Blätter aus der Lebensgeschichte der 

Naturwesen” (uo. és Berlin 1911) címen, de a háború megakasztotta a 10 kötetre tervezett sorozat 

folytatását. Nagyszámú cikkeivel Németországban mozgalmat indított a kihaló növények és 

állatok, valamint az őstermészet egyéb szépségeinek és pusztuló kincseinek megmentése ér-

dekében. A porosz kormány az ő irataira hivatkozva rendelte el az őstermészet kincseinek ösz-

szeírását és megmentését. Rovargyűjteménye az európai magángyűjtemények között egyike 

a legnagyobbaknak.

Sajó Károly
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Magyarországon, államszinten az első, 

igen jelentős jogi intézmény a természet-

szerű erdők megőrzésének területén az 

első erdőtörvény véderdő intézménye volt 

(1879. évi XXXI. tc.), aminek következtében 

törvénnyel biztosították Magyarországon 

492 000 kataszteri holdon a természetes 

növénytakaró védelmét, oly módon, hogy 

üzemtervi kötelezettséget is előírtak, aminek 

alapján az állami felügyelet beavatkozása 

is lehetségessé vált (Orosz 1986) .

Az 1879. évi XXXI. törvény az üzem-

tervezési kötelezettség alá vont erdőkben 

mintegy 40 évig erősen korlátozta az 

erdőterületek más természetű emberi 

zavarását is .

Az Erdőtörvény 114. §-a szerint „az, 

aki idegen erdőben anélkül, hogy ahhoz 

jogosultsága volna, a közutakon kívül 

találtatik, ha ottani jelenléte közbizton-

sági, vagy az erdőtulajdon biztonsága 

szempontjából aggályosnak tűnik fel, az 

erdészszemélyzet tagjai által az erdőből 

kiutasítható… ” .

Az Erdőtörvény 40. §-a szerint a ható-

ságilag felesketett erdőtisztek és erdőőrök 

szolgálatukban közbiztonsági közegnek 

minősülnek .

1905-ben nagy visszhangot keltett Sajó 

Károly „Az őstermészet kincseinek megmen-

tése” című dolgozata (Sajó 1905), amely az 

első részletes magyar nyelvű ismertetés a 

természet, és a természeti emlékek védel-

mének szükségességéről .

1907-ben az Országos Erdészeti Egyesület 

az „Őserdő-maradványok megóvása végett” 

előterjesztéssel fordul a földművelési minisz-

terhez (Kaán 1907, Bund & Bánffy 1908), 

evvel egyidőben a Természettudományi 

Társaság is hasonló kezdeményezések-

kel él .

Mindezek hatására 1909-ben a magyar 

királyi földművelésügyi miniszter leiratot 

intéz az erdőigazgatóságok felé a természeti 

emlékek összeírására (Oroszi 1992).

1909 – A Mátra északi lejtőjének nagy 

része a Károlyi grófok parádi vadaskert-

jéhez tartozik, s ezért drótkerítéssel van 

körülvéve (Hanák et al. 1909) .

Önálló üdülőrégióvá, a megye harma-

dik jelentős idegenforgalmi körzetévé 

ezekben az évtizedekben vált Parád . 

Ide a gyógyulni, pihenni és szórakozni 

vágyók jöttek . A gróf Károlyi-család-

nak köszönhetően a századfordulón az 

országos üdülőparadicsomok között 

emlegették . Kilencven évvel ezelőtt a 

megye történetírója ezt jegyezte fel  : 

„A régi fürdő nincs többé, helyét új, a 

modern igényeket mindenben kielégítő 

gyógytelep foglalja el, méltó helyet köve-

telve magának Magyarország elsőrendű 

fürdői között .” 

Hanák Kolos, a Mátra idegenforgal-

mának és turisztikai életének megalapo-

zója, pedig ekképpen dicsérte Parádot  : 

„Parád neve ott van Pöstyén, Tátrafüred, 

Ránkfüred, Borszék, Herkulesfürdő és 

Daruvár mellett .” (Misóczki 1999)

1914-re, kijelölésre kerül 20 őserdő, 200 

hatalmas méreteiről nevezetes fa, 13 olyan 

erdőrész mely a fanemek különös elegye foly-

tán érdekes és fenntartásra érdemes, 3 olyan 

erdőrész, amely növényzete miatt tudomá-

nyosan érdekes . Például 1909-ben Vadas 

Jenő jelölte ki a Fenyves-völgyi (stavnai) 

Erdőgondnokságban a tihai ősfenyvest, 

amit a magyar királyi Földművelésügyi 
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Minisztérium 1912. évi 50. 135. I. A. 2. 

szám alatt hagyott jóvá .

Rudolf Kryl (1929) a kárpátaljai erdő-

rezervátumokról írt dolgozatában külön 

kiemeli, hogy az 1929-ben őserdő rezervá-

tumként funkcionáló területek az 1879. évi 

XXXI. törvénycikk alapján kijelölt véderdők 

voltak, és mint ilyenek nagyobbára érintet-

lenül maradtak meg az utókornak, de volt 

közöttük már olyan is, amelyet a magyar 

királyi Erdőigazgatóság annak idején 

(1910–13) természeti emlékként jelölt ki, 

pl. a máramarosi Pop Iván alatti Lesecen 

a Grun rezerváció (220 kataszteri hold), 

amelyet nemcsak erdészetileg, de botanikai 

szempontból is érintetlen őserdőként kezelt 

az európai erdész-botanikus társadalom 

a két világháború között .

Az egyik máig létező egykori magyar 

őserdőt, mint természeti emléket, a m. kir. 

Földművelésügyi Minisztérium 1910-ben 

jelölte ki Ung megyében, Patakújfaluban, 

Jasin-ősbükkös néven és az 1913. évi 126. 

605 I. A. 2. szám alatt hagyta jóvá . Az 

akkori területe 589,9 ha volt (Földváry 

1933), jelenleg ez a terület a szlovákiai 

Keleti-Kárpátok legnagyobb erdőrezer-

vátuma . Jelenlegi területe 659,4 ha és 

hivatalos neve  : SNr. Stuzica (Korpel 1995). 

1933-ban „a területen a medve már ritka, 

a farkas csak télen elvétve, 2–3 hiúz is 

meg szokott fordulni” a kijelöléshez képest 

csökkent vadállományt az 1920–30-as 

évek intenzív vadászata eredményezte 

(Földváry 1933) .

Az 1918. évi 3296. sz. kormányrendelet az 

erdők irtását vagy az azokban folytatandó 

használatot a földművelésügyi miniszter 

engedélyétől teszi függővé . Ez a rendelet 

10 évig számottevő erdőterületet mentett 

meg az elpusztítástól .

Az 1870–1919 közötti korszak erdészeti 

és vadászati helyzetét a Károlyi uradalom-

ban, Elek István királyi erdőmérnök leírása 

alapján ismertetjük (Elek 1909) .

„A Parádi uradalom, mint a Parád–

Debrői hitbizomány tartozéka, a Debrői 

uradalomhoz tartozó alföldi gazda ságok kal 

területileg összefügg s a Mátra hegylánco-

lat délkeleti dombvidékén át, a főgerinc 

északi, északkeleti lejtőit foglalja magába . 

Az erdőgazdaság csak ama területrésze-

ket öleli fel, melyek mezőgazdaságilag 

tartamosan nem mívelhetők . A területek 

összefüggése, a domb- és előhegyvidéken 

egymásba olvadása, a Mátra gerinczén 

teljes elválása  : mind gazdaságilag, mind 

tájképészetileg a legnagyobb változatossá-

got tárja a szemlélő elé . Míg a 150–200 m 

tengerszint fölötti magasságú dombvidéket 

a dús fejlődésű csertölgy foglalja el, addig 

az 1020 m magasságú „Kékes” gerinczén 

már csak senyvedő bükkösök daczolnak a 

6 hónapos telek sanyarúságával és a magas 

hegységi viharok pusztító rohamaival . A 

szőlőt, cserkoszorút termő dús televényes 

agyagtalajt, kőgörgetegekkel behintett 

silány talajrészletek váltják fel fokozatos 

átmenettel, az erdő zöldjéből trachyt- és 

thyolit-sziklák merednek az ég felé . A 

sziklatömbök között mállás következtében 

képződött silány rögbe kapaszkodik e magas 

régiók csenevész bükkje . A Mátra-egyesület 

messzelátót emelt a Kékes legmagasabb 

pontján, ez egyben kiváló határpontja a 

parádi ún. „Vadaskertnek”, melynek sod-

ronykerítése, mint dél felőli birtokhatár, a 

főhegygerinczen vonul végig .
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Az erdőgazdaságot törvényesen meg-

szabott üzemtervek szerint kezelik és 

négy erdőgondnokságból áll, még pedig 

a parádi, bodonyi, siroki és kőkúti gond-

nokság egy–egy törvényes minősítésű, 

szakképzett erdőtiszt vezetése alatt . A 

parádi gondnokságot az erdőmester ke-

zeli, ki az egész erdőhivatal felügyelő és 

intézkedő főtisztje  (5. ábra).

A parádi erdőgondnokság, az ún. 

„Vadaskert” magában foglalja a Recsk, 

Dómoszló, Markaz községek hatá-

rában fekvő erdőrészeket és a parádi 

erdő zömét .

1.

A bodonyi erdőgondnokság áll a 

parádi erdőbirtok egy részéből, 

a bodonyi, szuhai és felső-ballai 

erdőből . 

A siroki erdőgondnokságot al-

kotja a siroki erdők egy része, a 

Recsk–Derecske–Mátraballa és Szajla 

határában lévő ún. „laki erdő” és a 

Szentdomonkos község határában 

fekvő uradalmi erdő .

A kőkúti erdőgondnokság a siroki, 

verpeléti, debrői, vécsi és kisnánai 

erdőrészek összefoglalásából 

alakult ki .

2.

3.

4.

5. ábra Parádi erdőmester-lak, 1870

Figure 5 Forester’s lodge at Parád, in 1870.
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Az erdőgondnokságok területe 3500–

6600 katasztrális hold (2014–3798 ha) között 

váltakozik . A védő kerületek vizsgázott 

erdővédek felügyelete alatt, a helyi viszo-

nyok szerint, 600–1500 katasztrális hold 

kiterjedésűek . A gazdaság tárgyát alkotó 

fanemek a siroki és kőkúti erdészetekben 

túlnyomóan cser, a domonkosi és nánai 

erdőkben túlnyomóan bükk és kocsántalan 

tölgy . A parádi és bodonyi erdészetben a 

domináló fanem a bükk, melyhez váltakozó 

elegyarányban társul a kocsántalan tölgy 

és csertölgy .

A nagykiterjedésű kopárok befásítá-

sával, a jövőben jelentékeny állab alkotó 

faneműnkké válik az ákácz, a Parád fürdőt 

övező dísz- és véderdőben a lucfenyő, itt 

és a siroki kopár fásításoknál a fekete és 

erdei fenyő . 

Alárendelt fanemekként szerepelnek 

a gyertyán, nyír, éger és nyárfa . A régi 

rendszertelen gazdálkodás következtében 

kiritkult vágásokban és hiányosan felújult 

területeken, mint irtandó gyomfa, elterjedt 

a rezgő és ezüst nyár, a rekettye-fűz, nyírfa 

és boróka .

Az erdőhasználat főleg tűzifa-termelésre 

irányul . A cseres sarjerdők e célból 50, a 

bükkös erdők vetővágatok alkalmazásával, 

középerdő üzemben 80 éves fordulóban 

kezeltetnek” (Elek 1909) .* 

 * Ahhoz, hogy Elek 1909-ben írt tömör megfogal-

mazását a bükkösök kezelésével kapcsolatosan 

ma is helyesen tudjuk értelmezni, kvázi szakmai 

szótárként alkalmazom Bedő Albert sok kiadást 

megélt könyvét, amely pontosan megfogalmazza 

azt, hogy akkor, abban az időben mit is jelentet-

tek ezek a ma már nemigen használt erdészeti 

szakkifejezések . „Vetővágásnak nevezzük azon 

vágást, mellyel az erdő fáinak természete szerint 

„Újabban nagy gondot fordítanak a 

mindinkább gyérülő tölgy visszatelepítésére . 

A vágások pótlása a sarjak kellő kímélése 

mellett makkvetéssel és csemeteültetéssel 

történik .

Az évi vágások eredménye, mint tűzifa, 

kisebb méretű tölgy-épületfa, kerékgyártó 

és ipar szerszámfa, némely faragott ké-

szítmények (falapát, targonca, ökörjárom 

stb.) és évente égetett faszén a felső erdé-

szetekben túlnyomó részben az uradalmi 

üveggyár és a mezőgazdaság szükséglete-

inek fedezésére fordíttatnak . A fölöslegek 

a parádi vasúti állomásnál emelt faraktár 

közvetítésével kerülnek értékesítés alá . Az 

1887-ben a forgalomnak átadott mátrai 

vasút, melynek egyik állomása – a Parád 

az illető erdőterületről levágandó famennyiséget 

nem egyszerre, hanem rendesen háromszor, vagy 

néha kétszer, azaz két, vagy három különböző 

esztendőben vágjuk le, még pedig azért, hogy 

ezen idő alatt a régi fák árnyékában elegendő 

új fi atal fa nevelkedjen, s az a további megélhe-

tésre is eléggé erőssé tétessék . A vetővágásnál 

előforduló vágásokat, azon cél szerint, melyet 

azokkal elérni kívánunk magvágatnak, világos 

vágatnak és végvágatnak nevezzük . A magvágat 

a vetővágásnál előforduló azon első vágás, melyet 

a célból teszünk, hogy a felújítandó területen a 

visszamaradó fákat szabadabb állásba hozzuk, s 

így a reájuk nagyobb mértékben jövő világosság, 

meleg és levegő által arra ösztönözzük, hogy 

az alattuk lévő talaj beerdősítésére szükséges 

magot megteremjék . A világosvágat azon vágás, 

melyet a magvágat után ama célból állítunk 

be, hogy a serdülő fi atal fák a világosságot, 

meleget és a szabadabb levegőt az anyafák egy 

részének eltávolítása után kedvezőbb mértékben 

élvezhessék, és vidorabban tenyészhessenek . 

A végvágat azon vágás, mellyel a világos vágat 

után a mag- és világos vágat elvégzésével visz-

szamaradó fákat a megújítandó erdőrészről 

mind levágjuk, ha tudniillik a fi atal serdény 
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közeli Recsk – jelentősen befolyásolta az 

egész térség fejlődését . Az alsó (siroki és 

kőkúti) erdészetek fatermése helyben kerül 

eladásra . A keresleti viszonyok megfelelők, 

a mátraalji alföldi lakosság nagy részben 

innen szerzi be és szállítja saját igájával 

tüzelőszükségleteit .

Az erdei termékeket általában tengelyen 

szállítják fogyasztási helyeikre, illetőleg a 

mátravidéki vasút mentén emelt rakodókba . 

A terep szaggatottsága, az egyes völgyek 

csekély kiterjedése, pénzügyi szempontból 

lehetetlenné tesz mindennemű mesterséges 

közelítési, szállítási berendezkedést s ugyan-

csak a leküzdhetetlen terepakadályokon és 

sajátos birtokviszonyokon múlik a különben 

rég szándékolt iparvasút elkészítése .

  már annyira megerősödött, hogy szabadon 

is képes az idő viszontagságainak ellenállni 

és megélni” … „A középerdő-üzem különös 

sajátsága abban áll, hogy ez erdőben egyszerre 

ugyanazon területen fi atal és korosabb fát 

egymással vegyesen nevelünk, vagyis a szál- és 

sarjerdő-kezelést oly módon egyesítjük, hogy az 

által ugyanazon erdőben vastagabb és nagyobb 

méretű épületi és szerszámfákat s egyszersmind 

tűzifát is termelünk . A felfákat 2-, 3-, 4-szeres 

ideig hagyjuk lábon állni, mint az alfát, vagyis 

a főfák fordájának évszáma az alfák fordájának 

kétszeresét, három-négyszeresét teszi ki, úgy, 

hogy ugyanazon a területen egyszerre 25, 50, 

75 és 100 éves fánk van . A főfákat az egész 

területen a lehetőségig egymástól egyenlő 

távolságban kell fennhagyni, s hogy azok erős, 

egészséges egyenes és magról kelt fák legyenek . 

A középerdő-üzemnek az erdőtalaj érdekéből 

kifolyólag azon előnye van a többi erdőüzemek 

felett, hogy a talajt biztosabban tartja meg jobb 

termő-erőben azért, mert az erdő területén álló 

fák egyszerre soha sem vétetnek el, így a talaj 

televényes felső része a nap hevének, a szelek 

szárító erejének és a víz által való lemosásnak 

soha sincs egészen kitéve .” (Bed 1888)

A munkásviszonyok eddigelé megfelelők, 

habár a nagymérvű amerikai kivándorlás 

által a régi favágók száma mindinkább 

apad . A szociális mozgalmakkal kap-

csolatban az igényesség nőttön-nő, a 

munkabérek 6 év óta 100 %-kal emelkedtek 

s a munkásfegyelem is jelentékenyen meg-

lazult ; mindamellett az uradalom eddig 

még nem alkalmazott represszáliákat .” 

(Elek 1909)

Az I. világháborút és Trianont 
követő korszak (1919–1945)

Az I. világháború és az azt követő trianoni 

békeszerződés igen nagy hatással volt a 

magyar erdészetre, valamint az erdő-

gazdálkodás gyakorlatára, illetve annak 

célrendszerére . De nagy változásokat 

hoztak az 1919–1920-as évek a parádi 

uradalom és ezen keresztül a parádi erdők 

életében is .

A Trianont követően a magyar erdőgaz-

dálkodásban kialakult helyzetet Bíró Zoltán 

1930-ban megjelent írásában, erdőtörténeti 

szempontból mutatta be  :

„A trianoni békeszerződés talán egyetlen 

gazdasági ágat nem támadott meg úgy 

létalapjában, mint a magyar erdőgazda-

ságot, mert teljesen megváltoztatta az 

ország erdeinek tagozódását és eloszlását . 

Magyarország elvesztette a Kárpátok hegy-

koszorúját, azokat az erdőrengetegeket, 

amelyek évszázadok óta táplálták fával 

a fátlan Alföldet . Pedig az erdőknek ez az 

eloszlása nem a véletlen következménye 

volt . A talaj, az éghajlat változásain kívül 

a történelmi fejlődés, a gazdasági átala-
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kulások, sőt maga a néplélek is hatással 

voltak az erdők ilyetén eloszlására . A sík 

részeken elhelyezkedett magyarság az erdőt 

a földmívelés és állattenyésztés akadályának 

tekintette . Nem tűrte a fát az árnyékáért, 

ami a szántóföld szélén alig néhány lépés 

széles pászta termését csökkentette . A jólét, 

a többtermelés alapját csak a szántóföld 

szaporításával vélte elérhetőnek . Ezért 

azután azokon a helyeken, ahol a terület 

könnyebben hozzáférhető volt, előbb feltörte 

a legelőt, azután az erdőt pusztította el, hogy 

új legelőt teremtsen magának . Maga a nép 

tehát az erdőt egyáltalán nem szerette, sőt 

ahol lehetett, pusztította . Legkönnyebben 

a sík és enyhén hullámos részeken lehetett 

ezt a gazdálkodási rendszert folytatni . Az 

erdővel borított síksági és dombvidéki 

területek túlnyomó része mezőgazdasági 

mívelésre nemcsak alkalmas volt, de az 

érintetlen erdőtalaj ősi termőereje az első 

időkben rendkívül buja terméssel kecsegtetett . 

Az ínséget nem ismerő részeken sokkal erő-

sebben szaporodó népesség elhelyezkedésére 

módot kellett teremteni .” … „Vegyük még 

ehhez hozzá, hogy ez a vidék, amely a török 

háborúk idején erősen elnéptelenedett, túlnyo-

móan nagybirtokosok kezébe került, akiket 

a jobbágyság felszabadítása folytán előállott 

új gazdasági helyzet szinte rákényszerített, 

hogy a még meglévő erdőkben felhalmozott 

fakészletet pénzzé tegyék  : így nagyjából 

megismertük az okokat, amelyek eredmé-

nyeképpen a mai Magyarország területének 

erdőállománya jelentékenyen megapadt .” 

… „Ez az egyenetlen erdőeloszlás, illetőleg 

az erdőknek a sík- és dombvidéki részeken 

való megfogyatkozása az ország belső gaz-

dasági rendjében észrevehető nehézséget 

nem okozott . A Kárpátok hegykoronájának 

nagytömegű erdőségei bőségesen ellátták 

a szükséges faanyaggal, és pedig annál 

könnyebben, mert hiszen az erdők jó része 

közvetlenül a fátlan Alföld szomszédsá gában 

terült el, a távolabb fekvő részeket pedig 

elsőrendű vízi utak (Vág, Garam, Tisza, 

Maros és mellékvizeik) kötötték össze az 

Alfölddel, amelyeken a faanyagot olcsón és 

könnyen lehetett ide leszállítani .

Így alakult ki az ország két legfontosabb 

gazdasági ágazatának, a mező- és erdőgaz-

daságnak olyatén elhelyezkedése az ország 

gazdasági életében, hogy míg az Alföld 

mezőgazdasági termékekkel és munkával 

látta el a hegyvidék erre rászorult lakosságát, 

a hegykoszorú erdei örökidőre ígérték a 

Bíró Zoltán, erdőmérnök (Keszthely, 1874). A selmecbányai erdészeti akadémia elvégzése után 

a máramarosszigeti erdőigazgatóságnál állami szolgálatba lépett, onnan 1912-ben a Földmívelésügyi 

Minisztériumba hívták be. 1917-től főnöke az akkor létesített Faértékesítő Hivatalnak, majd 1919 

októberétől az erdő és faügyek kormánybiztosának helyettese a Kincstári Erdők Osztályának 

élén. 1920-ban mint miniszteri tanácsos nyugdíjba ment és a Magyar Erdőbirtokosok Faértékesítő 

Rt. -nek vezérigazgatója lett. 1925-ben a Mérnöki Tanács alelnöke lett. Igen termékeny szakíró, 

értékes tanulmányai többnyire az Erdészeti Lapokban jelentek meg. Önálló műve 1904-ből  : „A 

máramarosszigeti Magyar Királyi Erdőigazgatóság területének gazdasági viszonyai”.
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fátlan Alföld faszükségletének akadályta-

lan fedezését . Maga az államhatalom is, 

bár nem kimondottan, de hallgatólag erre 

az álláspontra helyezkedett . Nemcsak a 

magánbirtokon nem szabott számottevő 

korlátot a mezőgazdaságra állandóan 

alkalmas talajon álló erdők átalakítása elé, 

de az állam telepítési akcióinak is igen sok 

síkvidéki erdő esett áldozatul . Ezzel szem-

ben a hegyvidéken nemcsak az elpusztult 

erdőterületek felújítására fordított nagy 

gondot az államhatalom, de az ilyen pusz-

tuló területekből igen sokat tulajdonjogilag 

megszerzett .

