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Zala megye mai állami (kincstári)
erdõterületeinek jelentõs része az 1945.
évi földreform elõtt a herceg Esterházy
hitbizományhoz tartozott. A trianoni bé-
kediktátumot követõ idõszakban a me-
gye mai közigazgatási határát tekintve, a
hitbizománynak Bánokszentgyörgyön,
Lentiben, Szentpéterföldén, Lendvaúj-
faluban (késõbb Tornyiszentmiklós szék-
hellyel) és Zalabaksán erdõgondnoksá-
gai, Lentiben és Csömödérben fûrészüze-
mei mûködtek, amelyek országosan is ki-
tûntek kvalifikált szakembereikkel, ma-
gas szervezettségükkel, a kor színvonalát
meghaladó gazdálkodásukkal.

A világháború után, a ’20-as évek
elsõ felében olyan kiváló egyéniségek
kerültek Zalába a hitbizományhoz, mint
Lámfalussy Sándor, Barlai Ervin és
Páll Miklós erdõmérnökök. Közülük az
1921-ben érkezett Lámfalussy Sándor,
a lenti és csömödéri üzemek tervezõje,
a Lenti hercegi Erdõfelügyelõség
vezetõje, 1939-1945 között már a hitbi-
zomány soproni erdõigazgatóságának
élén állt, míg 1948-1961 között soproni
egyetemünk jogelõdeinek erdõhaszná-
lati tanszékét vezette neves egyetemi
tanárként.

Barlai Ervin alig egyéves bánok-
szentgyörgyi és eszterházai rövid gya-
kornokoskodása után, 1924-ben került
a hitbizományhoz tartozó Kerkavölgyi
Faipari Rt.-hez Lentibe, ahonnan orszá-
gosan ismert fûrészüzemvezetõként tá-
vozott 1941-ben a visszacsatolt Mun-
kácsra, ahol a Latorca Ipari és Gazdasá-
gi Rt.-nél mûszaki igazgatói beosztás-
ban 180 ezer hektár erdõ gazdálkodását
és öt fûrészüzem munkáját irányította.
Az õ pályafutásának csúcsát az 1946-
1949 közötti idõszak fémjelezte, ami-
kor elsõ számú vezetõként a magyar ál-
lamerdészetet szervezte és irányította,
Bedõ Albert és Kaán Károly méltó utó-
daként.

A harmadik jelentõs egyéniség, Páll
Miklós erdõmérnök 1921 õszén érkezett
Zalába. Az õ munkásságáról a szakiro-
dalomban kevesebbet olvashattunk, s
ezért is tartom szükségesnek, hogy szü-
letési évfordulójára emlékezve bemu-
tassam e nagyszerû gyakorlati szakem-
bert, akinek szaktudásánál talán csak
szíve és embersége volt nagyobb.

Páll Miklós 110 esztendeje, 1894-ben
az erdélyi Nyárádszeredán született,
ahol édesapja – id. Páll Miklós erdõmér-
nök – magyar királyi fõerdészként dol-
gozott. Késõbb a család Aradra költö-

zött, mivel az édesapa az aradi székhe-
lyû Magyar Királyi Erdõfelügyelõség
vezetõje lett. A fiatal Miklós 1912-ben
érettségizett, s még ugyanezen év
õszén felvették a selmecbányai M. Kir.
Bányászati és Erdészeti Fõiskolára. Ér-
dekességként említem meg, hogy
ugyanekkor, az 1912/1913-as tanév
kezdetén lett a fõiskola rektora a késõb-
bi apósa, az európai hírû kohász szak-
ember, dr. Barlai Béla fõiskolai rendes
tanár, aki egyébként Barlai Ervinnek is
édesapja volt. 

A világháború kitörése – mint annyi
más sorstársának – Páll Miklósnak is
megszakította tanulmányait, 1914 õszén
behívták katonának. Végigharcolta a
háborút, s többszörösen kitüntetett
tüzérfõhadnagyként szerelt le 1918 de-
cemberében. Hõsies katonai magatartá-
sáért – a szükséges kitüntetések birto-
kában – késõbb, 1940-ben megkapta a
vitézi címet.

