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Az I. világháború után a hazai erdõgaz-
dálkodásunk gócpontjaiban moderni-
zációs folyamatok indultak meg. Ennek
alapja a selmecbányai és soproni egye-
temeink magas színvonalú mérnöki,
biológiai és gazdasági képzése volt.
Kiváló erdõmérnök elõdeink megsze-
rezték az erdõtulajdonosok támogatá-
sát a természetes felújításokra, az útépí-
tési, a fafeldolgozási, a természetvédel-
mi és turisztikai feladatokra is tekintet-
tel lévõ, tartamos erdõgazdálkodás
bevezetéséhez. E csoportba tartozik a
zirci apátság erdõgazdálkodása és ezen
belül a csörötnek-szentgotthárdi erdõ-
gondnokság tevékenysége is. A két
világháború közt édesapám, Illyés
Károly vezette a gondnokságot. Az
általam feldolgozott dokumentumok
alapján kísérlem meg e két évtized gaz-
dálkodásának jellegzetességeit tömö-
ren összefoglalni.

Történelmi elõzmények
NAGY DOMOKOS I. (1975) cikke pon-
tos történeti áttekintést ad a zirci apátság
erdõgazdálkodásáról az I. világhábo-
rúig. A ciszterci rendet Szentgotthárdra
III. Béla királyunk telepítette. A történe-
lem viharai hatására változtak a terület
földbirtokosai és 1734-ben került ismét
a birtok a Rendhez, nevezetesen a heu-
ligenkreutzi ciszter apátsághoz. 

Érdekes, hogy 1817-tõl Szentgott-
hárdon már teljesen magyarul vezet-
ték az uradalmi dokumentációt. I.

Ferenc József rendeletére 1878-ban a
zirci apátsághoz került a kb. 4700
kat. hold erdõterületû szentgotthárdi
uradalom. A kiegyezés egyik velejáró
intézkedése így zárta le a magyaroso-
dási folyamatot.

A zirci apátsághoz ekkor már jelentõs
erdõterületek tartoztak. A csatlakozás a
magyarpolányi, a zirci Erdõgondnoksá-
gok és három önálló erdészkerület (Elõ-
szállás, Szántó és Pásztó) kb. 7000 kat.
holdnyi erdõterületéhez történt (1904). 

Levéltári anyagokból kitûnik, hogy
az erdõgazdálkodást magas szinten
mûvelték az apátságnál. Müller erdõ-
mester hivatalba lépésével 1828-tól
mind korszerûbb írásbeli szabályozá-
sok határozták meg a vágások módját,
az erdõfelújításokat, a maggyûjtést, a
nevelõvágásokat. E szabályozások tar-
talmi változatainak idõbeli nyomon
követése külön tanulmány tárgya lehet.

Müller utóda Fischl erdõmester lett.
Vezetésével az 1879-es erdõtörvény
hatására elindultak az üzemtervezési
munkák. E folyamatot Fischl utóda
Havas Ágoston (1884) fejezte be. Vele
kezdõdött az akkor korszerû, térszako-
zásra alapozott erdõgazdálkodás az apát-
ságnál. Ennek egyik jó példája az 1885-
ben jóváhagyott csörötnek-szentgotthár-
di üzemterv VaM.L. 441.77.d. Az üzem-
terv eredetileg 20 évre szólt, legközelebb
azonban csupán 1924-ben ideiglenes,
majd 1935-ben készült új üzemterv,
addig üzemtervi felülvizsgálatokkal

teremtették meg a gazdálkodás feltéte-
leit. 1941-ben az erdõgondnokság veze-
tõje Haszák Aladár lett, aki szakmai tel-
jesítményével az erdõk államosítása után
nemcsak Vas megyében, hanem orszá-
gos szinten is az erdõmûvelés egyik
meghatározó egyénisége lett.