Gyakorlatban már igen hosszú évtize-

deken át követte az állam azt a politikát, 

hogy a nagybirtok és különösen az állami 

nagybirtok súlypontját a a hegyvidék erdős 

részeibe tette át, míg a síkvidéken nem állta 

útját annak, hogy a földéhes mezőgazdaság a 

már amúgy is csekély kiterjedésű erdőgazda-

ság rovására terjeszkedjék .” (Bíró 1930)

Maga az állam lett így a legnagyobb 

erdőbirtokosa az országnak, mintegy 

2 052 610 kataszteri hold (1 181 200 ha) 

erdőbirtokával . Az állami tulajdonú erdők 

az ország összes erdeinek 15,9 %-át tették ki . 

A hazai viszonyok között ezen területeken 

lehetett a korszerű erdőgazdálkodást min-

den ellenállás nélkül megvalósítani . Ezért 

alakult ki több mint 50 év tapasztalata 

alapján, a magyar erdész szakmában az a 

felismerés, hogy igazán szakszerű, termé-

szet közeli gazdálkodást érdekellentétek 

nélkül, kizárólag szakmai szempontok 

szerint az államerdészet keretei között lehet 

megvalósítani .

A kincstári erdőkből 4 erdőigazgatóságot 

(Besztercebánya, Máramarossziget, Kolozs-

vár, Lugos), 4 főerdőhivatalt (Liptóújvár, 

Ungvár, Nagybánya, Lippa) és 7 erdőhivatalt 

(Bustyaháza, Szászsebes, Orsova, Zsarnóca, 

Tótsóvár, Apatin, Gödöllő) alakítottak ki .

Az I. világháború és az azt követő trianoni 

békeszerződés után az állami erdőtulajdon 

nagysága és szerkezete alapjaiban megvál-

tozott  : az állam az erdőbirtokainak 95,8 %-

át veszítette el . Csupán 84 761 kat. hold 

(48 320 ha) erdő maradt a magyar állam 

tulajdonában, ami az ország erdeinek 4,2 %-

át jelentette . Amíg a békeszerződés előtt a 

magyar erdőknek csupán a 36,3 %-át nem 

kötelezte a törvény rendszeres, ellenőrzött, 

gazdasági terv szerinti gazdálkodásra, 

addig, ezeknek az erdőknek az aránya az 

elcsatolások révén 50,6 %-ra emelkedett .

Mindezen változások az egész magyar 

erdészetet egy teljesen új, szinte megold-

hatatlan helyzetbe hozta . Gyakorlatilag az 

utolsó 100 év kiemelkedő erdészet-politikai 

eredményei semmivé váltak . Súlyosbította 

a helyzetet az is, hogy a megmaradt erdő-

területekről és azok erdészeti problémáiról 

alig volt a szakmának ismerete .

„A hivatalos erdészet fő érdeklődési körét 

az I. világháború előtt a közép- és magas-

hegységi erdők képezték . Az új országhatárok 

között megmaradt dombsági és síksági erdők 

gazdasági viszonyai jórészt ismeretlenek, 

erdőművelési kérdései kidolgozatlanok 

voltak .” (Keresztesi 1982)

Ez a kedvezőtlen erdőgazdasági hely-

zetkép felrázta az erdészeti közvéleményt, 

elsősorban a haladó gondolkodású erdőmér-

nököket, akik Kaán Károly államtitkárnak 

az irányításával erdőgazdaság-politikai 

koncepciót dolgoztak ki . Ennek legfonto-

sabb tételei  : az Alföldfásítás, a kopárok 
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újraerdősítése, a tarvágásos gazdálkodás 

felváltása felújítóvágásos gazdálkodással, 

és az üzemterv szerinti kezelés törvényerejű 

kiterjesztése az ország minden erdejére .

1919 nyárutóján a Mátra-vidéket román 

csapatok szállták meg, hatalmas pusztítást 

végeztek a Károlyi hitbizomány területén . 

Többek közt teljesen kifosztották az 1903. 

óta lakatlan parádsasvári kastélyt .

1919 júliusában Károlyi Mihály emigráci-

óba vonul . A proletárdiktatúra bukása után 

helyreállt a régi jogrend és a nemzetgyűlés 

megválasztása és alkotmányos kormány 

megalakulása után Károlyi Mihály ellen 

eljárás indult meg, s a Kúria, a hazaárulók 

vagyoni felelősségéről szóló 1915. XVIII. 

tc. és az ezt kiegészítő 1921. XLIII. tc. 

rendelkezéseinek alkalmazásával hozott 

jogerős bírói ítélet alapján  :

1921-ben a Horthy-kormányzat a hitbi-

zományt elkobozta . Az elkobzott Károlyi-

birtok haszonélvezete az államra szállt . 

A birtok 1929. év derekáig zárgondnoki 

kezelés alatt állt .

A minimális mértékre zsugorodott állami 

erdők (48 320 ha erdő maradt a magyar 

állam tulajdonában, ami az ország akkori 

erdeinek 4,2 %-át jelentette) és az államerdé-

Kaán Károly (Nagykanizsa, 1867), nyugalmazott 

földművelésügyi államtitkár, közgazdasági 

szakférfi ú, erdészeti szakíró. Hazai és külföldi 

szaktanulmányai után 1889-ben erdőkincstári 

szolgálatba lépett. 1908-ban pedig a Föld-

mívelésügyi Minisztériumba rendelték be, ahol 

mint főerdőtanácsos a kincstári erdők gazdasági 

és igazgatási ügyeit ellátó ügyosztály élén állt. 

1916-ban miniszteri tanácsos. 1917-ben az ország, 

s nevezetesen a hadsereg faellátásának bizto-

sítására hivatott Faértékesítő Hivatal alelnöke. 

Főnöke Bíró Zoltán. 1919 elején helyettes ál-

lamtitkár lett, s mint ilyen az államerdészet 

élére került. 1919 őszén az erdő- és faügyek 

kormánybiztosa is volt, mely minőségekben 

1924 tavaszáig működött. Helyettese Bíró 

Zoltán. 1920-ban Bíró Zoltán, mint miniszteri 

tanácsos nyugdíjba ment. 1924-ben Kaán ál-

lamtitkári címet kapott. Mint ilyen vonult 1925 

végével nyugalomba. A Magyar Tudományos 

Akadémia 1924-ben levelező tagjául választotta. 

Munkája  : „Erdőgazdaságpolitikai kérdések” (KAÁN 1920); „A Magyar Alföld” (KAÁN 1927) ; „Az Alföld 

problémája” (KAÁN 1929); „Természetvédelem és a természeti emlékek” (KAÁN 1931). Igen termé-

keny irodalmi működést fejtett ki ; kisebb önálló műveken kívül erdészeti szakcikkei, melyekben 

főként az erdők okszerű ápolásával, természetes felújításával s az erdőgazdaság szociális vo-

natkozásaival foglalkozik, nagyobbrészt az „Erdészeti Lapok”-ban jelentek meg.

Kaán Károly
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szet szempontjából igen nagy jelentőséggel 

bírt a parádi uradalom 9669 ha erdejének 

állami tulajdonba kerülése . Így aztán 

érthető, hogy az elkobzott birtokot 1922 

után Térfi  Béla erdőmérnök kegyelmes 

kormánybiztos irányítására bízta, aki ezt 

1944-ig végezte . Térfi  szaktekintélyének 

köszönhetően a parádi erdők az ország 

egyik legszakszerűbben kezelt erdőbirtoka 

volt 1920 és 1944 között . A kezelő főhatóság 

a hitbizományi erdőkben meghagyta a 

négy erdőgondnokságot, később erdő-

hivatalt  : Sándorrét, Fényespuszta, Sirok, 

Kőkútpuszta .

1925 – A Magyar Királyi Állami Tér-

képészet 4864. számú, Gyöngyös és Ver-

pelét 1 : 75 000-es térképen jól látható 

a „Vadaskert” feliratú terület kerítése . A 

2300 ha terület központi helyén Sándorrét . 

A Vadaskert kerítése szervesen illeszkedik 

a parádfürdői Károlyi kastély parkjához . 

(6. ábra)

6. ábra  A Magyar Királyi Állami Térképészet 4864. számú Gyöngyös és Verpelét 1 : 75 000-es térképe a Vadaskert 

lehatárolásával. Aktualizálva  : 1925. IX. 7-ig.

Figure 6 Map no. 4864 (Royal State Mapping Institute of Hungary) of Gyöngyös and Verpelét at 1 : 75 000 scale, 

marking the boundary of the Wildlife Park. Updated for 07/11/1925.
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1923 – Az erdészeti közigazgatást Magyar-

országon az 1923. évi XVIII. tc. az erdészeti 

igazgatásról, az erdőfelügyelőről új alapokra 

fektette . A központi erdészeti közigazgatás 

a Földművelésügyi Minisztérium Erdészeti 

Főosztályában maradt, a külső erdészeti 

közigazgatást azonban 6 erdőigazgatóságra 

(Gödöllő, Miskolc, Debrecen, Kecskemét, 

Győr, Kaposvár) bízták, melyek alá a régi 

kincstári és járási erdőgondnokságokat 

helyettesítő 82 magyar királyi erdőhivatal 

tartozik . Az erdőigazgatóságok egyesítik a 

régi erdőfelügyelőségek és állami erdőhiva-

talok működési körét, a gödöllői és miskolci, 

ezen felül a megmaradt kevés kincstári- és 

koronauradalmi erdőt is igazgatják . Emellett 

azonban minden vármegyénél egy erdőfel-

ügyelő, mint az erdőigazgatóság referense 

működik az általános közigazgatással való 

kapcsolat biztosítása végett .

Az 1923. évi XIX. tc. az alföldi erdők 

telepítéséről és a fásításokról rendelkezik, 

amely az Alföld területén erdősítést, fasorok 

telepítését, szélfogók létesítését, tanyahe-

lyek fásítását és egyéb gazdasági fásítások 

létesítését is előírja .

A XX. tc. az Országos Erdei Alap ról, a 

XXI. tc. az erdőbirokhitelről, a XXIV. tc. 

pedig az erdőmunkásról rendelkezik .

1923/24. év telén Parádon betelepítik 

a mufl ont a vadaskertbe . A sándorréti 

erdőgondnokság (Vadaskert) területére 

történt mufl ontelepítésről eléggé ellent-

mondó irodalmi adatok vannak :

Mátray Gyula azt írja gróf Károlyi József 

fehérvárcsurgói jószágfelügyelőség hivatalos 

adatai alapján, hogy az 1908-ban telepített 

fehérvárcsurgói mufl onállományból a mu-

tatkozó túltenyésztés miatt 1923/24 telén 

a gróf Károlyi György-féle hitbizomány 

részére Parádra 4 db kost, és 8 db juhot 

szállítottak (Mátray 1929). Sem az 1924/25., 

sem az 1925/26. év telén történő parádi 

szállítás nem szerepel az általa közölt 3 

éves szállítási kimutatásban . Az adatokat 

dr. Knoll Károly uradalmi jószágfelügyelő 

bocsátotta rendelkezésére . Mátray könyvét a 

Magyar Vadászok Országos Szövet ségének 

támogatásával adta ki .

Szederjei Ákos (1963) a hazai mufl on 

meghonosításáról írt dolgozatában a követ-

kezőket írja  : „mátrai telepítést kérésünkre a 

három Urbánff y testvér írta le, Ignác, István 

és Jenő, valamennyien erdőmérnökök . 1923-

ban Fehérvárcsurgóról érkezett a Mátrába 

az első mufl onszállítmány – 2 kos és 10 

jerke – Térfi  Béla erdőmérnök intézkedésé-

re . Ezeket a Sán dor réti Erdőgazdaságban 

eresztették szabadon 1924-ben . Urbánff y 

István Fehérvárcsurgóról ismét küldött 

bátyjának, a sándorréti gondnokság veze-

tőjének 2 kost és 10 juhot . Ez utóbbiakat az 

Térfi  Béla (Komárom, 1869) nyugalmazott miniszter. A Selmeczbányai Magyar Királyi Bányászati és 

Erdészeti Főiskolán végezvén tanulmányait, az államerdészet szolgálatába állt s a világháború kitö-

résekor az Országos Gazdasági Bizottságba osztották be ; a Közélelmezési Minisztérium felállításakor 

ennek kötelékébe lépett. 1921 szeptemberében miniszternek nevezték ki, s közel egy évig vezette 

az ország közélelmezését. 1924-ben az Országos Erdészeti Egyesület elnöke lesz.
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Ilona-völgyben eresztették ki . A mufl onok 

egymás után futottak dél felé a Cserepes-

tetőnek, mind ugyanazon a nyomon . Két hét 

múlva már a Mátra déli oldalán (Dómoszló 

határában) fi gyelték meg őket, és vissza 

se jöttek többet az északi oldalra, csak 

1950-től kezdve, amikor Parádfürdőig 

lehúzódtak .” Érdekes, hogy az erdész 

szakma (Náhlik 1989) a második közlést 

vette hitelesnek, és nem a fehérvárcsurgói 

jószágfelügyelői leltárt .*

A birtokok elkobzása után néhány évre 

a Károlyi örökösök pert indítottak a ma-

gyar állam ellen . A pert megnyerték és a 

földművelésügyi kormányzat rendezte az 

örökösök követelését (Sághi 1978a) .

1929 – Az elkobzott Károlyi birtok meg-

osztása után a Fürdőtelep és a Vadaskert tu-

lajdonosa az időközben felállított „Nem zeti 

Közművelődési Alapítvány” lett (Vigyázó 

1929, Barcza & Vigyázó 1930) .** A fényesi 

(volt bodonyi), siroki, kőkúti erdőhivatalok 

a Magyar Királyi Kincstárhoz kerültek az 

állami erdészet kezelésébe (7. ábra) .

 * A parádi adatokhoz hasonlóan jelentős eltérés van 

a korabeli adatok és az 1963-as visszaemlékezések 

között a bakonynánai mufl ontelepítésről . A jószág 

felügyelőség leltára szerint  : gróf Nádasdy hitbi-

zomány, Bakonynána 2 db kos, 3 db juh 1923/24 

telén . Szederjei (1963) szerint  : 1922/23-ban 

Fehérvárcsurgóról 2 db kos és 6 db jerke, Gencsy 

Tibor és Nádasdy Pál visszaemlékezése alapján .

 ** A Nemzeti Közművelődési Alapítvány működ-

tetési formája részvénytársasági volt . Az élén 

az igazgatótanács állt, amely évenkénti ülésén 

a költségvetési, bevétel–kiadási ügyeket intézte . 

Az alapítvány főfelügyeleti hatósága a Magyar 

Királyi Vallás- és Közoktatási Minisztérium, 

amely az Alapítvány által működtetett javak 

számadását a mindenkori miniszterelnökkel 

egyetértésben hagyta jóvá .

1929 és 1944 között a Sándorréti Erdő-

gazdaság központja a Nemzeti Közmű-

velődési Alapítvány Főgondnoksága Buda-

pesten volt, míg a helyszínen az ügyeket 

a gondnokság irányította . Ennek az idő-

szaknak a fennmaradt írásos anyagai a 

Heves Megyei Levéltár XI-601. számú 

„Nemzeti Közművelődési Alapítvány 

Parád–Sándorréti Erdőgazdaságának iratai, 

1872–1944” című fondban találhatóak, 

amelynek terjedelme 11 doboz (1,32 ifm) .

„Az iratokat 1954 nyarán a Sándorréti 

Erdészet padlásáról teljesen szétesett ál-

lapotban, és igen töredékesen tudták csak 

a levéltárba beszállítani . A korábban ke-

letkezett iratanyag 90 %-át rendszeresen 

eltüzelték . Az iratokkal együtt mintegy 

20 db 1843–1940. év között keletkezett 

uradalmi erdőtérkép is a levéltárba került . 

Utóbbiak a levéltár térképgyűjteményének 

„T” jelű (azaz  : törzs-) anyagában nyertek 

elhelyezést .” (Csiffáry 1998)***

*** Az iratok középszinten rendezésre kerültek . Az 

iratokat „kváziosztályokba” sorolták . Ezek a 

csoportok : gondnokság, jogi osztály, műsza-

ki–termelési osztály, munkaügyi- és bérosztály, 

illetve könyvelőség . Az anyag a középszintű ren-

dezés ellenére egyenkénti átnézéssel kutatható  : 

a levéltári anyagok erdő-, és szakmatörténeti 

szempontból legfontosabb elemei : a gondnokság 

iratai (üzemszabályzatok 1900–1940, iktatott 

iratok 1872–1944), a jogi osztály iratai (peres 

ügyek 1913–1933), a műszaki–termelési osztály 

iratai (üzemtervek 1888, 1927, évi jelentések 

1933–1935, termelési anyagkimutatás 1944), a 

könyvelőség iratai (leltárak 1886–1944). Sem a 

rendelkezésemre álló idő, sem a jelen dolgozat 

terjedelme nem tette lehetővé ennek a hatalmas 

anyagnak a kutatását . Ugyanakkor feltétlen 

szükségesnek tartottam ismertetését, mert erdő-, 

és szakmatörténeti szempontból igen kívánatos 

lenne ennek feldolgozása .
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Az elkobzott Károlyi javak más ré-

sze, mint például a Kompolti Jószág-

felügyelőség, a Magyar Királyi Állami 

és Koronauradalomhoz kerültek .

1929-ben Vigyázó János így ír  : „A Piszt-

rángos-tó felett közvetlen D-nek meredezik 

a Kékes hatalmas tömbje (1000 m légtávra 

több mint 300 m magasságkülönbözet !) . 

A meredek sziklás hegyoldalban, ősi bükk-

erdőben sok apró ívvel kanyarodó jelzett 

ösvényen jutunk fel a Kékes 1011 m pontján 

álló kilátótoronyhoz .” (Vigyázó 1929)

7. ábra  A Károlyi uradalmat bemutató térképrészlet, Barcza & Vigyázó (1930) alapján a Mátrai erdőbirtokok 

1 : 300 000 térképéből. Az elkobzott Károlyi-birtok erdei 4 erdőhivatalhoz kerültek  : 56/a  : M. Kir. Kincstár 

(Fényes-puszta) 5157 kataszteri hold, 56/b  : M. Kir. Kincstár (Sirok) 3491 kataszteri hold, 56/c  : M. Kir. 

Kincstár (Kőkút-puszta) 1255 kataszteri hold, 75 : Nemzeti Közművelődési Alapítvány (Parádfürdő, 

Sándorrét) 4476 kataszteri hold .

Figure 7 Map showing the Károlyi estate in 1930. From Barcza & Vigyázó’s map on forest estates in the Mátra mts.; 

scale 1 : 300 000. The confi scated woodlands of the Károlyi estate were merged into the following four forest 

directorates: 56/a: Hungarian Royal Treasury (Fényes farmstead), 5157 cadastral acres; 56/b: Hungarian 

Royal Forestry (Sirok), 3491 cadastral acres; 56/c: Hungarian Royal Treasury (Kőkút farmstead), 1255 cadastral 

acres; 75: National Foundation for Public Education (Parádfürdő, Sándorrét), 4476 cadastral acres.
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Vigyázó könyve 6 éves közös munka 

eredménye . Erről így ír az előszóban  : 

„Parád és környéke részletes kalauzának, 

mint a Mátrakalauz önálló tagjának gyors 

megjelenését, pontos adatait, dús illuszt-

rációit elsősorban annak a megértő támo-

gatásnak köszönhetjük, melyben úgy a 

Mátrakalauz, mint a Mátratérkép munká-

latait a parádi uradalom zárgondnoksága, 

a gyógyfürdő igazgatósága s az uradalmi 

erdőhivatal részesítették” . 

A gyógyfürdőt így jellemzi  : „Szórakoz-

tatásul a fürdőhelyek szokásos kellékein 

(olvasóterem, könyvtár, zene, tánc, kerti 

ünnepélyek, előadások) kívül a nem beteg 

vendégek részére főképp a turistaság szol-

gál . Közvetlen a fürdőtelep két oldalán a 

hatalmas parkban emelkedik két oly kilá-

tóhely, amelyekről gyönyörű kilátás nyílik 

az egész hegycsoportra ; e kilátócsúcsok 

felkeresését nem mulaszthatják el még 

a nem turista fürdőzők sem . Az egyik a 

Veresvár (365 m) a fürdőtelep D-i oldalán, 

a másik a Fehérkő (322 m) az É-i oldalon ; 

mindkét helyre parkszerűen gondozott sé-

tautak vezetnek fel, a sűrű erdőn át nyitott 

egy–egy kilátó közbeiktatásával, (padok), 

fenn kényelmes pihenőhelyek . Hetenként 

legalább kétszer társas kirándulásokat is 

rendez a fürdő vezetősége” … máshol így 

ír : „A fürdőtelepről a 4872 holdat kitevő 

(1891-ben újrabekerített) Vadaskertbe és 

annak völgyeibe sétautak vezetnek . Innen 

érhetők el az Ilona-völgyi halastavak, a 

Vízesés, a Pisztrángos-tó, a Kékes-tető .” 

(Vigyázó 1929)

„1929. augusztus 1-től a Parádi Fürdő-

igazgatóság teljes jogkörrel fogadta a 

vendégeket (Turisták Lapja, 1930. 1. sz., 

p. 21.) . A következő években Parádfürdő 

jó propagandával főleg a külföldi vendég-

forgalmat növelte .* Amíg 1927-ben 3276, 

1930-ban 4990 volt a parádi összvendégek 

száma, amelyből 250–350 fő volt külföldi .”** 

(Misóczki 1999)

„… végül a Kékes és Galyatető északi 

oldalán, Parádfürdőig nyúló (turista) 

útjelzéseket a fürdő igazgatósága léte-

sítette és tartja karban .” (Barcza & 

Vigyázó 1930)

„A volt Károlyi-féle hitbizomány a fel-

szabadulás előtt, főképpen az 1920–1945. 

években erdőmérnökei útján említésre 

méltóan igen nagy gondot fordított a 

bükk és tölgy állományok természetes 

felújítására . Nyári időben, amikor az 

újulat jól látszott, a fákat az újulat fi gye-

lembevételével törzsenként jelölték ki 

kivágásra .” (Danszky 1963)

Az 1930-as évekbeli világgazdasági 

válság idején kivágott fákat utóbb 188 ka-

tasztrális hold beültetésével pótolták 

(Csiffáry & Schwalm 2001) .

A parádi erdőbirtok erdőmérnöke-

inek hozzáértését és korszerű szemlé-

letét tükrözi, hogy a parádi Haluskás 

erdőrészben választotta ki Róth Gyula a 

szegélyes szálalás egyik kísérleti területét 

(Róth 1936) .

1937-ben elkészül Soó Rezső első átfogó 

fl óra tanulmánya a Mátráról (Soó 1937) .

A térségben igen jelentős változások 

zajlottak le az 1930-as évek elején, ami 

 * 1930. január 1-től a gyöngyösi városházán 

ügynöki irodát tartott fenn .

