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AZ ORSZÁGOS TERMÉSZETVÉDELMI TANÁCS 1947 ÉS 1949 KÖZÖTT*

dr. Nagy Domokos Imre

Az OTvT 1947 és 49 közötti működéséről vajmi keveset tudtunk 
eddig. Csák Zoltán néhány egykorú publikációjára támaszkodva Oro- 
szi Sándor mindössze annyit tudott néhány évvel ezelőtt összeszed
ni, hogy az OTvT 1947-ben alakult újjá, 1948 márciusában teljes 
ülést tartott, s elsősorban a Kisbalaton problémáját látták ag
gasztónak. Kicsivel előbb említette meg a szerző csatlakozásunkat 
a nemzetközi természetvédelmi mozgalomhoz.

Nyilvánvaló volt, hogy levéltári kutatások nélkül nem lehet 
többet megtudni, azonban ez sokáig megoldhatatlan volt. Részben, 
mert az 1945 utáni levéltári anyag kutatása köztudottan nehézsé
gekbe ütközött, részben, mert a természetvédelmi szervek anyaga 
alig néhány éve került levéltárba, s részben azért, mert 1989 őszé
ig a levéltári őrizetben lévő anyag is megoszlott az rtj Magyar 
Központi Levéltár és az Országos Környezetvédelmi és Vízügyi Le
véltár /OKVL/ között. Ekkor vette át az anyagot az OKVL, azonban 
változatlanul olyan állapotban van, hogy ha nem lettem volna öt 
évig levéltáros, majd utána közel annyi ideig az OTvT munkatársa, 
1989 nyár elején kezdett kutatásaimmal valószínűleg semmire sem 
jutottam volna.

Az OTvT 1955. évi iktatókönyvében az 501. szám előtt a kö
vetkező /úgy húsz évvel későbbi/ bejegyzés olvasható: "Csak innen 
van anyag!" Ez szerencsére nem igaz, de azon a legkevésbé sem le
pődöm már meg, ha. egy ügy összetartozó iratai három-négy különbö
ző helyről, esetleg részben az OTvT részben az OKVL iratai közül 
kerülnek elő. Viszont újra megerősödött bennem az a korábbi érzés,• 
hogy nem biztosan van ez véletlenül így.

Mindenesetre 1989 őszére sikerült megírnom a hazai természet- 
védelem 1945 és 1962 közötti nemzetközi kapcsolatainak történe- 
tét - ehhez érdemi hozzátennivalót azóta nem találtam -, most

Elhangzott az 1990. október 10-i szakosztályülésen.
X
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pedig megszülethetett az OTvT 1947-49 közötti működésének ismer
tetése. Az ugyan feltételezhető, hogy a továbbiakban értékes 
részletadatokat találhatok még, mivel azonban előkerült az 1948. 
márciusi tanácsülés teljes anyaga, két VB-ülés anyaga, továbbá 
a levelezés számos fontos darabja, úgy érzem, hogy a Tanács ekko
ri tevékenysége már megnyugtatóan áttekinthető.

Nagy Imre földmívelésügyi miniszter utasítására már 1945 
tavaszán készült egy tervezet a természetvédelmi munka tíjraindí- 
tására, sajnos ez végül is nem realizálódott. A megmaradt irat
ból azonban egyértelműen kiderül, hogy készítője "az Országos 
Természetvédelmi Tanács, legfőképen pedig adminisztráló és végre
hajtó szervezetének mielőbbi újraszervezését illetve megindítá
sát" fontos és sürgős feladatnak tartotta.^

Érdemi intézkedésre azonban csak 1947 elején került sor. A Mi
nisztertanács február 27-én hozott határozatot az OTvT működésé
nek újrakezdéséről. Ez úgy valósult meg, hogy a hazai természet- 
védelem egyik régi munkatársát, Molcsány Gábor erdőmérnök, ny. 
miniszteri osztályfőnököt megbízták az ügyvezető-alelnöki teendők 
ellátásával, s "a Tanács hivatali helyiségének kérdése pedig úgy 
oldatott meg, hogy a hivatal nevezett lakásának egyik szobájában 
helyeztetett el". A költségek közül az illetmény és a lakbér ará
nyos része a Mállerd Központi Igazgatóságát terhelte, a fűtési és 
takarítási költségek viseléséről azonban nem rendelkeztek. Ez ügy
ben később felterjesztést intéztek az FM-hez, de a válasz nem is
mert. A tényleges hivatali működés április 1-jével vette kezde- 
4-  ' 4-  4tét.