A csörötneki erdõgazdálkodás
jellemzõi 1920–1941 között

Illyés Károly munkába állása
Illyés Károlyt dr. Békeffy Remig zirci

apát 1920. október 1-i keltezésû levél-
ben nevezte ki a csörötneki és pásztói
apátsági erdõk gondnokának. A minta-
szerûen megfogalmazott okiratból egy
bekezdést legalább célszerû idézni:

„A kitermelésnél a cél, melyet állan-
dóan szem elõtt kell tartania az, hogy
az erdõk jövedelmét minél magasabb
fokra emelje. A felújításnál pedig arra
kell szorgosan ügyelnie, hogy az erdõk
értékes fanemekkel és erdészetileg lehe-
tõleg tökéletesen újuljanak fel.”

Az erdõgondnokot szakmailag a
zirci erdõmester, gazdálkodási tevé-
kenységét pedig a szentgotthárdi
erdõfelügyelõ ellenõrzi. Utóbbi a
szentgotthárdi uradalom történetét
színvonalas tanulmányban feldolgozó
Kalász Elek volt, utóda 1937-tõl Hege-
dûs Valter lett.

A továbbiakban a különféle levéltári,
fõleg üzemtervi adatok és egy pénztár-
könyv alapján foglalom össze az idõ-
szak jellegzetes vonásait.

DR. ILLYÉS BENJAMIN

A zirci apátság csörötneki erdôgond-
noksága erdôgazdálkodása
1921–1941 között

Javított földutak az 1930-as évek végén



Erdészeti Lapok CXL. évf. 6. szám (2005. június) 195

Az üzemtervi adatokból levonható
következtetések
Az eddigi gazdálkodás jellegzetességei

Az 1903-ban lejárt üzemtervek pótlá-
sára 1923-ban Illyés Károly üzemátvizs-
gálást végzett (VaM.L. XI..604.). Ebbõl
levonható az a következtetés, hogy
lényeges túlhasználat nem történt.
Viszont egyes erdõrészletekben enge-
dély nélküli bontásokat végeztek. A
háború következményeként nevelõvá-
gások, erdõsítések és ápolási munkák
maradtak el. A háború alatt 20 000 m3-
es kényszerkitermelést kellett végezni,
melyhez gõzvasutat is építettek.
E fatömeget 20 év alatt kellett megtaka-
rítani. Ez az elõírás 10 év alatt teljesült.

A gazdálkodás új koncepcióját az Illyés
Károly által összeállított 1924-es ideigle-
nes üzemterv részletesebben tükrözi (-
VaM.L. IV.441.9.d.). Egyik fõ célkitûzés
volt a vágáskor fokozatos felemelése 10
év alatt elõször 90 évre, majd késõbb 100
évre. A másik lényeges változás a csopor-
tos felújítóvágás fokozatos bevezetése.
Példaként szerepeljen egy erdõrészlet
elõírása: A 12.b. erdõrészlet „Használatba
vehetõ. Felújítás csoportos lehet. Völgy-
ben lucfenyõvel, déli szélén tölgymakkal
alátelepítendõ. Nyiladék mellett egy öreg
bükk természeti emlékként fenntartan-
dó …”. Az erdõrészletben sok 1-5 éves
bükk, lucfenyõ és gyertyán újulat volt.

Már ekkor felmerült két erdõrészlet-
ben lévõ idõs jegenyefenyõk természe-
ti emlékként történõ megõrzése. Ezt a
hatóság 1942-ben hagyta jóvá. 

Az erdõgazdálkodás jellemzõinek
következõ jelentõs dokumentuma a
gondnokság 1935-ös üzemterve (Illyés
Károly által összeállított anyag kézírásos
VaM.L. XI.604.1. és gépelt példányai
VaM.L. IV.441.9.d. is tanulmányozhatók).
Az anyag az eltelt közel 70 év után is igen
értékes információkat tartalmaz. 

