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Az Egri Erdõgazdaság (mai nevén EGER-
ERDÕ Zrt.) két országosan jól ismert táj-
egysége a Mátra és a Nyugat-Bükk. Van
azonban egy harmadik térség: a Heves-
Borsodi-dombság, röviden Dombvidék,
amit már kevesebben ismernek, viszont
természeti szépségekben, látnivalók-
ban, erdészeti értékben felveszi a ver-
senyt a Mátra és a Bükk térségével.
Dombvidéknek hívják, de ha az ember
egy túrát tesz a Vajdavár és az Ökörhegy
környékén, vagy a Zelemérben, igazi
hegyvidéken érzi magát.

A hegyek közé mélyen benyúló,
szebbnél szebb völgyek sorakoznak
Váraszótól Arlóig gazdag növény- és ál-
latvilággal. Ezek közül talán a legismer-
tebbek: a Váraszói-völgy szépséges ta-
vaival, a Szalajka-házzal (az erdészek
gyakori találkozóhelye), a Vállósba ve-
zetõ Leleszi-völgy, és a Gyepes-völgy
az Ivánkával, a Keserûi házzal és a Re-
metével. Különös látványt nyújtanak a
homokkõ kibúvások, az istenmezejei
„Noé Szõlõje”, az erzsébeti Nagy-kõ és
még jó néhány. 

Mindezek 1993 óta a Tarnavidéki
Tájvédelmi Körzet részei.       

A Dombvidék különleges szépsége
az Arlói-tó, amely országosan ismert,
földrajzkönyvekben, geológiai leírások-
ban gyakran szerepel. Az egykori suva-
dásról tanúskodó kettõs hegy a tóval
szinte mediterrán látvány nyújt különö-
sen a fölötte húzódó gázpásztáról meg-
figyelve.

Ami az erdõk termõhelyét illeti, igen
változatos kép tárul elénk. Grédics Szi-
lárd (ma szilvásváradi erdészetvezetõ)
kimutatása szerint az ózdi Ladány-
völgyben található az egész erdõgazda-
ság legjobb termõhelye az erdõk
számára. A másik végletet az évszázdok
alatt kialakult hatalmas kopárterületek
jelentik Bükkszék, Bekölce, Borsodná-
dasd, Járdánháza, Arló, Ózd, Hangony
és még több település határában. 

Az erdõk zömét cseresek, tölgyesek,
cseres-tölgyesek alkotják, de a völgyek-
ben gyertyánosok, gyertyános-tölgye-
sek, az északi oldalakon szép bükkö-
sök is találhatók. Elég sok a fenyõerdõ,
az ötvenes, hatvanas, hetvenes évek
fenyvesítési programjai erre vidékre is
rányomták bélyegüket. Sok gondot
okoz az akác elõrenyomulása.

Ez a sokszínû, változatos térség gaz-
dag vadállománnyal, a telepítésre váró
kopárokkal, az erdõk átalakításának sok-
rétû feladatával, szép szakmai feladatot
jelentettek és jelentenek ma is az itt
munkálkodó erdész számára. Szép
számmal vannak olyanok, akik itt
kezdték pályájukat vagy itt dolgoztak
rövidebb-hosszabb ideig, és innen ke-
rültek az erdõgazdaság és más cégek
igazgatói, fõmérnöki beosztásába vagy
más fontos munkakörbe. Ez az írás al-
kalmat ad az õ bemutatásukra is.

Az 1945 elõtti tulajdonviszonyokra itt
is az volt jellemzõ, ami a nagy cég egé-
szére, volt néhány nagyobb birtokos
2-6000 kh erdõterülettel: az Egri Kápta-
lan, a Beniczky-család, a Rima-Murá-
nyiak, Piret báró, ezen kívül sok ki-
sebb-nagyobb tulajdonos alkotta a tér-
ség változatos megoszlását.

A Dombvidéken legtöbb erdõvel az
Egri Fõszékesegyházi Káptalan rendel-
kezett, a Bátori Erdõgondnokság (Bá-
tor, Hevesaranyos, Egerbocs) és a Sajó-
várkonyi (Ózd) együttesen mintegy
6000 kh területtel. A bátori gondnok
Imrik Gusztáv – Guszti bácsi – volt, akit
személyesen ismertem, és mindannyian
nagyra becsülünk, kiváló szakember
volt. Egy darabig 45 után is gondnok
volt Bátorban, majd hosszú idõn át az
egri központban vitte a fahasználatot. A
sajóvárkonyi terület – itt Porga Zoltán
volt a gondnok – a késõbbi Ózdi Erdé-
szet értékes részeit képezte, benne a
már említett Ladány-völggyel.

A Káptalan – a kanonokok testülete –
az érsek fontos tanácsadó szervezete az
egyházon belül hatalommal bírt. Eger-
ben a Káptalan utcában (a mai Kossuth
Lajos utca) szebbnél szebb kanonoki
épületek sorakoznak, köztük az erdõ-
gazdaság korábbi épülete. A bátori és a
sajóvárkonyi erdõkön kívül tulajdonában
volt a késõbbi Bogácsi Erdészet erdõte-
rülete is és még sok szántó, rét, legelõ.

