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Az 1950-es átszervezéssel politikai okokból az addig Heves
megyéhez tartozó Nagybátony-Pásztó térségének településeit
átcsatolták Nógrád megyéhez, és létrehozták a Zagyvavölgyi
Állami Erdõgazdaságot Kisterenye központtal. Ezzel a két
gondnokság területe az új erdõgazdaság részévé vált. Az új
cég igazgatója Lengyel Pál, fõmérnöke Zelnik István lett. Len-
gyel Egerbõl került Kisterenyére (Kabalyuk Mihály kerecsen-
di erdész veje volt), Zelnik pedig a Pásztói gondnokság (szék-
helye akkor Kisbátony) vezetõje volt. Öt év után a Zagyvavöl-
gyi céget megszüntetik, Lengyel és Zelnik visszakerül Nagy-
bátonyba, illetve Pásztóra, a területeket visszacsatolják a Mát-
rához, de továbbra is Nógrád megyéhez tartoznak.

1950-ben a gondnokságokat átkeresztelik üzemegységek-
ké, egyúttal új üzemegységeket választanak le (Recsk, Mátra-
balla). Az új felállásban sem erdõgazdasági igazgató, sem
üzemegységvezetõ mérnök nem lehetett.

Az Észak-Mátrai Állami Erdõgazdaság (az elsõ öt évben
Recski elnevezésû) elsõ igazgatója Fehér Sándor, akinek
tragikus sorsát a kisnánai vadászházhoz kötõdõ Ónody-ügy
pecsételte meg. Fehér nem volt fõszereplõ a ’64-ben kipattant
ügyben, mégis – pályafutása csúcsán mint ERDÉRT-vezéri-
gazgató – öngyilkosságba menekült.

Fehér Sándort 1952-ben Bakondi Ernõ követte Recsken az
igazgatói székben. Az õ idejében, 1955-ben a Zagyvavölgyi
cég megszüntével a Nógrádhoz átcsatolt területek visszake-
rülnek a Mátrához, Pásztó a Dél-Mátrához, Nagybátony pedig
az Észak-Mátrához tartozik ettõl kezdve. A dombvidék fele –
Erdõkövesd és Tarnalelesz – szintén az Észak-Mátrához ke-
rül. Az üzemegységeket megszüntetik, nagyjából a korábbi
gondnokságokat állítják vissza, de most már erdészeteknek
hívják ezeket. A kialakuló hét erdészet és az erdészetvezetõk:
Sándorrét Szalai István, Nagybátony Lengyel Pál, Erdõkö-
vesd Besenyei János, Tarnalelesz Praveczki Andor, Fényes-
puszta Zádor Oszkár, Sirok Mészáros Ödön és Nemti Perhács
Péter. Ezek az erdészetek viszonylag tartósak, egészen 1968-
ig változatlanok. 

Az 1955-bõl származó kitûnõ felvétel, amelyet az általam
nagyra becsült kiváló erdészember, Zilahy Aladár múzeum-
vezetõ adott át nekem, az Észak-Mátrai Állami Erdõgazdaság
vezetõ csapatát szinte a teljes létszámában bemutatja.

Az ülõ sorban az akkori vezetés legfontosabb embereit lát-
juk, balról: Kalmár Károly erdõrendezési felügyelõ, Bocsi Ist-
ván személyzeti vezetõ és párttitkár, Kozéki Géza fõkönyve-
lõ, Sághi István fõmérnök, Urbánfy Ignác szakfelügyelõ, Ba-
kondi Ernõ igazgató, Ferenczi Ferenc fahasználati elõadó és
Bõgér Endre mûszaki csoportvezetõ. Bakondi 1952–57 között
töltötte be az igazgatói posztot. Simulékony modorával szo-
ros kapcsolatot épített ki a felsõbb szervekkel, elsõsorban a
megyei pártbizottsággal, ezt szolgálták a vadászatok, gyako-
riak voltak a különféle vendéglátások, vacsorák. Elõzõleg a

felsõtarjánkai erdészházban lakott, ott volt kerületvezetõ, ke-
rületszomszédja volt Praveczki Andor (elsõ álló sor, balról a
4. félig takarásban), akit 1953-ban kinevezett a Tarnaleleszi
Erdészet vezetõjévé. Ebbõl a kapcsolatból alakult ki a faela-
dásokra épülõ Bakondi-Praveczki ügy, amely 1957 végén egy
terebélyes, szinte minden vezetõ emberre kiterjedõ – sokak
szerint erõsen „fetupírozott” – üggyé növekedett. Hosszas ki-
hallgatási procedúra után az igazgatót leváltották, pár embert
leültettek.

