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Szakirodalmunkban a felkai erdőgondnokság létrehozását, majd közvetlen 
minisztériumi felügyeletét úgy tartják nyilván, mint a Magas-Tátra állami kézbe 
kerülésének első lépését, amely aztan lehetőséget adott ott nemzeti park 
kialakítására. A felkai erdőgondnokság erdőbirtokai, egyéb kezelési feladatai, 
majd megszűnése azonban csak részben ismert, így ezeket kiegészítendő 
tesszük közzé a következőket.

A Magas-Tátra nyugati völgyei-hegyei, a Kriván-csúcs környéke - az egykori 
hradek-likavai kincstári uradalom részeként - régóta kincstári tulajdonban volt. A 
magyar erdészeti szervezet kiépítése során a liptóújvári főerdőhivatalhoz tartozó 
vichodnai erdőgondnokság kezelte. Ennek a résznek idegenforgalmi értéke 
csekély volt, mivel itt nem alakultak ki fürdő- és nyaralótelepek. Még századunk 
első évtizedeiben is csak a turisták látogatták, ezért különleges erdészeti 
kezelést nem igényelt. Annál nagyobb figyelmet kaptak a Magas-Tátra déli 
lejtőin kialakuló üdülőhelyek, amelyek egy része szintén állami tulajdonba 
került. Itt azonban vásárolni kellett, hiszen ezeket az erdőket a magyar királyok 
még a XIII-XIV. században eladományozták.

Az állami birtokvásárlás kezdetet tulajdonképpen az Országos Erdészeti 
Egyesület 1890. évi tátrai közgyűléséhez köthetjük. Az egyesület elnöke, gróf 
Tisza Lajos kifejtette, hogy a Tátrában mindenképpen állami beavatkozással 
kellene fejlettebb viszonyokat teremteni. Ez részben a helyi lakossáp 
megélhetését biztosítaná, részben pedig az állami birtokokon elkezdődő, 
példaadó munka ösztönzőleg hatna mind az üdülőtelepek, mind az őket övező 
erdők modern kor igényeinek megfelelő berendezésére.1 0

1892-től aztán valóban elkezdődtek a birtokvásárlások. d Ezeket részben a 
községektől, részben magánosoktól vették meg. Az 1903-ban már 
megközelítőleg 5000 kh £kb. 2900 ha) kiterjedésű terület kezelésére a következő 
évben a liptóújvári főerdohivatalon belül létrehozták a felkai erdőgondnokságot. 
Az erdőgondnoksághoz tartozó - időközben gyarapodott - erdőkre 1907-ben 
hagyták jóvá az 1906-tól 1915-ig érvényes üzemtervet. ó A három 
üzemosztalyba sorolt erdők közül a C-be a tátralomnici nyarakótelep került, ahol

- erdősült 60,3 kh (34,7 ha)
- ház és kert 83,7 kh (48,2 ha)
-rét 14,1 kh (8,1 ha)
- legelő 39,3 kh (22,6 ha)
- terméketlen 28,9 kh (16,6 ha)

Összesen 226,3 kh (130,2 ha) területet tartottak nyilván.
Az A- és B- üzemosztályok erdői a következő községhatárokba estek:
Csorba 545,0 kh (313,6 ha)
Menguszfalva 457,0 kh (263,0 ha)
Gerlachfalva 942,6 kh (542,5 ha)
Batizfalva 200,0 kh (115,1 ha)
Felsőerdőfalva 2868,4 kh (1650,8 ha)
Alsóerdőfalva 192,2 kh (110,6 ha)
Nagylomnic 1462,3 kh (841,6 ha)
Hunfalva 878,8 kh (505,8 ha)

7546,3 kh (4343,0 ha)
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Ezenkívül Vazsec községgel az összesen 1532,12 kh (881,74 ha) 
kiterjedésű osztatlan közös havasi térségből még 576,58 kh (9331,82 ha) is a 
kincstárat illette. Ugyancsak nem üzemtervezték a csorbái osztatlan közös 
havasi térség 1714,54 kh (988,44 ha ) területét, amiből 552,15 kh (317,76 ha) 
illette a kincstárt. Felka község belterületén az erdőgondnoki lak 0,41 kh-t (0,24 
ha) tett ki, amire szintén nem terjedt ki az üzemterv.

Az A-üzemosztályban 0,7 a lúcfenyő, 0,2 a vörösfenyő és 0,1 volt az 
erdeifenyő aránya. A B-üzemosztályban 0,6 a lúcfenyő, 0,2 a vörösfenyő és 0,2 
volt a lucfenyő aránya. A havasi- (cirbolya-) fenyő megóvását és lehetőség 
szerinti terjesztését szorgalmazták. 10 év alatt 92,6 kh (53,3 ha) területet 
kívántak erdősíteni, azaz evente legalább 9,26 kh-t (5,33 ha).