Molcsány nagy lendülettel látott a munkának neki. A régi 
OTvT iratanyaga szinte teljesen elpusztult, de megkísérelte az i- 
rattár és a törzskönyvek lehetőség szerinti rekonstrukcióját. U- 
gyancsak fontos feladatnak tekintette annak számbavételét, hogy 
a védett értékek közül melyek pusztultak el, károsodtak, marad
tak meg, s melyek azok, melyek védelemre érdemesek. Érthetően el
sősorban az erdészeti szerveket kereste meg, melyek ekkoriban a 
természetvédelem letéteményesei voltak. S bár az erdészeti irat
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tárak is súlyos károsodást szenvedtek, végül is segítségül híva 
Földváry publikációit, ez a munka lényegében sikerült.Elkészí
tette az új természetvédelmi törzskönyv tervezetét is, melyet jó
váhagyásra felterjesztett az FM-be.^

Közben maguktól is jelentkeztek a természetvédelem lelkes és 
szakértő hívei, hogy felajánlják együttműködésüket. "Rövidesen 
össze fogjuk írni a mecseki, illetve megyei védelemre érdemes té
nyezők adatait, és ezeket ajánlólag közölni fogjuk önökkel" ír
ta levelében dr. Szabó Pál Zoltán, a Dunántúli Tudományos Intézet 
igazgatója.^ "Nagyon megtisztelve érezném magam, ha a természet- 
védelmi tanács törekvéseinek előmozdítása érdekében közreműködé
semet igénybe méltóztatnék venni" - fejezte be levelét már akkor
is régimódinak ható udvariassággal dr. Boros Ádám, a neves bota-8nikus, aki akkor a Gyógynövénykutató Intézet igazgatója volt.

Molcsány ekkoriban még abban reménykedett, hogy a munka tel
jes lendülettel megindulhat, rtgy tervezte, hogy a teljes - 40-60 
tagú - tanács kéthavonta, "a szűkebb végrehajtóbizottság pedig 
havonta legalább kétszer" fog ülésezni. Számításai szerint az ügy- 
vezető-alelnök illetményein kívül az éves költség 6108.-Ft + 3600 
Ft kiszállási díjat tehet ki, továbbá szükségesnek tartott még 
50.000.- -ot kisajátítási és hasonló jellegű kártérítési költ-9ségekre. A tervezetet 1947 szeptemberében készítette.

Október végén beadvánnyal fordult az FM-hez, hogy a 233.161/ 
1944.FM. rendelet 10 §-a értelmében "mivel a kinevezett Tanács mű
ködését rövid időn belül megkezdi", rendeljenek ki titkárt az 
OTvT-hez. Személy szerint Dermendzsin József erdőtanácsost kérte, 
"aki mint előadó évek óta foglalkozik természetvédelmi kérdések
kel".*0 A válasz mindeddig nem került elő, de a meglévő iratok
ból látható, hogy Dermendzsin mintegy másfél évig valóban segí
tette Molcsány munkáját.

December 29-én a Mállerd Igazgatótanácsához fordult azzal a 
kéréssel, hogy "a havi ellátmányt a személyi kiadások figyelmen 
kívül hagyásával" kétezer forintra emeljék fel, mert "sikerült 
egy átfogó képet összeállítani" és "most már megindulhat a további
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munka, melyet a természetvédelmi tárgyak újbóli országos össze
írásával kívánunk megkezdeni", azonkívül folytatni kell a koráb
ban már védetté nyilvánított értékek helyszíni ellenőrzését, és 
újra meg kell indítani a védettényilvánítási munkálatokat is.** 

Közben sajtó alá rendezte "A természetvédelemre vonatkozó
törvényes rendelkezések" c. kiadványt, mely végül is 1948 elején

12jelent meg 200 példányban. A költség kb. 1200.-Ft volt.
Február 23-án módosító javaslatot tett a természetvédelmi 

törzskönyvek vezetésével kapcsolatban, ezt azonban - mivel a gya
korlatban nem vezették be - nem érdemes részletesen ismertetni.*"^

1948. március 4-én sikerült megtartani az újraalakult OTvT 
első - és mint később kiderült, ezen változatában utolsó - teljes 
ülését, melyen 38 fő vett részt, 8 tag kimentette magát. Szeren
csére nemcsak a jegyzőkönyv maradt meg, hanem dr. Tasnádi-Kubacs- 
ka András elnöki megnyitójának és Molcsány Gábor beszámolójának 
a szövege is, mégpedig az általuk használt példányok eredeti ja
vításaikkal. /Ezért volt megállapítható, hogy eredetileg az il
lést még 1947 végére tervezték, de megtartása - általunk még nem