Bakondi igazgató erdész szakvizsgát tett, a parádsasvári
tanfolyam tanulói között láthatjuk. A diplomásokat nem igen
szívlelte maga körül, a hét erdészetvezetõ között csupán egy
erdõmérnök volt Bessenyei János személyében (elsõ álló sor,
balról a 6.), aki erõs pártkapcsolatainak köszönhette kineve-
zését az Erdõkövesdi Erdészet élére, az itteni 15 éve után az
Egri Állami Erdõrendezõség igazgatója lett.

A kép szereplõi között találjuk az Urbánfy-testvérpárt, Ig-
nácot és Istvánt, valamint Ferenczi Ferencet, mindhárman
fontos emberei voltak már a ’45 elõtti uradalmaknak. Mint
nyugdíjasok helyet kaptak az Észak-Mátra Központjában, Ig-
nác erdõmûvelõként, István szakfelügyelõként, Ferenczi Fe-
renc pedig központi felügyelõként. Életútjukról korábbi írá-
saimban beszámoltam.

A képen szereplõ további személyek: Gábor József, Tru-
bin József, Póka János, Kiss Ferenc, Szepesi József, Kiss Már-
ton, Tóth Ödön, Földvári Tamás, Tóth István, Ivádi István,
Ritz György, Holló Vilmos, Izrael György, Fotul Antal, Bitai
Gábor, Aradvári József, Erdélyi László, Valek Ilona, Vanó
Edit, Sári Lajosné, Molnár Rózsi, Kivei Mária, Zagyva Irén és
Mészáros Ödön.

Közülük az 1970. évi átszervezés után az egri központban
dolgoztak: Kiss Ferenc, Szepesi József, Tóth István, Ivádi Ist-
ván, Erdélyi László, Zagyva Irén.

Az 1957. év nagy eseménye volt a háború utáni elsõ ván-
dorgyûlés megrendezése Parádon. Ebben az évben vonják
össze az Észak- és Dél-Mátrai Erdõgazdaságot, létrejön a Mát-
rai Állami Erdõgazdaság elõször Recsk, majd Parádfürdõ köz-
ponttal, igazgatója Bakondi Ernõ.

A vándorgyûlést igazgatóként még Bakondi nyitja meg
mint igazató, röviddel ezután azonban kezdõdnek a vizsgála-
tok, és 1958 elején megérkezik Fila József, aki 1958–63 között
igazgató az összevont Mátrában. Fila erdészképesítéssel ren-
delkezett, ámde vasszorgalommal munkája mellett megsze-
rezte a mérnöki diplomát.  Ellentétben Bakondival nem volt
ellenérzése a dipomásokkal szemben, a legtehetségesebb
embereket gyûjtötte maga köré, Rakonczay Zoltán fõmérnök-

Erdészek az Észak-Mátrában II.
A Mátra egész hosszában végighúzódó ún. Mátra-gerinc
a hegységet két eltérõ adottságú területre osztja. Amíg
a déli oldalon jórészt száraz tölgyeseket találunk, ahol
az erdõmûvelés, az erdõk felújítása komoly feladat az
erdész számára, addig északon többnyire jó termõhelyek
vannak kiváló bükkösökkel, nagy fatömeggel. Nem vé-
letlen, hogy az Egererdõ területén ma is meglévõ mind-
három arborétumot az Észak-Mátrában (Recsk, Fenyves-
puszta, Rudolftanya) hozták létre elõdeink. 

Az Észak-Mátra személyzete (1955) 
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kel és Mosoni László fõkönyvelõvel együtt – a legjobb vezetõi
hármas a Mátrában – hamarosan élüzemmé vezényelte a céget.

Filának vadászati kérdésekben ellentétei támadnak Balas-
sa fõigazgatóval, ezért 1963-ban Gödöllõre megy, hamarosan
követi õt Mosoni, ’65-ben pedig Rakonczay is megválik a
Mátrától és a minisztériumba távozik. Az új vezérkar: Han-
gyál Tibor igazgató, Molnár László fõmérnök és Kovács Béla
fõkönyvelõ az 1970. évi átszervezésig viszi a céget.

