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RÉSZLETEK A PARÁDI ERDŐK 
Sághi István TÖRTÉNETÉBŐL 

A parádi erdők sorsát a debrő—parádi uradalom helyzete határozta meg. 
1352-től napjainkig — több mint 600 év alatt — 44 gazda mondhatta azokat 
magáénak. A felsővadászi Rákóczi család 137 évig, a Grassalkovich család 101 
évig, míg a Károlyi család 79 évig birtokolta a parádi erdőket. 

A XVIII. században kibontakozó ipari forradalom különös hatással volt a 
Párád környéki erdők sorsára. Ebből az időből már jeles forrásmunkák állnak 
rendelkezésre a kialakulóban levő manufaktúrák történetéről. A fejlődés akkori 
fokán egyik legfontosabb energiaforrás a tűzifa volt, ugyanakkor fontos alap
anyag is. Erre vonatkozólag Takács Béla „Parádi üvegművészet" című művében 
világosan írja le az erdő és üveggyártás kapcsolatát, a huták létrejöttét, a ha
muzsírfőzést, az egyes termékek kialakításához szükséges „formák" gyártását. 
Takács szerint már az 1500-as évek elején is működött üveghuta a Mátra alján. 
„Levéltári adatok utalnak arra, hogy az egri székesegyház ablakaihoz szükséges 
üvegtányérokat Bodonyi Mártontól vásárolták a XVI. század elején." Ennek 
a hutának pontos helyét nem tudjuk. 

A parádi üveghutát 1708-ban íí. Rákóczi Ferenc hozta létre, közönséges ház
tartási és öblös üveg előállítása céljából. Az öblös üveget fúvott technikával 
gyártották. A huták környékén települt hamuzsírfőző ház, a „Szalajka-ház", 
melynek neve ma is több helyen őrzi a hamuzsírfőzés emlékét. A hamuzsír 
népies neve „szalajka", a latin sal alcalicum-ből (K2CO3) származik. Ugyancsak 
a helybeli erdő szolgáltatta az üveggyártáshoz szükséges üveghomokot, a „bé
kasót" is, mely a Fényes-pusztához tartozó Gilice-völgyben volt található. A 
huták helyét mindenkor a faalapanyag, mint energiabázis határozta meg. Ezt 
igazolja, hogy a II. Rákóczi Ferenc által létesített üveghuta a mai Párád—Óhuta 
helységben volt, a Kékes É-i lejtőjének faanyagára települve, ahonnan „sze
kéren és szánon" vitték a fát a hutába. Mintegy 60 évig üzemelt ezen a helyen, 
majd „fa hiányában" áttelepült „Űjhutára", a mai Parádsasvárra. Itt a Gálya 
és környéke É-i oldalának erdőállományai bánták az üveggyártást. 

Amíg az ipari szódagyártás nem indult meg, addig a fából készült hamuzsír 
felhasználásával, homok és mészkő hozzáadásával készítették az üveget. A fát 
nemcsak hamuzsírként használták, hanem nagy mennyiségű faanyag kellett az 
elégett fa hamujának friss vízzel való kilúgozásához, majd ennek lepárlásához, 
és végül a hamuban levő szénrészecskék kiégetéséhez. Vizsgálatok kimutatták, 
hogy 100 kg bükkfából 1,17 kg hamu marad vissza, más fafajból ez az érték 
kisebb, ezért ragaszkodott az üveggyártás évtizedeken keresztül a bükkhasáb 
tűzifához. A kitermelésnek alig 10—15 %-a volt ipari fa, 85—90 %-ban tűzifát 
termeltek, a kiváló termőhelyeken fejlődött erdőkből. Csupán pár száz m 3 

tölgyrönk szolgálta a borosgazdák hordóigényét és még kevesebb bükkrönk a 
helyi lakosság faárutermelő barkácsműhelyeinek szükségletét. A huták évenként 
mintegy 20 000 m 3 tűzifát használtak fel ipari tevékenységük viteléhez. Ezen 



Parádsasvár (Újhuta) látképe 

mennyiségű faanyagnak mindenképp rendelkezésre kellett állnia, szükség ese
tén rendkívüli használattal termeltették ki az erdőhivatalok. 