15ismert okok miatt - több hónapot csúszott.
Az ügyvezető-alelnöki beszámoló igen részletes. Kiderül, hogy 

Molcsány többször is részt vett helyszíni bejárásokon és tárgyalá
sokon a balatonielvidéki bazalthegyek ügyében. így pl. 1947. IX. 
6-án a Gulács, 1948. II. 15-én a Badacsony vidékén, ahol a vállal
kozók és vállalatok a bányák bővítésére kértek engedélyt. "Mind 
a két Rt. kérelme jelenleg a földmíveléstigyl Miniszter tír előtt 
vár döntésre. Reméljük, hogy bármennyire is fontosak e bányák szo
ciális és munkáskérdései, és a 3 éves terv végrehajtásához bár
mennyire is fontos a kőellátás biztosítása, a döntésnél a termé
szetvédelmi érdekek sem fognak háttérbe szorulni".*^ Ez azonban 
kétségesnek ígérkezett, mert az egyik bánya bérlője "munkások szá
zai nevében tiltakozott, mondván, hogy a munkásemberek tömege ve
szíti el kenyerét" - s amikor kiderült, hogy még 60 főről sincs 
szó, akiket a szomszéd bánya azonnal átvenne, a bérlő úr "a mun
kásságot felbíztatta, ahogyan ő fejezte ki magát 'fellázította',

17hogy ne engedjenek."
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A Molcsány szavaival "kényes kérdésnek" nevezett ügyek kö
zé tartozott a Kisbalaton helyzetének rendezése is. A földosztás
ról szóló 600/1945.ME. rendelet és a végrehajtásáról intézkedő 
5600/1945.FM. rendelet 51. §-a értelmében a Kisbalatont természet
védelmi terülatként a Mállerd kezelésébe adták. Azonban "az 1946. 
évi 14.080 ME.sz. rendelettel életrehívott Magyar Állami Hal- és 
Nádgazdasági Özem viszont erre a területre, hivatkozva ennek a 
rendeletnek a későbbi keltére, jogot formál, s azt saját kezelé
sébe kívánja átvenni, és hal- és nádgazdálkodás céljaira haszno
sítani. A múlt évi október hó 4-és 5-én megtartott helyszíni szem
le és értekezlet a kérdést nem tisztázta, mert hiába érveltünk az
zal, hogy a Kisbalatonnak, mint a természet különleges, tudomá
nyos szempontból felbecsülhetetlen és pótolhatatlan területének 
elsősorban a természetvédelem érdekeit kell szolgálnia. Ennél a 
területnél nem a művelési ág a döntő, hanem az előbb hivatkozott 
rendelet alapján is a természetvédelem. Az értekezleten megértés
re egyáltalán nem találtunk. Pedig ha idegen birtokossal szemben 
sikerült 1922-ben a mindjobban pusztuló Kisbalatont a további 
pusztulástól megegyezéses alapon megvédeni, ma az állam, mint tu
lajdonos mást nem tehet, mint a védelmet fokozottabb mértékben és 
hathatósan klépítí." De ezt a részt csak azzal tudta zárni: remé
li, hogy a Tanács "közeljövőben teendő előterjesztése alapján a 
földmívelésiigyi miniszter úr döntése kedvezően fogja ezt a kér
dést megoldani".*®

Ijesztő mélységeit dokumentálja ezzel kapcsolatban a hazai 
természettudományos félműveltségnek és a természeti értékek irán
ti érzéketlenségnek az az anekdotába is illő eset, melyet elnöki 
megnyitójában Tasnádi-Kubacska András ismertetett.

"Az egyik nagy állású, okos, és természettudományos dolgok
ban felvilágosult barátom közben járt nálam a Nádértékesítő Szö
vetkezet ügyében. 'Miért ellenzitek olyan nagyon az avas, régi 
nád kitermelését a Kis Balatonon? Az újonnan alakult nádkitermelő 
társaság egyik fő embere felvilágosított arról - mondotta - hogy 
a nád annál jobban nő, mennél inkább vágják!' És nem tudtam meg-
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győzni az illetőt, hogy mi nem a nád növését vagyunk hivatva ő-
rizni, hanem a madárvilágot, az pedig éppen, sőt kizárólag csak

r 19a tavalyi, avítt nádban fészkel."
/Az 1947. évi őszi értekezletről, és az ott többségi állás

pontként érvényesült áltárgyilagos technokrata véleményről az egy
korú helyi sajtó alapján Csupor Tibor is beszámol könyvében.20 
Utólag szerencsésnek tartjuk, hogy a Kisbalaton Lecsapoló Társu
lat és a Hal- és Nádgazdasági üzem érdekei többhelyütt ütköztek 
egymással, így részben hatástalanították egymást./

