
CZEGEI VASS GÖRGY és VASS LÁSZLÓ NAPLÓINAK 
ERDÉSZETI, VADÁSZATI és HALÁSZATI VONATKOZÁSAI

Dr. Oroszi Sándor

Egy korábbi alkalommal Wesselényi István (1676-1734) naplójegyzetei
nek hasonló témában fogant részeit dolgoztam fel. (Lásd: Erdészettörté
neti Közlemények LXXIV. Bp., 2008.) Most két kortársát, az azóta el- 
hiresült Wass család két tagjának (1896-ban napvilágot látott) naplóit 
kísérlem meg közölni. (A kiadvány címe: Czegei Vass György és Vass 
László naplói, 1659-1739. Közli: Nagy Gyula/Bp., 1896./) Vass György 
(1658 v. 1659-1705) az ősi család később kihalt ágának azon tagja, aki 
a „hanyatló Erdély ” idején mind a gubernátor Bánf(f)y Györgynek, 
mind II. Rákóczi Ferencnek komoly, az erdélyi haza politikai életében je 
lentős szolgálatokat tett. Ugyanakkor megmaradt családjához ragaszko
dó, birtokaiért aggódó erdélyi nemesnek, akinek 1680-tól 1705-ig terje
dő naplóit, illetve naplórészleteit ismertjük.

Fia, Vass László (1697-1738) a közéleti szereplést legfeljebb az or
szággyűléseken való megjelenésig gyakorolta, megmaradt vidéki gaz
dálkodónak, családjával törődő, de a szórakozásról le nem mondó úr
nak. így tőle több, a minket közelebbről is érdeklő témájú feljegyzés ma
radt fenn. Naplói 1738-39-ig terjednek azért, mert felesége még halála 
után is tett hozzá néhány bejegyzést. Tudnunk kell még, hogy a naplókat 
közlő Nagy Gyula mindkét eredeti forrást kihagyásokkal adta közre. El
sősorban a politikatörténeti eseményekre összpontosított. Ezért fordul
hatott elő, hogy például Vass László 1716. évi feljegyzéseit így szakítot
ta meg: Június 11-től fogva az esztendő többi része vadászgatással, 
szomszéd látogatással telt el.”

Érdemes arról a világról néhány naplóbejegyzést idézni, amelyben éltek:

VASS GYÖRGY

356. o. 1702. szept. 29. „Idején Méhesre érkeztem és estve az méheimet 
felverettem.”

362. o. 1703. júl. 25. „Az szőllőimet jártam meg, már isten kegyel- 
mességébűl elvégezvén leveledzését és kapálását.”
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441. o. 1704. nov. 26-27. „Vettettem, szőllőmet fedettem.”
311-312. o. 1699. nov. 29. „vasárnap lévén, sohult nem voltam; ebéd 

után az [Bécs környéki] mezőre mentem ki, mint az izraeliták az babilo
ni víz mellé, én is a diófák mellé.”

313. o. 1699. dec. 22. „Teleki László öcsémmel az [bécsi] zsibvásár
ban fordultunk volt.”

363. o. 1703. aug. 21. „Verték fel [Szilágy]Somlyót és égették 
meg nagyobb részét az kiküldöttek és azok között az istentelen ráczok, 
sem kedvezvén nem ifjúnak, sem vénnek, sem asszonyembemek, 
sem leánynak, sem paraszti embernek, sem czigánynak, sőt még az 
gyermekecskéket s csecsemőket is fegyverre hányták; templomunkat 
felverték, az communióhoz való edényeket elhozták, scholamesterün- 
ket levágták.”

* He *

VASS LÁSZLÓ

490. o. 1717. szept. 8-9. „Ebéd után kezdettem az Nagy-Tekenőst szű- 
retni. Végeztem el szűrését, az holott lőtt 56 veder borom, az mely szől- 
lőben másszon ezer vedret is megszűrettem.”

524. o. 1723. évi összefoglalója végén: „Az hideg is szüretkor úgy 
megfagylalta az szőllőt, hogy kinyomni nedvességet egyébként nem le
hetett, hanem forró musttal kellett meglágyítani s úgy lehetett valamit 
facsarni belőle.”

600. o. 1737. szept. 24. „vettem az anyjától egy tíz esztendős gyer
meket, férjfiat, hat forinton.”

510. o. 1721. máj. 16. „Reggel általköltözvén az Tiszán Csegénél, 
ebédlettünk az Hortobágy hídjánál lévő vendégfogadóban, háltunk az 
debreczeni határbon az liget széliben az mezőn.”

568. o. 1733. márc. 2. „[Szebenben] az oláh püspök Fogarasi Klein 
János baronátussága publikáltatott. Boldog isten! Mire jutna szegény ha
zánk, hogy csak oláhnak is, azért hogy papnak mondatik, baronátussága 
légyen.”

* * *
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Fával, erdővel kapcsolatos bejegyzések

43. o. 1684. évi összefoglaló: „Ez esztendő második részében, úgy mint 
az tavaszon, rettenetes sok cserebogár volt, úgy annyira, hogy sok helye
ken erdőket és szőllőket ettek meg.”

56. o. 1686. máj. 26-29. [-30.] „Itt [ti. Czege és Dés-Szamosújvár 
környéke] a körülvaló erdőkrűl sok marhákat hajtottak el az labanczok.” 

79. o. 1689. márc. 30. „[Méhesen] Vad fákat ültettem.”
213. o. 1695. dec. 10. „Méhesre jöttem feleségemmel, gyermekim

mel, cselédimmel /.../, de kárra jöttem Méhesre, mivel az kis-sármásiak 
németet vévén magok mellé 9-ikén és az méhesi erdőbejövén, majd har
madát levágták és elvitték.”

239. o. 1697. jan. 18. „Kezdtem vágatni s hordatni az erdőmet [Mé
hesen], mivel az németektűl meg nem tarthatom.”

jan. 22. „Megértvén az báldi német kapitány, hogy erdőmet vágatom, 
nyolcz báldi szánokat két némettel az erdőmre reá küldött. Nekem 
is híremmel esvén, kimentem és az embereket szánostúl béhoztam; 
melyet megtudván az báldi német kapitány, strázsamesterét má
sokkal együtt hozzám küldte, hogy adjam ki, de én izenvén neki, 
hogy én ki nem adom ha erővel ki nem viteti, nekem ő kegyelmé
vel nincsen semmi dolgom, huszonkét küldött házamra és azokkal 
kivitette; jóllehet az báldi emberek is egynéhány vélek voltak.” 

377. o. 1704. jan. 24. Kolozsvárról „az száraz malomhoz való fáért 
és palizátokért küldtem szekereket.”

383. o. 1704. febr. 28. „Monostor végiről, fa venni mennén fel, kap
ták el Tincz Mihály fiát [ti. a kurucok].”

390. o. 1704. márc. 8. „Csak alig maradtak szekereim, hogy a Sza
mos mellől a berekből tűzre való fát akarván hozni, el nem kapták az 
kruczok.”

434. o. 1704. okt. 14. A kuruc ágyúk által megrongált kolozsvári vá
rosfalat fával és tövissel reparálták.

*  *  sje

498. o. 1718. évi összefoglaló: „Sok helyeken az szükség miatt kén- 
szeríttettek sok emberek az galagonyát megőrölni s abból kenyérrel élni 
és labodából csinált kenyérrel.”

A továbbiakban az idézeteket egy-egy téma köré csoportosítottam.
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Hal, halászat

79.0. 1689. márc. 24-25. A Hódos-(Holdos-)tó áradása után „az hol elvá
gattam volt, nagy szakadást mosván, majd az oláhok temető(j)éig vesz- 
szőből gátot köttettem beléje.”