A termõhelyi viszonyok áttekintése
után a tölgy és az erdeifenyõ meghatá-
rozó szerepe mellett a bükk, lucfenyõ
és vörösfenyõ jelentõségét hangsúlyoz-
za a jövedelmezõség emelése és a ter-
mészetes felújítás erõteljesebb alkalma-
zása érdekében.

Az eddigi gazdálkodás leírása igen
részletes. 1879 elõtt kisebb tarvágásokat
végeztek és a településekhez közeli erdõ-
részletekben szálaltak a helyi szükségle-
tek figyelembe vételével. Az elsõ üzem-
terv elkészültével a kétütemû a fokozatos
felújítóvágásra tértek át, de a „tervszerû
vágásirányról, a szükséges árnyalás fenn-
tartásáról, a kellõ idõben végzett felszaba-
dításról nem volt szó.”  Emiatt gyertyáno-
sok, nyír-, nyár- és fûzállományok alakul-
tak ki több erdõrészletben (pl. Hosszúfe-
nyõs, Öregsásos, Kiserdõ). 

A makkvetések nem kapták meg a
megfelelõ ápolást. Állandó csemetekert
nem volt. A fiatalosok ápolása késett,
megvárták míg a kitermelt faanyag elér-
te a „számos fa” méretet és gazdasági
hasznot hozott.

1920-tól a fiatalosok nagy részét fel-
szabadították. A középkorú állomá-
nyok egy része kiritkult (pl. Öregsásos,
Hangyás, Tilalmas), a vágható idõsebb
állományok viszont jó szerfa-kihoza-
talú, szép szálas erdõket alkotnak.

A faanyag iránti szükséglet megha-
ladja a kitermelési lehetõségeket.
Ebben az idõszakban a gondnokság
erdeibõl évente kb. 8000 m3 faanyagot
termeltek ki és az 1920–31 közötti évek-
ben az elért tiszta jövedelem 16 ezer és
57 ezer P között ingadozott.

Az erdészet területén 1939-ig 53 km
jól karbantartott erdei utat létesítettek.
Ezeket megfelelõ profillal alakították ki, a
mélyebb kátyúkat folyami kaviccsal töl-
tötték fel (Mál, Gyertyános, Tilalmas, Zsi-
dai-völgy). Illyés Károly már 1922-ben

kavicsbánya-nyitási engedélyt kért e ter-
vei megvalósításához (VaM.L. XI.604.1.).

Egyéb befolyásoló  tényezõk közt
jelentõs a szentgotthárdi apátságot ter-
helõ kegyúri költség, melybõl a környe-
zõ plébániák dologi és személyi költsé-
geit fedezik. Ennek 75%-át az erdészet-
nek kell viselni.

A földek kataszteri tiszta jövedelme
után adófizetési kötelezettség volt. Az
üzemterv táblázatos formában közli e
kategória adóinak megoszlását. Az
aranykorona arányában ebbõl az erdé-
szetre 1933-ban 7331 P fizetési kötele-
zettség jutott. Iskolaadóként az erdészet-
re évenként még 1500-1800 P-t terheltek.

A környéken – különösen a téli idõ-
szakban – jók a munkásviszonyok,
azonban a dolgozók az új szemléletû
erdõgazdálkodás szempontjából nem
eléggé képzettek. Télen általában 35-40
fuvaros kap munkát. „Tavasszal, amikor
a zöld takarmány etethetõ kb. 100
tehénfogatra lehet számítani.”

A jövõ gazdasága
Két alapvetõ célt szolgált az 1935-

ben jóváhagyott üzemterv:
– az egyenletes, tartós hozam jövedel-

mezõ biztosítása a messze jövõben is;
– a csoportos felújításra alapozott

erdõkezelés.
Fõbb fafajok a bükk, lúcfenyõ, a

tölgy és vörösfenyõ, valamint az „õsho-
nos” erdeifenyõ. A gyertyán „hézagtöltõ
és ágtisztulást segítõ elegyfajként” igen
fontos szerepet tölt be. Napos, meleg
helyekre a szelídgesztenyét is be kíván-
ta hozni.