 ** GYVT V. B. Irattára, Parád, Idegenforgalmi 

iratok, Statisztikai összesítések, 1930. év (I).
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bizonyos fokig az erdőrezervátum terü-

letéhez közelebb hozta az emberi jelen-

létet . A Mátra térségében a szervezett 

turizmus ebben az időben vált töme-

gessé, ennek oka egyrészt a rohamosan 

növekvő tömeges turizmus, másrészt az, 

„hogy az (I. világ-)háború után a drágább 

sportágak műveléséről mind nagyobb 

tömegek voltak kénytelenek lemondani, 

s a turisták tehe tősebbjei is kénytele-

nek lettek a Retyezát, Vlegyásza, Tátra 

helyett a csonka hazánk földjével meg-

elégedni . A nagyvárosokból tehát most 

már mind nagyobb tömegek özönlettek 

ki… ” „Szaporodtak az egyesületek, de 

szaporodtak azok a kirándulók is, akik 

nem lévén sem lelkileg eléggé műveltek, 

sem egyesületnek tagjai, nem tudták, 

vagy talán nem is akarták tudni, hogy mi 

szabad és mi nem, belegázoltak a vetésbe, 

eltiporták a virágos réteket, tüzet raktak az 

erdőkben, égő cigarettát az őszi száraz avar 

közé… ” „Ezek a hétvégi népvándorlások 

aztán egyszerre csak nagy akadályokra 

találtak . A magánosok, a közalapítványok, 

a kincstár, a hitbizományok és minden 

erdőbirtokos, egyik a másik után zárta 

el a csonka ország területén amúgy is 

gyéren megmaradt erdeit – nem csak a 

féktelenkedők, hanem az erdők összes 

látogatói elöl is .” (Zsembery 1930)

A fentiek okán érthető, hogy a szervezett 

és tehetősebb egyesületek mindenütt meg-

kezdték a turista objektumok létesítését . 

A Mátrában ez különösen nagy ütemben 

kezdődött meg 1929 után .

1930-ban Parád lakossága 2427 fő .

1930. június 9-én felavatták Mátraházán 

a Mátraházat, az első turistaházat a térség-

ben . Evvel egy időben felavatásra került 

a saskői emlékmű . A Turisták Lapjában, 

1930-ban 17 ismertető cikk jelent meg a 

Mátráról .

1931 januárjában országos síugró ver-

senyt rendeznek a Hidas-völgyi frissen 

átadott síugró sáncnál .

1933-ban luxus gyógyszálló épül a 

Kékesen . Ugyanabban az évben Parád 

gyógyfürdőjét 1436 állandó és 1454 átutazó 

vendég látogatta . „Pár éven belül a Mátra 

idegenforgalma megnövekedett, a hazai 

természetjárás egyik legfontosabb terü-

letévé vált . Parádfürdő állami kezelésbe 

vétele, a Mátrán keresztül vezető műút 

elkészítése, a galyatetői menedékháznak, 

majd a mátraházai tüdőgyógyintézetnek, 

a sportszállodának, a kékesi és gallyai 

nagyszállóknak és egyéb szállodáknak, 

valamint Mátrafürednek kifejlődése, s 

mindezeknek a fővároshoz való közelsége 

idegenforgalmi és téli sportközponttá 

tették hazánk legmagasabb hegyvidékét 

az anyagiakkal bőségesen rendelkezők 

számára .” (Misóczki 1994)

Az 1935. évi IV. törvénycikk (az új er-

dőtörvény) a magánerdők korlátozatlan, 

szabad használatát megszüntette, s az 

üzemterv szerinti kezelés kötelezettségét 

rájuk is kiterjesztette . Ugyanakkor ren-

delkezik a véderdők meghatározásáról és 

kijelölésének feltételeiről .

1938. október 1-től a fényesi, siroki, 

kőkúti erdőhivatalok ismét a Nemzeti 

Közművelődési Alapítvány kezelésébe 

kerülnek vissza, miután bebizonyoso-

dott, hogy az alapítványi erdőgazdálko-

dás színvonala semmiben sem maradt 

el az államerdészetitől . Erről tanúsko-
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dik a Heves Megyei Levéltár VI–204. 

sz. Nemzeti Közművelődési Alapítvány 

Fényesi Erdőhivatalának iratai 1875–1944. 

című fondja is .

A Nemzeti Közművelődési Alapítvány 

közvetlen felügyeletét a Nemzeti Közmű-

velődési Alapítvány Parádi Számvevősége 

látta el . Az alapítvány Parádi Számvevő-

ségének helyben központi irodája volt . Ezt 

a főszámvevő vezette, kinek a felettese 

az alapítvány főgondnoka volt . Címe  : 

Budapest IV. Veres Pálné u. 4–6. A Parádi 

Számvevőség a Heves Megyei Levéltárban 

fellelhető iratok alapján 1939-től 1948-ig 

működött .

A Parádi Számvevőszék 1944-ig keletke-

zett, és megmaradt iratai a Heves Megyei 

Levéltár XI–602 sz. Nemzeti Közművelő-

dési Alapítvány Parádi Számvevősége iratai 

1939–1944. című fondjában találhatóak . 

Az alapítvány Parádi Számvevősége múlt-

járól további anyagok lelhetők a Magyar 

Országos Levéltárban a Budapesti Takarék- 

és Hitelintézet, valamint az Országos 

Központi Hitelszövetkezet fennmaradt 

irataiban (Csiffáry 1998) .

A számvevőség joghatósága az erdé-

szetnek, amely 4 erdőhivatalra tago lódott  : 

Darnói Erdőhivatal (Sirok), Fényesi Erdő-

hivatal (Rudolft anya), Kőkúti Erdőhivatal 

(Sirok) és a Sándorréti Erdő hivatal (Parád) . 

A számvevőség intézte a fentiek közvet-

len pénzügyi és személyzeti munkáját . 

Az alapítvány alá tartozó számvevőség 

pénzellátását az alapítvány pénzügye-

ivel megbízott Budapesti Takarék- és 

Hitelintézet végezte . Az alapítványnak a ke-

zén lévő értékpapírok az Országos Központi 

Hitel szövetkezetnél voltak elhelyezve . 

A volt Károlyi-féle javakat a Nemzeti 

Közművelődési Alapítvány működtette . 

Utóbb a Cseviceforrást és a palackozó 

üzemet, valamint a parádi üveggyárat 

bérbe adták a Hangya Szövetkezetnek . 

A bérleti szerződéseket közvetlen az ala-

pítvány nevében a főgondnok kötötte a 

bérlőkkel .

Az Állami Erdészeti Szolgálat Parád köz-

ség 1991-es üzemterve szerint  : „Elismerhető, 

hogy a korábban is szervezetten folyó 

erdőgazdálkodás az átlagosnál jobb mi-

nőségű erdőket hagyott az utókorra .” 

(ÁESz 1991)

▶ A térség kezdődő turisztikai 

fejlesztése és az egyre kiterjedtebb 

korszerű erdőgazdálkodás kezdi 

felszámolni az őserdei állapotokat, 

de még nagy területű maradványok 

vannak . Az említett események 

jórészt elkerülték a jelenlegi Kékes-

Észak erdőrezervátum magterüle-

tén lévő erdőállományokat, kivétel 

csupán a téli sportokat szolgáló 

K–Ny irányú földút megépítése volt, 

amely az év nagy részében teljesen 

használaton kívül állt . 

A MÁLLERD korszaka
(1945–1950)

1944. december 22-én az Ideiglenes Nemzet-

gyűlés Nagy Imrét földművelésügyi mi-

niszterré nevezte ki, és felhatalmazta a 

Földművelésügyi Minisztérium (FM) új-

jászervezésére, amely 1945. január 4-én 
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Debrecenben állt fel és április 7-én költözött 

Budapestre .

1945-ben, a 600/1945. kormányren-

delet az erdőt állami tulajdonba vette . A 

rendelet gyakorlati végrehajtása során 

köztulajdonba került az ország akkori 

erdőterületének 76 %-a .

A 12. 120/1945. (XII. 23.) M. E. számú 

rendelet, valamint a M. K. 208/1945. évi 

rendelet hozta létre a Magyar Állami 

Erdőgazdasági Üzemeket, a MÁLLERD-et, 

az államosított erdőkben folyó gazdálkodás, 

az állami erdőingatlanok jövedelmezősé-

gének fokozása, mindenek előtt az álla-

mi erdőgazdálkodás üzemszerűségének 

biztosítása érdekében . A szervezet 1946. 

május 10-én állt fel és 1949-ig működött . 

A MÁLLERD szervezete, lényegében a 

Bedő Albert-féle háromlépcsős kincstári 

erdőgazdálkodás szervezeti felépítésén 

alapult . A KSH évkönyvei szerint 1946-

ban 813 671 ha erdő volt a MÁLLERD 

kezelésében, 1948-ra ez 1 077 583 ha-ra 

nőtt .

A MÁLLERD első ügyvezető igazgatója, 

Barlai Ervin, korának kimagasló egyénisége, 

aki az erdészeti ismeretek mellett akkor 

a legképzettebb ipari, kereskedelmi és 

szervezési vezető is volt, még 1946-ban 

megfogalmazta és „Erdőgazdaság-politikai 

irányelvek” címen 1947-ben közreadta a 

II. világháború utáni Magyarországon 

követendő erdészetpolitika alapelveit . 

Ennek főbb sarokpontjai :

Jelentős erdősítési hátralékok kelet-

keztek a két világháború között ; a 

felújítatlan vágásterületek és az elma-

radt erdősítések területe 300 000 hek-

tár, az élőfa készlet az ideálisnak 

•

tekinthető 211 millió m3-rel szemben 

60 millió m3-re becsülhető .

Az erdőket állami tulajdonban kell 

megőrizni .

Növelni kell az erdők területét, ez 

fontos közegészségügyi és társadalom-

politikai cél is .

Növedékpolitika, ugyanazon a terüle-

ten, ugyanolyan idő alatt lényegesen 

nagyobb fatömeg nevelése .

A letarolt területek újraerdősítése .

Helyes adó- és árpolitika .

Erdőtőke kímélése, az évente kiter-

melhető fatömeg nem haladhatja meg 

az 1,2 millió m3-t .

A vázolt erdészetpolitika az ágazat 

javaslata volt, de nem emelkedett az 

állami gazdaságpolitika szintjére .

A MÁLLERD keretében a vadászati 

irányítás szorosan kötődött az erdőgond-

nokságokhoz, az erdőgazdaságokhoz, 

az erdészeti személyzet bevonásával a 

védkerületekhez . A vadgazdálkodás bá-

zisai az erdészeti kezelésű nagyvadas 

területek, a rezervátumok, a fenntartott 

területek voltak és kiemelt szerepet kapott 

a vadászterületeken élő nagyvad óvása, 

a területek újranépesítése . A vadászat 

hatósági-igazgatási feladatai, a vadászati 

jog gyakorlására vonatkozóan szükséges 

minden intézkedés megtétele a földmű-

velési miniszter hatáskörébe tartozott, 

napi kapcsolat volt a Földművelésügyi 

Minisztérium Vadászati Osztálya és a 

MÁLLERD vadászati csoportja között, 

első fokon pedig sokszor összefolyt a va-

dászati felügyelők, az erdőfelügyelők, az 

erdőfelügyelőségek és az erdészeti üzemek 

munkája .

•

•

•

•

•

•
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Sághi Istvánnak a parádi erdők történe-

téről írt dolgozata szerint  : „A 600/1945 sz. 

kormányrendelettel megszűnt a Nemzeti 

Közművelődési Alapítvány, mint a föld-

reform alá eső birtokok kezelője, és az 

erdőterületek az állam tulajdonába ke-

rültek . 1945. július 1-vel létrehozták 

az Egri Állami Erdőigazgatóság ot . A 

volt erdőhivatalok jogutódai a Fényesi, 

Sándorréti, Siroki Erdőgondnokságok 

lettek, míg a háború alatt teljesen elpusztult 

Kőkúti Erdőhivatal helyett Verpeléten 

alakult erdőgondnokság . Ez a szervezet 

működött 1950-ig, amikor megtörtént 

az erdőgazdálkodás teljes átszervezése 

és az erdőgondnokságok megszűnésével 

üzemegységek alakultak .*

A mezőgazdasági területek gazdái újon-

nan földhöz jutottak lettek . A 600/1945 sz. 

kormányrendelet kimondta, hogy ahol nem 

áll rendelkezésre elegendő mezőgazdasági 

terület (szántó, rét, legelő) a nincstelen 

parasztok földhöz juttatására, ott az 

állami erdőterületből kell az igényeket 

kielégíteni, illetve pótolni közbirtokossági 

erdők formájában . A legnagyobb földéhség 

 * A parádi erdők 1945–51 közötti időszakára 

a Heves megyei Levéltárban igen jelentős 

anyag található  : XXIX. 601. sz. fond  : Nem-

zeti Közművelődési Alapítvány Sándorréti 

Erdőgazdaságának iratai 1945–1951 . A fond 

terjedelme  : 0,36 ifm . Továbbá két másik le-

véltári fond egészíti ezt ki : XXIX. 602. sz. 

Nemzeti Közművelődési Alapítvány Parádi 

Számvevőségének iratai 1945–1948 és a XXIV. 

209. sz. Fényespusztai Állami Erdőhivatal iratai 

1945–1952, valamint ezekhez adalékként még 

érdekes információkat tartalmazhat a XI. 7 sz. 

Nemzeti Közművelődési Alapítvány Parádi 

Üveggyárának iratai 1927–1949. 

Parád és Bodony községben jelentkezett 

(Sághi 1978b) .

1945-ben így került sor az említett 

községekben működő fényesi és sándorréti 

erdőhivatalok területén jelentős mennyi-

ségű közbirtokossági erdő kialakítására . 

Bodony község lakossága 1050 katasztrális 

hold, Parád község lakossága 1500 ka-

tasztrális hold közbirtokossági erdőhöz 

jutott . Az erdőhivatalok és az említett 

községek között ellentét alakult ki a jut-

tatott erdők minősége miatt, mert hiszen 

az új tulajdonosok a legjobb és azonnal 

vágható erdőrészleteket követelték, míg 

az erdőhivatalok a nagyobb közösség, 

az ország érdekeit tartották szem előtt . 

Végül is sikerült a kezdetben szélsősé-

ges törekvéseket a politikai és szakmai 

érdekek egyeztetésével helyes irányba 

terelni (Sághi 1978b) . Sághi megállapítá-

sát Csiffáry (2001) azzal egészíti ki, hogy 

feltárta az 1945-ös földosztás parádi sajá-

tosságát : a falu határában a birtokreform 

rendelkezésére csupán 150 katasztrális 

hold szántó, 120 katasztrális hold rét 

és 35 katasztrális hold gyümölcsös állt . 

Ezt kellett az igénylők közt szétosztani, 

s végül 378 személy kapott földet . Egy 

1946. áprilisi jelentés szerint a legnagyobb 

juttatott terület ezernégyszáz négyszögöl, 

a legkisebb kétszáz négyszögöl volt . A 

reform egyetlen lényeges eredménye, 

hogy sokan, 1948-ig 268 igénylő kapott 

házépítésre telket (Csiffáry & Schwalm 

2001) . Az elhúzódó viták eredményeként 

formálisan 1555 katasztrális hold erdőt 

is kiosztottak, amelyet utóbb az állam 

visszaváltott . A forrásokból nem derül 

ki, hogy miért nem parcelláztak legelőte-
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rületeket is a nagybirtokból (Csiffáry & 

Schwalm 2001) . Az 1945-ös földreformról 

készült kimutatás szerint a korábbi bir-

tokszerkezet annyit változott, hogy az öt 

katasztrális hold alatti birtokosok arányát 

két és fél százalékkal növelte, s eltörölte 

a nagybirtokot, miközben az erdőket ál-

lami kezelésbe vették . Az igénylők döntő 

többsége pedig házhelyet kapott . Parád 

a mezőgazdasági művelésre alkalmas 

földeknek mindig híján volt . Egy 1945. 

évi jelentés szerint az akkori községi 

szántóterület a lakossági ellátás harminc 

százalékára sem elegendő (Csiffáry & 

Schwalm 2001) .

Az államosított erdőkben az üzem-

tervi gazdálkodás megteremtésével egy 

időben megindult a magasabb fokú gaz-

dálkodás feltételeinek a megteremtése 

is . Elsődlegesen a szervezeti kérdéseket 

kellett tisztázni (Sághi 1978b) . Valójában 

azonban más érdekek is meghúzódtak e 

vitában, s talán ez is politikai színezetet 

adott a földosztás körül lezajló esemé-

nyeknek, ez pedig a terület sorsát régóta 

meghatározó vadászati érdek volt .

1945. július 14-én jelent meg a vadászat 

szabályozásáról szóló M. E. rendelet és 

végrehajtási rendelete . Ennek alapján 

a miniszter kinevezte a vadászat újjá-

szervezésének megyei főfelügyelőit . És 

megkezdődött az 1945/46. évi újrakezdés : 

a vadászterületek kijelölése, vadásztár-

saságok alakulásával kapcsolatos igaz-

gatási munka, a vadállomány állapo-

tának felmérése, az orvvadászat elleni 

küzdelem, a fegyverellátás szervezése . A 

vadászterületek kijelölésénél 2000 terület 

jegyzékbe foglalása történt meg . A megyei 

és járási felügyelők árverési hirdetményben 

tették közzé és kötötték meg a vadász-

társaságokkal a 12 évre, 1957-ig szóló 

bérleti szerződéseket . A kétezer kijelölt 

területből kereken 600 ezer katasztrális 

holdon állami kezelésű területek alakultak . 

Minisztériumi erőfeszítések történtek az 

értékes vadállománnyal rendelkező terü-

letek rezervátummá történő kijelölésére . 

A rezervátumok táplálták azt a reményt, 

hogy a háborús pusztításból kilábalva a 

magyar vadgazdálkodás bázisává válnak . 

Minden ok megvolt a bizakodásra . Elég 

utalni a ma is működő erdészeti vadász-

területek kitűnő vadállományára .

1947-ben, a MÁLLERD Központ által 

házilag kezelt vadászterületeit hét cso-

portba sorolták :

a bérbe adott vadászterületek,

a lelövési bárcákkal értékesített 

vadászterületek,

személyzeti vadászterületek,

a fenntartott vadászterületek az ál-

lamelnök, Földművelésügyi Minisz-

térium, MÁLLERD központ részére,

kísérleti területek,

a rezervátumok, de egyelőre csak 

ornitológiai rezervátumok vannak 

három helyen kijelölve,

tanulmányi vadászterületek a vadá-

szati szakoktatás részére .

A parádi erdőterületek nagy részét a 

MÁLLERD Központ által házilag kezelt 

vadászterületeinek a lelövési bárcákkal 

értékesített vadászterületek csoportjába 

sorolták :

Egri Erdőigazgatóság, Sándorréti 

Erdőgondnokság 4 809 katasztrális 

hold (2767 ha),

•

•

•

•

•

•

•

•
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Egri Erdőigazgatóság, Fényespusztai 

Erdőgondnokság által kezelt terület-

ből 428 katasztrális hold (246 ha).

A lelövési bárcákkal értékesített terü-

leteken a vadászatot a bárcatulajdonosok 

gyakorolták . A bárcaváltás rendje szabály-

zatban volt lefektetve . A lelövési bárcákat 

a Földművelési Minisztérium engedélyével 

a MÁLLERD Központ igazgatósága adta 

ki (Tóth 2005) .

A háború után a parádi erdők szerepe 

ismét megnövekedett, de most már nem 

csupán a helyi érdekek kielégítése céljából, 

mint évszázadokon keresztül, hanem az 

országépítés érdekében . Ezer köbméter 

számra szolgáltatta a vasúti talpfát a vas-

utak helyreállításához, a széntermeléshez 

a bányafát és a fokozatosan helyreállításra 

kerülő fűrészüzemek részére a fűrészrön-

köt . Nem utolsó sorban pedig a parádi 

üveggyár részére évi 12 000 ürm3 tűzifát . 

Az erdőhivatalok dicséretére szolgáljon, 

hogy a kitermelést (és a szakszerű felújí-

tást) házi kezelésben végezték és nemcsak 

a magánérdeket szolgáló úgynevezett 

vállalati termelést (bér fakivágást) végez-

tették (Sághi 1978b) . Ennek köszönhető, 

hogy a letermelésre került területeken 

biztosított volt a tölgy- és a bükkerdők 

természetes felújulása a Haluskás, Kékes-

oldal erdőrészeken .

Sághi ezen állításával ellentmondani 

látszik Danszky 1963-as állítása, amely 

szerint : „1945–49-ig a Mátrában nem 

történt semmiféle fejlődés az erdőművelés 

terén, sőt a fakitermelő cégeknek az állami 

erdőben engedélyezett termelése vissza-

esést okozott, különösen a természetes 

felújítások területén . Akkor keletkeztek a 

• nagy területű üres vágások* (Gallya-oldal, 

Kékes-oldal stb.) ” (Danszky 1963).

Ennek az a magyarázata, hogy Danszky 

nem pontosította a területeket, valójában 

a Gallya déli oldalában és a Kékes déli 

oldalában keletkeztek az említett nagy 

üres vágások, ezek nem a volt Károlyi 

uradalom területére estek .

Parádon az 1945-től 1950-ig terjedő 

időszakra jellemző volt, hogy a rendelke-

zésre álló hatalmas mennyiségű faanyag 

kitermeléséhez mind jobban érződtek a 

technikai elmaradottságból származó 

nehézségek . Megtörténtek az első kísér-

letek a gépesített fakitermelés és szállí-

tás bevezetésére . Az MRP kétszemélyes 

láncfűrész megjelent a parádi erdőkben, a 

KT–12 lánctalpas közelítő gép vonszolta a 

szálfákat és Janvarec autódaru segítette a 

tehergépkocsik rakodását (Sághi 1978b) . 

Erre az időre esik a Kékes oldalában a 

feltáró út létesítése, amivel a Vadaskert 

teljes belső része feltárásra került . Ez a 

13 km hosszúságú makadámút (a mai 

Hurok út) 1949-ben nyert befejezést . 

Az I. hároméves terv (1947. évi XVII. 

törvény) az 1947. augusztus 1-től 1950. 

augusztus 1-ig terjedő időszakra vonat-

kozólag az erdészetben is az újjáépítés 

befejezését, a háború előtti színvonal 

elérését tűzte ki célul . Ez egyrészt a hatal-

mas erdő felújítási hátralékot, másrészt 

az ország újjáépítése érdekében az akkor 

lehetségesnél jóval nagyobb fakitermelés 

csökkenését jelentette (Halász 1982) . 

1946–49 között összesen 116 ezer hektár 

erdőfelújítás, évi 50 %-kal több mestersé-

 *  üres vágás : fel nem újult vágásterület
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ges erdősítés valósult meg, mint a háború 

előtt, a csemetekertek területe 1946. évi 

635 hektárról 1110 hektárra nőtt . Az évi 

fakitermelés az 1946. évi 5,6 millió m3-ről 

a terv előírásainak megfelelően a Barlai 

által javasolt szint közelébe, 1,7 millió m3-re 

csökkent . Jogosan lehetett várni, hogy az 

1946-ban kifejtett erdőgazdaság-politikai 

irányelvek az állami politika rangjára 

fognak emelkedni . Ezzel szemben más 

történt . A kommunista párt győzelmével 

az 1947/48-as fordulat évében megindul-

tak a személycserék, és az egymást követő 

átszervezések (Madas 1978) .