1910-ben a tátrai (felkai) erdőgondnokságot kivették a liptóújvári 
főerdőhivatal szervezetéből, közvetlen minisztériumi felügyelet alá került. Az 
ottani munkákat Csík Imre ellenőrizte, aki a minisztériumban az állami fürdők és 
üdülők ügyosztályát vezette.4

Az átadáskor, 1909 végén az erdőgondnoksághoz 5879,0 hektár terület 
tartozott. 5 A szorosabban vett magas-tátrai birtokokon kívül Felkáról kezelték a 
Vöröskolostor környékén levő, mintegy 530 hektáros területet, benne 
Koronahegyfürdőt is. A kimutatás szerint korábban meghatározott üzemtervi- 
előírásokhoz képest a fakitermelésben, így az erdősítésekben némi elmaradás 
volt. Az épületfát -dacára az egész Tátra vidékén folyó építkezéseknek - ugyanis 
nehezen tudták értékesíteni. Az erdőgondnok ennek okát a házilagos 
kitermelésben látta. Az erdőgondnokság által fogadott munkásokkal kitermelt, 
feldolgozott, faraktárba szállított fa ugyanis drága volt. Az építkezők szívesebben 
vették volna meg tövön, s maguk gondoskodtak volna a fakitermelésről, és az 
elszállításról.

Az erdőgondnoksághoz két kisebb csemetekert is tartozott, ahol évente 
400-450 ezer csemetét termeltek. Az erdősítések költségei az 1909-ben készített 
kimutatás szerint hektáronként 52,94 koronára rúgtak.

Az erdőgondnokságban a mérsékelt fakitermelést természetesen nemcsak 
gazdasági megfontolások indokolták, hanem az erdők rendeltetése is. " Az 
erdők sok vágássorozatra osztattak fel ... - írta Csík Imre - , a fahasználat 
szorosan csak a helyi szükséglet fedezésére szolgál és kismérvű, mert az erdők 
csaknem parkszerűleg kezeltetnek."b

Az erdőgondnokság feladatkörébe tartozott a vadászat és a halászat, 
horgászat megfelelő irányítása is. A vadászat érdekében cserkelőutakat 
építettek, gondoskodtak a ragadozók (medve, hiúz) gyérítéséről, a 
zergeállomány számára sózókat létesítettek. A vadászati lehetőségeket 
bárcázás útján értékesítették. Ezt azok a fürdővendégek válthatták, akik 
legalább 8 napot tartózkodtak a Tátrában, és vadász- továbbá 
fegyverengedéllyel rendelkeztek. A vadászok számára értékesíthető lelövési 
lehetőséget - elsősorban a zercjék védelme érdekében - évenként határozták 
meg. Gondoskodtak vactószkíserőkről is, akiknek díjazását a vadászati bárca 
alapárába belefoglalták. '

A Csorba-tó mellett pisztrángtelepet létesítettek. Magában a tóban szintén 
bárca váltásával lehetett horgászni, amit az ottani erdőőr ellenőrzött. ( A kifogott 
hal után külön kellett fizetni.)^

A tátralomnici és a Csorba-tói erdőőri lakot telefonnal is ellátták. így mind a 
vadászat, mind a horgászat előkészítése, bejelentése távbeszélőn is 
történhetett. Az erdészek a terepen való mozgáshoz télen sífelszerelést kap-

Az erdészeti üzem vezetésén kívül a felkai erdőgondnok feladatát képezte a 
kincstári fürdőtelepeken folyó építkezések, felújítások egyes kérdéseinek 
intézése, szervezése is. Ugyanúgy parkosítási, kertészeti munkákat is irányított,
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amelyeket az első világháború kitörése után egyre nehezebben lehetett 
kivitelezni. Hiányzott a pénz, de leginkább a munkaerő. Az erdőgondnok 1915- 
ben hadifoglyokat kért az erdészeti üzemhez és az építkezésekhez, de nem 
kapott. lcr Ugyanakkor a vendégek ellátása, egyre nehezebb lett. Tudjuk is 
például, hogy 1915-ben már a kisbéri állami részesbirtokról szállították a tejet 
Tátralomnicra.11

Szintén a háború második évében küldték az erdőgondnoknak azt a 
"bizalmas" levelet, amelyben a harci szellem és a szövetségi összetartozás 
érdekében különböző intézkedések megtételét kérték. "Ott, ahol osztrák és 
német fürdővendégek is tartózkodnak - szólt a levél - a helybéli zenekarok 
osztrák és német zenedarabokat (is előadjanak)..., és a magyar himnusz után 
az osztrák és német himnuszt is eljátszák." Ugyancsak kérték az osztrák, német 
és török zászlók beszerzését is, amelyeket a szállodákra - a magyar lobogó 
mellé - kitűzendőnek véltek.