A vágáscsoportokat az újulat igényei
szerint célszerû kialakítani, de vigyázni
kell arra, hogy ezek ne alkossanak
összefüggõ, nagy vágásterületet.

„Az eddigi elõkészítõ és végvágásra
épített ernyõs vágást azonban fel kell

Csoportos felújítás a csörötneki szôlôk alatt 1929 tavaszán Illyés Károly 1940-ben egy csoportos felújítóvágásos területen
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váltani csoportos felújító vágásokkal. Ki
kell próbálni annak szegélyes és mégin-
kább a vonalas alakját is”. 

Az elgyomosodott erdeifenyveseket
kényszerûségbõl tarvágással kell kitermel-
ni. E területeket erõs, iskolázott csemeték-
kel a tarvágást követõ tavasszal be kell
ültetni. Az alátelepítésnél és pótlásoknál a
magvetést is célszerû alkalmazni.

A fiatalosok ápolásánál a sarjak,
böhöncök visszaszorítása a cél. A nyila-
dékok, utak mellett hagyjuk meg a nyír-
fa csoportokat és így „emeljük erdõnk
külsõ képének szépségét”. A nevelõ
vágásokkal „eljutunk a IV. korosztály-
hoz, melybõl megyünk át a fõhasználat-
ba. A koronabontó vágások már a felú-
jítás érdekeit szolgálják, és az idõ folya-
mán fokozatosan eljutunk a természe-
tes felújításig”.

„Ahol a csemete még nem volna alá-
települve, ott a vonalas szálalást alkal-
mazzuk, az irányvonalak elõzetes kije-
lölése után alkalmas helyeken az állo-
mányt foltonként megritkítva és késõbb
felszabadítva.”

A mai „természetközeli” erdõkezelési
koncepcióhoz hasonló törekvés már az
1924-es ideiglenes üzemtervben is meg-
fogalmazódott. A megvalósítás folyama-
ta pedig visszatükrözõdik az 1935-ös
üzemterv erdõleírási részében. 147 erdõ-
tag erdõrészleteirõl igen részletes leírás
és kezelési elõírás található. Az 1:4000
méretarányú térkép pedig a mai elem-
zõk számára is lehetõvé teszi a változá-
sok tanulmányozását.

Az erdõleírásból általában levonható
az a következtetés, hogy Illyés Károly a
munkába állásától kezdve a gyakorlat-
ban igyekezett megvalósítani az elgon-
dolásait. Ezt alátámasztó tények:

– az általa 1920-41 között létesített
fiatalosok túlnyomó része elegyes erdõ;

– az üzemtervben igen sok csoportos
felújításra kijelölt és 1920 után megkez-
dett erdõrészlet van. Utóbbiak között
vegyeskorúság és fafajösszetétel szem-
pontjából ideális területek találhatók;

– alátelepítések csemetével, makkal
és fenyõmaggal megjelennek a leírás-
ban. Az elkerülhetetlen tarvágásokat így
közelítette a természetes felújításokhoz.

A pénztárkönyvi adatokból levon-
ható következtetések

A gazdálkodás gyakorlatáról érdekes
információk nyerhetõk egy pénztár-
könyvbõl VaM.L. XI.604.1/2. Ez a kötet
1932-44 között tükrözi vissza az erdõ-
gondnokságnál végzett munkákat. Külö-
nösen precíz Illyés K. saját kézírásával
1937 augusztusáig vezetett nyilvántartás.
A konkrét számok alapján a következõ-
ket vizsgáltam részletesebben:

– a gazdálkodás általános jellemzõi;
– a csemetetermelés és erdõfelújítás;
– a fahasználat;
– a vadászat;
– egyéb tevékenységek.