1948. július 21-én az MDP titkári ér-

tekezlete Gerő Ernő előterjesztésében 

tárgyalta a Fölművelésügyi Minisztérium 

belső helyzetét . Ennek egy 1948. július 20-i, 

azonos tartalmú, aláírás nélküli feljegyzés 

lehetett az előzménye . Mindkét irat az FM 

átszervezéséről szól, azzal, hogy :

„A minisztériumban eddig folytatott 

revizori és rendőri vizsgálat eredményei 

megerősítették azt a korábban már felismert 

tényt, hogy az FM a feudális Magyarország 

szervezete volt és az is maradt a mai napig, 

mert az államapparátusnak ebben a szer-

vezetében a felszabadulás döntő változást 

nem hozott . Nem hozott azért, mert egy-két 

pozíció elfoglalásán kívül nem sikerült az 

FM szervezetébe mélyen behatolni, aminek 

következtében nem lehetett végrehajtani 

azokat az intézkedéseket, amelyek e mi-

nisztérium demokratizálásához vezettek 

volna . …sőt a reakció legfőbb és legerősebb 

bázisának egyikévé nőtte ki magát, ahol a 

demokrácia ellenségei tömörültek és mező-

gazdasági termelésünk fejlődésének tudatos 

megakadályozására szövetkeztek .” 

A javaslatban 206 fő elbocsátása szerepelt . 

A titkár a jelentést elfogadta és utasította 

az SZB-t a személyi kérdések rendezésére . 

A döntés eredményeként megszűnt az FM 

önálló Erdészeti főosztálya és a további-

akban IV. Mezőgazdasági üzemi főosztály 

IV/2. Erdészeti ügyosztályként irányította 

az erdészeti felügyelőségeket, látta el az 

erdészetre vonatkozó jogszabályok elő-

készítését, intézte a vadászati ügyeket és 

igazgatási vonalon felügyeletet gyakorolt 

a MÁLLERD felett .

A 2.912/1948. G. F. számú határozat a 

MÁLLERD-ből nemzeti vállalatok szer-

vezéséről, ill. az erdészeti közigazgatás 

átszervezéséről döntött . A nemzeti válla-

latok összefogó szerveként Erdőgazdasági 

Üzemi Központ (Erdőközpont) és hat nem-

zeti vállalat (Nagyalföldi, Észak-hegyvi-

déki, Nagybudapesti, Nyugat-hegyvidéki, 

Dél-magyarországi, Duna-ártéri N. V.) 

felállítását rendelte el .

▶ A fejlett és hatékony technológiák 

alkalmazása, valamint a feltáró út 

elkészítése nagymértékben elősegí-

tette a Vadaskert addig érintetlen 

őserdőállományának kitermelé-

sét és faanyagának elszállítását a 

parádi üveggyárba, továbbá a 

recski MÁV rakodóra . Ezzel a 

Károlyi-féle Vadaskert több mint 

2000 ha, zárt feltáratlan ősállapot-

ban megőrzött erdeinek jelentős 

része a háború után az újjáépítés 

áldozata lett .

A Kékes és a Saskő északi letörése 

még továbbra is érintetlen állapot-

ban maradt fenn .
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Rákosi korszak (1949–1953)

Az 1949. március 1. határidővel felálló 

Erdőközpont élére Molnár István mun-

káskáder igazgatót nevezték ki . Helyettese 

Osváth István volt, majd június 2-án Osváth 

István lett az Erdőközpont igazgatója . 

Az I. ötéves terv (1949. évi XXV. tör-

vény) az erdőgazdálkodás feladatait az 

1950. január 1-től 1954. december 31-ig 

terjedő időszakra vonatkozólag a követ-

kezők szerint határozta meg : 

„Az erdőgazdálkodás terén a tervidőszak-

ban meg kell teremteni a feltételeket a sok 

évtizedes rablógazdálkodás káros követ-

kezményeinek felszámolására, biztosítani 

kell az erdők élőfa-készletének évi átlagos 

300 000 m3-rel való növelését . Be kell telepí-

teni mintegy 44 900 ha régi vágásterületet, 

kb. 23 000 ha üzemi erdőfelújítást kell 

végezni és mintegy 28 800 hektáron kell új 

erdőt telepíteni, elsősorban futóhomokon 

és az Alföld szikes területein .”

A terv az erdőgazdálkodás terén még 

kizárólag a kitermelt erdők felújítására és 

az erdőterület növelésére összpontosított, 

a fakitermelést nem tárgyalta (Halász 

1982) . Az I. ötéves terv és főleg a módo-

sítás előkészítése során legtöbbet vitatott, 

sokoldalúan vizsgált kérdés a kitermelhető 

fatömeg nagysága volt, mellyel – éppen 

vitatott volta miatt – az eredeti ötéves terv 

nem foglalkozott . „Az ágazat szakszerű, 

tendenciájában helyesen kifejező erdészet-

politikai javaslat és ennek nyomán kiala-

kított gyakorlat azonban összeütközésbe 

került a hatalmat ténylegesen gyakorló 

körök gazdaságpolitikai terveivel, ami 

súlyos következményekkel járt az ágazat 

egészére, szervezetére, személyi állomá-

nyára és magára az ágazat vezetőjére . A 

kitűnően működő szervezetet feloszlatták, 

egy – a feladatok ellátására alkalmatlan 

– szervezetet hoztak létre, a fakitermelés 

mértékét a legfelsőbb vezetés állapította 

meg a szakemberek megkérdezése nélkül 

évi 3,8 milló m3-ben, valamennyi erdőmér-

nököt más helyre tettek, mint ahol volt, jó 

részük más ágazatba távozott, és Barlait 

korengedéllyel nyugdíjazták . Emellett a 

fűrészüzemeket leválasztották az erdőgaz-

daságtól és a Könnyűipari Minisztériumhoz 

csatolták .” (Madas 1978)

1949-ben az FM Vadászati Osztályának 

élére kerülő Gaál Béla „vadászat országos 

újjászervezéséről” írt feljegyzése mélyebb 

kritikát fogalmazott meg, Tóth Sándor 

ebből az erdészetet, érintő kérdéseket 

emelte ki (Tóth 2005) : „Az FM vadá-

szati részlegét már többször átszervezték, 

jelenleg két alosztály működik . Az egyik 

az FM vadászati alosztálya, amely a va-

dászat közigazgatásával, a területek hasz-

nosításával és a vadgazdálkodás prob-

lémáival foglalkozik… Ez a szervezet a 

mezőgazdasági igazgatóságokon működő 

1–1 vadászati előadó segítségével intézi a 

vadászati ügyeket . A másik alosztály az 

Erdőközpont vadászati alosztálya, amely 

a rezervátumok kezelésével és egyéb vad-

tenyésztéssel kapcsolatos tudományos 

dolgok intézésével foglalkozik… Ezen kívül 

a rezervátumok kezelésével, vezetésével, 

kutyatelepek stb. intézésével összesen 

126 fő van foglalkoztatva . Ezek fi zetésére, 

a rezervátumok fenntartására és az ezzel 

kapcsolatos dologi kiadások fedezésére 

3 660 000 Ft van 1950-re előirányozva . 
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Ebben az összegben bennfoglaltatik a kor-

mány-vadászterületek vadőreinek fi zetése 

is . Az erdőgazdasági nemzeti vállalatoknál 

szintén van vadászati előadó, de a kapcsolat 

a mezőgazdasági igazgatóságok vadászati 

előadóival nincs meg .”

„Az Erdőközpont kezelésében van 25 

nagyvadas rezervátum közel 1 millió ka-

tasztrális hold terjedelemmel és 6 termé-

szetvédelmi terület . Vannak még fajkutya-

telepek, vadbiológiai intézet, solymásztelep, 

nyest- és nyuszttelep és vadbetegségeket 

kutató intézet . … Nem tudni, miért, 

az állam csak a nagyvadas rezervátu-

mokat és általában a fővadtenyésztést 

támogatja és nem a széles néptömegek 

szórakoztatását jelentő apróvadtenyész-

tést . Apróvadtenyésztésre, vérfrissítési 

akciókra, a vadászat szakoktatására 

csak nagyon kevés pénzt fordít . … A 

vadászattal kapcsolatos összes irányító 

szerveket egy vadászati osztályba kellene 

összevonni . Ezen belül külön személyek 

foglalkoznának az apró- és nagyvadas, a 

közigazgatási, az üzemi, a költségvetési 

ügyekkel és tudományos kérdésekkel . Ez 

vagy önálló vadászati osztály, vagy az 

erdészethez kapcsolt osztály lenne, az 

élén egy osztályvezetővel . Megszűnne így 

az Erdőközpontnál lévő vadászati osztály, 

ahol csak az üzemeltetés címe alatt igen 

nagy létszámot foglalkoztatnak . Az egy 

helyre összevont vadászati irányító szerv 

feladata volna :

megyei vadászati felügyelők 

irányítása,

vadászterületek hasznosítása,

vadkár és kármegelőzési ügyek 

rendezése,

•

•

•

vadlelövési, élővad befogási engedé-

lyek kiadása,

rezervátumok kezelését és fenntartá-

sát irányító szerv,

az állami birtokon létesített apróva-

das területek és az ország vadgazdál-

kodásának tudományos irányítása,

a vadászok szakoktatása, vadőrvizs-

gák, szakkönyv stb. általában oktatá-

si ügyek szervezése és intézése

költségvetési ügyek intézése .

Ha az átszervezés megtörténik, meg-

volna a mód rá, hogy a jelenlegi helyzet 

megváltozzon az apróvad javára . A je-

lenlegi állapot csak azért következett be, 

mert a vadászatot az erdészeten keresztül 

erdészeti soviniszták intézték, akik a múlt 

emberei és számítottak arra, hogy a múltat 

folytatni fogják ott, ahol abbahagyták .” 

(Tóth 2005)

1950. június 19-én Erdei Ferenc földműve-

lési miniszterhez benyújtott vadászat átszer-

vezésével foglalkozó irat szerint feszültséget 

okozott az FM-ben a Vadászati Osztály 

túlterhelése, ahol nemcsak a közigazgatás 

elvi és operatív feladatai keverednek össze, 

de a közigazgatási feladatok gazdálkodási 

ügyekkel is párosulnak, illetőleg kereszte-

zik egymást . Az elvi és operatív ügyeknek, 

valamint a közigazgatás és gazdálkodás 

feladatainak összekeveredése következtében 

a Földművelésügyi Minisztérium Vadászati 

Osztályán munkatorlódások jelentkeznek, 

amelynek leküzdésére az engedélyezett 

négy előadón kívül a minisztérium az 

Erdőközponttól két kisegítő előadót volt 

kénytelen berendelni . A munkatorlódást 

azonban az így felduzzasztott alosztály sem 

tudta megoldani addig, amíg ott részletekbe 

•

•

•

•

•
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menő operatív feladatokkal is foglalkoztak 

(pl. rezervátumokra „vad-csőszök felvétele, 

rezervátumokon egyes vadtenyésztési 

berendezések szükségességének elbírálá-

sa, vadvédő kerítések helyének helyszíni 

kijelölése, egyes vadásztársasági tagok 

személyi ügyei stb.”) (Tóth 2005)

1950-ben a MÁLLERD átszervezésének 

indoklása köszön vissza Gaál Béla megál-

lapításaiban, a 312/17/1950. Népgazdasági 

Tanács előterjesztésében :

„Az erdőgazdálkodásunkban jelentkező 

hibák és hiányosságok fő oka, hogy az 

erdőgazgálkodás szervei, a MÁLLERD, 

majd az Erdőközpont, továbbá a Föld-

művelési Minisztérium főosztálya nem 

tudott megfelelni feladatának .” … „A 

MÁLLERD vadászatot-vadgazdálkodást 

szervező munkájában vitathatatlan, hogy 

a háború előtti eredményeket tekintette 

követendőnek : a nagyvadgazdálkodás 

új rezervátum-hálózatának kiépítését, a 

vadállomány, elsősorban a nagyvadállo-

mány helyreállítását, bevonva a munkába 

a vadászat igazoló bizottságok által elfo-

gadott szereplőit, akik valóban a »múlt 

emberei« voltak, akik kellő szakismerettel 

rendelkeztek és nevük volt a vadászatban, 

hazai és nemzetközi kapcsolataikban, 

vagy munkásságukkal azt az utat járták, 

amely elvezetett a magyar vadgazdálkodás 

magaslataira .” (Tóth 2005)

1950-ben a MÁLLERD ügyvezető igaz-

gatóját nyugdíjazták és Tömpe István lett 

a főigazgató . Vele új korszak kezdődött az 

erdészet és a vadászat irányításában . A vad-

gazdálkodással, valamint a vadállomány 

fejlesztésével kapcsolatos gazdálkodási és 

üzemi teendők az erdőgazdasági nemzeti 

vállalatok feladatát képezték, költségeik 

megtérítését az FM minisztertől igényelhet-

ték . Az erdészeti és vadászati közigazgatási 

feladatok, és a nemzeti vállalatok által 

végrehajtandó üzemi feladatok egymástól 

elváltak . Az előbbiek az FM miniszter 

hatáskörébe tartoztak, az FM feladata 

volt a vadászterületek bérbeadása, és itt 

irányozták elő a vadgazdálkodással és a 

vadállomány fejlesztésével kapcsolatos 

feladatokat (Tóth 2005) .

1951. július 12-én a Népgazdasági Tanács 

határozott az Állami Gazdaságok és Erdők 

Minisztériumának (ÁGEM) szervezetéről . 

A határozat szerint a minisztérium irá-

nyítja mindazokat az erdőgazdaságokat, 

amelyek az Erdőközpont alá tartoznak, 

74 erdőgazdaságot, 1 775 000 katasztrális 

hold területtel . A vadászati hatásköröket 

a határozat az alábbiak szerint osztotta 

fel : „A Minisztérium feladatát képezze 

az összes irányítása alá tartozó állami 

terület vadgazgálkodása és vadászata, 

oly módon, hogy külön szervezet nélkül 

a vadászat az állami gazdaságok és erdő-

gazdaságok kiegészítő üzemágát képezze .” 

(Tóth 2005)

1951. december 12-én a Népgazdasági 

Tanács elrendeli valamennyi vadvédelmi 

rezervátum megszüntetését, Gyarmatpuszta, 

Gyulaj–Hőgyész, Gödöllő, Buda-vidék, 

Gemenc, Velencei-tó, Tas–Dömsöd, Sárosd–

Aba környék, Bábolna környék, Üllő–Monor 

környék kivételével . Ugyancsak a minisz-

térium látja el a kormányterületek fenn-

tartását, ugyanakkor ezek vadgazdálko-

dása és vadászata nem tartozik területük 

gazdaságához, hanem irányításukat a 

minisztérium központilag intézi . A vad-
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gazdaságokat, a kormányvadászatokat 

e területek „gondnoka” irányította . A 

vadgazdaságok gondnokai valamennyi-

en a belügyminisztérium állományába 

tartoztak 1963-ig (Tóth 2005) .

1952. február 29-én a parádi sándor-

réti területet és a fényes-pusztai terü-

letet, mint vadvédelmi rezervátumot 

megszüntetik .

Az ötéves terv módosítása (1951. évi II. 

törvény) a népgazdaság faszükségletének 

jobb kielégítését is feladatként írja elő . 

Emellett számottevően növelte az eredeti 

terv erdősítési feladatait is . „Mintegy 

328 000 hektár területen erdősíteni kell, 

ideértve a felújítatlan régi vágásterületek és 

az évi vágásterületek újraerdősítését is . Új 

erdőt az eredeti ötéves tervben előirányzott 

mintegy 28 800 hektár helyett 46 000 hek-

táron kell telepíteni, a facsemete szükséglet 

biztosítására a facsemetekertek területét 

kb. 1500 hektárról mintegy 3800 hektárra 

kell növelni…” A vitát az váltotta ki, hogy 

a felemelt terv végrehajtása, mindenekelőtt 

a széntermelés növelése, sok fát igényelt, 

melynek importból való biztosítása elvi-

selhetetlen terhet jelentett volna . Ezért 

a felső vezetés a fakitermelés növelését 

szorgalmazta . A szakemberek jelentős része 

viszont azon a véleményen volt, hogy az 

1946/47. évben kivágott 3 millió m3-nél több 

fát nem lehet kitermelni . A vita eldöntését 

nehezítette az, hogy erdeink állapotáról 

megbízható adatok akkor még nem álltak 

rendelkezésre, az üzemtervezés egészen 

kezdeti stádiumban volt . A módosított 

terv végül az 1954. évi bruttó fakiterme-

lést 3 millió m3-ben, 33,1 %-os ipari fa 

hányaddal írta elő . Ugyanakkor azonban 

megállapította, hogy a fakitermelésnek 

ez a színvonala „mintegy 600 ezer m3-rel 

haladja meg a rendelkezésre álló adatok 

alapján megállapítható növedéket . De 

ezt a túlhasználatot részben a termelés 

szakszerűségének fokozásával, részben 

nagyütemű erdősítésekkel és gyorsan növő 

fafajok telepítésével ellensúlyozzuk” . A terv 

végrehajtása során a kitermelhető fatömeg 

nagyságára vonatkozó vita tovább folyta-

tódott, és az éves bruttó fakitermelésnek 

3,2–3,3 millió m3-re történő növelésével ért 

véget . Ez aztán gyakorlatilag 1957–58-ig 

elfogadott, de túl nem teljesíthető maxi-

mummá vált . A terv fakitermelési előírása 

megvalósult . A tervben a fakitermelés, a 

közelítés és a rakodás gépesítésére elő-

írt 30–35 %-os szintet ugyan megköze-

lítőleg sem sikerült országosan elérni .” * 

(Halász 1982)

A felemelt erdősítési terveket 97,5 %-ban 

teljesítették, bár a megvalósulás során az ere-

deti erdőterületek erős hátrányt szenvedtek, 

és ez az eredeti erdőtalajok degradációját, 

erózióját segítette elő . A tervidőszak alatt 

keletkezett és a régi vágásterületek felújítá-

sára együttesen előírt 194 900 hektár helyett 

összesen csak 109 700 hektár kivágott erdő 

felújítása történt meg, ami az előírásnak 

csak 56 %-os teljesítése volt . Ezzel szemben 

a mezőgazdasági növénytermesztésre 

nem alkalmas földeken a tervben előírt 

46 000 hektárral szemben 104 700 ha új 

erdőtelepítés és fásítás valósult meg, ami 

erősen jelzi, hogy nem a valós szakmaiság, 

hanem a politika volt a meghatározó .

 * 1954-ben a fakitermelés gépesítése 1,8 %, a 

közelítésé 5,6 %, a rakodásé pedig 0,1 % volt .
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Az erdőgazdaságok szervezetének to-

vábbfejlesztése kapcsán 48-ra csökkentik 

az erdőgazdaságok számát . Az átszervezés 

határideje 1953. március 1. volt . A létre-

hozott gazdaságok vezetőinek többsége a 

szakmai követelmények mérlegelésével 

került a posztjára és maradt azon az 1954. 

évi nagyobb átszervezés után is .

A Mátra tömbjében ekkor 2 erdőgaz-

daság működött . Az észak-mátrai EG 

Recsken, amelynek igazgatója Bakondi 

Ernő, főmérnöke kezdetben Urbánfi  Ignác 

még az alapítványi időszakból, később 

Sághi István, valamint a dél-mátrai EG 

Mátrafüreden . Ezeket összevonva hozták 

létre 1960-ban a mátrai EG-ot Parádfürdőn 

és Mátrafüreden, amely 1970-ig működött . 

Az átszervezés után a térségben az új irá-

nyító szerv a Recski Állami Erdőgazdaság . 

Fejlesztési tendenciáját továbbra is a gépe-

sítés szintjének fokozása határozta meg .

„A tulajdonképpeni fejlődés az erdőmű-

velésben az erdőgazdaságok felállításával, 

a rendszeres erdőművelési tervek elkészí-

tésével és azok végrehajtásával 1950-ben 

kezdődött .” (Danszky 1963)

Az erdőgazdálkodás termőhely-
ökológiai alapozásának 
korszaka (1953–1969) 

1953. május 26-án, a Magyar Tudo mányos 

Aka démián megtartja akadémiai székfog-

laló előadását Nagy Imre .

1953 júniusában Kreybig Lajos aka-

démikus megírja előszavát Babos Imre 

„Magyarország táji erdőművelésének alapjai” 

című könyvéhez (Babos 1954) . E könyv 

megjelenésével hivatalosan is kezdetét 

veszi a magyar erdőkben a botanikusok, 

talajtanosok és erdészek korszakalkotó 

közös munkája, a hazai erdők termőhelyi 

térképezése, és evvel együtt egy 15 évig 

tartó hihetetlen fejlődés a magyar erdő-

művelésben . „A munka a magyar erdészeti 

szakirodalom újszerű alkotása . Utat mutat 

és lehetővé teszi, hogy az erdőművelés 

eddigi – diff erenciálást nélkülöző – or-

szágosan egységes irányelveit a valósághoz 

jobban alkalmazkodó, az erdőgazdasági 

tájakon alapuló irányelvekkel cserélhessük 

fel . … Remélhetően mielőbb elkövetkezik 

az idő, amikor népgazdaságunk minden 

ágazata kellőképpen megérti és értékeli az 

erdőgazdaság mérhetetlen fontosságát . Ha 

erdőgazdaságunk munkásságával szemben 

nagyobb lesz a megértés és felismerik az 

erdők és a mezővédő erdősávok jelentőségét, 

akkor következik el az ideje annak, hogy 

tovább részletezzük a most kijelölt erdészeti 

tájhatárokat .” (Kreybig 1953)

A fafajok termőhelyi igényének rendszeres 

kutatása 1953-ban a nyárfával indult meg, 

és az 1960-as évek végére valamennyi ál-

lományalkotó fafaj vizsgálata befejeződött 

(Járó 1982) .

1953. július 4-én „Az országgyűlés Nagy 

Imrét választja meg Magyarország minisz-

terelnökének, és ő ezen a napon ismerteti 

programját . Bejelenti a népgazdasági tervek 

megváltoztatását : az iparosítás ütemének 

csökkentését, a nehézipar fejlesztésének 

lelassítását, az életszínvonal emelését, a 

mezőgazdaság fokozottabb támogatását, 

ezen belül is az egyéni gazdálkodók erő-

teljesebb támogatását… . Tudósnak tekinti 
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magát és meg van győződve arról, hogy a 

tudomány segítségével mindent rendbe 

hozhat, amit kontár elődei elrontottak . 

Nagy Imre összehívja az ország legkivá-

lóbb mezőgazdasági szakembereit . Egy 

hónapra mentesíti őket minden egyéb 

elfoglaltság alól, »letelepíti« őket az or-

szág egyik legjobb szállodájában, s azt a 

feladatot tűzi eléjük, hogy dolgozzák ki a 

magyar mezőgazdaság felvirágoztatásának 

a tervét . Gyors, átfogó, nagyarányú és reális 

tervet kér tőlük… amikor a tudósok terve 

elkészül, Nagy Imre maga viszi a Központi 

Vezetőség elé és még 1953 decemberében 

párt- és kormányhatározattá emelteti .” 