258. o. 1697. dec. 4. „Cselédimnek s másoknak is spárgát osztattam 
ki hálót kötni, hogy mennél hamarább élvégezhessék.”

dec. 28. „Kezdettem egy német halászszal a gyalmomat felköttetni.” 
262. o. 1698. febr. 11. „Új gyalmot csináltatván, német halászszal 

köttevén, felgondolván, hogy talám jobban esik, de még rosszabbúl lőtt, 
azért az elmúlt napokban elbontattattam és egészlen újólag köttettem.” 

febr. 12. „Elvézgetém újólag való felkötését, lőtt az gyalom uln.
107, és hálászni mentem vele s jobban járt.” 

febr. 15. „Szép halászatunk volt; utolszori vonásban fogtunk töb
bet hatszáz potykánál; az nap többet fogtunk nyolczszáz poty- 
kánál.”

febr. 17. „Küldtem az kolozsvári tómban potykát nr. 300.” 
febr. 18. „Halászni voltam s volt szerencsés halászatom; egy vonásban 

többet fogtunk ezer potykánál, ez nap többet fogtunk kétezer poty
kánál.”

febr. 20. „Halászni voltam, és fogtunk potykát kilenczszáz hetvene- 
gyet.”

febr. 21. „Vonó vékeket [lékeket] vágtak, nem halásztattam.” 
febr. 22. „Halásztattam és csak az két kasban rakattam; fogtunk 

potykát ezer hat-százot.” 
febr. 23. „Öcsém uramnak Vass György uramnak az császári tóra 

adtam egy napra az hálómat.” 
febr. 24. „Ismét halásztatvám, azonkívül másoknak nem osztogat

tam, mivel az isten szerencsés halászattal áldván meg, én is bő
vön osztottam másoknak és jobbágyoknak, az nap mégis rakat
tam az kasban kétezer négyszázat.” 

febr. 26. „Halásztattam az nyoszályi torokban, de ott egy nagy holt 
láp miatt sokat bajoskodtunk; onnét általjöttünk azzal általel- 
lenben az hajlatban, holott egy vonással többet fogtunk potykát 
másfél ezernél; az nap fogtunk csak az kit az kasban raktak, 
ezer hatszáz kilenczvenhármat.” 

febr. 27. „Én mentem Kékesre /.../ feleségem halásztatván, foga
tott, kit az kasban raktak, ezer háromszáz húsz potykát.”
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febr. 28. „Hazajővén /.../ az legényeknek pedig megengedvén, 
hogy halászszanak, kik az hálót kötötték volt, egy vonásban 
többet fogtak ezernél.” 

márc. 1. „Ismét halásztattam s majd ezerig való potykát fogattam; 
egyébféle halat nem.”

264. o. 1698. márc. 22. „Halásztattam utolszor az jégen, és ezen az 
jégen fogattam az idén azon kívül kiket az jobbágyoknak adtam, mivel 
azoknak is mindenkor egynek egynek kettőt s hármat adtam: 

potykát nr. 16728, 
csukát nr: 205, 
kárászt nr: 771.”

343. o. 1702. jan. 13. „Halásztattam, mivel igen lágy üdő járván, fé
lek, hogy az jég megmozdul; mint hozzák, máris felvette a víz.”

jan. 14. „Hasonlókép[p]en halásztattam, mert az mint látszik, az 
potyka megindult, mint hozzák, máris felvette a víz.”

459. o. 1705. jún. 25. „Az haltartómat jártam meg, ha tisztítják-é?”

* * *

500. o. 1719. márc. 17. „Halásztattam gyalommal az Hódos tón, de nyolcz 
pozsámál, egy csukánál s egy néhány kárásznál egyebet nem fogattam.”

504. o. 1720. jan. 23. „Itthon voltam és halászni igyekezvén az Hó
dos tón, vékeket [lékeket] vágattam.”

559. o. 1732. jan. 2. „Unalmas és keserves időmnek [ti. előző évben 
meghalt a felesége] töltésére ebéd után lementem az gát alá [Czegén] 
csíkásztatni s halászni.”

Vadászat és madarászat

Saját
13. o. 1680. nov. 19. „Mentem Méhesre vadászni.”

nov. 22. „Volt szép mulatságom egy rókával egy kis nádasban.” 
nov. 23. „Volt nagy bajom más rókával, de ugyan bőrivei fízete.”

19. o. 1681. okt. 22-én „éjczaka” halva született a kislánya, 23-án te
mette, 24-én „fogtam az vadászathoz.”

21. o. 1682. jan. 19. „Vadászni voltam. Azon éjjel éjféle után csak 
hirtelen feleségem megbetegedvén, az nyavalya belé állott, egész más
nap délig /.../; mind törte a nyavalya.”

29. o. 1683. jan. 8. „Jöttem vissza Méhesre, mert vadásztam.”
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82. o. 1689. aug. 22. „Urunkkal 6 nagyságával [ti. Teleki Mihállyal] 
vadászni mentünk, de ebéd után a vadászatbúi hazajöttem.”

87. o. 1690. febr. 25. [Gemyeszeg] „Vay Mihály urammal vadászni 
mentünk.”

93. o. 1690. szept. 1. [Gyalu] Bánf(f)y Györggyel „ebédig vadász
tunk, ebéd után béjöttünk Kolozsvárra.”

162. o. 1693. jan. 26. [Záh] „Az öcsémmel vadászni mentünk.”
165. o. 1693. jún. 20. „Jó reggel Bonczidára érkeztünk, de guberná

tor uram [Bánf(f)y György] ő nagysága vadászni lévén, magam is ki
mentem ő nagysága után, a Vemyikésen vadászván.”

174. o. 1693. okt. 27. „Gyaluba gubernátor uramhoz ő nagyságához 
mentem.”

okt. 28. „A gyalui erdőket vadásztuk.”
okt. 29. „Az havasban mentünk fel vadászni, az úr is feljővén; de 

az nap csak egy rókát fogattunk, és háltunk az havasban Izsópa- 
takjánál.”

okt. 30. „Rút idő, fergeteg lévén, az úr őnagysága béjött, ami pe- 
nig Bánfl Farkas mamámmal Diósi és Vajda János uramékkal 
fen[n] maradván, az idő is elcsendesedvén, vadásztunk, de 
csak egy őzet verettünk; háltunk ugyan a havasban.” 

okt. 31. „Verettünk két bakszarvast, azután estvére lejöttünk Gyaluba.” 
201. o. 1696. jún. 1. „Ebéd után vadászni mentünk az sombori erdőbe.” 

jún. 2. „Az [sombori] forástúl megindultunk és az hídalmási erdő
ket vadásztuk ebédig, ebédre Hídalmásra bémentünk, ebéd 
után az hídalmási és drági erdőket vadásztuk; hálni az úr 
[Bánf(f)y] Drágban ment, én penig az puskásokkal Vajdaházán 
háltam.”

jún. 3. Vadászva jöttünk, de esős üdő volt; ebédre jöttünk Szótel
kére, hálni jöttünk Pánczélcsehre.”

207. o. 1695. aug. 30. „Az mezőn hálván, jó reggel bémentem Tordára, 
de az urak Peterd felé lévén vadászni, magam is oda mentem, és Peterden ő 
nagyságokkal szemben lévén s beszélgetvén, visszajöttem s hálni jöttem...” 

213. o. 1695. nov. 14. Gyalu: „Ebéd után vadászni mentünk az 
[Bánf(f)y] úrral, de semmit nem fogattunk.”

* * *

473. o. 1714. ápr. 7. „Estre barkászni [barkácsolni?] voltam, de sem
mit sem fogattunk.”
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476. o. 1714. dec. 24. „Bánfi Ferencz és Boldizsár uramékkal vadászni 
voltunk gyalog hajtókkal, de semmit sem hoztunk, mivel esős időnk volt.”