A nagyobb erdõbirtokosok sorába tar-
tozik a Beniczky-család a maga 3300 kh

erdejével Tarnaleleszen, Bükkszenter-
zsébeten, Szúcson és Bekölcén. A Be-
niczkyek 1830 körül települnek Egercse-
hibe a Felvidékrõl. A család kiemelkedõ
tagja Beniczky György az erdõn kívül fel-
vásárolja a környék sok szántóját, rétjét,
legelõjét, ezzel a térség legnagyobb föld-
birtokosa lett. Nevéhez fûzõdik az eger-
csehi szénbányák megnyitása, az õ kez-
deményezésére épült meg a Szarvaskõ-
Egercsehi-Tarnalelesz-Pétervására közút
(1910), és szerepe volt az Eger-Putnoki
vasút létrehozásában, kötélpályát épített
Egercsehi és Mónosbél között.

A Dombvidéken Egercsehi település
és általában az egész térség sokat köszön-
het a családnak, kiváltképpen Beniczky
Györgynek, aki fellendítette az ipart és a
hozzá kapcsolódó közlekedést.

A Beniczky-erdõk zöme a késõbbi
Tarnaleleszi Erdészet két fõ völgyében
az Erzsébeti- és a Leleszi- völgyben, ki-
sebb tömbök Szúcson és Bekölcén vol-
tak. Palina mellett egy gyümölcsös szin-
tén hozzá tartozott, ma védett, a Bükki
Nemzeti Park kezeli.

Beniczky Egercsehiben, az ipari köz-
ponttól kissé távolabb esõ völgyben épí-
tett kastélyt (fotó), amelynek erdészeti
vonatkozása is van. 1950-ben az épület
emeletén volt az Egercsehi Üzemegység
Kiss Ferenc – a mindannyiunk által jól is-
mert Feri bácsi – vezetésével egy éven
keresztül. A szentdomonkosi erdõk tar-
toztak hozzá, csak éppen itt tudtak he-
lyet adni az üzemegység számára.

A Dombvidék harmadik legtöbb er-
dõvel bíró tulajdonosa a Rimamurány-
Salgótarjáni Vasmû Rt. volt.

A Rima cég az 1800-as évek közepén
alakult, késõbb egyesült Salgótarjánnal,
és az 1920-as 30-as évekre nemzetközi-
leg is ismert nagy vállalkozássá fejlõ-
dött. Az államosításkor 3100 kh erdõvel
rendelkezett Arló, Ózd, Borsodszent-
györgy és Borsodnádasd térségében.
Az erdészeti központ Arlóban volt, az

Erdészek a Dombvidéken
(Pétervásárától Ózdig)

Az Arlói-tó Az egercsehi Beniczky-kastély
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ivánkai „Tornyos Házban”, és a cég Ar-
lói Erdõgazdasága címen szerepelt. A
csodálatosan szép környezetet, közé-
pen az ivánkai épülettel, mint egy ék-
szerdobozzal, a következõ fotón muta-
tom be:

A részvénytársaság a 19. század vé-
gétõl az 1920-as évekig az erdeibe ke-
ményen belenyúlt, a faanyagot zömé-
ben a vasgyártáshoz szükséges faszén
elõállításához használta fel. Ebbõl a cél-
ból vasutat is építettek a Remetétõl Ar-
lóig, ahol becsatlakozott az Ózd-Bor-
sodnádasd iparvasútba. Az erdõk keze-
lésére kevés gondot fordítottak, kivételt
képezett a Gyepes-völgy, a Keserû, Re-
mete térsége. Az idõsek elmondása sze-
rint a háború után jóval még mindig sok
volt a rezgõnyár. Az útépítések során a
60-as, 70-es években magam is tapasz-
taltam, hogy még akkor is sok volt a
nem megfelelõen kezelt erdõ, ebben
természetesen a feltáratlanság is szere-
pet játszott.

A Rima cég szerteágazó kapcsolatai
miatt – beleértve a külföldi ismeretsége-
ket is – fontos volt a vadászat, a ven-
déglátás, ebbõl a szempontból sokat ál-
dozott a Gyepes-völgy fejlesztésére. En-
nek elsõ lépéseként 1918-ban felépítik
az erdészeti központot, a már bemuta-
tott tornyos épületet. Ezt követõen a 20-
as években felszedik a vasutat és létre-
hoznak egy vadaskertet 540 kh terület-
tel, melynek maradványai még ma is
fellelhetõk a Vajdavár közelében. A kert
lényegében a Keserû fölötti völgyrészt
ölelte fel a mellette lévõ hegyoldalak-
kal, középpontjában a Remete-kút volt.
Késõbb felépítik a Remete-házat, amely
kifejezetten vadászati célra épült, itt
hoznak létre egy pisztrángost halkeltetõ
medencékkel, a kút közelében hegyol-
dalba vájt pincét építenek. 1942-ben
építik a Keserû-házat, amelyet szintén
vadászat és vendégfogadás céljára
használtak. 45 után az erdõgazdaság la-
kásnak vette igénybe, egészen a 60-as
évek végéig, amikor az Ózdi Kohászati
Üzemeknek bérbe adták 30 évre, amíg

a kohászat prosperált. Az erdészet a leg-
újabb idõkben szépen felújította, és ma
a cég rangos vendégháza.