(Méray 1989)

Az 1953. évi VI. törvény alapján az FM és 

az ÁGEM Földművelésügyi Minisztérium-

má egyesült . A két nagy ágazat Erdészeti 

Főigazgatóság és Állami Gazdaságok Főigaz-

gatósága címmel tagolódott az FM-be . Az 

Erdészeti Főigazgatóságot változatlanul 

Tömpe István irányította . Alá tartozott 

az állami erdőgazdaságok és a kormány-

területek vadászata . Az állami gazda-

ságok vadászatát az ÁGF irányította . A 

vadászati igazgatás változatlanul az FM 

Állattenyésztési Főosztálya alatt maradt .

1954 májusában a kormány határozatot 

hoz : „Az erdőgazdasági termelés fejlesz-

téséhez szükséges intézkedésekről” címen 

(1040/1954. M. T.), amely a legfontosabb 

teendőket a következőkben összegezte : „Az 

ország meglévő erdei évi fatermésének növe-

lésével és új erdőtelepítésekkel, fásításokkal 

biztosítani kell nagyobb mennyiségű és 

olcsóbb fa, valamint az egyéb erdei termék 

termelését a lakosság és a népgazdaság 

számára . Biztosítani kell továbbá a felújító 

vágások elterjesztése és az erdőművelés 

szakszerű elvégzése útján, hogy az erdők 

teljes mértékben megfeleljenek fatermelő, 

mezővédő, vízgazdálkodás-szabályozó, 

talajvédő, helyi éghajlat-módosító, egészség-

védő, esztétikai és egyéb rendeltetésüknek .” 

Új követelmény volt, hogy a meglévő erdők 

korszerű, belterjes nevelését és felújítását 

is szorgalmazta, és – a kettős fejlesztés össz-

eredményeként – a fakitermelés növelését 

is előirányozta (Bondor 1986) .

Az 1040/1954. M. T. „Csemetetermelés 

és tenyésztendő fafajok” című fejezete 

szerint „lehetőleg törekedni kell minden 

termőhelyen az elegyes állományok léte-

sítésére”, valamint „a tenyésztendő fafajok 

megválasztásánál biztosítani kell a termő-

helynek megfelelő gyorsan növő fafajok 

nagymértékű elterjedését . A fásításoknál 

és az új erdőtelepítéseknél az akác és nemes 

nyár termesztésére alkalmas minden talajon 

ezeket a gyorsan növő, értékes fafajokat kell 

elsősorban alkalmazni .” (Járó 1986)

„A szocialista erdőgazdálkodás feladata 

a gondjaira bízott területen a lehető leg-

nagyobb mennyiségű fát a lehető legjobb 

minőségben tartamosan termelni… A fafaj 

megválasztásnál a biológiai és népgazda-

sági szempontokat kell összhangba hozni .” 

(Bondor 1986)

1954 augusztusában a határozatok 

végrehajtásának ellenőrzésére létrehozzák 

az Erdőrendezési Felügyeletet .

1954 novemberében az 1089/1954. M. T. 

számú határozattal létrehozzák az Országos 

Erdészeti Főigazgatóságot, mint önálló er-

dészeti tervhatóságot (Bondor 1986) . Az 

Országos Erdészeti Főigazgatóság másfél 

évtizeden át alkalmasnak bizonyult az 
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egyre növekvő feladatok megoldására . 

Ez lényegében a jól bevált – Barlai által 

1947-ben leírt – háromlépcsős szervezet 

visszaállítását jelentette, azzal az előnnyel, 

hogy a felső irányítási szint nem egy másik, 

nagyobb, lényegében más feladatok végre-

hajtására rendelt szervezet, minisztérium 

részeként működött, hanem önállóvá vált 

(Madas 1978) . 

1954-ben a Parádi Erdőgazdaságot 

gépesített erdőgazdasággá jelölte ki az 

Erdészeti Főigazgatóság (Sághi 1978b) . 

A sors fintora, hogy a régi Vadaskert 

központja helyén építették fel a sándorréti 

gépállomást, amely a mátrai erdőterületek 

fakitermelésének gépesítési feladatait 

látta el .

1954–55-ben elkészül az északi Mátra 

termőhely-feltárása (Szőnyi 1954, 1955 , 

Bánky & Szőnyi 1955) .

1957-ben megindul a Magyar Tudo-

mányos Akadémia – Zólyomi Bálint által 

szerkesztett – „Magyar Tájak növénytaka-

rója” című kiadvány sorozata (Simon 1957, 

Pócs 1958, Kovács 1962, Horánszky 

1964, Fekete 1965, Kovács 1975, Simon 

1977) . Evvel egy időben más tájegységek 

erdeinek növénytársulástani felmérése is 

megtörténik, ezek kandidátusi dolgozat-

ként, egyetemi, vagy egyéb kiadványként 

jelennek meg (Jakucs 1961, Borhidi 1964, 

Horvát 1972) . Jakucs Pál későbbi monog-

ráfi ája (Jakucs 1972) már jól mutatja a 

cönológusok szemléletváltozását, a leíró 

cönológiától a kvantitatív és kvalitatív elem-

zés felé történő erőteljes elmozdulást .

A II. hároméves terv (1958. évi II. tör-

vény) az erdőgazdálkodás további lendüle-

tes fejlesztését, s annak érdekében 3 év alatt 

mintegy 50 000 hektár új erdő telepítését, 

ezen belül 23 000 hektáron nyárfa telepítését 

írta elő az 1958–1960-ig terjedő időszakra . 

Az erdőtelepítésnek és a nyárfásításnak a 

törvényben meghatározott elsődlegessége 

mellett az Országos Erdészeti Főigazgatóság 

jelentős követelményeket támasztott a 

meglévő erdők termőképességének foko-

zása terén is . Visszatérő feladatként a régi 

vágásterületek felújítását, a felújítatlan 

vágásterületeknek az egy évi vágásterület 

szintjére való csökkentését, továbbá – a 

fatermés mennyiségi és minőségi növelése 

érdekében – a nevelővágások, a tisztítá-

sok és gyérítések fokozását írta elő . Ezen 

kívül a hároméves tervidőszak folyamán 

megvalósítandó új feladatként határozta 

meg – többek között – a véghasználati fa-

kitermelés 20 %-ának megfelelő kis értékű, 

rontott erdő vágásra történő besorolását 

és a felújítás során értékes erdővé való 

átalakítását . Az erdősítések ismétlődő, az 

erdősítés befejezéséig összesen megenged-

hető pótlási arányának – az első kivitelhez 

viszonyítva – a korábbi 140 %-ról 60 %-ra 

való csökkentését és a vadkárosítás elleni 

védekezést írta elő . Ezzel tulajdonképpen 

már 1958-ban beindította az erdőszer-

kezet átalakítását és megtette az első 

lépést az erdősítések hatékonyságának 

fokozására . A tervtörvény a fakitermelés 

növelésére vonatkozólag feladatot nem írt 

elő . Időközben azonban – 1951-hez erősen 

hasonló módon – az üzemtervi adatok 

elemzése alapján felvetésre került (Sali 

1957), majd széleskörű szakmai vita után 

megállapítást nyert, hogy a fakitermelést a 

túlhasználat veszélye nélkül növelni lehet . 

Ennek alapján az éves tervek a fakiterme-
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lésnek három év alatt 4–5 %-os, 1960-ig 

3,4 millió m3-re való növelését írták elő . 

Szigorú követelményként támasztották 

azonban, hogy a termelés növelését – a 

rontott erdők átalakítása érdekében – a 

kevésbé értékes cser-, akác- és gyertyán 

erdőkben kell végrehajtani, az értékes tölgy-, 

bükk- és fenyőállományok kitermelését pe-

dig a bennük folyó túlhasználat fokozatos 

megszüntetése érdekében csökkenteni kell 

(Halász 1982) . Ezzel az intézkedéssel 

a szakma elismerte, hogy gyakorlatilag 

1945-től folyamatosan túlhasználat folyt 

az értékes őshonos bükköseinkben és töl-

gyeseinkben . Ezt tovább súlyosbította, hogy 

a terv végrehajtása során az erdőtelepítési 

feladat ismét számottevő túlteljesítéssel 

valósult meg : 78 000 hektár új erdőtelepítés 

és fásítás létesült . Viszont továbbra sem 

sikerült megfelelni sem a vágás felújítá-

si hátralék felszámolásával kapcsolatos, 

sem pedig az erdőnevelés terén előírt 

feladatoknak . Továbbra is kedvezőtlenül 

alakult az erdősítések eredményessége is . 

Ezen a helyzeten akart segíteni a 25/1960. 

OEF számú utasítás, amely az erdőmű-

velés új elszámolási rendszerét vezette be 

(Béky 1960) .

A II. ötéves terv (1961. évi II. törvény) a fa-

kitermelés növeléséről és a faipar fejlesztésé-

ről rendelkezik az 1961–1965. évi időszakra 

vonatkozóan . A korábbi gazdaságpolitika 

folytatásaként, továbbra is elsősorban az 

élőfa készlet növelését, 96 000 hektár új 

erdő, ezen belül 52 000 hektár gyorsan 

növő nyaras telepítését írta elő . Emellett a 

terv első ízben törvényben megfogalmazott 

feladatként írta elő a fakitermelésnek 9 %-

kal, az iparifa-termelésnek 13 %-kal való 

növelését . A terv jóváhagyását követően 

megalkotott 1961. évi földvédelmi törvény 

végrehajtása során kialakult gyakorlat 

fékezően hatott az erdőtelepítésre, mert 

olyan területek beerdősítését is gátolta, 

amelyek egyedüli gazdaságos hasznosítása 

az erdősítés lett volna . Az evvel összefüg-

gésben kiadott 9/1962. OEF számú utasítás 

– végre – a meglévő erdők és erdőfelújí-

tások rendbetételét, az erdőtelepítésnek 

az állami erdőgazdaságok kezelésében 

lévő területekre való összpontosítását és 

többek között a Hanságban 1150 hektár 

összefüggő nemes nyaras telepítését ren-

delte el . Az erdőtelepítési feladatot 1949 

óta először nem sikerült végrehajtani . A 

tervben előírt 96 000 hektárral szemben 

csak 83 000 hektár erdőtelepítés és fásítás 

valósult meg . Megkezdődött a korábbi 

dinamikus erdőtelepítés csökkenése . Az 

erdőtelepítés előrelátható visszaesése miatt 

már a tervidőszak elején kirajzolódott a 

korszakváltás, az erdőművelés mellett a 

fakitermelés előtérbe hozásának szükség-

szerűsége . Az ötéves tervidőszak vállalati 

feladatait meghatározó 9/1962. OEF uta-

sítás a fő fi gyelmet már a fakitermelésre 

terelte . A tervtörvényben előírt 9 %-os 

növeléssel szemben – a gyenge minőségű 

cser- és a gyertyánerdők fokozottabb ki-

vágása révén – 15 %-kal, 4,5 millió m3-re 

való növelését irányozta elő . Ez a célkitűzés 

meg is valósult .

A II. ötéves terv elején (1961-ben), elő-

térbe került a növénytársulással történő 

termőhely-értékelés, illetve az erdőművelés 

erdőtipológiai alapokra állítása . A cél a 

magyar erdőművelés egységes alapokra 

helyezése volt . A rendszert illetően élénk 
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vita folyt, végül a Majer-féle erdőtipológia 

elfogadásában egyeztek meg . Ugyanakkor 

nem vetették el a termőhely-értékelést, de 

csak a fátlan területeken történő alkalma-

zását tartották szükségesnek . Az Országos 

Erdészeti Főigazgatóság először az erdő-

gazdaságok erdőművelőinek szervezett 

erdőtipológiai tanfolyamot, majd ezek 

oktatásban részesítették az erdőgazdaságok 

és az erdészetek dolgozóit . A tanfolyam 

anyagát 1962-ben az „Erdő és termőhely-

tipológiai útmutató”-ban adták közre 

(Majer 1962) . Az erdőtipológiai alapon 

történő közvetett termőhelyfeltárás álta-

lánossá tételének legnagyobb eredménye 

az volt, hogy jobban megismerte a magyar 

erdész szakma a hazai erdőket, és az 

erdőfelújítási, erdőtelepítési eljárásokat 

többé-kevésbé egységes rendszerbe foglalta . 

A tanfolyamokon elsajátított erdőtipológiai 

szemléletben a legjobb szakemberek erdő-

gazdasági tájanként feldolgozták a geológiai, 

domborzati, éghajlati és talajviszonyokat, 

elkészítették a növényföldrajzi jellemzést, 

értékelték a múltban alkalmazott erdőmű-

velési eljárásokat, majd mindezek alapján 

megadták a jövő céljait, a fafaj-politikai 

irányelveket (fő- és kísérő fafajokat) . A 

rendkívül részletes tájankénti leírásokat 

és előírásokat Danszky István hét kötetbe 

szerkesztette egybe, amit „Magyarország 

erdőgazdasági tájainak erdő-felújítási, 

erdőtelepítési irányelvei és eljárásai” címen 

az Országos Erdészeti Főigazgatóság 1963-

ban adott ki, és alkalmazását elrendelte 

(Danszky 1963a).

A „Mátra erdőgazdasági táj” erdőtipo-

lógiai leírása az „Északi Középhegység 

erdőgazdasági tájcsoport” című V. kö-

tetben jelent meg (Danszky 1963b) . Az 

erdőtipológiai leírásban Fadgyas Kálmán, 

dr. Járó Zoltán, Murányi János, Varga 

Béla, Zilahy Aladár végzett kiemelkedő 

jelentőségű munkát . A Mátra erdőgazda-

sági tájon belül 10 természetes asszociá-

ció csoportot, 14 asszociációt írtak le, 7 

vízgazdálkodási fokozatban, összesen 39 

természetes erdőtípus változatban . Továbbá 

6 csoportban, 6 vízgazdálkodási foko-

zatban 14 féle származék- és kultúrerdőt 

különböztettek meg az erdőgazdasági 

tájban . A 39 természetes erdőtípushoz 49 

fajta erdő-felújítási, illetve erdőtelepítési 

eljárást írtak elő, amely egyben jelezte az 

egyes célállományokat is . A 14 származék- 

és kultúrerdőhöz csupán 15 fajta eljárást 

írtak elő . A bükk-övben 12 természetes 

erdőtípus került leírásra, ehhez 16 féle 

erdő-felújítási, illetve erdőtelepítési eljárást 

írtak elő . Ez abból adódott, hogy a nagy 

kiterjedésű, erdőgazdasági szempontból 

fontos erdőtípusoknál a természetes fel-

újítás sikerességének, az újulat mennyisé-

gének függvényében különböző mértékű 

pótlást, illetve mesterséges erdőtelepítést 

is előírtak .

Carex pilosa – bükkös esetén

természetes úton bükk 70 %, ko-

csánytalan tölgy 10 %, kísérőfajok 

hegyi juhar, lucfenyő, vörösfenyő . A 

bükköt, kocsánytalan tölgyet, hegyi 

juhart természetes újulattal kell 

biztosítani .

elgyertyánosodott területeken 

lucfenyő 60 %, bükk 20 %, kocsányta-

lan tölgy 10 %, kísérőfajok gyertyán, 

hegyi juhar, vörösfenyő, rezgő nyár, 

alapállomány a lucfenyő .

•

•
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Asperula odorata – bükkös esetén, amely-

nek a felújulási viszonyai az átlagnál jobbak, 

három eljárást is lehetővé tesz :

természetes úton 100 % bükk, kísé-

rőfajok lucfenyő, vörösfenyő, hegyi 

juhar

bükk 60 %, lucfenyő 30 %, kísérőfajok 

vörösfenyő, hegyi juhar, rezgőnyár, 

pótlás 30 %

elgyertyánosodott üde bükkös esetén : 

lucfenyő 50 % bükk 20 %, kocsányta-

lan tölgy, alapállomány a lucfenyő .

Mercurialis perennis – bükkös esetén

bükk 80 %, hegyi juhar, lucfenyő, 

vörösfenyő, magas kőris

elgyertyánosodott területeken 

lucfenyő 80 %, bükk 10 %, gyertyán, 

vörösfenyő, hegyi szil, rezgő nyár .

•

•

•

•

•

Ekkor jelenik meg először – megenge-

dőbben – a fenyvesítési szándék, de ekkor 

még nagyrészt csak az elgyertyánosodott 

területekre korlátozódott a lehetőség .

Az országban a nagyobb arányú lucfenyő-

telepítés ebben az időszakban kezdődik 

meg . Az Országos Erdőállomány Adattár 

1991. évi adatai szerint a lucfenyő-telepítés 

területe a következőképpen alakult : 1950 és 

1960 között 2921 ha, 1960 és 1970 között 

3497 ha, 1970 és 1980 között 8973 ha, 1980 

és 1990 között 4964 ha . Evvel egy időben 

befejeződik az erdőgazdaságok átszervezése 

is : 1963-ra a 42 erdőgazdaságból 29 lesz . 

Az erdőgazdaságokon belül az üzemegy-

ségek összevonásából 260 erdészet jön 

létre, melyen belül a védkerületek mint 

termelési egységek megmaradtak . Számuk 

mesterséges felújítás

sarjaztatásos felújítás

természetes felújítás
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8. ábra Az első kivitelű erdőfelújítás területi megoszlása felújítási módok szerint KERESZTESI (1982) alapján.

Figure 8 Area distribution of initial plantings according to the regeneration methods used (KERESZTESI 1982).
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az erdőterületek növekedésével arányosan 

nőtt . Ugyanazon főhatósághoz tartozott 

11 faipari vállalat, valamint az erdészet-

tel foglalkozó tervező, rendező és kutató 

intézetek . Ez az ágazati rendszer nagyon 

közel állt Kaán Károly, valamint Barlai 

víziójához, az erdőt fenntartó államer-

dészet, és egyben egy belterjes természet 

közeli gazdálkodás megvalósulásához . Az 

elképzelés helyességét mutatja a természetes 

felújítások azelőtt és azóta sem tapasztalt 

pozitív alakulása (8. ábra) .

▶ Ez az ágazati szervezeti forma 

már kitűnően átfogta az erdő- és 

vadgazdálkodás fejlesztésének, 

irányításának, felügyeletének és 

igazgatásának teljes rendszerét . 

Egyértelművé tette az erdészetnek 

a népgazdaságon belüli helyét és 

szerepét . Az ágazat másfél évtize-

des tevékenységének és dinamikus 

fejlődésének eredményei azt bi-

zonyítják, hogy a feladatok végre-

hajtására így kialakított szervezet 

céljait elérte, feladatait megvalósí-

totta . Az ágazat évenkénti gazdál-

kodási és fejlesztési eredményeivel, 

anyagi-műszaki ellátottságával, 

tevékenységének szervezettségé-

vel, dolgozóinak közérzetével és 

magatartásával az agrárgazdasá-

gok élvonalába került . Ebben az 

időszakban a magyar erdészek 

megismerték, leírták és tipizálták a 

hazai erdők természetes rendszerét, 

és növekvő mértékben alkalmazták 

a természetszerű erdőgazdálkodás 

módszereit . Az erdőrendezés alap-

egységei, az erdőrészletek – orszá-

gos átlagban – az erdőállományok 

típusainak és fejlődésének megfele-

lő léptékében voltak kialakítva . Az 

erdész védkerületekben az erdé-

szek még közvetlen kapcsolatban 

maradtak az erdővel, amely egyen-

súlyt teremtett az ember és az erdő 

között . Ekkor érvényesült utoljára 

Kaán Károly megállapítása alapján 

az, hogy erdős területeken a szak-

szerű természet közeli erdőgaz-

dálkodás a leghatékonyabb termé-

szetvédelem . Sajnos a rákövetkező 

időszakok erdészet-politikai és az 

ennek alárendelt erdőgazdasági 

technológiaváltásai a természet 

közeli gazdálkodás elveit és mód-

szereit teljesen háttérbe szorították, 

így Kaán Károly elképzelése többé 

már nem érvényesülhetett .

A Kékes és a Saskő északi letörése 

még érintetlen állapotban van, a 

Kékes-tetőn még jelentős őserdő-

maradványok találhatók .

Az új gazdasági mechanizmus 
kezdete és az ősi terület 
fokozódó fragmentálódása
(1966–1980) 

A III. ötéves terv (1966. évi II. törvény) 

a fakitermelés nagyarányú növeléséről és 

a faipar fejlesztésének az erdészeti politika 

szerves részévé válásáról rendelkezik az 

1966–1970. évi időszakra vonatkozóan . 

A törvény az erdőgazdálkodás terén – a 
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korábbiakkal ellentétben számszerű előírás 

nélkül – továbbra is az erdők élőfa készle-

tének és az erdőterületnek a növelését, a 

hegy és dombvidéki meredek lejtők erdő-

sítését, a nyárfatelepítés folytatását írta 

elő . A sík vidéki erdősítéseknél fokozott 

követelményként támasztotta a földvédelmi 

rendelkezések betartását . A terv 1970-ig a 

fakitermelés 5,1 millió m3-re (kb. 12 %-kal) 

való növelésével számolt, de a törvény ezen 

a téren számszerű kötelezettséget nem írt 

elő . A terv végrehajtása során az erdőterü-

let növelését akadályozó, illetve késleltető 

problémák a fi gyelmet ismét a meglévő 

erdőkben folyó erdőművelés színvonalá-

nak emelésére és a hibák kiküszöbölésére 

irányították . Ennek eredményeként :

a tervidőszak végére sikerült felszá-

molni a vágásfelújítási hátralékot (25 

évvel a háború után),

az erdősítések befejezése általában 

meggyorsult,

tovább javult a fi atalosok 

fafaj összetétele .

Az erdőtelepítés és fásítás területén nagy 

eredmény volt, hogy az új erdőtelepítés a 

II. ötéves tervidőszakhoz képest csak kis 

mértékben csökkent . Az 1/1966. FM–PM 

együttes rendelettel beindult a cellulóz 

nyártelepítés, amely lehetővé tette, hogy 

a mezőgazdasági nagyüzemek az arra 

alkalmas földterületüket nyárfával beül-

tessék . Ennek eredményeként az ország 

nyárfatermelő területe a tervidőszak fo-

lyamán 26 000 hektárral nőtt . Viszont 

ennek tulajdonítható az is, hogy az ország 

erdőként nyilvántartott területe – a tervidő-

szak folyamán megvalósult 78 000 hektár 

erdőtelepítés és fásítás ellenére – csak 

•

•

•

mintegy 50 000 hektárral nőtt, mivel a cel-

lulóz nyarasok művelési ága nem változott, 

azokat nem minősítették át erdővé .