De nemcsak a huták idéztek elő az erdőben rablógazdálkodást. A fahamu 
igen magas káliumtartalmú műtrágya is, ezt felismerték az élelmes emberek 
és a Párád környéki erdők ilyen értelmű „hasznosítása" sem maradt el. Egy, 
1764-ből ránk maradt összeírás utal arra, hogy az óhutai manufaktúra szükség
letét kielégítő „Szalajka-ház" mellett egy nagyobb hamuzsírhutát is működtet
nek a parádi erdőségekben. A hutában egy év alatt 3900 mázsa hamuból 205 
mázsa hamuzsírt állítottak elő. Ugyancsak korabeli feljegyzések utalnak arra, 
hogy az uradalom a parádi, bodonyi és ballai határban pénzért égetteti a fa-
hamut, sőt a „szomszédbeliektől kilaját 10 krajcárért beveszi" (1 kila = 56 kg). 
Erre a tevékenységre utalnak a régi elnevezések — Égett-vágás, Szálaj ka-
völgy — is. 

Fényes Elek összeállításában egy XIX. sz. eleji statisztikai jelentésből arról 
is tudomást szerezhetünk, hogy a század elején évente 40 000 q hamuzsírt vittek 
ki Magyarországról. Ez természetesen nem mind a parádi erdőkből került ki, de 
az erdők itt is megérezték ennek hatását. 

Az erdők feltáratlansága, a vasútvonalak nagy távolsági, az erdőktől, az 
akkori fuvarozási viszonyok olyan tetemes költséggel terhelték a fát, hogy 
csak ennek az egyetlen „zsugorított" terméknek a szállítása fizetődött ki. A 
rendkívül magas szállítási költségekre utal az is, hogy a parádi üveggyárnak 
az óhutai község szomszédságából Űjhutára, a hegyek lábához „az erdők mé
lyére kellett hátrálnia •—• amint Takács Béla írja — ez a megoldás mindenkép
pen előnyösebb volt a debrői uradalom részére, mintha a műhelyhez szállították 
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Az egykori üveghuta helyén épült üveggyár 

volna az olvasztáshoz szükséges, nagy mennyiségű fát". Így jött létre szoros 
kapcsolat az uradalom üveggyára és a fényesi erdőgondnokság között, mely 
180 évig tartott, 1947-ben szűnt meg. 

A Párád környéki erdők fáját tovább emésztette évszázadokon át a timsó-
főzés is. Fáy András 1819-ben erről így ír: „Ezelőtt mintegy 40 esztendőkkel, 
egy Társaság kezdte mívelni, melytől azt egyik tagja, Totovics Antal egri la
kos váltotta magához, de bányája mellé sem rétje, sem legelője szükséges vonó 
marhái számára nem lévén — úgy szinte fát is üstjei alá a szomszéd Birtoko
soktól azoknak önkényes árszabások szerint kénteleníttetvén vásárolni a Bá
nyát nem győzte s a timsófőzéssel sok káros bukdosásai után végképpen fel
hagyott. Ugyanis minden mázsa timsó főzéséhez 1 ől fa kívántatik." Ennek ára 
helyben 6,— Ft volt, melyhez az egyéb költségek is hozzáadattak. Így bizony 
nem volt kifizetődő a timsófőzés. Ennek tanúságát őrzi a parádi közigazgatási 
területen fekvő több száz hektáros Tofouics-erdőrész, mely ma igen szép állo
mánya az erdészetnek. A későbbiek során az Orczy család újra felelevenítette 
a timsófőzést, rác és görög kereskedők bányatársulata útján, és a fát 1,— Ft-ért 
adta ölenként. Az üzem termelése 1785-ben már 300 mázsa timsó, ami tetemes 
mennyiségű tűzifa felhasználását igényelte. 1797-ben újabb timsólelőhelyet fe
deztek fel Bereg megyében, Munkács mellett, ami sokkal gazdaságosabbnak bi
zonyult, így rövidesen be kellett záratni a parádit, mint az első magyarországi 
„timsógyárat". Maga a timsőgyártás 60 év alatt mintegy 150 000 öl tűzifát fogyasz
tott el, ami az akkori viszonyok között is szép teljesítménynek számított. 

A Károlyi-levéltárban őrzött, 1840. okt. 23-án történt megbecsülés szerinti 
épületleltárok arra engednek következtetni, hogy az erdei legeltetésnek is bő
séges lehetőséget adtak. Több helyen szerepelnek juhhodályok, félszerek, kon-



Kilátás a Gálya oldaláról a parádi völgyre 

dáslakások, sertésólak, karámok, de erre utalnak a ma még megtalálható le
gelőerdők stb., melyeket fokozatosan felszámol a mai erdőgazdálkodás. Az erdő 
mellékhaszonvételi jelentőségét abban az időben elsősorban a legeltetés képez
te. Az 1841. évi leltárban 1809 db juh és 198 db sertés szerepel a parádi kasz-
nárságban, mely jószágok jó részben a fényesi területen voltak találhatók. Az 
erdei gyümölcs gyűjtése csak a lakosság céljait szolgálja. 