A gazdálkodás általános jellemzõi.
A gondnokságnál 9 fõ kerületvezetõ

erdész és vadász teljesített szolgálatot.
Nem magas készpénzfizetésükön kívül
(kb. 50 P/hó) jelentõs természetbeni
juttatást kaptak (tüzifa, gabona, téli és
nyári egyenruha, bunda). A szociális
ellátás színvonalára jellemzõ, hogy az
apátság a tanuló gyerekek után nevelte-
tési segélyt adott. Az erdészek és csa-
ládjuk orvosi ellátásának költségei is
megjelennek a pénztárkönyvben. 

Érdekes, hogy a közeli burgenlandi

apátsági erdõk (Magersdorf, Jenners-
dorf) kezelésével kapcsolatos bevételek
és kiadások is a gondnokságot illették.

Az irattári anyagokból kitûnik, hogy
Illyés Károly kezdeményezte Alsórönö-
kön egy fûrészüzem létesítését. 1933
novemberében indult meg az építke-
zés, és 1934 tavaszán már mûködött az
üzem. A létesítés és az üzemeltetés költ-
ségei, majd bevételei néhány évig a
gondnokságnál jelentkeztek.

A soproni egyetemmel kiépített kap-
csolatra utal pl. a „szilárdsági kísérletek-
hez fák kidöntése”, valamint elszállítási
költségeinek megjelenítése 1937 már-
ciusában (valószínûleg Pallay Nándor
kísérleteihez kellett a faanyag). Késõbb
két alkalommal a soproni diákok tanul-
mányútjaival kapcsolatos költségek
elszámolása is megtörtént.

A cserkészek táborozásával, szegény
gyerekek nyaraltatásával és falukutatók
tartózkodásával is merültek fel elszá-
molások. A megyei és országos verse-
nyeken jó helyezéseket elért csörötneki
tûzoltó egyesület támogatását is vállalta
a gondnokság.

Illyés Károly igen jó emberi és szak-
mai kapcsolatokat tartott fenn korának
neves botanikusaival. Az erdõgondnok-
ság jó bázisa volt a két világháború közt
az erdõterületen folytatott vizsgálatok-
nak. Ez az idõszak is hozzájárult ahhoz,
hogy a terület botanikai feltárása magas
színvonalú. Ezt alátámasztják a kor
botanikai publikációi.  Jól esett tapasz-
talnom, hogy neves botanikusok hivat-
koztak édesapámtól kapott adatokra,
GAYER 1932.; HORVÁT A.O. 1942.;
PAUER A. (1932). Az erdõgondnokság-
nál Csapody Vera, Jávorka Sándor,
Vajda László, Soó Rezsõ, Jeanglong

Kalász Elek jószágkormányzó és Illyés Károly
erdôgondnok az 1930-as évek elsô felében

Hegedûs Walter jószágkormányzó és Illyés Károly erdôgondnok a kerületvezetôk tár-
saságában. Az 1930-as évek második fele
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József fordultak meg a már hivatkozott
botanikusokon kívül. 

Az adatokból megállapítható, hogy a
gondnokság 1920-41 között jelentõs
szerepet töltött be a munkaalkalmak
teremtésében. A vonzáskörzetben
viszonylag magas színvonalú szociális
támogatást valósítottak meg mind a
saját dolgozók, mind a civil szervezetek
felé. Mindezek két pilléren nyugodtak:
az erdõgondnokság jövedelmezõségén
és az apátság vezetésének és az erdõ-
gondnoknak azonos szemléletén. 

Csemetetermelés és erdõfelújítás
Az erdõgazdálkodás új alapokra

helyezésének egyik alapvetõ feltétele
megfelelõ számú és minõségû csemete
elõállítása. Emlékeztetni szeretnék arra,
hogy a korábbi, részben háborús idõ-
szakból erõsen megbontott, gazos terüle-
tek elmaradt felújítását és kezelését kel-
lett megoldani. A csoportos felújító vá-
gásra való áttérés is igényelt szaporítóa-
nyagot. A sikeres beavatkozást szükség
esetén erõs, 4 éves iskolázott csemeték-
kel és magvetésekkel egészítették ki.