A továbbiakban Molcsány sajnálattal számolt be arról, hogy 
a tervezett költségvetést erősen megkurtították, majd örömmel em
lítette a Nemzetközi Természetvédelmi Unió megalakulását. Méq be
vezetőben ismertette, amit a védett értékek állapotáról tudott. 
Beszámolóját végül az azóta szállóigévé vált mondattal zárta:
"ami a természet alkotásaiból elvész, azt emberi munkával soha 
helyre nem állíthatjuk".^*

A jegyzőkönyvből nem derül ki, hogy a beszámolóhoz hozzá
szólt volna valaki. A továbbiakról csupán annyi van benne, hogy 
az igazoltan távollévő dr. Vadász Elemért alelnökké megválasztot
ták, továbbá döntöttek a 14 tagú végrehajtóbizottság összetételé
ről.

A Tanács ezután soha többé nem ült össze, mert a meginduló
átszervezések összetételét bizonytalanná tették. Molcsány megpró- ( o 2bálta tisztázni a helyzetet, de sikertelenül.

A VB első ülését 1948. június 8-án tartotta. Az első és leg
fontosabb napirendi pont a Kisbalaton védetté nyilvánítása volt. 
Molcsány részletesen ismertette az OTvT és a Hal- és Nádgazdasá
gi Ozemek /illetve a mögötte álló FM Halászati Ügyosztály/ közöt
ti jogértelmezési vitát, továbbá azt, hogy a Kisbalaton vízellá
tásának biztosítására több különböző terv is született - ebben, 
szembefordulva a Lecsapoló Társulattal -, egyetértettek, azonban 
a kb. egymillió forintot kitevő költségek miatt nem látta egyiket 
sem megvalósíthatónak. Végül is a VB a Kisbalatont védetté nyil
vánította, illetve javasolta az FM-nek a védetté nyilvánítást. A
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védett területen belül minden gazdasági tevékenységet be óhaj
tottak tiltani.^

Következő napirendi pontként feloldották a védettség alól 
az igencsak lepusztult állapotban lévő zengővárkonyi szelidgesz- 
tenyést. A kérelem indoklását ugyan sokban megalapozatlannak lát
ták, azonban a helyszíni szemlén kiderült, hogy "az idős fák any- 
nylra megviseltek, hogy hosszú ideig való fenntartásukra semmi 
kilátás nincsen".

A nyíregyházi Sóstói-erdő és a Mecsekben lévő Szent Jakab- 
hegyi avargyűrű védetté nyilvánítása ügyében további tárgyaláso
kat láttak szükségesnek.^

Az eljövendő pártállami megoldásokra utalt Tasnádi-Kubacská- 
nak az a bejelentése, "hogy Vértes László tanácstaggal rövid időn 
belül fel fogják keresni Rákos Mátyás miniszterelnökhelyettest,
eléje fogják tárni a helyzetet, és tájékozódni fognak az MKP ál-

2 6 *  láspontja felől". A későbbiek ismeretében valószínűnek tartha
tó, hogy ez a megbeszélés létrejött.

Június 15-én kelt az a felterjesztés, melyben a VII. 31-ig 
terjedő költségvetési évre még 5843 Ft 60 f kiutalását kéri Mol
csány. Ebből 5000 Ft-ot Bátorliget érdekében. Az iratok közül /ed
dig/ korábbi Bátorligetre vonatkozó irat nem került elő. A pénz
ből 1500-at a bátorligeti élővilág kutatásának támogatására szán
tak, négyezret pedig a tönkretett kerítés részleges helyreállítá
sára. Erre sürgős szükség volt, mert "a területet a felfogadott 
őr megvédeni képtelen. Húsz-harminc, sőt negyven darab szarvas- 
marhát hajtanak be egyszerre a területre, sőt az állandó sásvá- 
gást sem tudja megakadályozni. Feljelentései eddig eredménnyel 
nem jártak. Ha ez az állapot fennmarad, Bátorliget teljesen tönk
remegy, és elveszíti természettudományi szempontból felbecsülhe-

2 7tétlen értékét." A választ nem ismerjük, de 1948 folyamán még 
nem voltak a Tanácsnak anyagi nehézségei.