Nem kifejezetten fatermesztést szolgáló területekről is említést kell tennem, 
ezek az ún. „Büdösköves források", melyekről 1819-ben már Fáy András is 
említést tesz. Ezeket a helyi lakosság „Csevicze" forrásoknak nevezi. Ma is 
működő források a parádsasvári Csevicze-, a Klarissza-forrás, a Szent István
forrás. Fáy szerint a „nehéz szaguk miatt nevezik büdösköves forrásnak, amely
nek tavaszkor és hajnalban van a nagyobb ereje . . . a szomszéd palócság is 
ezzel él". 

A parádi uradalom gazdái közül a legjelentősebb szerepet a Károlyi család 
töltötte be. A birtok 1840 óta a családi alapítvány mellett, széles területen mű
ködő hitbizományi feladatot látott el, gróf Károlyi Gyula halála után, 1890-
ben, a hitbizományi fia, Mihály örökölte. A forradalmár Károlyi Mihály felis
merte a hatalmas kiterjedésű hitbizomány társadalmi rendeltetését és saját 
birtokán 1919. február 23-án, megkezdte a földosztást a mezőgazdasági terüle
teken, a nincstelen parasztság földhöz juttatása érdekében. Az erdők változat
lanul nagyüzemi kezelésben részesültek továbbra is. 

A hitbizományi erdők a következő községek határában terültek el: Recsk, 



Bükkös a Mátra északi oldalán 

Párád, Bodony és Ballá, a Magas-Mátrában, Verpelét, Vácra, Markaz, Domosz-
ló, Al- és Feldebrő, a Mátra D-i nyúlványain. A század elején a hitbizomány 
tulajdonában 7418 kh szálerdő és 9399 kh sarjerdő volt, a szálerdőt 80 éves, 
a sarjerdőt 50 éves vágásfordulóval kezelték. A hatalmas kiterjedésű erdősé
gek igen csekély jövedelmet hoztak az uradalomnak, mert a fogyasztó elsősor
ban a hitbizomány és saját üzemei voltak. A fogyasztóhelyre a járhatatlan 
utakon történő szállítás meg nem térülő költséget jelentett. Erre az időre esik 
a Recsk—Parádsasvár közötti makadámút megépítése, a. recsk—parádi vad
gesztenyefasor telepítése, amely ma védettséget élvez. 

A Tanácsköztársaság bukása után Károlyi Mihály emigrációba kényszerült 
és a Horthy-kormányzat a hitbizományt elkobozta és a Nemzeti Közművelődési 
Alapítvány kezelésébe adta. A kezelő főhatóság négy erdőgondnokságot (erdő
hivatal) létesített a hitbizományi erdőkből; Sándor-rét, Fényes-puszta, Sirok, 
Kőkút-puszta. A birtokok elkobzása után néhány évre a Károlyi-örökösök pert 
indítottak a magyar állam ellen. A pert megnyerték és a földművelésügyi kor-



mányzat rendezte az örökösök követelését. Ezért 1929-tŐl a fényesi, siroki, 
kőkúti erdőgondnokságokat az államerdészet vette kezelésbe, de 1938. október 
1-től ismét a Nemzeti Közművelődési Alapítvány kezelésébe kerültek vissza, 
miután bebizonyosodott, hogy az alapítványi erdőgazdálkodás színvonala sem
miben sem maradt el az államerdészetitől. Ez volt az állapot 1945-ben, amikor 
is a 600/1945. kormányrendelet az erdőt állami tulajdonba vette. 

A felszabadulást követő időkben már a kezdet kezdetén megtaláljuk a Pá
rád környéki erdészek mozgolódását a politikai életben is. 1945. április 15-én, 
Farádfürdőn megalakult a Mátravidéki Erdészeti Alkalmazottak Szabad Szak
szervezete. Az alakuló közgyűlés kimondta, hogy ez a szakszervezet csatlakozik 
a vármegyei, illetve az országos szakszervezethez. A közgyűlésen 26 fő erdész 
és erdőmérnök vett részt. 
FELHASZNÁLT FORRÁSOK: Takács Béla: A parádi üvegművészet. Soós Imre és 
Szőkejalvi-Nagy Zoltán: Timsógyártás Magyarországon. Technikatörténeti Szemle, 
1967. Károlyi-levéltár anyagai. Fáy András: Büdösköves források. Tóth Bódog ha
gyatéka. 