1967-ben a mátraiak felépítik Mátrafüreden az új közpon-
tot, az üressé vált parádfürdõi épületre (fotó) a parádi tanács
szemet vet, üdülési célokra szeretnék igénybe venni. Szalai
István – Pista bácsi –, a sándorréti erdészetvezetõ azonban
nem várja meg, míg az illetékesek eldöntik a dolgot, az éj lep-
le alatt leköltözteti az erdészetet az épületbe. Ettõl kezdve
mindmáig itt székel a Parádfürdõi Erdészet. Pista bácsi 22
éven át 1972-ig volt itt erdészetvezetõ.

1967-ben erdészeteket vonnak össze, megszûnik Sirok,
Fényespuszta, Nemti és Pásztó, az Észak-Mátrában két nagy
erdészet marad: Parádfürdõ és Nagybátony, a Dombvidéken
Erdõkövesd és Tarnalelesz. 

Az erdészetvezetõk Parádfürdõn: Szalai István (1950–72),
Dzsupin János (72–74), Bakondi Ernõ (74–78), Schmotzer
András (78–84), Jung László (84–99), Tóth László (99–2012),
Somay Gergely (2012–).

Erdészetvezetõk Nagybátonyban (Bátonyterenyén): Len-
gyel Pál (1955-74), Kovács Zsolt (74-77), Bíró István (77-99),
Szabó Lajos (99-2011), Nagy Zsolt (2011-).

Az Észak-Mátrában – ellentétben a déli területekkel – a na-
gyobb fatömegek és általában a fahasználat hangsúlyossága
miatt fontos szerepet kap a technikai fejlesztés, a gépesítés, er-
dõfeltárás. Itt korábban építenek utakat, és a fahasználat gépe-
sítése is hamarabb indul, mint a Dél-Mátrában, ahol már jóval
a háború elõtt kisvasutakkal hálózzák be a terület nagy részét.

Az elsõ erdészeti utat még az alapítványi idõben (30-as
évek) a volt Károlyi-birtokon építik Parádsasvár és Szuha kö-
zött Térfi út néven. 1948–49-ben épül – az országban az elsõk
között a háború után – a „Tervútként” is emlegetett Somhegyi
út, majd ’50-’53 között a Várbükki út elsõ szakasza. Ez utób-
bi egy több évtizedig tartó beruházás része, Recskrõl indul,
átmegy a Mátra-gerincen, a Négyes-hátár érintésével Mátrafü-
red alatt köt be a 24-es közútba. A nagyívû beruházás szelle-
mi megalkotója Urbánfy István sándorréti gondnok.

Nagy lendületet ad az útépítésnek a dózerok megjelenése
1957-ben, majd a 60-as években már megindul a burkolt (bitu-
menes) utak építése is. Csak a legjelentõsebbek: Galyai út (a
Rudolf-tanyai leágazással), Katalini utak, Rozsnoki út, Váraszói
út, ezeket még az ERFATERV (Erdõterv) tervezte. Ebben az idõ-

ben (’60-as évek) a feltárást a Mátrában Fejes Dénes mûszaki
csoportvezetõ irányította. Késõbb a tervek házilagosan készül-
tek, húsz éven keresztül egészen a 90-es évek végéig Zsilvölgyi
Lászlóné Juriss Éva tervezte az utakat az cég egész területén. A
mátrai utak kivitelezése zömében Szalai Gábor – a késõbbi pé-
tervásárai erdészetvezetõ – nevéhez kapcsolódik, aki 25 éven át
építésvezetõ volt a Mátrában.

1955-tõl nagy lendülettel megindul a gépesítés, megjelen-
nek a motorfûrészek: ERP, MRP, késõbb a Druzsba, majd a
Stihl, közelítésben a lánctalpasok: DT-413, Sz-80, G-35. Kü-
lönlegesség a KT-12-es fagázas traktor, melynek kezelõje, a
ma is élõ Szeredi József, két évig dolgozott a recski térségben. 

Az Észak-Mátrában kezdte a kötélpályás módszer alkalma-
zását Zsilvölgyi László, aki szakmai pályafutásának nagy ré-
szét erre fordította. Maga is tervezett és gyártott kötélpályá-
kat, e témában országos szaktekintéllyé fejlõdött. Az általa
készített kötélpályák közül van olyan, amellyel még idõsza-
kosan ma is dolgoznak.