477. o. 1715. jan. 17. „Bánfi Ferencz és Boldizsár uramékkal flintá- 
val az mezőre voltam, de semmit sem hoztunk.”

480. o. 1715. nov. 9. „Az cselédimet vadászni küldöttem, magam itthon 
maradván, mivel öcsémet indítottam bé Kolozsvárra az collégiumban.”

dec. 28. „Mi bátyám urammal vadászni mentünk, de estére vissza- 
jüvén Császáriban, én igen rosszul voltam az náthában.”

481. o. 1716. jan. 8. „Felestököm után vadászni voltam, de eső lévén, 
ros[s]z vadászó idő volt s semmi szerencsénk nem volt.”

482. o. 1716. febr. 5. „Egy kis leánykáját kereszteltetvén Borbély Fe
rencz uram, délig ott voltam, s délután megindulván, vadászdogálván, 
estvére haza jüttem ide Czegében, de a vadászatban semmi szerencsém 
nem volt, mivel mindnyájan az keresztelőben jól hörpintettünk volt.”

485. o. 1716. máj. 20. Czegén „Vadászni voltam az sógor Pécsi urammal.”
489. o. 1717. júl. 13. Borsán „ Ebéd előtt ott nyulásztam ő kegyelmé

vel [ti. Bánfi Ferenccel], ebéd után Kolozsvárra bémentem estvére.”
aug. 27. „Fürjészni voltam az kolozsvári szénafuben estve felé.” 
aug. 28. „Teleki Pál bátyám urammal estve felé fürjészni voltam 

az kétágú toronyhoz.”
490. o. 1717. szept. 7. „Vadászni voltam s lőttem egy nyulat.”
496. o. 1718. aug. 24. „Ebéd után puskáimmal s kutyáimmal Császá

riban mentem, onnét /.../ Csaptelkére mentünk hálni.
aug. 25-26.”Ott vadásztunk az körül való erdőken igen szép com- 

pániával /.../  mindnyájan egész vadász bagázsiával.” 
aug. 27. „Ebédig Teleki Pál bátyám urammal vadásztunk Vass Dá

niel bátyám urammal s ebéd után hazajöttünk. Ezen vadászat
ban verettünk tizennyolcz őzet.”

497. o. 1718. szept. 23. „Vadászni voltam s lőttem egy nyulat.” 
nov. 11. „Vadászra Szilvásra jöttem.”
nov. 15. „Vadászra F(első)-Gyékényesben jöttem.” 
nov. 21-22. „Gyékényes körül vadásztam s az többi közt egy hi- 

úzt is verettem.” 
dec. 3. „Gyékényesből vadászva Szilvásra jöttem hálni.”

498. o. 1718. dec. 20. „Magam pedig felestököm után vadászni 
voltam.”

499. o. 1719. jan. 2. „Ebéd után vadászni voltam bátyám Szilvási 
Boldizsár urammal.”
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504. o. 1720. jan. 17. „Vadászva hazajöttem Czegében lakni.” 
febr. 22. Ebéd után nyulászni voltam, de ros[s]z szerencsém volt.”

505. o. 1720. ápr. 9. „Ebédre Császáriban jöttünk s azon nagy ebéd 
után vadászni kimentünk s én lőttem egy őzet.”

506. o. 1720. júl. 13. „Estve felé vadászni voltunk, de semmit sem 
fogtunk.”

509. o. 1721. jan. 30. A Felvidéken „vadászni voltunk bátyám uram
mal egész nap.”

512. o. 1721. szept. 13. „Vadászni voltam, de semmit sem fogtunk.” 
522. o. 1723. okt. 8.. „Horgaspatak körül vadásztam.”
532. o. 1726. ápr. 16. „Ebédre /.../  az szamosújvári fendrik jővén 

hozzám, ebéd után az gölczi rétre voltam vele sneppezni.”
534. o. 1726. okt. 28. „Ebéd után Víz-Szilvásra mentem vadászni /.../” 

okt. 29-30. „Ott körül vadásztam.”
okt 31. „Estvére jöttem haza Czegében vadászva, vékony szerencsével.” 

541. o. 1728. febr. 9. „Az feleségem sertéseket öletvén, magam va
dászni voltam, s magam is lőttem egy nyulat és egy vad ludat reptiben, 
az meg újság 9 Februarii.”

Mások vadászata

283. o. 1698. nov. 8. Gyulafehérvárott „Az urak vadászni mentek, de az 
statusok egybegyűltek, de semmit sem végeztek.”

301-302. o. 1699. júl. 4. „Conferentia akarván lenni és ő felsége [ti. Li
pót császár] szarvasvadászatban menvén, az conferentia elmúlt, mivel Vol- 
stain [Waldstein] uramnak ő nagyságának ő felségével ki kellett menni.” 

303. o. 1699. júl. 27. „Vadászatban mentek őfelségek [ti. Lipót csá
szár] hét óra tájban, és oda is lesznek harmad napig.” 

júl. 29. „Jöttek meg ő felségek az vadászatbúi.”
447. o. 1705. febr. 2. Kistapolcsány környékén II. Rákóczi Ferenc 

„Urunkkal vadászni mentünk, és csak a mezőn katona módon falatozott 
ő nagysága velünk.”

450. o. 1705. márc. 4. Eger mellett „Vadászni ment urunk ő nagysá
ga [ti. II. Rákóczi Ferenc] ebéd után.”

451. o. 1705. márc. 9. „Jó reggel urunk [ti. Rákóczi] vadászni ment, 
de én ki nem mehettem, rosszul lévén csömör mián.”

márc. 16. Jó reggel urunkkal [ti. Rákóczival] vadászni mentünk s 
estve jöttünk vissza.”
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452. o. 1705. márc. 18. Makiár felé „Ő nagysága [ti. Rákóczi] a sin- 
gurátákkal nyulászott, de kövér haszonnal; ebédet majd két óra felé 
évén, ebéd után visszajöttünk Egerbe.”

márc. 24. „Urunkkal [ti. Rákóczival] vadászni mentünk ki és est
ve jöttünk bé.”

márc. 30. „Jó reggel urunk [ti. Rákóczi] vadászni ment ki, de en
gem ő nagysága elbocsátván, nem mentem ki.”

A vadászat, madarászat eszközei

54. o. 1686. febr. 20. „Vöttem komámtól Almádi uramtól egy serétes 
puskát fi. 12.”

186. o. 1694. aug. 14. „Foglyosítottam meg [ti. beavatta a vadászat
ba] egy karalyumat, melyet az gombkötő tanított.”

* * *

475. o. 1714. aug. 13. „Este fogtam ki az tavalyi küklött [vedlett] ka- 
rulyomat, melyet is magam kezéhez vettem tanítani.” 

aug. 15. „Reggel megkiáltottam a karulyomat.”
506. o. 1720. aug. 26. „Reggel kimentem az mezőre egy karulyt fog- 

lyosítani.”
507. o. 1720. szept. 7. „Ebéd előtt füijészni voltam, de semmit sem fogat

tam, mert az karulyom ellábogott [eltért, elkószált], s alig foghattam meg is.”

Különleges események, megfigyelések

180. o. 1694. febr. „Nem állhatom, hogy ide ne írjam, micsoda jelek az 
alkalmatossággal [ti. vajai tartózkodása idején] estek: 1: Februarii ki- 
menvén vadászni Vay uramék, találtak egy megöletett nyulat azon mele
gen, semmi tagja meg nem szaggattatván. 3. Mikor ottan voltánk, az 
mely házban vőlegény uram az menyaszonyt elhálta, azon háznak az ké
ményére egy nagy saskeselyű szállott, az mely ott állott sokáig, hozzá 
lüttek egyszer, de nem tanálták, annakutána hozzá lőni nem engedtek, 
egy idő múlva osztán elment. 5. Hogy megindultunk [továbbmentek Va
járól], az falun kívül mingyárt találtunk négy foglyokat, melyekre az há
lót reá vonván, csak egyiket foghattuk el, az hármát elszalasztottuk.”