Dobronyában voltak a Rima-cég gaz-
dasági épületei, mögötte gyertyán élõ-
sövénnyel körbevett csemetekertet ala-
kítottak ki. Arlótól Dobronyáig kohósa-
lakból makadámutat építettek, ez egyi-
ke volt a háború elõtt épült néhány bur-
kolt erdészeti útnak a erdõgazdaság te-
rületén.

Piret báró – teljes nevén Piret de Bi-
hain Viktor – volt a tulajdonosa 2400 kh
erdõnek a váraszói, erdõkövesdi és pé-
tervásárai határban 45 elõtt. Hozzá tar-
tozott a szépséges Váraszói-völgy (Sza-
lajka-völgy), nagy része, felsõ végén a
Szalajka-házzal. Az Erdõkövesdi Erdé-
szet korábbi épületcsoportja gazdasági
épületeivel szintén a báró birtokában
volt, ide költözött 1948-ban a Pétervá-
sárai gondnokság.  

Piret báró anyai ágon a nagy Károlyi-
családdal állt rokonságban. Itt említem
meg, hogy a Károlyiaknak Szentdo-
monkoson is volt 1600 kh erdeje, amely
az államosításkor már mint a Nemzeti
Közmûvelõdési Alapítvány tulajdona
szerepelt, hasonlóan a többi Károlyi-
birtokhoz. 

A Keglevichek, akik az 1600-as évek-
tõl birtokosok Pétervásárán, az ország
legelõkelõbb, leggazdagabb családjai
közé tartoztak. Õk építik a csodaszép
barokk kastélyt, majd a messzirõl szem-
betûnõ kéttornyú katolikus templomot,
amelyek mindmáig meghatározzák a
város arculatát.

A Keglevich-család története kap-
csolódik az erdõgazdaság múltjához.
Szilvásváradon több mint 200 évig vol-
tak tulajdonosok a késõbbi Pallavicini-
birtokon, ahol vasfinomítót, vasková-
csoló hámort létesítettek, vasbányát is
nyitottak. Pétervásárán az 1945. évi át-
adáskor mintegy 1000 kh erdõ szerepel
a grófi család tulajdonaként.

A felsoroltakon túl még nagyon sok
kisebb-nagyobb tulajdonos volt a tér-
ségben. Közülük még néhányat meg-
említek, akik ismertebbek, nevezete-
sebbek voltak: a Sturmannok (Ózd,
Csernely), a Szeleczky család (Neké-
zseny), Grósz Miksa (Balaton, Arló,
Borsodnádasd, Szentdomonkos, Szent-
simon), Németh Kuli Károly (Borsod-
szentgyörgy), az Országos Gyám- és
Nyugdíjintézet (Istenmezeje, Váraszó),
Ivády Gábor (Ivád).

1945-tõl ilyen sokszínû tulajdonosi
kör állt az Egri Erdõigazgatóság rendel-
kezésére a Dombvidéken. A három elõ-
zõ erdészeti központ közül a bátori és a

sajóvárkonyi (ózdi) tovább mûködött
az új igazgatóság gondnokságaként.
Még 45-ben létrehoznak egy új gond-
nokságot Pétervásárán a laktanya épü-
letében, ennek vezetõje egy rövid ideig
Sághi István, a késõbbi Észak-Mátrai fõ-
mérnök, majd a felnémeti születésû Bí-
ró Lajos. Õ 1950-tõl 57-ig volt a Nyugat-
bükki Állami Erdõgazdaság (Eger) fõ-
mérnöke, ezután a Megyei Földhivatal
igazgatója.

A Pétervásárai Gondnokság 1948-ig
mûködött a laktanyában, innen átköltö-
zött Erdõkövesdre, ahol 40 évig volt er-
dészeti központ.

46-ban Borsodnádasdon is létrehoz-
nak egy gondnokságot. Ez a szép tele-
pülés – ma már város – két okból érde-
kes cégünk történetében. Itt született
Roller Kálmán, az erdészek körében jól
ismert személyiség, aki 56-ban a sopro-
ni fõiskolásokkal Kanadába ment, és
megszervezte az ottani egyetem magyar
tagozatát. Egy másik személy, bizonyos
Papp István (õrá már senki sem emlék-
szik), aki 1947-48-ban a Borsodnádasdi
Gondnokságon dolgozott Szabó István
gondnok mellett, mint irodavezetõ,
majd személyzetis a központban, és
1950-51-ben a Nyugatbükk elsõ igazga-
tója Egerben. A Borsodnádasdi Gond-
nokság 48-ig mûködik, ekkor Ózdhoz
csatolják. Még ebben az évben az arlói
Tornyos Házba költözik az ózdi köz-
pont, de továbbra is Ózdi Gondnokság
néven szerepel. Itt Lukács István a
gondnok (elõtte Kachelmann Gyõzõ),
és itt kezdi pályáját Lukács mellett
Szontagh Pál, aki a késõbbiekben er-
dõvédelmi szakemberként válik ismert-
té, majd Molnár László, a Mátra késõb-
bi fömérnöke. Ezek a fiatal mérnökök
kiegészülve Szircsák Ferenccel – aki
ebben az idõben a Bélapátfalvai Gond-
nokságon dolgozik – a Tornyos Házban
találkoznak, ahol a szakmai megbeszé-
lések gyakran éjszakába nyúló tarokk-
partival folytatódnak.