A pénztárnapló adatai alátámasztják,
hogy jelentõs magbeszerzést valósítottak
meg rendszeresen, a 30-as évek végén
Huszász-majorban magpergetést is végez-
tek. A magbeszerzések nemcsak a cseme-
tekertek szükségletét fedezték, hanem
egyes felújítások pótlását is elõsegítették.
A pénztárnaplóban nyomon követhetõ,
hogy mely évben, melyik erdõrészletek-
ben végeztek fenyõ-magvetéseket, vala-
mint tölgy- és bükk-makkvetéseket.

1933-ban 5 csemetekertben gondos-
kodtak a szükséges csemeték elõállítá-
sáról.

A magvetést széles körben alkalmaz-
ták. Az üzemterv szöveges részében
van utalás arra, hogy a kitermelt tuskók
védelmében célszerû a magvetést elvé-
gezni (Megj.: A 60-as években
Kollwentz Ödön javaslatára a Zselicség-
ben több hektár erdeifenyvest létesítet-
tünk ezzel a módszerrel I.B.). Az elke-
rülhetetlen tarvágásokat a következõ év
tavaszán beerdõsítették.

Fahasználat
Igen jelentõs volt az uradalom

faanyagszükséglete. Iparifát a mezõgaz-
dasági ágazat, a mûhelyek igényeltek.
Tüzifát az apátsági épületek fûtésére (kb.
400 ürm), a dolgozók járandóságának
kiadására (kb. 250 ürm) kellett biztosí-
tani. A környezõ iskolák, plébániák, a
szentgotthárdi óvóda is kapott tüzifát a
kitermelési és szállítási költségek befi-
zetése kötelezettségével. 

Iparifát a környéken tevékenykedõ
iparosok és fûrészüzemek, távoli
bányák részére értékesítettek. 

1934-tól jelentek meg a rönöki
fürészüzem létesítési és üzemeltetési
költségei. A saját rönk ellenértéke is
megjelenik az elszámolásokban. A fûré-
szüzem részletes elszámolása külön
adminisztráció  szerint történt.

A pénztárnapló visszatükrözi az új
erdõkezelési koncepció megvalósítását.
Az elszámolásokban erdõrészletenként
nyomon követhetõk a tisztítási, gyéríté-
si és véghasználati munkák. A fogatok-
kal kapcsolatos költségek megjelenése
pedig azt jelenti, hogy sikerült saját
fuvarozó kapacitás kiépítése is.

A vadászat
A vadászat az I. világháború elõtt csak

az uradalom belsõ szükségletének fede-
zését szolgálta. Illyés Károly irányítása
alatt új alapokra helyezõdött a vadászat.
Az idõszak pénztárkönyvében nyomon
követhetõk a cserkelõ utak, magaslesek
kiépítésének költségei. Az elhanyagolt
huszászi majorból akkori viszonyoknak
megfelelõ korszerû vadászati bázist épí-
tettek ki vendégszobával. Az avatás 1936
májusában, ünnepi szentmisével történt a
zirci apát úr személyes megjelenésével.
Érdekes, hogy még ebben az évben egy
külföldi vadászvendégtõl befizetett lõdíj
(2556 P) fedezte a bázis létesítési költsé-
geit. 1937-ben svájci vendégektõl 3550 P
bevétel származott.

1938-ban egy vadászház építésére is

sor került. Az elszámolásokban megje-
lentek az építési ácsmunkák, a földfel-
töltés és a mohagyûjtés költségei.

1936-tõl nyúl, fácán, szarvashús érté-
kesítésbõl komoly bevétel származott.
A fejlettebb vadászati színvonal ellené-
re nem kellett a felújítások védelmére
vadkerítést építeni.