295. o. 1699. márc. 16. Bécsben „Voltam ő felségek [ti. Lipót csá
szár] rókázásában az Práterben ebéd után és négy óra után; az holott el

49



sőben négy versen rókákat hajtottak elő és azokat hányták fel hálókkal, 
az király is gyakran hányván, és az császár 6 felsége és az dux hajító fák
kal veregették az orrokat és haj igái ták, és az kik az rókák közül megkén- 
szeredtek, megölögették ő felségek; az orrokat, fejeket veregetvén; an- 
nakutána az király felvetvén az hálóval egy rókát, lelőtte; annakutána az 
rekeszben menvén őfelségek, az hol az rókák voltak rekesztve, és még 
ott maradván egynyehány, ki az fák közé és avarban elbútt, némelyek fák
ra mentek fel, azokat lövöldözték; annakutána borzokat hozván elő, sze
lindekekkel ölették őket.

319. o. 1700. ápr. 12. Bécsben „Ebédig itthon voltam, ebéd után vala
mi angliai emberek bikát és medvét kutyával szaggattattám, oda mentem”

461.0. 1705. aug. 9. „Notabilis dolog esett az táboron: Szintén az hol 
Teleki Mihály ezere [hada] fel volt szállva, két vagy három gólya egy 
sasra támadnak, fen[n] az áerben szárnyalván és veszekedvén; elunván, 
megsajnálván a sas a gólyák investatióját, neki fordul a sas az egyik gó
lyának, úgy megrúgja, hogy mingyár a sereg közé esik a gólya, és az föl
dön megütvén s elfogván az gólyát az katonák, fejét veszik, az más két 
gólyát pedig a sas elűzi és elkergeti.”

Egyéb vaddal, vadászattal, fegyverrel kapcsolatos bejegyzések

179. o. 1694. jan. 20-21. ,,Ben[t] voltam Kolozsvártt, mivel magamnak 
egy mentét béleltettem meg nyest háttal.”

* * *

491. o. 1717. okt. 19. (Lóról leesve eltört Vass László lába) „Reggel 
ismét békötötte az borbély az lábomat. Fizettem eddig a borbélynak flór. 
Hung. 9, s két rókabőrt.”

562. o. 1732. aug. 6. „Egy Mihály nevű lovászomnak az felesége az 
szabóm házánál szővén, délután két-három óra tájban az szabó Hintájá
val magát mel[l]ybe lőtte, úgy hogy egy órára megholt; történetből 
avagy szántszándékból, isten tudja, mivel az szabó feleségestől mezőre 
lévén dolgozni, csak egyedül volt az menyecske az háznál, s magától 
nem kérdezhették, mivel az lövés után egyet sem szólhatott.”
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VADGAZDÁLKODÁS A MAGAS-TÁTRÁBAN 
Javorina története 1875 -  1936 évek között

Kégel Árpád

Javorina mai látogatóinak nemcsak a Hohenlohe-kastélyt mutatják meg, 
hanem a terület egykori birtokosa által építtetett fatemplomot is. S aki a 
templomhoz eljut, az elzarándokol a szintén ott lévő temetőben nyugvó 
herceg keresztjéhez, sírjához is. A helyiek felhívják a figyelmet arra, 
hogy a herceg síremléke sokkal szerényebb, mint az alkalmazotté, a Ké
gel családé. Valóban, a családi kripta mintegy fölé magasodik nemcsak 
a hercegi nyughelynek, hanem a temetőnek, sőt a templomnak is.

Ki volt az a Kégel család, akinek nyugvó porai ma is feltűnést kelte
nek? Az utolsó Magyarországon élő és dolgozó tagjuk, Kégel Árpád 
visszaemlékezése 1981-ben került a Magyar Mezőgazdasági Múzeum 
Adattárába (IV/ 551.). Belőle mind a családról, mind a magas-tátrai 
birtokról többet is megtudhatunk.

Javorina a Magas-Tátra északi oldalán, a lengyel határ mellett, a mai 
Csehszlovákia területén fekszik, 1018 m-rel a tenger színe felett. A tria
noni békehatározatok, 1919 előtt, a XI. századtól, Magyarországhoz tar
tozott, illetve rövidebb időszakokban Lengyelországhoz is. (A híres len
gyel fürdőhely, Zakopane innen 24 km távolságra van.)

A helység nevének eredete valószínűleg a „Juhar” fával van össze
függésben. Az ottani klíma ezen fafajnak nagyon kedvez, és mivel szláv 
nyelven a juhar, jávar”, a mai neve innen ered. A falu eredetileg kis „go- 
ral” település volt, lakosainak száma a XVIII. században kb. 200-300 lé
lek lehetett. A lakosság földművelés- és állattenyésztéssel foglalkozott, 
a nyári hónapokban a szarvasmarhát és juhokat fent, a hegyi legelőkön 
tartották. 1759-ben a javorinai birtok akkori tulajdonosa ott egy kis vas
művet létesített, amely a lakosság életkörülményeit egy időre javította. 
Javorina eredetileg közigazgatásilag „Jurgov” községhez tartozott (1920 
óta Lengyelország), csak 1871 óta önálló község. Telekkönyvi határa 
Szepesbélával érintkezik, ezek a határok két ízben, 1851- és 1875-ben 
lettek rendezve, illetve kiigazítva.

1873-ban helyezték üzembe az újonnan épült ”Kassa-Oderberg”-i vas
útvonalat, amely körülmény Javorina gazdasági életére komoly nehéz
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séggel járt. Ez a vasút a közelében lévő vidéknek, úgy a személy-, mint 
a teherszállításban nagy előnyöket biztosított. A javorinai vasmű azon
ban tekintettel arra, hogy kb. 50 km-re feküdt az új vasútvonaltól, 
elvesztette gazdaságosságát, és ezért működését meg kellett szüntetni. 
Az új vasút hozta magával, hogy közvetlenül a pálya mellett Kassa és Ig- 
ló között, Korompán felépült egy korszerű új vasgyár, amellyel a ver
senyt felvenni nem lehetett. Javorina lakossága ezzel elvesztette legfőbb 
munkalehetőségét, és így erősen romlottak az életkörülmények.

A Magas-Tátra északi része, Javorinával együtt, a XVIII. században 
a jurgói báró Palocsay Horváth Sándor tulajdonát képezte, aki egyben a 
„Nedec”-i uradalom birtokosa is volt. 1862-ben báró Salamon (de Alap) 
Aladár örökölte a nagy birtokot. Az uradalom leromlott pénzügyeinek 
javítása, a lakosság megélhetésének előmozdítása és új munkahelyek te
remtése végett a nagybirtok tulajdonosa 1875-ben Kégel Eduárd erdé
szeti főiskolát végzett szakembert hozta Javorinára.