Az egriek második igazgatója, Len-
gyel Ferenc szintén a Dombvidéken
kezdi erdész pályfutását, Bíró Lajos pé-
tervásárai gondnok mellett dolgozik.
Õrá is kevesen emlékeznek, annál in-
kább apósára, Kabalyuk Mihály, kere-
csendi erdészre, erre a különös szemé-
lyiségre. Lengyel 1950-51-ben az Erdõ-
kövesdi Üzemegység vezetõje, 51-52-
ben Egerben igazgató, 53-55-ben a
Zagyvavölgyi Áll. Erdõgazdaság igazga-
tója (fõmérnök Zelnik István, aki ké-
sõbb Zamárdiban igazgató).

Az 50. évi nagy átszervezés során a
három mûködõ gondnokságot – Erdõ-

Az Ivánkai „Tornyos Ház” (1955)
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kövesd, Bátor, Sajóvárkony (Ózd) – fel-
osztják hét üzemegységre, ezek: Erdõ-
kövesd, Istenmezeje, Tarnalelesz,
Szentdomonkos, Bátor, Arló, Ózd.
1953-ra az üzemegységeket megszünte-
tik, négy erdészetet alakítanak ki – Er-
dõkövesd, Tarnalelesz, Arló és Ózd –
ezek hosszú idõn át mûködnek, ma már
csak a pétervásárai (volt erdõkövesdi)
létezik.

Erdõkövesden az elsõ erdészetveze-
tõ Telek Pál, aki elõször üzemegységve-
zetõ Istenmezején, majd Erdõköves-
den, 1953-55 között erdészetvezetõ.
Neve azzal vált ismertté, hogy a 80-as
években – már mint kerületvezetõ – õ
lövette az erdõgazdaság egyik legna-
gyobb aranyérmes bikáját (11,5 kg) az
erzsébeti völgyben.

Telek Pali bácsi mellett kezdi erdé-
szeti pályafutását 1954-ben Besenyei Já-
nos, a Dombvidék jellegzetes egyénisé-
ge, aki 1955-tõl 67-ig erdészetvezetõ Er-
dõkövesden. Személyesen is megismer-
hettem, amikor 1960-ban harmadma-
gammal – Szabó Gyõzõ, Szoták Ferenc
(a késõbbi bajai igazgató) és magam –
elsõ egyetemi évünk befejeztével nyári
gyakorlatunkat töltöttük az erdészetnél.
Két negyedéves firma, Bánky József és
Paulai Zsolt diplomatervüket készítet-
ték „rontott erdõk átalakítása” témakö-
rében. Ez a feladat Fila József igazatósá-
ga alatt része volt annak az átfogó mun-
kának, amelyet Varga Béla vezetésével
végeztek akkor már az összevont Mátrai
Erdõgazdaságnál, elsõsorban a Dél-
Mátrában. Erdõkövesden és Ivádon sok
volt az akkori fogalmak szerinti rontott
állomány, elsõsorban akácosok, csere-
sek. Hosszabb idõt töltöttünk Ivádon, a
szénégetõi erdészház mellett álló lakó-
kocsiban volt a szállásunk, errõl bemu-
tatom a következõ fotót:

A képen látható személyek (balról):
Wágner Tibor, Paulai Zsolt (diploma-
tervzõ), Szoták Ferenc, Szabó Gyõzõ,
a képet Bánky József (diplomaterve-
zõ) készítette. A lakókocsi még a 90-es
években is ott állt, ugyanazon a he-
lyen.

Ottlétünk alatt egyszer találkoztunk
Besenyei erdészetvezetõvel, akit be-
oszttottai nagyon jó fõnöknek tartottak.
Munkatársaival, az irodaiakkal, az erdõ-
ben dolgozó fizikaiakkal mindig megta-
lálta a kellõ hangnemet, rendelkezéseit
rendre betartották. Vezetési alapelve az
volt, hogy „hagyni kell dolgozni az em-
bereket”, ezért ritkán jelent meg a mun-
kahelyeken, viszont amit megígért, azt
betartotta. Az erdészetet gyakorlatilag a
mûszaki vezetõk vitték, Fadgyas Kál-
mán, a kiváló szakember volt az erdõ-
mûvelõ, Futó Antal pedig fahasználatos
volt, inkább elméleti szakember.

Besenyei Jánost 1968-ban kinevezik
az akkor alakult Egri Állami Erdõrende-
zõség igazgatójának. Magával viszi Fad-
gyas Kálmánt, õ lett az Egri Erdõrende-
zési Kirendeltség vezetõje. Futó az er-
dõgazdaság központjának fahasználati
osztályára került. 