Közben tovább folyt az adatgyűjtő munka. Barthos Gyula főer- 
dőtanácsos számos madárvédelmi jellegű intézkedés tervezetét küld
te meg különböző érintett szerveknek, de ezek a javaslatok végül 
is mind az OTvT-nél kötöttek ki . ^
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1949. május 20-ra végre sikerült összehívni újra egy VB- 
-ülést. Ekkorra már a Tanács anyagi helyzete erősen romlott, 
mert a titkár és a gépirónő tiszteletdíját hónapok óta nem fo
lyósították, "úgyhogy azóta csak szívességre vagy a magam gép-

29írási tudására vagyok utalva" - mondta a VB ülésen Molcsány.
Az ülés jegyzőkönyve ugyan nem maradt meg, de Molcsány valameny- 
nyi napirendi ponthoz precíz előterjesztést készített, melyek 
egy kivételével megmaradtak. így az ülés nagyjából rekonstruál
ható .

Első napirendi pontként a már idézett "Bejelentések" szere
peltek, melyben a működési nehézségek ecsetelése mellett még a 
következőkről volt szó:

- Nincs módunk részt venni a Fontainebleauban az UNESCO ál
tal rendezendő nemzetközi természetvédelmi konferencián.

- Bátorligeten a területcseréhez a szükségesnek csak kb. 1/3 
részét kitevő állami tartalékterület van. Ki kellene választani
a leghamarabb megszerzendő földeket.

- A szegedi Fehértó szárazon áll. A Halgazdasággal összefog
va lehetne vizet szivattyúzni bele, azonban ehhez 7000 forintra 
lenne szükség. /I m^ víz = 1 fillér./

- Tervbe vették a Budai Hegyvidék kopárainak befásítását. 
Nehogy pótolhatatlan természeti értékek is veszendőbe menjenek, 
megkeresték az Erdőgazdaságot, hogy hol és mekkora területet von
janak ki az erdősítési tervből. /Nagyszénás-Kisszénás 170 kh, Sas
hegy 10 kh, Hármashatárhegy 20 kh, Csiki hegyek 50 kh és Fekete- 
-hegyek 40 kh./

-"Sajnálattal" jelentette be, hogy az FM engedélyt adott a 
badacsonyi bazaltbánya bővítésére.

- Bemutatta Barthos Gyula általam már említett madárvédelmi 
javaslatait, melyeket értékesnek, de nehezen megvalósíthatónak 
tartott. A javaslatokat tanulmányozás céljából Ebergényi Samu és 
Szederjei Ákos tanácstagoknak adták ki.

- Végül beszámolt a természeti értékek számbavételének állá-
# / 1 30 sarol.
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Részletesen először a kámoni arborétum ügyét tárgyalták. Az 
államosításkor a park erdészeti kezelésbe került, ahol a lehető
ségekhez képest fejlődött. Azonban felmerült az a terv, hogy át
adják kertészeti kezelésbe, továbbá "a szombathelyi népi szervek" 
az arborétum egy részét temető céljaira akarták kiigényelni. Ezek 
ellen természetesen az OTvT tiltakozott, hiszen "egy ilyen érté
kes arborétumot a köz érdekében inkább fejleszteni volna kívána
tos, mint megcsonkítani".^*

Harmadikként az alcsúti park ügye került tárgyalásra. A par
kot és a romokban heverő kastélyt átgondolatlan rendelettel a' 
hajdúhadházi áliami gyermekotthon használatába akarták adni. Jog
gal jegyezte meg az előterjesztésében Molcsány: "nem tudom, hogy

32a gyermekotthon mit fog kezdeni vele". A hozott határozat egye
lőre nem került elő, de gyermekotthon nem lett az egyetlen épen 
maradt fallal rendelkező kastélyromból.

A negyedik napirendi pont a zirci angolkert sorsa volt. Ezt 
az államosítások során eredetileg meghagyták a cisztercita rend 
tulajdonában, mert miként az Országos Földhivatal is megállapí
totta: "az erdők igénybevételére vonatkozó jogszabályok erre a 
területre nem alkalmazhatók". Azonban a törvényesség lazulása és 
az "antiklerikális harc" élesedése következtében a helyzet tovább 
romlott, és a Zirci Nemzeti Bizottság támadást indított a park 
megszerzése és felosztása érdekében. Az Országos Földhivatal ugyan 
felkínálta a lehetőséget az OTvT-nek a park megszerzésére, de - 
mint Molcsány megfogalmazta - a Tanács ekkor nem volt "abban a 
helyzetben - legalábbis a mai körülmények mellett - hogy a park 
átvételét vállalhassa". Éppen ezért azt javasolta, hogy a vita
tott rész az államerdészet kezelésébe kerüljön, és azután az egé
szet nyilvánítsák védetté.^

Ezenkívül még a szentgáli tiszafás ügye volt napirenden, de
3 4ezt csak Molcsány egy ceruzás jegyzetéből tudható meg. A vonat

kozó iratok egyelőre nem kerültek elő, és a szakirodalomban sem 
találtam rá utalást.