Egyéb, erdészeti tevékenységek.
Az 53 km-es üzemi úthálózat kialakí-

tásának költségei (útprofil-kialakítás,
árokásások, kaviccsal és kõvel történõ
szakaszos útjavítás) is megjelennek a
pénztárkönyvben. Az üzemterv leíró
részében megtalálható jelentõsebb for-
rások kialakításával, karbantartásával
kapcsolatos munkák elszámolása is
nyomon követhetõ.

A rétek mûvelését új alapokra
helyezték. Nedves területek árkolása,
mohaszaggatás, valamint a két-három-
szori kaszálás és betakarítás munkálatai
jelennek meg a pénztárkönyvben. 

Összefoglalás
A zirci ciszter apátság szentgotthárdi
uradalmában az 1800-as évekre jellem-
zõ rendszertelen erdõgazdálkodáshoz
képest 1883-tõl megindult az üzemterv
szerinti erdõkezelés. Ennek fõ jellemzõ-
je volt a két beavatkozáshoz kötött
fokozatos felújító vágás és a szükségle-
tek szerinti szálalás kombinációja. Illyés
Károly tevékenységével megkezdõdött
a csoportos felújító vágásra alapozott,
többcélú és jövedelmezõ erdõgazdál-
kodás kialakítása. Az l924-es ideiglenes
és az l935-ben elfogadott 2o évre szóló
üzemterv tartalmazza az erre vonatkozó
célokat az erdõmûvelés, a fakitermelés,
az erdõfeltárás, a vadászat, a rétgazdál-
kodás, sõt a fafeldolgozás vonatkozásá-
ban is. Az idõszakot átfogó pénztárnap-
ló a célok gyakorlati végrehajtását
tükrözi. Az 1920-41-es idõszakban meg-
valósított korszerû erdõgazdálkodás
eredményeit egyrészt a levéltári adatok,
másrészt a területen napjainkban még
fellelhetõ 60-80 éves,  többségében ele-
gyes,  vegyeskorú erdõk  igazolják.

A levéltári adatokból számomra
levezethetõ fõbb tanulság: az erdõgaz-
dálkodásban bármilyen változás csak a
biológiai, erdészeti, mûszaki és ökonó-
miai ismeretek szintéziseként valósítha-
tó meg. Az évtizedeket átfogó folyamat
a hagyományos és újszerû erdõkezelési
eljárások egymás melletti tudatos alkal-
mazását teszi szükségessé. Ennek
kulcsszereplõje, a természettel és társa-
dalommal harmonikusan együttmûkö-
dõ erdõmérnök lehet a jövõben is.

Illyés Károly erdélyi 7 gyermekes család-
ban született 1889. november 17-én.
A selmecbányai Fõiskolán szerzett erdõ-
mérnöki oklevelet. 1912. augusztus 1-én
erdõrendezõként a kolozsvári Erdõigazga-
tóságnál kezdte meg szolgálatát. 1914-
1918 között a jósikafalvai erdõgazdaságot
vezette. A 36 ezer k. h.-nyi erdõterületen
megteremtette a korszerû erdõgazdálko-
dás alapjait (saját kezelésbe vétel, útháló-
zat megteremtése, fogatgazdaság szerve-
zése, havasi legelõk feljavítása, fûrészü-
zem megszervezése stb.).

Az 1920-1941 közötti csörötneki (szent-
gotthárdi) tevékenység után 1941–43-
ban ismét Kolozsvárott dolgozott az
Erdõigazgatóságnál. Feladata belsõ
Erdély faellátásának megszervezése.
1943 novemberében a pécsi Erdõigazga-
tósághoz került. 1945-tõl az erdõk álla-
mosításáig a pécsi városi erdõket kezel-
te, majd a mecseki erdõgazdaságnál
elsõsorban fahasználati és erdõrendezési
munkakörökben tevékenykedett 1956.
augusztus 30-án bekövetkezett haláláig.