Besenyei Jánost követõen Erdõkö-
vesden (1989-tõl Pétervásárán) ma már
a tizedik erdészetvezetõ tevékenyke-
dik, õk név szerint: Fenyvesi János, Tú-
rós László, Kardos Ferenc, Dobos Attila,
Nagy Károly, Pallagi László, Inhaizer
Árpád, Kiss László, Szalai Gábor és
Papp Gyula. Mind kiváló szakemberek,
közülük két személyt – mint két végle-
tet – kell kiemelnem. Az egyik Túrós
László, aki megnyerõ emberi magatar-
tásával vívta ki a kollégák elismerését
és megbecsülését. Erdõkövesdrõl a pé-
csiekhez került, ahol szintén baráti sze-
retet övezte munkatársai, felettesei ré-
szérõl. Azon kevesek közé tartozott,
akiknek, halála után szobrot emeltek.

A másik különleges személyiség In-
haizer Árpád, akit kiváló észjárás, jó
szervezõkészség jellemzett, azonban
emberi magatartása, jelleme maradan-
dó, mély nyomokat hagyott az utókor
számára. Egyike volt azoknak, akikben
a rendszerváltás mindaddig rejtve ma-
radt tulajdonságokat szabadított fel.

Az erdõmûvelési mûszaki vezetõ In-
haizer mellett Csendes József, aki ma a
Heves megyei Erdészeti Igazgatóságnál
Kondor István igazgatóhelyettese.

Tarnaleleszen az erdészetvezetõk
sora Praveczky Andorral kezdõdött, aki
Recsken a Várbükki kerület vezetõje
volt. A szomszédos Felsõtarjánkában
Bakondi Ernõ volt a kerületvezetõ, és
amikor õ az Észak-Mátrai Erdõgazdaság
igazgatója lett, kinevezte Praveczkyt –
akivel kerületszomszédok voltak – Tar-
naleleszre erdészetvezetõnek. Az erdé-
szet központja 2004-ig, amikor Pétervá-
sárához csatolják, mindvégig Szentdo-
monkoson volt (1989-tõl új székház-

ban), mégis mindig Tarnaleleszi Erdé-
szet maradt, mert az ötvenes években a
három falu (Bükkszenterzsébet, Tarna-
lelesz, Szentdomonkos) egy község
volt Tarnalelesz néven.

Az erdészet vezetõi a 2004-es meg-
szûnésig: Praveczky Andor, Deák Fe-
renc, Benedek Ottó, Pallagi László és
végül Papp Gyula, aki 2004-tõl jelenleg
is a két erdészet összevonásával létre-
jött Pétervásárai Erdészet vezetõje.

Benedek Ottó 23 évig (1964-87) volt
erdészetvezetõ Tarnaleleszen, az erdõ-
gazdaság történetében csak Leic  József
szilvásváradi erdészetvezetõ elõzi meg
a maga 26 évével. Nyugdíjas korában
tevékenyen részt vállalt a Tarnavidéki
Tájvédelmi Körzet elõkészítéséban.

A Dombvidék szülötte Pallagi László,
aki Ózdon mûszaki vezetõként kezdi
pályáját, ezután Erdõkövesden, Tarna-
leleszen erdészetvezetõ, majd osztály-
vezetõ a központban. A szakmai pálya-
futás csúcsa: nyolc évig az Egererdõ Rt.
vezérigazgatója 2010-ig. Erdészetveze-
tõi idejében Bozsó Lászlót követõen be-
tölti az 1985-ben megalakult Vállalati
Tanács elnöki posztját annak megszû-
néséig.

Az 1950. évi átszervezés a Dombvi-
déket kettévágta: Erdõkövesd és Tarna-
lelesz az Észak-Mátrához, Arló és Ózd a
Nyugat-Bükkhöz tartozott (1950-53 kö-
zött átmenetileg a Sajóvölgyi Állami Er-
dõgazdaság része). 

Az itt bemutatott fotó az Észak-Mát-
rai Állami Erdõgazdaság személyzeté-
nek egy csoportját mutatja be:

Az alsó ülõ sorban Sághi István fõ-
mérnököt (jobbszélen) és Kozéki Géza
fõkönyvelõt (jobbról a 2.) látjuk.

A többiek közül csak azt az öt em-
bert említem, akik a Dombvidéken
szolgáltak. Trubin József ismert erdész-
ember (álló sor, balszélen), aki mûvelõ-
ként bejárta a Mátrát, Bükköt, és egy
idõben az Arlói erdészetnél dolgozott, a
Keserûi házban lakott. Praveczky An-
dorról (álló sor, balról a 3.) az elõzõk-
ben szóltam, a felvétel készítésének
idején erdészetvezetõ Tarnaleleszen.

Ivád, Szénégetõ (1960)

Néhányan az Észak-Mátrából (1955)
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Kiss Ferenc (Praveczky mellett) erdész
Bátorban, üzemegység-vezetõ Szentdo-
monkoson, rakodókezelõ Szarvaskõn,
kereskedõ Recsken majd Egerben. Be-
senyei János (Kiss Ferenc mellett, félig
takarásban) újdonsült erdészetvezetõ
Erdõkövesden.