A tervidőszak elején komoly politikai 

változások mentek végbe az egész ország-

ban, ez volt a gazdasági reform időszaka, 

a politika az erdészeti ágazatot sem kerülte 

el . Ez koncepcionális, továbbá szervezeti és 

személyi változásokat eredményezett . Az 

erdészeti ágazatot is érintő koncepcionális 

gazdaságpolitikai változás fő jellemzői :

a gazdálkodás jövedelmezőségének 

követelménye (Ezt annak idején bár-

mi áron végre kellett hajtani ! A hazai 

erdővagyon ökológiai szemléletű gya-

rapításának, mint fő célnak a helyébe 

az éves nyereségérdekeltség lépett . Az 

éves nyereségérdekeltségi rendszer 

és az erdőgazdálkodás hosszú távú 

érdekei között viszont jelentős ellent-

mondás feszül .)

a nagy teljesítményű termelőeszközök 

alkalmazása, a helytelen rövid távú 

gondolkodás eredményeként,

az ökológiai szempontokat mellőző 

iparszerű termelés bevezetése . 

Súlyos gondok forrása lett a nyereségér-

dekeltség erdőgazdálkodásra is kiterjedő 

bevezetése, majd az 1980-as években annak 

uralkodóvá tétele is . Egyes erdőgazdaságok 

a nyereségérdekeltségi rendszerben is össze 

tudták hangolni a rövid és a hosszú távú 

érdekeket . Másutt azonban a nyereség-

érdekeltség az erdőgazdasági vezetőket 

a hosszú távú kötelezettségek, az erdő-

tőkével való gazdálkodás felelősségének 

elhanyagolására, az üzemterv szerinti 

gazdálkodás követelményeinek fi gyelmen 

kívül hagyására késztette . Ennek következ-

•

•

•
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tében a fakitermeléseket a jobb minőségű 

állományokba összpontosították, a vá-

gásterületek felújítását elhanyagolták, s a 

szükséges állományápolási munkákat nem 

megfelelően végezték el . A korlátozás nélküli 

nyereségérdekeltség károsította az erdőket 

(Halász 1994) . Szervezeti szinten is jelentős 

változások történtek : 1967-ben megszünte-

tik az Országos Erdészeti Főigazgatóságot . 

1967-ben a Földművelésügyi Minisztérium, 

az Élelmezésügyi Minisztérium, az önálló 

Országos Erdészeti Főigazgatóság és az 

Állami Földügyi és Térképészeti Hivatal 

összevonásával létrehozták a Mezőgazda-

sági és Élelmezésügyi Minisztériumot 

(MÉM) . A megszüntetett Országos Erdészeti 

Főigazgatóság helyett az új minisztéri-

umban átmenetileg Erdészeti Hivatalt, 

majd később Erdészeti és Faipari Hivatalt 

szerveztek, amelyben Erdészeti Igazgatási, 

Műszaki Fejlesztési és Vállalat-felügyeleti, 

valamint Vadászati és Vadgazdálkodási 

Főosztály működött . A tervgazdasági, 

ár- és jövedelemszabályozási, beruházási, 

termékforgalmazási, személyzeti, kutatási, 

szakoktatási, munkaügyi és egyéb ágazati 

feladatokat a MÉM funkcionális főosztá-

lyain működő erdészeti részlegek és szak-

előadók látták el . Egyidejűleg költségvetési 

intézményként 12 állami erdőrendezőséget 

hoztak létre, az ország összes erdei üzemterv 

készítési és erdőfelügyeleti feladatainak 

ellátására . Ezzel véglegesen felszámolták 

Kaán Károly és Barlai által megálmodott, 

majd Nagy Imre által létrehozott egységes 

háromszintű állami erdészeti szervezetet, 

az államerdészetet a mezőgazdaság és 

élelmezésügy nagy kalapjának sokadrangú 

ipari ágazatává degradálva . Az erdészet 

elvesztette a nemzetgazdaságban azt az 

ágazati kereteken túlmutató, sokcélú, össz-

társadalmi jelentőségét, amit 1953-ban 

Kreybig fogalmazott meg : az erdők teljes 

mértékben feleljenek meg fatermelő, mező-

védő, vízgazdálkodás-szabályozó, talajvédő, 

helyi éghajlat-módosító, egészségvédő, esz-

tétikai és egyéb rendeltetésüknek .

1970-től 1989-ig a magyar erdészetből 

fokozatosan faanyagtermelő iparszerű 

termelési ágazat lett, amelyet az éves nye-

reségérdekeltség irányított . Ezt nagyon jól 

mutatta, hogy a folyamat végére a magyar 

erdők értékét már nem a környezetükre 

ható, össztársadalmi jelentőségével mérte az 

ágazat . Ennek helyébe „az erdő az egyetlen 

újra termelhető energiaforrás” technokrata 

szlogen által kifejezett szemlélet lépett ! Az 

1963-ban kialakított, az erdőgazdasági 

tájakhoz jól alkalmazkodó 29 erdőgazda-

ságból 1970-re 14 állami erdő- és fafeldol-

gozó gazdaságot (EFAG), 5 állami erdő- és 

vadgazdaságot (EVAG), 1 állami parkerdő 

gazdaságot, 1 tanulmányi erdőgazdaságot 

alakítottak ki . A megváltoztatott nevek is 

jól tükrözték a megváltozott célrendszert : 

14 erdőgazdasági tájakat egybeolvasztó 

faanyagtermelő üzem, 5 vadgazdasági 

érdekek feltétlen elsőbbségét biztosító 

gaz daság lett a magyar állami erdészetet 

meghatározó gazdálkodói szervezet szerep-

lője . Az állami erdőgazdaságok vállalati 

szervezetének és belső irányítási rendszeré-

nek az 1970. évi integrációt követően több 

vállalatnál végrehajtott módosítása is sok 

probléma és gazdálkodási hiba forrása 

lett . A túlméretezett vállalati központok 

létrehozása és a vállalati belső irányítás 

központosítása a munkahelyi irányítást 
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lehetetlenné, az erdőt gazdátlanná tették 

(Halász 1994) . Jelentős és kedvezőtlen 

változás volt az erdőgazdaságok össze-

vonása mellett a gazdálkodó egységek 

(erdészetek) számának csökkentése, azok 

átlagos területének számottevő növelése, s 

ezzel együtt a helyszíni szakmai irányítás 

és felügyelet gyengülése . Az erdészetek 

átlagos területe 43 %-al nőtt !

A vadgazdálkodás alakulása
az 1966–1970 közötti időszakban

A vadászat átszervezéséről szóló 473/24/1950. 

számú népgazdasági tanácsi határozat 

mutatja, hogy 1950-ben már az volt a cél, 

hogy a nagyvadas vadászterületeket foko-

zatosan állami rezervátumokká alakítsák 

át . Az állami erdőgazdaságok, valamint 

egyéb szervek területén azután külön állami 

vadgazdaságokat alakítottak, amelyeket 

az 1960-as évek végén ismét összevontak 

a területi erdőgazdaságokkal . Ezek vol-

tak a kiemelt, protokollnak is nevezett 

területek (pl. Gemenc, Gyulaj, Soponya, 

Gödöllő, Galgamácsa, Telki, Visegrád), 

ahol a párt- és állami vezetők vadásztak . 

A vadgazdasági érdekek feltétlen elsőbbsé-

gének biztosítása céljából az állami erdő- 

és vadgazdaságoknak 1968–1969-ben az 

állami erdőgazdaságok területéből történő 

leválasztást (összesen 119 900 hektár, az 

összes állami üzemtervezett terület 10,4 %-

át !) a világhírű magyar nagyvadállomány 

védelmével indokolták . Ezért ezeket köz-

vetlen központi felügyelet alá rendelték . 

Az „elsődleges” indokok mellett – azok 

hátterében – azonban az intézkedés a 

tények tanúsága szerint az akkori politi-

kai elit számára zavartalan szórakozási 

és korlátozás nélküli vadászati lehetőség 

biztosítását és az ezzel járó költségeknek 

– a közvetlen központi felügyelet révén 

– az állami költségvetés terhére történő 

fi nanszírozásának lehetővé tételét célozta 

(Halász 1994) . A hatvanas évek elejéig a 

vadgazdálkodás nem okozott különösebb 

gondot sem az erdőgazdálkodásban, sem 

a mezőgazdaságban . Ekkor azonban a 

háború előtti szintről addig lassan emelkedő 

vadállomány hirtelen emelkedni kezdett . 

Az addig lassú mértani haladvány szerint 

szaporodó nagyvadállomány átváltott egy 

exponenciális görbe szerinti növekedésbe . 

A vadállomány mértéktelen szaporodása 

azzal a veszéllyel fenyegetett, hogy előbb-

utóbb lehetetlenné válik az eredményes 

erdőgazdálkodás, különösen az erdők 

felújítása . Ahhoz, hogy a vadgazdálkodást 

jobban meg lehessen alapozni, bevezették 

a vadállomány számának becslés útján 

való megállapítását . Az FM Vadászati és 

Halászati Igazgatósága 1954-ben adott ki 

erre vonatkozó rendelkezést . Vadállomány 

becslési adatok azonban csak 1960-tól 

állnak rendelkezésre . 

Az 1957-es év fordulópontot jelentett 

a legutóbbi 50 év magyar vadászatának 

történetében . Ennek a hátterében két-

ségtelenül politikai változások álltak . A 

vadászati jog újabb kodifi kálása is ebben 

az évben történt, az egyébként igen rövid 

életű 43. számú törvényerejű rendelettel . 

Megkezdődött a külföldi vadászok foga-

dása . Az 1954-ben létrehozott, önálló 

főhatóságként működő Országos Erdészeti 

Főigazgatóság (OEF) élére Balassa Gyula 

került, és munkásságának köszönhetően 
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nemcsak a vadgazdálkodás, hanem a 

magyar vadászati kultúra is fejlődésnek 

indult . Különösen azután, hogy sikerült 

elérnie, hogy a vadászat legfőbb irányítását 

a földművelésügyi minisztertől elvegyék, 

és az ő vezetése alatt álló OEF-re, illetve 

annak vezetőjére bízzák . Erre az új, „Az 

erdőről és a vadgazdálkodásról” szóló 

1961. évi VII. törvény megalkotása adott 

alkalmat .

Jelentősen megnőtt a vadkár mind az erdő-

gazdálkodásban, mind a mezőgazdaságban 

és végül leromlott a vadállomány minősége, 

megszakadt a világhírű magyar vadtenyész-

tés felfelé ívelő vonala (Madas 1978) . Ezt 

a veszélyt felismerve az illetékes hatóság, 

a MÉM Vadászati és Vadgazdálkodási 

Főosztálya (VVF) 1969-ben kidolgozta a 

magyar vadgazdálkodás távlati tervét, 1980-

ig meghatározva az időszak végére elérendő 

állományt az egyes vadfajokból és az ennek 

elérését szolgáló kilövési terveket (Bakkay 

és mtsai 1970) . A tervet az összes érdekelt 

szerv elfogadta, így végrehajtásának nem 

látszott különösebb akadálya . Ennek ellenére 

valamennyi nagyvadunknál az exponenci-

ális fejlődés 1969 után is folytatódott ! Az 

állomány tényleges növekedését, a távlati 

célkitűzéseket és a lelövést – beleértve az 

élővad befogást is – két nagyvadunknál az 

alábbi 9., 10. számú ábrák tüntetik fel . Az 

ábrák összeállításához – a főosztály hivatalos 

dokumentumai mellett – jó segítséget adott 

Hauer cikke (Hauer és mtsai 1976) . Madas 

1978-as ábrája szerint a szarvas állomány 

1973-tól stabilizálódni látszott az 1980-ra 

kitűzött állomány kétszeres nagyságán  ; „úgy 

tűnik ennek bekövetkeztét már aligha lehet 

megakadályozni . A vaddisznóállomány 

fejlődése még gyorsabb . Ha folytatódnak a 

jelenlegi tendenciák, 1980-ra az állomány 

el fogja érni a tervezet két és félszeresét .” 

(Madas 1978) (lásd 9., 10. ábra ) . Érdemes 

megvizsgálni, mi is volt az oka ennek a 

tervgazdálkodást folytató országunkban 

nem sok példát felmutató jelenségnek, az 

állami határozatok ilyen mértékű fi gyelmen 

kívül hagyásának !

Madas 1978-ban az okokat vizsgálva 

több fő okot talált a történtekre :

A vadgazdálkodási üzemtervek 

betartásáért – saját területükön – a 

vadászat jogát gyakorló gazdasá-

gok, bérbe adott területeken pedig 

a vadásztársaságok a felelősek . A 

vadgazdálkodási üzemterv előírásait 

azonban a gazdaságok nem tekintik 

olyan szigorú előírásnak, mint az 

erdőgazdasági üzemtervekét . Ezt a 

magatartást igazolni látszik, hogy a 

szankciók lényegesen szigorúbbak az 

erdőgazdasági üzemtervek előírásait 

áthágókkal szemben .

Ha pedig az állami erdőgazdaságok 

nem tartják be a terveket, akkor 

egyrészt nem lehet országosan sem 

betartani azokat az erdőgazdaságok 

jelentős részaránya miatt, másrészt 

a vadásztársaságok úgy vélik, ha a 

szakszerű apparátussal rendelke-

ző, állami fegyelem alatt működő 

üzemek sem tartják be a vadgazdál-

kodási üzemterv előírásait, akkor a 

vadásztársaságoknak még kevésbé 

kell azt betartaniuk .

A selejtezést végrehajtani hivatott 

vadásztársasági tagok nem is rendel-

keznek annyi szabad idővel rend-

•

•

•
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9. ábra A szarvasállomány tényleges és tervezett alakulása és lelövése 1936–1976 között (MADAS 1978).

Figure 9 Planned and actual size and shooting of the red deer population between 1936 and 1976 (MADAS 1978).

10. ábra A vaddisznóállomány tényleges és tervezett alakulása és lelövése 1936–1976 között (MADAS 1978).

Figure 10 Planned and actual size and shooting of the wild boar population between 1936 and 1976 (MADAS 1978).

11. ábra 10–20 éves fi atalosok területének alakulása 1935–1975 között (készült HALÁSZ 1994 alapján).

Figure 11 Area changes of 10-20 years old juvenile growth between 1935 and 1975.
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szerint, ami a selejtezés időigényes 

végrehajtásához szükséges ; a vadász-

társaságok személyzete sem minde-

nütt elegendő létszámú vagy felké-

szültségű ahhoz, hogy országosan ezt 

a nagy feladatot sikeresen lehessen 

megoldani .

Tudomásunk szerint egyetlen va-

dásztársaságtól sem vonták vissza 

a bérleti szerződést azért, mert az 

állományszabályozási tervet nem 

teljesítette, sőt ilyen helyzetekben 

minden társaság bérleti szerződését 

annak lejárta után automatikusan 

meghosszabbították .

A vadásztársaságok nem is érzékelik 

a vadkárokat, az erdőben okozott 

vadkárt nem kell megtéríteniük .

Az illetékes hatóságok nem tudtak* 

érvényt szerezni saját határozataik-

nak, noha ehhez a törvényes eszközök 

rendelkezésre álltak .

Madas mindezen megállapításaiban 

sok igazság van, azt talán természetesnek 

vehetjük, hogy 1978-ban az egész akkori 

vadásztársadalom politikai szerepét nem 

vizsgálta, sem az akkor már általánossá 

vált „vadászati kapcsolatrendszert” és ennek 

társadalmi szerepét sem .

Ökológiai szempontból vizsgálva a kérdést, 

azonban látni kell, hogy az 1960-as évekre 

teljesen megváltozott a hazai erdők belső 

szerkezete . A második világháború utáni 

jelentős fakitermelések, majd az azt követő 

időszakban megindult nagyarányú erdősíté-

sek következtében a hazai erdők korosztály 

összetétele radikálisan megváltozott (11. ábra 

 * de nem is akartak (a szerző megjegyzése)

•

•

•

– összeállította a szerző Halász 1994 alap-

ján). 1965-re, az országban 773 800 hektár 

1–20 éves fi atalos keletkezett . Ez közel duplája 

az 1938-as állapotnak . A fi atalosok nagy 

része egybefüggő, nagy kiterjedésű terület 

volt . 1970-re a Mátrában is 10–70 hektáros 

fi atalosok keletkeztek . Ezek jelentős része 

fenyőtelepítés, melyek 10–15 éves koruk 

után, tökéletes vadrejtő képességükkel, nagy 

téli táplálék kínálatukkal hozzájárultak a 

nagyvadállomány gyors, robbanásszerű 

növekedéséhez . A nagy kiterjedésű sűrű 

fi atalosok vadrejtő képessége, téli táplálék 

kínálata, az egyes területek növekedésével 

hatványozott arányban nőtt . Tovább fokozta 

a nagyvadállomány növekedési esélyét, hogy 

sok nagy kiterjedésű fi atalos ápolása elma-

radt, így azok sok helyen áthatolhatatlan 

sűrűségeket alkottak, amelyekben zavartalan 

volt az ivadékgondozás, és biztosított a téli 

táplálék, a fi atalosok táplálék kínálatát 

nem lehetett vadetetéssel ellensúlyozni . A 

nagy kiterjedésű sűrűségek csoportosan 

vonzották a szarvast és a vaddisznót és 

nagy csapatok kialakulására adtak lehe-

tőséget, szemben a kis vágásterületekkel, 

amelyek egy–egy párnak biztosítottak csak 

nyugalmat és táplálékot . Így a koncentrá-

lódó nagyvad túlszaporodásának minden 

feltétele megvolt .

A nagy kiterjedésű, szinte áthatolhatatlan 

fi atalosokat még levadászni is lehetetlen volt . 

A vadászati személyzet sem technikailag, 

sem személyi állományát illetően nem volt 

képes az adott helyzetben a nagyvadállo-

mány féken tartására . A nagyvadállomány 

robbanásszerű növekedésnek tehát az élő-

helyük radikális mennyiségi és minőségi 

megváltozása volt az egyik fő oka .
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Erdőművelési koncepció változása 
(1968–70)

Az erdőtipológiai munka végeredménye, 

a „Magyarország erdőgazdasági tájainak 

erdőfelújítási, erdőtelepítési irányelvei és 

eljárásai” (Danszky 1963) a mai napig 

alapműnek számít, amely azonban – mint 

érvényes utasítás – nem volt hosszú életű . 

Ennek oka pedig a napi politika nyomán 

a szakmával szemben támasztott köve-

telmények megváltozása volt . Járó (1982) 

utólag így ír a történtekről : „Az egész szak-

mát megmozgató nagy vállalkozás végül 

is nem hozta meg a várt eredményt . A 

természetszerű erdőkre helyes rendszer 

a származék- és kultúrerdőkben kevéssé 

volt alkalmazható .” Az viszont az akkori 

fejekben meg sem fordult, hogy esetlegesen 

a természetszerű erdőt máshogyan is kell 

kezelni, mint a származék- és kultúrerdőket, 

ezért aztán az egészet inkább kidobták . 

Hiszen Járó (1982) szerint „A mennyiségi 

és minőségi fatermesztéshez nem adott 

tervezési és kivitelezési szinten elegendő 

alapot, és végül az eljárások sokaságát a 

gyakorlat nem tudta megvalósítani ”, ami 

azt jelenti, hogy a tervezés és kivitelezés 

szintjén, a központilag meghatározott 

sablonokkal szemben önállóan gondolkodó, 

a szakmát jól ismerő, képzett szakembe-

rekre lett volna szükség . Egy erdőművelési 

rendszer működőképességét egyébként sem 

lehet 5 év alatt megítélni . A megváltozott 

gazdaságpolitika az éves nyereség-érdekelt-

ségre alapozta tevékenységét, és az erdészet 

egyike lett a nyereségtermelő ágazatoknak . 

Egyetlen szempont hatalmasodott el az 

ágazatban : minél kevesebb kiadással, mi-

nél több bevétel . A minél kevesebb kiadás 

egyben a munkafolyamatok tipizálását, 

egyszerűsítését jelentette, akkori sláger volt 

a különféle termelési rendszerek, vagyis 

egyszerű sablonok kidolgozása a remélt 

haszon érdekében . A magyar erdők nagy vál-

tozatosságát annak erdőtipológiai felmérése 

nagyon jól szemléltette . Evvel a nagyfokú 

változatossággal nem tudott mit kezdeni az 

egyszerűsítésre törekvő gazdaságpolitika . 

Tehát megfelelő sablonokat kellet találni . 

A „bonyolult” erdőtársulásokra alapuló 

rendszer helyébe a célállomány fogalma 

lépett, már nem az erdő változatosságának 

megőrzése, a természetszerű gazdálkodás, 

hanem a majdan kitermelhető fatömeg lett 

kategóriaalkotó, természetesen ebbe nagyon 

jól elfért a fenyvesítés, a külföldi nyarak és 

tölgyek telepítése . Az erdőgazdálkodásból 

fatermesztés lett . Az akkorra már erősen tech-

nika-irányult szakembereknek nem kellett 

a sokféle aljnövényzeti típussal foglalkozni, 

azt megtanulni, hanem elegendő lett néhány 

talajtani laboratórium, és néhány szakember, 

akik az egyes erdőterületeket leosztályozták, 

és evvel meghatározták a további fatermesz-

tési technológiát* . Ezzel megindult hazánk 

erdeinek homogenizálása .

 * Ennek az erdőművelési technológia-váltásnak 

furcsa fi ntora volt a 70-es évek cellulóznyár tele-

pítési programja . Járó (1982) így ír a történetről : 

„Felismertük, hogy ha a termőhely jellemzőket 

nem lehet ökológiai rendszerbe építeni, a ter-

mőhely-értékelés nem válhat a fatermesztés 

elsődleges termelőeszközévé .” A Mezőgazdasági 

és Élelmezésügyi Minisztérium ezért 1967-ben 

megrendelte az ERTI-től a termőhely-értékelés 

rendszerét . Az 1966-ban indított második nyár-

faprogramban az ún. cellulóznyár telepítéseket 

a MÉM szigorú termőhelyi feltételekhez kötötte . 

Rendelet írta elő, hogy cellulóznyarast csak 
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A parádi térség erdeje az 1960-as 
évek végén

1967-ben Fényes-puszta agyagbányájából 

megépítik a köszörűs-völgyi víztározó 

gátját . A víztározó építésével egy időben, 

részben a víztározó ellátására, részben a 

Kékes objektumainak vízellátása érde-

kében, a Kékes északi oldalán számos 

forrásfoglalás és vízelvezetés történik . 

Ez a nagyarányú beavatkozás jelentős 

területeken változtatta meg az erdő víz-

háztartását, amely kiszáradt patakmed-

rekkel, erdőrészletek vízellátottságának 

csökkenésével járt .

Az erdőgazdálkodásban 1969-től meg-

határozóvá vált a nagy teljesítményű gépek 

alkalmazása, továbbá az erdő természetes 

fejlődésétől, valamint az erdőt fenntartó 

erdei életközösség működésétől idegen, sőt 

avval teljesen ellentétes hatású iparszerű 

termelés bevezetése .