Alkalmazása után Kégel a németországi Chemnitz-be (ma: Karl- 
Marxstadt) ment és az ottani facellulózt előállító gyárban mint munkás 
helyezkedett el. Miután Chemnitzben ebben a szakmában elegendő isme
retet szerzett, visszatért Javorinára és 1876-ban ott, saját tapasztalatait, 
egy dán eljárással kombinálva, gyárat építtetett, amelyben színes papírle
mezeket állítottak elő az itt bőségesen rendelkezésre álló fenyőfából. (Az 
új eljárásra vonatkozó eredeti „Szabadalomlevél” 1892-ből unokája, Ké
gel Árpád tulajdonában van.) A gyár építéséhez az eladósodott birtoktu
lajdonos pénzt biztosítani nem tudott, ezért Kégel saját megtakarított pén
zével (2000 korona) kezdte meg az építést. Később még két gyár épült, 
és így közel 40 évig ezek adták alapját a javorinai lakosság megélhetésé
nek. A technika gyors fejlődésével összefüggően Kégel nem látta hosszú 
távra biztosítva a faluban élőknek a jó megélhetését, és ezért más lehető
ségek irányában is kutatott. Tekintettel az adott területre, elsősorban a va
dászat és a turisztika fejlesztése látszott előnyösnek. A szarvasállomány 
vérfelfrissítése céljából 1879-ben a németországi, felső-sziléziai Hohen- 
lohe-birtokról (Slawentzitz) szarvasbikákat vásárolt. A szállítást az ottani 
főerdész maga intézte, aki Javorinán nagyon összebarátkozott kollegájá
val, Kégellel. Ezen barátság eredménye lett, hogy Hohenlohe herceg még 
abban az évben (1879) megvásárolta Javorinát, félmillió guldenért.

A Hohenlohe család nemzetségi eredetét a XII. századig vezeti 
vissza. 1232-34-ben megszerezte a regensburgi „Oehringen” birtokot. 
Neuenstein- és Waldenburg-gal együtt. A család főágát 1764-ben I. Fe
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renc császár a „birodalmi hercegek” rangjára emelte, amely rangnak tag
ja a mindenkori uralkodó herceg és legidősebb fia volt. A Hohenlohe 
oehringeni ágnak birtokai voltak Württenbergben és Bajorországban, 
ezeken kívül megszerezte a „Slawentzitz”-i hitbizományi birtokot Felső- 
Sziléziában. Az első világháború előtt a német császár és az iparmágnás 
Krupp után Németország legnagyobb adófizetője volt.

A gazdag új tulajdonosnak Javorinán legelső ténykedése volt a lakos
ságnak munkahelyeket és megélhetési lehetőségeket teremteni. Ezek a 
munkahelyek az alábbiak voltak: erdészet, főképpen fakitermelés és fa- 
feldolgozás; utak építése; erdőőrzés; vadászatoknál hajtóként; vadgon
dozás, -etetés; továbbá az üzembe helyezett papírlemezgyár. A lakások 
ingyenesen lettek az embereknek biztosítva. Háztáji (illetmény-)foldjei- 
ket is térítésmentesen művelhették, ugyanígy jogosultak voltak állatállo
mányuk legeltetésére is. A felsorolt körülmények mellett az uradalom
ban élőknek a megélhetése sokkal jobb lett, mint a vételt megelőző idő
ben. Természetesen mindezek magukkal hozták, hogy Javorinán és a 
szomszédos községekben az életszínvonal erősen emelkedett. Az elő
relátó tervezés, a jól szervezett munka és a lakosság jó közérzete alapoz
ta meg, hogy aránylag rövid idő alatt egy figyelemre méltó „vadászbir
tok” keletkezett, amelynek egynegyed részét, a 14 „hegyi tavat” (tenger
szemet) is beleszámítva, a „zergeterület” képezte.

A herceg 1890-ben a Máriássy családból Felsőhágit (Vysné Hágy) és a 
Poprádi-tavat is megvásárolta, és ezzel a javorinai uradalom, amelynek ha
tárai addig a Magas-Tátra főgerincén húzódtak, a Tátra déli oldalával egye
sítve, igen nagy vadászterületté vált. A saját tulajdonba került birtok terüle
te így, a sziklás részeket nem számítva, kb. 30.000 hektár, (50.000 kh). A va
dászati lehetőségek még azzal is emelkedtek, hogy a környező vadászterü
letekre hosszú lejárattal bérleti szerződéseket kötöttek. Ezek az alábbiak vol
tak: Késmárk (Kezmarok), Szepesbéla (Spisská Béla), Felsőőr (Mlyncek), 
Batizfalu (Batizovce) és néhány, ma Lengyelországhoz tartozó község.

Az évek folyamán erős fakerítéssel (kb. 2,5 m magas) bekerített ál
latvédelmi terület 12.000 kát. holdat tett ki, ahová a belépés tilos volt. 
Mindennek dacára a Tátra északi oldaláról a délire három, jó jelzésekkel 
ellátott „turistaút” vezetett, amelyek a turistaforgalmat biztosították, 
anélkül, hogy a védett részt károsíthatták volna.

A herceg a javorinai birtokba 41 millió koronát ruházott be. Nehéz 
hegyi terepen 157 km kocsi- és lovaglóút, sok cserkész- és turistaösvény,
10 erdőkerülő-lakás épült, három vadászatilag fontos völgyben 3 tágas
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vadászház, szakképzett vadászok részére. Olyan kisebb, illetve turista
házak is épültek, ahol vadászatok alkalmával, vagy túrázásnál meg lehe
tett szállni. A Lengyel-Nyereg (fontos átkelőhely északról délre) északi 
oldalán, a Poduplaszi-völgy végén, már 1878-ban a herceg jogelődje, 
Salamon építtetett egy turistaházat három helyiséggel.

1890-es évek elején Javorinának egy olyan részén, ahonnan a kilátás 
a környező hegyekre a legszebb, egy hatalmas, gyönyörű „vadászkas
tély” épült fenyőfából. Ezenkívül egy-egy kisebb vadászkastély, ugyan
csak fenyőfából, a Tátra déli oldalán, Barlangligeten (Kotlina) és Felső- 
hágin (Vísné Hágy).

A birtok fejlesztése Javorina községnek is sok mindent adott. Az al
kalmazottak részére lakások épültek, felépült még 2 papírgyár (így Ké
gel igazgató visszakapta az első építéséhez kölcsönadott 2000 koronát).

1902-ben lebontásra került az igen erősen elavult róm. kát. templom. 
Helyébe norvég stílusban egy igen szép fatemplom élült fel.

1909-ben a községben lévő régi „igazgatóság” is lebontásra került, és 
1910-ben helyébe felépült az új igazgatóság, fából. Az épület magában 
foglal 4 irodahelyiséget, 1 téglából épült irattárat, több vendégszobát és 
az igazgatói lakást, amely áll 8 lakószobából, mellékhelyiségekkel. Az 
épület központi fűtéssel lett ellátva, nagyon szép keretben fekszik, ahon
nan igen szép kilátás nyílik a szemben lévő magas hegyekre.

Különösen sok pénzt emésztett fel a vad vásárlása a 12.000 kát. hol
das vadvédelmi területre. Altaj-, wapiti-, főképpen pedig sziléziai szar
vasokat importáltak. Az összes szarvasimport az 1879-1883 évek között 
112 db-ot tett ki. E nagy számú importra azért volt szükség, mivel a 
„kárpáti” szarvas a Magas-Tátrából kipusztult. A sziléziai szarvasok az 
áttelepítésnél jól akklimatizálódtak, nem ez történt azonban a szibériai, 
kanadai és angol importoknál, amelyeknél az eredmény lényegesen 
rosszabb volt. A különböző országokból származott importokat a Hagen- 
beck állatkereskedő cég bonyolította le.

A vadállomány elszaporodása érdekében az 1879 és 1889 évek között, 
vagyis 10 évig teljes vadászati tilalom állott fent. Csak a tilalmi idő lejár
ta után, Hohenlohe herceg külön engedélyével, 1889. okt. 8-án lőhette 
Kégel igazgató az első szarvasbikát, egy 160 kg súlyú tizennégyest. Egy, 
az Uraiból származó szarvasbika levetett agancsának súlya 1884-ben 
11,75 kg volt, ugyanezen bika agancsa a következő évben (1885) 12,10 
kg-ot nyomott. Sajnos a bika 1886-ban tüdővészben elhullott. A felsőhá- 
gi területen egyébként 1920-ban egy huszonnyolcas bika került terítékre,
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amelynek agancsát nemzetközi vadászkiállításon Berlinben 1935- és 
1971-ben a budapesti világkiállításon aranyéremmel tüntették ki.