1965-ben Sándorréten Mûszaki Erdészetet hoznak létre a
gépesítési és építési feladatok ellátására. Ez az üzem 1972-ig
mûködött Kiss József majd Dsupin János vezetésével.

A ’60-as években, amikor még az Egerrel való összevonás
nem volt napirenden, a mátrai vezetõk kidolgoznak egy nagy-
szabású tervezetet, a mátramindszenti alsórakodó kiépítésé-
nek tervét. Az alapelveket Káldy professzor fogalmazza meg:
„új gépesített, iparosított technológia bevezetése”, „tõ mellett
csak a faanyag 8-12 m hosszra való feldarabolását kell elvégez-
ni, a többi munkát át kell helyezni MÁV-rakodóra”. Terveztek
osztályozót, bakdarut, térburkolást nagy területen, fûrészüze-
met, szociális épületet és még jó néhány dolgot. Az Észak-Mát-
ra faanyagát koncentráltan ide kívánták behozni, sõt még egy
átkötõ úttal a gerincen túli területekrõl is áthoztak volna fát.

Ezeket az elképzeléseket az élet maradéktalanul nem iga-
zolta. A megvalósult elemek közül a bakdaru ma is õrzi – me-
mentóként – az akkori nagyszabású gondolatokat (fotó).

Az erdõmûvelés területén szintén kialakítják az akkori
elvárásoknak megfelelõ alapelveket. Ezeket Varga Béla er-
dõmûvelési csoportvezetõ ismertette a vécsi csemetekertben
tartott tapasztalatcserén 1963-ban. Fõbb gondolatai: munka-
helyek koncentrálása (20-30 ha együtt), alátelepítés csak
tölgy és bükk esetében, az erdészek szakosítása, teljes gépi
talajelõkészítés (ahol lehet), vegyszeres gyomirtás bõvítése, a
mesterséges erdõsítések mértékének felére csökkentése, az
átfutási idõ csökkentése (4-5 évre), és még néhány tapaszta-
lati tanács az erdõmûvelésben dolgozó kollégák számára.

Az elmúlt fél évszázad sok mindenben, de talán az erdõ-
mûvelésben hozta a legnagyobb változást szemléletben, gon-

A parádfürdõi központ épülete (1957)

A mátramindszenti bakdaru



dolkodásmódban, így az említett alapelvek jelentõsen megvál-
toztak. Ami azóta máig tartotta magát, a természetes felújítások
arányának növelése, ebben igen komoly elõrelépés történt, a
természetes arány ma már megközelíti a 90%-ot.

A mátrai gazdaság Fila igazgatóval az élen nagy gondot for-
dított a dogozók képzésére. Errõl egy fotót mutatok be, ame-
lyen az erdei munkások egy csoportjának helyszíni oktatását
láthatjuk. A felvétel a Mátrában, a Honvéd Üdülõ közelében ké-
szült a mûút mellett. A kis képen a munkások között két fiatal
erdõmérnök látható: Varga Béla (jobb oldalt) és Háy György
(bal oldalt), õk tartották az erdei emberek képzését.

Varga Béla ismert szaktekintély, a felvétel idején a mátrai
cég erdõmûvelési csoportvezetõje, késõbb az összevont nagy
cég osztályvezetõje. Háy György, a Siroki Erdészet akkori
mûszaki vezetõje, késõbb fahasználati, majd kereskedelmi
osztályvezetõ.

Az 1970. évi nagy átszervezés új korszakot nyitott az erdõ-
gazdaság életében, ez azonban már külön történet.

Az Észak-Mátra színes élõvilága, gazdag erdõ- és vadállo-
mánya, természeti szépségei sokakat vonzott a térségbe, so-
kan dolgoztak itt a kollégák közül olyanok, akik aztán magas
beosztásokba kerültek, és országosan ismertté váltak. Csu-
pán néhányan közülük:

Zelnik István: Kisbátonyban gondnok, Pásztón erdészet-
vezetõ, Zamárdiban fõmérnök, majd igazgató.Végvári Jenõ:
tervmegbízott Sirokban, üzemegység-vezetõ Mátraszentim-
rén, Pilisben igazgató. Sághi István: fõmérnök Recsken, az
EMÉRT fõmérnöke. Fehér Sándor: igazgató Recsken, ERDÉRT
vezérigazgatója. Schmotzer András: erdészetvezetõ Parádfür-
dõn, az EGERERDÕ Zrt. vezérigazgatója. Jung László: erdé-
szetvezetõ Parádfürdõn, az EGERERDÕ Zrt. vezérigazgatója