A Mátra erdeiben kialakult helyzetet 

Keresztesi az alábbiakban vázolta : „A 

Mátrai Erdőgazdaság erdőmérnökei, erdé-

szei voltak nálunk az elmúlt évtizedekben 

a fakitermelés fejlesztésének, korszerűsí-

tésének gyakorlati úttörői . Amíg a fákat 

I–214-es olasz és óriás nyárból lehet telepíteni, 

és csak olyan termőhelyű területen, amelyen 

a nyaras jó vagy közepes fatermést adhat . Így 

elvileg az állam csak az ilyen termőhelyre tele-

pített nyárerdősítést fi nanszírozta, tehát elvileg 

a gazdasági ösztönzők és a termőhely értékelés 

összhatása érvényesült . A termőhely feltárás 

kötelezettsége először a cellulóznyár program-

ban szolgálta volna a céltudatos fafajpolitikát 

A nyártelepítések jelentős része azonban nem 

került megfelelő termőhelyre, és növekedése 

az elvártnál jóval gyengébb lett . Ez tulajdon-

képpen a 80-as évekig senkit nem érdekelt .

kétkézi fűrésszel és fejszével döntötték ki, 

darabolták fel, valamint szekérrel szállítot-

ták ki az erdőből, a párban dolgozó favágók 

és az egymagukban fuvarozó fogatosok 

egymástól függetlenül végezték munkáju-

kat . Korszerű gépekkel, motorfűrészekkel, 

traktorokkal, tehergépkocsikkal így nem 

lehetett termelni . A fák kidöntését és a 

feldarabolt fa erdőből való kiszállítását 

össze kellett kapcsolni, a munkásokat ún. 

komplex brigádokba kellett összevonni . A 

korszerű gépek és a komplex munkaszer-

vezet a korábbi teljesítmények ugrásszerű 

növelését tette lehetővé . Az Erdészeti 

Tudományos Intézet javaslatai alapján a 

fakitermelés ilyen fejlesztését a Mátrában 

valósították meg először .”… „A korszerű 

gépeknek és munkaszervezeteknek nem 

feleltek meg a korábban szokásos apró erdei 

vágásterületek sem, ezeket is össze kellett 

vonni, ún. koncentrált nagy vágásokat 

kellett kialakítani . Ezeket a 10–70 ha-os 

nagyvágásokat láthatják ma már számos 

helyen a kirándulók a Mátrában . Egész 

hegyoldalakról kitermelték az öreg erdőt, 

helyét fi atal újulatok, facsemeték tengere 

borítja .”… „A korszerűsítés az erdészek, 

erdőmérnökök foglalkozását is érintette . 

Korábban egy–egy erdésznek megvolt a 

maga kerülete, s abban minden munkát 

a maggyűjtéstől, csemeteültetéstől, gyé-

rítéstől, tisztítástól a fakitermelésig és 

szállításig bezárólag maga végzett . Ma 

a nagyvágásokban tucatnyi erdészke-

rület évi fakitermelését koncentrálják, s 

ezekben egész éven át folyik a termelés, 

amelynek az irányítása nagy szakértelmet 

igényel . Ezért az erdészeket szakosítják . 

Ma már egyesek egész éven át csak faki-
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termeléssel foglalkoznak, mások pedig 

erdőművelési, erdőnevelési munkákkal .” 

(Keresztesi 1971) .

Parád térségének erdei az 1970-es 

erdőleltár adatai szerint

A Mátrafüredi Erdőfelügyelőség 6 Heves, 

és 2 Nógrád megyei körzetből állt . Az 

1970-es erdőleltár kimutatásai átfogó ké-

pet adnak a térség erdeinek tulajdoni és 

használati (elsődleges rendeltetés) viszo-

nyairól, fafaj- és korosztály szerinti megosz-

lásáról (Rakonczay 1973) . Az erdőleltár 

erdőfelügyelőségenkénti bontásban csak a 

termelésre kijelölt erdőterületekre vonat-

kozóan közöl részletesebb adatokat . 

A Mátrafüredi Erdőfelügyelőség teljes 

közigazgatási területe 285 684 ha, ebből 

70 023 ha (a közigazgatási terület 24,5 %-a) 

erdőterület (3. táblázat), amelyből álla-

mi tulajdonú 47 501 ha (az erdőterület 

67,8 %-a) .

A Mátrai Erdőfelügyelőség erdőterüle-

tének szektoronkénti megoszlása : 

állami erdőgazdasági erdőterület 

46 275 ha (66,1 %)

állami mezőgazdasági erdőterület 

462 ha (0,7 %)

állami vízügyi erdőterület

204 ha (0,3 %)

állami egyéb kezelésű erdőterület 

560 ha (0,8 %)

termelőszövetkezeti tulajdonú erdő-

terület 22 210 ha (31,7 %)

közbirtokossági erdőterület 

193 ha (0,3 %)

egyéb tulajdonú erdőterület 

119 ha (0,2 %)

•

•

•

•

•

•

•

Ezen belül, az Észak-Mátrát reprezen-

táló 204. számú Parádfürdői Erdőfel-

ügyelői Körzet teljes közigazgatási területe 

25 846 ha, ebből 13 852 ha (a közigazgatási 

terület 53,6 %-a) erdő, amelyből a Mátrai 

EFAG Parádfürdői Erdészete 8772 ha-on 

(az erdőterület 63,3 %-án) gazdálkodik, 

egyéb szektorú erdő : 5080 ha (az erdő-

terület 36,7 %-a) . A körzet erdősültsége a 

teljes felülegyelőséghez képest kétszeres, 

az állami erdőgazdálkodás alatt álló te-

rületek részaránya közel azonos .

Parád és Parádsasvár községek ösz-

szevont kimutatása Rakonczay (1973) 

alapján :

a két község közigazgatási területe 

5416 ha (100,0 %)

ebből erdőterület 4085 ha (75,4 %)

amelyből állami erdőgazdasági erdő-

terület 3396 ha (2,7 %)

valamint termelőszövetkezeti tulaj-

donú erdőterület 689 ha (12,7 %)

A községek erdősültsége még magasabb 

(75,4 %), az állami erdőgazdálkodás alatt 

álló területek részaránya a korábbiakhoz 

hasonlóan 60 % feletti .

A fanövedék termelésre kijelölt 57 803 ha 

erdőterületből 56 548 ha-t borított faál-

lomány (80,8 %), míg 1255 ha üres terület 

(leginkább erdőfelújítási hátralék) volt 

1970-ben (1,8 %) .

Mindezek segítik az erdő művelési 

ág értelmezését, miszerint az erdőterü-

letnek csupán 80,8 %-án található fanö-

vedék termelést szolgáló erdőállomány 

(56 548 ha), további 13,5 % véderdőállo-

mány (7696 + 547 + 1200 ha), vagyis az 

erdőterületnek csupán 94,3 %-án áll erdő 

1970-ben, ez tehát 65 991 ha .

•

•

•

•
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Elsődleges rendeltetés Megnevezés Terület (hektár)

termelést közvetlen szolgáló részletek

fa-(növedék) termelés 57 803

magtermő állomány 169

bot-, vesszőtermelés 18

csemete-, dugvány-, suhángtermelés 51

Összesen 58 041

termelést közvetlen szolgáló részletek

egészségvédelem 296

gát-, part-, műtárgyvédelem 586

mezővédelem 174

talajvédelem 7696

természetvédelem 547

vadvédelem 44

kísérleti terület 100

Összesen 9443

termelést közvetlen szolgáló részletek

szántóföldi termelés 301

kerti és szőlőművelés 57

rétiszéna-termelés 521

legelő, fűgazdálkodás 683

agyag kitermelés 43

Összesen 1605

termelést közvetve szolgáló részletek

nyiladék 337

ház, udvar 67

rakodó, faraktár 20

út, vasút 194

tó, patak, folyó, csatorna 42

Összesen 660

termelést nem szolgáló részletek 274

Összesen 70 023

3. táblázat Mátrafüredi Erdőfelügyelőség területén található erdőterület elsődleges rendeltetés szerinti 

megoszlása.

Table 3 Area distribution of forests belonging to the Mátrafüredi Forest Inspectorate according to their primary 

designations.
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Az erdőfelügyelőség területén tényle-

gesen található 65 991 ha faállományból 

56 548 ha (85,7 %) erdőterületre tartalmaz 

az erdőleltár részletes kimutatásokat . 

Ezért ezeket inkább csak tájékoztató 

jellegűeknek szabad tekintenünk, külö-

nösen az erdők korosztály megoszlásának 

bemutatása esetén. 

Az egész erdőfelügyelőség területén 

csupán 291 ha fásítás keletkezett 1945 

után .

A Mátrai Erdőfelügyelőség erdőterületé-

nek fanövedék termelésre kijelölt, 56 548 ha 

faállományából 8295 ha (14,7 %) bükkös 

(12. ábra), amelyből 6680 ha mageredetű és 

1615 ha sarjeredetű .* A fenti bükkösökre 

vonatkozó korosztály megoszlását mutatja 

a 13. ábra . Jól látható, hogy az idősebb 

korosztályokban két–két 10 éves korosz-

tályt összevontak, ami enyhe gyanakvást 

okoz a mai szemlélőben, mintha bizonyos 

fokig szándékosan torzítanának az ada-

tok a vágásérett állományokat illetően . 

Feltűnően kevés az 1–10 éves, valamint a 

100 évesnél idősebb állományok területe, 

ami egyrészt azt mutatja, hogy az elmúlt 

években a kitermelhető idős állományok 

erősen megfogyatkoztak, másrészt a fi atal 

korosztály drasztikus csökkenése erdő-

művelési problémákat jelez . A bükkösök 

helyére sok helyen lucfenyőt telepítettek, 

illetve a természetes felújítások sok esetben 

időben elhúzódtak . Általában kielégítőnek 

mutatkozik a korosztály eloszlás, ezt jól 

mutatja az összes bükkös, és az ideális 

 * A térségben található többi fafaj kimutatása 

érdektelen, mert az erdőrezervátum csak bük-

kösként volt nyilvántartva . További részleteket 

lásd : Rakonczay (1973) .

korosztály megoszlás oszlopok egymáshoz 

viszonyított aránya . Az ideálistól jelentő-

sen eltér a 41–60 éves korosztály (1910–30 

között levágott/felújult bükkösök) terü-

letaránya, az ilyen nagy mérvű eltérés az 

első világháború következménye, de ez a 

parádi erdőtömbre nem vonatkozik .

Kiemelkedően kedvező képet mutat a 

sarjeredetű bükkösök alacsony részaránya 

a térségben, ezt akkor tudjuk igazán érté-

kelni, ha összehasonlítjuk ennek arányát a 

többi északi-hegyvidéki erdőfelügyelőség 

adataival (Rakonczay 1973) . A 13. ábrán jól 

látszik, hogy a négy erdőfelügyelőség közül 

a Mátrafüredi Erdő felügyelőség adatai a leg-

alacsonyabbak, vagyis a legkedvezőbbek .

Az évtizedekig tartó erdész–botanikus 

együtt gondolkodás is lassan elromlott . Az 

1960-as évek végére kialakuló konfl iktus 

elsősorban nem szakmai okokra vezethető 

vissza, hanem az akkori idők politikai és 

gazdaságpolitikai változásaira, amelyek 

teljesen megváltoztatták az erdész szakma 

szemléletét és a sokat hangoztatott hosszú 

távú gondolkodás helyére a rövid távú 

gazdasági érdekeket helyezte . Ezt még 

torzította az akkori „hivatalos” szakmai 

egyoldalúság, ami nem tűrte meg a más-

ként gondolkodást . Mindezek ellenére 

az erdészek egy része az ökológusokkal 

egyezően vélekedett a természetközeli 

erdők megőrzésének fontosságáról, Ezt 

bizonyítja Csapody & Szodfridt (1970) 

az Erdő 1970. májusi számában megjelent 

„Természetes erdőtípusok védelme” című 

cikke, amely nem a fák, a faállomány 

gazdasági értékére koncentrál, hanem az 

erdőket érintő, széles körű természetvédelmi 

programra tesz javaslatot .
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13. ábra A sarjeredetű bükkösök területének korosztályonkénti megoszlása az összes bükkös korosztályonkénti 

területének %-ában.

Figure 13 Share of coppice beech stands in total beech stand area (%), according to age categories.

12. ábra A Mátrafüredi Erdőfelügyelőség területén található bükk állományok korosztály megoszlása eredet 

szerint, az 1970-es erdőleltár adatai alapján

Figure 12 Age distribution of beech stands belonging to the Mátrafüredi Forest Inspectorate according to their origin. 

Forest inventory data from 1970.
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A IV. ötéves terv (1971–1975) a hatékony-

ság fokozását, az élőfakészlet fokozottabb 

ipari hasznosítását tette az erdészet fő fel-

adatává, ugyanakkor első ízben támasztott 

a törvény követelményeket az erdők jóléti 

szerepének növelése, a nagyobb települések 

melletti erdők kulturáltabb pihenésre való 

alkalmassá tétele, üdülő-erdőgazdálkodás 

fejlesztése területén (1970. évi II. törvény) . 

Ugyancsak első ízben iktatta törvénybe azt 

a fafaj-politikai követelményt, hogy előtérbe 

kell helyezni a fenyőt és a gyorsan növő 

fafajokat . Ezzel törvény szintjére emelte 

a már a III. ötéves tervidőszak végén az 

ERTI által kezdeményezett fenyőtelepítési 

programot . A terv viszont továbbra is 

csökkenő ütemű, 70 000 hektár erdőtele-

pítés és fásítás, ezen belül 30 000 hektár 

cellulóznyár-telepítés megvalósításával 

számolt . Az erdőművelés terén kiemelt 

feladattá tette az erdőállomány szerke-

zet-átalakításának meggyorsítását, és 

általában az erdőművelés racionalizálá-

sát, hatékonyságának növelését . A terv a 

fakitermelés további növelését, a bruttó 

kitermelésnek 1975-ig 6,7 millió m3-re, az 

iparifa-termelésnek 3,2 millió m3-re való 

növelését tűzte ki célul . A korábbi terv-

periódusokban létesített nemes nyarasok 

kitermelésének az 1970. évi 550 ezer m3-

ről mintegy 1 millió m3-re való növelését 

szorgalmazta .

Az ősi terület maradványainak 
fokozódó zavarása és fragmentálódása

Kékes-Észak erdőrezervátumot három 

időszakban érte közvetve jelentős, zavaró 

hatás .

1963–64 között, a széldöntött, ki-

gyé rült Parád 26D részletet levágták 

(15. ábra), valamint a magterület északi 

és nyugati határán hatalmas területeket 

vég használtak .*

Magyarországon a természetvédelem 

a II. világháború után a 4235/1949. M. T. 

számú rendelettel kapott újra nagyobb 

lendületet, így többek között az 1879. évi 

törvény kapcsán véderdővé nyilvánított** 

természetközeli erdeink e rendelkezés 

alapján kerültek hivatalos védelem alá . 

Sajnos azonban ennek egy része a háború 

utáni túlzott fakitermeléseknek addigra 

már áldozatul esett . A még megmaradt és 

védetté nyilvánított területek megmara-

dása sem volt megfelelően biztosítva, erre 

szomorú példa a Kékes-tető ősi érintetlen 

bükköseinek sorsa .

A Kékes-tető még megmaradt 438 ha, 

aránylag érintetlen erdeit az 1949. évi 

rendelet felhatalmazása alapján az OTT 

1110/1959. számú határozatával 328. törzs-

könyvi számmal védetté nyilvánította 

(Vadász 1960). Abban mindennemű 

véghasználatot tiltott, azonban az ún. 

egészségügyi beavatkozást megengedte, 

ami elsősorban a holtfa kinyerése miatt 

nagyon sokat rontott a természetközeli 

állapotokon . Az egészségügyi termelé-

sek az 1960-as évek elején bekövetkezett 

széldöntésekre hivatkozva, már komoly 

 * Az ennek eredményeként kialakult kedvezőt-

len szegélyhatás csak 1997–2002 között szűnt 

meg .

 ** Ezt az . évi IV. törvénycikk az erdőkről és a 

természetvédelemről is megerősítette .
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véghasználatokhoz is vezettek*. Ezenkívül 

a honvédség és a turizmus sem kímélte 

az erdőtömböt . Majd egy 1973. IX. 25-i 

természetvédelmi felügyelői feljegyzés 

alapján az OTvH akkori vezetése 5/1976. 

határozattal a védettséget megszüntette 

(14. ábra).

1976–80 között, amikor a rezervátum 

magterületének déli határán, a gerincen a 

szomszédos összes erdőrészletet majdnem 

egyidőben véghasználták . Ennek máig 

tartó káros, zavaró hatásai a 6. transzekt 

területén található degradációs területen 

kiválóan nyomon követhetőek .

1978-ban megépül a rezervátum mag-

területének É-i részén az ún. tankút , ezzel 

 * ahol a faanyag kiszállítása nem ütközött komo-

lyabb nehézségekbe

elvágják a rezervátumhoz szorosan kap-

csolódó Kőrismocsárt az idős állománytól, 

annak védelmétől, és egy K–Ny-i állandó 

szélcsatornát hoznak létre a vizes terület 

és a magterület határán .

Ugyanakkor 1974 és 1985 között elő-

készítik és kijelölik a Mátrai Tájvédelmi 

Körzetet, amelyet hivatalosan 1985-ben 

nyilvánítanak védetté . A védetté nyilvá-

nításból azonban már kimaradt az összes, 

eredetileg védelemre javasolt, de gazdálko-

dásra alkalmas erdőrészlet . Az utolsó ilyet, 

a Gyöngyös 3G erdőrészletet 1990–91-ben 

felújító vágással termelték le . Ebben az 

időben maga a természetszerű erdő nem 

volt védelemre érdemes, még egy őserdő 

sem . Csak az a részlet került védelem alá, 

amelyben valamilyen védett növényfaj 

tenyészetét hivatalosan dokumentálták .

14. ábra Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 5/1976. OTvH határozata a Kékes tetői természet-

védelmi terület védettségének megszüntetéséről.

Figure 14 Decision 5/1976 OTvH passed by the head of the National Authority for Nature Conservation on abolishing 

the protection of the Kékes peak nature conservation area.



Czájlik Péter

78 ER 3  : 7–94, 2009

16. ábra A Kékes-Észak erdőrezervátum és környéke egy 2000-ben készült légifelvételen. 

Már csak az északi letörésen található őserdő maradvány, az előző ábrán a 

Kékes-tetőn látható állományok helyén itt már fi atalosok állnak.

Figure 16 Aerial photo taken in 2000 of the Kékes North forest reserve and the surrounding 

area. The only virgin forest fragment left is situated on the northern slopes. The virgin 

forest fragments of Kékes peak in fi gure 15 are seen here as juvenile stands.

15. ábra 1965-ben készült légi felvétel a Kékes-Észak erdőrezervátum térségéről. Ekkor 

még a Kékes-tető jelentős részét őserdő maradványok borították

Figure 15 Aerial photo taken in 1965 of the Kékes North forest reserve. Sizeable virgin forest 

fragments existed on Kékes peak.
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▶ A Kékes-tető eddig fennmaradt 

többszáz hektárnyi aránylag érin-

tetlen bükköseit nagyrészt levágják . 

Az időszak végére már csak a Kékes 

és a Saskő északi letörésén találha-

tó őserdőmaradványok maradnak 

érintetlenek, de ezeket is további 

zavarások érik .

A természetvédelem 
megerősödése (1980–1991) 

1981. február 13-án a Magyar Biológiai 

Társaság Ökológiai Szakosztálya a Kör-

nyezetvédelmi Bizottsággal karöltve 

megtartotta a „Természetes erdők, mes-

terséges állományok” című nagy hatású 

ülését . Az erdőrezervátumok kijelölésének 

szükségessége egyre gyakrabban visszatérő 

gondolattá vált az erdészek, ökológusok, 

biológusok és természetvédők egyes képvi-

selői körében (Agócs 1984, 1985, Czájlik 

1986, 1989a, 1989c, 1990a, Somogyi 1989). 

Később az államigazgatás is felkarolta 

az erdőrezervátumok létesítésének ügyét 

(Kovács 1991, Holdampf 1992, Mátyás 

1993) . Sajnos, az 1960-as években még 

szép számmal meglévő természetközeli 

erdőtömbök eddigre eltűntek hazánkból 

(15–16. ábra) . Az 1970-es évek erdőgaz-

dálkodása hatalmas pusztításokat végzett 

természetszerű erdőségeinkben . Ezután 

került sor – immár harmadszor* – a hazai 

erdőrezervátum-hálózat kijelölésére .

 * Lásd Sajó (1905), majd Kaán (1909), amelynek 

nyomán megindult Magyarországon a természeti 

emlékek összeírása . Később az 1930-as évek

1988-ban a „Vásárhelyi István” Ter-

mészet védelmi Kör a KVM Természet-

védelmi Főosztály megbízása alapján 

megkezdi a Csörgő-völgyi erdődinamikai 

project előkészítő kutatását (Czájlik 

1990a). Az erdőrendezőséggel együttmű-

ködve részt vesz a Csörgő-völgyi erdőre-

zervátum üzemtervezésében, amelynek 

eredményeképpen, 1989-ben, az állo-

mányok vágásérettségi korát felemelik 

999 évre .

1990 júliusában a Kör kezdeménye-

zi a Kékes-Észak őserdő rezervátum 

létrehozását . Javaslata alapján az er-

dőrendezőség a kijelölt terület faállo-

mányának vágásérettségi korát ebben 

az esetben is 999 évre emeli , ezzel gya-

korlatilag kivonja a gazdálkodás alól 

(Czájlik 1990b). 

1990 szeptemberében a „Vásárhelyi 

István” Természetvédelmi Kör kezdemé-

nyezi az Országgyűlés Környezetvédelmi 

Bizottságánál a fokozottan védett erdők 

véghasználati moratóriumát az erdő-

rezervátum hálózat létrehozhatósága 

érdekében (Czájlik 1990c) . Mindezek 

közrejátszottak abban, hogy 1991 má-

jusában országgyűlési határozat szü-

letik a fokozottan védett területeken a 

fakitermelési moratórium bevezetéséről 

(30/1991.  OGY határozat) .

A Vásárhelyi István Természetvédelmi 

Kör, összefoglalva kutatásainak ered-

ményeit, elkészíti a terület kiinduló 

állapotfelvételét (Czájlik 1991c).

   elején kibontakozott széles körű társadalmi 

mozgalmat tekinthetjük ilyen előzménynek 

(Kaán 1931, Földváry 1933, Kovácsik 1933).
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A KTM–FM Országos 
Erdőrezervátum Bizottság
munkájának és a hazai 
erdőrezervátum hálózat 
létrehozásának időszaka*

(1991–2000)

Az akkori Környezetvédelmi és Terület-

fejlesztési Minisztérium (KTM) Természet-

védelmi Hivatalának Élővilágvédelmi 

Főosztálya 1991 tavaszán indította be 

intézményesen a hazai erdőrezervátumok 

kijelölésének, felvételezésének és vizsgála-

tának munkálatait (Agócs 1992a, Temesi 

1993). E feladatok elvégzésével, illetve 

koordinálásával az Erdészeti és Faipari 

Egyetem Növénytani Tanszékét bízta meg . 