A háború befejezõdése után, 1920 ta-
vaszán már a Selmecbányáról Sopronba
menekült és települt Bányászati és Er-
dészeti Fõiskolán tette le államvizsgáit.
Ez alkalomból figyelt fel rá Kaán Károly
– a vizsgabizottság elnöke –, aki azon-
nal álláslehetõséget biztosított számára
a Földmívelésügyi Minisztériumban.
Feladata – Magyar Pál késõbbi orszá-
gos hírû szakemberrel együtt – az akkor
induló Alföldfásítás irányítása lett. Ezt a
munkakörét bõ egy esztendeig látta el,
mert Rimler Pál, a herceg Esterházy hit-
bizomány erdõigazgatója megismerve,
zalai állást ajánlott fel részére, amit õ
Kaán Károly engedélyével, el is foga-
dott. Így került 1921. szeptember 1-i ha-
tállyal két éves próbaidõre segéderdõ-

mérnökként a bánokszentgyörgyi erdõ-
gondnoksághoz.

A ’20-as évek eleje jelentõs változást
hozott a hitbizomány zalai erdõgazdál-
kodásában, az erdõk bérbeadásáról vég-
leg áttértek a Kaán Károly által már ko-
rábban is erõteljesen szorgalmazott bel-
terjes gazdálkodásra, az úgynevezett há-
zi kezelésre. Mindez szervezeti változás-
sal is együtt járt, s Szentpéterföldén új
erdõgondnokság kialakítása vált szüksé-
gessé. A gondnokság élére a hamar bizo-
nyított, tehetséges fiatal erdõmérnököt,
Páll Miklóst nevezték ki. Ebben a beosz-
tásában dolgozott azután majdnem két
évtizeden át, 1941 nyaráig, miközben
1936-ban erdõmesterré léptették elõ.

Az elsõ világháborús gazdasági viszo-
nyok, s nem utolsósorban a korábbi, bér-
leti külterjes gazdálkodás súlyos hibái –
például a fák lábon való tömeges eladá-
sa – miatt az új erdõgondnokság terüle-
tén rengeteg elhagyott és elhanyagolt,
felújítatlan vágásterület volt. A bükkösö-
ket erõteljesen kiritkították, nagyon sok
beteg, túlkoros egyedet hagyva hátra.
Igen gyakori volt felújítóvágások helyett
a tarvágás alkalmazása. A fiatal erdõ-
gondnok elsõ és legfontosabb feladata
így az erdõmûvelési sebek begyógyítása
volt. Kezdeti lépésként csemetekerteket
létesített, majd a helyben megnevelt ül-
tetési anyaggal szisztematikusan meg-
kezdte a rengeteg üres vágásterület fel-
újítását.

A házi kezelés bevezetésének hatá-
sára végre a gyakorlatban is megvaló-
sult a bükkösökben a természetes
felújítóvágások alkalmazása, s ezzel új
és nagyon sikeres korszak kezdõdött a
hitbizományi erdõgazdálkodásban. A
szakszerû munka eredményeként kivá-
ló minõségû bükkösök keletkeztek,
amelyek napjainkban a Zalaerdõ Rt.
csömödéri és bánokszentgyörgyi erdé-
szeteinek büszkeségei.

A faanyagmozgatás és -szállítás terén
abban az idõben igen jelentõs szerepet
játszottak a fogatok. A fogatosokat a
környezõ falvakból verbuválták, ami a
munkaszervezésben igen sok bizonyta-
lansági tényezõt rejtett magában. Az
erdõgondnok hamar találkozott e prob-
lémával, s ezt megoldandó, az erdõ-
gondnokság részére saját fogatgazdasá-
got hozott létre. Forradalmi újdonságnak
számított az a lépése is, amikor a gond-
noki irodát és az erdészlakásokat üzemi
telefonvonallal köttette össze. Ilyen és
hasonló munkaszervezési megoldásai

110 éve született vitéz Páll Miklós
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példaértékûek voltak a többi hitbizomá-
nyi erdõgondnokság részére is. 

A ’20-as évek elején a szentpéter-
földei erdõterületen alig volt épkézláb
épület, így a gondnokság megszervezé-
sekor erre is külön figyelmet kellett for-
dítania az erdõgondnoknak. Mérnöki
igényessége e téren is hamar megmu-
tatkozott, s alig néhány esztendõ alatt
példás rendet teremtett. Az erdõgond-
nokság épületét fokozatosan bõvítette,
korszerûsítette. Halastavakat – tógazda-
ságot –, gyümölcsöst létesített, s szemet
gyönyörködtetõ, mintaszerû majorgaz-
daságot alakított ki.