A szakszerű vadvédelem, -gondozás, -etetés és -selejtezés érdekében 
a herceg az 1890 és 1900 évek között 10 szakképzett vadászt hozatott 
Stájerországból (Ausztria), akiket a terület különböző részein, család
jukkal együtt, telepített le. Ezek a családok itt meghonosodtak, és nagy 
részük csak a második világháború után került onnan kitelepítésre, stb...

1922-ben 20 db őz (Capreolus capreolus) a szepesbélai, 13 db pedig 
a késmárki vadászterületre lett betelepítve. Ez az import eredményes 
volt, az állatok akklimatizálódtak, szaporodtak, a suták a klímának meg
felelően, május és júniusban ellettek.

Fentieknél lényegesen nagyobb jelentősége volt az 1901-1924 évek 
között importált 120 db kőszáli kecskének. Az állatok az olasz Savojai-Al
pokból, Abesszíniából, Turkesztánból és a Himalája körüli területekről 
származtak. A Magas-Tátrában ezt megelőzőleg kőszáli kecske sohasem 
élt, és dacára annak, hogy vadászata a betelepítés után szigorúan tilos volt, 
az állomány szemmel láthatóan fogyott. A csökkenés oly nagy mérvű volt, 
hogy amikor a csehszlovák állam a javorinai birtokot a hercegtől 1936-ban 
átvette, már csak 16 db volt. A csökkenés fő okát minden bizonnyal a pár- 
zási időben kell keresni. Ez már augusztusban bekövetkezett, és így az 5 
hónapos terhességi időt figyelembe véve, az ellés januárban történik, ami
kor a Tátrában az időjárási viszonyok a legzordabbak. Az Alpokban a pár
zás rendszerint decemberben van, és így a szaporulat kedvező időben, má
jusban jön a világra. A párzásra vonatkozó rendellenesség minden bi
zonnyal abból adódott, hogy az állomány különböző vidékekről szárma
zott és különböző fajokból tevődött össze. Többek között voltak közöttük 
bezoár-kecskék (Capra aegugrus), amelyeknél a párzási idő általában 
szeptember. Ezenkívül 6 db bastard, alpesi- és házikecske párosításából.

1885. évi kezdettel a vadvédelmi területre 44 db bölényt (Bison bo- 
nasus) hozattak. Ezekből 2 db a felső-sziléziai herceg Plesnek, Lengyel- 
országban lévő bjelowieski védett vadászterületéről származott. Ezek 
minden valószínűség szerint még európai bölények voltak. A többi 42 db 
amerikai származású volt, melyeket Hagenbeck vadkereskedő szállított. 
Az első bölényborjú Javorinán 1901. május 13-án született. 1885-től 
1932-ig összesen 18 db borjú jött a világra. Ez a szaporulat azonban az 
állomány számát nem emelte. 4 db szabályos vadászat útján került terí
tékre. Az állomány ettől függetlenül lassan fogyott úgy, hogy az 1932. 
évre már csak 1 db bölénytehén maradt. Ezt az utolsó darabot a későbbi
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örökös, Hohenlohe Ágost herceg 1932-ben a prágai állatkertnek ajándé
kozta. Állítólag 300-400 évvel korábban a Magas-Tátra nyugati részein 
még a szabad természetben élhettek bölények, amit ezt a régészeti kuta
tások csontleletei mutatják. Egyébként Árva megyében egy községet 
Zuberecnek neveznek, és a „zubor” szlovák nyelven bölényt jelent.

A zergék (Rupicapra rupicapra) a Magas-Tátrának az erdőhatár leg
felső, vagy az a feletti sziklás területen tartózkodtak, legnagyobb részt 
nagyobb csoportokban. Az idők folyamán a zergeállomány, a fegyverek 
terjedésével a vadorzók és hegyi pásztorok kártétele miatt, csökkent, 
ezért a létszámot importokkal igyekeztek biztosítani. A zergék párzási 
ideje novemberben van, és így a szaporulat 27 heti vemhesség után, ked
vező időjárási viszonyok mellett, májusban jön világra.

A medve (Ursus arctos), a Kárpátok erdeinek királya és lakója. A ja
vorinai vadvédelmi területen biztosított jó táplálkozásának köszönhető
en, téli álmát későn kezdte meg, és ezt márciusban már be is fejezte. Ja
vorinán a medvék etetésére évente kb. 120 db kimustrált lovat használ
tak fel. Ezeket a tavasz folyamán felvásárolva, jó legelőn tartva, feljavít
va juttatták az év folyamán a medvéknek.

A medvék kilövését az állam az 1926-os évek táján betiltotta, aminek 
következményeiként nyugodtan éltek és szaporodtak a kedvező környe
zetben. Az 1926-os években a hegyi legelőkön lévő állatállományban 
már nagyon megnőtt a medvék kártétele. Miután egy 16 esztendős le
ányt is halálosan megsebesítettek, 1927-ben egy jól megszervezett haj- 
tóvadászatot rendeztek. Ezen a vadászaton sikerült az ismert, vérengző 
nőstény medvét terítékre hozni.

A farkas (Canis lupus) a Tátrában ritkán jelent meg. 1910-ben sike
rült egy veszedelmes példányt a landoki (Lendák) területen leteríteni. A 
második világháborúval összefüggően jelentek meg ismét farkasok a 
Kárpátokban, és így a Tátrában is.

A vaddisznónak (Sus scrofa) a Maga-Tátra felső régiói nem biztosí
tottak megfelelő életkörülményeket, így ezeken a részeken ritkán buk
kantak fel. Azonban a Tátra alatti, főképpen mezőgazdasági területeken, 
szép számmal voltak, és komoly károkat okoztak a mezőgazdasági ter
ményekben.

A hiuz (Lynx lynx) a Tátrának őslakója, régóta üldözött vadja. 1886 
és 1936 között, tehát 50 év alatt, 38 db csapdában, 4 db lövés által került 
terítékre. Védelem alatt áll, így fennáll a remény, hogy nem fog teljesen 
kipusztulni. Egyébként a hiúzt egyes természetkutatók, többek között
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Bethlenfalvi Ernő is, aki a „Magas-Tátra állatvilága” című művében, a 
természet legkiválóbb egészségügyi őrének nevezi, mivel kizárólag csak 
a gyenge, életképtelen őzekre veszélyes.

A mormota (Marmota marmota) szintjén jellegzetes állata a Magas- 
Tátrának. A Tátra sziklás területein él. Májusban párzik és 30 napi ter
hesség után hozza világra kicsinyeit. Hosszú téli álmot alszik, ami teljes 
6 hónapig tart. Rágcsálóállat. Metsző-futyülő-csaholó hangja jellegze
tes. Szelídíthető, tanulékony.

A szárnyas vadak közül a süketfajd (Tetrao urogallus) és nyírfajd 
(Lyrurus tetrix) a Tátrában az elmúlt század végén megcsappant. Szapo
rításukat import útján kísérelték meg. Ez Svédországból és Felső-Szilé- 
ziából történt. Sajnos ezeknek a meggyűrűzött példányoknak nagyobb 
része valószínűleg ragadozók áldozata lett, mivel a vadászatok alkalmá
val a gyűrűzöttekből kevés került terítékre.

Hasonló sors érte a nagyobb számban importált alpesi hótyúkokat 
(Lagopus alpinus) is, dacára annak, hogy az előkerült leletek szerint 
ezek már a jégkorszakban is előfordultak a Tátrában.

Különlegességnek számított e század elejétől a Magas-Tátrában a kő
száli sas (Aquila chrysaétus), amely az elmúlt században még szép 
számmal volt ott található. Sajnos ez az éles látású, büszke, hatalmas 
madár szinte teljesen kiveszett.