Végül Zádor Oszkár (fölsõ álló sor,
balról a 2.), az erdõgazdaság jellegzetes
egyénisége, akit szinte mindenki ismer.
Õ is mindhárom tájegységünkön dolgo-
zott, Pallavicini fõvadásza Szilvásvára-
don, Bátorban üzemegység-vezetõ
majd Fényespusztán erdészetvezetõ
nyugíjazásáig. Nyugdíjasként Rudolfta-
nyán gondnok, halála után nevét em-
léktáblával örökítették meg.

A Dombvidék másik fele – a Borsod-
hoz tartozó részterület – az 1950. évi át-
szervezéssel átkerül a Sajóvölgyi Állami
Erdõgazdasághoz. Az itt létrejött két
üzemegység: Arló és Ózd 1955-ben
visszakerül Egerhez, és mint a Nyugat-
bükki Állami Erdõgazdaság (70-tõl Mát-
rai EFAG) edészetei mûködnek tovább
egészen 1979-ig, amikor az Arlói Erdé-
szetet megszüntetik, területét Ózdhoz
csatolják. Az Ózdi Erdészet 1994-ig léte-
zik, ekkor székhelyét Arlóba telepítik a
korábbi arlói központ épületébe, a ne-
ve újra Arlói Erdészet. 2004: újabb át-
szervezés, az Arlói Erdészet is megszû-
nik, erdeinek nagy részét Szilvásvárad-
hoz csatolják, ettõl kezdve a Dombvi-
déken csak Pétervásárán van erdészeti
központ (ma is).

Az Arlói Erdészet vezetõi 1979-ig:
Bartucz József (a Sajóvölgyihez tarto-
zik), Újvári Gyula, Barabás Lajos és
Hubay Miklós.

Bartucz József annak a Bartucz Sán-
dornak a fia, aki Pallavicini õrgróf pará-
dés kocsisa volt. Az öt gyermek közül a
legfiatalabb Ferenc, a Bükki Nemzeti
Park igazgatója Stregova Sándor után.
József 50-53 között az Arlói üzemegy-
ség vezetõje, családjával a dobronyai
épületekben lakik. 

Leghosszabb ideig, közel 20 évig
(1957-76) Barabás Lajos az erdészetve-
zetõ, az õ ideje valóságos korszakot je-
lent az Arlói Erdészet életében. Lassú
megfontolt ember, aki kétszer is meg-
gondolja mielõtt valamit kimond. A fel-
törekvõ fiatalok, a mûszaki vezetõk na-
gyobb fordulatszámmal, pergõ életrit-
mussal nem sokáig maradnak meg mel-
lette. Itt kezdi erdészeti pályafutását az
erdésztársadalom ismert személyisége:
Schmotzer András. Néhány év vízügyi
szolgálat után 1968-ban belép a Nyu-
gatbükki Állami Erdõgazdasághoz, és
mint fahasználati mûszaki vezetõ egy

évig Arlóban dolgozik. További állomá-
sok: Mûszaki Erdészet (építésvezetõ),
Szilvásvárad (mûvelõ), Központ (cse-
metetermelés), Parádfürdõ (erdészetve-
zetõ), Központ (fõmérnök), Erdõfelü-
gyelõség (igazgató), az EGERERDÕ Rt.
vezérigazgatója. Két választási cikluson
át (1990-98) az Országos Erdészeti
Egyesület elnöke.

Schmotzer egy év után Puskás Pálnak
adja át a fahasználatot, tõle származik a
következõ fotó, amely az Arlói Erdészet
irodaépületénél készült 1970-ben.

A kép szereplõi fent balról: Koós Bá-
lint, Számel Margit, Korbonszkiné
Nemky Klára, Szabó Gyuláné, Barabás
Lajos, Huszár Pálné, Bögös János, Ba-
lázs Józsefné, Szabó Gyula.

Lent balról: Gulyás Pál, Bárdos Béla,
Vadász Oszkár, Molnár József, Puskás
Pál, Bíró Sándor, Dobó László és Kor-
bonszki Kazimir.

A Korbonszki Kazimír-Nemky Klára
házaspár fahasználati illetve erdõmûve-
lési mûszaki vezetõk, Puskás Pál ekkor
adja át Korboszkinak a fahasználatot
majd Debrecenbe költözik, életpályáját
nyugdíjazásáig a Felsõ-Tiszánál folytat-
ja, nyugdíjasként az ottani erdõgazda-
ság történetével foglalkozik. A többsé-
gében fiatal tehetséges erdészgárda leg-
idõsebbje Szabó Gyula, akinek szemé-
lye nemzedékeket köt össze: 1945-ig az
Egri Káptalan sajóvárkonyi birtokán
szolgál, mint tüzér részt vesz a világhá-
ború harcaiban, az államosítás után az
arlói erdõkben erdészkedik. Unokája az
utóbbi húsz év fiatal nemzedékéhez tar-
tozó Csépányi Péter, aki Arlón kezdi
pályafutását, mûszaki vezetõként fa-
használó majd erdõmûvelõ. 1993-ban õ
indítja el a szálaló vágásos módszert,
amit 1994-ben már az üzemtervekbe
beépítenek (Halonna, Dobronya-fõ,
Lencsenye).