Kína két európányi területének felén lehetnének természetes erdők és bizonyára 
voltak is mindaddig, amíg korábbi, háromezer éves történetének több, magasan 
fejlett kultúrájú időszaka azokat ki nem irtotta olyannyira, hogy időszámításunk kez
detére az alföld teljesen el nem erdőtlenedett és a dél-kínai hegyvidék erdei is erősen 
megcsappantak. A népköztársaság megalakulásakor (1949) a délnyugati mezőgazda
sági vidéken az erdősültség alig 1 %-ot tett ki, csak keleti magas hegységben emel
kedett ez 30 %-ra, helyenként esetleg még többre, és mindez végül is országos 5 %-ot 
eredményezett. Az azóta eltelt időben a kínaiak óriási erőfeszítéseket tettek az erdőt-
lenítés okozta aszályok, árvizek, erózió megfékezésére. Gátakat építettek, csatornákat 
ástak és 25 év alatt 45 millió hektárnyi erdőt telepítve, az ország erdősültségét 10 
%-ra emelték. 

Ezekben az erdőkben folyó gazdálkodásba nyerhetett némi bepillantást az az osztrák 
erdészekből álló turistacsoport, amelyik az elmúlt év nyarán háromhetes tanulmány
utat tett Kínába. Tapasztalataikról dr. H. MAYER, a bécsi egyetem erdőművelés-
professzora számolt be. 

Kína termőhelyei a sivatagtól a trópusi esőerdőkig terjednek. Fafaj-összetételük 
ennek megfelelően rendkívül változatos. A kínaiak kellő erdőgazdálkodási hagyomá
nyok híján, most a belterjes mezőgazdaság (rizstermelés) és a fás kultúrát illetően, 
a kertészet szemléletével nyúlnak az erdőhöz. Rendkívül behatóan ápolják, nevelik 
telepítéseiket és gondosan őrzik megmaradt kevés erdejüket. Az erdőgazdálkodás 
szervesen illeszkedik a természeti kincsek sokoldalú hasznosításában a mezőgazda
ság, kertészet, haltenyésztés mellé a nagy cél — az önellátás nyújtotta függetlenség — 
elérése érdekében. 

A tanulmányút egy állami erdőgazdaságot és egy termelőszövetkezetit látogatha
tott meg. Az állami erdőgazdaság kombinátszerűen működik, még mezőgazdasági 
terményekben is önellátó, összterülete 98 000 ha, 27 erdészete van, 5600 munkás 
dolgozik benne, évi kitermelése 280 000 m 3 , saját kutatóintézet 40 fővel, saját kul
turális és egészségügyi szolgálattal. Heti hat, 8 órás munkanap, szabadság nélkül. 
Kitermelés szovjet mintájú motorfűrészekkel, de nyugati mintájú könnyű fűrészeik 
is vannak. Közelítés főként lóval, de 50—80 HP-s, kerekes traktoraik és szovjet min
tájú, lánctalpas vontatóik is vannak. Szállításban kiterjedt az erdei vasút és alkal
mazzák a vízi szállítást is. Mindezek mellett még sok a kézi, országosan is általános 
a „kuli"-munka. Az erdőgazdaságnak saját javítóműhelye van. Fűrészüzeme évi 
40 000 m3 fűrészárut termel. Feltártsága 3—5 fm/100 ha. A termelőszövetkezeti erdő
gazdaság főként telepít. Fő fafaj a Cunninghamia lanceola gyorsan növő, Pinus 
massoniana és Metaseguoia glyptostroboides viszonylag kevésbé gyorsan növök, de 
honosak, valamint az észak-amerikai Pinus elliotii, gyorsan növő fenyőfaj. A kísérő 
fafajok lombosak. 

A bemutatott gazdaságok — a vendéglátók beismerése szerint — nem jellemzőek 
az egész ország erdőgazdaságára, mert a fejlettebbekhez tartoznak. Az elmúlt 30 év 
alatt jelentős eredményeket értek el, de sok vidéken még nem elegendő a telepítés 
és hiányos az erdők gondozása. Még tetemes erőfeszítések szükségesek ahhoz, hogy 
megközelítsék a fejlett országok hagyományos erdőgazdálkodását. 

(HOLZ-KURIER, 1977. 47. Ref.: Jérőme R.) 