Az állami halászati felügyelőség 1903-ban sok ezer pisztrángivadé
kot (Salmo truta) bocsátott az uradalom rendelkezésére, a patakokba tör
ténő kihelyezésre. Dacára annak, hogy ezután maga az uradalom is be
rendezkedett a pisztráng tenyésztésére, és az engedélyezett kifogás mi
nimális volt, az állomány mégis csökkent. A hegyi patakok tavaszi erős 
áradásai következtében ugyan sok volt a halveszteség, mégis a csökke
nés legfőbb oka valószínűleg az orvhalászat lehetett.

A vadvédelem szempontjából igen fontos volt a nagyvadetetők és só- 
nyalóhelyek létesítése. Öt különböző völgyben csináltak vadetetőket. Ezek 
az alábbiak voltak: Pod-Muran, Kubalova-Rogova, Medzisteni, Cervene, 
Bialovoda. A legtávolabbi Javorinától kb. 10 km-re volt. Átéli vadetetések
hez évente általában az alábbi takarmánymennyiségeket használták fel: 

Szálas tak. (széna, lóhere, stb.) 200 q 
Abrak tak., leginkább zab 300 q
Vadgesztenye 400 q
Kenyér 150 q
Só 50 q.
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A kenyér a faluban berendezett saját pékműhelyben készült, az aláb
bi anyagokból: árpakorpa, rozskorpa, borsókorpa, foszforsavas mész.

A sziklás hegyi régiók alatt elterülő erdőkben élő szarvasok könnyen 
hozzászoktak az etetéshez, és a rendszeres napi etetési időben lehúzód
tak az etetőkhöz. A kőszáli kecskék ugyanígy elfogadták a téli etetést. A 
felsőbb erdőrégiókban élő szarvasok, valamint zergék azonban nem fo
gadtak el semmiféle takarmányt, kizárólag csak nyalósót.

Az őzek is csak kisebb mértékben és a zordabb időkben keresték fel 
a külön részükre készített őzetetőket.

A vadállomány száma Javorinán az első világháború az előtt (1914-
15. év) kb. alábbi volt:

Fővad (szarvas, őz) 1200 db
Zerge 600 db
Kőszáli kecske 145 db
Bölény 44 db
Medve 30 db.
Az első világháború és a közvetlenül azt követő változatos és zava

ros idők a vadállományt, úgy számban, mint minőségben, nagyon le
csökkentették.

A megszokott etetés elmaradt, és a vérfelfrissítéshez szükséges import is 
hiányzott, így ezekben a nehéz években nem volt más lehetőség, mint hogy 
a megmaradt állományt megóvják, és etetésüket igyekezzenek biztosítani. A 
háború közben és utána nagyon megemelkedett az orvvadászat, fegyverrel, 
csapdákkal, vermekkel, stb. Főképpen a szomszédos lengyelországi területek
ről és Zsgyár községből kerültek ki a legveszedelmesebb orvvadászok. Az 
uradalom vadászszemélyzete több esetben került ezekkel fegyveres összetű
zésbe. A legsúlyosabb incidensnél három uradalmi vadász vesztette életét. 
Ezek név szerint: Schnessel, Jurasko és Zick. Zsgyár Javorinával szomszédos 
község, a vadorzás itt fajult el legjobban. Kégel jószágigazgató csak úgy tud
ta ezt megszüntetni, hogy sikerült az ottani legveszedelmesebb orvvadászt, 
név szerint Bahleda Istvánt az uradalomban alkalmazni, megfelelő fizetés és 
lakás biztosításával. Ez a megoldás eredményt hozott, Bahleda az uradalom 
legmegbízhatóbb alkalmazottja lett. Közreműködésével a községben kb. 25 
lőfegyvert szedett össze, s így a vad mértéktelen pusztítása megszűnt.

Amidőn Kégel Eduárd jószágigazgató, aki Hohenlohe herceg sok ne
mes gondolatát megvalósította és alkotó munkájába belefáradt, 65 éves 
korában nyugalomba vonult, javorinai lakóhelyét felcserélte Sátoraljaúj
hellyel. Itt házat építtetett, és a Tokaj közelében fekvő bodrogkeresztúri,
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a kb. 100 k. holdas szőlőbirtok kezelése mellett a többi magyarországi 
Hohenlohe-birtoknál csak a legfelsőbb irányítást tartotta meg magának.

Ezzel egy időben a herceg Kégel fiát, Kégel Árpádot nevezet ki jó
szágigazgatónak, javorinai székhellyel. Kégel Árpád gazdasági akadé
miát (Magyarországon) és Lipcsében (Németországban) kereskedelmi 
főiskolát végzett. Jószágigazgatónak történt kinevezése előtt több nagy 
gazdaságban gyakornokként tevékenykedett.

Ő folytatta édesapja művét, és földesura nagyszabású terveinek meg
valósítását. Kégel Árpád bonyolult kérdésekben a herceg körültekintő 
tanácsadója, sok nemes gondolat és terv kidolgozója, amelyek mind a 
Tátra fellendülését célozták. A közügyek intézésében is tevékenyen részt 
vett, és mindent elkövetett az uradalom dolgozói jólétének emeléséért. 
Nagyon népszerű ember volt. Érdemeinek elismeréseként 1912-ben ki
rályi tanácsosi kinevezést kapott. (Az erről szóló okirat eredetiben fia, 
Kégel Árpád mezőgazdasági mérnök birtokában van, Esztergomban.)

Kégel Eduárd nyug. jószágigazgató 1911-ben Sátoraljaújhelyen hunyt 
el. Javorinán a temetőben lévő családi kápolnában felesége mellé helyez
ték örök nyugalomba. (A családi kápolna 1891-ben épült. Jelenleg is áll, 
használható állapotban, benne az alábbiak vannak eltemetve: Kégel Edu
árd és felesége, Kégel Árpád és felesége, valamint fiúk, Kégel Ede.)

A javorinai jószágigazgatósághoz az első világháború előtt Javorinán 
kívül az alábbi birtokegységek tartoztak:

Keresztfalu (Krizova-Ves), mezőgazdaság szeszfőzdével, 
Bodrogkeresztúr (Tokaj mellett) kb. 100 k. hold szőlő,
Kisebb vadászbirtok a Kis-Kárpátokban, Pozsony közelében, 
Somogyszob (Somogy m.) kb. 20.000 kát. hold, ebből kb. 12.000 erdő,

8.000 mezőgazdasági.
A birtokot 1912-ben vásárolta Kégel jószágigazgató.
A somogyszobi birtok mezőgazdaságának vezetésére és felügyeleté

re Hohenlohe herceg ifj. Kégel Árpád mezőgaz. mérnököt nevezet ki 
1926-ban Somogyszobra. Kégel így, mint a család harmadik generáció
ja, 1941. júliusig dolgozott a Hohenlohe-uradalomban. (Jelenleg mint 
nyugdíjas, Esztergomban él.)

A somogyszobi uradalom rövid néhány év alatt, a javorinaihoz ha
sonlóan, kiváló vadászbirtokká fejlődött. A megvételt követően a herceg 
ott is, közelebbről Kaszópusztán, egy nagyon szép kis vadászkastélyt 
építtetett fenyőfából. Herceg Hohenlohe-Oehringen Kristián Kraft ott is 
halt meg 1926-ban. Kívánsága szerint, kiszakítva magát az ősi családi
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hagyományokból, Javorinán a temetőben, a Kégel család kápolnája mel
lett épített sírboltban helyezték el örök nyugalomba, élettársa mellé.

Tekintve, hogy Kristián Kraft nőtlen volt, testvérének fia, August her
ceg lett a németországi hitbizomány és a magyarországi birtokok örököse.