Leleményességét dicsérte az is, ami-
kor 1925-ben Sopronból megszerezte a
hitbizomány kiállítási célra készített fa-
épületét, és azt a gondnokság területén
vadászháznak rendezte be. Ez a kis,
hangulatos faépítmény lett azután 1925
és 1936 között, minden év õszén –
szarvasbõgés idején –, József fõherceg
kedvenc szálláshelye, aki a hitbizo-
mánytól 12 éven át bérelte vadászat cél-
jára az erdõgondnokság erdõterületét.
A tucatnyi év alatt a fõherceg 108 gím-
bikát ejtett el itt, köztük néhány kapitá-
lis egyedet is. A fõherceg irodalmi
visszaemlékezéseiben sem felejtkezett
el zalai vadászatairól, s külön is meleg
szeretettel említi Páll Miklós erdõgond-
nok nevét, akit gyakran tudósított ked-
ves hangú levelezõlapokon, az ország
más tájain elért vadászsikereirõl.

Páll Miklós tizennyolc évet szolgált
Szentpéterföldén, amikor 1941-ben
megüresedett a bánokszentgyörgyi
gondnokság erdõgondnoki posztja.
Kérte áthelyezését, s csakhamar új állo-
máshelyén – pályafutása elsõ két esz-
tendejének színhelyén –, Bánokszent-
györgyön folytatta munkásságát.

Páll Miklós személyét, emberségét a
falvak lakossága részérõl már elõzõ,
szentpéterföldei gondnoksága idején
megkülönböztetett tisztelet övezte. Ab-
ban az idõben Zala megyének ezen is-
ten háta mögötti részén különösen
nagy szegénységben, elmaradottságban
élt a lakosság. Az erdõgondnok min-
dent elkövetett annak érdekében, hogy
a maga szerény lehetõségeivel is segít-
sen a hozzáforduló embereken. A leg-
szegényebbeket akár ingyenesen is,
épületfával, tûzifával segítette, míg ked-
vezményesen igen sok családot támo-
gatott hasonló beszerzések alkalmával.
Erdei munkásai mindig számíthattak rá.
Külön is vigyázott arra, hogy bérüket és
járandóságukat a megállapodottak sze-
rint kapják meg. A falvak lakói közül
sok szegény ember kapott nála munkát,

ami akkor igen sokat számított, hiszen
az erdõn kívül más munkaalkalom szin-
te nem is volt. A fiatal és tehetséges
munkásait külön is felkarolta, bejuttatva
õket az esztergomi erdõõri iskolába,
majd sikeres végzésük után foglalkoz-
tatta õket a gondnokságnál. Több kivá-
ló erdészt is kinevelt ily módon.

Az 1941-es esztendõ hazánk törté-
nelmének súlyos éve, az ország II. vi-
lágháborús hadba lépésének idõpontja.
Az elkövetkezõ nehéz években mutat-
kozott meg igazán vitéz Páll Miklós
erdõgondnok emberi nagysága, ember-
társai iránt érzett felelõsségérzete, ami-
kor egy vesztébe rohanó országban az
életben maradás vagy a halál lett a köz-
ponti kérdés.

A háború alig három év múltán elérte
hazánk területét is. Vitéz Páll Miklós
erdõgondnokot, mint hadviselt, kiváló
tartalékos tisztet 1944-ben kinevezték a
bánokszentgyörgyi körzet katonai pa-
rancsnokának, századosi rangban. Elsõ
ténykedései közé tartozott, hogy az
erdõgondnokságot hadiüzemmé nyilvá-
níttatta, s így nagyon sok embert – köz-
tük fiatal leventéket – az erdõn tudott
foglalkoztatni, megmentve ezzel õket a
katonaságtól, illetve az elhurcolástól.

Az erdõgondnokot 1944 végén és
1945 elején nagyon sok zaklatás érte.
Gyakori volt a letartóztatása és kihallga-
tása a helyi szovjet parancsnokság
részérõl, nemegyszer életveszélyes
helyzetbe is került. Elengedését, meg-
menekülését a környék lakossága min-
den esetben nagy örömmel és meg-
nyugvással fogadta.