Nemky Ernõ professzor a hetvenes
évek elején látogatást tett Arlóban le-
ánya családjánál. Akkor éppen egy er-
dészeti rendezvény volt az ottani er-
dõkben, az én korosztályomból töb-

ben találkozhattunk, és elbeszélget-
hettünk az általunk osztatlanul nagy
tiszteletben álló tudós tanárral, aki ér-
deklõdéssel hallgatta sorsunk történé-
seit a végzésünk óta eltelt évtizedben.
A Korbonszki-házaspár néhány év
után az ipolyvidékiekhez került, Kazi-
mír késõbb az ottani erdõgazdaság fõ-
mérnöke, felesége a Váci Erdészet ve-
zetõje lett.

A mai fiatal nemzedékhez tartozik
Zay Adorján, a Dombvidék szülötte,
Tarnaleleszen majd Arlón müszaki ve-
zetõ, késõbb kereskedelmi osztályveze-
tõ a központban, ezután Felsõtárkány-
ban erdészetvezetõ, ma pedig az Észak-
erdõ Zrt. vezérigazgatója.

Barabás Lajost a Zólyomban végzett
Hubay Miklós követte, aki azzal vált or-
szágosan ismertté, hogy a Rádió tudósí-
tója lett késõbb Hubay Grúber Miklós
néven.

1979-ben az Arlói Erdészet megszû-
nik, és az Ózdi Erdészet részeként mû-
ködik tovább.

Az Ózdi Erdészetnél már sûrûbben
váltották egymást az erdészetvezetõk,
1955-tõl 2004-ig, az erdészet fennállá-
sáig 10 vezetõ volt, név szerint: Czene
Barna, Bodó Pál, Sándor János, Mag
József, Murányi Róbert, Tóth Imre, Ju-
recska Endre, Horváth Iván, Kliegl
Béla, Grédics Szilárd. 1950-55 között
Arlóval együtt a Sajóvölgyi Állami Er-
dõgazdasághoz tartozott, 2004 végén
pedig Szilvásváradhoz csatolják. Hor-
váth Iván két év után 1988-ban a ba-
latonfelvidékhez megy, ma pedig
igazgató a Zala megyei Erdészeti Igaz-
gatóságnál. Ózdon viszonylag hosszú
ideig volt erdészetvezetõ Tóth Imre
(12 év) és Kliegl Béla (9 év).  Grédics
Szilárd a térség egyik legjobb ismerõ-
je, ímmár 13 éve elõször az Arlói majd
a Szilvásváradi Erdészet vezetõjeként
tevékenykedik a térségben. Nagy se-
gítségemre volt az itteni történések
feltárásában.

Ózd nagy ipari központ volt, a kohá-
szat és a szénbányászat sok embert
vonzott az országból, vegyes összetéte-
lû lakosság alakult ki. Az ipar megszû-
nése után a munkanélküliek városává
alakult az egykor virágzó település. A
90-es évektõl megállíthatatlanul folyik
az erdõk gátlástalan rablása. Ezek miatt
az utóbbi évtizedekben Ózd nem tarto-
zik az élhetõ városok közé, azok a kol-
légák, akik itt vállaltak szolgálatot, itte-
ni életüket nem tervezték hosszabb táv-
ra. Kliegl Béla erdészetvezetõ javaslatá-
ra 1994-ben felszámolják a fogatudvart,
az erdészet telephelyét, a sajóvárkonyi

Az arlói csapat 1970-ben.
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erdészeti központot Arlóba telepítik, a
korábbi arlói központ épületeibe.

Ha felmegyünk az Ózd mellett ma-
gasodó Akasztóra, szép látvány tárul
szemünk elé, ebben benne van a város
múltja, jelene és jövõje. Az egykori ipa-
ri óriás maradványai mellett már megje-
lennek a külsõ városrészek mellékvöl-
gyeiben meghúzódó családi házak ren-
dezett környezettel, a dombokon pedig
már sorakoznak a fiatal erdõsítések. Tá-
volabb már a Bükk koszorúját látjuk, és
tiszta idõben a Tátra ormai tûnnek elõ
halványan. 

A magasból szemünkbe tûnnek az
uraji és a hangonyi kopárok, amelyek
csak egy kis részét képezik a Dombvi-
dék sok ezer hektárnyi puszta hegyol-
dalainak. Ezek látványa szinte az egész
térségben megjelenik. A kopárok beer-
dõsítésével már a harmincas években
próbálkoztak. Az errõl szóló írások be-
számolnak a Váraszón, Tarnaleleszen
és Szentdomonkoson végzett kopárfá-
sításokról, ahol hordalékfogó gátakat
építettek, majd feketefenyõvel és akác-
cal erdõsítettek. Ezek azonban nem
voltak sikeresek, a legeltetésekkel
többnyire tönkretették mindezt.