Az első világháború után a javorinai igazgatóság kezelésében már 
csak Javorina és Somogyszob maradt, a többi területet időközben elad
ták. Ezen két birtok vezetése és irányítása Kégel Árpád jószágigazgató 
haláláig Javorináról történt. Korai halála 1929-ben következett be.

Kégel Árpád halála után az új örökös, herceg Hohenlohe-Oehringen 
Ágost leányának (Kégel Éva) férjét a korábbi uradalmi főszámvevőt, 
Komory Károlyt bízta meg Javorina vezetésével. A birtok államosítása 
akkor már folyamatban volt. Komory ezen megbízatásnak teljes mérték
ben eleget tett, amiért a herceg elismerését is kiérdemelte.

Hohenlohe Ágost herceg a Kégel család több mint fél évszázados ki
magasló munkája elismeréseként a családnak Javorinán egy négyszobás 
szép családi házat ajándékozott. Ezen házat sajnos a második világhábo
rú után, 1949-ben a csehszlovák állam minden ellenszolgáltatás nélkül 
államosította.

A tátrai nemzeti park létesítésének gondolata már a század elején fel
merült. Komolyabb alakot 1912-ben öltött, amikor lengyel természettu
dósok ezzel összefüggően tervet dolgoztak ki. Eszerint a nemzeti park az 
országhatár mindkét oldalán terült volna el, javorinai központtal. Az ez
zel kapcsolatos tárgyalások ugyan 1919 után elkezdődtek, de a gondolat 
megvalósítása, főképpen a magántulajdonosok ellenállása miatt, elakadt. 
Városok, községek, amelyeknek a Tátrában saját birtokai voltak, a legel- 
tetési, vadászati és erdészeti lehetőségeiket nem akarták elveszíteni. Bár 
a Csehszlovák Tudományos Akadémia, továbbá a prágai egyetem rekto
ra, Kari Domin, lengyel részről pedig Walery Goltel egyetemi tanár és 
más elismert személyiségek nagyon komolyan kiálltak a természetvé
delmi terület megvalósítása mellett, fáradozásuk meddő maradt.

A nemzeti park a Tátrában, a tervezettnél kisebb területtel (szlovákul: TA- 
NAP=Tatransky Narodny Park), csak 1949-ben valósult meg, kb. 500 négy
zetkilométer területtel. Székhelye Tátralomnicon van. A lengyel oldalon is 
megalakult a nemzeti park, de csak kb. fele területtel, mint Szlovákiában.

A Csehszlovák Állami Erdészet Prágai Központja, Dr. Simán főmér
nök vezetésével 1936. január 1-jével vette át Javorinát. A vételár 18,2 
millió cseh korona volt. Ezzel befejeződött az 56 évig tartott áldásos Ho- 
henlohe-korszak Javorinán.
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Forrásmunka
„A javorinai uradalom a Magas Tátrában” „Herceg Hohenlohe-Oehrin- 
gen Christian Kraft érdemei” Irta: Kummer (Komory) Éva (szül. Kégel) 
Lektorálta: Martin Meinhard prof.. A „tanulmány” megjelent Nyugat 
Németországban az ott megjelenő „KARPATENPOST” 1975. évköny
vében.

Valamint jelen „Összeállítás” készítőjének saját élményei ismeretei 
és a „Családi krónika”, amely a szerző birtokában van.

(1981)

A magas-tátrai birtokon folyó ipari tevékenységről több feldolgozás is 
megjelent. Belőlük csak J. Olejnik: Prispevok k histórii robotnickej tri- 
edy v Javorine címűt idézzük. (Megjelent: Sbomík prác o Tatranskom 
Národnom Parku, 1960. 4:267-282.) Főleg azért, mert fakszimilében itt 
található az a munkarend, amelyet célszerűnek tartunk közölni. Szintén 
hasonmás formában hozzuk a korabeli magyar sajtóban megjelent leí
rást a javorinai kartonpapírgyártásról. (Erdészeti Lapok 1882.)
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P o d s z p a (1 i, 1882. évi augusztushó.

Tisztelt Szerkesztő U r!  A mennyire gyenge tehetségem 
engedi, megkísértem a javorina fasejt papíranyag-, valamint a 
falemez gyárat is, inkább az erdészeti szempontot szem előtt 
tartva, az „Erdészeti Lapok" tisztelt olvasóinak röviden bemu
tatni.

A fasejt papíranyag-gyár még 1 875-b en  épült, de mult év
ben újólag berendeztetek. Az egész gyárat <*gy 1 2 0  lóerejü 
Girard-féle turbina hajtja, berendezése áll: egy 8 dörzsfékkcl 
(P>renisen) bíró defibrenből vízszintes, 1 finomító őrlő- s 3 
választó készülékből, egy az anyagot felvévő hengerből. Fog
lalkoztat 11 munkást s egy üzletvezetőt, termelési képessége 
évenként 2 0 0 0  niétermázsa fasejtpapiranyag.

Az 1880-b an  épült falemezpapirgyárat két, összesen 240 
lóerejü szinte Girard-féle turbina hajtja, berendezése áll: két 
8 —  8 dörzsfékkcl bíró doíibrenből, egy finomító őrlő- s 2 
választó készülékből, egy szivattyúból, mely a durvább anyagot 
a finomító őrlőbe visszavezeti, 2 falemezt felvevő hengerből, 
s Strobel-féle szárítógépből, melyek egy gőzkazán által 
füttetnek, 2 simitó-gépből (Satinirmascliine) és két présből, 
egy ollóból egy csomagolt) présből.

Van azonkívül minden gyárban egy körfűrész s egy 
lekérgezögép (Holzputzer). Ezen gyár foglalkoztat összesen 37 
munkást, kik felváltva éjjel-nappal dolgoznak. A gyár terme
lési képessége évenként 4 .0 0 0  métermázsa kitűnő falemez- 
papiros.

III.
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A gyár fogyaszt éveuként 3.000 tömör köbméter nyers 
fát, s vagy 1.200 ürméter hasábfát. A fanem, mely a gyárak
ban felhasználtatilc lúcz- s jegenyefenyő, az utóbbi fanemből 
legfeljebb 25%  kevertetik.

A gyárak faszükségletét 4 igás kocsi naponta az erdőből 
szállítja 4 méter hosszú darabokban, melyek a körfűrészen 
a szükséges méretű darabokra felvágatnak.

Ezen gyárakat igen jó favevőknek lehet tartani, mert 
mig más vevők vagy fogyasztók a javát viszik az erdőnek s 
a selejtest ott hagyják, addig a fasejtgyárak mindent felhasz
nálnak, s mi több hozzá, hogy az erdész a kijelölt vágásban, 
mely minden hónapban történik, a röukőfát s a sziikséglendő 
épületi fát kiválasztja, a többit, t. i. az egészséges fát a 
fasejtanyag gyártáshoz nyersen viszik, a felmaradt selejtes 
ölbe vágatik, s mint tűzifa a gyárakban felliasználtatik. A 
gyárak fizetnek az erdei pénztárba minden tömör köbméter 
nyersfáért a tövön 1 forint 25 krajezárt, s egy ürméter tűzi
fáért az erdőben 1 forintot.

Hogy az egyes darabok ne köböztessenek az erdőben 
vagy a gyárnál, mert ezen munka teljesítéséhez okvetlenül az 
erdészet részéről 1 tiszt, a gyárak részéről pedig egy ellenőr 
szükségeltetett volna, és mivel a gyárak meg az erdő egy és 
ugyauazon tulajdonosé, megtétetett a próbakészités: 10 tömör 
köbméter fa feldolgoztatott a gyárban, mely tömegből 15 
métermázsa áru előállitatott, s e kulcs szerint vétetik most is 
számba a fa.

Ezzel maradtam megkülönböztető tisztelettel
Fiizy Alajos,
lierc/eg i erdész.
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