Az erdõgondnok megpróbáltatásai a
háború befejezõdése után sem értek
véget. Miután belépett a Kisgazda Párt-
ba, ebbõl adódtak a közelgõ választá-
sok elõtt komoly kellemetlenségei. Az
emberek körében joggal népszerû
erdõgondnok személye nem csekély
félelmet keltett a politikai ellenfelek
szemében, ezért Budapestre szállítatták
vizsgálati fogságba, s ahonnan csak a
választások után engedték haza család-
jához.

Páll Miklós erdõgondnok a zalai hit-
bizományi erdõk államosítása után kez-
detben még a helyén maradt, és 1946
végéig vezette a Bánokszentgyörgyi Ál-
lami Erdõgondnokságot. Erre az idõszkra
esett az erdei vasút államosítása is,
melynek kapcsán érdemes megemlíteni
az erdõgondnok korrektségének,
szavahihetõségének egyik szép példá-
ját. A vasútvonal építéséhez ugyanis in-
gyenes területbiztosítással járult hozzá
Bánokszentgyörgy község lakossága.

Ennek fejében az erdõgondnok garan-
tálta, hogy az emberek mezõgazdasági
terményeiket ingyen szállíthatták a vas-
úton. Mindezt az államosítás után is biz-
tosítani akarta, s az ügyben még a mi-
nisztériumig is elment, s nem rajta mú-
lott, hogy az elutasítás falaiba ütközött.
Az 1947-es esztendõ az erdõgondnokot
már új beosztásában találta, felügyeleti
tisztnek nevezték ki, és fõtanácsosi cí-
met kapott. Hat zalai állami erdõgond-
nokság, valamint a lenti és csömödéri
fûrészüzem, s a faraktár az erdei vasút-
tal tartozott felügyelete alá.

1949-re az embertelen diktatúra egy-
re leplezetlenebbül mutatta meg igazi
arcát. Az országban az ellenségkeresés
jegyében napirenden volt az ártatlan
emberek tömeges elhurcolása, börtön-
be vetésük, vagy kitelepítésük. A hitbi-
zományi erdõtisztek sorsa is bizonyta-
lanná vált, akiket a politikailag megbíz-
hatatlanok közé soroltak. Páll Miklóst
Zalaegerszegre helyezték, majd kérésé-
re késõbb Zalabaksára helyezték át szak-
felügyelõnek. Itt érte 1957-ben a nyug-
díjazás, a sok megaláztatás után már
megromlott egészségi állapotban. Két
évvel késõbb, 65 éves korában – örök-
re itt hagyva szeretett zalai erdeit –,
hunyt el. Hamvai a nagykanizsai
köztemetõben nyugszanak.

Páll Miklós nemcsak kiváló gyakorla-
ti szakember volt. Széles körû tapasztala-
taira épült gondolatait, véleményét – ha
szükségszerûnek érezte – írásban is rög-
zítette. Szakcikkei közül kiemelhetjük az
Erdészeti Lapokban 1930-ban megjelent
Erdõgazdasági problémák, vadkárok cí-
mû tanulmányát, valamint Az ERDÕ cí-
mû szaklapban 1952-ben megjelent dol-
gozatát a Termelékenységben vissza-
esett (rontott) erdõk felújítása témakör-
ben. Feltétlen említést érdemel egy fon-
tos elõadása is, amelyet Budapesten az
OEE központjában tartott az ’50-es évek
elején, a Táji erdõmûvelés bevezetésé-
nek lehetõségei Zalában címmel. Késõb-
biekben ezen elõadásának anyaga alap-
vetésül szolgált a Táji erdõmûvelési
irányelvek és eljárások címû országos
utasítás elkészítésénél.

Vitéz Páll Miklós erdõgondnok pél-
damutatóan kiemelkedõ szakmai élet-
útja örökre összefonódott a herceg Es-
terházy hitbizomány 1920-1945 közötti
negyedszázados erdészeti sikerkorsza-
kával, ezért is fontos, hogy az elöljáró-
ban említett, Zalából indult jeles kor- és
munkatársai mellett az õ nevét és emlé-
két is megõrizze a magyar erdészettör-
ténet.

Dr. Baráth László


