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A Diósgyõr környéki barlangok lele-
tei bizonyítják, hogy a 18. század ele-
jétõl Bükk-nek (Bikk, Bikke) nevezett
hegységet borító, vaddal teli, hatal-
mas erdõség  már az õskori vadász-
törzseket is vonzotta. A hosszú évez-
redek alatt a különbözõ korok embe-
rei fokozatosan elhódították a vadon-
tól a kenyeret adó szántóföldet és a
honfoglalás idején Árpád egy gyûrû
(Geuru) alakú fa-föld várat adomá-
nyozott Bors vitéznek.

A tatárjárás után épített diósgyõri
(Dyosgeur) kõvár és uradalom birto-
kosai a trónviszályok miatt gyakran
változtak. Károly Róbert az ellene lá-
zadó fõurak legyõzése után vissza-
szerezte Dédes, Cserép, Diósgyõr vá-
rát, Nagy Lajos Éleskõt, így a 14-15.
században az egész Bükk hegység ki-
rályi birtok volt.

Nagy Lajos királyi székhelyként rep-
rezentatív palotává építette át a várat és
különösen megnõtt Diósgyõr politikai
szerepe, amikor 1370-ben a lengyelek
királyukká koronázták I. Lajost. Diós-
gyõr ekkor élte fénykorát, a király gyak-
ran heteket-hónapokat töltött a vadban
gazdag erdõségek melletti palotában,
ahol magyar és lengyel fõnemesek és
fõpapok, velencei és egyéb követek ke-
resték a király kegyeit és fontos diplo-
máciai és közjogi kérdéseket intéztek.

Nagy Lajos leánya, Mária királynõ és
férje Zsigmond ugyancsak sokszor meg-
fordult Diósgyõrben és német-római
császárként innen keltezte számos okle-
velét. Õ adományozta elõször hivatalo-
san is feleségének, a királyné udvartartá-
sa költségeinek fedezésére és ettõl kezd-
ve ez hagyománnyá lett. Mátyás és Beat-
rix is gyakran tartózkodott Diósgyõrben,
II. Ulászló felesége adta a legtöbb kivált-
ságot Miskolc lakóinak, sok idõt töltött
itt gyermekkorában II. Lajos, akinek fe-
lesége, Habsburg Mária volt az utolsó
magyar királyné, aki Diósgyõrben élt.

A 14-15. században a diósgyõri
erdõk – feketeerdw, silua nostra, silva
regis – elsõdleges rendeltetése a királyi
vadászatok biztosítása volt és faanyagot
szolgáltattak a vár és a lakosság szük-
ségleteihez. Az erdõt a királyi vadásza-
tok sikere érdekében õrizték, 1360-ban
120 vadász, 40 solymász, 60 pecér, 200
íjász tartozott a vár személyzetéhez.

A falkavadászatok mellett vadasker-
tet is létesítettek, 1355-ben a várnagy ki-
rálya nevében a Szinyva vizén egy mal-

mot ád cserébe a pálosok cseniki föld-
jei és malmáért, mert ott a király halas-
tavat és vadaskertet rendelt felállítani.

Wenzel Gusztáv a jeles forráskiadó és
történetírótól tudjuk; Diósgyõr „Lajos ki-
rálynak annyira kedvencz mulatóhelye
volt, hogy ott nemcsak évenként gyakran
megfordult ... a késõ õszi idõszakot, a va-
dászatok idejét, a karácsonyi ünnepeket
már rendesen itt töltötte” ... „Mátyás ki-
rály Diósgyõrt egészben azért látogatta,
hogy uralkodása gondjai közt egyné-
melykor magányba vonuljon vissza, va-
dászattal mulathasson és módjához ké-
pest az ezen vidék monostorainak tudós
szerzeteseivel tudományos, vagy mûvé-
szeti értekezést cultiváljon”.