A munkát, amely az ország három területén 

párhuzamosan indult meg, Agócs József 

koordinálta . Az alföldi részeken elsősor-

ban Halupa Lajos (Erdészeti Tudományos 

Intézet) végezte a területek felkutatását, 

illetve kijelölését . A dunántúli területeken 

a Soproni Erdészeti és Faipari Egyetem 

Növénytani Tanszéke és dr. Csapody István, 

míg az északi hegyvidéken a „Vásárhelyi 

István” Természetvédelmi Kör vezetője, 

Czájlik Péter végezte ugyanezt a munkát . 

A területek kijelölésében, bejárásában, az 

egyes erdőgazdaságok erdőművelői adtak 

igen jelentős segítséget . A felmérő munka 

kapcsán felszínre kerültek az eltérő felfogá-

sok az erdőrezervátumok célját, létesítését, 

jövőbeli kezelését érintő kérdésekben . Többek 

között ennek feloldására, 1992-ben a KTM 

 * Ez a fejezet a szerző egyéni álláspontját tükrözi, 

amely egyes pontjaiban eltér a szerkesztőbi-

zottsági véleményektől (a szerkesztő).

a program folytatásaként az erdőrezer-

vátumok kijelölésére és vizsgálatára az 

Erdészeti Tudományos Intézettel (ERTI) 

kötött kétéves kutatási szerződést (Somogyi 

& Halupa 1993, Solymos 1994). A KTM 

feltételül szabta valamennyi érdekelt in-

tézménynek, ill. kutatóhelynek a munkába 

való bevonását .

Tekintettel arra, hogy 1991-től kormány-

határozat (3581/1991.) tette az FM és a KTM 

tárcák feladatává a hazai erdőrezervátum 

hálózat kijelölését és fenntartását, a KTM 

Élővilágvédelmi Főosztálya az FM Erdészeti 

Főosztályával együttműködésben 1992 

szeptemberében megalakította a KTM–FM 

Országos Erdőrezervátum Bizottságot 

(OEB) (Temesi 1993) .**

Az OEB alakuló ülése 1992. 09. 24-én 

volt az ERTI székházban . Az első ülés 

előtt minden tag megkapta az addig ösz-

szegyűjtött mintegy 140 erdőrezervátum 

céljára javasolt terület listáját . Az ülésen 

megtárgyalásra került az OEB 1992–93. évi 

munkaterve, javaslat született a Regionális 

Erdőrezervátum Bizottságok létesítésére, 

az eredményes terepmunka, és a Bizottság 

döntését előkészítő anyagok elkészítésére és 

az Operatív Munkacsoport létrehozására . 

Az OEB Operatív Munkacsoport tagjai 

Agócs József, Csapody István, Czájlik Péter, 

Halupa Lajos, Mátyás Csaba, Simon Tibor 

és Temesi Géza voltak .

 ** A Bizottság elnöke dr. Mátyás Csaba, tagjai : Agócs 

József, Barátossy Gábor, dr. Bondor Antal, Csóka 

Péter, Czájlik Péter, dr. Csapody István, dr. Fekete 

Gábor, dr. Halupa Lajos, Holdampf Gyula, dr. Király 

László, dr. Kovács Mátyás, dr. Mészáros Ferenc, 

dr. Papp Tivadar, Sánta Antal, dr. Simon Tibor, 

dr. Somogyi Zoltán, dr. Temesi Géza, dr. Varga 

Zoltán, Waliczky Zoltán .
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A bizottság szükségesnek tartotta egy, a 

témával kapcsolatos tanácskozás megszer-

vezését a széles körű tudományos alapokon 

nyugvó szakmai állásfoglalás érdekében . 

Már ezen az ülésen felmerült a kijelölt 

területek besorolásának, osztályozásának 

szükségessége .

1992. október 22-én került sor az Erdé-

szeti és Faipari Egyetemen „Az erdőrezer-

vátumok célja és létesítésük alapelvei” című 

vitaülésre dr. Mátyás Csaba elnökletével 

(Mátyás 1992, 1993, Solymos 1994) . A 

vitanyitó előadást prof. Kurt Zukrigl tartotta 

„Erdőrezervátumok Ausztriában, koncepció, 

tapasztalat” címen . Ezután a felkért hoz-

zászólók korreferátumai következtek, majd 

egy igen nagy ívű szakmai vita zajlott le . Az 

egész napos tanácskozás eredményeként 

elfogadták a „Feljegyzés és állásfoglalás az 

erdőrezervátumról tartott vitaülés alapján” 

című dokumentumot (Mátyás 1992) .

1993. január 1-re az OEB, a KTM Ter-

mészet védelmi Hivatal területi szerveinek 

a bázisán, Regionális Erdőrezervátum 

Munka csoportokat hoz létre (Temesi 1993, 

Solymos 1994) . Ezen munkacsoportok 

tagjai :

a területileg illetékes természetvé-

delmi hatóság igazgatója és erdészeti 

felügyelője,

a helyi erdőgazda ság(ok) igazgatója,

a területileg illetékes erdőfelügyelőség 

igazgatója,

a területileg illetékes erdőtervezési 

iroda igazgatója, vagy ezek megbízott 

képviselői .

Az OEB 1993. január 28-án tartotta meg 

második ülését a KTM Fő utcai épületében, 

amelynek napirendje a következő volt :

•

•

•

•

a többszörösen átírt, majd 1992. no-

vember 20-án véglegesített „Az erdő-

rezervátumok célja, feladata, a kijelö-

lés és a vizsgálat fontosabb szempont-

jai” című anyag megvitatása,

tájékoztató a regionális erdőrezervá-

tum munkacsoportokról,

az erdőrezervátum program 1993. évi 

főbb feladatainak áttekintése,

a II. Erdőrezervátum Workshop meg-

rendezésének és szakmai módszertani 

vitaanyagainak előkészítése .

1993. február 2-ra elkészült „Az erdő-

rezervátumok célja, feladata, a kijelölés 

és a vizsgálat fontosabb szempontjai” 

című dokumentum (Somogyi & Halupa 

1993) végső változata, amelyet a regionális 

munkacsoportok is megkaptak .

A regionális munkacsoportok üléseikre 

rendszeresen meghívták az OEB Operatív 

Munkacsoportjának területileg illetékes 

tagjait, valamint néhány területen dolgozó 

OEB tagot . A munkacsoportok munkáját az 

erdőrendezőségek segítették . Kigyűjtötték 

és összesítették a javasolt rezervátumok 

magterületére és védőzónájára vonatkozó 

üzemtervi adatokat . A munkacsoportok 

1993. január végén kezdték meg működésü-

ket és javaslataikat május végéig adták le . 

Fő feladatuk a javasolt területek egyeztetése 

és elbírálása volt, amely során gazda-

sági és szakmai szempontokat egyaránt 

mérlegelniük kellett . Ehhez a Sopronban 

készült „Feljegyzés és állásfoglalás az er-

dőrezervátumról tartott vitaülés alapján” 

(Mátyás 1992) adott egységes útmutatást . 

A munkacsoportokban a területek elbírálása 

gazdálkodónként történt, és a természet-

védelmi és a gazdasági érdekek egyeztetése 

•

•

•

•
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attól függően alakult, hogy a térségben, 

az adott időszakban milyenek voltak az 

erőviszonyok . Esetenként döntő lehetett 

az OEB tagok jelenléte vagy érvelése . Az 

OEB tagok távolléte általában a gazdasági 

érdekek érvényesüléséhez vezetett .

1993. március 15-én az OEB Operatív 

Munkacsoport megbeszélést tartott . A 

tagok megkapták a hivatalos megbízást a 

koordináló ERTI-től . Az OEB OM tagok 

feladata a regionális munkacsoportokkal 

együttműködve az országos erdőrezervátum 

hálózat kialakításához a javaslatok össze-

állítása és felülvizsgálata, ezt megelőzőleg 

pedig a területek bejárása volt . A terület-

bejárás alapján megerősített javaslatokat 

június 30-ig kellett az OEB-nek elkészíteni . 

A munka érdemi részének elkészítéséhez 

a február 2-án véglegesített dokumentum 

szolgált útmutatásul (Somogyi & Halupa 

1993) .

1993. május 19-re elkészülnek a II. 

Erdő rezervátum Workshop vitaanyagai, 

kutatási tervei . A szervezők a meghívók-

kal együtt a vitaanyagokat is postázták 

(Czájlik 1993, Hahn & Standovár 1993, 

Somogyi 1993a, 1993b, Ronkay és mtsai 

1993, Varga 1993) .

1993. június 3-án rendezték meg Gyön-

gyösön, a GATE Mezőgazdasági Főiskolai 

Karán, a II. Erdőrezervátum Workshop 

vitaülését . Másnap meglátogatták a Kékes-

Észak őserdő rezervátumot . A vitaülésen 

dr. Varga Zoltán elnökölt, az előadók dr. 

Kovács Mátyás, dr. Halupa Lajos, dr. Vida 

Gábor, dr. Mátyás Csaba, Agócs József és 

Czájlik Péter voltak . A rendezvényen a 

vártnál többen jelentek meg . A jelenléti 

ív tanúsága szerint 84 fő volt jelen . A 

szakmai eszmecsere késő éjszakába nyúlt, 

amelynek témája az erdőrezervátum-kuta-

tás módszertana volt . A terepi programot 

Czájlik Péter vezeti . A bejárás közbeni 

beszélgetések során többször tapasztalható 

volt a résztvevők eltérő szemlélete, ami az 

OEB tagok körében is megmutatkozott . 

Mindezek ellenére, a tanácskozás végén, kö-

zös ajánlás született (II. Erdőrezervátum 

Workshop 1993), majd a Környezet és 

Fejlődés tematikus száma foglalta össze 

a legfontosabb eredményeket (Czájlik 

1994b, 1994c, Hahn & Standovár 1994, 

Somogyi 1994a, 1994b).

1993. június 15-re készültek el a regionális 

munkacsoportok által felülvizsgált anyagok, 

valamint az Operatív Munkacsoport döntés 

előkészítő anyaga, amely az országos hálózat 

kialakítására tervezett 71 erdőrezervátum 

javaslatát tartalmazta (Solymos 1994). Az 

OEB Operatív Munkacsoport június 20-án 

véglegesíti értékelő anyagát, amely az OEB 

tagok körében postázásra kerül . Igen fon-

tos a kísérőlevél harmadik bekezdése : „A 

táblázatokban a rendelkezésre álló adatok 

és terepismereteink alapján igyekeztünk 

elsősorban gyakorlati szempontokból fel-

mérni és jelezni, hogy egy–egy tájegységről 

milyen erdőállományokra van javaslat . 

Ennek elsődleges célja az, hogy a nyitottra 

tervezett rendszer további kiegészítésére 

legyenek támpontjaink . Hiszen például 

tarthatatlan, hogy a Zemplénben egyetlen 

tölgyes sem került kijelölésre .” Ugyanakkor 

az erdők privatizációja, illetve egyes erdő-

részek tulajdonviszonyainak tisztázódása 

után lehetővé válik új területeknek a jelö-

lése . Osztályozásra, tipizálásra nem volt 

mód, mert a területek előkészítő anyagai 
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nagyon eltérő tartalommal készültek, csak 

az erdőtervi adatok álltak egységesen ren-

delkezésre (később az OEB ezen, nem elég 

részletes ismeretek birtokában fogadta el 

a területkijelölési javaslatot) .

1993. július 8-án az OEB újra ülésezik, 

hogy döntést hozzon a tervezett erdőre-

zervátum hálózat kérdésében, de további 

pontosítások miatt a döntést elnapolja, és 

elhatározza az erdőrezervátumok kiindu-

ló állapotának felmérését . Az Operatív 

Munkacsoport még ebben a hónapban 

megkezdi a területek szemlézését, amely-

nek befejezése után októberben ismét 

összehívják az OEB-t .

Az OEB 1993. október 28-án ülésezik 

újra a KTM Fő utcai épületében . Szoros 

vita után végül is az OEB azzal a feltétel-

lel fogadta el az előkészítő anyagot, hogy 

folytatás következik . Csupán az Operatív 

Munkacsoport működött még az év végéig, 

hogy véglegesítse az erdőrezervátumok 

szemlézésének jelentéseit (Czájlik 1994a, 

Halupa 1994a, Halupa 1994b, Mátyás 

1994) . Az „erdőrezervátumnak javasolva” 

státusz ezek alapján került be az üzemter-

vekbe . Az 1994-es minisztériumi átszer-

vezések kapcsán a KTM–FM Országos 

Erdőrezervátum Bizottságot többé nem 

hívják össze . Az akkori hivatalos álláspont 

szerint, előbb meg kellett teremteni az er-

dőrezervátumok jogi státuszát . A bizottsági 

munkát Mátyás Csaba elnök lezárta azzal, 

hogy a bizottság teljesítette a feladatát, mert 

a rezervátumok kijelölése megtörtént, amit 

a létrehozó minisztériumok és a bizottság 

tagsága is tudomásul vett .

Az 1996. évi LIII. törvény a természet 

védelméről, valamint az 1996. évi LIV. 

törvény az erdőről és az erdők védelmé-

ről biztosítja az erdőrezervátumok jogi 

intézményét .

1997-ben a Környezetvédelmi Minisz-

térium Természetvédelmi Hivatala az 

erdőrezervátum-kutatás koordinálásával 

megbízza az MTA Ökológiai és Botanikai 

Kutatóintézetét .

1998–99 folyamán megtörténik a hazai 

erdőrezervátum-hálózat második szemlé-

zése (Borhidi 1999), majd ennek folytatá-

saként megkezdődik az erdőrezervátumok 

Hosszútávú Fenntartási Terveinek készítése 

(Temesi 2001).

2000-ben, az 1996. évi LIII. törvény fel-

hatalmazása alapján megjelenik a 3/2000. 

(III. 24.) KöM rendelet a Bükki Nemzeti 

Park Igazgatóság illetékességi területén lévő 

egyes védett természeti területek erdőrezer-

vátummá nyilvánításáról, amely rendelkezik 

a Hór-völgy, Kecskés-galya, Vár-hegy, Őserdő, 

Leány-völgy, Paphárs-Kecskevár, Csókás-

völgy, Csörgő-völgy, Kékes, Nagysertés-hegy, 

Pataj erdőrezervátumok rezervátummá 

nyilvánításáról (http://www.erdorezervatum.

hu/jogszabaly.shtml).

ÉRTEKELÉS

Jelenlegi ismereteink alapján megálla-

píthatjuk, hogy az úrbérrendezés idejéig 

sem a település, sem annak állatállomá-

nya különösebb terhelést nem jelentett a 

hegység belsejében lévő erdőterületekre, 

sem azok élővilágára .

A térség hirtelen, gyors fejlődése csak 

az úrbérrendezés idején indul meg . Így a 
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parádi erdők intenzívebb igénybevételére 

már csak Mária Terézia szigorító intézke-

dései után kerül sor . Ezért elmondhatjuk, 

hogy a parádi erdőket elkerülték azok az 

erdőirtások és rabló fahasználatok, amelyek 

Mária Terézia intézkedéseit indokolták az 

erdők védelmében .

Az 1783-as Parádra vonatkozó I. katonai 

felmérés országleírása egyértelműen utal 

az őserdei állapot fennállására : „Az összes 

Parád körüli erdő, a hegység és az üveghuta 

irányában, magas törzsű, sűrű tölggyel és 

bükkel elegyes . Az erdő sűrűsége, továbbá 

a sok kevés vizű meredek völgy, valamint 

az ott található utak állapota miatt, sem 

lóval, de néha még gyalog sem átjárhatóak . 

… Az erdőkben vezető utak rossz erdei 

utak, amelyek semmiféle járművel nem 

17. ábra A terület szintvonalas térképe, a Vadaskert 1878-ban kiépített kerítésének vonalával (a kerítést az 

1940-es években még karbantartották) és az 1949-ben létesített feltáró úttal. Őserdő maradványok a 

Kékes rendkívül meredek északi letörésén maradtak csak fenn.

Figure 17 Contour map of the Wildlife Park showing the fence built in 1878 (which stood until the 1940s), and the ac-

cess road built in 1949. Virgin forest fragments survived only on the extremely steep northern slopes of 

Kékes peak.
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járhatóak .” Parad (Col. XVIII. Sect. 15.) 

Heves (Heveser) megye (Jankó 2004) . 

1795-ben épül Parádon az első fürdőház , 

majd 1797-ben Kitaibel Pál cikke nyomán 

egész Európa hírt kap a parádi víz gyó-

gyító hatásáról . Ez időtől a tulajdonosok 

fi gyelme, és a fejlesztések nagy része a 

timsógyártásra, valamint a gyógyvíz 

hasznosítására irányul .

Grassalkovich Antal 1825-től 1839 vé-

géig Kaán Henrik Sámuelnek és társának, 

Szitányi Ullmann Móricznak adta haszon-

bérbe az uradalmat . A bérlők nagyobb 

szabású befektetésekkel, timsóbánya 

nyitással, a fürdők kényelmes berende-

zésével tetemesen emelték az uradalom 

jövedelmét és értékét . A csevice víztartó 

stolnáját és mind a két fürdőt, összes 

melléképületeikkel együtt, Ullmann és 

Kaán bérlők építtették (Borovszky 1909), 

a fürdő- és lakóházakat, valamint a fürdő 

vezetését egy uradalmi tisztviselőre bízták, 

a források fölé pavilonokat emeltek, azok 

környékét fasorokkal övezték, és minden 

irányban gondoskodtak a fürdővendégek 

kényelméről . A gyógyvizeket újból vegye-

lemeztették Meiszner akkori híres bécsi 

vegyésszel, és rendes fürdőorvost alkal-

maztak . Ily nagyméretű átalakításokkal 

Parádot Magyarország elsőrangú fürdői 

közé emelték .

Ebből az időszakból Petényi hagyatéká-

ban egy feljegyzés található a fakókeselyű 

mátrai előfordulásáról : „Ullman tisztjeinek 

állítása szerint is évenként költ a keselyű 

a Mátrában a Saskő és Bagókő (Bagolykő) 

sziklafalában ”. Ez az adat is alátámasztja 

Fuchs 1861-es állítását a Mátra erdeinek 

őserdő jellegéről .

1841 és 1919 között a térség a Károlyi-

család kezelésébe kerül . Károlyi György* 

1840-től bérli . A debrő–parádi uradalom 

1854-től a család birtokába kerül .

Ez idő tájt Parádon is életbe lép az 

1816-ban, a gróf Károlyi-család uradalmai 

részére kiadott, egységes gazdasági utasítás . 

Ennek az erdők kezelésével kapcsola-

tos része ma is korszerűnek tekinthető . 

Károlyi György haláláig nagy gondot 

fordít birtokának erdeire , a legkorszerűbb 

erdőművelési eljárásokat alkalmazza .

Az 1870-es években Károlyi Gyula 

mintegy 4000 kat. hold, azaz 2320 ha 

területen vadaskertet létesít , amelyet 

elkeríttet és őriztet . A vadászat könnyebb 

gyakorlása céljából építteti a Rudolft  anyát, 

a Rózsaszállást és több cserkészkunyhót . 

A Vadaskert legtávolabbi, legmeredekebb 

sarkában feküdt az az ősi erdőállomány, 

amely a mai Kékes-Észak erdőrezervátum 

területén máig is fennmaradt (17. ábra) . 

Ebben az időszakban Károlyi Gyula a 

korábban kipusztult rőtvadat (szarvast) 

visszatelepíti a mátrai pagonyokba .

A Vadaskert Károlyi Gyula haláláig 

a vadászat céljait szolgálja . Az 1891-es 

újrabekerítés már halála után történik . 

Ezután a Vadaskert elsősorban pihenőerdő 

illetve parkerdő funkciót tölt be, amely 

mint elsődleges cél 1945-ig megmaradt .

A II. v i lágháborút követően a 

4235/1949. M. T. sz. rendelet az 1879. évi 

törvény kapcsán véderdővé nyilvánított 

 * A Magyar Gazdasági Egyesület elnökeként ő 

írja alá  az erdészeti ügyek hathatósabb fölka-

rolása iránti, a helytartótanácsnak benyújtott 

egyesületi felterjesztést .



Czájlik Péter

86 ER 3  : 7–94, 2009

természetközeli erdeinket hivatalos vé-

delem alá helyezte .

A Kékes-tető még megmaradt 438 ha 

aránylag érintetlen erdeit az 1949. évi 

rendelet felhatalmazása alapján az OTT. 

1110/1959. sz. határozatával védetté 

nyil vánította . 

Abban mindennemű véghasználatot 

tiltott, azonban az ún. egészségügyi be-

avatkozást megengedte, ami elsősorban 

a holtfa kinyerése miatt nagyon sokat 

rontott a természetközeli állapotokon . 

Az egészségügyi termelések az 1960-as 

évek elején bekövetkezett széldöntésekre 

hivatkozva, már komoly véghasználatok-

hoz is vezettek . Ezen kívül a honvédség 

és a turizmus sem kímélte az erdőtömböt . 

Majd egy 1973. IX. 25-i természetvédelmi 

felügyelői feljegyzés alapján az OTvH 

akkori vezetése 5/1976. határozattal a 

védettséget megszüntette 

1974 és 85 között előkészítik a Mátrai 

Táj védelmi Körzet kijelölését, majd 1985-

ben védetté nyilvánítják .

1990 júliusában a „Vásárhelyi István” 

Természetvédelmi Kör kezdeményezi 

a Kékes-Észak őserdő rezervátum lét-

rehozását, és azt az erdőrendezőséggel 

közösen az erdészeti üzemtervben is 

átvezeti, oly módon, hogy a kijelölt terület 

faállományának vágásérettségi korát 999 

évre emeli .

2000-ben, az 1996. évi LIII. törvény fel-

hatalmazása alapján megszületik a 3/2000. 

(III. 24.) KöM rendelet a Bükki Nemzeti 

Park Igazgatóság illetékességi területén lévő 

egyes védett természeti területek erdőre-

zervátummá nyilvánításáról (Hór-völgy, 

Kecskés-galya, Vár-hegy, Őserdő, Leány-

völgy, Paphárs–Kecskevár, Csókás-völgy, 

Csörgő-völgy, Kékes, Nagysertés-hegy, 

Pataj erdőrezervátumok) .

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönettel tartozom az Erdőrezervátum-

kutatók Tudományos Tanácsadó Testü-

letének (ER TTT), türelmükért és támo-

gatásukért, melyet a kézirat elkészítésének 

hosszadalmas munkájában, valamint az azt 

megszakító betegségeim alatt nyújtottak .

Köszönöm dr. Tóth Sándornak értékes 

lektori munkáját, támogatását a kézirat 

befejezésében .

Köszönöm dr. Csiff áry Gergelynek a 

történelmi adatok ellenőrzését, értékes 

kiegészítéseit és megjegyzéseit .

Külön köszönettel tartozom a Vásár-

helyi István Természetvédelmi Kör tagsá-

gának, akiknek áldozatos munkája nélkül 

a Kékes-Észak erdőrezervátum kutatása 

meg sem valósulhatott volna .

Köszönöm a Magyar Tudományos 

Akadémia Ökológiai és Botanikai Kutató-

intézetének, azon belül Borhidi Attilának 

és Horváth Ferencnek azt a támogatást, 

amelyet a dolgozat elkészítéséhez, szerkesz-

téséhez és megjelenéséhez nyújtottak .
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