A hatvanas években újra telepítések
indulnak a Dombvidék kopárjain.
Bükkszék, Egerbocs, Zabar, Bárna, Ce-
red határában az ERTI Mátrafüredi Állo-
mása irányítja az erdõsítéseket Vilcsek
János vezetésével, aki húsz éven át volt
az állomás kiváló igazgatója. Az 1974-es
vándorgyûlésen Bükkszéken  bemutat-
ják a fiatal fenyõerdõket, ebben a kor-
ban még ígéretesek a szépen sorjázó er-
deifenyõ egyedek. Az itt bemutatott fo-
tón jól láthatók a kis bolgár traktorral
kialakított teraszok. 

Kopárfásítások
folytak a Dombvi-
dék több terüle-
tén, az Arlói tónál,
az Ózd körüli
dombokon, Erdõ-
kövesden és még
jó néhány helyen,
de mindez csak tö-
redéke a térség
kopárjainak. A jö-
võ nemzedékek
feladata lesz, hogy
a ma kopárjai újra
a több száz évvel
ezelõtti erdõk lát-
ványát nyújtsák.

Nekem sokat jelent ez a vidék, hi-
szen pályám elsõ évtizedében – 1964
után – gyakorta megfordultam az ak-
kor még Nyugatbükki Állami Erdõgaz-
daság Arlói és Ózdi erdészeteinél. Ez
az idõszak az építkezések ideje volt.
Erdõgazdasági méretekben nagy úté-
pitések indulnak, Jáhn Ferenc, a kivá-
ló mûszaki ember elindítja az Arlói Er-
dészet feltárását, amit kollégáimmal
folytattunk. Ekkor épül a Palinai és a
Keserûi út, késõbb a Szilvásváradról
Arlóba átkötõ Izrai út. A mátrai terüle-
ten is nagyobb méretû feltáró utakat
építenek, Erdõkövesden a Váraszói,
Tarnaleleszen a Válósi utat. Itt kell
megemlítenem Szalai Gábor kollégá-
mat, aki hosszú idõn át Mátra útépíté-
seit vezette, késõbb a Pétervásárai Er-
dészet vezetõje volt.

A Dombvidék legnagyobb útberu-
házása a 80-as években megvalósuló
Bükktetõ-Domaházai út, amely közel
húsz kilométer hosszon szeli át a tér-
séget. Kivitelezõ az erdõgazdaság épí-
tésvezetõsége Fónagypál Géza
irámyításával, aki 38 éven keresztül
vezeti az útépítéseket a cég területén,
a tervezõ pedig Zsilvölgyi Lászlóné,
akinek nevéhez sok-sok út tervezése
fûzõdik.

Amikor a Bükktetõi út munkálatai
folytak, a lakosság körében elterjedt,
hogy bizonyosan „hadi út” céljára
épül. 

A hatvanas években erdészlakások
sokasága épül, akkor még a felsõbb
elvárásoknak megfelelõen típustervek
alapján, jellemzõen a falvak szélein, az
erdõkbe vezetõ utak mellett, néhány
még bent az erdõterületen (arlói iroda
és lakások, Kissikátor, Farkaslyuk, Cen-
ter, Borsodnádasd, Dobronya; a mátrai
részen Erdõkövesd, Mátranovák-Nyír-
med, Váraszó, Cered, Zabar, Szentdo-
monkos, Mátraballa).

A legemlékezetesebb számomra a
dobronyai (Ivánkai) munkásszálló épí-
tése 1965-ben. Az akkor országosan is a
legmodernebbek között számontartott
erdészeti épületet az ERDÕTERV ter-
vezte, magam pedig az építés vezetõje
lehettem az akkor még Mûszai Erdészet
szervezetében. Az 1965-ben megalakult
Mûszaki Erdészet kiváló vezetõje akkor
Chikán István erdõmérnök volt, aki az
építõiparban kezdte pályáját, és ott
szerzett nagy gyakorlatot a magasépí-
tésben. Sokat tanultam tõle.

Ma már a lucfenyõsorok teljesen el-
takarják az épületet.

Ha a Dombvidék erdészeinek törté-
netét áttekintjük, feltûnõ, hogy nagyon
sok országosan is ismert erdész egyé-
niség került ki errõl a változatos a vi-
dékrõl. Azok közül, akik itt szolgáltak
– többen itt is születtek – jó néhányan
itt kezdték erdész-pályafutásukat,
nyolcan igazgatói, vezérigazgatói
székbe kerültek (négyen ennél az er-
dõgazdaságnál), heten fõmérnökök
lettek (ketten ennél a cégnél). Rajtuk
kívül jó néhány tehetséges erdészetve-
zetõ, mûszaki vezetõ és erdész mun-
kálkodott a szépséges dombvidéken.
Nyugodtan mondhatjuk, hogy sokak
számára nagyon jó tanuló iskola volt a
Heves-Borsodi-dombság.

Wágner Tibor
erdõmérnökBükkszéki telepítések

A „hadi út”

Dobronyai (Ivánkai) munkásszállás