Az OTvT anyagilag fokozatosan lehetetlen helyzetbe került.
Az Erdőközpont az 1.430/1949. Korm. sz. rendeletre való hivatko-
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zással közölte az FM-mel, hogy mivel "nincs olyan jogszabály, 
amely a természetvédelmi feladatok ellátását az erdőgazdasági 
nemzeti vállalatok, vagy az ezek fölé rendelt '5rdőközpont fela
datkörébe utalná", nem hajlandó tovább fedezni a természetvéde
lem költségeit. Ezt az FM "tudomásulvétel végett" közölte a Ta
náccsal.^ Igaz ugyan, hogy a Gazdasági Főtanács - melynek ek
kor a kormányénál reálisabb volt a hatalma - 1967/1949. GF sz. ha-

$ 6tározatával az OTvT fennmaradását szükségesnek mondta ki,' ez 
azonban nem változtatott azon a tényen, hocy még a telefonszám
lát sem tudták kifizetni. Ezzel kapcsolatban augusztus 10-én fel- 
terjesztéssel fordultak az FM-hez, hogy a legfontosabbak fedezé
sére 3200.- Ft-ot utaljanak ki a Tanács számára. Ezt a levelet 
már nem Tasnádi-Kubacska András elnök, hanem a sokkal jobb infor-

3 7malis kapcsolatokkal rendelkező Vadász Elemér alelnök írta alá. 
Éppen úgy, mint azt a Tárcaközi Bizottsághoz intézett levelet is,
melyben - már a jövőre gondolva - a Tanács részére hivatali gép-38 / , / ,kocsit igényeltek. De ugyancsak Vadász Elemér írta alá azt a
"Kedves Barátom!" megszólítású iktatószám nélküli /"félhivatalos"/

* 39levelet is, melyben az anyagi ügyek rendezését sürgette. A hely
zet azonban az év végéig érdemben nem változott, bár időközben 
benyújtottak egy pótköltségvetést.^0

Ezek után azt sem lehetne csodálni, ha az OTvT hagyott vol
na mindent menni a maga útján. De nem ez történt. Határozottan - 
és mint látható lesz az "új korszaknak" megfelelő eszközökkel is - 
folytatta a küzdelmet. Ebben az időben oly nagy méreteket öltött 
a hivatalosan engedélyezett madártojás és -fiókagyűjtés, hogy a 
szegedi Fehértón és a Kisbalatonon már az állományt veszélyeztet
te. "Több kárt az állatkertiek egy nyáron, mint a kányák húsz év 
alatt" - magyarázta Fekete István regényében Matula Tutajosnak. 
/Fekete István Vertse Albert sógora volt, így pontosan értesült 
mindenről, de a regény írásakor, az 1950-es évek közepén - mint 
nekem elmondta - nem írhatta meg a tiszta igazságot az "alakuló 
népi demokrácia" kezdeti időszakáról. így tette az eseményt koráb
bi időszakra./
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A valódi események nagyjából a kővetkezőképpen rekonstru
álhatók:

1949. június 7-én az OTvT erélyes hangú levélben tiltako
zott a Mállerd Vadászati Osztályánál, miután ifj. dr. Tildy Zol
tán és dr. Homoki-Nagy István személyes tapasztalatai alapján 
egyértelművé vált, hogy mindkét területen az Állatkert nevében 
és a Vadászati Osztály engedélyére hivatkozva újra intenzív to
jás- és fiókagyűjtés folyik. Leszögezték a levélben, "hogy ter
mészetvédelmi területeken a madártojások gyűjtését meg kell aka
dályozni, ilyenre engedélyt az Allatkert sem kaphat, és a törvény 
rendelkezései szerint ezekre a tiltott területekre a Vadászati 
Osztály sem adhat ki gyűjtési engedélyt". A levelet /természete
sen?/ Vadász Elemér írta alá.^2

Ezek után igencsak kellemetlenül érintette az OTvT-t, hogy 
az FM 1949 nyarára is engedélyezte az Állatkertnek a gyűjtést. Az 
engedélyben többek között 6 batla, 4 kiskócsak és 2 nagykócsag 
szerepel, bár ez a 8739-2/1949 sz. alaprendelet még tartalmazza 
azt a kitételt, hogy "az említett állatok gyűjtését a Kisbalaton 
területén nem engedélyezhetem".^ De még tudomásul sem vehették 
jóformán a változó helyzetet, kézhez kapták a 8739-4/1949 sz. mó
dosítást, melyben a Kisbalatonra vonatkozó gyűjtési tilalmat az 
FM feloldotta.^