(két ciklusban), ma az MFB Zrt. igazgatója. Besenyei János:
erdészetveztõ Erdõkövesden, az Egri Áll. Erdõrendezõség
igazgatója. Dobre-Kecsmár Csaba: mûszaki vezetõ Parádfür-
dõn, ma az EGERERDÕ Zrt. vezérigazgatója. Rakonczay Zol-
tán: fõmérnök Parádfürdõn, az Országos Természetvédelmi
Hivatal elnöke, Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Mi-
nisztérium miniszterhelyettese.

A mai fiatal generáció tagjai közt többen vannak, akik ma-
gukban hordozzák a jövõ reménységét (Zukunfthirsch), õk
már nem emlékezhetnek az itt leírt eseményekre és a sok ki-
váló erdészemberre.

Talán ezzel az írásommal is – mint az összes eddigi dolgo-
zatommal – hozzájárulok az emlékek elraktározásához.

Wágner Tibor
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Erdõmunkások oktatása (1963)

Nemrégiben százéves cikket olvastam a
Párizs környéki két híres erdõrõl. A 873
hektáros boulogne-i erdõ (Bois de Bou-
logne) Párizs nyugati oldalán fekszik, a
francia királyok kedvenc vadászterülete
volt.  Az OEE által 1912-ben kiadott fo-
lyóirat, az „Az Erdõ” említett évszáza-
dos cikke arról tudósít, hogy az akkor
még bizonytalan elõrejelzéseket nyújtó
meteorológiai tudomány alapján a világ
erdészei nem képesek kellõen reagálni
az idõjárás viszontagságaira. Emiatt
már-már a Párizs környéki erdõk is ki-
veszni látszanak. Érdekesen és szakava-
tottan nyilatkozik e cikkben a párizsi
sétautak akkori igazgatója, Forestier.  A
boulogne-i erdõnél az emberkéz mun-
kája nem tudta pótolni a természet áldá-

sainak megfogyatkozását. XVI. Lajos
idejében az erdõfelügyelõség, a vadál-
lomány által okozott pusztítások miatt
Dél-Franciaországból származó moly-
hos tölgyeket telepített, melyek szõrös
lombjai kevésbé csábították az õzeket
és a szarvasokat. De nem gondolták át,
hogy a délvidékrõl származó fák itt el-
satnyulnak, nem bírják ki az éghajlatot,
a zord nedves telet. Forestier emellett
az automobilok egyre fokozódó forgal-
mát is említi, melynek fokozottan káros
hatása van az erdõk növényzetére.
Nagy porfelhõt kavarnak fel, a fák leve-
lei nem lélegezhetnek tõle. Forestier
volt az elsõ, aki már 1906-ban, az utak
kátrányozásával tett kísérletet a bajok
elhárítására. 

A másik híres Párizs melletti erdõ a
fontainebleu-i (Foret de Fontainebleau),
melyrõl Ady Endre is verset írt: „Sárga
ákácok zápora Veri az arcom, A Bona-
parték dúlt erdejébe, Vidor szemekkel
vígakat alszom.”

Párizstól 55 km-re fekszik a 208 km2-
en elterülõ erdõ, melyet évente 11 mil-
lióan látogatnak. Legjellegzetesebb fa-
fajai a tölgy, a skót fenyõ és a bükk. Az
„Az Erdõ” 1916. márciusi lapszámában
beszámol, hogy a felháborodás vihara
zúdult végig egész Franciaországon a
kormány határozata miatt, amellyel el-
rendelte, hogy a francia és belga szén-
vidék németek kezére kerülése miatt tá-
madt nyomasztó szénhiány enyhítésére
és a tüzelõanyag biztosítására ki kell
vágni a fontainebleau-i állami erdõket.
A francia napilapok az ország minden
részébõl érkezõ tiltakozások nyomán
heves támadásokat intéztek a kormány
ellen. Felszólították, hogy kímélje meg
a híres erdõt a pusztulástól, mert az a
francia történelem része, melyre épp
olyan gondot kell fordítani, akár a Louvre
mûkincseire. A heves reakciók megóv-
ták az erdõt, mely ma is Párizs környé-
kének egyik gyöngyszeme.  

Inokai Balázs
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