Bár a fürdőtelepek szállodáiban részben már tiszti gyengélkedőket, más 
épületekben katonai sítanfolyam szálláshelyét rendezték be, a Magas-Tátra 
fejlesztésével kapcsolatos elképzeléseket a háború nem akadályozta. Sőt 
egyesek, például Vigyázó János, a 'Turistaság és Alpinizmus" című lap kiadója, 
egyenesen a Tátra iránti érdeklődésről írt. Olvassuk csak! "Midőn a kárpáti 
harcok lezajlása nyomán kelt érdeklődés középpontjába a Kárpátok 
legkimagaslóbb pontja, a Magas-Tátra került -írta -, midőn a sok-sok millió 
nemet-osztrák és magyar katona, mely a Tátra alján vonult fel a kárpáti 
harctérre, elvitte hírét a mi gyönyörű hegyvilágunknak a szélrózsa nóminden 
irányába," szükséges a Tátra fejlesztését folytatni.1J

A tátrai erdőgondnokság és a kincstári fürdőigazgatóság utolsó erőpróbája 
1918 őszén-telén következett. Novemberben összecsomagolták a tátralomnici 
és fenyőházi kincstári épületek mozdítható anyagait (bútorok, edények, 
ágyneműk stb. egy részét), majd decemberben vagonba rakták. Az elszállítás 
azonban akadályba ütközött. A kassai (katonai) kerületi parancsnokság 1918. 
december 17-én kelt jelentését idézzük:

"Folyó hó 14-én egy cseh tiszti járőr megérkezett Poprádfelkára és 
Tátralomnicra, hogy az ott már részben bewaggonírozott kincstári javak 
elszállítását megtiltsa. Erre vonatkozólag a poprádfelkai állomásfőnök a cseh
szlovák kormánytól is távirati utasítást kapott.

A kerületi p(arancsnok)ság, hogy ezen javakat megmentse, az Iglón 
tartózkodó páncélvonatot Poprádfelkára és Tátralomnicra azonnal kiküldte azon 
paranccsal, hogy ezen waggonokat okvetlen szállítsa be Kassára.

így sikerült Poprádfelkáról öt és Tátralomnicról nyolc megrakott kocsit 
elhozatni. A kocsik tartalma legnagyobbrészt kincstári agynemű és 
fürdőhelyberendezés, továbbá a fürdoigazgatóság magántulajdona. Ezen javak 
a miskolci megóvó helyre lettek beszállítva, ahol a tartalom pontos, jegyzőkönyvi 
felvétele megtörténik."

A 13 vagon végül megérkezett a lipótvárosi pályaudvarra, ahonnan azok 
tartalma a Magyar Mezőgazdasági Múzeumba került.14

Az erdőgondnokság vezetője, Plotényi Jenő, a kincstári javak elmenekítése 
után is állomáshelyén maradt. Égy jelentésből tudjuk, hogy az 1919 januárban 
kiutalt ellátmányt és illetményt, 20 ezer koronát személyesen vitte volna 
Budapestről Felkára, de a miskolci állomáson január 31-én kirabolták.10

A tanúkkal is igazolt rablást követően a pénzt Budapesten újra felvette, de 
az erdőgondnokság helyzetét ezzel már aligha szilárdította meg, mert 
bekövetkezett az államfordulat.

"A tátrai m. kir. erdőgondnokság Felkán" 1918-1916 évi személyzete:
Plotényi Jenő erdőmérnök Felka
Vadas József főerdőőr Tátralomnic
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Tátralomnic

Földi Antal 
Feik Hermin díjnok

főkertészIványos Ferenc

Az erdőgondnokságban levő, 1914-re már 11350 kh-ra (6531,9 ha) 
növekedett terület kezelését a felkai erdőgondnokság valóban úgy végezte, 
ahogyan a térségben később léterhozott nemzeti parkok erdészeti és egyéb 
munkái folytak. Az erdőgondnokság a szorosabban vett erdészeti feladatokon 
kívül védelmi és közjóléti kívánalmaknak is eleget tett. így méltán tekinthetjük a 
Tátrai Nemzeti Park első szervezetének.
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