így azon sem lehet csodálkozni, hogy az Erdőközpont is meg
lehetősen agresszív hangnemben válaszolt a vádakat visszautasít
va és a felelősséget magáról elhárítva. Az előbbiekben említett 
FM~engedélyek ismeretében le kell szögezni, hogy részben jogosan. 
A levél végén azonban olvasható egy bíztató mondat a halászati 
szerveknek a Kisbalatont illetően változó álláspontjáról.^

Ez valószínűleg összefügg azzal a ténnyel, emelyről így ír
tak a június 7-i levélben:

"Nemrégiben jelentést tettünk Rákosi Mátyásnak a KISBALATON 
feldúlásáról, és ő nyomban intézkedett, hogy az ügyet vizsgálják 
ki, s az eljárást indítsák meg."^

Új idők - új módszerek? De jó ügy érdekében.
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Ennyit sikerült összeszednem az OTvT gyenge három évre ter
jedő működéséről. Úgy látom, hogy munkáját, mint "reakciós szer
vezetet’’ eleinte gyanakvás övezte. 1949-ben az MKP ráérzett a ter
mészetvédelem támogatásában lévő propagandalehetőségre, de az ér
demi változással meg akarta várni a teljes hatalomváltást. Az FM 
194S végéig egyetlen felterjesztést sem intézett el, és 1949 vé
gével az új jogszabályokra való hivatkozással mindent visszakül
dött a Tanácsnak. ^

Dolgozatomban kifejezetten az OTvT belföldi tevékenységét 
igyekeztem bemutatni. A nemzetközi kapcsolatok alakulásáról ko
rábbi munkámban részletesen írtam. Nem foglalkoztan jelenleg a- 
•zokkal a fél- vagy nemhivatalos akciókkal, melyekkel lelkes ter
mészetvédők a jogszabályi rendezésig is védeni próbálták - nem
egyszer eredményesen - a veszélyeztetett értékeket. Ezek közül 
jelenleg háromról van tudomásom:

Szóbeli közlés alapján tudunk Fehér Dániel professzor sop-
48 0 Mróni próbálkozásairól. Sterbetz István könyvéből ismerjük a

49 ✓ ✓Sasér megmentését. S végül levéltári adatok vannak a Kecskemét
melletti koháryszentlőrinci gémtelep megmentéséről.^0 Remélhető
leg még több adat is elő fog kerülni.

Jegyzetek

A hivatkozott levéltári anyagok zöme az OKVL-ben van, így ezt kü
lön nem jelzem, viszont az anyag rendezetlensége miatt megadom a 
jelenlegi raktári jelzetet is.

1/ OROSZI Sándor: A magyar természetvédelem kezdetei. Bp. 1986. 
142-144. old. CSÁK Zoltán: Néhány szó a MÁLLERD természetvé
delmi munkájáról. Eg. 1947/5-6: 11. - Nemzeti parkok Angliá
ban és nálunk. Eg. 1948/1: 2. - Nemzetközi természetvédelmi 
mozgalom. Eg. 1948/5-6: 2-3. - Beszámoló az Országos Természet- 
védelmi Tanács működéséről. Eg. 1948/9: 9-10.
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2/ NAGY Domokos Imre: A magyar természetvédelem nemzetközi kap
csolatai 1947-1962. OEE-EK XVIII: 39-50 és XIX: 103.

3/ "A földreform-rendelet végrehajtása során szükséges termé
szetvédelmi intézkedések megtétele" OTvT 10. d. 23/1 t. Az 
iraton lávő feljegyzés szerint a mellékletek már a hatvanas 
években hiányozhattak.

4/ 8/1948 OTvT /:OTvT 12. d. 24/5 t.:/
5/ MOLCSÁNY Gábor beszámolója 3-7. old. Tü. jkv. mell. 1948.