Vadászat és „mulatás” közben az ura-
dalomhoz tartozó települések ügyeit is in-
tézték királyaink. 1351-ben Nagy Lajos en-
gedélyezte a miskolciaknak az épület- és
tûzifa termelését, de elõírta a Fõ-utca
kétházsoros kiépítését. Mária királynõ
1391-ben némi szabadságot engedélye-
zett Szikszó városának a diósgyõri Fekete-
erdõn. 1399-ben Zsigmond utasította vár-
nagyát, hogy a miskolciakat erdõlési sza-
badságukban, az épület- és tûzifa beszer-
zését, a mész- és szénégetést illetõleg
pénzfizetés nélkül ezután is tartsa meg, ki-
véve, ha az erdõt eladásra vágnák.

Diósgyõr gyarapodása érdekében
1469-ben Mátyás engedélyezte, hogy aki
„elhagyott helyen házat épít, négy évig
minden adótól felmentetik”. 1492-ben II.
Ulászló parancsba adta katonáinak, hogy
az uradalom városait – Diósgyõr, Miskolc,
Keresztes, Kövesd – királyi pártfogásába
vette, ezek lakosait ne merjék háborgatni.

Diósgyõr a korona birtoka
A Jagelló királyok idején a hatalmas-

kodó fõurak a királyi jövedelmeket is
kisajátították, ezért az 1514. évi I. tör-
vénycikk a koronajavak egyikének nyil-
vánította a diósgyõri uradalmat is. A pa-
rasztháború, a mohácsi csatavesztés, a
kettõs királyság miatt a törvényt nem
tartották be. A zavaros adományozási
és öröklési viszonyokat I. Miksa ren-
dezte és 64 000 forintért Perényi Gábor-
nak zálogosította el Diósgyõrt.

Perényi örökös nélkül halt meg, ezért
özvegyének leánytestvére és annak le-
származottai örökölték az uradalmat. Így
került Diósgyõrbe a Guthi-Országh, az
Enying-Török, a Homonnay-Drugeth, a
Hadai, Wesselényi, Haller, Almási stb.
család, akik azonban általában csak egy-
egy részét bírták az uradalomnak. A bér-

leti összeg fokozatosan emelkedett,
1743-tól már 100 ezer forint volt és 1755-
ben az egri káptalantól váltotta vissza a
szepesi kamara. Így alakult meg a diós-
gyõri koronauradalom.

A bérlõk a szabad erdõhasználat kor-
látozásával, majd megtiltásával, az erdei
robot fokozásával növelték jövedelmü-
ket. 1550-ben I. Ferdinánd még fát és 3
évi adómentességet adott annak, aki a
török által elpusztított házát újra felépí-
tette, de 1560-ban még a miskolciak is
azért tiltakoztak, mert az erdõn favágás-
ra, hordókészítésre kötelezik õket, pe-
dig az nekik nem kötelességük.

A zálogosok tizedet szedtek a mak-
koltatott sertésekbõl, fizetni kellett a le-
geltetésért, a mész- és szénégetésért. Az
uradalom 8 falujának taxás, marhás és
gyalogos jobbágyai településenként ki-
termeltek és leszállítottak 15-20 öl tûzi-
fát, ezen felül Parasznyán és környékén
dongát, Kisgyõrben szõlõkarót és épü-
letfát termeltek, a diósgyõriek sövény-
bõl font kerítéseket készítettek és falun-
ként 200-300 forint adót fizettek.

Láttuk, hogy a 14-15. században
Diósgyõrben a várnak volt politikai sze-
repe és az erdõ a vadászat révén nyúj-
tott pihenést, kikapcsolódást királya-
inknak és vendégeiknek. Udvari vadá-
szatokat a 18. század elején tartottak is-
mét, amikor II. Rákózci Ferenc Miskol-
con rendezte be fõhadiszállását, itt fo-
gadta Nagy Péter és XIV. Lajos követeit,
itt tartotta üléseit a szenátus.

Megváltozott az erdõ rendeltetése,
egyre több fából készült termékre, az
állatoknak makkra, legelõre volt szük-
sége. A 18. században elkezdõdött a fa
ipari hasznosítása az üveg- és vasgyár-
tásban és ez a kamarai gazdálkodás
idõszakban teljesedett ki.
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