III. 4. /:0TvT 12. d. 24/4 t.:/. A felmérő levelezésre pél
dák: 38/1947 OTvT /:0TvT 15. d. külön dosszié:/; 102/1947 
OTvT /:0TvT 24. d. 22/c t.:/; 42/1949 OTvT /:OTvT 24. d. 
22/lv t.:/

6/ 61/1947 OTvT /:OTvT 10. d. 23/2 t.:/
7/ 17/1947 OTvT /:OTvT 10. d. 23/1 t.:/ Az összeírásról további 

adat jelenleg nincs.
8/ 18/1947 OTvT /:OTvT 12. d. 24/1 t.:/
9/ 86/1947 OTvT /:OTvT 12. d. 24/költségvetések t.:/

10/ 115/1947 OTvT /:OTvT 12. d. 24/1 t.:/
11/ 146/1947 OTvT /:OTvT 12. d. 24/5 t.:/
12/ 127/1947 és 9/1948 OTvT /:OTvT 10. d. 23/2 t.:/
13/ 28/1948 OTvT /:OTvT 10. d. 23/1 t.:/
14/ OTvT 10.. d. 24/4 t.
15/ MOLCSÁNY beszámolója 7-8. old.
16/ im. 9-10. old.
17/ TASNÁDI-KUBACSKA András elnöki megnyitója 1-2. old. A máso

dik idézet a kéziratban zárójelben van, lehet, hogy kihagyta. 
18/ MOLCSÁNY im. 10-12. old.
19/ TASNÁDI-KUBACSKA im. 2-3. old.
20/ CSUPOR Tibor: Kis-Balaton. Bp. 1983. 127-131. old.
21/ MOLCSÁNY im. 14-17. old.
22/ OTvT Tüjkv. 1950. I. 9. 2-3. old. /:OTvT 12. d. 27. t.:/
23/ OTvT VBüjkv. 1948. VI. 8. és 1. mell. /:OTvT 12. d. 24/4 t.:/ 
24/ uott. 2. mell. Vö. 107/1947 OTvT /:OTvT 24. d. 22/lz t.:/
25/ Jakabhegy előzményei: 111/1947, 120/1947 és 100/1948 OTvT 

/:OTvT 25. d. 25/2 t.:/
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26/ OTvT VBü jkv. 1948. VI. 8. 1. old.
27/ 102/1948 OTvT /:OTvT 12. d. 24/5 t.:/
28/ 103/1948, 189/1948 és 192/1948 OTvT /:OTvT 11. d. 23/1 t.:/ 
29/ OTvT VBíijkv. 1949. V. 20. 1. mell. 1. old. /:OTvT ld. 2.

24/4. t.:/
30/ Uott. 2-3. old. Vö. NAGY D.I.s im.
31/ 65/1949 OTvT /:OTvT 12. d. 24/3 t .:/ "Az ügyv. alelnök javas

lata alapján készült felterjesztés."
32/ OTvT VBüjkv. 1949. V. 20. 3. mell.
33/ Uott. 4. mell.
34/ Uott. 1. mell. 3. old. alján.
35/ 89/1949 OTvT /:OTvT 12. d. 24/5. t.:/
36/ Említve: 95/1949 OTvT /:OTvT 12. d. 24. t.:/ A határozat szö

vege ismeretlen eddig.
37/ 129/1949 OTvT /:OTvT 12. d. 24/5. t.:/
38/ 146/1949 OTvT /:OTvT 12. d. 24/5. t.:/
39/ VADÁSZ Elemér - ismeretlenhez. Bp. 1949. XI. 28. /:OTvT 12.

d. 24/5. t.:/
40/ 152/1949 OTvT /:OTvT 12. d. 24/5. t.:/
41/ FEKETE István: Tüskevár. Bp. 1957. 165. old.
42/ 97/1949 OTvT /:OTvT 12. d. 23. t.:/
43/ 107/1949 OTvT /:OTvT 11. d. 23/1. t.:/
44/ 110/1949 OTvT /:Uott.:/
45/ 119/1949- OTvT /:Uott.:/
46/ 97/1949 OTvT, továbbá: OTvT Tüjkv. 1950. I. 9. Kenyeres La

jos és Tildy Zoltán hozzászólása.
47/ OTvT Tüjkv. 1950. I. 9. 3. old. és 1950. III. 6. 6. 1. old. 
48/ CSAPODY István szóbeli közlése alapján OROSZI: im. 142. old. 
49/ STERBETZ István: Ahogy a Tisza természetvédelme kezdődött.

In: A természet szolgálatában. Bp. 1975. 137-141. old.
50/ Pest megyei Levéltár: Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye vadá

szati /fő/felügyelőjének iratai 120/1947.

+



-  66 -

Rövidítések: 

d = doboz
Eg ■ Erdőgazdaság /Folyóirat.. Budapest/
t = tétel
TOjkv = tanácsülés! jegyzőkönyv
VBüjkv a végrehajtóbizottsági ülési jegyzőkönyv


